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ΤΗ15 15 α ἀϊριία] «ΟΡΥ οἵἳ α Ὀοοκ {Παί ννας ρΓοςδοτνεά {οΓ σεποταίΊομς οἡ Πρτατν «πε]νας Ὀείοτε 1{ ννας «α{ε[]1γ 5οαηπαά ὮΥ («οοσβ]ε ας ρατί οἱ α ρτο]εοί 

ίο ππαΚε {πο νγοτ]ά᾽5 Όουκς ἀϊδεονεταῦδ]ε οπ]1πο. 

Τίῃας υγν]νες Ίοπςσ εποισῃ {οτ {πα «οργτΙΡΠί ίο οχρΙτο απά {πα θοοκ ίο επίατ {πε ριΏ]ιςο ἆοπιαίπ. Α ριΏ]ςο ἆοπιαίῃ ὈοοΚκ 15 οποε {Παί ν/ας πενετ 5υ0]εοί 

ίο εοργτΙδῃί οἱ ΝΊοςε Ίεσα] «οργτΙσῃί ί6ΓΠι Ώας οχρίτε. λΠείπει α ὈοοΚκ 15 1Π (Πε ρυ]ς ἆοπιαίηῃ Πιαγ νατγ εοιπίτΥγ {ο οουπίγ. Ρις ἁοπιαίῃ θουκς 

Τε ΟΙ σαίΐενγαγς ἴίο ίπε ραςί, τερτεδεπίίης α Νεα]ίΠ οἳ ΠΙ5ίοτΥ, ου]ίήτε απάἀ Κπονν]εάσε {παί΄5 ο[ἵεη ἁιΓΠοιΙί {ο ἄ1δοονετ. 

Ματκς, ποίαΊΊοπς απά οίπαει ππαΓρίπαµα ρτεδεπί 1Π {πε οΓΙσίπα] νο]απ]ο νν]] αρρεαί Ίπ {115 Π]ε - α τοπ]]πάεί οἳ {πις Ὀουκ”5 Ίοπςσ ΙομΓπεγ {Τοπ {πε 

ΡρυρΗ5Ποτ {ο α Ηῦταιγ απά Ππα]1γ {ο γοι. 

ξδασε συ]ἀε[ίπες 

(αοοβ]ε 15 Ρρτοιά {ο ρατίποτ ναί ΠΌτατίας {ο ἁισιᾳΖα ρυΌ]ιο ἁοπιαίῃ ππαίετΙα]5 απάἀ πιακε {Πεπα ν]άεΙγ αςοθδ»Ιο]α. Ραῦ]Ης ἁοπιαίη Όουκς Ῥε]ομς {ο {Πε 

ρυζΗς απάἀ νε αἴο ΠΙΕΤΕΙΥ {ΠαείΓ οιδίοάίαπς. Νονοτίπε]αςς, {Πΐ5 ν/οικ 15 οχρεη»!νε, 5ο 1Π οΓάςτ {ο Κεερ Ρρτον]ά(ῃς {115 Τοδοι/ςςε, Με πανε ίαΚεῃ 5ίαρς {ο 

Ρτενεπί αΌιςα Ὀν «οπΙπΙοίοΙα] ρατίίας. Ιπο]µά]ης ρ]αςίῃρ {εσπηΙσα] τοδίγιοίίοπς οἩ αιίοπιαίεά αΙείγ1Π6. 

Ἰλ/ο αἰ5ο αξκ {παί γοι:: 

Ἔ ΜαΚό ΠοΟΠ-οοΠιπιεγεία[ 156 οἱ {πε Π]ος Νο ἀεδισπαά (οορβ]ο Βοοκ ραατοᾳ Το μ5ε ὈΥ Ιπά1νιάμα]ς, απάἀ ννε τοαιιεςί ίπαί γοι α5α ίΠεςε Π]αες {ος 

ΡεΓ5δΟΠαΙ, ποΠ-ςοοπΙπιετοΙα] ρΙΓροςες. 

Ἔ Κε[αίπ /[γοπι αιΠοπιαίἑᾶ οαμεΥγίπρ Ώο ποί 5επᾶ αιίοπιαίαεά ααετίος οἱ 4ΠΥ δοτί ίο (οορ]ε’5 δυσίεπι: Ηγοι ατε οοπάἀιςί]ης Γο65ςΚΙΟΠ οἩ ΠπιαςΠΒΙΠε 

Παηδ]αίοη, ορίσα1] οπατασίοτ τεςοςσπ!{1οπ ο: οίποετ ατεᾶς γνΠοτε ἃςςθδς {ο α Ίάΐσ6 αΠπουί οἱ {οχί 15 ΠεΙρ{ΗΙ, ρ]εᾶςε «οπίαοί 5. λα εποουΓαᾶςδε ίπε 

α5α οἱ Ρρυδ]ς ἆοπιαίῃπ ππαίεγΙα]ς {ος {πας Ρρυτροδες ἆαπά πιαΥ Όςε αΌ]ε ίο Πε]ρ. 

Ἔ Μαϊμίαϊπ αἰγιριίοη Τπο (οορίε “ναίετπια(κ” γοι 5ες ο εαςἩ Π]ε 15 εδδεπ/1αἱ Το: ΙΠΙΟΙΙΠΙΠΡ Ρεορ]ε αΌοιί {Π1ς ρτο]εοί απάἀ Πε]ρίπς ίπεπι Ππά 

αἀάιποπα] πιαίοτ]α]ς (πτοισϱῃ (οοσ]ο Βοοκ ΡρεατοΠ. ΡΙεαςο ἆο ποί Ττεπιονε Ι{. 

Ἔ Κεερ ἴ Περαί Ν/Παίενετ γοις δα, ΤΕΠΙεΠΙΟοΙ {Παί γοι ατε τοδροηρ!Ι0]ε {οι εΠδυΠΊης {Παί ναί γοι αἴο ἀοίπς 15 αρα]. Ώο ποί αδδαπιε (Παί ]α5ί 

Ῥεσαίιδε 1/ε Ὀε]ίενε α ὈοοΚ 15 Ίπ {πο ρυ]ς ἁοπιαίῃ {οΓ α5αις 1π {πο Ὀπιίες οίαίςς, ἴαί ἴπο ννοίκ 15 αἱ5ο 1Π {Πε Ρις ἁοπιαίπ {οΓ δεις 1π οίποτ 

οουηίπες. λ/Πείπετ α ὈοοΚκ 15 5111 Ιπ εοργτιςῃί ναγίιες ΓΤοπι οοµΠί{Υ {ο οουΠίγ, απά νο οαΠ)ί οἵεί σι]άαησε ο Ν/ΠείΠεί αΑΠΥ δρεοίῃο 115ε οἱ 

ΑΏΥ δρεοίΠς ὈοοΚκ 15 αἱ]οννεά. Ρ]εᾶςε ἆο ποί αδδΙπιε {λαί α ὈοουΚκ΄”5 αρρεαταποε 1Π (οοβ]ε ΒοοΚ ῥεατοῃ ΠιεᾶΠς 1{ «8 Ὀε µ5αά 1Π ΔΠΥ ΠΙΒΏΠΕΓ 

ΔΏΥΝΠεί6 ΤΠ ίπε ννογ]ά. Οοργτίισῃί Ιπ/Πησειπεπί ΠαὈΙΠίγ «8Ἡ ὃε αιΠίο 5ενείο. 

ΑΡρουιί (σοοδβΙε Βοος ΦΕεΒΓΟΙΙ 

(σοορΙαε΄5 ΠΙΙςδΙοΠ 15 {ο ΟΓΡάΠΙ17ε ἴπε ννοτ]ά᾽5 ΙΠ[ογπιαΠοη απά ίο πιακο 1 ΙπΙνεΓδαΗγ αοοθδδΙρ]ο απά δεί]. (οορίο Βοοκ ραατοῃ Πε]ρς τοαάθίς 

ἀἱςοονοετ {Πε νηοτ]άς Όουκς ν]η1]ο Πε]ρίησ αμίποίς απά ριὈΗ5Πεις Τοᾶεῇ πενν αμάϊεποςς. Ύοι οᾶπ 5εαΓςΠ (Πμτοισῃ {πε {11 {οχί οἱ {Πίς θοοΚκ οἩ ί1ε ννεῦ 

αιπετος  σδοκ ασοσα]ε5.σοπ/ 
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ΑΥΙ5 ΙΜΡΟΛΤΑΝΤ. 
Ὦ αριὸθ μηο ἆθθ Ἰοἱφ ρτογἱἀεηί{εῖ]ον αι γόδρίἰσαθηί ἰο πιοιάθ, τ1γθηιθηίὶ 168 ὤμντος ἁι-ἆθθευς ο 1 ογά(παἱτθ «θ᾽ 

Σ(ουἱ 9408 οοπἰγαάἱοἰίοης Ρίυς ου Πποιης {ογίθς οἱ ποπ])Γουνες. 1.95 Αίε[ίογ5 σαἰλοίίφηος ηθ ρουναἰοηί ϱιὸτο ὀεμαρβοι 
ὰ ϱ6 οφοηοί ἁῑνίῃ ἀθ ους υὐ]ίιό. Ταίόἱ οὗ 4 ηἰό Ί6αρ δχἰδίσηιο ου Ι6υς ἱπρογίαπςοθ; Ιαμἱὐί οἩἳ α ὁῑί αὐἸ]ς ὀ(λίθηί 
{οΓγπιό οὐ αυ] αἱἱαίοηι [άἱγθ. 6θερεπάαπ!ὶ {δ ροµεσυἰνοπι Ίουρ ςαγτὸτθ ἀθρυίθ 26 215, οἱ 196 ρτοάυείίους αἱ 
ευ φογἱοπἰ ἀθγίεηποπί ἆθ ρ]υς 6η Ρ]υς ϱεανθθ εἰ 5οἱβηύθ8: αυβοί ραγα](-ἰ ορεἰαίη αι ὰ πιοίης ἀ ὀνόηθιηθηίϐ ος 
Ῥγυάθηςρ Ἰωπιδίηο ηθ βλυγαἰί πὶ ργόνοἰς ηἱ επρδσηες, 085 Αἰθ]ίότ ηθ 96 [6γπετοπί ᾳὐ6 απδηά Ἰα Ηἰθ[οί[ιόφιιό 
τεἱδεγεεί(ο αι (ἰεγθά φυγὰ ἰδγπίπόθ 6η 69 2,000 γοίυσπιος {η-ὲ”. 1.9 ρ18θό Ρᾳγαῖί πω 49567 σῦς ραταυἰ ο [αγοηῖτ, 
ρους ϱο6 αυ }Υ 4 ὰ ορύτεν 0ϱᾳ ἃ ογδἱυάγθ. 

Οθορουάἁκηί, Ρατπηἰ Ιοὁ οαἱοπιπίθα ἀὐχαιιθ]]θφ {[α 86 φοηἱ (ρυανές ϐπ Ὀαίίο, ἰἱ η θδί ἆθιχ αἱ οηἱ ὁίό ευπιἰπαθ]]θπιεηί 
τὐρδϊίός8, ρ8γ06 αμ ὁίαπί ρ]υς οδρἱἰἱα]ος, Ίου οί[οί θηιγαἱπαῖἰ Ρἰιφ 4ο «οπδύσινποθν. Ὀθ ρειίῖς θἱ ἱπηα: ος ουπυγγουί5 
Ἑρ «υπί ἆοπο αοἰατμός, ῥατ Ίου ευερεδροηάαηςς οἱ ἰθυγς γ0γαβουΤ5, ὰ ρόρόίοτ ῥραᾳγίουί 406 πος ΕωΙΙυης ὁϊαίοηί 
1η3ἱ εογγὶᾳύθφ οἳ πια] ἱπιργίπιόθφ. Νο ρουναιί αἰί8ααθςγ ο {ομά ἆο8δ Οἱ19Τ1β88, ααὶ, Ρουγ ἵ4 Ρ]υρατί, η 5οπἱ ηι18 
Ι69 εΠθίς-ἆφυντο ἀά ΟµἱΠοἱἱοίφπηθ, τδεοπηας Ρ0υγ (οἱ ἆάυς {ους ]68 ίοπιρς οἱ ἆαπα {ους 169 Ρανς, {ἱ Γἡαἰί Ὀἱοη 58 
Γ6]εί0Ρ δυγ; 4 {ογπιο ἆὰης 06 αυ οἱ]θ 4 46 ρἱΗς εότίθυσ, φαγοἰς, | ουτγθοίίοη οἱ ! Ἱπιργοφδίου; ο ε{[δί, 65 επθίς- 
6 ιευγγθ πιδιπο υδυγ.1θυί αυ μμο ἀθπιί-ναίθυς, δἱ ο ἰθχίο 6η όῑδίί ἰποχσαςί ου Πἱ5ίυ]θ. 

Η εί (τὸν νγαὶ 4ᾳς, ἆδπθ 6 ρε]μείρο, υπ «υοςὸν ἑπυυῖ ἆσπδ 98 [πδίος ἆθ 14 Τνρυβγαρ]ίο αναί [ορού 1 ους 
46 γοροιγίς αυχ ιπόσβμίηιιθθ. ΑΠ 4θ πιατυίνος Ρ]ι ταρἰάοπιοπὶ οἱ ἆε ἆομπθρ 165 ουντοβυς ὰ πποϊμάρο ρεῖςσ, 
μα γο]ή!πες ἀά ἀουυῖε ωιγε «Εεγμγε δαιηίο εἰ 4ε Τ/έοἱοφίε [ωνουῖ Ιτό Ἀγοο 4 «ογγοςίίου Ιηδυ(ἠσομίο 
οµπόθ 8η9 [ου ἱπιρείπιοτίθῦ ἃὰ Ρτθβηϊιο ἰουί ο6 αὐἱ 5 ὁάἱἱιο; ἢἰ οδἱ νγαίἱ αὐςαί αυὐμῃ οργἰαίΏ ποιηὺγο ἀαυίγος 

νοἱυπηθς, αβραΓιθηΣΠΙ ὰ ὀΐνεγςος Ρυυ]]σαίίοιν, (αγουί Ἱπιρείπη ἴ5 οι ἰγορ ποῖρ οἱ ἰγορ Ὀβης. Αῑοπὶς, ἀερυῖς 65 ἰθπιῃ» 
ἐἰοίρπόν, 65 πόσαηίαιιος ουί οὐὰό {9 ἰγαγδί! αὐχ Ρτθεσυ5 ἁ' Όγαα, δἱ | Ἰπιργθδνίοι αιιὶ θη δοµί, δ8ιις ὁἱτο ἆι υχο, 
Φίιδηύ) «19 ]6 Ίωχο ]ωγεγιί ἆμῃθ ἀθ9 ουνΓρος «απο Ι6ἱΙ6 µαϊυτο, εδὶ ματίαεπιεηὶ οοπυοποὺίἱο 5ος ἴους [εφ 
γαρρυΓί5. (μαϱἱ ὰ | οογγθείίου, ἢἰ ονὶ ο [αἱ αι οἰ]ὸ πας /άιΠαΐ6 όιό ρυτίόθ αἱ Ιοἱη 44η5 4υεαπθ ὁάί[ίοι ΔΗΗ6ΙΘΗΗΘ 
ου εοπιθππ[µ)ραίηθ. 

Εἰ οηπιποηί 6η σογα!(-{] αμίροπιοηί, »ρεῦ5 ἰουίθα ο ρείηος οἱ ἰοιιίος Ίος ἀόρθηςθς αυ ποιις ουυἱδσους ρους 
βγγνθρ ἃ ΡυΓµοΓ πυς ὀόργεουνος ἆθ ἰυμίος {αμίοεςτ 1. μαδίἱιαάε, 6 ἱγρορταρμία, πιόπιο ἆλης 165 πιθἰ{ομτος ππαΐσους, 
εκἰ ἆὁ πό ουτγίμογ ας ἆουχ όργοινες οἱ ἀ'θμ ὁοη[ότθς υΗ9 ἰΓοδόηιθ Άγθς 4 δο00πάθ, 63815 αγοίς ργόρατό 6η 
τίθη {0 Ιηυπιιδορίὶ 4ο ]αμίθιις. 

Ώαηα Ίος Αιεἰίεγς Οι Ιιοίίᾳμεε ἰ4 ἀῑΠόγοηορ ο5ὲ ῥτθδαυ6 ἠποοππιθησιγαὈ]ο. Αα ππογεῃ ἆόά οοιτοείουτς Ρ]αποΏίς 9ου 
ο Ἰναγμαί οἱ ομί 1ὲ εουρ ἁ μοι] ἰγρορεδγίαμο θ8ίᾳδαΏ5 ΡΙίό ρου ο {ααἱθς, 0η ϱΟΩΠΙΘΩΕΘ ῥ8ς ργύραγεγ | 
εορἰο « ωπ οι ὁ 1 αυίτο 61Η9 ϱ) εχοθρίεγ π δου] πλοι. Οµ Πι οησυίἰθ οὐ Ρργοπιἱόγο ὀργθινο ἆνες Ἰ4 οΡίθ 
αἰοὶ µιόρατόθ. ΟΠ ΙΙ 6η 9οοοµμόθ 4 Ίά πιόπιθ πηληἰόγα, Πιαὶδ 6η οο)/λυηηαΏί ανθς Ἰᾳ ρτοπιιόγο. Όη [4ἱἱ Ια πηόπιθ 
«ἰιυσέ ΘΩ [ίωγσς, 6η οοἱ]αἱοπησηί ἀνθς ἰ4 δευοµἀθ, Οι αρ 4ο πιόιο 8) αιατίε, η ου]αἰἱοπηδηί αγθς ] (π'τεθ. 
Οι γομωυνο]]ο ἰα πιόπις ορόταίῖοη ο) αὐμία, ϱυ οοἱ]αἰἰομποηί ανου Ἰά αυμσίο, 098 εοἱ]αιἰοπηεπιθηίς ομί Ρρους 
μὶ 4ο νοῖς δἱ 4υ6ιΠο 96 [ουίος ἰνηα]ύθς αυ ὑέτοσιυ ρατ ΜΜ. ἰος οογγοςίομµ., 605 ]4 ΊηαΓβθ 469 όρΓεινοΒ, 8 
ἑζλιαρρό ἃ ΜΜ. [ο οοιτίρθι;ς 5υγ ]ο πιαγΌγο οἱ ἰο Ππόία]. Αριὸς 65 οἶπᾳ Ιορίαιος ομιἰότες οομἰγύ]όθα [μμε ρος 
Ιαμΐγο, οἱ 6) ἀέῃυτ» 4ο ἷ ρυόραταίἰίοῦ ϱ|-άθασιις πιομιἰοπαόθ, νιθυὶ {, αἱουγς Πο γόγίἰδίου εἰ δυμνεηί Ἡ η σου 
ἀοιχ ου ἰτυὶ, ρυίς 0η ο)Ιοἷιθ. {,ο οἱίώιαμο ορότὀ, ρ8ς εομβύηυδηί 'α νυτοιύ ἆπ (θχιο 8ο ἰτουνφηί ἱππιορί]σύο, 
οη [4ἱι, 4νθς 3 υορί6, υΠ9 πουνο]]ο Ιδίμτο ἆ υπ Όοιί 4ο 1 όργευνθ ὰ | αμΐτο, 0) 59 Ἰέντο ὰ υ06 Ποινθ]]ο τόγίδίος, 
εί ἵο ιίριρα η᾽αγγίνο (αυ αριὸς ο68 Πμπυηβγαυ]ος ργύςαυ 19ης. . 

Αιικδί Υ α-(-ἰ] ὰ Μομίτοισο ἀθ8 ευγγθυίθι(8 ὁὁ ἰουίοφ Ἰε6 ΠΔΙἰοΠ8 θ6ἱ εη ρίως σγαιά Ποιηὺτο ας ἆφης γιηρί-σιπα 
ἠωργηογίος ο δατὶς γύυμ]ο5! Αιινοί οµιοτς, ἰα οορΓοςίίοῃ Υ οοὐ(ο-ἰ-θ]ο αἱ αΠί 46 ἰα ουπιροβί(ίοῦ, ἰ3Π4ἱ5 αυ αἱ 169 
οἱἱθ Πθ οοὐϊο 44ο |ο ἀῑχίδπιο! Αυδοί οηΠι, ὑέση 4ᾳθ 1 αρδογίίου ρυίςςο ρατα]1γθ ἰὀνηόταίτθ, Ιεχαοἰ μιάς οὑίοπιο Ρας 
ι3υί 6 [Γή θἱ ς ουἱης, Αἰί-Θἱἱ6 46 Ἰα Ρἱωρατίὶ ἀάς Μάἱίουφ ἀθ5 Αἰε[ίογς Πιο ἴηιιος Ιαἱδδεηί Ρίοη Ἰοίυ ἀθτγίέτο 
θἰίος οθἱἱθ πιόηιο 498 οό]όυτον Βόμόάίοιίης Μαδί]οη οἱ Μοπιίαοοῃ θἱ ἀθ: οὐ]όυγος ἀὁδαίίος Ροίαμ οἱ γπιομά. 
Θ1ο /οἨ ὀοίπρατς, οη θί[αι, ππιρυρίθ αυθ]]θ8 (δι]ίο5 46 {ου ὀδἡ1ίοιιΒ ἀνθο οοἱ{05 ἀάς μὀίγες φυἱ Ίουσ ουτγεδροηάεί, 
6ΗΏ µγουῦ 6ΟΠΙΠΙΟ 6η ΙΗἱἱΠ, ΟΠ 86 ϱογαίποτὰ 4υο [Πηνγαΐσοιηρ αβἱθ οδί υπο τόδιό. | Ι 

1) αᾖ]θυτα, ο65 φάναίς ὁμμθηία, ρ]αφ Ργδοσσυρύ» ἆἩ 8ους ἀεθ ἰεχίθθ ᾳιιθ ἀθ | ραγίθ ἐΥρομταρίαπο εἰ π'όίαι! 
.. εογΓγεσίθυΓ 49 Ρργο[ορδἰοιι, Ιἰκαίθηί, ΠΟΠ οὐ «ο ρογἰαίουἰ 69 έριοιγθΒ, Πιαί εο αὐἱ ἀεγαίὶ 6Ύ ἴτυυνετ, 1ευσ 
αυἱο Ιπιε]ίσεπςς δρρἰόαυ! αυχ {αμίος 4ο Ἱ ὁἁίίοιι. | ; 
Ὀο ρ]ι5, Ιου ΒὐαύὐάίςΙίΠ8, ευπηπιθ |ος ἑὁδυίίθἈ, ορύταἰοΏἰ ργθσηυ6 ἰοι]ουΓς 8) 499 πηαιιιος1ίδ, Έ4µ56 ρετρόϊυε]]ο 

4ς ἰα ππι]ἡρ]ἰοιό ἆθθ ὤυίο5, ροιιάληί 4ο 196 Αίθἰίογς ΟΗ1ιοἰἷι]μες, ἁουὶ Ιθ µτοργθ θσί δυγίουί 4θ ΓθδδυςοΙίεΓ ΙΡ] 
Ἰγαἰιοῦ, ιορδτοπί, 16 ρἱυδ Φουνο!, 456 56 469 ἱπιρηπιό. , 

[9 Β. Ρ. Ὀο Εμςῖι, Φὁνυίιο Ἡο]]αμάϊνίθ 4ο Βγαχο]ίος, που ὀοτίναϊί, ἰ] Υ 3 ααε]ᾳὈθ {οπιρς, Π'αγοίρ ρα (πουνετ, 
ϱϱ ἀἰχ-ηιὲ πιοἰς ἁὀϊπάσα, 1μιό εοϊἠε [αμίο ἆις ποἱνο ιοοά ἰα(διο. Μ. ομτίηρος, ργοίεδδευτ 46 Τ]νόο]ορίο ὰ 
} ὑἰγωεοίιό 4ο Ἰατεουυτμ., 6ἱ Μ. Ἠθίδιηδπη, Ὑἱομίνο Οὁπόγϊ 4ο ἰὰ πιόπιο 6, ποις πιαπάαἰεμί, ἃ Ἰα ἀαίο ἆν 
49 |μί]]οι, κ ανοὶς ρα ὁμαίεπιοπί θυτργεητθ 16 δοµίο [αμί6, δοἱι ἆαπς Ιὲ ἱαΜΐη, σοἱί ἆωπφ 16 μτοο 4 ποίγο ἀουδίο 
Ρμἱγοίοφίο. Ἐπῆυ, ἰθ πνάπί ἓ. Εἶἶτα, Πόπόἁἰοίίη 4θ Βοἱεσπιυς, οἱ Μ. Βομπειίγ, ἀϊγθείουτ ἀθ5 Α1μια[ζ5 4ε ΡΙΗἱοδορ/ῖθ 
οΙιΓόΠΙεΙΜο, ιπὶ9 Δια ἀάῑὶ 4ο Ώου οομναἰωίτο «υπο 5ομἱθ Θιζειν ἰ}γρορταρηίφυς, οί ὁἰό [οτεόν ἀαγουεγ ας μοιι5 
1 ἁγίυης ρα ἱτορ τόρυιπό ἆε Ποἰζθ ῥ1ΓΙ4116 εογΓγεςίιίιοηή. . 

Όλη 16 ΟΙετρό 56 ἰτουνοιί Ιγὸν- οογιαἰηεπιθμἰ 4 ρου ἸαΗηί9ίθ9 εἰ ο ὑοης Ἰδ[]δπίσίας, εἰ, «9 αἱ εδί Ρὶιι γαΓ6, 
ἀύ8 Ἠωηπιος ἰγὸβ-ροβί(( οἱ ἰγὸς-ρταιίαμος. Εὴ Ὀίθευ { πουις θυγ ργτοπιθίἰοῃς 1Π9 ργίιηθ 46 2ὐ εθηϊίπιος ράΤ εἴαηιο 
γότίιαυ]ο (αυἱο αι ἀὐεοαγείτοηί ἆαῦς πιροτἰθ Ιεᾳιεὶ ἀθ ΠποΦ νο]υπιες, τηᾶῖς δυγιουἰ ἆληφ 1.8 ργος». 

Μα]ρτύ 96 φυἱ ργόςδἀο, |'Κάῑῑοισ ἀθς 6οµ5 εοπιρἰείς, «οπἰαπἰ ἀθ Ρίας 6η ρ]ας 1 ἹπιροτίαποῬ οί τηδπιθ ἰα πόεοσςἰιό 
ἆ υπο «ογτθυιέρη µατ[αἰἰθ ρο; φ απ ου νζ4βθ ποἰι νόημιρ]θπιουί υΕἰ1ὸο οἱ οδίἰπιαὈ]ς, 46 Ἰένγο ἀθριίς ρίυς ὁ υῃ ἀπ, . 
οἱ εδὶ γύνοίυ 8 56 [ἐνγθγ {μ5ήυὰ | ϐῃ ἃ π1ιθ ορόγωίίοη Ιοηᾳιο, Ρύπίδι6 θἱ οοήΐθισθ, φανοίς, ἰὰ τύνίδίου εηιότο οἳ 
υμήνογαθ:]ο 4ος 5ος ἠπηοπιυγαὐίος οἰίο]ιόφ. ΑἱΠοί οΊΊασασΏ ἆθ 96ε ΥΟΙΙΠΙ68, 8υ {υγ οἱ ὰ πιθευτο ου] {ος τοπ)οί 5ος 
ριθ».Θ, ον γυεοτγίμό πιοί ρυις πιοῖ ἁ᾽απ 5ου ὰ Γαυίτο Θυαγαπίό λοπιπιςφ Υ δοηί ος Υ σθγοηἰ οοουρόν ρεπάαηἰ 10 απς, 
Θἱ υμθ δ6υΠΙΠΘ ηυϊ Π9 δαυγαἰἰ ὀτο πιοἰπάτο ἁ’υπ ἀνπι]-ηι[]γίοα ἀθ [γαπυδ θ8ἱ οουβαοτέθ ἃ οεί ἱπρογίαπί οοπίἰσὺ!ο. 
Ὃο «θἰίθ πιαμἰότο, {65 Ρ0ἱἱοαἱίοης ἀθς Αί6ἱίεγε 0αιλοίίφμες, αἱ ἀδ]ὰ 9ο ἀἰδιίπρυσίθηίι οηίτο {ουίες ραῖ {4 5υρό- 
γιογιό 49 Ίθυγ εογτεοίΊοῦ, ϱ᾽αυτοπὶ 46 Γἰναίθς, 505 «6 ταρροτί, ἆΠ5 απουη (οπιρς Πηὶ ἆῃς λιουΠ ραγς; ο αὐς 
οςἱ |ὀψίίους μμ ρουγγα(ἰ οἱ νουάταϊἰἰ 5ο ἴντον ΑΡΗΒΙ5 000) ὰ ἆςθ ἑΓάναυςσ αἱ ϱἱραπίοσαιες οἱ ἁυπ ργἰκ δἱ οχογυίληί ὃ 
ΙΙ αἱ οετιθς θίτο Ὀίοῃ ρόμόιτό ἁ'πιμο νοσδίίοπ ἀἰνίπο ὰ εεἰ θ{[6ι, ροΙγ πο γθυυθγ πί ἀθναηί 14 ροΐπο πἰ ἀοναί 
Ἰᾳ ἀόροηςο, φυΓιοιι Ιουηυ9 ] Ἔμτυρθ ΦΔΥαΠίο Ρνουἱαπιο ηιιὸ /απηαίς νοἱαπιος π)οπἰ 6ἱό ὀίιός ανθο ἰάυί ἀοχαειἰτυάθ 
θυ6 6ραχ ἆθ Ι5 Βἱβ[ἰομιόφιε ιωνυγεείἰε ἄα ΟἱἐΥ06. |.ο ρτόδθηϊ γο]απιο θ5ἱ ἀά ποπιΏτο ἆθ «θυςχ γόνἰδόφ, οἱ ἴοιιδ οσιιχ 
αυἱ 19 εετοηί ἀ΄]΄ανεηίσ ρογἰθτωηί ορίίο ποίθ. Γη εοπδόφυσοηςςθ, Ρρους /1ρες ]ο5 πο. ἀος ΑΙε[ίεγο (αί/ιο[ίηϊιος 
8ους ἰ9 γαρρυςἰ ἀθ ἰ οοΓθε(ίοΠ, {ἰ Πθ [αάγα Ργεπάτο αιιο οθυχ αἱ ρογίογοµἰ θη ἰθίο [)αγίφ {οἱ ἰγαεό. Νοιι5 πθ Γ6ΟΟΙ : 
Ὠδίδοοη9 (υ9 οοἰἰο ὁάίίίου οἱ οθ]]ο5 αἱ βυἱγγοΏί 6α8 1109 ρίαης]ιθς ἀθ πιδιοὶ αἰποί οοσγἰκόθς. 0η ογογαἰί αι{ρο[οἰς 41ο 
Ί φιόγδοἰγρἰο ἱπιπιου]]ίδαίί ἰοῦ [αυἱος, ἀἰίοπάι αυ)υη εἰἰσό ο πιό(α] η᾿οδί ροίπί αδίίαις; ῥᾶς ἀά (οιί, ἡ Ιπίτοάυιί 
14 ρεΓίες!Ίοη, «3ς οἨ α ἱτουγό |6 πιογθη ἆθ | ϱοιτἰροῖ /άδαυ ὰ οχἰἰωοιίοπ ἀθ [αυίος. 1 Ηέῦρευ 4 ὁιό του ραγ Μ. Ι6 
ας Όγαςλ, 1 6Γεο ρα: ἆθ8 ύτοςς, Ι9 |.αἰίμ οἱ 19 ἕγΓαπιαίς ραγ ἰοο ῥγθσιίεσν οογγθςίθυΙ5 ἀθεία ο2Ρἱιαἱθ ος 665 
1Ώσυρς. 
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

1Α ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΘΑΝΟΤΙ ΡΑΊΤΒΙΟ ΝΟΡΤΗΙ 

οπλμαΟμΗ ΤΠκοιυα 
γυισο ΝΑΖΙΑΝΖΕΝΙ, ΛΗΟΠΙΕΡΙΡΓΟΡΙ 0Ο0ΟΝ5ΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΒΑ ο: ΕΧΦΤΑΝΤ ΟΜΝΙΑ, 
Α0 ἩΜοο Ο0ΡΙΟΕ5 ΕαλΙΙΙΟ0ΟΟΘ., ὭΥΑΤΙΟΑΝΟΣ, ἀσΕΠΜΑΝΙΟΟΣ, ΑΝΕΙΙΟΟΘ, ΝΕΟ ΝΟΝ Α0 ΑΝΤΙΟΙΟΝΕΑΦ 

ΕΡΙΤΙΟΝΕΣ ΟΑΡΏΟΕΑΤΑ, ΜΟΙ ΤΣ5 Αὐοτα ΕΤ ΠΗΙ ΟΘΤΗΕΑΤΑ, 

οὔὑβα ΕΤ οτυριὸ ΜΟΝΑΟΠΟΒΟΝ ΟΒΡΙΝΙ5 5. ΒΕΝΕΡΙΟΤΙ Ε 6ΟΝΟΒΕΟΑΤΙΟΝΕ 8. ΜΝΑυΠΙ : 

λουερυντ 

ΥΑΠΙΟΠΙΗ ΟΛΗ ΡΝΤΛΚΙΙ ΕΤ δρΠο ία ΙΝ ΟΗΝΙ4 ΟΡΕΠΙ δΗΝΕτΙί σπεοπι; 

ΛΟΟὑΠΑΝΤΕ 0ϱενύο ΕΤ ΠΕΟΩΟΝΟΣΟΕΡΝΊΤΕ ”.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

οι μιοίῖιοςεε 6ου πωνενφοε, 

5ΙΐΡ 

ουβδυυΝ οοΝΡΙιΕτοευΝ ΙΝ διναυΙος5 5δΟΕΝΤΙΑΣ ΕΟΟΙΕΡΙΑΡΤΙΟΣ ΒΑΜΟΣ ΕΡΙΤΟΠΝΕΣ. 

Αοοοο-ααᾶνων ἳ (ς 9 ε --τμμ---------------------- 

τολυ» ΤΕΗΤΙΟ5. 
πο ---....... 

γἐεκευνΝτ οὐὑατυοπ ΥοιυύΜΙΝΑ η, ΕΠΑΝΕΟΙ5 6ΑΙ..10Ι5. 

. ΄ ος 

.-- νδ 9» ον” μα νΝ 

ΕΧΟὕΡΕΡΒΑΤύΙ ΕΡΤ ΥενίΙτ Ατυῦ 1.5. ΜΙΟΝΕ ΕΡΙΤΟΙΕΝ, μον 

(Ν ΥΙΑ ΡΙΟΤΓΑ ΓΙ ΑΜΒΟΙΣΕ, ΟΙΗΝ ΡΙΙΟΡΗΕ ΡΟΙΤΑΝ ΙὐΤΡΤΙΑ ΡΛΙΗΡΙΟΙΟΝ Υυσ0 ΡΕΝΕΙΕΕ 

ΝΟΜΙΝΑΤΑΣ, Ευ ΡΕΤΙΤ.ΜΟΝΤΙΟύΟΕ, ΝυΝὰ ΝΕΟ ΙΝΤΙΑ ΜΟΜΝΙΑ ΡΑΜΙΙΝΑ. 

1904 
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ΕΓΕΝΟΗῦ5 
; ορεπκε οὔὰε 1π ΠΟΟ ΤΟΜΟ Χχχνα ΟΟΝΤΊΠΕΝΤΟΝ. 

απο  Εανασα 

ς«, οΒΕΟΟΝΙΟ5 ΤΗΕΟΙΟΚΤ65, 6Ρ. ΑΒΟΠΙΕΡΙ56ΟΡῦ8. 

Α. Β. ζαἱαι Ργα/αί(ο. | ο οο]. 9 
Εριστοι.ς. 2ἱ 

Ρο 5. 6γεφογίί Τεείαηπιεπίο Μοπίέων. | 381 
ΤΕΦΤΑΝΕΝΤΟΝ, ος δτοΏοίγρο ἀθεοδρίυω. 359 

Μοπίίωπι ἆε 3. 6γερογίϊ Ροεπια(ἶδωφ. | 395 

Ροεκλτλ. οχι 

Πο. Π. --Ροοπαδίᾶ Ιιοο]ομὶσᾶ. 991 
ὦθοι. ]. Ὀορωαδίἱοᾶ. 99] 

Φᾳοἱ. ΙΙ. Μοια]ίᾶ. | 52ἱ 
Ευ. Π]. -- Βοθπιαία [μείοτίσᾶ. ᾿ 909 

οθοί. [. Ώο δεἱρεο. 969 

οθοἱ. Π. Οµ8 δροοἰαΠί ἂἆ αἱἱοδ. ' | 1101 

1π1εχ Ἡοτυηι, 1999 

9αοσα0 

ως 
ΧΑ 

Ραγε](ο. -- Εκ Ττρὶς 1.-Ρ. ΜΟΝΕ. 



Α. Β. ΟΛΙΠΗ/ΑΌ ΡΑΑΕΑΤΙΟ. 
Ιηίθς ἱηοιγβοπίος Πίπο θί {πάο πιυ]εῖς Ίαπι Ό αππῖ.ρρηράγαπι, Αἰδοογάϊᾶτιπα {ωπηυ!(ης, σσ 

οτανἰφοίπιαπῃ ΘΠΙΘΓΡΟΓΟ {ποοτηπιοάιπι ογοΚἰἀθείπι θἰπια] οἱ ἀισορίραι ἁλαροδίᾶπη, γὶάθ]ίοθί ἰδίδπι, 
αι ἀοοίο5 οἱ ρᾶοίς πιΒηίος Πίοραγταπῃ ]άβογος Ιηίογγαρίος Ροπάετο, οοθβῖί, ἀαραβδ8Ι8ίΟΠη. 

Οιἰά οπίπι 5ομἱοπαϊ 5ἰμάϊο ουπι αγάογο ὑο]]απάί Τ ααἰά πιοάι(δίοπυ1 ααϊαιὶ ὅσην φαβέιήογαπα 

πιοϊίνας Ἰ. οί ἱπίαείί οἰνί]έαπι Ργοσθ]ἰαζυπη δρἰγίέω5 αογίἰος ἰμί]αιιάο ἱπγομυπίας, {υἱάοπα ]ά1ι» 
διδδοαπἰ Ποτος ἱπροπίί ιπαγο]άἰίάμο ἀθοϊάδηί ηθεςς5ο ε5ἰ. 

Ουῖς οδί 5ἰυάϊο5ο5 Ἱπίου 546Γ0 8η {(Πι{α1ί5 1άΠΙΠΟς, αὐἱ ΡΕΙΠΙΗΠΙ {8Π1 ΠΙ{14ε9 οἱ {απ οποπάδίθ 

5, συομονίί ΝαΖὶ8ηχοεπὶ οἀ]Ηοπί5 νο]ιπ]οΏ ποῃ {αορῖί αἀπηὶγαίιις (α) 1Οιιί5 ]]αά παογ]15 ποπ οχα]1ε 
αυύΐριας, Ῥοπ οάΙοπονγυπ](ο ΦὰπΠοίί ΜαυΓὶ, τα αἡαπάο {π 5υἱ8 ορογίρας5 ρεΠοείοτυπῃ, ρ6[/6- 
οἱἱδδηΙΩ οριῖ5 πο ϱρισ({σαν]{ 7 Ομ]5 {μδίο ποη ργοδρομί5 οί ἀοειάθΓίο αΠΙδΕΗΠΙ, υἱ ποπ] 
Ρυίαπί, αυϊ 5δ]ίοπη, υἱ γεΓΙΙΠῃ οδί, 5υ5ροήςυΠη οχοθ]]εηέ]ς οἱαοιρναοπί5 οοπρ]οπιοπίυπῃ } Ουοά 
Ρον (υη ἀοβοπί δῖ, ααοά αὶ Ἱπίογγαρίαπι ἀο]οεηί, που ἰαπάσπι ο ἰοποβεῖς εγυίυπι (ἱί ρροίθ- 
πας, ορίίπιο ]δοίοῦ, ααοά πο {6 5δο]Πη, 5ο οί οιηηοπι ορ ίογαπι Γ8ΙΩΙΙΙΒΠΗ ΓΙΟ ΔΠΙΠΙΟ 

ΔοοθρίιΓαΠΙ οοΠΠάΙΠπ]Η8. ι 

Ρ]υτ αυίοπι οἱ οογίθ ϱυαγἰδδίπ]α Ιπ ργουϊποία {γασίαπαᾶ οσοσυγγυηί, 13 ο]]ἱοεί αάο {ο]ἱοί οᾶ5ὰ 

δμἰΠποηίίοιις Μαυγίηογαπῃ πιβηυδεβρία5 οοἀεχ ποςίγας ἵῃ Π]δης ΙποΙάοπί » 2’ (υδ οἱ αυαΠ({ 5η 

Πιοπιοπ/ῖ οΡΟΓΗ, αμ ποπάµπι ἂἆ ομιπἰπιοάσπη Ἱπίορπίαίετη 5ογογίοτεπισυο ϱΧ5ἱβ8οηΠθΠι Γον: 
οαί8, οὐ {ίοπάᾶ 5αρογογαπί; 3” αυ πιθηιοάο ἀοοβσοπί δάποτες 1η ορρΓαπάσ ργουθδδοπη!. 

4 αιἱἀ Ιηρογῖ5 ἱαπάθη ποδίς, Ρυδί (αΠίος πῃοδ5ογο5 ργσἰογπηίςσα5 υίτ αίᾳιᾶς Πίπο οἱ πάο αρἰ- 

οἳ» Ιορομμας, Γασμίί ἀεγο[οίυπι: σσ (αἱάσπι υδἱ Γαορίηί ἀϊ]ασ]άδ οταπη]ηαία οἱ εσρεηςα, Πί] 
/8η1 ἁ]ίγτα ααοά ετροσίμ]αρὶ Ροςςίΐ γα] οχορίαΓἰ γοπ]8ηοτθ ογοά!πηιις. 

ΑΠΤΆΟ 05 1. 

Ὀορ ἱπορπίο αιμα ἰπογιπι ουἀΐςς. 

Κοπιο ποςοῖί γορθηίίοΓοΠι 9. Οτοσοµ Ναζἰαπζοπί οἀ{άοπεπι ΡΠΠΙΙΠΙ α Ὦ. 1400ῦ0 ἀος Εσ]ιθ 

φιιδοορίαιη, ἀοίηάο γοΓο ἃ Ὀ. Εγαηοίδοο 1,οιγαγά ΙποΏοᾶίαπη, Ροβἰοᾶ α Ὦ. Ῥγαάεπίίο Μαγαπ ργῶ- 

ΡᾶταίδΗ1, {ΠΟ οἱ ρα)]ῖζο 8ΠΠΟ 1708 αππυη{ΙΒίΔΠΙ, ΔΠΠΟ ἀοπίαιο 1118, ααοᾶά ῥΓΙΠΙΗ γοἱυΙοῃ, 

Βιίςςα αιηίδδαπι Ῥαγδίΐς α Ὁ. (ΟἸοπισποσί, 4οσΗΠ 1ῃδαρες ουΓᾶδ οοπιπμηϊοανογυηί ΡΕ. Ραΐοπ, 

Απάνοας Ώγίοπ οἱ Ὀἱοηγκίιις ἆ Ὀίνο, ααὶ πιεπάᾶ οογΠβοπά! Ιηρβίυπη ἀΠοί]οιηφιιο ]1ρογοήν ποπ 

ἀοιμοωανίι, Ὀοιωπο ζἑσμιονεσί, φαὶ, ἀοοίσίμα οο]ερπίουῦ ᾳυάπι Πά6, ΙΓ 5ογἱρςῖί 8ά οὐΠΗΓΗΙεΠ:108 

ροσθαοσΏ πουδίογΠα ογΓοΓ685, άαοΓΤη ΔοΓίοῦ θε5ΗΗί ΡργοραβηΒίος, βἀ]μίογ {η δοσουπά! γο]αι]ηῖς 

Ιαῦογο ἀδίις ο5ἱ Ὀ. ἀθ Οοφπίας, αι Ιοπίο; ΔΠΊΠΙΟ, αἱ {ογίο Ιπρεπί0 ΠΗΙΠΟΣ, ἂᾱἆ θοδάοπο ϱΘΙΓΟΓΟΒ 

νἰἀδίμ ἰπο]πᾶςςθ. Πίης Ιἰσδί οδι1ἱο ]οβομά!, 448Π40 ἀθ {αΐδί5 οογαπῃ βαἰίαγ ἀοείρίηίς, ασεηάἱ ἰ8ΠΙΟΠ 

5οουγοοπ] αβἰίατἀο Πηρις Ογερες ροΓ]8, ἀ6 οοιευπ] γοιωρίαίο, αιιοἰοπῖίαίο οἱ ναγίοίαίίδις, ἆθ νἱ 

θίς6ῃςιι γεγὺογαπι, 4θ νουσὶοηίς ρτορεἰοίαἰα, οδίογδαι16 6)αδπηοαί, ααίρας οοπ[Παίαγ οπ]ηἰς ποςίγερ 
Μιήα5 οὐ ἡ1υπίς Ια9ο5. 1/αροςῖ5 Διίοπῃ αγαυἱ πια] Πρ]ος 5οἡ]]οἰέιάο, ργᾶςογίϊπι ἀοίαποίο ᾖ8Πῃ Ὀ. 0ἱο- 

πἹοηου!, Ρἱαγος γεαἰγευαί πΙᾶΗΝ15, εἰ «αἱάσιη ηοἩ ΙΠάοσίᾶδ; απάε [Δοίμπη εσίμ! {η ορεΓίς Ρ8Γίοπι 

νοπίγοιὈ. ἀφ Ψογπου!1, ααἱ ααδάοπῃ ορά(μ]5 ΠΟΠ ΥεδἰεΠῃ σο]υπῃ, 5ο οἱ 5οἰοη/ίῖαπ] ργΏ/ογοβα(. Ττίου» 

80 Πὶς νἱγῖς, αἱἰίσηιιο {ογσ8π αἰιοΓαπῃ ΠποπιΟΓίᾶ ΟΠ 5αρθΓεςί, ]8πι οοη/θοίαπ] Ορυ5, Πἰ] αιά 4 ὐΠῃ 
ΙΥροβταρ]ιογαπῃ πιΒΏΙΠΙ οχδροσίαγο ν]άομαίαν, 4θπάο Ἱγυῖέ θαδ1(ο {είςίίς γ]ο]οηί8ᾳ 19 ργοσε]Β, 
αιιᾶ., οοπουςεῖς γε]ἰμὶοπίς ἑροίας {Π (8]1ἱα [απάβπηθηίίς, 980Γ05 ΠΙΟΠΔΟΜΟΓΗΠΙ ογάίπεςδ 5ροΠανΊί 
ἀἰίαγραγίίαο. Μαυτίπίς αἀίοΙη, ου1η 8 ἁγΙίῖ5 οἰδυςίτῖς πιά οἱ ορεηίος αἱἠϊοθτοπίς, Πῖ] απίἰ- 

αωΐας {ωἱέ 4ὐ8Π1 οδίθιἰ5 οπηπίρια5 ΡγοἱοδίοτοΠΏ, υἱροίο ἰ8ηίΐς γἱρὶ]]15 φιάοπίριαδαᾳιθ οοπηρᾶΓα(απα 

(α) Βρ]οπάἱάττῃ οθτίο Υο]]οῃ, δοᾱ ιιοἈι] (οχίιια οπιθι(]θι/Ο16Πῃ Ποη 8ἀθο εκιοἰιοπάνηυ. Βρορίπι]πὶς Ίους 

ει ραρίηα {, αὈἱ ἰομίας υὶν ἀνασθάσεως Ρο ἀναστάσεως, οὗτος Ρ1Ο οὗτος, εἰς. δε «ποά μἡγέρί6, ἱ ει 

ργίηὶ νοιηληὶδ (μοι) 151) ρεοσανεγαι! ρε! (γροσταρΏί, ἰά πο πιούο γεύπυΘΓυς ΠΟΥΙΙΗΗΙ εὐ{ίοιςς {π 

οοάσιη εἰευ]ο ιγρίς Ιίθγιιπὶ Ιηληάαίο, εὑρισχόμενα Ρτο εὑρισχόμενα φὐτίυαιίος (ιιοά (άιήοη /Απι ποίᾶνογαξ 
Παγίορ Π [μοι ὧτας. Εαὐγ]εῖ, οι. ΥΠ{, ρ. 105), δεά αἰίυὰ ἱηδιρος Ὡιοπύμ0) αἀἀἰ οταν Γρεγορίου 
οχι θηἰθρ Ρο Γρηγορίου. ΕΕΙΤ. Βλτα. 

Ὀλτκοι. απ. ΧΧΧΤΥΙΙ. | . 1 
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ἐΠωθρδαι1γαπι, ΓΠαρὶοπάο αυ{θττο, οἱ, ἀυπα Ιταηδὶσεῖ ἑεπιρεσίας, οοσυ]ίαγο. Ὀίναπι Ρ]αγος {αοία Γμθ- 

γἱηί ἁηίο Ώου ἰθηιρογί5 {γβΠδοΓΙΡΙΙΟΗΩΘΒ, ΠΟΠ φαΐ οοηςίαἰ; οοΓγίυπῃ ο5ί αμίθπι ἀμρ]ίοσπι Ίάπι 
οοάίσεαι ἰπίθυ επη]πρηπ(ἱ5δἰπαὶ οβγά(πα]ΐς ΡΏ. Ἐθδο] πΊδπυς ΠαὈ]ίαπα {αἱ55ε, αωογαπι ουπῃ Ρείος, 
πιυ]ία ροουπἰᾶ οοπηρᾶταία5, αυδςὶ ἃ Ρτορεία, Ῥοβοεάϊοιποναπῃι πΙ8Ώυ ἀθφθοπίρίμς, ΠΙάΠΙΠΙ αἩθεπαπα 

ενἰιἀοπίεν α’Γριθρθί, ΡροβἰεγἰοΡεπι ΙἱΘΓΗΦ. Ρετισϊᾳ πηδ]οΓῖ τοάθιηῖί επιἰηθηΙδδίπιυς ἴάεπι Ῥυτρι- 
ταίυς; υἱγαπῃι Υ6ΓΙΟΓΘΠΗ οἰπορισηρ πα ριό; Ἀδεεγαί ααὶ νιάΙ{ » πΙὮὶ εηῖπι {]απι γ]άἀργο ηοή 60η06ς5- 

ΦυΠ. ΠΟΠΙᾶΤη επῖπι ανόλίδῃθ, εἳ ἂά Επιηοπ{ἰςσἰηι ροάοε Ργογνο]υῖας, ἑο δυἀβοίδ ἀεγοπῖςθ 

δυΠῃ 81δυ5, μὲ ἰ8πὰ Ρβοῄοδηπι πιοπυπιθηίυπη, Ργ6ΙΟ 5µβίίο πιαπάδπάυπι, ἀοδορίρεηάϊ Ποθεηί]8Πι 

υ εκρρριώλή]δ) σλαπι αιἱάθπα ρτορίου βᾳτανὶςδἰτηᾶς 58Ἠ6, Ωὐ85 ηΟΠ ἀϊδομίεγθ ΠΙΘυΠΙ ε5δί, 5οἆ 

: πδνρρότϊ, Γ8ΐοηο» ορίηθεγθ ηοπ οοπΗρῖῖ. ΏάΓυΠῃ {8ΠΗΘΗ οἱ ΔΠΙΔΓυΠΩ ΔΠΙΠΟ 540γ πα υίαἰἰς 
. ἁπιαηήί, ργβδυπιρίί ρυ]οϊογπιί Ἰδρους οπιῃθπι Ρεηπ]μ5 6ρ6πι ἀἱ]οςγθ. ΜιΠ, {αΐθος, 

Φ6ΠΙΡΕΓ Δηίθ οου]ο5 οὐγθγδδΏαίις δθουηά απ] Π]υά δη {1 σγερο5!ϊ Βοπο {ο ΗΠυΠΙ γοἱαπιοη. ΕΓΡοπο 
θπιρος η υπίας ΡἱρΗοί]θος ἰαπεῦνίς δδρυ]ίαπι τοπηδηθδίἑἹ Νυπαμᾶπῃ 6Υβο Ποί ραδ]]οἱ φαγῖς 
Εκο]εσία ἰαηίο Ἰαπι]ηο πυπαυθΠη 1γγαΙαία ϱδιάεΡΙ{ 7 ΠἩδο πιο εομ!ί8ηίς, δυΡίίο {πια αἆ αιγος 
αποτίαν, ν6ΓΗΠΠ οἱ ϱοηυίπαπι Μαυτ]ηπθηςίς ε)αουργαξἰοῃίς εσεπιρ]α5 Ῥαγςῖϊς Παυοτὶ; Ὀ. ἀο Υου- 

που], οπηπίθα5 α1ΐς, ααί Πυ]ο Ἰαῦορί οοπιπιυηϊἰοβυγθγαηί, 5υρεγςίοπι βάθ]ιίεν {ιά «οΓναςςο 

{ΠΟ 5δρῖας αρυά ἱρδυπῃ οΓάΙΠαΙεΠα Ερδο] θρῖ»5θ, υἱ ΡΡε]ο 5υΏ]οργθίας, οσα νὶροτοί αὀἆλυο 
ροϊδπ(]βαἰπαιὶ περοῖῖς ἁμοἰοπί8δ , διπιάδπιααθ πιορἰο ἰδηάθπ ριΦγεπίυη, ἁώπι τοροτοἰ 

οαηΏο({ ΓἱοπΥςΙὶ ΡΓορθ Ῥαπ]διος ρατοσλίααι, ἴ]]μά ργοσϊπιῖς το]αμὶ5ςθ, αἱ οἷας θἰἰαΠΙΠΙΠΗ 
Ροςροδείοπο Γπαεραηίας. Νθο πιοτα : Ἱπαυἱγαηίατ Ὀ. 4ο Υογποιί] Πθγθάςς, Ώθο πιυ]ίο ροςί {ῃγο- 
πἰυπίας; Ἰηυδηίέυ5 οπῃ 11115 ργθί]ο515 6048Σ ; 86ΥΘΓΟ 5υΏ]οἰΜὰσ οχδπα]ηὶ; βἱρδπίοο Ίάῦογο ργοάἱ- 
αρ Μαυγίποτυπι ἱηροηίασα; οβδίἰΡΒ{ΙΟ {οχίας, ἁἀποίαίίοπαπι ργορ/ηθίᾶ5, νογεἰοπίς Ρογίδοίο, 

γαγἰαη πα Ἰοοίοπυπῃ ἀθ]δοίως οἱ πιυ]ἡ{μάο, οΠρίαγ ἱρείως γείυςίας, ΠΠ] ὁδί αιοά ποή ἂἀ 
πβηϊ(οδίθηάδπη Υοεἰ8ίοπι οοποιγΓγ8{. ἴπιο οἱ οάΙίογαπῃ ΠΟΠΙΙΠΔ, οἱ δορἠπιάθπι ἀθ]ίμαγαίοηος, οἱ 

ἀαπάα ἰγροβταρ]ίς οοπς]]ΐ8, οἱ δεᾳιεπάα {π ουηοῖίς πηοίοάµς γοπα {ία οἶατο ο]ιοἰάθηϊ, υἱ {π 
ἀωρίυπῃ γονοςδᾶΏὰ ΠΟΠ Ροςς. Όπιπι οἱ αωἱάσπι ἀῑ[οί]]ας Γοτίο πυοπἰοπάα ροπιαπεῦα!, ΏδΠΙρο 
{ογίοπι ἀυἀδοθιπιαυθ Υ!τυῃ, ᾳυἱ οί οοάϊοεπα α’ρεηίΙ ροπάοτθ ϱοπιρᾶΓ8Γο, οἱ οοπηρᾶσαίυπῃ ἵπροη- 

αρις ἀἱδρεπάας {γρί5 πιαπάᾶτο ποη γο[ογηηἰάᾶγοί. Ώεἰγοείαηίθυς αλῖς αωἱραςάαδπι Ρεγίου]υπι- 
αιθ ευ)1γο τθυἈδδΠπ δις, οΟυίαπη 56 {δοίί υ]ίτο Ὦ. Ῥαγεηί-Ώεξῦαττος, αυἱ ΙΔ: 49 ςοἰοηίϊᾳ οἱ 
ρο]κφίοπο πιυ]ής οἀἱἡοπίρις οἱ ργβδογίίπ 6οἱεοέίοπε 95. Ράΐγιην Ώθηο πιογί(α5, πιοίέατη ιά 
πουυπῃ ργῶοσάεπΙδα5 5αρογαἀάογο γο]υῖ. 

ΛΗΤΠΙΟῦΙῦ5 Π. 

Ρε ποπάυπι εἀἰεἰε α Μαμγίπεπεί οοπφτγεφαἰίοπο («γεφογῖϊ ορεγίδι». 

Οπιη]8 06αἲ Ώουίογίς οροΓ8 {γθ5 ἂά οἼ85ςο5 πορθδσατῖο γογοσδηίυς, 4 αγυτη Ρτίη8, ΦΕΓΠΙΟΠΘΣ2 
φοουπά8, Ερὶςίοἰα5; {θγία, Ῥυεπηαία ορπιρ]θοβίαςγ. Οτοροπίυς5 οπίπι υἱ Ἰη ρογογβηάο αυ ΗΠ]ή5 

εἰ {αουπάις, ἵῖα οἱ {η δοπἱρεπάο π]ἠάιας αίαυο {8ο]]]5, οἱ ἵπ οβηίαπάο ρτδπάἰς οἱ ΠΙΦΠΙς οχσΕ11. 
ΦΟΓΠΙΟΠΟς αἱάθπι οΠ]Ώθς ]8πῃ α Βοηοθάἰο(ἰηῖς πηρ]ουὶ ογάΐπο θά, θἱ ααοδά ἑασίαπι οπιοπάα!1, 

{π Ργίπιο γο]υπαίηο Πδυθηίας, 5ογγαία γοϊογἰ Βἰ]]ίἁπα γογσίοπθ, 5οὰ {π παυ]ὴς παχἰπ]ίδᾳαθ οαδίϊ» 

βαία, ἀροθτρίίδᾳυο αιαίαος ογαἠοπίρας, ΏΘΠΙΡΘ ΧΙΥ, ΧΗνΙ, 1 εἰ τα, αι ΠΟΠ 1πίες 5δΕεΙΊΠΟΗΕΣ, 
6 ἱπίθς ορἰσίο]ας ονἰἀοπίοι οοἱ]οοκπάξ, ρτορσίαπη ἵπ Ίοευπα, αἱ ρας ογαἰ, Γωθγυηί γονοεβίσ. 
Βοριαπί ἱἰβίίαν ορἰςἰο]ῶ οἱ ροθπηαία, αςθ ]8πα ἵπ ρυβ]ίόυπ] δπη[{ουο κἰαἰυ]η]ς. 

Ερἰδίο]ς, αμ ποπηϊςὶ 9092 {π πονἰςείπῃα οὀ{οπο Βἰ]ίαπα Ἱορυπίας, 5αρεγδάάΙίο αμίεπι Μο- 

γο]]απο 5ρριθπιθηίο 949, δε ᾳαδ τονθγᾶ, ἁπιαμάδίΐ5 450 γεὶ αἆ Βαδίμυπη ροριπεηί, Υεῖ Ὀἱ5 
τορυβοπἰαπίας, ἀροτδάῑίς Δμίοπ1 ααδ να] ος ογα(ἰοπίρας ἀθδυπαυηίας, Υθ] αἰἰυπάθ Γαθτυπί 

δχἰγασίδ, δἁ 943 πΙπιθγυπι ἁθσυγρυηί, ἰία ἀγριπιθβίογυπη ἀῑνογείίαίθ οἱ νατϊθίαίθ κο υεπάϊ ἵθπι- 
Ρογαπίωγ, πιοάο ἀθ (θο]ομίοίς αἱ σἰπωυὶ οἱ ἀλωοίάο ἀῑδδθεθηίθς, πιοάο 4ο ΡΠἰοδορΗίοῖς οἶ8Γο 

ὑγβοϊαπίος οἱ μι παϊίου, πυπο τουγυπι 8 ρηποϊρίρια5 γθοηίβπ Ροίεηίος ἱπιρ]ογαπί6ς, πιΠο ο0η- 

δ1ἱ8 ρατνὶ» θἱ πιδρηίς ἀἱδρογίίεηίθς 58ρ]θηίθς, 8ἱᾳυβηάο οίί8πι ἆθ παπ]παῖς οσα {απισίρας, 
φορά ΠΟΠ ΠπΠίπηο 5αἱθ, ]οοδηίθς, ιαί ἀῑ(ῆοί]6 δἷί αἀπιοάμπῃ κἰδίμθτο, αυ]οις ϱεβίογος α1ογθδαιο 

Ροβνίπί θν8ἀεγο, υίγυπα γ]ἀο]οθἰ γοἩρίο5ο ἀοοίπήίπα, 4ὖ 5ου]ατὶς {βουπάίεο οιιγὶοδίς. 
Ῥοεπιαία ΥθΓο, 446 ΠΟΠ 50Ι1Π1 ΏυΠΙΘΓΟ, 56ᾱ Γογίὸ ἱπβοπὶο θρἰςίο]ᾶ5 5αροταΠί, ΠΟΠ οδρίαπάερ 

ρορυἱατίδ 8μς, Υθγυπα ϱροπιογοπά8 ΡἱθίδΙϊ5 5έμάίο οοηφοπὶρία, Ιά8ο α Ὀθαίο Ώοοίογο ΓΠαδρυηί 
οὐπιροςίία, 5ἱγο αἱ Αροϊμπατίς, ἱαργοσίπη θπιὶςεὶς {π ρυμίουπι οδη δις ἰηδίπυαπ(ἰς, οδυπη πέρας 
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ορροπογθηίω, 5ἱγθ υἱ 1ρ5θ πιοτΏῖ Ι8ημιογθς (οηίδΗΙΟΠΙΠΙσιθ {Φάῑ ϱᾳτδίο ]6ῦογο 5υὐευαγεί. 

Νυ]]ωπι {ία ἀἰκογίπι, ααοἆ ποπ αἱροτῖὲ, αγρυπηθηίυπα, πυἩαπα ροεἰ]οί Βυπιθτί βοΏι5, ααοά ποῦ 

1Π οἑηήρις αἀπ]ριιθσίἰ. Ἠϊο Ἱοχαπηθίγίς, ηὶο Ιαπιδίοίς, Πίο ροπἰαπηείεϊς, Πΐο Απαογθοηίίοίς Ιαάρτθ 

βθ5Ι1{; Πο [δοίς Πἰςιογίοᾶ, Ὠὶο ἀορπιδία Πάαἳ, Πΐο πιοτα]ἰ5 ἀἱδοιρ]ίπε ρτθροθρία ενο]γετο οἱ Ἱ]ι- 
δίταΓθ. Ῥοδιηδία, παῖγυΠη ἀἰσίαἱ ρ]ας αυαπι αυαἀρίηρίπία 5υρειδυπί, οἱ ἵη ἡ]5 {στο άθοεπι θι 

οοἳο πα] γθγδυυπι, ααογυπα ποπηίςὶ ρᾶῦ5 αἰίσυα αριιά Β]]λυπα Ἱορίέας: που {η ἱαπία αὈιπάδη (ία, 
πιυ]υάο, αἱ 5δρἰις Βί, ροτίοοΗοπὶ ποουῖέ; {άθπῃ 56ΠΠΡΟΣ, ἰἀ ορὶ δ6ΠἹροΥ »ἰγ]ο πἰάας, 6ΡΙ6Π- 

ἀῑάυς γοτρίς, {ογπ]α οἱαραῃς, ριτὶς ἀΐνος, ΠΙΠΙΘΓΟ {αοἷ]]ς, ΠΟΠ πῖηις αἀπιγα{οΏθτη ταρίί, ουση 
ἱρδδ[η ΟΗΡὶςίὶ ᾳοηθα]ομίατη, αἀΠπιοία5 οπιηίδα5 Πευταϊοῖδ ποπαηίρα5, αά πιοίγἰ Ίορες δοοοπιπιοάαίς 
ασβτη ουΠ οί πιαρηϊυάίηθπι οσα]ίαί, ἁυἰ, δά 5υ8 γ6ύθῖςυ5, ΡΓορΓίᾶ5 ΠαγΓαί οδ]απη]ίαίος. 

ἨΠδο, Ὀτονίίογ ]οθί οχροςῖία, ἂά ἀθπιοπςίγαπάμπῃ 58Ώ96 5υ{Ποίεηί, αυδηίυπῃ τοἱρυβ]1οςθ ΟΗΓ]- 

δί8π6 οπιο]υπηθηίἁΠ] θχσυγραί, 5ἱ ρ]οπα ἰαηάσπι οἱ οπηπίρια5 πυπηοσῖς ΔὈδο]μία ρτοάεαἰ αρὶ5ἰο- 

ἱαγυπῃ οἱ ροοιηδίυπῃ Οτεροςίϊ ποδἱ οἀἱ ο. 

ΑΒΤΙΟΟΗΟΣ ἹΠ. 

Ρε Βεπεάἰοξίπογωπι ἵπ ϱγαραγαπᾶα εἀἰΕίοπ6 πνε(λοάο. 

Ουήησαά6 ἵη Βοποάἰοίπορυπι Ι8Ώουθ νθηἰαηί οχρ]ογβηάᾶ, πεπιρο 13 οογγθοίΙο ἰθχίας; 2" γοι- 

οἱοηῖς δἰηοθγίίας ; ὁ ἁἀποίαίίοπαπῃ ἀθ]δοίως; 4 ππδἰορἰᾶγυπη ογάο; 5’ πιοπίία ἆυδράδΙη ος θοΓΙΠΙ- 

ἀθπι οοἁἱοθ πΒη5οΓἱρἰο πιαἰυσδία, συ, αααἡί6ς 56 Παβιοθγ]ηί, ος ἀἱοθηαίς Ί8πι οἰατίας ραίοδίέ. 
1. Ουοάἆ αλποδί δά {θχίας οπποπάδίοπαπι, δὲ οηί Ἠίο γοίθγτθ αυα]θ6ς εοἀἰοε» οχοιςεθγὶηί 

Ἡοηποάἱομπὶ, οἱ αὰα ουτᾶ ΥαΓί85 ΙεοίοΠες ουΠΏ 181 θά] οοηἰυ]θγίηί. 

Νοεία οοἀἱσιε, φιείὂις πι επιεπἀάαπάϊς ὃ. (τγεφογίέ ερὶφίοἑἰα ιεδὶ επί ἆοοίέ εἀίίογεφ. 

Ε Βομία 0ἱ0]οίμθςα. ι 

δὺἸ. ΟἱληίΔ6θΘΠΦ, οἳτω Το]]οτίαπιιφ. 
5υ6. Μεπιῦγαπλοθιθ, οἱίπι Μαζλατίησυς, ΧΙ 90. 225 ορὶςιο]αβ ουηί]πθε. ΄ 
510. Μοιμυγαπασεδ, οἰἵπι Μεάϊἰύσις, ιχ 5ο. Βι αά ΟΙεάοπίωιη ερἰδιοἰῶ εί ερἰσιοῖα αἆ Νδείαγίμπι. 

Ε]υράεπι αἱ Ὑγρίμεπι οχ]ιοτίοέίο πωεϊτίσα. Θ]αεί8 ο5ὲ δοξολογία, αυ αὐ οὐ] ἠυτίς αὐορι. 
514. Μοιιῦταπασους, οἰίπι Ωοἱρογίῖπυς, Χ ϱῶο. Όυ αἆ θἰοάομίαπι ὁρίσιυ]ς. 
57. Μεπιυτδηἁοθι!ς, οἱ Με ἰσσους, κ 5ο. Ώυ9 αἆ ΟΙεάυπίάπ ερἰσιοἰα, ερἰιοἰα αιὶ Εναρεῖυπι θἱ δοξο- 

λογία. 
δι8. ον ο ο χ 5-5. Βρἰὶςεο]α αἆ το πΙοΠαεηυπι; δρὶδίο]α ἂἁ ΟΙδομ]μιη. 
5344. ΜεπιῦγαιιαζθΒ, χι 669., οκ Ο5ἱεμίθ, ΟΡΘ6ΓΑ Ταπεἱοῖ η Περίαιι Εἱ0ἱοἱμθοκιη ἠἐαίης. Ερ. αὐ Οἱο- 

ἀοπίμπι, οἱ ϱΡ. αἆ Νδαιαγίυτη. 
ο08. ο ώμος οι Οοἱυετήπις, χι 8ο. Ερὶνιοὶα αἆ Ο]εάοπίωπι, αἡ Νοαοίασίυιη, 4 Ἐναρτίιιπι 

Πποπβοώπῃ. | 
508. Μοπιῦταμασθυς, Χιι ϱς. Όυ αἆ Οἰοἀοηίυπι ορὶοίοἶα». 
ϱᾷ0. Μειιῦγαπαοςιϊς, οἱ Μασαγησδςς, χει ρο. Όυμα αἆ Οἰοοπίαπ ερἰεἰοἰα; δρὶβἰοἰα αἁ Νοδοίατίωπι, 
ϱὲ5. Μεινυγαμαύθυς, οἰίπῃ Οοἱδεγίίπας, σι! ϱ.ρο. ΒΕρὶριοία αά Οἱεάοπίιη. 
551. ΜοιηυΓγδπαςθυς, 6 Ωοπειαμ]ηοροίἱ ἐ]αξιις ἵη Περίασι υἱ0ἱἱοίμεσαπι. Ερἰείοἰ αἱ Οἰοάοηίνπη, ορἰφἰοἰᾱ 

αἆ Νοείασίυτη, ορίφιοία αἲ Εναρτίαηι πΙοηδο τη. 
5ῦ9. Μειηὺταπασου6, οἰἶπι Βοἱδιαιεπαγίωδ, χ! ο. Ερἰδἰοἰ αἆ ΟΙδάοπίυπι, αἆ Νδοίασίνηι, αἆ Εναμτίυσι 

μιοιιδοῦυι ϱο Βἱυϊπέίαίο. 
οὐ]. Βοιιυγείπυς, οἰίπι Τοἱἱογίλπας, ΣΙ ιο. Βρίδιοία αά Νδοίασίαπι, ἆ Εναρτίυιη, δὖὲ Οἰοάοπίιτη. 
ο00. ως ο ρανα οί 6οἱυοείίπυς, χι 68ο. Όι αἆ Οἰούομίωπι ορἰαἰοἶα», ερὶςιοἰα αὐ Νοοίιατίυσι οἱ 

36 Εναρτίιιη. 
δύ5. ο τιηκεσης, οἰἵπι Οοἱδγέίηιις, αι 5.9, Ερϊειο]α α ΟΙοἀοπίωπι, αὰ Νδοϊατίωτη οἱ αὐ Εναρεῖυπι. 
909. Ποπιυγοίηις, χιν κ.ῳο. Ὑατίο (γεροτίΐ ερἰίοἰα». 
9/8. (ὠναγίιοουβ, Χιν 6ο. Βακἰῖ εἰ (Οτεροςίϊ ναί ορὶςἰοἱ». 
915. Μειπὑγαπαζοδ, χι δς. Ερἰὶςιο] αἆ Νεοίαγέυτη, πά Εναρτίσπη, ο]υθάθπη {ία ἱη δρἰέοπισου οοηίτλοία. 
98/. τιν βῶς9. Ερἰκιοἰ πά Οδι]οπίάπι οἱ λἀ Νεοασίώπι. 
901. Λη. 1321. Βρίδίοία αἆ Νδοιαγῖυπι εἰ αἆ Ανζού. 

4105. (ἁλναγίασσιις, Εοιουἰαυάθηςίθ, νι ος. 1δὲ ορἰριο]α5 ἑοιιλιοξ. 
9010. Ολαγίλοθιις, Σιν 5«Φο. (ντοροτ! ερὶεἰοῖ αᾖᾳιοί. | 
Φύ23. Βοιηλγοίηις, Εοπιομλαυἀθησί8, χιν δεϱο. Βρίσίο]α» αγοφοσ!] 2ὔ5 οοπιρἰδοΒίως, 4αδγη γατία5 Ιοοίίο- 

ηϱ6 4 56 οἱορλιηιίφοίπιο ἀοθοτίρίαφ σιρροήἰεανίί Β. δμίες φιἱ υἱυἱοίεοσρ 5, 6θυγριαηί ρτφογαξ. 
9998. Ἡοιηβγοίηιθ, χιν.5ο. ὃ. (σγομοςίἱ νατὶῶ ερἰδίο]ς. 
ζὐ09. Οµαγίαοεας, οἶἶπι Βοἱφέα[ειιδείιθ, χν 89. Βρίδιο]ω α)ἰᾳιιοῦ. 
5014. Ποιπῦγοῖηυς, Σχ)! 8εϱο. Ύαγίοὸ στοροςϊἰ οἱ Μαβ)1ί ερἰςιοῖο». 

--- ὡοάεοχκ Ἡορίας, οἱἵπι Εουἱοθὶῶ Ρατ[εἰθηςίς, Β. η”. ὃ. 

ΑΙΙὶ εοάϊσει πια δετὶριῖ. 

Ὑάι. (Οσάςθςχ πι. ος ὑἱοἱἰοί]νουα Ὑασληλ. 
Ῥιδς. (ἑοάοχ οπιἰποηι]οδἰιἱ ολγἀ]ηα]ὶς ΒωςκΙοηᾷ. 
Ιαν]. Οοἀεχ πι». εχ Ὀἱ]οίεεα Β. Ηατ]οὶ. 2 
019. Οοὐἷεχ πης. οχ Ὀἱ0ἱἰοίμεσα Ὀ. ἀςο Οοἰδίία, παπο Περίας. 
Μοάἰο. ὡοἆος Πω. οχ ὑἱυἱιοίλθσα Μοάίΐοδα. 



15 Α. 5. ΟΛΗ Αυ ΡΗΑΙΕΑΤΙΟ. 1ὐ 

Νοιεία εοάἶεμπι φιθηε ἵπ επιεπάαπάἰς 5. γε(ογῖ{ ρυεικα(ἴδιις ιοί εΠΙ ἀοειῖ εά([ογεν. 

Βορ. ΠΒορῖϊ ρΊιτος, ὅ9, 990, 991 993, 990, 1217, εἰς. 
Ρατίβ. (Οοάϊοες ος ὈἱυοίΊιθεα Ῥαγ]εἰοηςσὶ, πιης Πορία, 
(ου. Οοάΐεςς εκ Ὀ.Ὀ]οίπθσα Οο]σογίήπα, ἱίυι ραρἰίες πιιηο Ἡορία. 
γπι. (οὐες Ποπις οοἱαί19 ἱπ μἱυἱἱοί]νοσα Ύαίίσαηα. 
(0ἱ5ἱ. οοἀὲχ 8. ος ὑυἱυἡοίίεςα Β. ο θοἴδίίη, ἀείμάς ἵπ 0ἱ0]1οέ]θσα 9. σογμιαπὶ 4 Ρναἱἰς, η πο ἵμ [λορία, 

Παυεί ΦεΠο!ίᾶ 511ροΡ Ιίηοις δεγἱρι.. 
ία. Ποιπς οοἱδίς η ἱυἱ]οέσα δι ποηιἰφαἰπιῖ οἰίπι οα γή λα[φ ΟΗ1ρί. 
Μοάΐο. 6οὗεχ πις. ος μἱβΙοέμουα Μοάίοσδα ΕΙονγομίί. Οοπίίηθὶ ηυἱία Ροοπισία 4 Μιρλίογίο οὐ/(1. 
γιπά. οὐάος Ὑπάοροποιςίδ Ρἱ0/ἱοιμθςα», οχ απο 5Η811 θάῑιίοΗΘΙΗ οο [ους Τοί]τηις. 

(οάΐεςθε οχει»]. 

Οᾳαἱαἱορο ο ἴοηυπῃ τοίεευπ) ηιι ρεϊπιί γοἱαπῖηϊφ ἱηίμο, Ρῥ. σιν (οοἱ. ὅ0), ἱεσυπίμν, «άοαά ο, 
αι]άοηάα δυηἳ : 
Τοἱ|. Τοὐ111, Οαπαίμα «ΥΡηΘα ϱ. σγοσος!ὶ, ἵι Πενν ἠπεγὶς | (α[ἱεἱ, Τγα]οειῖ αά ΒΙιοπύϊὴ, 1. 16096, 

Μυταί. ο Απαῄοεία ἔτατεα, Ῥαάονα, απ. 1109, ἱ1-ἆδ. 
(αμ11. ὑἱοηγςῖϊ (4 ἱ11γοΓ οοἱἰεεία ἀῑνί (γυφοτέ Ροεπιαίία, Ρατὶδὶϊς 8η. 1718, ἱπ-12. 

Οµπες Πογυπι οοάίσαπι, 5ἱνο πιβηυςοπἰρίογυπῃ, 5ἱγθ οχοιδοΓυη Υατίας ]οοΐῖοπος, ἀθοίί εαἰ- 
1οτο5 αἰίεηίίως φεἰεβεγυπί, εἰ 5οάυ]α ἀῑδιποίοπθ αἀποίαγυηί ΡιΊπιο 1ῃ πιαγρίπο γοίογίς εδ {1ος 

Β]ίαηΏα., συαπι αἆ 1η8η 15 Πδβεπηις, οἱ ἀείηάο 1η Ποῖῖς, αυᾶς αἆ ΙΠΗΠΙΙΠΙ Ραβίηδ Ίοουπῃ ἀΐδος- 

δθγυΠί, 5ογνα(ἰς {Π {θχίὰ γαγίς αιιδ δά 5αποιἰ Ώουίογί 66Ώ5ΠΙ Ργορία5 γίδα δυπί ἁοοδάθτο. 
Π. Πὶς ουπῖς αἆ οηιοπάθηάωπῃ ἰδχίμηῃ Δ4ΠΙΡ1Η5, 4ο γεγσδίοπο αξιἰαὺαίως αὐδίο, υίυῦ1 5ο 1οοί 

ΏΟΥ8 δάογπατοίαγ, ΔΠ 5ογυατοίυς ργίος. Β]]απα ορἰςίοἱαγαπη Ἱπίογργείβήο, ἴαπι ργορίος ἀοοιί 
γὶγὶ γονθγθη/ί8πα, {άπω Ργορίθε δεπἰοπ/ἰ5ρ γεοΗ(υάίπεπι εἰ ἀϊοΗηοπὶς εἱεραπίᾶπι ΏΟΠ πιυἰθηάα, 
φοὰ {π ποηπιι]15 δο]απιπιοάο ρογΏο]οπάα γἱςᾶ ο5ί, 5ἰοιῖ εἰ ἵπ ργίπιο γο]απιίηθ οἶτοᾶ ογδαίίουος 
Γαθταί (αοιαίωπι. Νο θ8ἀθπι μίοπι Ρρ]ασυίέ ταίίο, αμδηάο ἆς οβγπιἰπἰυας Δοἴιπι οδί. ΟΠη οΠἱΗι 
Βι]Πμ5 γοιδίοποπι Ρρὐρθίΐσαπι {αογίαβρίθδσυς, ί858ρο πιεἰπῖ ποοοδςίίαἰο Γμἱ οοηδἰΠοία5, αἱ 5εη- 

ΦΙΠ1 Πιοάο ΑΠΙΡΙΠς8Τ6, ΠΙοάο {γιπσατο, 560ρ9 θἱἰ8Πη γεὶ οΏσουγθ, Υο] ρᾶγυπῃ αςομΓαἰἱ8 ΓεΡΓΩΡΕΙ- 

ιαγο οοβοτοίας. Νονα ἱμίίωρ, αυ ἑοίαπι γεάἆρτοἰ Ογεµοσίαπι, Ιἱοεί ροάθςίσΙ 66ΓΠΙΟΠΕ, γο(ι1Γὸ-- 

υαΐως ἱπίοιρτοθία!ῖο: δἱ Πὶο {αἱ πιᾶσηυ5 Βεποάἰσποσαπι 5οἁδ] απ ]4ΡΟ5, ἆαοπι Ποάἰο ριβρ]ἱοί ]αγίς 
{αοίπιας. ΤαΙ1 αὐίθηα 1Ώ Ῥεθίίο συπί ΒΙ]1 ο ΓΠΙΙΩ8, ἰαΠΙΙΠΙ ἱηροπίαπῃ οἱ 5υάογος {Πίος ργοάμηῇ, 

αἱ ἰη ουπῃ πίηυ5 Ώιπιαηθ δβογείαν, 5ἱ αὓ Ἠαο ΠΟΥ απηαπἀαγοη{Ιμ’ οά{οπθ. Ὁπάο Βσοποάίοίϊπο- 

ταπι Ργοροςίίο, ααοά ἵπ θογµΠῃ ομαγής ἀθδοπρίαπι ἱπγθδηίπιας, Πάο]ίίογ ἱηαἰδίοπίος, Βή]]αηᾶπι 
ΥΘΓΦΙΟΠΘΙΗ πηείγἰσᾶπῃ 8 ΙΠ/ρρίογθΠι ΡᾶσΙΠδ πιβυβίηοπι ἀἰπ]ϊδίπιημς, Ροβίία ος ἀἀγοιςο Ογοσοιαπὶ 
ἰθχίας Ργοδαΐοα αμἱάθπῃ, 5οἆ οχαοἰᾶ πηᾶρίς ἱπίργρτεία![ίοηῃθ. 

ΤΙ. Ἐς Ἰου Υογο, Ροδί ἰοσίις οογγοοοποαπ, οἱ Πάθ]ίαίεπη γουςἰοηίς, ἂοοθάίέ οεἀἡίοπί ουἰ- 

ουπαιθ Ρρεἁπι, ααοά ἀοοῖῖς αγριηθη(ῖς οἱ 5ο]θοίίς Ιηδίγυκίυσ ποῄς, ἴαπι αά ε]αοϊάκπάα ασ 
οὐδοιιᾶ δυΠί, ἴαπι δά γουοσδηάα 1η Ἰοοίοσιπῃ ΠΙΘΠΙΟΓΙΔΠΙ 4υδ 8 Ηἱ5ἰοΡἰᾶδ 58οΓᾶ5 οἱ Ργοίᾶη8ς 
γο[ορυπίας, {άπι 8 Ἱπάἰβιίαπάα αυ βάθπι Ρροδδυπἰ οοηβΓΠιΙΒΤΘ θί Πβγοίίοας 5αὈγογίογο {αῦυ]ας, 

έαπι αἆ οχρ]σοαπάα ααβουησυθ οοξηοσοεηάᾶ 5υηΐ οἶγοα βθΠΙ5, Υί8ΠΙ θἱ γαγίᾶς ο Ώ1Π1 ἀοίος, 

ΏΘΟΠΟΠ οἱ οἶγοα ]οοοσυπῃ οἱ [Δοίογαπ] γαΠθίαίο5. θµοά αιἱάθπα Ργοδίίαπι Ἠαΐς Ποποάϊοίηδ οαἱ- 

εοηὶ πιἰμίπιο ἆθθςο {[αοἰίας αἀγετίθί, αιϊδαᾳαὶς ποίἰας οἱ αγρυπιθπία γθὶ ουυδίπι Ἱαρογὰ 
νο]υογί{. 

ΙΥ. Λά Ίου αοοθάϊί δδρ]θπίεγ ἀῑδοσίας πιαίεγίαγαπῃ οσἀο, Ιέα 5οἱ]ἱσοσί ιἱ ορἰςίο]δρ Ἱασία Πιθί]ιο- 

άαπι οἨγοπο]οβίθᾶπῃ Ρ05/ἱ5, 50Γ16Πη Πὶδιογίῶ ]ατία {επρις ογο]γαηί ; οβΓΠΙΙΠ8 Υ6Γο ἰία αἆ αΓσιι- 

ιαθηίοζυπῃ ΤΕΥΟΟΘΗΙΗΓ οΟΠΠΘΣΙΟΠΕΠΙ, υἱ, ου ἆθ Πὶδίοσίοίς αρ]έας, ογάο οἨτοπο]οφίοις {ίεγυη), 

συαπίαπῃ {η Πὶς Πθηῖ Ροΐοςί, ΠάοΠίον αδθετγείυγ, 5 οπληΐθυς, ααοζάπῃ θηρας ἀαλίαπη Ροτηδηο!, 

ἂά οᾶἱοσπι αρ]αρα(15. 

Υ. Πιο ευρ]αηρβίπιας ἀάαΒς πιαχἰπηῖ πιοπιθη/1 αἀποίδίίθηςς, αιιᾶς οκ οΠατίίς Βαποάἰθίίπογαπι 

πηθηισο πρ Παραίπιας. Ῥρ]οῦ Ἡα 5ο Παμθί: « Λά οδἱσθπῃ ορδΓυπι 5. σγορογ!, {οπ1Ο 5οριιηἀο 
« αἰΠισαθ εά{1οπί5 0γαοο-[ιανπο Ῥαπϊςίΐς ἀβίω απηῖς 1609 εί 1690, θάί δυηί, Ιμαίίπο (αηίαπη, 
« Υ8ΓΙΐ η ργΒ[αἰα οροΓᾶ ουπ]ηιοηίαΓΗ, ο 6γῶςο 56εΓΙΠΙΟΠΟ ἵῃ [ιαἰἴπαπῃ οοπγθγαί, 5οἡἱοσί Εἰία) 
« Ογοίοηςίς, Νἰσσίσο οἱ Ρ56Ι1, αάαιῖς ᾳαἱρα5άαπῃ 17. ΒΙΠΗΙ δο]χο]ής. Οµπι αμίσπι πά «ογἱΏαπίας α- 
« ΠΟΙΔ/ΊΟΠ65, αιήρας ἀΏυπάαὶ ηοΟνα Ἠσο 110, ο οοπ]ποηἰαΓἰοΓΠι ἂο 5οΠο]ίοίπι αὐσδγίᾶς 
« Ῥὰδδίτη αἁΠυιία 5{ί, οαπι(αθ οχ 1ἱ5 1ά ΟΙΠΠΟ {αθπί οχοθγρίωπῃ, ααοά αά 9. Βουίογί ΟΡΘΓΙΠΗ 
κ ἱπίο]]ἰροηίίαπι οοπάμουγο ροίἱοταί, αὐ 1ρδὶςπιοί οοπ]πιθηίαγί!{ς θἱ 5ο]ιο]ῖς ἱίργωπι οἀθοηάίς αὐςίῖ- 

« πεπάυπη 6556 ἀμχίτωι5, Πθ ΔοίΙπΙ 8βεγθ γάρτθπηυν, αίᾳιθ δίί8πα ηἰπηίίς δυπηρίίθυς οπιρίοτος, 



7 Α. Ὁ. ΟΛ  λὕ ΡΗΣΕΑΛΤΙΟ, 18 

« οἱ ναπο Ιαμογο ]οοίοτος μυανανόμια5 Ῥαϊισᾷ {ΠΠ λΐο ἀϊοσπιιις ἆο πιοάἆο ΠιοπηοΓαἰἰς «οπ{ρίο- 
« Πίρας. Εῑα5, Ογοίοηςὶς πιεἰγοροΗία, οσἵᾶνο 5ε0οµἱ0 5ορὶρςίἰ οοπηπιοηἰηρίἁπι ἰπ Οτγοβοιήί οΓᾶ- 

α Π0µ65 πογειηἀοοϊπι. Ν]εοίᾶαδ, οοβποπιοηἰο ΛΛΙυδορλις, Ργίπιυπι ορῖδοορις ᾠογγοΠίς, 8ο 
« ἀοίμάο ατολιερίδσοορας Ποτασ]ος, ἀπἀςοίπιο 5Φομ]ο φοπἱραῖι οοπιπιοπίθΓίιηι {η σγοβουἱ οΓ8- 

« ἴἶρῃες δοχάέοη, εί Όσενεπ] ἵη 4 18ἆ8Ιη 6148 ροεπηαία οηᾶγΓδ/ἱοΏη6πι. Ῥδο]]ας, οἱ ἱρ5ο οΟΡπο- 

«ΠΠθηίο ΡΠἱοδορ]ις, ἀπάΟΕΙΠΙΟ δἰ]ᾶπι 5 οι]ο δοπἱρςίἰ Πρα]]αῃι ἀθ ἀϊ]οίΙαπω ΟγοροΓἱ ]οεογαπι 

« ἱπίο]]οσία. Οαοἆ αἰθηοί δἆ ΠαδίΗΠά1Ώ Παπ] αυἰ. 5ῶρο ἵη ποίῖς {οπαί ργὶπιϊ η α]ας εἀ1οπῖς οἶίαίας 

« ο5ἱ, ἶ5, Εοο]οδία (ας ΔΓίεηςί5 ἁΠίϊδίο5, ἆδοίπιο 51ο 5οπὶρείί 5οΏο]ία η σγορογίἰ οΓα{ΐοπος 
« αυαἀξαρἰπία ἆιαδ; ααδ φαίάεπι 5οᾖλο]]α πι8ηυδοΠρία εχδίαπἰ Ρατὶς]ΐς ἵη μἱρ]οί]οσα Ἡοβῖᾶ. » 

Ῥο5ίατίογ αμίσοπῃ ηἱ5 γογρὶς οοποἱρίίἁαγ; «Εογοί Ηίο Ίουις οςξε(αεμαὶ {αοίαη] {η Ῥγο]οροιπηεπί5 

(οπαῖ Ρργίιηί Ἠω]ιις ο1{οπίς (οο]. ὅδ), ΡργοπιϊδείοΏσπι, οί ο85 ΟπΊΠ65 ἀλίσοπαας [οηίασαμθ 
« γορο]]επάί οππἰηᾶΙοµες, αυίρας Ογορογίαπα ἀοοϊγίηπα Ἱάδηίϊάστη {ἱ{ α νασὶς εοπἱρίοπίρις 

ἱπραδία. Ὑογυ1η, τὸ πιαίυ]45 οοηκἰἀργαία, 5αρογγᾶσᾶποᾶς ε/δπιοάί οοποοΓἰδ{ΙΟΠ65 α ποδίς 

ο55ο Γασϊοπάας οχἰ5ιπΒΥΊπης ; αιαπἀοσααἱάθπι σγοβογί8Παπι ἀοοίσίπαπη ία ἀθίοηά[ί οοηδίαηΏς 

« Εοο]εσἰῶ οδίπο]ίοῶ αβρρτορδαο, αἱ πι]]α γαίίοπθ πορὶ5 ἀοίεηδοιμῖρας ἱπάίρθαί. 

Πίπο {αοῖἱο ἱπίο]Ηρίἰ Ιδοίος, ΡγΦ{ογπιίδδαηι α ἀοσ5 οάίοΠρι8 ἀϊςςεγίδίίοΏθπι, α Ποδἰς Πιἰρ 
εἰωο αἰησεηάδη]. 

ιν 

- ὸ 

ΑΠΤΙΟ 05 Ιγ. 

Βου ποβίΓγἰα ἵπ οἀοπάο ᾖος υοιμπίηο ΟΥΙ8. 

(γαπάο αἆ Ἠου οΡρι5 οαπῃ ππαπ5 ΡΙΙπυΠΙ αἀπιονογοίας, άαἱηαιο οἱ αωἱάθπι ργαοἱρια ποὺίς 
ρογΠοἰεηάαᾶ Ο6οΙΣΓΟΓΘ, π6πιρθ 15 οπηπθς5 ἀοοίογυπι Ώοποδάἱοίποπιπι οπαγίας ]ηχία πιοἰῃοάυπῃ αἳ 

Φ α5εἱρπαίαπη γίαπιαιο η ΡΓ]πιο γο]απηίηθ αἀπαίδευπῃ, ογάίπαγο ; 2" πιοπάϊς {γρομταρβἰοίς «]ί- 

βοπίία5 οογγἰροηάἰς 5οἁμ]ο ἱπυὶί]ατο ; 3» γοίοτος Ροοίΐοι5 γθγδίοπθς ἵῃ πιμ]ἱ5 ἃ ΡΙΙοΓγυπι οάϊίω- 

ΓΗΠῃ Ἰπουγία ἀο[ορπιαίας ἃά πιθίτὶ γαἴϊοηὶδαᾳὰθ ΠΟΓΠΙΔΠΙ ΓΟΥΟΟΔΓ86, Δι 5α]ίοπι 1]ογπῃ ἱπάἰρ]ίαγο 
ἀο[εοίας; 4” ποναπι ροο!ἰοᾶπῃ γορδἰοηείη οοπάογο, (14 ]απὶς εβγπηϊηίθας οχργϊπιογοπίυΓ 08Γ- 

π]πα ρο»δὶ ΒΙυπῃ α Το]]ο οἱ ΜιαγδίοΓο Ἱπ Ίασοεπ οπη]φεᾶ; 5’ Ιπάΐοςς Δ8άοιπατο Ἰοουρ]θςεί- 
ΠΊΟ5, ἡατία ρε δείαπι ρυϊπιὶ γο]απαηῖς εχρηρ]αγ, 

1. ΟµηΠος ΒεποάἱοΙπογυπι ο]ατί, ααδ δΏ οπηπίθα5 νἱάθτὶ ροδδυπΠί αρυά Ὀ. Ῥαγοπί-Ροξῦα!γος, 

ᾱὶ {γία σαρίίᾶ ροδδυηί γουοσαγὶ; 4µοΓΗΠη 1η ρΓίπιο Γρροβἱαπ/ίγ 1] αι 5δοαιιοπάἀᾶ5 ἵπ οἀϊίίοπο 

γορι]ας ΙΠπά]οδηί; 1η 5οοαπάο αιίοΠη γδίας Β]]]]απα εἀἡ[ο, ου]ὰ5 1Π πᾶγρίηο Ρ]μγος εἱρπαπίας 

ναγ]απίθς ο γαΠ]5 αἀποίαοπίρις Ἰοσῇοπος; 1π {8υίο ἀθπιάαπα {ρ5α ΠοποθάἰοΗπογΙπ γογςἱ0 

Γα1πᾶ, ουπη Ποῖῖς οχαοἰδοπηῖς, 1 αωΐδις Ἱπίου ἁ)ία γουσηδεηίας οπιπὶα πιοπάα αυ ἵῃ οϊίς 
ῥτφοσάεηίσα5 οοουγγυηί, 6ἳ δἵπιυ] γεγὺα αδδ, ος ρΓοραἱδε]πιῖς οοάἱοίθιας οσίγασία, ἵπ ΘΟΓΙΠΠ 

Ιοουπα Ἱπίγοάμοσηάα γἱἀρπίας, αἱ ρυγας θπ]ογβαἰ ἰοχίας οἱ ΙΠίορου. 9ο] ορἰὶςἰο]ῶ ἵπ ΠΟ οοάἱσθ 
6γα6.ουπ] ἑοχίαπῃ Παυθηί π]ᾶηα οοηδοΓΙρίωπα; 56 Πίο ποΥ5 εχδυγγοσ!! ]άρος, υπ] που οχεπρ]αΓ 
ΠΙ8Ώυ ΠΙΙηὰς ἀοοία οχαβΓβίαπι, Πιι]έ5 οἶγοᾶ Δοοθηία5 πιθηάἷ5 5οα{ωγίαί. Πίηο οογία ουπι γοοΙτι- 

ἀῑπθ, 5οἆ ΠΟη 5ἱΠ6 Δοομγαία ἀ]ρεπίί8, ἀδίᾶ ποδῖς {αομ]ίας ροπυίηυπῃ τεργβςοηἰαπάἰ σγοροτίωτη. 

Νοδίς οπίπι, ἴαπι γαίγος θάἱοΠθδ οπι γοοθη/ἱογίς αἀποίαἠοπίθιας οοη/{ογεπάἰ, {άπω ἂοοθπίαμηα 
εἶσπα ρογβυ]επά!, ἴυπι ερἰὶςίο]ας οἱ οἈγπι]πᾶ αἆ πονυπ] ογάίπεΠι γοάμοσπάὶ, πηθοθδσίίας Ιπουβί. 

Οιαπινί5 αμίθπι ἀοοίο5 θ41ίογθς πεΠία γεπεγᾶ{ίοπο, υἱ ἀθοοί, 5οπ]ρος 6ί ἀὐίαιιο ϱΓΟ5ε(ΙΔΠΩΙΡ, 
που Ρροϊμίωιὰ ἰ8ίΠΘη 4Ώ5Ππογθ, ααἱπ εγγογος αιοδάαπῃ ἵη Ιπίεγργοίἰαπάο ΠΟΥ δ8ΐἱ5 ΔΠΙΠΙΔάΥ6Γ5Ο5, 

γο] αἀποίαγο, γα] οἰῖαπι οοΓΓίβοτο ΔιάθΘΓΕΠΩΙ5, ΡΓΟ οθγίο Παρεήίες {αίάγαπῃ Γμἱςςε, υἱ ἴ]]α5 {ρ5ί 

οπιοπάαίοπος αἀπιίδίδδθοηί, οµπι ἀἱΙροπίίογεπι αἀλλυ]ρ5θηί απΙπιΙΠι. Ιπ ἀθ]ροπάο ἱπδυρογ 
γ8Γί8ς Ἰοοίίοῃθ5, ηΟΠ δαἱἱ5 αἰίοπάσγυπἰ α ροουςῖ5 πιοίγαπι, ἀπἀο Π]μά δ)Ρίας ]ῶδυῃ γοςέµθγο 

ΠθςοςδαΠΙΠΙ ΠΟΠ ἱπηπιθτ{ο γἰδαπι οδί;: αμδπαυᾶπη αἱ η αυ] ρμςάδηι δΠαυαπάο πα]]ᾶπι οπηεπάᾶ- 
Ίοποπι Ροίμίπας αἀλμίρεγα, 586µ αωία ἴρ5ο Ροοίᾶ ἱρὶ ποππ]μ!ἰ ἱπάυ]δίί, δει αἱ π]απι- 
φοΠἱρ{ὶ οοᾶἰοθς πιθηάϊὶς ἀθίογπιαά πἰΠΙἱ αχ ωθηί ααο πιοπάμπη αᾳαοαί γοδαγοίπὶ. βήθαπι αλα ρ]ίας 
ἃ ΠΟΡΙῖ5 οµτας, 5ἶγθ 84 εΠροηάος, ἵπ αιαπίἁπι Πορ Ροίΐογαί, Ρ8ΤΓε5 γείαπίρα5 οΠΒΓΔοί6ΓΕ6, 5ἱΥ0 
αἁ αιιῶγοπάᾶπι ΠοἨ ἱη{θΓΊοτοπΙ οΠαγίαπι, δἱνο ἀθπιυαπι πα δεγγᾶηάµπι ΠΠίΟΟΟΡΦΟΓΗΠΙ ΠΙΟΓΘΠΙ 

Όγουγος ἱῃ πιαγρίπο 5οηἱεπᾶς γοδοησοπ1, αιοά λοάϊο ποπηἰςὶ ἀῑ[ΠοίΙ]πηο α {γροβιδρΗί5 ροίοςἰ 

εχίογαµθ{]. 
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Π. Νες ρᾶτνας, που [αο]]ἱ5 ]800ς θ0ΓΗΠ1 πιοηάΒ οογἱβθυθ; ὑπάθ παγαπάαπι η]]δίεπις οί 

ἀοοοπίρα5, δἱ ποπΏυ]]ᾷ ΠοΟΡίΓ8ΠΙ θί8π1 πυηΠο γἱβ]αηάαπι [ο{ο]]ογ]ηί, 48 ί8ΠΙεη αά ο8]οεπη Γο- 

ἱγασοίατο οοπα({ 5υπηυ5, υΗΠἰ8ίθΠ1 αυεργοηίες ροῦῖμ5 αυάπη ογοςῖς ρυάογετῃ το[ογπιἰάΒηίθς. θεά 
μέ γαγίογος {οτοηί Ιςίὶ ἀθ[δοῖας, ΠΟΠ ποδίρὶς δο]απι ος υἱπίρις ργῶδυπρείπιυς, ἀοοίος διίθπη 8ᾱ- 
γουβνίπας αἀ]μίογος, Ιπίθς αοξ ἡμδία ουπῃ ]αμάθ γοίδγ8ςι Πποπιίηᾶα Ὦ. ΟΙΠ165, Ἰ8πι αηίθα Ἠεμὶα 
ἱγρομιαρΠί αἀάϊοῖῖ, ποςποῦ οί Ὁ. ΓΒοαυῖη ἆθ βαἱμί-Ῥτευς, ἵπ ΕὈἱρΗοίπεσα Βοσία ΠΙβγογυπη 
οµςίοάΐ5, οἱ Ρ. Υαἰαίουις, ἵπ οοοβίο Βοτροπίοο ποβςαἰπιί ργο/[ο55ο5ἱ5, αἱ 5ἱγθ 1Π {οίο ορθΓε, 

οἰγο ἵη α[ϊαια οἱὰς ρ8Γίθ 5υᾶ5 πηοβρίδουπι ομΓγᾶς οοπηπηυπΙοᾶγετυηί 

ΠΠ. ΒΙΗΗ, 1,οιγοπο]αϊϊ οἱ Εαάργίοϊ Μοτε]]! ροοίΐοας, αυΐ Ροίῖας πηθἰγ]οᾶ5 γδγδίοηες 8ά ΙΠΗΠΙΙΠΙ 
Ρδβἰίπαγιπι πᾶγρίησεπη ἀἰπιίδίωηιμς, άἀογυπῃ Ρργίπιυς {ο]ἱοΙίθγ 86ο, ἆυο Βμίρη ΡοίοεΓΊογθς 58ῃθ 

ἱη{ε]ίοία5 οβτεβἰδπη Οτοροπ ροθδίπ ἰῃ Ι.8ΝΠ8ΠΙ ΠΙΙΣΔΠΙ ἰγβηςίυ]ογθ. Πία αυίεπι οογγυρἰα 5ιι- 

Ρθγσυηί ἰδίβΓΗΠΙ γθγδίοη πι θχεπηρ]θΓίᾶ, μί 56ρο ἀε[βοίαί πιθίτυπῃ, οἱ πι]]α5 οίΙ8πη Η6ιαΓάο 
56ηρυ5 ροςνῖ ἀερτε]ιοπάί. Ωμοίίθς ἀε[οίεῦαί 6ρῃςι5, πι γδρᾶΓ8Γο 5ἰιάπίπ]υς, ΠΟΠ 5επιρυρ 

δυίοπι γοδίδυΓαΓγθ παθίτυπι, αμοΐίε5 ἀεβοςτο νἱἀθυκαίαγ, 5εά αᾳιδπάο ἀείδοίας δἱρηδτο, αἰἰ- 
αυαπάο οογΠίβογο οροτ ργείαπι ἀυσίπιως. Νουίγαπι αυίθπι {εοίπιας, Πὶςὶ γβπίδίο οἰατασίουο, 

εί πιυίβίίοηθ ἵπ ποῖς Ιπάϊσαί8. Φυηί δἰἴαπη γθυδς αἱ αυ οπιδδῖοηθ, αυΐ {γρορΓαρΗοζαπι 

Ἱπουτία, αρυά ΕΒ]υπι ἀρείάθρηδυδπίυς; ᾖ]ος δωρρ]θτο, οΠμαγαοίοτίρις ἱίσγυπ γαρΙ8Ηΐ5, οἰ- 
τ8γἰπιιι5. 

ΙΥ. Ουίη α αυδίαου ποϊ]]ία οἱ απιρῃας βςευγρίί Πυπηθτας γ6υγςσυυπι Ροδί Βἰυπι οἱ αἰος 
οἀιίοσυτη, 4.08, ἱΠ Ροδί8ηι φυδίάΏδυΠῃ Γ6ΓΙΠΙ ηθοθδςϊίαίο ἐραΠςπιυία 1, ἀθοδηίαγο οοᾶοίὶ Γαΐπιας, 

4µο0ξ4μ6 Ἰεσοίογαπῃ οοπιπιεπάδηης ἱπάμ]ρεηίί5; αυβησαιιαπα 1η οωπίρας αιοίογίς πιεπ!ἰ αἆπα- 
γοηίθἙ, ἴιηο εἰ γοτρί5, ροείίουπι ί8πιθη αἰϊᾳυὶάἁ ἵπ οἰοομίοπθ, Ιμδίαδαιοθ {η πιθίτο τερυ]α5 
Φ6ΓΥ4Γο {οηίανίπιυ5. 

 Υ. Ψαρεγοταί ἱηρταίας οογἱθοηἱ, 56 ρταίιας γα]άρ Ιορεηπί Ιπάίουπη ]4ςος, ααὶ αυδηίυπη οὐγῶ 
(θπιροτῖδαιο 8Ώδιπιαί, ΠόΠΊΟ ο5ί 58Ώ9 ο µἱ ροςς1ἱ ἵπ ἁμλίαπ Γ6ΥοσβΓο. Εἰάθ]ε5 Ῥεποάίοίποριωα 
ΠΟΣΙΓΟΓΙΠΙ ἃδ5θο], ορἰδίο]άτωπῃ, δἱνο 4οαά οτάίποπη ΠΟΥύΠῃ, 5ἱΥθ ἆυωοδάἀ ογάϊησπι νοίογοπι, 

5Ίγθ αυοθά οτάίποπη αἱρ]αρείίουπα {πάίσθπι {οχυίπαας; ααοπι Ργοσίπαθ δοαυἱίὰγ ἰπάος οδυτηϊ- 

πυπῃ αρί Ῥαπίος γοίας ογάο οµπῃ ΠΟΥΟ, ποΥδαθ οµπα γοίθτὶ οοπηραγαίως, Ώιο Βγεγίογος 81 
ἰπάίους «ἱπιιίαό οἱ βΡγουεγὺία ος (Ογεποπίο οχοθερία ρεργβσεπίαηπἰ. Τυπι ονο]ναπίυς 
ἱπάίοθς ΠΙΒΙΟΓ65, υὈὶ νο οἱ γοτρᾶ αἱίου]α5 πιοπιθηί, 4 γθὶ η οροτὶ5 ἀθεοισει, Υοὶ 1π 
δρρεπμάϊἰοο Ἱορυπίων, ροῦ οτάϊπεπη Ηίθγαγυπι οο]θοία, οασίο5εϱ ο οσυπίυι Ιηαυἱδἰἡομί ; ηεο ἀθοςί 
ἱπάοθχ ]ο 58οε5, 40 δ8ηοίΘ ῥομρέαγθ τορεπίυπίως 5οηίθη δν, αυᾶς Ἰη φοΓἱροπάο ρίἀ5 Ώουίου 

παλἱρυϊ{. 08 αυίθπῃ διἲί υ]ία, δυί ουγίο5δ8 Ρροτ]θοίί5 δρἰα5 φαΠοιί σγεροΠί οροπίθις ἀεευπ]- 
ῥδίωυς, ογυπῃ {ία γοβογίρομαϊ, αἱ δᾱ ογάίηαπι αἱρ]δρείομπι γοάἱρονεηίας, {α5ἰἱἀΐο58Π1, 5οἆ ΠΟΠ 

ΙΠΒΏΟΠ Ο1Γ8ΠΩ 5μ5οθρῖί Ε. Βα]]ίη ἆθ δαἱπί-Ραι], νὶγ α Ιυογα]ίριας ἀϊδοιρ]ίπῖ5δ Ώοη ἀ]ίοπιις, ου] 

φυ8 ]αυ5 Ρ6ΓΠΙΔΠΘΑΙ. 
ἨἩθο ζΠι6 πος Ρ]υτᾶ, πθς ρ8ιοῖοτα Γδοίπιις, αἰίεπάαἰ ἰοοίοτ, δἱ υἱαπι ἀθ ΟΠεΙδίᾶπα ερ] 

Ρ]ίοα ποπηΙ]] Ῥεηο οἴπιας πιο, ἱπάυ]ροπίίος ἀλυάίσαί. 
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6. Ρ. Ν. ΕΛΕΘΟΜΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ 
ΑΒΟΗΙΡΡΙΡΟΟΡΙ ϱΟ0Ν5ΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΤΑΝΙ 

| ΕΡΙ5ΤΟΙ,Α. 

Δ’. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΤΑΙΡΩ (1). Ἱ Ι. ΒΛΟΠ0 Φ00ΛΙ/. 

Βγίνια πσο εεί εμἰείοία, ἵκ φμα 4ε (γεφογέὲ εἰ Παοιϊ ϱτίπνο, 696 [ωήµγο, ὑπ ευ{Η κά ίπενι εδεεεεκ, οἱ 4ε 
απδογωπι εαπι ἵπ τεπι αἰίτο Αλή ἀαία ᾖάε, αρίιν;. µ[ία αἰϊα εεί (ογεφογῖὶ εετίρία απίο ας (ΕΠΙΡΟΓΑΝ 
σα[ΐεπη εν ἵ]ε φκά ὀτείαπί, ερἰειοία. Πίαφκε εαἰετῖς ργαπεϊιεπάα εκεί. ἵπ εα φιεγείίε ΒαεἰΠἰ γεεροπάεί, ργαεἰἰ- 
(αι βάεπι αθποςεἰε εἰ εχεκεαι. ΠαφδὶΗΙ ερὶδιοἰαῖη Ώομ Ἠαῦθίηυς, δ6ιὶ θχδίαι Γγεδροησίο (σγερστίὶ, ἐπρκίί ἱις 
Εαρ)1ἱ εεγὶρίου. 

Ἑψευσάμην, ὁμολογῶ, τὴν ὑπόσχεσιν, συνἑσεσθαί Α οῬτοπιθοίθ ποη δἰοῖῖ, [2ἱεος : 4υἱρρε ]4η πάς αὓ 
σοι καὶ συμφιλοσοφήσειν χαθοµολογήσας ἐκ τῶν Αἰιεπὶς ήυδυθ Ιοοίἱ απεἰοἰεία οἱ απίπιοτυπη οἱ” 
“Ἀθηνῶν ἔτι, χαὶ τῆς ἑἐχεῖσε φιλίας καὶ συμφυῖας' ποχίοηπθ (Ππ6ο ομίπι αρίις τοτρυπι οεουστί!), [8- 
οὐ Υὰρ ἔχω τι τούτων εἰπεῖν οἰχειότερον. Ἐφευσάμην ΕΙΙΓΙΠΙ Ππὸ ΓΘΟΘΡΟΓΩΙΗ, υἱ {δοῦπ νἱέρ οοηφυθδιιάἰ- 

δὶ οὐχ ἑχὼν, ἀλλὰ νόµου νόμον νιχήσαντος, τοῦ Π6ιπη άβεγεπα, ἱπι]αυο Ροσορλατογ. ΕἰάδίΙ αν” 

θεραπεύειν χελεύσαντος (3) τοὺς γεννήτορας, τὸν (ἴθιη [6[θΙἰ, ποπ βροπίθ 4ο Ιμοηίογ, Τογυη αωοὰ 

τῆς ἑταιρείας (ὅ) καὶ συνηθείας. Οὐ μὴν παντάπασι οι Ιεροπὶ βαρεγανίί, 64 ηἰπαίγιπη, αι ρατεπίος 05 

ψεύσομαι, ἂν τοῦτο αὐτὸς καταδέξῃ (4). Τὰ μὲν στο )αυθί, φοἁα]εαιν οἳ [απῤἠαγ]ιαιἰς Ιοβδιη. Νοη 
γὰρ (ὅ) ἡμεῖς σοι συνεσόµεθα ' τὰ δὲ αὐτὸς ἡμῖν αμιίεαι ΡτοΓδυς (αἱίαπα, ϱἱ φυἶάεπι Ίδμο αουἰρίαθ ἱρ99 
θέλησον, ἵν ᾗ τὰ πάντα χοινὰ, χαὶ τὸ τῆς φιλίας οοπάἱοπθιη. 3 Ῥαγίίπι δηἶπι ΠΟΒ ίδευμι ογίπυς; 
ὁμότιμον. Οὕτω γὰρ ὑπάρξει, χαὶ τὸ τούτους μὴ λυ- ρᾶΓίϊπι Υ6ΓοΟ {ρ6ο ποίδουπι 6566 νεῖίδ, υἱ οπιπία 
πεῖν , χαὶ τὸ σοῦ ευγχἀάνειν. αἰηῖ οοππηυπία, οἱ θᾳ14119 απιὶοϊϊα. Φἱο επῖπι Πεί 

υέ που ραγοπίθς ΠΙΦΓΟΓΟ α[Ποίαπιις, οξ ἰ6 [ΤυδΠΙΗΓ. 

8’. ΤΟ ΑΥΤΑ (0). Π. ΕΙΡΕΜ.. 

(μι γεεροπάΐεφεί Βαεἰ[ίκα, εί ἵν ερἰεοία 4 καν απιϊνέη (ἱ αθηοεεί! πουϊεείπιως Ἐρϊκίοίαγυπι Βασὶ(εὲ 
εαἰιου), }θεαίμς [μἱεκεί ἵν Τἱθεγίκαπε, (Ογεφογίμς γεεεγὶρεἡ!; εκιηφε υἱεἰεσίπι ρετγθαπὶς πι (αεατεαπι, κδί 
πανε ἐΓαί, οἱ ἐν ΡΟΠ4ΜΠΕ, φ0 οθεεάεθαί, ἀῑειεγίίς γεπιοτάει. Νοπάκπι (/εατεα δτόεεεεταί Βαδίζμδ, (μαπάο 
λαπε αά εν Θτεφογίκε εετὶρεί ερἰειοίαια, εἰφκίάεπι µτθαµα Ιιαθίιαιἰομίς ἐποοπιπιοάα, ἰπιο «ε]ίοίᾳς, ορ6ς, 
[ογήπι, ακίδα [Γκεθα!μ, οῦ)ἱοί, εεά ἰπ Βυπίκπι [πφεγε εοθἰίαδαι, ἱ ργοδαπὲ Άσε ερἰείοίώ υέγθα : ἵνα Καπ- 
μις ὢν, φύγῃς τὰ Καππαδοχίας. δετἰρίαπι εΓ6ο οοπεία!, απίέφκαπι Βαδί[ίιις ερἰείοἰαπι Πηπο λ1Νν, αἰίάδ ΧΙΧ, 
αογἰθεγεἰ. 

Οὐ φέρω τὶν Τιδερινὴν ἐγχαλούμενος, χαὶ τοὺς Β ΎΝοι [δτο πι Τρογίηαπι οὐ]ῖοί, αἰαμο νι]ας 
ἐνταῦθα πηλοὺς (7) καὶ χειμῶνσς, ὦ λίαν ἄπηλε µἸοοὶ ἱαίαπι οὐ Ἠίεπιες, 0 νὶς αἱ αἀπιοάμιη ϱχρε:ς, 

(1) ΑΙίας Ὑ. Θοεὶρέι 4Ώπο γογιοµίο ὅ50], να] ἱπ- νθγῖ!, δἰφκίάειι ᾖος φταίει εδ [ωέωγάήι ο/. 
ους ὅ0δ. --- Βασιάείῳ ἑταιρῷ. δίς Βορ. 32019. (5) Τὰ μὲν γάρ. Ηὶς νοτυῖς Βασίίυπι ἱηνίιαί αἆ 

(3) Κεεύσαντος. [ορ ἆπο εἰ Γα58. χελεύον. ἍἘἱυογίπο ο] ιυάΐηδπι η θαρραάοεία εἰίδι, υ0ἱ εγαξ 
-- Ατἰαησις, (γοποΓγίἱ παίαἰο δοἱΗ1η. 
(ὄ) Εταιρείας. Πομίιιό τιὴ6 ἑταιρίας. (6) Αἰίας ὙΠ. Βοτίρια εἶτοὰ ΙάδΠῃ ἐεπιριι5 
(4) Ἂν τοῦτο αὐτὸς καταδέξῃ. ἴία Βορίϊ ἆιο οἱ 7) Πηούς. Ιία Βοείἰ ἀπο εἰ Ρα58. Εά. τπαὶο πα- 

Ῥως». Εά. ἂν τοῦτο αὐτὸ εἰ καταδέξῃη, αωοά Βἰίας ἉτΥγοὺς, φασίεπι. 
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φὐΏ]βῖδημο ροἱΌις Ἱποεύεης, εἰ ΡἱδΠΙ1ἱ65 93168Π6, Α σὺ, χαὶ ἀχροθάμων, χαὶ τὰς πλάχας χαταχροαί- 

4ο ΡοηΠαἰὸ οἱ ρυπάυ]α, θἱιυί]ᾳο ουΠι Αὐαγίάῑς 5ὰ- 

Εἴίία ἀοίαίο, υἱ, ουπι ϱαρραάοςίαπι Ρλίγίαπι ηαῦθας, 

6αρραἀοεῖ(ς Ίοεα [μβἱ58. Απ νυτο Ἱπ]υγίαπι γουῖς 

[αεἶπιαδ, η μοά οἵπ ἱρςὶ ραἱ]οαὲῖς αἰᾳιο αηφδέυπῃ 
αυἰἀόάαπι δρίγεἰ]δ, δὐἱθιηαυε αᾱ οθΓέΠΙη πιοάμ! 3ο” 
οἱρίαιίδ; Π08 ουπίγα ρίηριος οἱ ηἰι]άἶ δίη)Η5, οἱ 5ᾱ- 

ἑμγαπα!", η6ς υἱ]1ας Ιοοἱ απρυςιῖῖς οἱγοιιπιδογιυίπιυς ὃ 

ὦοά Ίφο νοδίγα δη; ἁθ]ίοῖδ οηἱπῃ ἱπάμ]ρειϊς, οἱ 
ορίὺα5 Ροἱἱειῖδ, οἱ ἵπ [0Γο γεγδαπιἰπὶ : ου Πιηίηηο 

Ρτοβο. Οιοεἶσοα νο] Ἱαίσηι πουὶς οχριοῦγαγο ἀθδίηθ 

(Ώος ο μπ ἔα υγαοπι οοπἱάῑδεῖ, πθο πος Ἰήεπιεπη) : 
γο] πος εἰ ργο ΙΗἱο 6 προπες οΠεγειη!ς, οὲ φιιίά- 

ψιίά ευτρε εἰ ἱπιργοῦαπὶ υγΏοῬ [εγυπί. 

ΠΗΙ. ΕΥΝΑΟΠΙΟ. 

νων (3). χαὶ ὑπόπτερε αὑ, χαὶ µετάρσιε, χαὶ 

τῷ ᾿Αθάριδος ὁϊστῷ (9) συμφερόμενε, ἵνα καὶ Καπ- 

παδόχης ὧν, φύγῃς (10) τὰ Καππαδοκίας. Ἡ ἁἆδι- 

χοῦμεν ὅτι ὑμεῖς μὲν ὠχριᾶτε (11), καὶ στενὸν 

ἀναπνεῖτε, χαὶ μετρεῖσθε (132) τὸν ἥλιον' ἡμεῖς ὃὲ 
λιπῶμεν, χαὶ χορεννύμεθα , καὶ οὐ περιχεγράµ- 

µεθα ; ᾽Αλλὰ ταῦτα (15) ὑμῶν ἐστι. Τρυφᾶτε δὲ, 

χαὶ πλουτεῖτε, χαὶ ἀγοράξετε ᾽ τοῦτο οὐχ ἐπαινῶ. 
ἛἩ τοίνυν παῦσαι τοὺς πηλοὺς ὀνειδίζων ἡμῖν, (οὔτε 
γὰρ σὺ τὴν πόλιν ἐδημιούργησας, οὔτε τὸν χει- 
μῶνα ἡμεῖς') ἢ καὶ ἡμεῖς σοι προσοἰσομεν ἀντὶ 

τῶν πηλῶν τοὺς χαπῄήλους (14), χαὶ ὅσα αἱ 
πόλεις μοχθηρὰ φέρουσιν. 

Γ. ΕΥΑΓΡΙΩ (15). 

γίσαπι δέ [απο ερὶσ[οἰαε, (ὸ πι[{αΙα παδεί (οΠιρογΐδ ποίαπι, Ίιου [060 5ἰαίμογόὸ; πιαπἰπιε επι Ευαφτίμπε, 
4ε φιιο Λὶο αθίτ, Τ{ιε(υγίσαι «οὐ μοά μδ ἀοεεγο ροιιιεγὶέ (γεφογίμς, 1 οὐδέτυαί Τἱεπιοπ(μς, υγὶοτίθ5 δεεθὰ - 
εἰοπίς {5 ἐπ Ροπέπι απὶς. Πεάμα ἰπ ραίτίαμα αι ργαςδίαπίῖς πιαηἰοιτὶ ἀἰδείριίαε, ο ῥγσείαγα ορίέπιις 
ἑπείἡ(έἱοπὲς αγθιωποπία ἀεαάϊκδεί, Πμογίδ ας [Τιεγὶς Εἶ5 Ῥα[εγ πιαῃἰδίτο εδί ϱγαμίαίμδ, Παπεφιο τοι 4 
ΓΕδΡΟΠΕΙΟΠΘΗΙ. (ιδ Ό6Υο κἳέ ἐδίε Ευαφτῖμε, απ ἰ[ε ἀίαεοπις Ευαργίις, 4 Φ1ιο πιμ[ία ργαεἰατα εἰ ποποτί[ῖεα 
(η ειιο ἰεείαπιθιίο (γεσυτὶμς ρτα[αίμγ, απ αἰλδ, δίΑ{16ΓΘ ΤΟΝ ΡΟΣΕΙΗΗ115. 

Γιαυδασὶ το ὶ Πυοιπάαπι Γαἱι. Ναπι ΠΙππτη πο- Β 

δίζυπι Εναρτίάπι ΟΙΓΗΠΠ 4ο ὁ8ΙεὐΓεπι 65856, ΠΟδίΓα 

οϱι οεἱουγίίην:; ΠΙίοτύὴ ομ1η νἱννας, ρα οί 

βἱορία. Νὸ6 αμἱοπ], φὐαβίυΠι αᾱ ἀοοίγίπαιη αθί]ηεί, 

δαιι ηιλἆηάαπι αιιὲ ραγυπι [ογία556 ΠΙΙο έπο υἱΏ]{έὰ- 

ε5 αἰιι]νδο, πουϊἰειιοι{ραί5 οομδοῖῖ θυπιΙΦ (ηο(υο 

εηἶπι Ππαρηα ἵπ πολῖς 65ι ἀυοίιτίηα) : υπ 9ἱ1έ6πῃ 
Ρτο οιηπίὺυμς οἱ αμϊάεπι ππαχΣῖπιυιη οἱ εοπέυ ης, 

Ἠαυά ἰδίυά Ἱπῃοίος, πἰπιίτυπι Ὠοί Ιπείαω, απούήφιο 
εἶ, υἱ γ6 Ρργῷδεηίος εοπίθιιριυἰ παῦογεῖ, ρου5υασὶ- 

πηυς. Αίαυθ {ροῖ αμἰάσπι ἃ ορίίπια 4υη16, οί ορίὰ- 

τίπυδ, δἱ οραΓιά8; υἱ αὖςδδ α πουῖς ἰπί(]α αοεθρίΐ, 

αἆ Ρἰεπα!η [γιρθιῃ ρτονο]αί, 46 108 θἱἰδπῃ ἀὐίρει- 

ενω ποςίγῷ Γγυσίυτη αἰἶ(ᾳυ6Π [ΕΓΑΠΙΗΦ. Τμ νεγο 
εχεθ]]οηίία ἴι8Π1 πιαχῖιηας ρτα!ίἰὰ5 Ρο, θωοά οἳ 

"Ἠσθην ἐπαινούμενος. Τὸ γὰρ τὸν υἱὸν ἡμῶν 
Εὐάγριον εὐδοχιμεῖν, ἡμᾶς ἐστιν εὐδοχιμεῖν ' τέ- 

Χνων γὰρ ἀρετὴ. δόξα πατέρων. Ἡμεῖς δὲ, εἰς 

λόγους μὲν, οὐδὲν ἢ μικρὸν ἴσως σύνισμεν ἡμῖν 
αὐτοῖς ὠφελήσασι τὸν σὸν υἱὸ» (οὐδὲ γὰρ μέγα 
ἡμῖν τὸ τῶν λόγων) ̓  ἓν δὲ ἀντὶ πάντων αὐτῷ καὶ 

µέγιστον συνἑισηνέγχαµεν , οὐκ ἀρνήῆσομαι , τὸν τοῦ 

Θεοῦ φόθον, χαὶ τὸ πεῖσαι τῶν παρόντων χαταφρο- 
νεῖν. Ἐκείνῳ μὲν οὖν τὰ χάλλιστα συντυξἀάµεθά τε 

χαὶ συνευχόµεθα, ἵν' ἃς ἔλαθε παρ ἡμῶν ἀρχὰς. 
τελέως χαρποφορήσῃ, χαί τινα τῆς σπουδῖς χαρπὸν 
ἐνεγχώμεθα. Τῇ δὲ σῇ τιµιότητι πᾶσα χάρις, ὅτι 

καὶ μεμνῆσθαι ἡμῶν ἀξιοῖς, χαὶ τοῖς ὑπομνήῆμασι 

τιμᾷν τῆς φιλίας. "Απερ οὐ μικρὸ ὄντα µειζόνως 

ὑπεδεξάμεθα. 

ποδισὶ πιοπηὶπἰφθθ Πποη ρΓηγοσίς, οἱ ἀπιοἰ1 αποη]πιεη(ί Ἠοποδίαίθ. Ομ αυἱάειη, επι Ωηϊηθ ρηγγα 

αμέ, [ρδλέίας θιβορρίπιας. 

ΙΥ. ΒΑΡΙ/Ο. Δ’, ΒΑΣΙΛΕΙΩ (16). 

Γη Λαε ερἰε[οία Ργοβεπιοάκπι οπιπία τερετῖες, μα ἐπ Βαεί[ἡ ερἰείοία Χιπ, ἨΝΠο ΧΙΥ. οοίε 6ί δα[ΐδης (ῴΥΟΠο- 
γίμς ϱοπδε: (αγ «9ΠΟΓΔ6 3ΝΕ6, Ρίδ0ΘΑ, [6Γ18, ΥΘΠΔΙΙΟΠ66, 40Γ458, [αηαΐος απ[γαςίας, ναι, οίο., γιο 
πιἰάΘηι αγφιιΩΙΘΗ{Ο 6556 υ ἀείμτ, ῃὶς [ἱετίς (τεφοτῖνπι ΒαίίαπιὈ ερὶείοία ΧιΧχ, Πο χιν, γοδροιάθνες αἴηιο 

ἑία υἴδιπῃ ἐδί ἀοοιἰσοίπιο Τ 11 1ειπομἰο. Ευπίτα ύ6γο {απι πιπίία, φ ποηιάε! αμίφεγαϊ ἵπ ορἰε'οἰα δια αά ναᾳ- 
αἱ ηε, [αοείε (τερφοτίας τεφεγ!, αάἰΜιΦ αημιιςέήας οἱ ρογίουία, «οη [Γβοδὰ ροα, δρίπας, ρισοἱρίἶα, ιτορὶ- 
ἔωπι, ρἱδοί η ἱπορίαιῃ, ἰοεί οἱ οπιπίνπι αεοηγαίαπι αάεο ἀεεεγίριῖολεις 1, φὲ 1οἩἨ υἱάΐςεθι ουκ[ῖ, οσίρπανε 
πεπια ρο(μἱνδόξ. Αάάἄε πιοπαφιογἰϊ, ϱγιηΠΑδΙΙ ο βδολοία βροοίοδα ποπιίμα, σµα 4μιη (γοβοτία5 εχαφ!ιαί α 

, Εαείίίο ἐπιρυκίία. πεοέεδε εσὲ εετὶρίο αλά 006 ποτίί, 6{ εεΓί6 πουΐσδο [πευεΛΙΕΥ [ἐδίαίμτ. Ὀιάο ρογδρίειμηι εεἰ, 
πὶ [α[[ογ. (σγεφοτίμπι, ποη ερὶ(οΙΒ ΧΙΧ, ΝΗΠο ΧΙΥ, 564 αἰίεγὶ ΤΕδΡΟΠάΙΤΕ: αι οθτίε Ίαπι, ει πας δεγἰδεγο, 
{νε ααἱίδδε, ({1ἱ861Ν ὑία Ρτοῦε εχρἰοταίμπι Παδετεί. 

Τι ᾳαἱάοπι Γ6Β ποδίγας οαγ/]]{ ποσο αά 8-6 Σὺ μὲν σχῶπτε χαὶ διάσυρε τὰ ἡμέτερα, εἴτε 
Εἰῑ]4, δἶγο Ἰοεο, δἶνο δογία [1ου Ἀρθηφ. ΝΙ]{ ος γοὶ 

.(8) Τὰς π.Ίάκας κατακροαίγων. Μαϊου νοείι Βἱ]- 
Ευ (αὐμίας εὰἰραμδ. 

(ϱ) ᾿Αδάριδος ὀϊστῷ. Ροοίβ υαΙγαΠέ Αἱαγίάσπι 
αὐ Αροιιΐπο, οἱ δθγνίογαξ, ΦαβἰΜίδιυ αι. οερίθθθ, οι!ή 
4υὐ4 (γφείαπι ροταργαὺαἰ, οἀθπσ οΓασυἰα, οἱ αἰἷα 
δίιροηπάα [ποίοῃς, 

10) Φύγηῃς. Ιια Πἱορίΐ ἀῑο. Εά. φύγοις. 
1) Οχριᾶτε. ΙΙ ΡαἛς. Εά. πιαίο ὠχριῶτα. 
ης Μετρείσθε. Ιία Ῥα89. Εά. ἵπαἱ µετερεῖσθε. 
10) ᾽Α.1λὰ ταῦτα. Πεορίαφ "ης οἱ Ὀα66. ἀλλ 

παίξων , εἴτε σπουδάξων (11). 0ὐδὲν τοῦτο πρᾶγμα 

οὗ ταῦτα, ἆδω ΛυΠ πας. 
(14) Ἀντὶ τῶν πη.]ῶν τοὺς χαπή.Ίους. ἵνα ἴἴομ. 

πη9 εἰ Ῥαφς. ἕη ο. ἀοθβὶ τῶν. Ρτο [πίο «αΝροπεε : 
μας Ἱῃ ἱπίεγρεοίβίίουμς ρογίι ρτοῖία σι ή ὀγοςα- 
Γυὰ νουυπι αᾖ]ηκίοης οοηβἰδιέ: πηλός οηίηι οἱρυί- 
Πυλἱ [Μήωμ, χάπηλος ν6ΓΟ ϱαΡοΠΕΙΜ. 

(15) Αἰαφ ΟΠ]. Θουἱριᾳ οἶροα Απηάπι 500. 
(46) Αἱίας ΙΙ. Βοτίριᾶ οἶτοα 4ηπυπι ὅδΙ. 
(17) Εἴτε σπουδάζων. Ίνα Ῥαψε. ΕάίΙ. πιαὶο εἴτς 

καὶ απουδάζων. 
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µειδία µόνον. χαὶ τῆς παιδεύσεως (48) ἐμφοροῦ, Α εδί : δμυμίάο φο]απι, ἀοοίἰτίπαηιιο αὐἆ δλίαΓ{ΛίΕΠ) 

καὶ φιλίας ἡμῶν ἀπόλανε. Πάντα ἡμῖν χρηστὰ ἃ 
παρὰ σοῦ, ὁποῖα ποτ ἂν ᾖ, χαὶ ὅπως ἂν ἔχη. 
Καὶ γάρ µοι χαὶ τὰ ἐνταῦθα σχώττειν δοχεῖς, 

οὐχ ἵνα σχώφῃς, ἀλλ ἵνα πρὸς ἑαυτὸν ἑλχύσῃς, 

(εἴ τέ γε ἐγώ σου συνίτµι') ὥσπερ οἱ τὰ ῥεύματα 
«ράσσοντες , ἵν ἀλλαχοῦ μµεθελκύσωσι. Τοιαῦτα 
ἡμῖν ἀεὶ τὰ σά (19). 

Ἐγὼ δέ σου τὸν Πάντον θαυµάσοµαι, καὶ τὴν 
Ποντιχῆν ζοφηφορίαν, καὶ τὴν φυγῆς ἀξίαν μονὴν, 

τούς τε ὑπὲρ χεφαλῆς λόφους, καὶ θῆρας, οἳ τὴν 

Τίστω ὑμῶν δοχιµάνουσι, χαὶ τὴν ὑποχειμένην 

ἐσχατιὰν., εἶτ' οὖν µυωξίαν μετὰ τῶν σεμνῶν ὄνο- 
µάτων τοῦ φροντιστηρίου, καὶ τοῦ µοναστηρίου, καὶ Ὁ 

τῆς σχολῆς. λόχμας τ ἀγρίων φυτῶν, χαὶ βαθυ- 

χρήμνων ὁρῶν στέφανον., ὑφ' οὗ μὴ ατεφανοῦσθε, 

ἀλλὰ συγχλείεσθε, τὸν δὲ μετρούµενον ἀέρα, χαὶ 
τὸν ποθούμενον ἤλιον, ὃν ὡς διὰ κάπνης αὐγάζεσθε, 

ὦ Ποντικὰ Κιμμέριο, (30) καὶ οὐ τὴν ἑξάμηνον 
νύχτα (21) µόνον χαταχριθέντες, ὃ δἠ τινες λέ- 

Υονται, ἀλλ οὐδὲ µέρος τῆς ζωῆς ἄσχιον ἔχοντες, 

μίαν δὲ νύχτα μαχκρὰν τὸν ἅπαντα Ρίον, καὶ ὄν- 

τως σχιὰν θανάτου, ἵν) εἴπω τὸ τῆς Γρα-ῆς. 

Ἐπαινῶ χαὶ τὴν στενὴν χαὶ τεθλιμμένην ὁδὺν, 

(οὐχ αἴδα εἴτε εἰς βασιλείαν, εἶτε εἰς ἅδου φέρου- 

σαν, σοῦ δὲ ἕνεχκεν εἰς βασιλείαν φερέτω,) χαὶ τὶν 
ἐν µέσῳ, τί βούλει, πότερον Ἐδὲμ ὀνομάσω φευ- 

ἱόμενος, καὶ τὴν εἰς τέσσαρας ἀρχὰς µεριζομένην ϱ 

πηγἡην, ἐξ ς ἡ οἰχουμένη (99) ποτίζεται, ἡ τὴν 
ξηρὰν χαὶ ἄνιχμον ἑρημίαν, ἣν τις ἡμερώσει Μω- 
σής. ῥά6δῷ πέτραν πηγάσας: Ἔστι γὰρ ὅσον μὲν 
ἑναπτέφευγε τὰς πέτρας, γαραδρεὠν ' ὅσον δὲ τὰς 

χαράδρας , ἀχανθεών ' ὅσον δὲ ὑπὲρ τὰς ἀχάνθας, 
γρημνός᾽ χαὶ ἡ ὑπὲρ τοῦτον ὁδὺς, ἐπίκρημνός τε 
χαὶ ἀμφιτάλαντος , τῶν ὁδευόντων τὸν νοῦν συν- 

άγουσα καὶ Υυµνάκουσα πρὺς ἁἀσφάλειαν (320). Πο- 
ταμὸς δὲ χάτω ῥοχθεῖ, οὗτος ὁ ᾽Αμϕιπολίτης σοι 
Στρυμὼν (34) χαὶ ἡσύχιος " καὶ οὐχ ἰχθυοφόρος μᾶλ- 

λον, Ἡ λιθοφόρος ' οὐδὲ εἰς λίμνην ἀναχεόμενος, 

ἁλλ εἰς βάθη χατασυρόµενος , ὦ λίαν ὑψήγορε σὺ, 
καὶ ποιητὰ χαινῶν ὀνομάτων. "στι γὰρ µέγας, 

καὶ «φοθερὸς , χαὶ ὑπερηχῶν τῶν ἄνω τὰς 
ψαλμωδίας. «Οὐδὲν πρὸς τοῦτον οἱ Καταρά- 

χται, χαὶ οἱ Κατάδουποι (25) ' τοσοῦτον ὑμῶν 

1 Ρου|. χσ!ι, δ. 3 6οπ. Ἡ, 10. 35 Εχυά. νι, ϐ. 

(48) Παιδεύσεως. θΟὙιἱόάαπι «ηδοπὲ Ἱερειάυσιῃ 
παιδιᾶς. οσο. 

(19) Τοιαῦτα ἡμῖν ἀεὶ τὰ σἀ. Βἱ]]αφ, ᾖοο επ 
πιοάο Φεπιρέεγ ποδίδέµπι αρίδ. 

(20) Ποντικοὶ Κιμμέριοι. (Οἰπιπιθγϊ θερἰεπ!γἰο- 
παΐθνι Ῥομίΐ ΒΕυσὶηὶ οΓαίη ἱποοιεῦαῃί, ποῦ ργουυί 4 
Βυβμ]ιογο, απἱ αὉ ἵρβογυπι μοπιίμο ΟΜπιποτίυς α- 
μθἱαίιιδ ορί. Αρυά 908 Ρογρθοιιᾶθ 6956 (επευγας 
εῑσίί Ηοιησθγιις, Οά155. χι. 

(231) Τὴν ἑξάμηνον νύκτα. Οἱ 5 πιιηάἰ ροίἰ8 
μαὐυ]λαπί, θοΠΙθΘΦΙΓΘΟΠΙ ἀῑθιι 40 βΟΙΠΘΦίΓΟΠΙ ΠΜοσίειὴ 
αἱνοηές ἰἱδ οηΐπι δοἱ 6οχ πιεηςος βυὺ Ιογίζοπίθ 9: 

Ἰωέως, οἱ 5οχ α1ίος 5ὐρεν ρε οιηηοξ. 
(29) Εξ ἧς ἡ οἰκουμέγη. [ία Ῥ.59. Κὰ. Ἐξ ὃς 

[γμύγα, 40 4ο απα]οἰέία ποδίγὰ ΕΓασίη «αρ6. Οία, 
αι 4 ἰό Ργοβοεἰδοιίης, δαἡλνία ποῦῖς διηί, 1 - 

οάπφυ6 ἰ{αμάσιη Πα θἱηί, οἱ {Ποψ1Ο Ιποάο δὲ νὰ 

Ὀθαμί. Ἀαπι τοῦ 4 οᾳἱ6 ἑ]υς |οοί τα σαν ἡἰ» 

ἱπιροίθγο γἱάομῖδ, ποπ ιί οανι]]ογῖδ, δεά τί πιο αἆ 
ἰο ἱρδυιῃ ἰγαίιας (5ἱ αὐἱά ὠ111οῦ 6µ0 Πποπίθίη ἰ14πι 

ἱπιε]ρο) : αιιεπιαἁἀμιοάμπι αἱ Πμεπία οὐδίγυυηί, 

μὲ ἱῃ αἰίαιῃ ραΓίοπι γοιτλοπί 90 ἀορίνοηί, Φἱ6ὲ 
εμίπε {ια 6οπιρογ 4οςΙρίαΠ). 

Ερο νειο Ροη ΙΑ αυ αἀηίγαυου, οἱ Ῥομίίσοαπι 

ολ]βίπεπι, 45 ὀἱβήβίη οχδἰ]]ο δοἶθιῃ, οἱ ΕΗΗΙοδ 

εαρίεὶ ἱμμι]ησηίος, εἰ [ετας Ποια νοδίγληι εχρἰο- 

Γα{05, οἱ δι ]θοίδηι οἱ ἑμάη σι, Ἠο ΕΡΗΗΠΙΗ ος- 

ΥΕΙΗΔΗΙ ὁμηι θρος]οςίδ ΟΥ αΒΗῖ, οἱ μιομαδοΓἰ, 4ο 

φοἱιοίαδ ποιη πίνει, οἱ δργοδίίπι δἱἱγρίαπι οἱἱναν, οἱ 

ῥυαγιρίογὔ) ΠΙΟΜΗΕΗΗ «ΟΓΟΠΔΙΩ, 413 ΠΟΠ {αμ ϱ0- 

γοπαπηϊηί 4µα1 οοθγςοιιληῖ, 46Γ6ΠΙ οἱίαπι αἆ ε6{- 

ἵάΐῖη πιο υπ ἀἰπιδῃηδιη, οἱ ἀρριάσγδίαπι θο]οπ], 4ο 

γο]υὶ Ρο; ου πυς ἑγγαδ]αη η), ο Ρυμί]οί Ο411ΠΙθ: 

η{ οἱ σοἱο οδΓοΜίΘ6Β, ηές δοηιθςἰγὶ ἑπίΠΙ ηοοσίθ 
απιηαί], ααοά 4ε αυ εάαηι γο[ογίας, δε ηο ρατ- 

ἰοπι η]ἆθηι κ{απῃ νἱο Ἰαὑοηίες η υγ εχροΓίο, 

τογυπ) Ἠουίθηι Ε) 91η Ιοησαμι ἑοἑυπ] γἱὸ δρα σας 

30 νους ΙΠΙΡΓΑΠΙ πιουιῖδ, τί ου Ῥοι ρίγα ἱοιάγἍ. 

ὡρά οἱ πιιρασίαιῃ ἱ]λη οἱ ΡΥΟΡΦΗΙΗ νία [ο 

(Ίναμά 5οἱο ἵ ΓόρΙΠΙ αλ ΟΥΓΟΥ [ο)ομίοας ϱ5δ- 

ἑεγτη ἐμὶ ργδίία {ν τερηῦ!ὴ [ογαί), αἰφιο 11 6/Π]6- 

ἀῑαπι ἱ]αα, αά γἱς, υἱἴγωπι ἱροαπι Ρεν [αἱςο Πο- 

ΗΙΊΠΟΙΗ, οἱ {η αυαίυογ ρι]ιοίρία ἤ, ἀἰνίδιιια Γομίο), 

οχ «υο οτυῖφ (6γγαγηι ἱγῤμαίαγ ὃν ᾱἳ δΙΟσΒΗΙ οἱ 

μηργο οπιηΐ γαουπηὶ ο ιάίποπι, Ύἵα αμίς Μο - 

66 υἱραὺίι, ος ρείγα ἰοίι νιγρα [οηίσὶ δ11εἰομς 1 
Ναπι πυα ραγιο ταρίὺμς οο/{Γαβύδα ΠΟΠ οδί, οἵ- 

Υ6ΠΦ θδί; 4ὐ4 Ρραγί6 ΓυΓδιΙ5 {ί0Γίοῃ5 ποιι ονί, δομ!ἰ - 

οθίυπη; Ύᾳὐα γθ6γο 54ργα δοιίεδ αβειτρίί, ρουἱρῖ- 

μιας οἱ α͵ις δρογίας οχρογγοςσία ϱ5δί υίλ, γι Θρ5 
εδ, ἀίσιιο ἵπ {αιμα ρατίοπι Πὐγοία, {σι ο (ση 

Εωη πποµίοιν «οἱ Ίρεης αἰήιιο αἆ σα ἱπουάο μὴ 
εκοιέ6η8. Εἰανίαδ ρογο {η ἑμα ραξίθ ού θἰτορίΐιι 
(ογίις, αὐειὰ { Αιμιρηροϊἰίσμο οἱ αιἰοίο δ1γιλουῖ 

οοΠΏΙςΓ5» ΠΟΝ Ρἰδοί απ] τωδᾳῖδ, αἴιΠή ἱαρίάσπη [ενας 

πρη ἵπ βἰβρηυπι οὔμσιι, 5οἆ ἵπ ΥΟΓΑΡΙΜΕΦ Ρίο- 

ἤμοθης, ο υὶγ ηἰπιίαπι ϱγαμάἰ]οφαθ, οἱ πονοζὴ 110- 

πιίπυπι αγολίοοίο. Εδί ομίπῃ πιαρπι6, οἱ Πογυ)υ1]1, 

ἁίαιιθ δοἵὔπι, «αἱ ἵπ δμρογὶοσὶ Ίοεο ἀεριμί, ῥδά]- 

καὶ οἰχουμένη. οι Πε. «119 οἱ Γα88. ζγροὰν χαὶ 
ἄννδρον, αἰζσαμι 6ἱ αγία εαγελίοπ. 
οἥ Γυμνάζουσα πρὸς ἀσφά.-ειαν. Βἱἱ1115, αά 

εεεμγἱ{αίδηι ΕΧΕΓΕ(Πδ. 
(9/4) 'Ο Ἀμφιπο.ίτης ... Στρυµών. ΒΙΡΥΙΠΟΠ, ΜΛ- 

ορήοπῖα Πανίας, ἰπ Ἠφιπο Ιποπίς οί οἱ ριῦιιν 
αυ ϱΗσδ01η ἀλνέραί, δδρίθιΏ ἰαυι5 οΠοῖς; απίδιις» 
ἀοϊπάο ἵπ υη πι αἱνδουπη οο]]όοιίδ, ἠηχία Απιριημυ- 
ἠα, ας γοµίουίς 9ὔ06ιὴ, πο η πιατὶς Αικοὶ 
δἱπη, ηπἱ αὐ {μ.ο Θίγγιποπία5 αρρεἰἰαέας. Πα ΕΙ - 
μιἱ18, Πὺ. τν. 

(95) Οἱ Καταράκται καὶ οἱ Ἱατάδουσποι. Ο498Γ4α 
οι ΝΗΙ αυ Απορία η Αἱργρίυ ἀογοίνιμέγ, 
Ταπίο αμίοπὶ ο ἱπιροία ος οἱ πιομήῦμς τιιἰέ 
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πιοάίαφ οιγορίίω 60 ϱαρογαῖ οἱ οὐγυ]ι. ΝΙΙ1 ργο 60 Α χαταθοᾷ νυχτὸς χαὶ ἡμέρας. 
ουηί Οαίαγαςοίῷ οἱ ΟΔιαάυρα : ὕδᾳυ6 αἀοο τουΐς ἀῑα 

4ο ποσέι οὐφίγορίε! Αίφιο ἱέα 48Ροτ ο5έ, υἱ ναάοβιυβ 
ἱπίθτίηι ποη αἳί : ἱία γυΓδυπ (ιτυάμς, αἱ ροίαεὶ 

Ποφυοδαέ : Ὦουο ἰδπίμπ ηοπῖπο Ἠήπιαηυς εἳ Ῥ6ιι]- 

σηᾳς, οἱ βοἆθηι Υθβδίγαπι Ποπ ἀθνο]νίί, ο 

τογγδηἶυυς εἰ ἐοπιρεδίαιῖδυν 1η (γογεπι αριέωτ. [δ- 

υο8 φυἱά ἀ9 ἰδιῖς Εογέμηδίορυνη ἑηδυ]ῖς, νεἰ ἆο [οΓ- 
ειηαίῖδ γουῖς ϱοηἱἰαπηιδ. Τα νθγο πῖμί Ἰαμαίοφ 
αΠίγαοιυ5 πο Ἰαυά]ύις οὔρθγας, 936 Ρ4Γί68, ομἱυιιφ 
πποβί(ς ἰδίίιις γα(]ἱοβ 44ἱτί ρυβδυπί, ΠΟ” (αι οἳ- 
γλ]]αηίεΦ 3ο νδίυί 1ΏµΓο οἰηρθηίθθ, φὐ3π1 Πιίδογθ 
οοπιρεἰπιεηίος, νογἰοθπιαθ ἱμηι εαρί νδρίγο ἱπι- 
πηηρθπίοιη, αἱ Ταμία[ίσαπι νουἰ νἰίαηι οΒὶείί, οξ 

ἀϊΒιαεηίος αὐγὰς (6γΓφ(αθ ΥάροΓθς, αι του απἰπηὶ 

Τραχὺς μὲν ὧν, . 
ἄπορος δέ ΄ χαὶ θολερὸς μὲν, ἅποτος δέ' οὗ τοῦτο ΄ 
µόνον φιλάνθρωπον , ὅτι μὴ παρασύρει τὴν μονὴν 
ὑμῶν, ὅταν αὐτὸν αἱ χαράδραι καὶ οἱ χειμῶνες 

ἐχμαίνωσιν (26). "Α μὲν οὖν ἡμεῖς σύνισμεν, ταῖς 
τῶν Μαχάρων νῄσοις (27) ταύταις εἴτ οὖν τῶν 

µαχαρίων ὑμῶν, ταῦτά ἐστι. Σὺ δὲ μὴ θαύμαζε 

τοὺς μηνοειδεῖς ἀγχῶνας, τὰ βάσιµα τῆς ὑπωρείας 

ὑμῶν ἁἀπαγχονίζοντας μᾶλλον, ἢ ἀποτειχίζοντας, 

καὶ τὸν χορυφῆς ὑπερτέλλοντα τέναντα, ὃς Ταντά- 
λειον ὑμῖν ποιεῖ τὴν ζωὴν (28) , τάς τε διαῤῥεούσας 
αὔρας, χαὶ τῆς γῆς ἀναπνοὰς, αἳ λειποθυμοῦντας 
ὑμᾶς ἀναφύχουσι, τούς τε ᾠδιχκοὺς ὄρνιθας , ἆδον- 
τας μὲν, ἀλλὰ τὸν λιμόν ' χαὶ περιιπταµένους (39) 

μὲν, ἀλλὰ τὴν ἑρημίαν. Ἐπιδημεῖ δὲ οὐδεὶς, ὅτι 

ἀθίφιίο ἱαμοταπίθ γοοτθδΠί, 63ΠΟΓΔ8 εἰίδΙΩ 3968, ῃ μὴ χατὰ θήραν , λέγεις ’ πρόσθες, χαὶ ὥστε νεχροὺς 

ξαγγὶοβί6ρ αωἱάθπι, θδἁ {Ἀπιοπι, οἱ οἱτουπινο[ίναη- 
56 αυἱάδπ, 9οά δοἱἑμάϊίποιπι. Νεο φυἱθαυαπ ϱ0, 

αἱσὶ νοπαιἰοπὶς 6Γμβο αοοθά1ί, ἱπαυῖς : αἀάς, υἱ οἳ 

Ηιογια06 νο νἱκίίει. Ηωφο ργοἱχίογα απἱάσοπι {00 - 

ὑμᾶς ἐπισχέπτεσθαι. Ταῦτα µαχρότερα μὲν ἴσως 

ἡ χατ' ἐπιστολὴν, ἑλάττω δὲ χωµωῳδίας. Σὺ δὲ εἰ 

μὲν οἴσεις µετρίως τὴν παιδιὰν (00), ὀρθῶς ποιἠ- 
σεις ' εἰ δὲ μὴ, καὶ πλείω (61) προσθήσοµεν. 

ἴ8ρ6Ῥ ουμέ, 4141 ορἰθιοἰ μιοἆμς ροφἑαἱθῖ, υἱἶᾳμθ ίά06ς οοππῳάἶία πιίποτα. Τα αυίεπι, οἱ αυἱάοπ οφ 

9005 ἄιμο αΗἱ1Πο [ΕΓὰς, Τδείθ [οοθεῖς : δἳη δ6ει6, Ρ]υγᾶ φυόσ09 αά]υπρεπιάς. 

5 Υ. ΕΙΟΕΝ. Ε, Τᾳ ΑΥΤΗ (9). 
Ερίείοίω ργασεεάεµ((ς «ΚΙΝ εἑημεπὲὶ ἑακία εεί οοππεχίο, Μί ἰδία ἐ[ίις Ραγδ εεεκπάα ρο(ἶκε, φίαπι α[ίεγα 

ερἰείοἰα ἀϊσεμάα ε.!. [γευες αἱ αρµίαδ [ἰ{1εΤας «ΜΗ αιπαγεί, ὉεΓΙ(ΝΑ πε ορὶειοίΩ πιοάκηε οχεεεεἰδεεί, οαίεγα 
τε ἰσινγιιπι ἵν αῖα Ροἱεἰ(κς ογαί ης υεδἰε; δὶ η πἱάθπι ος ]ος0υΦ θυυ απίππο [0Γ85, τους (ουσίες; 8ἱπ 
Ἀυίεη! 5608, Ρ)υ!4 ᾳ1οψιο αά]άπροιμς. Πγυπιέσσῖς δίε(1{, οἱ ερἰείο/απα ν, αμα μΓΟΣΙΜΙε δεεµία θ5ί, Πὶς Ό6ΥΘΙ5 
«κοτάϊ(τ; θυὐοηἶβιη 4» /οσοµμίθς ἂἆ ἰο ΒΟΓἱβΣΙΠΙάΡΒ 9δ//10 ἁιίμιο {ΕΓ8, ἆκο ο δη αὐ]οίσιλης. 
Οκἷε ]απι ἆιθίίαυετὶέ απιθιδἀε ἐοάεπι αγθμεμίᾳ εεγὶρίας εεσε ερἰοίοἰας ] Νοε Τεγο εεγὶρία δεί ερἰνίοίιι ν. δὲ 
ῥοεί ῥΓΙυΓΕΠΙ ἵπ Ροίκπι ομπι Βασὶίο εοοεεεἰοµδµι. Απίε απ 5ύθ, ει σµἰάει ἰαδειμίθια, {ο ΓεΙΙΟας5ε 
(γεβογΙκΗι ΜΟΝ ρἱάαπια; φκαρτοΡίετ Πε άιαθκα [Πιέογίς, ας Ργαίετεα ερὶείοἰα νι, αἰίαξ ιχ, αππιις δὐ1 οιηΙΝΟ 
εἰαίκεπάµε υἱάοίμν. 

Θιομίαιι αυ: ]οσαπίες αἆ (9 βοτἱροῖπας, φαμο 

ΔΠΙΤΩΟ {6Γ56, 4Ρ9 αἱ δοηυυπίας α]ἱείδπιυα, αὐ Ηθ- 
πηΘΓΟ ἱπίέέσπ ἀμοθιμίος : 

Άμκε ἆθε, ΡΓΟΡΤΕΔἰΕΝΕ ἱπίεΓΠΝΠΙ εοκεἶπε, 6ΚΦεο, οὗ- 
μκίνη 

εαφυτίμπι νἱἀε]ίοδί (οοίο δὲ ]λημἱ5 63Γ6Η6, ΓΟΟΗ1 
ἱρηίο οἱ {υμηὶ οχρογίεαι, Ραγίείος ἱριὶ οχθῖοςλίος, 

Πο ἱυή συ19 ἱπρρίαπηνς, Ταμ(α]ίς θἰιηί]ος οδ1ο]- 

4ὐδ Ρῷῃα πιμ]οαιὶ, Πἰπιίραπι {η αφιιῖς κἰτομίθἙ : 

1θ]μπᾶς οἱἶαιη ἰ]]ὰς οἱ ποίδοτας θριίαθ, αἱ ιιᾶς 6 

Οαρραἀοσία θµπιις 1ηνα1, ποῦ (41.81) αᾱ Γοἱο- 
Ρἰιαρογυσι ἱπορίαιι, νθ νε]ιξ αά Αἱοϊποί Πεηδαπι, 

ἰοίο Πυνίης, υἱ ἵη 115 Ιοοῖς, αυ (ΟΜα44ρα ποπηί- 
Μαπίυν, ἂἆ ργορθγαηίαμ ἱπίθς δοορυ|ος 44 µ4γυη 
[ΓΑΡΟΓΕΠΙ ΆυΓες ἰἱποοίαραπι ἀἰοκηίυηγ οὐδιτάθβδυς;θ. 

96) ᾿Εκμαίνωσιν. ΙΑ Ραφφ. Εάῑ. ἐχμαίνουαιν. Ὁ 
97) Ταῖς τῶν Μακάρων νήσοις. Εογιμηβίογυη 

ἱπδι]α οο γα οχίρεπιαίη Μαυγἱἰαηἱα1) ἂἆ οσοἰἀδηέση! 
αΊς ουηί; η ΔΙ φιάδιη αἆ ραγίοπι θἑίαπι Ηἱραπία 
εετιηίηας οοοἰάυας οπου γε : α [ταυυπι αὐυθείαίθ 
. ἁθγὶ5 (οπιρεγί ΠΟΙΙΟΛ ἁαοοορογΗηέ. ία ΦΙΓὰΡο, 
ἰυ. ι1. 

39) Ὁς Ταγτάλειον ὑμῖν ποιεῖ τὴν ζωήν. Αἰ- 
ὶιάί αά [αυυίαπι Τομία[Ι, 4ωθιῃ ροοίς ἠηχογιηί 
αρυά ἱηίεγο ιο φωρριϊοί ροµπις ραεἱ, οἱ ἱροίμθ 
οµρίεἰ 8διηροτ ἱπηέοροί αχ υι {πρεης, φμοά }1η) 
οἱδτυι νιάἀθεείυρ. 

(29) Περιαταµένους. ἴθα. υηυ8. ὑπεριπταμέ- 
νους, εωρεγυο[ἱ{α[6δ. 

(60) Τὴν' παιδιἀν. Τα Βοερ. υπυ5. Εά. πια]ο παι- 
δείαν, 4οειγίπαπι. 

Ἐπειδ) φέρεις μετρίως τὴν παιδιὰν, χαὶ τὰ ἑξῆς 
προσθῄσοµεν. Ἐξ Ὁμήρου δὲ τὸ προοἰµιον; 

Α.11’ ἄγε (25) δὴ, µετάθηθι, καὶ τὸν ἔσο κόσμον 
ἄδεισον, 

τὴν ἄστεγον σχέπην χαὶ ἄθυρον, τὴν ἄπνυρον ἑστίαν 
χαὶ ἄκαπνον, τοὺς πυρὶ ξηραινοµένους τοίχους, ἵνα 

μὴ ταῖς τοῦ πηλοῦ ῥανίσι ῥαλλώμεθα, Ταντάλιωί 
τινες χαὶ χατάχριτοι, διφῶντες ἓν ὕδασι ' τὴν ἔλεει- 

γὴν ἐχείνην καὶ ἄτροφον πανδαισίαν, ἐφ᾽ ἣν ἀπὸ 

Καππαδοχίας ἐχλήθηµεν, οὐχ ὡς Λωτοφάγων πε- 
γίαν, ἀλλ' ὡς ᾽Αλχινόου τράπεζαν (54), ἡμεῖς οἱ 

ο. Καὶ π.]είω. ΤΑ Μορ. υἱιάς. Εά. πιαἰο χαὶ τὰ 
ίω. 
ος Λἰίας ΙΙ. Βοπἱρία οἶγοα ἰάθιη (επιρις. 

Ἁά 1 ἄγε. δὶὸ Ἠαῦείυς 4ρυἀ Ηοθγὴ, 
Οάψει. νι : 

Α.11 ἅγε δὴ, µετάδηθι, καὶ ἵππου κόσμον ὄἄει- 
σον. 

Οι νοτὺα διιπἰ Ὀ]γοςίφ Βεπιοάοσιπι μογίαηῖς κ 
εφυἱ Τγο]απὶ ογμαίυιη ἀθοδηίδηό μη. σγεροσίυς αυ - 
ἰδίΏ ρτο ἵππου ροβυἱ ἔσο, γδΓδύη θοἱἱἱοδί αἱ 6δυπῃ 
συ ος. λαὸό ας .. 

ὡς Λωτοφάγων πεγίαν, ὶὡς Α.ὶ- 
ου α-ᾱ-. η Αίγίοα αρυά ὈγτίθῬ λαλὐιααηί 
Ιοιορυαρἰ ἱπάθ νουδί, 4 ιο ἰοίο νἰοξίιαγο ἀΐσθγειι - 
ἐυς; αυεί οἶυμη), δυανίίαίο δια, ρα τἱ οὐ]ἱνίοπθιι 
οἀοπίυας αΠεγγο (γαάἰὲ Ἡοπιογυς, 0άψεε. ιχ. [ιοίο- 
Ρἰιαρογυὴ ῥαρογίαιϊ! Ογόροτίυς ορρομἰξέ Αἱοϊποί 
Ώιθηδα5ι ἀθίίο]5 οηἱθις γο[οΓία!α. 
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νέοι ναυαγοί τε καὶ τλήµονες. Μέμνημαι γὰρ τῶν Α πο Ππονὶ δὲ Φτυπιποδί παυ(εαρί. Μειηἰη] ουίπι ῥϱα- 

ἅρτων ἐχείνων, καὶ τῶν ζωμῶν (οὕτω γὰρ ὠνομά- 
ζοντο), ἀλλὰ χαὶ µνήσομαι, καὶ τῶν περιολισθαινόν- 
φων (25) τοῖς βλωμοῖς ὀδόντων, εἶτα ἀνισχομένων, 
χαὶ ἀνελχομένων ὥσπερ ἓκ τέλµατος. Αὐτὸς ταῦτα 
τραγῳφδήσεις ὑψηλότερον, ἐχ τῶν οἰχείων παθῶν 
ἔχων τὸ µεγαλόφωνον’ ὧν εἰ μὴ ταχέως ἡμᾶς ἡ 
µεγάλη καὶ πτωχοτρόφος ὄντως ἐῤῥύσατο, τὴν σἣν 
λέγω μητέρα, ὥσπερ λιμὴν ἓν χαιρῷ φανεῖσα χει- 
µαζομένοις, πάλαι ἂν μεν νεχροὶ, πίστεως Ποντι-- 

χῆς οὐχ ἐπαινούμενοι μᾶλλον ἣ ἑλεούμενοι. Πῶς 

παρέλθω τοὺς ἀχήπους χήπους ἐχείνους χαὶ ἁλαχά- 
νους, καὶ τὴν Αὐγείου κόπρον (26) ἐκ τῆς οἰχίας 
ἐχχαθαιρομένην, ᾗ τούτους ἀνεπληρώσαμεν, ἠνίχα 
τὴν γεωλόφον ἅμαξαν εἵλχομεν (7), ἐγώ τε ὁ βο- 

Πηος ἴ]]ο8 οἱ ἱμδου]α (5ἱο θΗίτη ποπιϊηαπίτ), θ6Ιηρος- 

αυθ πιδιπίηογο, ἀθηίυιβ οἶγοα [τασπιεπία οοἰ]αςῦθ- 
οοεπίῖθις, 30 ροδίθα 9096 δγἱρεηιῖθυς, νε]υίφυε οκ 

εΦΠπο οπετροµίθιδ. Οὐ ἵα δοι]]οεί δυ μη τιις 

εχαρροταβίς, ῥτορεῖ] πεπιρ» οδἱαιηαεἶθυς ογα(ἰο- 

η] πιαρητμάίποιι εί φαρρεάἰίαρίίδυς : ααἶθις ηἰςὶ 

πιαρης ια νετθφιο ῥραµῤετυπι ρἰμάῖοδα πιυἰεῖς 

πιΦί6Γ (ιᾶ Η08 Ύµ.1η εδ]θερίπιθ υθγαθδεοί, πουΐβιυο 
ἑομιρθρίαίο |αοἰαιῖς γεἰμί ρογία οχοιἡεῖσςθδί, ἱαιηρτί- 

ἀεπι αριἀ γὶνοἈ 65506 ἀθβίίδβοπιυς, Ηάεὶ Ῥουί]ος 
ποπι]πθ ΠΟΠ ΠΙα]ΟΓεσΙ ἰαυμάσπι οοΏδθσαυεΠίθς, 11401 

πιἰθθγα(ΙΟΠΘΙΗ πιογθηίθθδ. 0µοπαπ1 ΡΟΓΤΟ ειούο Ἰνου- 

(08 108, πο ἠογίοζυπι ααἱάθπι μιοινίπο ἀΐρηος, οἱθ- 

τ1οµδᾳιο οαγοπίοο ργοιοσίΏο , Αιρίφφιο ΒπιΙΙΗ ϐ 
τρύων, χαὶ ὁ λαμπρὸς σὺ, τοῖς αὐχέσι τούτοις καὶ ἵ ἀοπιο εχριεβαξΗπη, 4Ἡο 608 ορρἰενἰπιΙ6, ΟἱΠῃ πιο- 

ταῖς χεροὶ ταύταις, αἳ τῶν πόνων ἔτι τὰ ἴχνη φέ- 

ρουσιν ' (ὦ γῆ χαὶ ἥλιε, ἀἡρ (08) χαὶ ἀρετή ' τραγῳ- 
δήσω γάρ τι μικρόν) οὐχ ἵνα τὸν Ἑλλήσποντον ζεύ- 
ξωμεν (09), ἀλλ᾽ ἵνα κρημνὺν ὁμαλίσωμεν. Τούτοις 
εἰ μὲν οὐδὲν ἀχθεσθήσῃ λεγυομένρις, πάντως οὐδὲ 

ἡμεῖς, εἰ δὲ ἀχθεσθήσῃ, πόσον γενοµένοις ἡμεῖς ̓  
χαὶ τὰ πλείω παρήσοµεν, αἱδοῖ τῶν ἄλλων, ὧν πολ- 
λῶν ἀπελαύσαμεν. 

έοδυπι ]]αά ρἰαυβίγιπῃ, οἱ ϱρο νγὶπἀθιρἰαίος, οἱ ία 

[αρδίιβ, ιο εογνἰσθ, πια μβαιο Ἠίβ, αυ 1α00- 
Γυπι νεδιμία οἰἰππιωυπι [δγυπί, (Αλετεπυφ (ο 
ἑευγα δὲ ουἱ! ο 4ες εἰ νἱγπιςδί ραυἱαπι αυἱάάαπι 
πιοτς (ΓΑΡΊ60 ϱχΟΙΑΠΙΑΡΟ) : ποπ υἱ Ἠε[]οδροπίωπι 

{αηβοτεπιις, οοἆ υἱ ργφευρίυπ οἱ ρΓφοἱρίίειη {ο- 

επ! θχΦΠιιΑΓΕπΙΙΦΤ ἩΠαγυπῃ ΓΘΓΙΠΠ ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑΓΒΙΟ 
δἱ {6 ΟΠΕΠΒΙΙΓΑ ΠΟΠ θ8ἱ , υέίᾳυθ Ὠθο ΠΟΒ : 6ἳ ΔιΙ{6ηΙ 

ϐ οεηδίοηθιη οχ 64 οοπεἱρίθδ, 4ωαπίο πιαρῖ ποῦ εκ ἱροῖ ΓδυυΒδ! Αο Ππιβ]οΓοπι Ραγίθω Ργβογιηίίο- 
μηῖις Πυἰέαγυπῃ δαγυπῃ σοΓ ΜΙΑ, αμἶῦις ποδὶθ Γουῖ οοηΗβίέ, ριάοτο ἀοιοστί(. 

σ'. Τᾳ ΑΥΤΩ (40). σι. ΕΙΡΕΝΜ 

Υἱια εωπι Βαεἰ[ἰο ἵπ εο[ικάϊπε ρεταεία εκρἰἀε ΠΙΕΠΙΟΥ, Άαπο υἱοὶε ἀερίποιί οοἰογίθκα, παπο ἱίεγηπι εοπεεφαὶ 
ρετορίαι. 

«Α μὲν πρότερον ἐπεστέλλομεν περὶ τῆς Ποντιχῆς 6 ὀυα ἀε Ῥοπιίοα οοπιπιογα(ἶοπο ργίαφ βογροῦαπι, 
διατριθῆς. παιζόντων ἣν, οὗ σπουδαζόντων' ἃ δξ 
νὺν γράφω», χαὶ λίαν σπουδαζόντων. Τίς ἄν µε 

θείη (41) κατὰ µῆνα ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν 

ἀχείνων, ἓν αἷς συνενετρύφων σοι τῷ χαχοπαθεῖν : 
ἐπειδὴ τὺ ἐχούσιον λυπηρὸν τοῦ ἀχουσίου τερπνοῦ 
τιμιώτερον. Τίς δώσει τὰς Φαλμῳδίας Σχείνας χαὶ 
τὰς ἀγρυπνίας, χαὶ τὰς δι) εὐχῆς πρὸς θεὸν ἔχδη” 
µίας, χαὶ τὴν οἰονεὶ ἄῦλον ζωὴν χαὶ ἀσώματον; Τίς 

ἁδελφῶν συμφυῖαν χαὶ συµφυχίαν, τῶν ὑπὸ σοῦ θεου- 
µένων χαὶ ὑψουμένων; Τίς ἅμιλλαν ἀρετῆς καὶ 
παράθηξιν, ἣν ὅροις Υραπτοῖς χαὶ χανόσιν Ἡσφαλι- 

σάµεθα; Τίς θείων λογίων φιλοπονίαν, χαὶ τὸ ἐν 

αὐτοῖς φῶς εὑρισχόμενον, σὺν ὁδηγίᾳ τοῦ Πνεύμα- 
τος; Ἡ, ἵνα τὰ μικρότερα λέγω χαὶ εὐτελέστερα, τίς 
ἐφημερίας χαὶ αὑτουρτίας; τίς ξυληγίας χαὶ λατο- 
μίας; τίς δὲ φυτείας (42) χαὶ ὀχετηγίας: τίς δὲ 

πλάτανον τὴν χρυσῆν, χαὶ τῆς Ξέρξου τιµιωτέ- 

ν ζου χκισ, 2. 

(60) Τῶν περιολισθαιγόνγζων. Ιίὰ Βοψρ. υηιι6. Ἱη 
ο ἀθερῖ τῶν. 
(26) Καὶ τὴν Δὐγείου κόπρον. Αυρίο φἰλΏμ]απι 

Ππιο ο0ηβδείο Ρίεηµπι {[υἱςδο (ταάυπί ροείις, οἱ 
ἱρείιθ Γερυγρᾶήοπειη ἱπίος Ιαὐοτίοθα Ηογοιι]]φ οροΓα 

πο Ὅῃ ωἱόφον ἅμαξων ελ Β ν΄ γεωβόφον αν εἴκομεν. Βομ. 
μπυς οἳ Ῥαμβ9. τὴν γεωφόρον ἅμαξαν εἵλχομεν, .. 
τείεπε ρίακείγαηι (Γαμεγέπιμς. Ύο0χ εἴλχομεν ἀθογαί 
η οὐ(ε15 : ἱῃδαπι, η γογβἰοΏθ 4 ΒΙΙο δαρρ]οίαπα, ἱῃ 
ἰοχίυ υρρἰονίπιυφθ ϱ ἀμοῦιβ οοάς. πιοπιογα(ἰς. Μος 
Ρεὺ χαὶ ὁ λαμυρὸς σύ, Γορ. υΡι6 Ἰαςοί χαὶ ὁ λαµ- 

1960, Ποη δδγἱο δογἱὑθῦαπι; αι αιίοπι ΠΙιηο φοεἱθο, 

αἀπιού πι βογίο δογἱυο. ΟΜὲς πιε δεεκπάνπι ργἱς(ἴπογμηι 

ἑίογμηι ἀἰεγκπι δίαίµπι εοπκίέτει », ἵπ φαἱθμς οᾳο(ο- 
οιτΠ] α/Π{οιίοηθίη Ργο ἀθἰ1οἰἰ5 δυο αη] αμαπάσααἱάνπι 
πιο]θρίἰα 8ροιιίθ δυβοθρία νο]ιρια αἰηίπιο νοἱυηαγία» 

ργαρία{.Οαἱς ρβαἱπιοά(αρ ἰἱ]ὰς οἱ γἱρἰ]{9 ἀαὺῖε, ἀίηυθαἆ 
Βευπι Ρεγ οΓα(ἴοµοΠῃ ρογορεἰηα[ἰοῃθθ, ἰάπιαυ6 γο]- 
μέ ηιαἰθγία νασθηίθπι οἱ ΙΠΟΟΤΡΟΓΘΔΙΗ γίίαπι Ἱ Οἱ 
[ταίταπι 6ογυπι, αἱ ἀῑί α (6 ο[βεἰευαπίωτ, αἰηιο ἵη 
θἱέυπι δνεἰεαμέωτ, οοποογἁἶα αηἰΠΟΓΙΠΙ(6 οΟΠ- 

Ιυη6οπεπι Ἱ Θιἱς νἰγυή οθΓίΙΠΘΗ , οἱ 4 6411) 

ἸηοἰΔἱοΠ6ΠΙ, αὔαπι φοείριία Ιερίυαθ 4ο ρερυ]ΐ οὐ- 
Ηιπιανίπιυς 7 (υἱς ἀἰνίποτυσπι ογαουἱογαπι βμάίαπη, 
Ιαοέππᾳυε ἵπ ἱρεῖο ἀμοέι αίᾳιο αυβρίοῖἰς Βρίσίευς 
β4ποεί Ἰηνοπίαπι } Αυἲ, μἱ πίπογα οἱ Ιεγίογα ἀΐσδαι, 

αυἱ ἀἰμγμαρ ὀρθγυπῃ νίοθς οἱ Ιαῦοτος Ἱ αυἱς Ιίρηο- 
τυπ Ο0ΙΠΡΟΓΙΔ(Ίοηθς οἱ Ιαρίάϊοίπας Τ αυαἱβ ατυοζυβ) 

πρὸς σύ, εἰ ἐν ἵμε[ τν. 
(68) Καὶ... ἀήρ. δἱο Ραβ8, οἱ ἆυο Βορ. ΕΙ. ἀνήρ, 

οἱ, 
(29) Τὸν 'ΕΛΙήσποντεον ἑξύξωμεν. Αἰἰυάϊέ οὐ 

Χογχθηι Βεγδάγυπι ΓδρδΊΏ, αἱ ἐηέωπη ἠαῦυ]ςςο [ου - 
ιυο ηαγίυπι αρραγαίαια, αἱ Ηεϊιοεροπίμη (ἰοίώπι 
ορεγἰγοῖ, δὁ Ροµίθ Απίαα αγορα Ἱπαροτεί. 

Εασάνωμφ, 
η 

(0 ἀῑῑας ἹΣ. ὃς οἶτου Ἡ' 
(11) Τίς ἄν µε α΄ [. Ὀολ]ο τίς 

ἂν µετείη. 
| (8) Φυτείας. Πορ. ἆπο . 

εμ/αν. 



ο} ὃ. ΟΝΕΟΟΠΙΙ ΤΗΙΕΟΙ ΟΙ δδ 

εοηφἰιίοµος οἱ ἱνεὶραιοιος) αἱ Ρ'ΔίαηαΠι Ι]8ηι Α ραν (49), ὑφ᾽ ἧς οὐχὶ βασιλεὺς ἐκαθέζετο τεθρυµµέ- 

αυγθαπι, οἱ Χογτίς Ρρ)ιίάϱο ργδιαΩΙἰοΓΘΙΗ , ἵπ ο4ὐα 

ΠΟΠ τες Ίυχι ἀῆνιοης, 9ο) πιουαο]µὶ5 Ίάσεπς 5εἆς- 

υιὲ, 4411 66ο ρἱαιίανὶ, Αροϊίο εἰκανίί, Ίου οί, 

(μα οχιο[Ἰομίίᾳ: ΒῬουοις αυίοπι 1ῃ Ἠομοτθῃι Ιοβίγὶ 

αυχίί 5, ιἱ δει! λαυογίς ποςιΓ οἱ ἑΠ:[δίγῖ:ς οι - 

πηθηίυη αρ νος οοµφοτνθίά, Ποια {ΠΙοά ΙΙ 

γίτρα ]α Λατοπίὶβ, οι Πογσιαί, 1 8Γ0 δουνοία 

6556 ἁἀἰοίμιγὁ οἱ ογοάἶέιιτ} δοά Ἰες ορίαγθ ηιάθια 

Ρογ/[αοἷίο, εοηφθηιιΐ αΠιίσηι ΠΟΠ ροιΊηάαο {[αοίίο. Αι 

τὰ, τὰ αἀθδίο, νἱγ ος οομβρίιἶοηο ἵμς αἰ- 

αιιο ορογὰ Πηὶ [ονο, ΟΛΗ ε]]ίαίρπι, 4υπῃ 

αιοπάαπ οο]σαίτπιι5, ριδοίυες (1ἱ9 «ΟΠΦΕΓΥΑ : πο 

νος, ἀλλὰ µοναστὴς τετρυχωµένος, ἣν ἐγὼ ἐφύτευσα, 

ἸΑπολλὼς ἐπότισεν, ἡ σὴ τιµιότης, ἁλλ᾽ ὁ θεὸς 

τΌξησεν, εἰς τιμὴν ἡμετέραν, ἵνα ὑπόμνημα σώ- 
ζηται παρ ὑμῖν τῆς ἡμετέρας φιλοπονίας, ὥσπερ 

ἐν τῇ κιθωτῷ λέγεται χαὶ πιστεύεται ἡ ῥάθδος 'Λα- 

ρὼν ἡ βλαστήσααα. Ταῦτα εὔξασθαι μὲν ῥᾷστον, 

λαθεῖν δὲ οὐ ῥδιον. Αλλά µοι χαὶ πἀρεσο, χαὶ 
σύμπνει τὴν ἀρετῆν, καὶ συνεργάζου (44), ναὶ ἣν 

ποτὸὲ συνελέξαµεν ὠρέλειαν, συντήρει διὰ τῶν προσ- 

ευχῶν, ἵνα μἩ κατὰ μιχρὸν ὥσπερ σκιὰ λνθὼμεν» 

χλινούσης ἡμέρας. Ὡς ἐγὼ σὲ πνέω μᾶλλον ἣ τὸν 

ἀέρα". χαὶ τοῦτο ζῶ µόνον, ὃ μετὰ σοῦ Υίνομαι, ῆ 

α οφ! ρα σ {Εν νο υυγα ἀἠπραπις, αάνο-- Ώ παρὼν, ἢ ἁπὼν τοῖς ἰνδάλμασι. 

ρυταδυσπἰθ ἀἱο. Γημίάδιη {μ5θ {6 πιαρίς παπί αεἴοπι δρἰτο, ἰάᾳ16 φοἱυι νίνο, ειοἆ {ου θυπι, Υο] 

ευὕα(η, Υο] 4ὗ5οῃ5 ΡοΓ απίιηΙ φἱηίασγπη. 

” ΥΠ. 06ΑΡΛΗΙΟ. 7’. ΚΑΙΣΑΡΙΩ (45). 
δεγῖρίαφ αά Οαεαγίαπι [γαἴγεπα Πα [ἐέεγας ἱπειπίό αΠΠΟ 02. [5 γα(ἱοπίύδ ἀεπιοπδίγατε [αεΠ[μλπι εδί» 

ΟΡ: Οοπδίαπιίμς ἰπιρεγαίον άῑν 5 Νουεπιθγίς αμπὶ 961. Μου 5ΗΠΙΠΙα ΤΕΓΝΗΗ ρο(μδι πργεδδάδηιε (ομδίαμεῖ- 
ΠΟΡΟΠΙΙΗ 1 Εεεειπῦτὶς ο μἱαἨα5, απίαπι (οίαπι (ο ΜΗ {αοἰ!, αἱ ηιογί6 απ[έα δια κοίέ ας 4ε ΜΕΔΙο εδ [αιακ 
αἰίίς δμὐ1οιἐ5 οἱ οαριίσις ἀεεεεδοτίς δα αἷτε απιἰοἶς, αντε ἀοπιεκίείδ, εἰπιψηνε πι δε ἱδίγογεπι απιθΠέοξα πι [εἆ- 
μιά(πε αρείτα. («αδαγίμηι (αππεΗ, ϱὶ ργἱαν ατα, ποὴς μι: Γαρίης σετἰθἰ!, α ο π[ίαμον εεά α θομσίαμίο, ἀἱριηίαις 
εγαη ἡμίοτ 1πθἼοος οὐμίμιιστα!, αιπίοογιιηφας 1 Πιηθτο αριιά οηάδην πι ρογαίογόο, 6 ΠΑΝΟ [ιο- 
γαὶ ἵῃ Ι0µ0Γ6, Φα [ίσης γε(ίποτθ υοἱιΐ:. (ιοσατίμηι ΡΤίΠιΟ εοηιδεμδίςδε οί οἳ ἰσιῖ αά επι γεφογί ΜΗ {εγῖν, 
ηέθεις [γαίγενι Οιγἱφίαιαπι , Ῥίμδ αηιο ἰπ Αροσίαιᾶ απία ΠΙΟΤΑΠΙΘΝΕ, ἄοιμι Τουοζατε [οι οἴγίρις 
εοπἰεάξ!, φοά οἱ [οἱείίεν [αείιπ ἐδί, αλίεημαηι ἁπιίαιια Δαίο, υεἰ Φιίο Πιέπδε Απϊοο[ίαιι {εν 1ν- 
δΙΙΙ16ΤΕΙ. | 

ΜαμηοΡρεΓο (μα αἱ αγιυμῖπιις : 
ΙΠΓΟΓΟ αοοιὶ [αογίμα5, η] 6ογίρετο απο, αἆ 

ουπι ῥΓε «Θεμα, οι ἱἆ οη)Πἱ 11 Πιο) Πα χίπιο 

ΡΟοΓΡΙΙ:Ι6ΙΙΗΙ οί Ἱ Ειοπίπι υἱ 40 πουῖς η! ἀἰδαινας, 

ηςο αιιδηία Πιῴςίῖα, αὐ αι οιἵαπι (ἱπιοίς, Ππο5 

[αιὰ οᾳ, 41:19 4ὁ {6 ροσναραίυς, Ἱπμίονορί!, νείση, 

αἱ Πογι ρυδ5θδί, δοΓπποπίδας ἰἱδ, α;ιο5δ ἆ9 ἰο οἱ κἷς 

ποὺῖς αἱ, (αηπι [απ αγος οἱ ποςρςςαγἰΐ αµδηι οκ- 

ιθεηΐ, «οσο πἹοάο ποὺῖφ οοριἠῖ , ἆάμι ἔ8Πιοι 

1γὶδήαηὶ, ΠοἨ αἱ αμἱάθιη, ΠιοὮ ΕΠ], νθγυη οΗ1η65 

υπο ο)ὸ θὐγΗΠέ, ἱπέογοδεςςδ»; ιιαπάοιμἱάδπῃ θἱίι 

Ῥοιηίηςς ργοιηρίία5 η αἰἰομῖν ουδ Πιν 1η ΡΓον 

Ρυΐ15 ρ) οδυρ]ιαςὶ οἱομί. Ἰηδίαί αἰιςδ ου)Ιδριδὴ 

ἀεο]αμιατίυπίς λος Υγεια ἱραῖφ Γιογυηί : ηµπο ορἰ- 
σοορἱ ΕΕ αιυ τη αγὸ, πµης οχίογπαῦι Ροϊοηιἰαιη οἱ 
ΡΙΟΓΙ31Ω αβῥοίοτο, παΠο Ρθεουβη]ῖβ Ααἰ(ο ορἱυιμθ ἆ4δ- 
ἁῑίυπι ο6δὺ (ᾳτιαη/ο οοπνυΠῖς ἐρηίφ 4ος6Ώδς δὲ, 
Δίφιιο ἵηπ ρα) αἱ Απίπισαυο ρογἰουίο γεγδαπίυγ Ἰο- 

ΙΠΠΠΘΒ); 3ο ποη ροής μη ἆπας ΡΙογίᾶΠη, εἰ 60- 

ομεἰίαίοπι, εἰ οΡρο8 οκχἰδιἰιωσγο, Μηῖγυτη [ογιίογ οἱ 

ΒίΤεΠΙΙ6 αἀνεγβιδ ἰ6ΙΗρί5 δί1Γο, οἳ αὐδιη Ἰοηρίδείηιο 

5 Ι σος. 1, 0. δΝπ. νι, ὃ-10. 

(45) Καὶ τῆς ξέρξου τιµιωτέραν. γι», ἵγ- 
ἀύψ, ἰαυἱἱ5 ορίνιις αὐιιπόσυαί, υἱ Ώαγίυπι ΡογδΆγυ]ὴ 
τόρεΏῦ τος Ρ]αίαηο ἀοπανθεῖί, Ροξίθα(υο υπῖνεγ- 
δυµι Χογχὶς οχογοϊίὔι ιοδρί{ἱο 6ἱ οριἱἰς οχοθροΓἰ!, 
ῥεσυμ]άδηιιο ἱροὶ {ή μ6ἱἱ δΠιρίι5 α 56 διρροάἰία- 
δη ἐπὶ δρυροιογί!, Πα Πογοάοιας, Πὺ. νι. 

(44) Ἱιαὶ σύμαγνει τὴν ἀρετὴν, καὶ συγεργάζου. 
Βεμ. ΗΗ5 χαὶ σύμπνει χαὶ συνεργάζον τὴν ἀρετὴν. 

(45) Αἱἱάς Χ. ΥΠ. ὁογίρια ἱποιπίο 4πης 3ῤο, 
(46) Οἰκείων τε ὁμοίως καὶ ξένων, τῶν ὁπωσ- 

οὔν. Τια Πορ. υπι. Εά. πιαὶὸ οἰχείων ὁμοίως καὶ 
ξένων, καὶ τῶν ὁπωσοῦν. 

(47) Προθυμότερον ἐν τοῖς ἀ.].Ἱοτρίοις ἢ τοῖς 

ΠΦΙ αυοά 6 Ἱκανῶς Ἀρυθριάσαμεν ἐπὶ σοί: τὸ Υὰρ ὅτι ἑλυ- 
πήθηµεν, τί χρὴ Υράρειν, τῷ Υξ πάντων μάλιστα 

πεπεισμένῳ; Ἵνα γὰρ μὴ τὰ ἡμέτερα λέγωμεν, 

μηδὲ ὅσης ἀθυμίας ἐνέπλησεν ἡμᾶς Ἡ περὶ σὲ 

φήμη, δὺς δὲ εἰπεῖν καὶ δέους, ἐδουλόμην, εἴ πως 
οἷόν τε Ἡν, παρεῖναί σε τοῖς τῶν ἄλλων λόγοις, οἱ- 
χείων τε ὁμοίως χαὶ ξένων, τῶν ὁπωσοῦν (40) γνω- 

ρἶμων ἡμῖν, ἀλλ οὖν Χριστιανῶν, οὓς περι σοὺ τε 
καὶ ἡμῶν λέγουσι, οὐχ οἱ μὲν, οἱ δὲ οὗ, ἀλλὰ πόὀν- 

τες ἑξῆς ὁμοίως, ἐπειδὴ καὶ προθυµότερον ἓν τοῖς 

ἀλλοτρίοις ἣ τοῖς οἰχείοις (47) φιλοσοφοῦσιν ἄνθρω- 
ποι. Ὥσπερ ἄλλη τις µελέτη γέγονεν αὐτοῖς ταῦτα 

τὰ ῥήματα. Νῦν μὲν νιὸν ἐπισχόπου στρατεύεσθαι, 

νὸν δὲ ὀρέγεσθαι τῆς ἔξωθεν δυναστείας χαὶ δύξης, 
νῦν δὲ ἡττᾶσθαι χρημάτων (ὁπύτε χοινὸν ἀνῆττοι 

Ὁ πὺρ (48), χαὶ τὸν περὶ φυχῆς δρόµον τρἐχουσιν ἄν - 
αρ . θρωποι) ́  ἁλλ᾽ οὐχὶ µίαν ἡγεῖσθαι χαὶι δόξαν, χα 

ἀσφάλειαν, χαὶ εὑπορίαν, τὸ γενναίως ἵστασθαι πρὸς 

τὸν χαιρὸν, χαὶ ὅτι ποῤῥωτάτω ποιεῖν ἑαυτὸν παντὸς 
ἄγους τε καὶ µιάσµατος. Πῶς δ' ἂν ἄλλον νουθετή- 

σειεν ὁ ἐπίσχοπος (49), μὴ παρασυρῆναι τῷ καιρῷ, 

οἰκείοις. Τιὰ ιορρ. ἀμο. Ε. Πο προτιμότερον ' οἱ 
Ἶπ οἰδάθιη ἀθδυιί νουος ἡ τοῖς οἰχείοις. 

(48) 'Οπότε χοινὸν ἀνηπται πῦρ. {ία Βυμπ. ἀιιο. 
Εί. πιό ὁπότε χρημάτων καινὲν ἀνηπται πὺρ. Εἰ- 
ομ) ροιδὀΟΗΗΙΟΗΘΙΩ α ΦΗἱΑΠΟ Αροδίαία οίδ11 η- 
ημ]ι στοροπίας εἰ [γαίγυπῃ ἐπ ο0 γοργολιοιμ{. φ που 
ευωὶ πόθο ἐμηῖς οὐδεί αοὐΘΠδΙΦ, Που Πιοιο μο- 
Γἱο, 564 οἱἶαΠ] ροουηΙαγυτη εμρὶ  έαίο αδίπαγοί. 

(49) ᾿Α.1έἱον γουθετήσειεν ὁ ἐπίσκοπος. Ιία Πρ. 
ἀιο. Εά. ιμαὶο ἄλλον νουθετήσειαν οἱ ἐπίσχοποι : 
ἁβίίιιγ επίπι 4ο δοἱο (Οτορυγίο, (4 αἱ οἱ 6τυροΓἱὴ 
Τιευὶοσί ραίγο. | 
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μηδὲ τοῖς εἰδώλοις συναναφύρεσθαι;, Πῶς δ᾽ ἂν τοῖς Α δό αἳ οπιπὶ «οδἰοτο εί ΡἰΔειΙο γοήιούν6τ6: Θ1ἱοἱΔὴ 

ἄλλο τι πλημμελοῦσιν ἐπετιμήσειεν , αὐτὸς ἀφ᾽ ἑστίσς 

τὴν παῤῥησίαν οὐκ ἔχων (50). Ταῦτα καθ᾽ ἑχάστην 

ἀχούοντας ἡμᾶς τὴν ἡμέραν, χαὶ ἔτι πλείω τούτων 

χαὶ χαλεπωτερα, τῶν μὲν χαὶ διὰ φιλίαν λεγόντων 

ἔσως, τῶν δὲ χαὶ διὰ δυσµένειαν ἐπιτιθεμένων (51), 

πῶς οἵει διακεῖσθαι καὶ τίνας ἔχειν ψυχὰς ἀνθρώ- 

πους τῷ θεῷ προθεμένους δουλεύειν, καὶ πρὸς τὰς 

μελλούσας ὁρᾷν ἐλπίδας µόνον ἀγαθὸν χρίνοντας; 

Τὸν μὲν οὖν χύριον τὸν πατἐρα ἡμῶν πάνυ δυσφο- 
ῥοῦντσ τὰ πρὸς τὴν ἀχοὴν, χαὶ πρὸς τὸν βίον αὖ- 
τὸν ἁπαγορεύοντα , ὁπωσοῦν αὐτὸς παραμυθοῦμαι 
χαὶ ψυχαγωγῶ, τὴν σην ἐγγυώμενος γνώμην, χαὶ 

πείθων ὅτι οὐχ ὑπομενεῖς ἔτι πλεῖον λυπεῖν ἡμᾶς. 

Τὴν δὲ χυρίαν τὴν μητέρα, εἰ πύθοιτό τι των κατὰ 
σὲ (µέχρι γὰρ τοῦ νῦν τέως ἀπεχρυφάμεθα πολλαῖς 
ἐπινοίαις), οἵου χαὶ παντελῶς ἀπαραμύθητον ἕξειν 

τὸ πἆθος, ὡς Ὑγυναϊχά τε οὖσαν µιχρόψυχον, χαὶ 

ἄλλως διὰ τὸ λίαν εὐλαθὲς , µετριάζειν περὶ τὰ 
τοιαῦτα οὗ δυναµένην. Εἱ μὲγ οὖν τινα χαὶ σεαυτοῦ 

καὶ ἡμῶν ποιῃ λόγον, βούλευσαξ τι βέλτιον χαὶ 
ἀσφαλέστερον. Πάντως Υὰρ χαὶ τὰ ἐνταῦθα πρὸς 
ἑλευθέριον διαγωγὴν αὐτάοχη, τῷ γε μὴ λίαν ἁπλή- 

στῳ (05), μηδὲ ἁμέτρῳ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ 
πλείονος. ᾽Λλλά χαὶ τοῦ καταστάσεως σε τυχεῖν οὐχ 

ὁρῷ τίνα χαιρὸν ἀναμενοῦμεν, τὸν νῦν ἑάσαντες. Εἰ 

ὃξ τῆς αὐτης ἔχῃ γνώμης, χαὶ μιχρὰ πάντα σοι 
πρὸς τὴν ἰδίαν ὁρμὴν, ἄλλο μὲν οὐδὲν εἰπεῖν βού- 

λομαι δυσχερές' τοσοῦτον δὲ προλέγω χαὶ διαμαρτύ- 

ῥ0µαι, ὅτι δυοῖν ἀνάγχη Οάτερον, ἡ Υνήσιον µένοντα 

Χριστιανὸν τὴν ἀτιμοτάτην αὐτοῦ τετάχθαι (05), 

καὶ πράττειν ἀναξίως καὶ σεαυτοῦ χαὶ τῶν ἑλπίδων » 

ἢ τῆς τιμῆς ἐφιέμενον, περὶ τὰ χΧαιριώτερα βλά- 
πτεσθαι, τοῦ χαπνοῦ Υε µετέχοντα, εἰ χαὶ μὴ τοῦ 
πυρός. 

αυίοιὰ μΙοίο ερἰδοοριιδ απ αάμλοπενὸ αιιοαέ, 6 

4 [έμρογο ἀἰκίγαλαίιιο, αίτιο ο1η οί μΙδοα- 

ες οἱ υομαη ου” Θ1ΟΓ 1Η Μοάο 6056, αἱ αἰίιιά 

α]ἀάαιιι ο λπηιιδηὲ, οὐ αγρανὸ ροβδίέ, ἱρςο 4 [μα0ο 

ᾖ ιοί Μος ᾖαυσην Πο πος ἠίδαιο ρίγα, οἱ 

βιαν]οία οιιοδίάΐὶο αυμὐἰομίος, ρα αὐ 5, οί 

ΑΙἨὶζΟ {[ο0Γἱη58ό απίιπο Ἰοσᾳιυηπίς, ματια αὐ 8, 

αἱ πο οὐ ἱρηολίαιη Ποφιμίος αρβργουημίαν, 

Η11ο ἰαιάθιὴ πού αΠίΟ1 οἱ ασ αἱ) ἠλ0θτο 

Ρυίας, Π0Β, ἱηψίιαίὰ, αἱ Ώεο ρογνἰγθ ργοροβυἱμπιι6, 

πος Γη αυ θοπυ1 69556 ]μάϊσαίηιμς, αὐ μπι {α- 

εν] «ρος οὗ ο 1ο ροβίία5 μαῦστο Ἱ Ας ἀυ- 

ΠΙΙηΙΠΙ εαἱάθιη ραΐτθια Ποδίγη” ΘύΓΙΙΟΠΕΦ Ἠ06 

ΡεΓ(υα!11 «στο [ογομίεΠ), ἱρῖμδφιιο οἱίαη γἱς ί- 

Β ἀῑο Ιαὐογαηίομι, 4ὐσΙ1Ο ΠΙΟΔΟ Φυἱ0Γ 40 ΓΟςΡΟΟ, 6 

ἵυα νο]υμίαίο ἴ]ί ΔΡΟΜ(ΕΠΦ, Δίηµθ ϱ«ΟΠΠΓΙΙΛΗΦ {9 

8 πε δή ααμι ἀἡυέέας ποὺῖδ Μηοἰθσδίμ!η [ογ9. Βοπιίἱ- 
ΠΔΙη ἁμίοιη πηλίγοιη, δἱ αμα ἆθ 1αἱς τοῦιθ 

γεβοῖδεαί (η αἆ Ὀο εδυθ άϊοπι πιυ]ες αγίί- 
Όυμ5 θα οοἰανίπιις ), ία γνδίίι οχἰδειθς ϱ64Π1 

(η {011 ἀοἱογοπι ἑαλίαγαίη, υἱ ηυἱἱο ομιἶμο οοἰα- 

ε1ο μερηγὶ Ροδείϊ, ωἱροίθ {μροο]ί5 ἁπὶπιϊ (ο01- 
Πα, οί αἱίοηι!, οὐ ρἰοίαῖῖ μιαρηϊἰάἱπθιῃ, Πιο: 

ἀυπι Ἱπ Αη] αςπιοάϊ γεὺι5 ἰειισγο ηδφιδηίδιη. θ4.Πι- 
ομγο, δἱ ιαπ οἱ εαῖ οἱ ποςίγὶ ναβἰθηδίη Ιιδύυος, 
οἱ μιεαδή ο εί οοηςι]ο, Ναι ρτυουἰ ἀπυίη 
(αου(αίος ποδίγῷ αά νἰίλπι ΙΠβοπΙιθ ἠοµεδίθφο ἆ6- 
Εοιθι δαΠοίαί, [νοποίηί ΙΜητς ΠΟΗ Πηἰπιί ἰποχ- 

» ΡΙεΡΙ1, 1ου ἱπιμιοιίοα Ρρίιις δὐεπάἱ οωρἰἀἰιαίο Πὰ- 
ρΓαπί1. ΟἱΠ οἰἶππι αἆ οοηςιἡαιοπάας γἱίς Τι Γὰ- 

εοηες Ἠαιιά νἰάΜεο, αιοάπαπι ἔειπρις εκδροοἰαξί-- 

μι015, 6) ος ποὶς ο[Πιογο θἱπαμιή9. Ώιιοά οἱ ἱη 6- 

άειη ροδίᾳ5 δεηἰεηιία, ΡΓγΦαιιθ {ια ουρἰἰέοίθ οµι- 

Ρίὰ ράυνα οχἰφιίηας, αμά φιάθπι αουγὸὶ ΠηἰμἩ 
ῥγοἱοηυἶ μοι : Ίου (απίαϊη ΡγΦάΐσο οἱ ἀθηυπίίο, ο ἀιοῦιμα αἱίθγαιῃ Πηθοθ8θθ 6556, τί ναὶ δἰπέυτιφ 

ΟΗΓἱδελημ6 Ἱπάπεης οοπίοπιρἰἰοοῖνης ΟἱνγὶςἹαοΓάίη ο]θαὶ αφονἰματὶᾳς, ἱπάΐριθιμιο νἶναφ οἱ (6ἱρεο, οὗ 

κρὸ ΟΙΙ4ΠΙ εοποερἰςεἰ: υοὶ ποηογος οσρείεηδ, 1 γουτ6 ηα]ογίς π)ομιομί ἀθιγμιοπίυμι οαρίαςδ, Γμί- 

8116 64]ἱεή1, δἱ ΠΟΠ ἰσηϊς, η5 ρα {οθρ8. 

Η’. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (548. ΤΗ. 5ΕΑΡΙΙ ΙΟ. 

Αά Βαδἰ η γἐεπα μέσ ίετηι οΥΕαΓΜΗΝ, δεΥΙρίαΠι 956 ΥΙΙΙ ερἰσ!οἶαπι πια [251 οδὲ 19 τετδίε: Τυ Ύιιο» 
16 οδρίιις 6, η! Βασ ο (γεφοτίκδ, θα ού. δἱ πος οἰγυηιφοηίρίί, φποροφαἰάσιη ἂἆ ργοβὺγ- 
ἑδεί ρου ελ δΙΗΗΗΙ5. Πίαφιε εἱ Εασί[]ιδ απο ὅθλ, αἱ υἱγίς ἀοοιίκσίηιίς 1 [επιομίο, ΗεΓανέίο, εἰ αἰἱέ9 
θέκεεηὲ 68, [αεί ἐδί ΡΥεδΘΗ{έΥ, ορἰςἰοἰαιὶ Υιιὶι εοάεΜὶ απΠΟ δεΤίρίαπι 6516 ερηκίαθί. Έεταπι αὐ {ἱς, Πἱεεί αρτε, 
4ο δολ ἐε μουἰδδίμεμ5 ερἰσιοία γην Βακί[ἱ εάίοΥ. εἰ (κοά ειεπι ἀείοτγεί ππααῖπιε αὖ ᾖαο αμιρ[εείαπάα ορηίυπς, 
Πιργίηιί δἱ ο ορἰσίο[α ἱροίιδ υεγδα, φμῖθις Βασ Μιοπεί, αἱ οἱδὶ σαῦεαί, ΓΩ ΟΡΙΑ ΟΡ ἱειηριι μυ] - 
(5 ἱτι 11ος ἑαοιίσονα μι οχόέλιν ἰηριιὰς. «θεα, ὑπφμέϊι, Ἠαἰεπίῖς ἱπερογίο ηεἰτέεε ουν! ς δυ[ἱαιιἑ 
Ό6ΥΟ ποήιαφμαιη. 

Ἐπαινῶ σου τῆς ἐπιστολῆς τὸ πρροίµιον. Τί δ ρ Ερὶςιοϊ ἔιο ϱοπιίμη Ἰαµ6ο. Οἱ αα{ος Μάο” 

τῶν σῶν οὐχ ἐπαινετόν», χαὶ σὺ ἑάλως ὥσπερ καὶ 
ἡμεῖς γεγραφότες, ἐπειδῆ γε εἰς τὸν πρεσθυτἐρου 

βαθμὸν ἐθιάσθημεν. Καΐτοι γε οὗ τοῦτο ἡμῖν εστου- 

(50) Ἀφ' ἑστίας τὴν παῤῥησίαν οὐκ ἔχων. ἶ5 8 
το ἠάμοίαιὴ Ώου Άάροτο στις, αι ἀοίοίατη 
αἱ μοι] ἰά. του γερτοἱοιιάογο 4ο νἰηιόατὸ πο αἱ - 
δι, ια δ8ΙΙΟΙΡΣΙΗΗ νο ἀοπιθρίίοο διιο8 ο οὗ - 
διγὶοἰο5 695ὺ 5επἰ11. Ουήμιοάο ἱδίας, Ἰηη αἱ Έ[οο- 
αυσις, αὐ )15 υἱεν (γορί1 ο πια (οῦγεΠΙ Γη 
ἀοδρεςιἰοθή αἱἱον Ίηι ᾖοπαρίν, ο” ᾖαὺοαί 
άδυι ιά ορίθ (αυτί ἑποτδιιπι Ἱ ΒΗ.6105. 

ιδ1) Διὰ δυσµένγειαν ἐπιτιθεμέγωνφ. Ουἱ οὗ ἱπ- 

ΓυΜΙ 1ο οδί ἰαιιζαμόά ια Ἱ Αο ἐμ οδρἰιις 66, αἴοηι- 

ΟΦ 1 18 ϱΜοσμς οἰσουπιδετὶρ : (παπι - 
ἀσπι αὰ Ρργοδυγεοτῖ ργαάυπῃ ρεΓἰΥ οί 6115. Νες 

Ἱπιῤοἰείαια απιρηήσα με. Ες, φιή οὐ ἐπίπεοίαι 
πο ειπε. 

(59) Τῷ γε μὴ «λίαν ἁπ.ιήστῳ. ΙΑ Ἠνρ. ὕπυς. 
μά. μἱμυς νύμο τῷ γε λίαν μῆ ἀπλήστςο.. . 

(ὅ5) ΤΗΝ ἀτιμοτατην αὐτοῦ τετάχῦαι. ον αὗτοῦ 

ος αὐοἰρίοηάα ὅδί, αιαςὶ Γε[ολίυς αἱ νους! Ἆρι- 
στιανισµόν Φινηά 1 δι: 4 ἀοἰμάς η υἱμοίρειόα 
οδἰ νοχ τάξιν, 

(64) Ἅϊίας ΧΙ. Φετὶρία οἶτοα 16 απιιὶ 669 
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οπίπι Ἰὰ 4 ποῬίο οχροίθυαίυς. Ναπι υἱογηιο αἰιοςὶ, Α δάζετο. ᾽Αλλήλοις γάρ ἔσμεν, εἴπερ ἄλλοι τινὲς, 
οἱ αΏἱἱ αυἱᾳάαίῃ, Ἱοουμρ]οίορ (6966 (6Ρί6Ρ ΡΟΦ5ΙΠΙΙ8, 

41η ποΡῖς οογΐ εδδεί ρεἀρςἰγῖθ ρ]]]οεορΏία Ἱνι- 

πιἶᾳμε ἀδρ[οβθα. Ὑογυπ ἴωο ποη Ποτὶ [οΓ13686 
αἰάδω ριαςιεἡ9ροί : ἁιίφιο αἰἱἱο γοτῦο αἱας ἵη- 

εθτίηφ δµπι, αὐλράϊα δρὶεϊίας θαποιἱ οοηςίΠ στη οχ- 

Ρἰογαίαπι ποια Ἰαβισγτο. Οαομίαπη αυίδπι [ἀοέαπι 
οδί, [εΓτθ Πθςθςθθ θ8ί, υί πὴμὶ αυἰάεπι νἰάδίας, 
406 ρταβθμεη οὗ {θιηριι Ἰδίιά, ᾳαοά μυς ᾱ- 
ναΓδιιπ 106 ΠἩοδργδίίοογωπη Ἱίηρυας οτοῖ(αῖ : πος αυξ 

ἀξιόπιστοι μάρτυρες τοῦ τὴν πεζὴν στέρχειν φιλο- 
σοφίαν (50) χαὶ κάτω µένουσαν. ᾽Αλλά τοῦτο μὴ 
γενέσθαι μὲν ἴσως ἄμεινον ἣν: ἢ οὐχ οἵδ' ὅτι χαὶ 
φῶ, ἕως ἂν ἀγνοῶ (06) τὴν οἰχονομίαν τοῦ Πνεύμα- 

τος. Ἐπεὶ δὲ ἐγένετο, φέρειν ἀνάγχη, ὡς γοῦν ἐμοὶ 

χαταφα[νεται, χαὶ μάλιστα διὰ τὸν χαιρὸν, πολλὰς 
ἡμῖν αἱρετικῶν ἐπεισάγοντα γλώσσας, καὶ μὴ χαται- 
σχύνειν μήτε τὰς τῶν πεπιστευχότων (57) ἑλπίδας, 
μήτε τὸν ἡμέτερον βίον, 

ρεί εοευπι, αυἱ ποὺΐ5 ποἱπἰβέθσίυπι ογθἰάεσυπί, αυέ συροεἰοτὶ γα Πηοδίγα ἀεάθοοτὶ 6686. 

ΦΙΧ. ΑΝΡΗΙ ΟΟΠΙΘ. 6’. ΑΜΦΙΛΟΧΙΡ (58). 
ΑπΙΕ απΠΝΙΠ ὅθ3, 41ο αά εαεεγάο(ἶμηι ευεείιες εδ 6γεφογίε, ερἰειοἰανι αά Απιρβιυελίαπι, αἶίας ουις, αετὶ- 

Ῥίαπι ποπ [μἱδδό εμαάεπί πιο Όεγδα: ἱλογαιν, φεὶ εαεγαγίο απὶ μἰδίγαµὲ, θϱί ο0ΒάἱΔοοΠιΙ5 ποδίος Εμίλα[ίμφ, εἰς... 
κα πὶςί εμρετίοτίε ογάπὶδ, υεἰ εεγἰε ε]κεάεπι, εἶγωπε ΠΟΠ ἀεεεμί. Νεφιε ὉΕΤΟ ἵΝ εεΓκρν!ίεξ αΠΛΟ8 Άαπο ερὶείο- 
(απι αἱ [εγγε εἰπίι ερἰείοἰα ἱρείμα ἱπίηκπι : Βεπο βίγιοιο ΗιαἰβΗ1ο οοἰήνηὰς δυ]ὴ68, Δίβ 6... 4 ἀθχίτο ἐπὶείο 
πουὶςδ ἱμῃοιοβες; οκ (μη ργίπι [οἱ )κάϊἰεἰές ΑπιρηιιοεΠίμηι οεεἀραίµπι ατθκκ!. 

Αυγοᾶβθ, υἱ Ρἰπάατὶί νεεὈῖ6 υἱαγ, Ἠ6μθ Αἰγυςίο ῃ ὭἉΧρυσέας ὑπόστησον εὐτειχεί θαλάμῳ (59) χίονας, 

Ειαἱαμιὸ οοἱυπιηᾶς δυυ]οθ, αίᾳυο ἵ ργθοὶ οµΓὰ 

ἃ ἀοχίτο Πίο μοὺὶς ἱπηποίθφθοο» υἱ οιἶᾶπι αἁπιὶ- 

'γαπόυπι Ραἱαξίυπα οιβίγυα6, ]δίγοηι η ϱ (6 ἑρευπι 
οδιθηἀθηΦ. Οι14Π4ΙΏ 4Ηἱ6Πῃ Γα({ἱοΠ9 14 ἰδβιδίαιη τοι]- 

498 αἱ Ώειμι 4ο γόφ ἀῑγίηαφ Ἰοπογίἱ Ἰναυθοᾶδ : ϱο 

αιι]ά πια]ή8 ἃο θιϱ]πιία5 9556 ἀμοίῖςῖ Οἱ ροστο, οἱ 

ααἱῦις γεῦις Ποπογαυἱς } πα Ίιαςο φοἱ]]οθί, δἱ 6ο0- 
συ, αμἱ Ὀεο ἀδίδηΐ, 40 δαοΓαΓίο πη]δίγαρί, οοἱ]- 

πλυ]5 οοπδυἱαθ. Ποτιπι ϱ ΠΙΠΙΘΤΟ θβί ευπάίθοοηιΙ8 

πορίες Ειί]ια[ί1ς6, οἱ ΠθβεῖΟ Ύ4ὐ0 Ρᾶςίο Ρροδίθᾶ- 

«ἵ4πι αἱ δυυ]]πιίογθδηι ργβύ μἱργανιί, αυγὶ ἰτὶ- 

ὑαέαπι Ίπιροποτο οοπαρέυς {, αμ] τδγυπι αμ ηἰ- 

,γαἱ1οηἱ ργαίοοἶ δυμί. Ἠοο, 449509, πό Εΐ [οεθιὶ- 
άυπι νἱάθαίις : οτι θἱ ἀ]άςομο θἱ υμ]νθγςο οἶθγο, 

χατὰ Πίνδαρον, χαὶ ἀπὸ δεξιῆς ἡμῖν γνωρίσθητι τῆς 

ἀρχῆς ἐν τῇ παρούστι φροντίδι’ ὡς ἂν χαὶ θειτὸν 
πῄξαις µέγαρον, εὐδόχιμος ἐν αὑτῇ φανείς. Γνωρί- 

σεις δὲ πῶ;; τὸν θΕὸν (60) χαὶ τὰ θεῖα τιμῶν' οὗ τί 

σοι μεῖζον καὶ ὑψηλότερον; τιµήσεις δὲ πῶς χαὶ τί- 
σιν; ἑνὶ τούτῳ, τῷ χῄήδεσθαι τῶν παρισταµένων θεῷ, 

χαὶ λειτουργῶν τοῦ βήματος. Τούτων εἷς ἐστι καὶ ὁ 

συνδιάκονος ἡμῶν Εὐθάλιος, ὃν, οὐχ οἵδ' ὅπως, εἰς 

µείζω τάδιν µεταχωρήσαντα, διαγράφειν ἐπιχειροῦσι 
χρυσὸὺν οἱ τῆς ἡγεμονικῆς τάξεως (61). Τοῦτο μὴ 
ἀνεχτὸν φανήτω σοι" χαὶ χεῖρα ὄρεξον τῷ τε διαχόνῳ 

καὶ τῷ χλήρῳ παντὶ, χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἡμῖν, ὧν 
σοι µέλει (02). ἡ δει͵ότατα ἂν πάθοι µόνος ἀνθρώ- 
πων, μῆ τυγχάνων τῆς τῶν χαιρῶν φιλανθρωπίας. 

30 ργῶβεγίιη ποδἰδ, 4αοτυπῃ Ευἱ ου γα εδί, ΠΙΠΙΙΗ ϱ) χαὶ τῆς δεδομένης τοῖς ἱερατιχοῖς παρὰ τῶν βασιλέων 
Ροτείρο : αἰϊοφυί οµγίθ υμάς οπιηίαπι ᾖοπίπυηι 

ιηἱςθΓΓίἼηὰ οοπά1οπθ 6886ἱ, αἱ ἱθηιρογαπι Ώυπιαηὶ- 

ἰαἱο, ἀίαιιο ϱ0 Ἠ9ποίθ, ηυἱ φαοςὶ ογλμίς τὶτίθ ο0 

τιμῆς, ἀλλ ὑθριζόμενος χαὶ ζημιούμενος ἴσως διὰ 

τὴν ἡμετέραν εὐτέλειαν (05). "0 σοι χαλῶς ἔχει μὴ 
συγχωρεῖν, κἂν μὴ χαλῶς ἄλλοι βούλωνται. 

Ἱπρογαιογίθας οοµοθδθυθ θ8ἱ. Πππἰιπο [ταθγοίς; οδοἆ ουπιυμιείία οἱ ἀογίπιομίο α[Ποργοίως, 46 ἰᾷθυ 

Ευγίαφςο αυοά νε δΗΠΙΦ. Ουυά αιἱάσπι Όεηο [6ορςἱβ, οἱ ποη ρα(]ατὶς: οιἱαπιθὶ αἰῖ ΠΟ Ώεπο ἰά 
νοιιη!. 

Χ. ΟΛΝΡΙΡΙΑΝΟ. Ἡ. ΚΑΝΛΙΔΙΑΝΩ (64). 
ὤπεφονὶΐ αά Οιπιάιάίαπκπι [ἱέεγα, ών μάῤρνα Σμ[ίαπο, εετὶρία εΠί αΠΜΟ 209. 1ά Ρίαµε Ρρεγοκαάεμέ µκσο 

Τεοἰοθὶ εετδα εἶτεα [πει ερἰείοία (αι) ἑάΐαπμε αἰίοφ κενές; Ναι οΙΩ γοἱἱμίοιιο ρεηι]15 οἱς, ας ργιεςεηιἶ 
ἱιωρογαίογί οὰ 49 ἱπιροτίέ δη, ργῶσίος : που ἵέα ἱρεί Ιπθετνῖς, α{ (ειπροι6 αἠμἱαΐυγεδ. Βὲ ραν[ο ἱπ[εγίκε : 
Οριο... ιἱ ἂὶ πυδίτας Ὀσίαμο ραγί68 αἰἰφμαπάο (6 «ουπί6Γ38, Δἰηίο αῦ 18 βίος φυἱ ρειρἑουέἰοποιη ρα πας, 
μΟΠ ΔΗἱ6Ιῃ οὐ 1ϊδ, η θ91η ἱπίογινι. Ομΐδες υεγδίε, οεγίε Αροειαίο εἰ ἱπιρὶὶ ρεγεεεμ[οτὶς ἀεείαγαίκν ἵπιρε- 
Γόι-Ἡ. Ιάεἴγοο αμίεπι (απάϊάἰαπὶ ργα[6εείπγαι αά αππι ὦθό αἱ [ετίμικε, φοᾶ, φμἱ ΝΟ εερετὶοτὶ ῥγαεταξ, 
εν Ναξίαισειαμὶ εεοεσίαπι οἱ εἰ αγηιὶς ἱπναάετγε (επίαδδεί, (απίας αμἰίαἰἰς ας )ιε γω Νοπιίπε αμάεε οί 
«πεοιία α Τ/εοἰοθυ ΜΟΠ 6ε56ἰ 60ΗδΕΕΜΙ1δ. 

Ὀυϊ πιηο φορ]κίαἸ Ουἱά (αοθπί ρυεί] Ουος Ὁ Ποῦ νῦν οἱ σοφισταἰ; τί σιωπῶσιν οἱ περὶ τὴν 
πο]Ίογδο» δ6ΓΙΟΠΕ5 γε γιί, αυἱ 4 υαπι βρἱοπάῖ- 

(66) Τὴν πεζη» στέργει» φιάοσοφίαν. Ρεάριτῖφ 
ΡΕΙοφορίία Πιίης ὀἀθργέδθα, εἰ] αἰιά οί 
αὔ8ιὴ ν]ίὰ ργϊναία. ος μία ρμ)]οἱ ππυιιογίς αἁιι]- 
Πἱδίγα{:ος ἀῑδίγασια. 

(56) Ἔως ἂν ἆ]γοῶ. Ίϊα Ἐομ. υπ δἱ Ρας. Εά. 
ἕως γνῶ, αωοά ΒΠἰία9 νοτεῖ, σφκοαάµεφνε ετρἰοτα-- 
μπι Παθμετο. 

(91) Τῶν πεπ. 1111119, φμὶ Πάεηι ποθὶε Παθικεγμηί. 
58) ΑΙας (11 Χ.. δορὶρία οἴτο ἄΠΗΝΙΩ 269. 
(59) Εὐτειχεῖ θα.άμφ. [ία Πορ. 1Η, οἱ ἱρ5ο 

Ριηάατις, Οψπιρ. οὐ. νι, δἱνορι. {. Εά. πια]ο εὖτν- 
χεῖ, [ε(ἱεἰ. : 

(00) Τόν θεόν. ία Ἐθᾳ. ιπι!ς. η ϱᾱ. ἀθοςί τόν. 
(61) Διαγράφει» ἐπιχειροῦσι χρυσὀὺν οἱ τῆς ἠἡγε- 

ποίησιν; τίνας λόγους ἀμείνους ἐπιζητοῦσιν, ἢ τίνα 

µογικῆης τάξεως. Μαΐε νογίίι Βινς, έπρµηΦετε αο 
ἀἰσπίίαίε αὐάϊεατε εοπαπΥ ἰὶ φμὶ τε η ἐ{ατὶ ρτα- 
{[εειὶ εμέ: ΠΟΠ εηίπι αἆ γοὶ πι εισὶ ργα[δοίοδ, δε 
αά ορίδεοριπ ρογηιιίσθοἰ, ΔΙἱ4µεΠΙ 6 ΟΊέΓο εχρυη- 
6υΓ6 36 ἀϊρηίίαίο οοεἱοφὶλείῖεα αἰν]σαγα. Αβίέυς μίο 
49 Ργῶςίιαίίοπο (τίθυ! π οἱ οσο δρ ἱπάίοι. 

(62) Ων σοι μέ.ει. Πα Ἱορίπιφ. Εά. ιπλἰε οἷς 
σοι µέλει. Μος δεινότατα. Ιίὰ Περ. ε115 θ6ἱ Ρας». 
Εά. πιίηιις Όθηθ δεινότητα. 

(66) Διὰ τὴν ἡμετέραν εὐτέλειαν. [ία Βδμᾳ. ἀιιο. 
ἵη οὐ. ἀθθθί εὐτέλειαν. Βἰ[]υς ἵπ γογδἰοπο δμρρ]εν/έ 
φιλίαν, Ιίᾶ γεγίθης : εἰ φμἰάειι [ογίαςεε οῦ ἐαπι φκα 
πι] εµΠΙ 2Ο 6εί, απεἰεἰ(ναπ. 

(64) Λίίας 6λ01Υ. Βοε]ρία 4ηπο ὅθὸ. 
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λαμπροτέραν ὑπόθεσιν; νῦν ἔδει, πᾶσαν μὲν ἐπὶ σοὶ Α ἀἱογεπῃ πηλίογῖαπι ) Νωπο θί Ππριαπ οπἱΏθηι πηυςί- 
χινηθήναι γλῶσσαν μουσιχήν τε χαὶ ἑναρμόνιον, πᾶ- 

σαν δὲ ὑφηλόν τι χαὶ διαπρύσιον Ἠχῆσαι ῥητοριχήν ' 

οὗ ταύτῃ µόνον ὅτι χρέος ἁπάντων χρεῶν διχαιότα- 

τον, ἄρχοντα δεξιὸν ἀνυμνεῖσθαι τοῖς λόχοις » ἀλλ᾽ 

ὅτι καὶ τὸν ἐν ἀμφοτέροις ἄχρον ἀμφοτέροις χοσμεῖν 
οἰχειότατον. Καὶ εἰ μὴ πρὸ καιροῦ τοὺς λόγους ἀνέ- 

πανσα (νὺν γὰρ δὴ τοῦτο αἰσθάνομαι), χαὶ ἐδουλευ- 
σάµην, ἔφη τις, ταχύτερα, ἢ σοφώτερα, τὸ μὴ πανη- 
γυρίζειν, μηδὲ φοιτᾷν εἷς µέσους φιλοσοφῄῆσας, ὡς 
τάχα ἂν χαὶ τὰς Τυῤῥηνιχὰς ὑπερεφώνησα σάλπιγ- 
γας (050) (ἐρῶ Υὰρ, μηδὲν τὸν τραχὺν τοῦ Μώμου 

λίθον εὐλαθηθεὶς, κατὰ Πίνδαρον [66]), εἰ μὴ τῆς 
σιωπῆς ἀωρίαν χατεψηφισάµην (607). Νυνὶ δὲ ὃ πέ- 

πονθα ἐπὶ σοὶ, ὁποῖόν τι τοὺμὸν χρῆμα, τάχα ἂν 
γνοίης ἀπ' εἰχύνος τινός. Κόπτω μὲν οἷον (08) τοῦδα- Ὦ 

Φος τοῖς ποσὶ, χατὰ τοὺς θερµοτάτους τῶν ἵππων, 

χαὶ διεσθίω τὰ χαλινὰ, χαὶ τὸ οὖς διανίστηµι, πνέω 
τε θυμὸν ἐχ µυχτήρων, χαὶ βλέπω δριμὺ χαὶ ἀφρῷ 
βάλλοµαι (09): µένω δὲ ὅμως εἴσω χιγχλίδος (70), 

οὐχ ἐφιέντος (71) µοι τοῦ νόµου τὸν δρόµον. 

δο]ύ1 [ογίο, 35 [Του οχθἀο, οϱἳ αμγε9 θγἱβο, 

Ρια/[ογο, 406 ΒΡΙΙΠΣ ϱΟΠΘΡΕ6ΓΡΟΕ: ΗΙ{οπηη 06 ἔλπιθη 

ἐεδίαίθιυ πο! ηλἰηίπιο [αοἱθμίθ. 

Τί οὖν, ἐπειδὴ ταῦτα δοχεῖ (793), τί δράσοµεν; Ἡ 
παντάπασι χαταθαλοῦμεν τοὺς λόγους, χαὶ σιωπῇ τὰ 

σὰ θαυμασόµεθα, παρέντες ἑτέροις τὴν εὐφημίαν ; 

Οὐ μὲν οὖν. ᾽Αλλ᾽ ἄλλοι μὲν τἄλλα τῶν σῶν εὐφη- 

εαπι 6ἳ πιοάυ]αέαπι ἔυὰ ΟΔ 1184 πηονοςὶ, οἱ ΟΙΠΗΘΙΗ 

ἀϊοεπάϊ [{αου]ιαίοπι αἰίήπι αυἱάάλμη οἱ οἰαγιπι π- 
πἱγο οροτίεὺαξ : ἩςΠ Ἰοὸ ἐδηίμπι ποπιίπο, αιοά 

ἀερίέυτῃ οπιπῖωηι ἠευίίογαπι ]ηειίδδίωσια οςἳ, ρες- 
δἰάεπῃ ἀθσίγιπῃ αίφυο οοπιποΊπῃ οἱ θἴοπς οοπεεἰθ- 

"ωτατο; δοά Ίος οἴίαπι, ουρά θἵπι, αιἱ ΦυΠΙΠΙΔΙΗΙ 

υἐγίηφατο σοἱεμίῖοπι 10 οὐιίηθί, µίτοσιιο 6χοΓΠΔΓΕ 

πιαχίηιο εοηγομῖί. Γι μὶθὶ Ρργαωαίαγο θιυ 10 οεἷο- 
αυοιί ῄποιι ΙΠπιροδἱβθθµῃ (πυπο οπἵηι Ίος 86η- 

εἱο,) αἰφυθ, υἱ οι]αςάαιη γογυῖς υἱας, ορἱογ{15 40 8η) 

δαρἰεμέ5 οοιιθί]ιῃι εδρίδδοπι, Ίου δοἳ]οθί ΦΗΠ1ΠΙΟ 

δἰμά(ο φεουίως, υἱ πο ἀεεἱδηιαίοσθιη 4βοτοπῃ, πθς ἵῃ 
πιθάἰο ἨοιπίΏ η ο θές πιο ουπίδγτθιη; [οΓἱ1566 

Τγγτ]λοπίσαφ ᾳποφμο ἔαυαςρ οθµέ δµρεγᾶδδοπι (άἱ- 
68πι ϱΠίπι, ΔΑΡΟΓΙΙΗ Μοπιὶ ἱβρίάδπι, υἱ οἵπ Ρίη- 
άατο Ἰοφυας, μἱΙ τος), μἱβὶ ἱπίεπιροδίγιιηι 

ιεπιρις »ἱ]εηίο πυ]οίαθβοπι. Νηπο αυοά ια 8 ὔ05α 

ποί αοοἰσίξ, οἱ ου] Η9Πιοά] δἷί Γοφ 1168, Ρος ἱπηβᾳί- 

πδιῦ φάιηάαπι [οΓί4686 Ιπίο]]]ᾳθ6β. Ἐσο οηίπι [εΓο- 

οἱρθίπιοραπι ΘΦΙΙΟΓΙΙΠΙ 1η πιυγοη Ρουφ αυἱάθιν 

ἰἡὸ ΓωγοΓςιη 6 Πατίθυδ βρίΓο, 3οΓδειπηιο νυ]ένι 

ΙΠίΓὰ ΟΛΠΟΘΙΙΟΦ 1Π4ΜΕΟ, ἱερο μίγμα ουγγεμάἰ Ρρο- 

Οµἱά ἱρίωςτ ααοπίαπι ία ρίασθί, αυἱά [αρίρο 

πιυς Ἱ Αι ΟΠΙΠΙΠΟ 6Ε6ΓΙΙΟΩΘ6 αὐ]ἱοίθι]ς, (οἱ ηυθ 

μα τίυιος αρα, Ἰαιιάαξιοιί Πιῃαρο 

α]]ὶ5 τεἰἰείο 7 ΜΙΜίμιο ρτγο[εοίο. Ὑορυιη αἱ] 646, 
μούντων, ὅτι ἂν ἕχαστος βούληταί τε χαὶ δύνηται, 6 Ρτουί ου/Ηδαιε νυἰμμίας αυί [αου]ίας ἑμἱδεῖί, αἰίας 

Πάντως δὰ πολλοῖς ἀρχέσει; λόχοις χαὶ πανηγύρε- 
σιν, ὲὰν µέρος ἕχαστος τῶν σῶν ἀπολαθὼν εὐφημῇ ᾽ 

οἱ μὲν, τὴν διοίκησιν τῶν χοινῶν, χαὶ τὸ ἐν τούτοις 

εὐσύνετόν τε ὁμοῦ καὶ φιλόπονον (τίς γὰρ ἣ εὗρε- 
τὴς (70) τοῦ δέοντος χοριµώτερος, ἢ ἐπιτελέσαι τὸ 
εὑρεθὲν ἑνεργέστερος ;) οἱ δὲ τῆς δίχης τὰ τάλαντα, 
χαὶ ὡς ὑπὸ λαμπρῷ τῷ φωτὶ διαχρἰνεις τὰς ἔριδας, 

ὑψηλὸς ὑγπλῶς ἑμπομπεύων (74) τῇ θέμµιδι. Τὸ δὲ 

4ὺν ξίφος, φοδερὸν μὲν, ὡς πλΏξον ὡς δὲ οὗ πλῆσ- 

σον, ἀνάθημα. Κρατεῖς γὰρ οὗ τῷ (76) κολάνειν 
ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ τῷ σπουδάζειν ὅπως οὐδὲ τὴν 

ἀρχὴν ἁμαρτήσονται΄ καὶ τῷ πάντας ἡττᾶσθαι τῆς 
σῆς διανοίας πλέον, Ἡ τῆς τῶν ἄλλων δυναστείας. ὧν 

ἡ θρασύτης τὸ ἔννομον. "Άλλοι θαυμαζέτωσαν τοῦ 
λόγου τὸ χράτος εἰ δὲ βούλει, λόγου πᾶν εἶδος, ὅσον 
τε εἰς χρίσιν Ίχει τῶν λεγομένων, χαὶ ὅσον εἰς τὴν 

(65) Τυῤῥηγικὰς... σάἈπιγγας. Έγτγποπ ἀευη- 
εως ἐΐκο, αἱ ἱρθας Τγγγο! Ἰηγεηίδ6ο παγγαµέι!Γ. 

(66) Κατὰ Πίνδαρον. Αριά Ρὶμάατ, Οίψπιρ., 
ο. γι], νους. 6, Ἱίὰ ἱοβίιυς: Μὴ βαλέτω µε λίθῳ 
τραχεῖ φθόνος, πε [ετίαί πιε ἱαρὶάε αδρετο ἐπονίαάία. 
Ρνυ φθύνος, Οτεροσίυς ος. αλ] υυ]έ, αυἱ Μο- 
πιυς 4 ροεῖιῖς 4ειφ ηρίκις. ἔλω]ις πηΣίυγ ῥργοργῖυΠῃ 
6556 [εγυπί, ἱρθαπι αλ άθιη η) 1] . εἀεγο, 9εἆ 
αἱωγιη ἀδοττῃ ορογα οιιγὶοβἰς οειι]θ οοπἰέθιηρ]ασὶ ; 
οἱ ϱἱ φυἱά οδί οΠἱδδυπ] Φιιέ ΡεΓροΓΑαΠΙ [αοέσι, 14 Τί» 
υορίις Γοργεβδμάετο; υπό ΜΟΠΙΘΠ ἁςεθρᾶ; παπι 
μώμος (γςς βἱρηίίὴραί γοργεβεπείοπεηι. 

(07) Εἰ μὴ τῆς σιωκπης ἁωρίαν κατεγηφίσαµεγν. 
Μαϊο νογιίί Βέιιδ, {εί ε[είας πιέεας τἶτες εἰ[ειῖο 
πΜ[εἰασδει. Νο 6Η (γοβογίυς αφ ἀᾳ οΠωεῖ 
γιεῖρας ους, θ6οἆ ας δ]αμὶ Αροβίαίς ἰεπροτο 

γἱτέυίυπῃ ἑάγιιω ρατίος Ἰαυάἱδιις ονοσηί Ουιηΐηο 

αυίοπι Πιιι]ἐ15 δοτηιομῖυμβ αἰᾳυο οοποἰομ]ῖνις θυ{Πε- 

οδςί, 9ἳ ααἱδαυο ῥραγίθιη ἔπαγαιὴ Ἰαυάυπι ερἰευεη- 

ἆαπι ἀβδυηαί : αἱ πἰπιίταιη Ρυυλοογη μεροὶο- 
τυπὶ αἁπι]ηἱηιγαξίοΠθιὴ, αἰηιο ἵπ Εἱδ ἱπρεηίΐ αοιι- 

16η οἶπιυ] δὲ ἱπάνδίγίαπις (αἱ οηἶηι 6φὲ, φυἱ αυ 

Ἰά, αιιοά ἵπ τοπ ΓΙ ΙΓΙΗ δἰί, ἱπρομὶοδίαβ οἱ αεα- 

μας Ιπνοηίαί, δυὲ, αυοά ἱηνδηίνῃ οςί, πια]ογο ἀἁ]ὶ- 

δεηίῖα εί Ἱπάριτία ὀχδεφιιαίς ) αἱ ιδία Ί4)- 
668, 6ἱ φὰο0 ραεῖο γνοαῖυέ ου) οἰαΓ4 11ο ϱΟΠΙΓυΥΟΓ: 

αφ ἀϊεοερίαδ. ευ 1ηῖς, ου υἱἱπιὶ Ροπιρα {υδιήαπι 
ορίεηἰαη». Τμυς αμίθπ ᾳἰαάίμς (6γγογειη φιιἰάθια 
αΏοτί, ἐηηὐ ΡετομδδυΓγ6: ΙΔΗ(ΗΔΠ αὐἱθΗΙ ΏΟη 

Ώ Ρογουείθης, γοἱίναπι ἀθημιη οδἱὲ. Ῥοἱθδίαίοπι οηἵιὴ 

Ἰμαιθβ, ΠΟΠ πε ἵῃπ Ρροεςβηίον αμἰπιαάνθγίας, ο 

80Γἱ0 4Ρ6Π5 16 ΟΠΗ Ρθοςθιέ; δί φὐἱὰ θ/η118 έως 

Ιοψισπάμπῃ μηἱη9 Ιἆοποο 
(08) Κόπτω μὲν οἶον. Τα Βορ. υμς, οἱ 66. αἆ 

.. Μαΐο Ἱη ἴοχια χόπτων μὲν οὖν οἵον. 
69) Αορῷ βάλλομαι. ΓΗΙ1ἱ6, εΡριπια ἱπιρε[ίου. 
Ἴ0) Κιγκ.λίδος. Ιέι Πἐβρ. ἀο, οἱ εἆ. 4 111. 

Μα]ο ἵη ἐοσία χιγηλίδος. 
(1) οὐκ ος [ια Περ. μις. Εά. πιπας 

ῶσπο οὐχ ἀφιέντος. 
(72) Ταῦτα δοκεῖ. ἵνα Βεμρ. ἀῑο. Εά. ταύτῃ δοχεῖ. 
(15) ”Η εὑρετής. Ιια Βοερᾳ. ΡίυΓε5. ἵπ ού. ἄεενι Π. 
(14) Εμπομπεύων. Τα Βδρ. υηι!6, οἱ οὐ. αιὶ 

πιΔΙΡ. Μαΐο ἰπ ἑοτίι ἐμποπεύων. Μοςχ τὸ δὲ σὺν 
ξίφος. Ιἰὰ Βορ. 1119, εἰ εἰ. αὐ µιατρ. Μα]ὸ ἵπ Ιεχίυ 
τὸ δέ σοι ξίφος. 
19) Οὐ τῷ. 4 Περ. υπυ5, οἱ ο. αἆ Πιαυρ. Μαΐα 
η (οχίυ αὐτῷ. 
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Ρρου16 πιεηί οθδηί, φαάπ) ΑἱἴοΓαΠα, 1ἶθιιδ αμάα- Α τοῦ λέγειν δύναμιν. ᾿0 γὰρ αὐτὸς χρίνειν τε ἰχανὸς 

εἱὰ Ρργο ἱερο ωδὶ, αμοἰογίιατὶ 4ο Ροίοπιῖς. ΔΙἱ τυτ- 
δυιΏ ου ἱιἱοπίς Ἡ Ἡ νίιω αιἰπι]τοπίιγ: νο οἱ πιανίς, 
εγιεουἱς 6επι5 9Ι1Η6, ἰ8ίη φιιοά αἆ οογπι, αμ 
ἀἰευμίωτ, οοΠθΙΓαΠΙ 4ο |ιάἱσίπα αἰλμοί, αὐλπι 

11ο 14 ἀἰεεπάί [αου]ίαίδιι. Τά6ι ομ11η ἱρδο ]υάί- 

εἰ ἆθ δεγπιοβ]Όι5 {6γΓο ΡοίθΒ, οἱ ΙΩΑΙΟΓΘΙΠ δἱλπι 

π ἀῑσθιιάο νἷπι οΏείηςς : ἱία υἱ αἰίσγυιη 4ὐΓου1ῃ 1] -. 

Ες οαἱευ]ύὴι το[ςγαί, αυἱ Ηοπιεγίοαιη 14η 4πιυς- 
δη, συῦ αυ 6Φαογήη Ειεἱ φαπαΠίαίοιὴ ο6Ἡ- 

φετἰ 4ο Ρεγρεπάἱ οοπεὶρίε; ἀἰίθγυπι Απίοι ΠἶΙΙΡΟΒ 
Ιειλα]ο5 δµρθγοί. Ρατ] ορἷπι ο) Ἰαμ496, Πιο 66Γ- 
αμ μῖς αγἰίγυῃι αρὶς, 40 Ργίως {ροο οργίαύας. ΑΙ ᾿ 
Ετιηϊιαίοιη Ἱεηίίαίο ἰοπρογαίαπ Ἰαμάίθιις οΠεταπί, 

δυαν]ιαίδπιᾳα ηἰλΙ] αΏ]οσίυπι Ιαῦθηίοα , ο] δ- 

λόγον (70), καὶ εἰπεῖν δυνατώτερος ' ὡς τὸ μὲν αὖ- 
τοῦ (77) χαὶ τὴν χρυσῆν εἰχάζεσθαι Φῆφον, ἢ τὴν 

Ὁμηρικὴν στάθµην ἐχείνην (78), ὑφ᾽ ᾗ χοἰνεσθαι 
συµθαίνει τὴν τῶν Εὐμηλείων ἵππων ἱσότητα: τὸ δὲ 
ὑπὲρ τὰς χειμερίους εἶναι νιφάδας ' ἀγωνοθετοῦντά 
τε ὁμοίως νῦν, χαὶ ἀγωνιξόμενον πρότερον. "Άλλοι 

τὸ στεῤῥὸν (79) ἑπαινείτωσαν τῷ πράῳ συγχεχραµέ- 

νον, χαὶ τὸ (80) ἐν τῷ µειλιχίφῳ μὴ συμπεπτωχὸς, 

οἷα τὰ τῶν λεόντων σχιρτήµατα. "Αλλοι τὸν εὑρυσθενῆ 
χρυσὸν χαὶ τιµῄεντα, μετὰ τῶν σεμνῶν ὀνομάτων 
ἀτιμασθέντα, καὶ προτροπάδην εἴξαντα δίχῃη τῇ σῇ - 
πρᾶγμα µόνον δη πάντων χαὶ ἀχοῆς χαὶ πίστευς 
ὑψηλότερον. Ποιητιχὸς δέ τις ἀνῆρ χαὶ τὴν τέχνην 

ἄφετος χαὶ αὑτόνομος, χαὶ µέλος ἀγροιχὸν προασ- 
πηού] οἱ σσ δυ)ί Ιθοπέ!η δαἱέ15. ΑΙἱ νἱτίρις ρο]- Β ἁδέτω σοι (81), Υηπόνων χορὸν στησάµενος, καὶ ἀμη- 

ἰρης, 6ἱ ποΠοτθ Ργδά{μ1πῃ αµΓυπῃ, 4πα οµΠῃ πιαρρἰ- 
{165 ποπηϊηίνα5 οοπίεπηρέυπι, αἰᾳο η ο ὔαδαπι {- 

βδιη  ᾖδί]4 ἔυα ΟΟΠΝΟΘΓΣΕΠ : Γ086 68Π6 ΙΠᾶ ϱΧ 
ομιη!ῦμφ αμώ/ι]οπθ 4ο ἠά6 οαὐ]ἰπιον. Οαἶπ ροοία 
{1οα6 ηὐΙδρίαιη αἰ(ιο ατἱο [ρογίου οἱ δο]ωῖος, 

ἀσΓΙΟΟΙΑΡΙΙΠ ϱογο οο86ἱ0, ΓΗδί:ΟΜΠΙ ΟΔΓΠΙΟΠ ἀοςί- 

Ἠαέ, ἀδιηθδδαΙθ ΠΙΔΙΗΓΑ δρίζᾶ, 1811 {πουμαἱςςί- 
Επ. τοι] µοσίαι, πα ἱοάσργα οἱ ιινίς 
ἑμίογιεχ{ί8 εαριί οἱπραί. Αρτίουιτ πἰπιίτυπι ηας 
1ὁ8ιΙΥ4 Β4ςΓα 6ΗΠί, {1ο μομοβοίο γιήδυπι αἆ Ἰοπυί- 

Η68 αἱ]αίς. Πυρες οίαπ Ίας [υπάδηί, οἱ [ομίο 

πιο]; ας ρἱΔΠία οπηΠἰθ, (πχ ομ](ὰ. φυαΠι αργεδιΐ5, πρι ἐγαούρις ρεἠυμάθὶ : 

σάµενος στάχυν ὡραῖον, πλεχέτω στἐφανον ὅτι ἴδι- 
στον, ημερίδας τε περὶ χεφαλῆς ἐγειρέτω (93) χισσῷ 
διαπλόχους χαὶ βότρυσι. Γεωργίας ταῦτα θαλύσια, 
διὰ σοῦ πάλιν ἀνθρώποις ἑπενεχθούσης (85) ’ πέτραι 
τε γάλα ναόντων, καὶ μέλι χρῆναι, χαὶ φυτὸν (84) 

ἅπαν ἡμέροις χοµάτω χαρποῖς, σὐντροφόν τε ὁμοίως 
χαὶ δρειον (80): οἷα τὰ τῶν ποιητῶν πλάσματα, ὅταν 
τινὰ ποιῶσι χαριξζομένην τὴν γῆν. Ταῦτα μὲν, ὅπερ 
ἔμην, λεγόντων τε χαὶ πλαττόντων ἕτεροι. Τὸ γὰρ 

οἰχεῖον ἅπαν, οὗ πιέζει µόνον, ὡς τῇ λύρᾷ δοχεῖν 

ἀλλὰ χαὶ εὐφραίνειν μάλιστα πέφ»χεν. 
ου]ιιδπιού1 φο]]ἱοεί 

ῥοσίαγυὴ Βμρπιθηία βυηί, εὔπι (εγΓαπι ὑοηπὶρπίιλίο αἰίᾳια υἱεπίοι) ἱπάιπουπί. Ἠδο, ἵπαιαπι, αἱ ἀῑχί, 

αἱ δαπό ἀἰσαηί οἱ ε[ῄηραπί. Εἰοηίπι οπιπο 4, φαοὰά απσιπηάο Ργορήα ἀἰιληρίέ που βοἰμα ρου, υἱ 

ω11οο νἰάδιας, θ8ὰ θἰίαπι 4ὐ απ πιαχίπιο οὐ]θοίαγθ φοἱοι. 

Ώρο ἀίθιη, ααοά ἵπ αἱ νἰγιυιίθας οἱπραίατοπ 5 Ἐγὼ δὲ ὃ διαφερόντως τῶν σῶν ἄγαμαί τε χαὶ 

ἵπ μιοάυπ αἀπ]τογ αίᾳαο απιρἰθοίογ, ἔος ἀἰσαιις 

ηἱηΐΓτη φι1οά ἑοπρονίς ἀἰου]ίαίο 4ο πιοἰοςῖα ου- 
ριπιῖογθΏ {6 ργοῦθας. Ναπ οι τοἱὶρίομὲ ϱοπ/ῖ[ῇ 

δἱ8, 30 ΡΓδεμέΙ {π.ρογαίογί ϱ4 αιιδ δυί Ἰηρογίί 

Ριωδίθς : ΟΠ {9ΠΠΟΗ ἵνα ἱρδὶ ἱπδογνίς, τμ Ιομιροτίθ 
αἀπ]αίογςς, δοι] έ Ἡῖ, αἱ ρτουἰίαἰἶς ϱἳ Ιοπυδία({φ 
ππηϊοί διιηί, λἱιάφ6 θἱ θχεθίδα ἱµοπίο ργεύἱ : αἱ- 

«1ο ία αμα {ΟΡΙΑ δογν]ίο οὐνθαυ μπι 4ΡΠΟΓΓΘΡ, 

ραίγίω αιίσηι ὑρπονυ]ομείδίη 86ΓΝΑ5, Ἰωηου(αἱοίη- 

α6 ἰη 1ο μλογίια]ὶ ϱἱογίαπι οοιδεφιοτίς. Ομ1η ιά 
οἰἶαπι ἵπ ἱπαγιη) [αμ ά 11η. ΠΙΙΗΘΥΟ ΡροπεηύΙΠη οδί, 

ἀσπάζομαι, τοῦτο ἐρῶ ' ὅτι τῆς τοῦ χαιροῦ δυσκολίας 

κρείττονα σεαυτὸν παρέχεις, Ἕλλην μὲν ὧν τὺν 
θρησχεἰαν, χαὶ τῷ παρόντι χρἆτει τὰ τοῦ χράτους 
ὑπηρετούμενος: ὑπηρετούμενος δὲ (80), οὐχ ὅσα οἱ 

τοῦ χαιροῦ χόλακες, ἀλλ ὅσα οἱ τοῦ χαλοῦ φίλοι, 
χαὶ µεγαλόφρονες ' χαὶ τῶν μὲν τὴν θεραπείαν ἆρ- 
οσιούμενος (87), τηρῶν δὲ τῇ πατρἰδι τὴν εὔνοιαν, 
χαὶ ἀθάνατον ἐν θνητῷ πράγματι τὴν δόξαν χαρποὺ- 

ενος. Κἀκεῖνο δέ σου τῶν ἐπαινεατῶν, ὅτι καὶ φιλί τι 
νέµεις αἱ οὓς ἐν τοσούτῳ τῆς ἀρχῆς ὄγχῳ' καὶ σχολὴν 

ἄγεις ἀπὸ τοσούτων ὧν πράττεις, μὴ μεμνῆσθαι µό- 
ηιοά {π. μαμία 19 ἱππροίί απιρωόέμε, απλοἰεῖῶ ρω νον, ἀλλὰ χαὶ τιμᾷν διὰ γραμμάτων τοὺς φίλους, χαὶ 

ουοηυὸ αθφίά εονονομίῖώ (υμΐθὸ αο ΕΟυὶ ἃ (οί 

10) Πρίγειν τε ἱχανὸς «λόγον. Μαὶο νο Βἰίας, 
}μάἰ εἴπὴε {16 Ταζ ῦ1ε [ΕΓΥο Ροίέδ. 

(77) Τὸ μὲν αὐτοῦ. Ἱια Πομσ. ἀμο. ἵη ο. ἀθθνί 
αὐτοῦ. 

(78) Στάβµην ἐκείνην. Ἱια Ἰομ. εμας. ἵπ οἱ. 
ύοοθέ ἐχείνην. Ὦο Εμπιθί]ἱ ος ναἰαὶ αἆ ρογρομ(- 
τιν ἰοισυ αἱ ὗιις γἱάαθ ΠΗοπιθγΗμΙ, Γίίαά. Β, 
ν. 165. 

(79) ΄Α.1.Ίοι τὸ στεῤῥόν. Πα Ποςρ. ρἱτο». Εὰ. πια] 
ἄλλοι δὲ τὸ αὐστηρόν, φιοά ΒἰΙα5 νετιῖί, αἰέ ἔίεηι 
εευεγι(αίόμ. 

(80) Καὶ τό. Ἱει Περ. ρ]αγὲς, 6ἱ οἱ. αἱ 1Η8ΥΡ. 
Μαἱο 1η ἰοτίι χαὶ τῷ. 

(81) ᾿Αγρο/κὸν προσᾳδέτωσοι. Τὰ Περα. ΡΙΗΓ68. 
Εά. ιη3:ο ἀγρικὸν προσᾳδέτωσαν, 5οἆ α ΜΙΑΤΡΙΙΟΙΠΙ 

τὸν πόθον ὁμολογεῖν, χαὶ πρὸς ἑαυτὸν ἕλχειν ἁπόν- 

Ιμιρομί προσᾳδέτω σοι. 
(82) Περὶ κεραῆς ἐγειρέτω. Βορ. πημ9 ὑπὲρ 

χεφαλῆς ἁγειρέσω, 1ρον επρµἰ εοηφτεφεἰ. 
(86) ᾿Επεγεχθούσης. Ε.ϱἱὶ ρ΄ατὸς ἐπανελθούσης, 

γευετεα.. 
(84) Καὶ «ᾠυτόν. ἵια Βορρ. αφ διιος, οἱ οὐ. αἆ 

π]βΓρ. Μαἱό η ἰθχίῃ, καί φησιν. 
(85) Καὶ δρειο». Ίνα Γδρμ. ἰγορ. Εά. ηιαἰθ ἵη ἰθχίυ 
η , ἨΠ]αΙ6 οἱἰ8ίη 4: Π1)µ. ὥριον. 

(50) Τὰ τοῦ κράτους ὑπηρετούμενος ' ὑπηρε- 
τούµεγος δέ. Ίνα Ευμρ. Ρ]αν68. 1Η οἱ. ἀεθδί ρίιὰ5 
ὑπηρετούμενος. 

(57). Των μὲν τὴν θεραπείαν ἀροσιούμενος. Μαὶο 
γορηί Βηἱυς, ἐπιρεγαιογί φμίάαπι ἀυ[αμείοτίε οὐνα. 
σµετίε; ΠΟ θΗΠΊΗ ἰδίά νίτο [δυυἱ οθάοτοα. 
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τας (88). Ανθ) ὧν ἐπεύχομαί σοι, τῶν μὲν εἰς εὖδο- Α (Δηίΐδᾳιο τυὺυ5, φυᾷ5 βεγῖθ, Ιοῦ οἱ βαρογθςί, υί 
ξίαν (89) μεῖζον οὐδὲν (χᾶν γὰρ προσθήχην ἡ ἀρχὴ 

λάθτ,, τήν Υε ἀρετὴν λαθεῖν οὐχ ἔνεστιν), ἓν δὲ ἀντὶ 
πάντων χαὶ μέγιστον, γενέσθαι μεθ) ἡμῶν ποτε χαὶ 
θεοῦ. χαὶ τῆς τῶν διωχοµένων εἶναι µερίδος, καὶ 
μὴ τῆς τῶν διωχόντων’ ἐπειδὴ τὸ μὲν χκαιροῦ φορᾷ 
παρασύρεται, τὸ δὲ ἀθάνατον ἔχει τὴν σωτηρίαν. 

Πἰη(ἰ αάάὶ ροιθθί), γδευω Ρτο οπιπίθας 14 ππυπι 4ο 

πΟη ΠΙΟΟ ΑΠΙΙΕΟΓΙΠΙ πιθηλἰηοτί8, δ6ἀ οίί8ίΏ 6908 Ρος 

ΙΗεγᾶθ Ἠοηπογο αΠϊεί88, ἈπιοΓεπιάιθ 4ο ἀθείάσγίαπι 
οοηβ(σατΐ6, αὐυδεηπίεδφιο αἆ {6 ρογίγα]ια». Θεο αἱ - 

υι οιημέυις τοὺς Ἠου (ἱΡὶ ορίο, πο υἱ αἆ ρὶο- 

ία ου] αἰἰᾳυῖθ αοοθάδί (ᾳμαπινίθ επίπι {η» 
οιθιπποηίαη αεοὶρίαξ ἱπρθρίμπι, {41ο α νἱγιυίοπι 

πιαχἰηυπῃι, υἱ αᾱ ΠοβίγαῬ Βεΐᾳυθ ρατίοβ ἁἱᾳμαιάο 

ἰρ οοι{αΓ35, 4ἰᾳυο αὐ 5 δίο5, αἱ ρεγ»δουίἰοπεΠ ραυμίας, πον αμίοπι αὐ ἰἶ, αι] θ1πι ἱη[έσυηί : 

 αυαπἀοφιἱάεπα Ίου φἱάθπι (δππροσία οἩγδι ἀῑδίταΕίέας, ἐαά αμίθο ἱπιπιογίαίθσι βαἱυίθη ᾖαβο. 

ΙΑ’. ΓΡΗΓΟΡΙΩ ΝΥΣΣΗΣ (90). Χ[. σΠΕΟΟΒΙΟ ΝΣΦΡΕΝΟ. 

Κοάεπι εἰτεί[εί (ΕΠΙΡΟΤΕ εογὶρἰα υἱάείιτ ερὶείοίἰα αά (σγεφοτίῖμπι, Πακ ἱ [Γαἴγεπι, Φ16) αεγἰίεΥ γοργδιεμαἰὲν 
εο (ποά 
ρίο/κΜηι ος. .ε εοπιμ[ἰδεεί. 

Ἔχω τι δεξιὸν ἐν τῇ φύσει (µεγαλαυχήσομαι γὰρ Β 
ἕν τι τῶν πολλῶν χαὶ αὑτός)' ὁμοίως ἐμαντῷ τε δυσ- 

χεραίνω ῥουλευομένῳ χαχῶς, χαὶ τοῖς φίλὸις. Ἐπειδὴ 

τοίνυν φίλοι πάντες ἀλλίλων χαὶ συγγενεῖς οἱ χατὰ 

θεὸν ζῶντες, χαὶ τῷ αὑτῷ Εὐαγγελίῳ στοιχούντες, 
εἰ οὐχ ἀχούεις (91) παρ' ἡμῶν μετὰ παῤῥησίας, ἃ 
πάντες ὑποψιθυρίζουσιν; Οὐκ ἐπαινοῦσί σου τὴν 

ἄδοξον εὐδοξίαν, ἵν᾽ εἴπω τι χἀγὼ χαθ᾽ ὑμᾶς (93), 
καὶ τὴν χατὰ μικρὸν (96) ἐπὶ τὰ χείρω ῥοπὴν, χαὶ 

τὴν χαχίστην δαιμόνων, Ἡν φησιν Εὐριπίδης (948), 
φιλοτιµίαν. Τί γὰρ παθὼν, ὦ συφώτατε, χαὶ τί σεαυ- 

τὸν χαταγνοὺς, τὰς μὲν -ἱερὰς χαὶ ποτίμους βίθλους 
ἀπέῤῥιψας, ἃς ὑπανεγίνωσχές ποτε τῷ λαῷ (μὴ γὰρ 

αἰσχυνθῆς (96) ἀχούων), ἢἡ ὑπὲρ καπνοῦ τέθειχας, 
ὡς τὰ πηδάλια (96) χειμῶνος ὥρᾳ χαὶ τὰς σχαπάνας, 

τὰς δὲ ἁλμυρὰς χαὶ ἁπότους µετεχειρίσω, χαὶ ῥή- 
τωρ ἀχούειν μᾶλλον, ἢ Ἀριστιανὸς ἠθέλησας; Ἡμεῖς 

δὲ τοῦτο μᾶλλον, Ίπερ ἐκεῖνο, χαὶ πᾶσα τῷ θεῷ 
χάρι:. Μὴ σύ γε, ὢ ἄριστε, μὴ ἐπὶ πολὺ (97) τοῦτο 
πάθῃς, ἀλλ ἔχνηφον ὀψὰ γοῦν, χαὶ πρὸς σεαυτὸν 

ἐπάνέελθε, καὶ ἀπολόγησαι μὲν πιστοῖς, ἀπολόγησαι 
δὲ θεῷ, χαὶ θυσιαστηρίοις, καὶ µυστηρίοις, ἀφ' ὧν 
ἐμάχρυνας. 

αὐ]θείέε εαετὶς [ἱθγίς, φµου μἰεδὶ ἱπ οσεἰεεία [εεἰϊαγὸ δοίεθαί, αά τ/δίογίεαιι ῥγο[βίἐΠπά((Πῖ, 10Η εἰπθ 

Ιηεδί παϊὶ παίυτα ἀοχίγυπι α]φιὶἁ (Ποθαί μία 
πααί μη υπη ααϊἁ ες πιμ]εῖς 4 πιο αγγοραη!{]ἡ5 ρια- 

ἀἱοᾶτς) : Ρρεγῴαιο οἱ πιϊλὶ πιαίαπα οομεἰήυηι ἑπδυηί] 

διιο(6Ηβ6Ο, οἱ αμιίοῖς. ΟοΡίΠη Ἰέλᾳ1θ 9ΠΠΠςΘ, αἱ 

θουιάυπι Ώθυπῃ νἰνωμί, ἀίᾳιθ θούυπι Εναημεϊἰὶ 
(γαπ]ίο Ιπεεάυμὲ, αιμ]οἰία οἳ οορηαίἱοηίς 1μ0α6 η» 

ος 5ο ἀθνίποιί αυπί, αυίά ποπ 4 ποὺὶῖς [ἱθ6γυ 4ἱ1- 

ἀί46, 4 ο9ΙΠΗ6ς θυὑπιιγπιυγαπί 7 [ηρ]ορίβίη 614] 
ριοσἰαπι, μὲ εἰ οµρο (1 ά4 81η ΠΠΟΓΘ γοδίρο ἰοᾳμα, 

ιηἱηίπιο Ἰαμάφηί, ἰαο]ίαπιφὰο η ἀοίεγίας Ρρευἱαρνίυ» 

ΠθΠ, ἀό 4Φππομυπὶ Ρροδείιπαπη, υἱ αἰι Ευτὶρίάθς, 
απΏἰέίοπεπι. θυἱά επί ΕΗδἱ αοοίατί, νἱς φαρἱεηιίδ» 

5ἵπο, αυἰάαυο Ηδἱ ἵμ (οἱ ρφο ἀἱδριίουίε, υἱ οαυγί 

Η]16 διαν]δδἰπιῖδφιο Ιυνῖς, 4ος «ποπάαπι Ρορυ]ο 

Ιεοιἑ1ῦᾶθ (πο θΗ111 Ίο ααάϊεις ογαῦεςςαφ), οαἰ|- 

6 εαιἰς αἰφιιο ργο]εοίίς, αιί δίαπη αἆ ΠΠ άΠ δαβΡ6η- 

νἰ, ΏΟῦ 56ς118 αἰηιο πανῖυσι ϱυβογπασυ]]5 οἱ ἱροπίὶς 

υιδ ΜἱθΠιῖβ ίθΙΠΡΟΓΟ, β8ἱδο5 θί απιαγυ]οηίος ἵ Πηής 

ηυ5 βυπ)ρδοΓῖ5, 46 Γθίος γουαε], αιαπι Οµτ]διίαηις 

ιαἱμογίς] Νο8 εοπίΓα Ίοο ροῖζσ8, 4απι λυά, ευ- 

αυὲ μοπηΐπο πιβχἰπιαπι Ώθο ρεαίίαῃι Ἠ1ύθο. Νθηιὰ- 
αὐ8ΙΏ αῶδο, ο ορίίπιο, η ἁλμί]μς 4Η11]ο ία α[ἴε- 
οέιι6 οἷδ; νετωπι, θες αυἱάθπι, δοἆ ἵ4Πἱ6η, αἱ- 

φᾳυα)ή0 τεβἰρίδοθ, Δίφιθ αἆ 16 γεάί, ἰεᾳιο αἱ Ρίΐ Ἰοπιπίριφ Πάεᾳυθ ρηράἰεῖν ρυΓρ, οἱ Ῥθο, αίφιο 
ΔἱιαΓΙ0ἱ8, οἱ μωγδίθεῖ5, α αι υς ἰ6 ρτουυ! δα πιονίδι]. 

Καὶ μή µοι τὰ χομψὰ ταῦτα καὶ ῥητορικὰ ῥήματα 
εἴποις, --- Τ{ δὲ; οὐκ ἐχριστιάνιζον ῥητορεύων ; οὔτε 

δὲ ἥμην πιστὸς ἐν τοῖς µειραχίσχοις στρεφόµενος; 

--- καὶ ἴσως ἐπιμαρτυρῇ θεόν. (0ὐδαμῶς, ὦ θαυμά- 
σιε, οὕχουν ὅσον εἰχὸς, εἰ χαὶ µέρος τι δοίηµεν. Ποῦ 
δὲ τὸ πλήσσειν ἄλλους ἐξ ὧν νῦν πράττεις, φυσικῶς 
πρὸς τὸ χαχὸν ὄντας ἑτοιμοτέρους, χαὶ τὰ χείρω δι- 
δόναι περὶ σοῦ καὶ ὑπονοξῖν (98) χαὶ λέγειν; Ἔστω 

(88) ᾽Απόντας. Τι Ὦθμ. υΠΙ8. Εά. ιη8ἱ6 ἅπαν- 
τας, ΟΙΠΠΕδ. 

89) Εὐδοξίαν. Ἱία Βορρ. Ρ]μγθβ8. Εν. πιω Όοπο 
χιµίαν, οτὶφεπιαΙοπεΠι. 

(90) Αἰίαρ ΧΙ. Οἶτοα ἰάεπι ἱδιηρι!ς. 
(91) Τί οὑκ ἀκούεις. Τὰ Πορκ. αυ. Εά. πια] τί 

οὖκ ἀκούουσι, σμά ποκ αιαίνπι 
(93) "Ιν) εἴπωτι κἀγὼ καθ᾽ ὑμᾶς. Τιὰ Περ. υπυ8. 

μι εἰ. ἀοθβὶ τι χἀγώ. 
(92) Κατὰ μικρόν, 

ῥοπὴν. Ίνα Μεβ6. ἀυο. 
'ἀμειιοπεπι. , 

(94) "Ην ψησιν Εὐριπίδης. Αριά Ευτρίάεηι, 
ἀοεαθία ΕιουυἼθι 1 αἰ]οάνης, πλεονεξίαν, αὐα- 

Ρλτκοι.. οτι. ΧΝΧΥΙ, 

Πη 

ι-- Μος, ἐπὶ τὰ χείρω 
4. Ππι]πιδ 86 κλοπήν, εὐ- 

- 

13 Αο πό ηΗΒΙ δοίία παο εἰ γἱθἰοτίοα ργοίοΓας : 
-- Οἱ νοτο Ἱ 4πποΠ ΟΠγἱαἰἰαΗ 19 οἵαΠι, οὔ1η εἰο- 

φυομτί αΓί6ΙΠ Ργοβίεγοῦ } 4ΠΠΟΠ Ρί5 4ο βάεἰς, 

ουσ ἰηίευ αἀοἰεφοσηίυ]ο Υθγδαγος Ἱ --- 46 [ωνίὰςθθ 

ῦ θἰίαπι Πεἱ Πάδιη ἱπρ]ογαυίθ. Μηίπια, Υἱγ οχἰπιίθ, 
δαιίεπι αααμίυπ Ρὰς ογαί, εἰἰαπιςὶ Ρραγίοιη η ᾶ1ὴ 

οοπεθάαπιας. Ὀυί απἱοπῃ ἰἰ]μά ροµδη8, αιιοὰ ος 
8, 4ὐΦ πυπο [ποίς, αἱίρο ο/οηςἷς, Ἰιοῦ θδί, 608, 

Γ{ Πα, Υοςδί δαιμόνων χαχίστην, 4σηιοπαὴι ρεεεὶ- 
πιαπι. Οαοἆ πυἰοῃὰ ἰ]]ο ανα], ἀος αμιρίηομί ετὶ» 
Ὀαὶι ὀτεροσίς. Βιιύς. 
95) Αἰσχυνθῇς. ἴια Πός. μυς. Εά. πηλὶςο αἶσχυν- 

ε φ, - 

(90) Ὡς τὰ πηδάαια. ΑΙ] κά Ἱ]ιά Πορίοάί. 
η ροθιπαίο ομί Ευ]υς οϱί, Όροτα εί ἀῑεν : Πηδάλιον 
ὃ εὐεργὲς ὑπὲρ χαπνοῦ χρεµάσασθαι" (ἱαυμίή Ὀέγυ 
δεπε [αὐγε[ασμω)η 5ροΥ [ΗΠΙΝΠΙ εμαρεμάἰιο. | 

(97) ἸΩ ἄριστε, μὴ ἐπὶ πού. ια Πεμκᾳ. ἆμο. Εὰ. 
ΙΠ8ἱ6 ὦ ἄριστε, ἣν ὅτε, μὴ ἐπὶ πολύ, ᾳμοάἆ Βἰίιις 
νε, ϱ φμοπάαπι ορ/μμε, 16 αμ [ἱεδ. 

(98) Περὶ σοῦ καὶ ὑπονοεῖν. ἴι Ώοσ ν..ς. [ᾷ, 
Π)αἱς περὶ τοῦ ὑπον;εῖν. 
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ψαὶ Ραίυτα αἆ πιαία ργου]ἱνίογο δυπΠέ, Δίᾳμθ Α φεῦδας ἀλλὰ τίς ἡ ἁιάγχη; Οὐ γὰρ ἑαυτῷ δὴ τις 
οοοβδίοΏθιΏ 8 ρΏεύε ἆ6 (6 δἱπἰφίτο ραγίύπι δυβρἰ- µόνον, ἀλλὰ χαὶ τῷ πλησίον οὐδὲ ἀρχεῖ τὸ πείθειν 
σαρά!, ραγιΐπι Ιοφυεμάϊί ) Εδίςο β.1ε οἱ ἰπίᾳιθ ἰά αεαυτὸν, εἰ μὴ χαὶ τοὺς ἄλλους. Ἡ χαὶ πυχτεύων 
Εαοιηί : φυἱά 14ΗΥΟΠ ηθςθςςθ θ5ί Παπο ἰλ]ς ϱ004- σύ γε ἐν τῷ χοινῷ, ἤ χαὶ παιόμενος ἐπὶ χόῤῥχις καὶ 
ΦΙΟΒ6ΙΩ θαρρεάἰιατὶὃ Νοφιιθ αμίπι αἰ ων ἱροὶ φυἱ Ἠπαίων ἐν τοῖς θεάτροις, ἡ χαὶ τὰ αἰσχρὰ λυγιζόµενος 
ρμιι ΥΕ, δδὰ οἱ ργοσίπιο : Ἠοε οἱυἱ ἱροὶ Πάεπι χαὶ χαμπτόµενος, εἶπες ἂν ὡς χατὰ Φυχὴν ἑαωφρό» 

6λοστε 2119 88, μἱοὶ αἱ 4Ὁοηιο 469 (αι. Απ νεις; Οὐ αωςρονοῦντος ὁ λογισμός. Κοῦφον τὸ ταῦτα 
αυξ ριιβηί ἵπ ρυὐ[ίοο κωίω ἀεεθγίδῃς, Δυἱ θµίοαιω δέχεσθαι. Εἰ μὲν οὖν µεταθάλοιο, ἀλλὰ νῦν χαιρῄσο- 
Ἡ Οιοαετίρ οοἰαρᾶαπη {ω τοαίαπι αοοἱρίεῃς τὶεὶφθῖπι µαι, τῶν Πυθαγοριχῶν ἔφη τις φιλοσόφων, ἕταῖρον 

αίηυο ἠρίπβθηΦν Αμ ἀθπίφυς μερίίος οἱ [Φάρο ἰ- ἐχπεπτωχότα θρηνῶν' εἰ δὲ μὴ. ἐχεῖνος μὲν ἔγραφψε, 
Ἱρδυπ ἱμῃεοίοηδ «ηΙΘ οθΠίΟΓ4ι6η8, Ροδίθα ἰθ 

3ΠΊ110 δοῦγίαπῃ ϱ650 ἀΐσογος } ῥουγί! οιηληΐς που ος 
Ῥαο οοβἰἰαίἰο. [ωονῖθ αθήιηὶ σὲ, ἵνοος ὑέὰ φιιδεἰίροσο. Ας 
δἱ φωἱάειη πιυλ]ογθίη Ππθπίθη) ἱπήνργί, ραυόουο, 
μἱ Ργιπαρογίουν αμἱδρίαπα ρἱι][οθορίις ἀίσευαί, 

Τέθνηχάς µοι’ ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐρῶ σὴν χάριν 
ἔτι. Φίλος γὰρ ὧν, ἐχθρὸς ἐγένετο, ἀλλ' ὅμως φίλος, 

ἡ τραγῳδία φησίν. ᾿Ανιάσομαι δὲ, τοῦτο γὰρ εἰπεῖν 

µέτριον, εἰ µήτε αὐτὸς συνορᾶς τὸ δέον, ὃ τῆς πρώ- 
της ἐστὶ τῶν ἐπαινετῶν µερίδος ' µήτε ἄλλῳ εὖ 

ου ργοἱδροὶ οοἀα]ὶφ νίσεπι [υροτοί : δἱῃπ πιῖ- Ὦ εἰ Πόντικαταχολουθήσεις, ὃ τῆς δεντέρας (99). Ἑοσαῦτα 
μυς, ἠὶο φι]άδπι θογϊρκἰι : ΜΙ{ ποτίηις 98: δρυ 
αυίοπι η ρα ην ἑυ8ΠῃΠ ποπά μίΏ ος ἀἰσδα, Ναπι 

ο ος ἁΠωίοῦ ἰνοδέίφ [αοἱίυς οί, οοἆ αωίους ἰ8- 

μιεῃ, υἱ αἲί ἰγαμίουθ. Ὑογυιτι αεοτῦθο [8γΑπι (βἰο 

ομίπι πποάργαίίυ5 Ιοφμαγ), οἱ πεο {ρ5ο ααὶά οβαίί 
κίὲ Ρεγδρὶεῖᾶθ, αυυά ῥριῖηνς Ῥοπογυπι Ποπηίριπι 

τὰ τῖς παραινέσεως. Καΐ µοι σύγγνωθι διὰ φιλέαν 
ἀλγοῦντι, χαὶ ὁμοίως ὑπέρ τε σοῦ, καὶ τοῦ ἱερατι- 

χοῦ παντὸς τάγματος φλεγομένῳ, προσθήσω δὲ, ὅτι 

χαὶ πάντων Χριστιανῶν. Εἰ δὲ δεῖ χαὶ σννεύξασθαι 
ἡ ὑπερεύξασθαι, θεὸς βοηθείη σου τῇ ἀσθενείᾳ, ὁ χαὶ 
τεθνηχότας ζωοποιῶν. 

οἰαθθί ϱβί, Πθς ΔΙΙΠΙ Γθοίο Ππιοπθπίοπι βθηυθεὶ, οαοά βεουπάὶ οτάπὶς εν. Παυες αάνποηί- 

οηεπι Ιοδίγαπ]. Λο μοἰμί, 4ὐ5ο, {βηο5ςς, Ρεορίος αιπἰοἰίαπι ἀοίοπιί, αίᾳιθ Φαιο οἱ (μα οἱ ἰοείας 

βαρθουἠοια]ἱ ογάϊπίφ, αἀάαπι αιίεπι οἱ ΟΠΙΠΜΙΠΙ Ο)ΓἱςίίάποΓΠ, 681194 ἱηβαπηπιβίο. Οιιοά οἱ θἱἶδηι 

ου, γε] Ρρτο ἰο οροπάυπι οδί, Όεις ἱηβγι]έαςί ἐ οΡειι [οταί, αἱ πιοτίαον 4μοφιο αά τῖίκηι 

τυνοςαί, 

χι. ΝιοΟΒΟΙ.Ο. .. 18, ΝΙΚΟΒΟΥΛΑ (1). 
Νἱεοδκσε, αά φισπι φεπἰρἰα εκ ερἰείοἰα χιι, Αἰυρίαπαπη, Λίΐαπι («ογροπία, αμα (γεροτεὶ κοείτὶ εογογ ΕΤ. 

Π«ΟΤΕΝΙ ἀππέταϊ. δμῦ ὑἡπίία [α]ως εοπ]ωφί, οµΠε, ποπάµπι απσιε(ῖ οοπ]ιθίδιας, υεἰ οοί, δεί τισ εοἰενι 
επεἰεἰθγέ, ἀαίᾶς 6596 Ιιας ΠΠέΓαΣ 1ΙΟΠ πιαίε ΟΙΠΠΙΠΟ οοπ]ἰείαδ, αππο εἰγοίετ ὅθὸ: ᾳ ΝΟ Ραγίίεγ απο ἀαίανε 
αά ΑΠΙΡΙΗοΙΗΜΠιΙ ρτο Νἰεοθμίο ερἰείοίαπι χι, «ΝΠι Ἠοπάµπι [0ο Απιρηιοσμίις ναἰεάἰσίεεί, αγθἰγταίνν 
ΤΙ({επιοΠΙ 18. 

ΑΙγρίβηπαιη αριά πο εαγ]]]ἱς ἱηορδοῖς, υἱραγνασι,ᾳ Σχώπτεις τὴν ᾿Αλυπιανὴν ἡμῖν, ὡς μιχρὰν, καὶ 
30 {υὰ ρτοοθε]ίαίο Ἱπάίρηωααι, ο βἱβαηίες, δἱ ναβίο, 

30 ΡοΓΙιεΠίο86, ἴυιη Γ[ογπια, (μπι ΓοβοΓθ. Εἰθυίηι 

αµΠο ἱπίο]]εχί αΠΙΠΝΗΩ Ἱπεπβυγα θυυ]ἱοἱ, οἱ νίτι- 

επι οχρευ, 40 ΓΙρε8β πηβεγραγ]ιὶ ργςίδη(ἰοτςθ 

1ζ, 6506, οοίγοδαυο Ιυβοή]]δ ββιιδίίογοθ. Τα γετο 
πηαρπἰτά]πο ἴἔυα εἰ ομδἰ(ς {μετο, που ΑΙογί18 
1116 υ]]ο πιοίο Ἱπ[εγίογεπι ἴο ργῶὺο. Έφυυπι οΏἱη] 

ἀμσίς, οἳ [βίαιη νἰυγαρ, οἱ [εγο Ευἱ ου δι! 

ἵρεα αυίομι πὶ] οροεῖς ραίσαίι : πες παρηΐ γυρογί5 

ος Γαὐἱυμιὶ [6Γε6, εἰ οοὗήΠι {6Π6Γ6, 46 (6ἱ 39 4β8ἱάθΓ6: 

ἰά θηἱμι (οιηΐπαγαπι ἆθοις θρι. Ομοά οἱ Ίος 4ἱυο- 
4υθ αὐ]ἰείᾶς, εΑΠΙ ΟΓα(1οπί6 6µδα Ἠυπιο ο[ΐχαηι 

0656, 40 Ρε ἰηβεπίε πιοηί]6 αρἰἰλίἰοπ6θ Ρο6ιρο- 

(99) “Ὁ τῆς πρώτης... µερίδος... ὃ τῆς δευ- 
τέρας. Μαιο νο Βι1115, σµα’ ρτίμια εἰαεείσ 6ε!..., 
σμἱ εεεκηάµε ογάυ εσ!. Ηθδίοάμε, η ῥροδιιαίε, οἱ 
Ηίμ]ως δι, Όρεγα εί ἀῑεςδ, οΡΙΠιο8 608 6966 ϱθ156ἱ, 
αἱ Ρος 8εῖροοφ φι]ά [αείο ορυ6 δἰέ ρεγβρἰοηί; 
ωοπος 1έθιῃ 908 σα υἱ γοσίθ πιοβομι5 ορδίεπιρεγαη! 
οἱ ἀυἱοια η6ο ε10ἱ 1ρ8ἱ9 εοαβιογο βεἑαμµί, που εεοίε 
«οηδιἱθηίθθ αυάϊυηπε, 609 65696 Ργοῦλ9 ἱηυ(]]εῬ. 

(4) Αίας ΟΙ Υ. Ροβἱρία 4ΗΠο 005, 
(9) Κὰὶ ἀμέτρητε. ία Βερρ. ἀυο, οἱ ϱὐ. αᾱ πιαΓ- 

Εἰποπι. Ααἰε {η (οχίυ χαὶ ἀμύθητε. 
ϐ) Νῦν γὰρ ἔγγων. Πα Ἠερ. πες. ἵπ οὐ, ἀεοςδί 

.Υάρ. 
(4) ᾽Απόλαυε. Ἱια Βεμς. ἰτος, οἱ οὐ. α4 υιαγρὶ- 

Ώδυι. Ααἱο μ ἰοχιυ ἀπόλαδε. 

τῆς σῆς µεγαλειότητος ἀναξίαν, ὦ μαχρὲ σὺ, χαὶ 
ἀμέτρητε (2), καὶ πελώριε, τό τε εἴδος καὶ τὴν ἀλχήν. 
Νῦν γὰρ ἔγνων (ὁ) ὅτι ψυχη μετρεῖται, χαὶ ἀρετὴ 

ταλαντεύεται, χαὶ τιµιώτεραι τῶν µαργάρων αἱ πέ- 
τραι, χαὶ χόρακὲς ἁηδόνων αἰδεσιμώτεροι.. Σὺ μὲν 

οὖν ἁπόλαυε (4) τοῦ μεγέθους χαὶ τῶν πηχῶν, καὶ 
μηδὲν λείπου. τῶν Αλωάδων ἑχείνων (5). ππονυ 
γὰρ ἄγεις, χαὶ τινάσσεις αἰχμὴν, χαὶ θῆρές σοι. µέ- 
λουσι. Ίᾗ δὲ οὐδὲν ἔργον, οὐδὲ πολλῆς τῆς ἰσχύος 

χερχίδα φέρειν, καὶ ἠλαχάτην µεταχειρίζεσθαι, καὶ 

ἱστῷ προσχαθέζεσθαι. Τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ Ίνναι- 

κῶν 0). Εἰ δὲ χαὶ τοῦτο προσθείης, ὅτι τῇ Υῇ προσ- 
πέφυχε (7) δι εὐχὴν, χαὶ θεῷ σὐνεστὶν ἀεὶ τοῖς µε- 

(5) Καὶ μηδὲν «είπου τῶν Αθωάδων ἑκείγων.. 
ΏΒ Λιοϊόα: 5ωι Οι οἱ ΕρΙ]αΙἰθ8, αιιο5ς ος Νερίιπο 

Ρο Πρήηθάία, ἀχογ ρἱραπιῖς Αἱοοὶ, Έεγγᾶ 1ο 
ἰη]ςδ ΕΙ{ἱ. Ηος ΙοΏο {ρ5ο ΦἰΦἱἱ9 4ΗΠο ΠΟνεΒ) «ὺ- 

υιι19 ἰαίος οἳ Πογοιι υἱηίδ αἰίος [αοι Ἡοιμοτις, 
Οάψεε. χι, Οἱραμὓμις οοΠΙΓΔ ΦΙΡΟΓΟΒ ὑο]]υπι Ραγλιι- 
εις, ου! αἂ Π]ιά αοὐοάενε ποῦη ροβςδ8ί κεπἰοῦ 
Αἱοθι!β, αηϊςίί Οἵ οἱ Ερ]αἰίδηι, αὐἱ Αροιιιιις εἰ 
Ρίαμα (ες οοπΏσὶ ρειἹετυμί, αμίοφυδιῶ ἃά ρυύες- 
ἰΔίοπ ρευνοπἰδεεη!. 

(0) Γὸ γὰρ γέρας ἐσςὶ γυγαικῶν. ἥας γεγυὰ βιιηὲ 
δπςτἱολίαπι αὐ {ρ5ο ΟτοµοΓίο αάλΡίέπι ἵη Ρου- 
η8ἱ6 94 Υ6ΥΦΙΙΦ Η1ΜΙΙΕΓΟΘ 6056 ΠΠ ΟΓΙΔΠΐ68. 

(7) Προσπέφυχε. Ιἰὰ Ι{9μρ. ἀῑιο. Εά. πίνς Ώεηθ 
προσκέχυφε, απο ΕΒιἱίὰν νογῖέ, μὲ επγζα σα 65.3. 



1 ΕΡΙΞΤΟΙ.Α ΧΙΝ. τῇ 

Τάλοις τοῦ νοῦ κινήµασι, τί σοι ἐνταῦθα τὸ Όφος, ἢ Α (ωαπῃ οπΏ Ώδο οοπφιιοἑιάίποπι αλθες, αιιλάἁ λὴο ἀδ 
τὰ µέτρα τοῦ σώματος; "δε χαίἰριον σιωπὴν, φθεγ- 

γοµένης ἄχουσον' τὸ ἀχαλλώπιστην χατανόησον , τὸ 
ὡς γυναιξὶν ἀνδριχὸν, τὴν οἰχωφέλειαν, τὴν φιλαν- 

δρίαν. Καὶ τότε φήσεις τὸ τοῦ Λάχωνος' "Όντως οὗ 

μετρεῖται ψυχη, καὶ δεῖ τὸν ἑχτὸς ἑόντα, πρὸς τὸν 

ἐντὸς βλέπειν ἄνθρωπον. "Αν οὕτω ταῦτα σχυπῆς, 

παύασῃ τοῦ παἰζειν, καὶ χαταπαίζειν αὐτῆς ὡς µι- 

κρᾶς, χαὶ σαυτοῦ µακαρίσεις τὴν συζυχίαν. 

(μα φυ)ἡπι]ίαίςο, εογροΓίδή 16 ΠΙΘΗΡΙιτα {6 ]αοίαδῖς Ἰ 

Υιάε (επιρεκίίναπι οφἰθηξίανι : Ισᾳυερίοπι αμα! : 
αἳδί{η Ιπουπιρία οἵί, αηἰπιαἀνοτίδ: 4υ.πι, υἱ [οπιίπα, 
[ογι]6 4ο δίγθηυὰ : αυ γαοὶ ὀοπιθβιῖος υἡίαίος 
αὔοταί : (υπ υἱγὶ 4ΠΊΘΗΡ δῖε. Λο έπη ιά 1ο: 

Πηὶς ἀΐοθφ: Οεσίθ ΔΠἱΠΙ18 ἱπ πιοηΦΙΓΟΙΗ Πηἱπίιηθ ο- 

άῑὲ, αἰᾳυθ θσίθγηἁπι Ἠοπιίποπι οοι]ος ἵ ἰπίογ- 

ΠΕΠ οοη]εοίο Ιῦεγθ ηροτίοἰ. 8ἱ ας αἀ υπο 
πιοάυπι οοηβἰἀοτθδ, Ἰορατὶ ἀθθίποἈφ, ΘΔ!Π416 ἰέ Ράσναπι ὁοτίάστο : (συπυς οοπ]αρίυπη (ος /μί- 
ολυϊς. 

Ισ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΩ (8). ΧΕΙ. ΑΝΡΗΙ/ΟΟΗΙΟ. 
Αὐ Απιρηίοςμἰο ρε κι Νἰεοδα(ἱ ἵπ γέεγὰΠι ΠΙΚ[Πἱθ1 Ὀεγεαπ(ὶς ρα γουἱμ αι εικεὶρίαι. 

Ἑπαινῶ τὸ θεόγνιδος, ὃς τὴν µέχρι πότων χαὶ τοῦ [ιά Τ]θορηἱάἰς ρτο]νο, ααἱ ου Π1 θαΠι αωήοΠ]α σι, 
ἡδέος (9) φιλίαν οὐχ ἑἐπαινῶν, ἐπαινεῖ τὴν ἐπὶ τῶν Ὦ 4π υἱίτα ροουία οἳ ἀε]ίοίδο πηἰηίπιο 8 ροττὶωέ, 
πραγμάτων, τί γράφων; 

4.1οἱ π κρητηρι οἱ.ὲοι (10) γίνονται ἑταῖροε, 
ος, δὲ ος τοι ἄ ή ) τσνρόέροι. 

Ἡμεῖς τοίνυν χρατήρων μὲν (19) ἀλλήλοις οὐ χε- 
κοινωνήχαμεν, οὐδέ γε πολλὰ συγγεγόναµεν ἀλλή- 
λοις (καΐτοι ἐχρῆν καντὸς μᾶλλον (456), καὶ δι 

ἡμᾶς αὐτοὺς, χαὶ διὰ τὴν ἐχ πατέρων φιλίαν), τὴν 
ἐπὶ τῶν ἔργων δὲ ἁπαιτοῦμεν εὔνοιαν. Ἐγγὺς ἀγὼν, 
χαὶ ἀγώνων ὁ μέγιστος. Ὁ γὰρ υἱὸς ἡμῶν (14) Νι- 

κόθουλος ἓν τᾶραχαῖς ἁδοχήτοις, παρ ὧν ἤχιστα ἂν 

φήθῃ τις ἔχειν πράγματα (15). Διὰ τοῦτο ἀξιοῦμεν 

παρεῖναι, καὶ βοηθεῖν ἡμῖν ὡς τάχιστα, χαὶ συνδι- 
χάσοντα χαὶ συνηγορῄσοντα (16), εἰ εὗροις ἁδιχου- 

᾿μένους. Εἰ δ᾽ οὖν (16)), μὴ προληφθῆναι τῷ ἑναντίῳ 
µέρει, χέρδους μιχροῦ τὴν ἑλευθερίαν ἀποδιδόμενον, 
ἡν ἀεί σοι μαρτυρηθεῖσαν παρὰ πάντων γινώσχομεν. 

μαμά υ8Ώ Ἰαμάδί, 6πι οοηίτα, αι η τοὺμς 

εἰνεθὶ, Ιαιιάζθιις νοἰίε, Ιίς νοςυῖφ πιο : | 
Αά εα[ἰεες ΠΙΝ{({ 98εε ΡΤΟΛΙΕΝΙΝΥ αιιίεος : 

δογία ἰγαείαιιέέ ΤάΓΜΕ απιῖονς ε(. 

Νου ἱφίέυρ Ρροουϊογωπι αἱάθπι οοππιθγοΐμπη ἱπίου 
06 ἠαδιίπιηυδ, πός που]ίυπ μπα Γυἱπιυν (απη» 
α1απι πλ] ποὺῖ αηεἰφι] ας ο9βο ἀθῦθαί, μι ρτο- 
Ρίοτ Πος {ρδο8, ἔυιη ργοριίες (γαάυοῖαπι αἆ πο 3 ρὰ- 
Γεπίίθιις απ οΓἱαπ]), αἱ 6410, 4.59 {η Γοῦς οχδἰφιἰε, 
ρεηενοἰεηίίαπι οχροβοίιπυς. Ππιπίηθί οόΓίΦΊΠΘΗ, οἱ 
αυἱάδεαι εογἰαπηίπαπι οπιπίαπι πιαχίπηπι, Επίυς 
επίπι πυρἰει Νίοοβα]ας η επα]ήρυς ἱπορίπαιίφ 
γευδαίυγ, 48 [ΐς, α αυἶθας πηηίπιο φυἱδρίαπι οσἰςι]- 

πιαδδοί Παβἰίαρυπι 6µπ πεοροίία οἱ Ἡ 5 πιο[εθιῖας. 
Ουαπιοῦγεπῃ αὐ8 {9 ρθίίωυ5, υἱ αἀδίς, οίημο 4 παπι 

εεἰεγτίτηο ποὺίθ οραεαι [εγαδ, 116 ἀἰοίυγυςδ, 30 Ρ.ΐτο- 
οἰπίμπῃ πορίγυπι δυδεερίγαθ, δἱ πο ἱπ]ωτία α[ῆοί 

οοιπρεσἰα8. Βίιι ΙΩἱΠΙΙΑ, Δἱ οθτἰθ, αἱ Ππθ 40 αἀγθυδΑ Ρατίο ργοτὶρίασίφ, οχίᾳιιο ααθθίη Πλογιαίθπι 685: 

γεράδιδ, (ὐ4 οπηἰυδι ἱδδμηπηυπίο 6επρες Ε0ί ἱγίριέβηι Γ11νεθ ρογερθοίυη Ἠδῦοωιιφ. 

1Δ’, ΚΑΙΣΛΡΙΩ (11). ΧΙΤ. 69ΛΗΙΟ. 

Αά επηιεπι Ῥγο[εείο αππωπι ρεγή πε! ερὶσἰοία χιν αά ΟῶεαΥιμΠε, µε επὐὺ αἰεπίῖς ἱπιρογαίογίε ῥργἐπεογᾶία, 
6ο εἱαπ[ίποροίἰ ργα{εείω ἱερίίμγ απκο 00ὃς φμεπε (γεφοτὶνς ιασὶείγαίκπὶ ϱέεεῖκεε, επι Ίσο εοτἱθεγεί, ἔρεε 
ᾳαιὶς ἱπάίεαί. 

Εὐεργέτησόν τι χαὶ σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς, οἷον οὗ πολ- 
λάχις εὐεργετήσεις, ὅτι μηδὲ (18) πολλάχις παρα- 
πίπτουσιν εὐεργεσίας τοιαύτης καιροί. Τῶν κυρίων 

µου τῶν ἀνεφιῶν πρὀστηθι προστασίαν δικαιοτάτην, 

χαµνόντων ἰχανῶς ἐπὶ χτήµατι, ὅπερ ὠνῄήσαντο μὲν, 

ὡς χαὶ πρὸς ἀναχώρησιν ἐπιτῄήδειον, χαίΐ τινα τοῦ βίου 
παρέχειν αὐτοῖς ἀνατροφὴν (49) δυνάµενον ἐπεὶ δὲ 

(8) ΑΙ ΟΙ Χ. Βορὶρίια ΑΛΠο ὅ0δ. ο. 
(9) Καὶ τοῦ ἡδέος. Ιιαξ6µβ. ἀῑιο. Ρά. πο] ηιι5 Όθηα 

χαὶ συνουσίας, αιιοὰ Βίας νουΗί, εἰ εοεἱείαίεπε. 
(40) ΦΙ.1οι. "ληο νουθήι, αὐ 1η ο. ἀεεταί, 5” 

ΡΙενίπιιις 6 Βομμ. (τοις. 
(14) Ἐν δὲ σπουδαίφ πρἀγματι. Μαϊυ γεγιῖί 

ΒἱΠἱμς, γεῦμς αἱ ἐπ .ι 5 πο ; 
19) Ερατήρων μέν. Ἱιλ Βεμρσς. ἆπο. Εά. κρατή- 
ών Μιχ οὐδέ γε. Τα Βοα. υπ Τη ο. φθοςί γε. 

(15) Ἐχρην παντὸς μᾶ.-Ίον. Ἰία Ἠερ. ΡΙΓ68. 
Εά. ἐχρῆν πάντως, ααοά Εἱ{{έης τογί, ἱ[ίμά οπιπίιο 
{αευγέ εὐπΦεπἰαπέµηε οΤα!. 

(43) 'Ο γὰρ υἱὸς ἡμῶν. ΒΠυπη δύύπη αρρεὶ]αί 
Νίεοδι]απ), αἱ δογοΓίφ ἱρείμς σογερηίς βΙαπι υχο- 
Γ6ΠΏ ψμχογαί. 

Ει ἰοἱρφυπι, οἱ Πο8, 6ἱδπιοὰἱ ᾳμοάαι Ἰδωρῆοίο 
αῆςο, αυαὶὶ Ἠαυά ϱ8ρο αΏλοείοφ : αιιαπάοφμἱάθσα 
6ο 8Ρ6 Ἠυ]αδπιοάἱ Ὀεποθείί οοοαδίοπεν ἱπείάυπι. 
Βοπιἱποσυπι πιδυγιπ οοπηβουσίποζυπ οαισθίπιυσι 

Ὁ ρειγουϊπίαπῃ δυςοίρο, αἱ ρἰωτίπιυα Ιαῦοτίς οί Φτι- 
ΠΠηΘ ΡΓΟ 60 Ργφάἰο θ0θασέ, φ4οἆς αἱ δά 5θοθ6δΙΠΙ 
αΡίιπι 6ἱ ΙάοβθυΠὶ, 4ίᾳυ9 οχ ᾳυὐο συρδἰάίαπι αἱ]- 

(16) "Εχει πράγματα. Τια Βεμρ. ἀνο. Ἐά. ἔχων 
πράγματα, φυοά Εἰ]ίμς νοσεί, πεφοίία θἱ πιοἰεείίαν 
Παθεις. 

(46) Συνδικάσοντα καὶ συγηγορήσοντα. Ἱία 
Βομρ. ἀιο. ΕΒΕ. διχάζοντα καὶ συνηγορήσαντα, φυοά 
Βμς νογήι, 1 ἀίσεις 4 βαθαίνει ποκίγκην 
εμεσἰρί6δ. 
''μ6") Εἰ δ' οὖν. Εοτίο θμεβάσπι, Εἰ δ ο. Τα 
γἰἀάοᾳς, Μοιτ. 

(17) Αἱἱαφ ΟΥ. Βοτὶρίς 2ηΙιο 665. 
14) Ὅτι μηδέ. ἵια Βοςρ. ἰγον. ἵη ο. ἀεεθί ὅτι. 
19) ᾽Αγατροφήν. Ἱλα Ἰεβίηιιι, σοι εβς!ίὶ ο0ς” 

ἠεείυταπι θοᾳιιθΏίθ9. Εά. Πα ἀποστροφήν, 69: 
υυτεἱοπεΠη. 
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γυοά γι ρα αΠοττὶ Ρροβ6οὲ, οοοπιθγυπ!; Ρορί- Α ὠνήσαντο, πλείοσι περιπεπτὠώχασι δυσχξρείαις, τὰ 
{14 Δυἱείη οοθΠΙΘΓΙΠΙ, ἵη Πυ]ίας πιοἰθκίὶαρ οἱ 

Ηἱθλει]έλίος Ιπεἱάθτυπε, υἱ αυἱ οοἱοεί ραγΜτη ἵπι- 

ρτουοςφ νοπάϊίοτερ οχρεγἰαπέως, ραγίῖπι α γἱοίπίς 
ερο[ιεπίαν ο ἀ]τίρίαπίυς : αἀθο υὲ ἴμοτο ἰ]φ [1 0- 
στη δἳῖ, Γεοερίο Ργοείο, αποἀ ἀθάθγαηί, ΙΙΠὰ ΟυΠΙ 
16 ουπρείθυς, 4058 Ργφίογθα {οθεγαπί, οἳ ᾳαἱ πο 

οτἱραΐ ουηί, ργαράἰ! ροβδεσεἰοπθ οδἀστθ. Φ4π6 αἱ (ἱΡὶ 
ἐέοπι Όαπος α ἑοἱρθυιη (γαηφ/6υτο οογάἰ ἱέ, ροθίοᾶ- 

αὐαια, υἱ οοπἰτασίας Ὀοἱἱδδίπιο ο Εεπιὶρφίπιο 5ο 

μαύυθαίῖ, ἀἱδρεχοτίθ, Ἆου υέσφυο οἱ ἱροίς δἱ ποὺὶθ 
ἐγαίυφ ]ωευπάίμεφμο [Γυθρί. Θα 86ο, Ίος 96- 

εωηάο Ίος α {6 Ρείο, υἱ Ιοπἱπίθ ἁηχσίο ποοεραᾶὶ 

φοἀυ)9{ἱ αίᾳυο Ἱπρνοδίια(ἱ (εἱρδαπι οΡρροµα»; υἱ 
πθ 08 60ΓάΠ) γἰῖαπι 4 πορὀιῖῖφ γεπ]οῖδίη , ἱρδῖθ ἵη 
π]ϊᾳυο ργφνα]θαξ, ΠΕΠΙΡΘ αἱ τεὶ ργδάἰυπι ἀείπεηίες 
ἸΦά49έ, νοὶ ἀϊδοθάθηίθς ἀθίγίπιθπίο α[ῆοίαι. Εηυῖὶ- 
επι {ρδο Ρρυάογε θυΠμδις δυπι, 49 Ἠὶς τοῦυς αἆ {9 
εργἱυοηῃηδ. ΤαΠἼ6η φυοπίαπι 1ρείς, έωπι οὗ ρεηθτίβ 
ρτορἰπαυἱἑδίδω, ἴαπι οὗ γἱί ἱηδεέυίππι, ορεΓᾶ 

βοδίτα ἀθυοίατ, (ου]ἡβηαίη θηΊπ Ρο, Ύ1δΠ] 
ϱ]υφπιοῦἱ γἰτογυπι, ευγα ουἱδρίδπι ἐδηροίτ” αί 

μὲν τῶν πεπραχότων ἀγνωμόνων πειρώμενοι, τὰ δὲ 

ὑπὸ τῶν γειτονούντων περιχοπτόµενοι καὶ πορθού- 
µενοι (90), ὥστε χέρδος εἶναι αὐτοῖς, τὸ τίμημα ὃ 
δεδώχασι (33) χοµισαµένοις, μεθ) ὧν προσανηλώχα- 
σιν, ὄντων οὐχ ὀλίγων, ἁπαλλαγῆναι τῆς κτή- 
σεως (33). Βἱ μὲν οὖν σοι φίλον εἰς σεαυτὸν περι- 
στῆσαι τὴν πραγµατείαν, ὅπως ἂν κάλλιστα καὶ 
ἀσφαλέστατα ἔχη σοι τὸ συνάλλαγμα διασχεγαµένῳ, 

τοῦτο δὴ χαὶ αὐτοῖς χαὶ ἡμῖν ἔδιον. Βἰ δὲ μὴ, τό γε 
δεύτερον, τῇ περιεργίᾳ (25) καὶ ἀγνωμοσύνῃη τοῦ 
ἀνδρὸς ἀντίθες σεαυτὸν, ἵνα μὴ πάντως ἓν γέ τι διὰ 

τὴν ἀπραγμοσύνην αὐτῶν ἔχῃ πλέον, ἢ κατέχοντας 
ἁδιχῶν, ἡ ζημιῶν ἁπαλλαττομένους. Ἐχὼ μὲν οὖν 
χαὶ πρυθρίασα περὶ τούτων ἐπιστέλλων. Ἐπειδή γε 

Β ὁμοίως αὐτοῖς ὀφειλόμεθα, χαὶ διὰ γένος, χαὶ διὰ τὴν 

τοῦ βίου προαίρεσιν (τίνος γὰρ ἄν τις χήδοιτο μᾶλ- 

λον, ἢ τῶν τοιούτων ; ἐπὶ τῷ δὲ ἂν αἰσχύνοιτο πλέον, 

ἡ τὰ τοιαῦτα εὑεργετεῖν οὗ προθυμούμενος) ;, σὺ δὲ 
ἡ διὰ σεαυτὸν, ἢ δι᾽ ἡμᾶς, ἣ διὰ τοὺς ἄνδρας αὐτοὺς, 

Ἡ διὰ πάντα ταῦτα ὁμοῦ, ἀλλὰ πάντως Ύε αὐτοὺς 

εὐεργέτησον. 
«14 Τθ πηβρῖς ογυυεθοαί, (ὐθίη οἱ Ώυ)υςηοάἱ εποβοῖα «οπ/6Γτο πηἰπίπιο φιυάθαί Ἰ) {ο Τορο. υἱ υαὶ 

τμ ἱραῖυθ, γοὶ ποδίτα, τε] ἱρδογυπῃ οΑ164, γοὶ εἰἶαπ Ργυρίογ Ἠερο οιηπία ἵῃ Ώηυπι οοβοίδ, οὕηηο 
4 ωάεπη οεγίο 46 {8 Ώ6µ6 πιθτραγίβ. 

16 ΧΥ. 1.0 ΙΑΝΟ. ΙΕ’. ΛΟΛΛΙΑΝΩ (91). 

Λαια αά [ιο[ἱίαπμπι ερὶειοία, ακᾳ «εί, εθά6Ι αΝΠΟ, εί οοάέπι (ΕΠἩροτε εοπεετὶρία εεῖ, φμίρρε κα 4ε τε 
ἐαάεΠι, εἰ ΡΤΟ ἐἰάεπι Ηε[ἰαάϊο εἰ Εκία[ίο, σγεφοτίϊ εοπεοῦτίπϊς, αθὶ!. 

Οριίπιο τογο (α9ἱ8, ηιιοἀ αἆ ος {ο γοοἱρἰβ, Ίοηρο 6 ἍᾖΕὖ Υε ὅτι ἑπανήχεις ἡμῖν, διὰ μαχροῦ μὲν, ἁλλ᾽ 
αυἱάειη ἱπίοσνα]]ο, 56ἆ {ίὰ {απιεη (αᾳυοά ου ργα- 
ααπίϊης οςί), μἱ γοῦ (υῦ 866 Ἠλῤεαηί οχ απὶπιὶ 66ς- 

εδηίία : οἱ φυΐα πο ἰἷς οί, ἱπ αῖθιας ἔιια 6804 
νργβαῦαιμυς, Ι0ογαβεὶ. Αἰᾳαἱάδιη ο]Π]8 ποδἰς ουπ- 

ιπυηίᾱ ἱθευ]η 65896 ἀμοίπιυθ, ἐιη ἐγὶδίῖα, φυση Ι9ἱ8 

οἱ Ἱιουπάα; ϱὰ θηἱπῃ αιπ]οἰ] παίυγα ο8ι. ΟοΠίδμη 
ἀὐίρίη αἱ 08 γουογίογίβ, {ας [6][ο]ἰλίοπι {ὔ8Π, ιιί 

εω]υςάαίη νενρἰφ υἱας, Απ]οῖς εωῖς Ἱπρογίίαφ. ἴπιρεγ- 
εον αμίεπ) , δἱ ἀοιπίηοϐ οοηβουτίηος ΠἸεος, Ηεἰ]α- 

᾿άυπι οἱ Ευ]αυπ, ούπ ἵπ οαἰοτὶ τους νουί 

᾿Γαπιἱ]αγος Ππίιιοτὶ απίπιυπι Ἱπάωκονίς (αυ) 1]1αγον 
ππίθιι ἀἱ6ο, ΠπὶΦὶ {1 Ώυς Ρτο ἀἰἰεπίς Ιι8ῦθᾖβ, πει 

οπίη πια]υς φυ]άᾳυδη Ώθῦεο, αυοἆ ἀἱθΔΠπ)), ἔωπι 
εἰἶαπ, υξ α10ἱ ἱροῖς ραἰτοπὶ γθημἰγαμάἰ δἱηί, πἰηίπηιο 
᾿ραιἰαήφ. Ύεγυπι εἰθ ααἀνίθ {ο Ργφῦεαςδ, Ργοὺιηι 
απἱεσ, οοπιποάυπη γἰοίημπῃ, [ογίδπι α]αἱοέθηι, οἱ 

Πο Αἰηρυίΐα οῦἩπιρίοϱ), ϱεηδτοδυπ] [ιοἱήαημπι, 4ο 

(20) Πορθούμενοι. ἵιὰ Περρ. ἀάο. Εά. Πηαὶθ πο- 
ίσος 4εεἰάετενία». 

(21) “Ο δεδώκασι Ἠλφ νυςθδ, 4 ἵἱῃπ ϱᾱ. ἀθ- 
6ΓΗ!, δμρρἰενίτηυςο Ώορᾳ. ἀυοὺυς. 

(33) Κεήσεως. Ἰία Ἠομβ. ἵνες, οἱ ΒΙ{ {18 1η νογρίη- 
:ι0. Εά. Ππιᾶίθ Χτίσεως, ογει(υµθ. 

7) Τῇ περιεργίᾳ. Βἰ]ας, (οκγἱοείίαιἰ. Μοχ -οῦ 
ἀνδρός. 0ο ἱμρυίατο Ρτο Ρἰυγαῖὶ Ρρομβίέμρ Οοπι- 
Εεβείο νἰἀείας ε6θο Αίουπι, αμἱα 4ςο ρἱωσίὺυς νἱοί- 
εἰφ αρίδ15. 

(24) Αἱίας ΟΧ0Υ. Φοτὶρία 4ΏΠΟ 665. 
(20) Φησὶν ὁ εἰπών. Ευπὶρϊάςς, ἵμ ΟΥεείς, 

ὅμως (καὶ ὃ τούτου χρεῖττον), ὅτι χατὰ νοῦν πράτ- 
των, χαὶ τῶν ἐπὶ σοὶ φροντίδων ἡμᾶς ἠλευθέρωσας. 

Πάντα γὰρ χοινὰ ποιούμεθα πρὸς σὲ, χαὶ λύπας καὶ 
εὐφροσύνας' τοιοῦτον γὰρ ἡ φιλία. Ἐπείδὴ δὲ ἔπαν- 
Ίχεις, µετάδος φἰλοισε σοῖσι σῆς εὑπραξίας, φησὶν ὁ 

εἰπών (20) µεταδώσεις δὲ, εἰ τοὺς χυρίους µου τοὺς 

ἀνεψιοὺς Ἑλλάδιον καὶ Εὐλάλιον, καὶ τἆλλα οἰχείους 
ὁρᾷν προθυμοῖο (οἰχείους (26) δὲ λέγω, εἰ μὴ ἄλλους 
ἡμᾶς πρὸς ἑαυτὸν νοµίζοις, οὐ γὰρ οἵδ' ὅ τι ἂν μεῖ- 
ζονα (21) εἴποιμι), καὶ μὴ ἑτέρων δεηθῆναι προστα- 
τῶν ἀνάσχοιο. ᾽Αλλὰ πάντα σεαυτὸν παράσχοιο, φί- 

λον χρηστὸν, γείτονα δεξιὸν, παραστάτην γενναῖον, 
ἵνα μὴ καθ) ἕχαστον λέγω, τὸν εὐγενῆ Λολλιανὸν, τὸν 
ἐπὶ χαλοκαγαθἰᾳ (28) Υνώριμον. Ὑπισχνοῦμαι δὲ, εἰ 

Ώ ἐπὶ πλεῖον αὐτοῖς ὁμιλήσαις, χαὶ τῆς φιλοσοφίας αὺ- 
τῶν (29) τὸ ὕψος κατίδοις, ὅτι πρὸς ἄλλους (50) ὑπὲρ 
αὐτῶν πρεσθεύσεις. Τοσοῦτον θαῤῥῶ τῷ σῷ τρόπῳ, 

(26) Οἰκείους... οἰκείους. Τια Βορὶϊὶ ἀῑο. Εάῑὶ 
πθίο παβεπί Εἱ5 οἰχείως, αὐοά ΒΙ ας νοσεί, [αιί- 
ἠἱαγί(εγ. 

(327) Ὅ τι ἂν μείζονα. Ιίὰ Πορρ. (Γ69. Εὰ. ιηΐπιας 
υθηπο ὅτι μείζονα. 

(28) Κα.οκαγαθδίᾳ. ΙΙ Βορρ. ἆμο, οἱ οὐ. αἆ πιατρ. 
Μαὶο {η (εχέη χαλοχαγαθίαν. 

(29) Αὐτῶν. Πδιο γουθαὶ, 4 ἵη 6. ἀθεγαξ, 
υρριενίαιας ο Περ. ρ]υνίυυς. 
(00) Α.1λους. ΙΑ Β6ρρ. ρἰυγὸς, οἱ Βίας ἵω νου- 

βῖοης. Εὐ. µια]ο άλλλλους. 

- 
Ὅφ. 

2. ος Ἆρνν 
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49 ΕΡΙΡΤΟΙΙΑ Χγ. σὺ 

χαὶ οὕτω πολλὰς ἑλπίδας ἔχω μὴ διαµαρτἠσεσθαίἰ Α ρτουἰιαιῖς ποιμἰμθ Ιηδίρασιη δἱ ποὺἰ]οπι. Πιό πιιέθινν 

σου (01) περὶ ὧν αὐτὸς ἑπρέσθευσα. ευἱ ρο]ἱίοφος, αἱ ἀῑαείμς ου πη οἱ νἐτβοσίθ, 36 ρ]{ο- 
φορ] Ίρουγαπι φυβΗηεδίθπι ρεγρρἰοῖα8, [Ο0Γ6 μέ {ρ5ο ῥγο ἰἰ]6 αἰίο ἀοργοσθεῖς. ὕδαιο αἱθο πωογίριιθ 
αἱ οοηβάο, 40 ἴ8ω ἱηρεπίθβι δροπι Ιι0θο, Πιθ 49 ἵϊδτερις, 4ο αιήδιις ἰ6οιΙπῃ 4µο, γοριίδαπι 4 ο Εί- 

ΠΠιΘ Ιδίύγυ. 

16. ΕΥΣΕΡΒΙΦ ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (02). ΧγΙ. ΕΟΣΕΣΟΙΟ ΕΡΙΡΟΟΡΟ ϱΑ99ΛΗΕΛΑ. 

Ησε ερὶείοἷα εἰ οεΓκεπἰεξ Ὁ6ΥΣάΠΙΗΥ οἶτεα ἀἰεδεπείομοπι ἵπίετ Εισεθίη 6ασεατίειδεηι εἰ Βαεί[ῖκηι. (μ]αν 
αἰσεεπεὶοπίς οαµεαπι {ἱοεί (γεφογίιε (αεέαί, ΠΟΠ αἰία 6εεέ υἰάείΝΥ, Φµαπι φκοά Βαεί{Ἡ [απια ας επ ίπια5 ἴπφει ἐὲ 
εἰ ἀοοιγίπα εμἰεπάο; οει[ου Ἐιεονῆ ἰσεεταί. Βαείίέηπι, φιὶ εο ἐρεί εἰιατίοΥ εδεε ἀεῦιιίδοεί, φὰο πιαρίς ει ἴι 
[ετεπάο ερἰεεοραίκα ΟΠ6Υε {εύαβαί, αὐ Εεε[οεία αἁ πιϊκέειγαιίοπθ πον αἶπε ἰφιοιπίπία γεπιουέ. 8 κοεηὲ ΜΗ εἰς 
ἑη)αγία α[[εοίαπι πιοπαςεΔἰ 6ᾳδαγίεπεεδ [εΥΤό ΠΟΛ ΡοίαΕΓΜΗΙ, εἐά εἰαίπι αμάα οἱ [ασίποτε αὐ ερἰεεορὲ εοιππιει- 
Μί0}6 γεςἘάεγε δίαἴμυμί, Φ6ΕΝΠΙΜό ῥατίεπι μἱεδία εἰ Ποποταίοτα) βαγίεπὶ ποπ επἰφμαηι αδδιγαμΝί. Εμκεθίο 
εεάεπε, πε 9Ηἱ «8164 ΙαρθγβγοίυΓ. Ε0ςἱοδίῶ οο{ρυΝ, Βαεί [ιδ επι (2ΓΟΦΟΓΙΟ 410, 60ΓΜε εεεξΦδΗ5 αιμείογε, κπα 
ῥγο[ιφίῖ ἵπ Ροπίµπι, αππο ὅθὸ, αἲ οἑπδεί Τ{{επιοπίίπδ, Όεί αἲο Φεὰ ετειίε, απ! είίαπι ἐπεμπίε 505, κί ζοη- 
(ενα! ποείεγ Ργκάοπείνε Μάταπας. Ιπάε γεύεγενς Θγεφοτίαε ἂὰ οοπγεηίίθ δρἰπ(μαἱθΒ οἱ οομεἰ]ία αὐ Εμεεῦίο 
νοεαθαίµτ» Ἰεβαδαί αμ!επὶ 4ε αὐεφμε Βαίίο ὉΕΠΙΝΓΙΗΗ, αἰφμε µί τἐνοεατείαΥ αὐ Ειμεεθίο [αφίίαδαι, 
ο) πιμίφιο Ρο(ἱεἶιε [ογε κ Βαεἰέμπι {ρδε, Όείμί κπιθτᾷ εΟΤΡΟΤα, Δ6ΦΝΕΤΕΗΙΤ. Αίζνε Ίιαε (γεφοτίνς ἵπ . 
ερὶείο-α Χνι. 

Ἐπειδὴ πρὺς ἄνδρα ποιοῦμαι τοὺς λόίους, οὔτε ῃ Οιοπίαπι Πηῖ] οωπι 90 γίγο 86ΓπΙΟ ο6ὲ, ᾳἱ πος 

ἀγαπῶντα τὸ ψεῦδος, χαὶ τὸ ἓν ἑτέρῳ φωρᾶσαι πάν- 
των ὀξύτατον, χᾶἂν ὅτι μάλιστα σοφοῖς πλέχηται (05) 
χαὶ ποιχίλοις τοῖς λαθυρίνθοις πρὸς δὲ, οὐδὲ αὐτῷ 

μοι φίλον τὸ τεχνικὸν (εἰρήσεται γὰρ χᾶν ᾗ φορτι- 
κώτερον), πεφυχότι τε οὕτω χαὶ τυπουμένῳ παρὰ 

τοῦ λόγου, διὰ τοῦτο γράφω τὰ παριστάµενα. Καί 

µου δέξαι τὴν παῤῥησίαν. ἡ ἁδιχήσεις γε τῆς ἁλη- 

θείας, τὰ τῆς ἐλευθερίας (64) ἀποστερῶν, χαὶ ἀναγ- 

χάζων ἓν ἑμαυτῷ χατέχειν τὴν ὠδῖνα τῆς λύπης, 

ὥσπερ τι νόσηµα ὕπουλον καὶ χαχόηθες. Ἐγὼ χαίρω 

μὲν ὑπὸ σοῦ τιµώμενος (εἴπερ ἄνθρωπός εἰμι, τοῦ 
προειρηχότος (65) ὁ λόγος), χαὶ χαλούμενος ἐπί τε 
συνόδους χαὶ συλλόγους πνευματικούς (26). Οὐ φέρω 
δὲ τὴν γεγενηµένην ὕθριν τῷ τιµιωτάτῳ ἁδελφῷ βα- 

ἴρθο πεπάκοίυμπι απυοί, εἰ αἆ ἰδίιά ἵῃ αΙίοτο ἀερτο- 
Ἱοπάεπάυπι Ἰοπιίιον Όπιπερ αοιπιίπθ βιρογοῖ, ́  
αυαπιυπιτίς οοἱεἶς οἱ ναγίὶς ἰαυγεϊηιλὶς ουνο]ναίυς » 
φέᾳιθ ἱπςυρου που πηὶηἰ αἱάθιη {ους δἱ αγ οίασι 

Ρἱαοθί ( ἀΐσαπι θπμίιη, οἰθὶ πιοἰεκίίας σἱί), (πι 

4 ΠΔίΗΓὰ Ἰϊα οοπιραγλίο, ἔμπ α Φογίρίυτο ἱπ[ος- 
πιαίο : ἰάεῖτουο αμ αηἰπιο 17 οοσυντυπἰ βοπἱθο, 

Αο ἵι ΠἀυοίαΠῃ Ππιθᾶπι ἵἩι ΒοπαΙη ῬΑατίοεπι αοςί- 
ρί8θ νο] : αυί ἱπ]ωτίυς τη γοπίαίθαι [υθεῖδ, Ἱὶ- 
ὑογίαίοπι ποῖ]ί απιεηβ, οΟβ6Π64ΙΘ πιο «οη06- 

ρίαπι πΙῴΓοζεῖη, το]υέ πιοτρυπ (υδπιάαΠὸ πιᾶ- 

Ἡππαπι οἱ ιρριίτγίάυσ!Ὦ, πιο Ρροοίογθ οομίΊηειο. 

Ἡοποιο αωἱάθΠι 116 4 ἴ6 αΠοί Ιίου (δἱᾳμἱάθιι 
Ἡοπο πι, υἱ ργία9 ἀἰχίὲ αυἱερίαπῃ), αίᾳιο αἆ οος- 

σιλείῳ. καὶ γινοµένην ἔτι παρὰ τῆς σῆς εὐλαδείας, ὃν Ὁ οἰ]]ᾳ θἱ οοπνεπίιβ ορἰσἰ(ααἱε γυςατί. Ύδγυπι οοπίι:- 
χαὶ βίου χαὶ λόγου χοινωνὸν, χαὶ τῆς ὑψηλοτάτης φι- 
λοσοφίας εἱλόμην τε ἀπαρχῆς, καὶ νῦν ἔχω' καὶ οὐ- 

δὲν ἐἑμαυτῷ µέμφομαι τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ χρίαεως. Οὕτω 
γὰρ εἰπεῖν μετριώτερον, ἵνα μὴ ἐμαντὸν ἐπαινεῖν 
δόξω, τὰ ἐχείνου θαυμάζων. Σὺ δέ µοι δοχεῖς ποιεῖν 

παραπλῄήσιον, τὸν μὲν ἀτιμάζων, τιμῶν δὲ ἡμᾶς, 
ὥσπερ ἂν εἴ τις ἑἓνὸς ἀνδρὸς τῇ μὲν τῶν χειρῶν χα”΄ 
ταφΊχοι (7) τὴν χεφαλὴν, τῇ δὲ πχίοι τὴν παρειάν’ 

ἢ χαὶ θεµελίους ὑποσπῶν οἰχίας, διαζωγραφοίη τοὺς 
τοίχους, καὶ χαλλωπίζοι τὰ ἔξωθεν. Εἴ τι οὖν ἐμοὶ 
πείθῃ, τοῦτο ποιἠσεις. Πεισθῆναι δὲ ἀξιῶ' χαὶ γὰρ 
δίχαιον. ΒΕἱ ἐχεῖνον θεραπεύσεις τὰ εἰχότα, χαὶ παρ᾽ 

ἐχείνου θεραπευθῄσῃ. Τὸ δὲ καθ’ ἡμᾶς ἕφεται ὥσπερ 
τοῖς σώµασιν αἱ σχιαὶ, μιχρούς τε ὄντας, χαὶ πρὸς 

εἰρήνην ἑτοιμοτέρους. 0ὐδὲ γὰρ οὕτως ἁθλίως πράτ- 
τοµεν, ὥστε τ’ ἄλλα μὲν ἐθέλειν φιλοσοφεῖν, χαὶ τῆς 

χρείττονος εἶναι µερίδος' ὑπερορᾶν δὲ πράγματος, 

(51) Διαμαρτήσεσθαί σου. ἵια Πες. (65. Εὰ. 
1η11]θ διαµαρτήσασθαι, οἳ ἵῃ οἱ5 ἀθεςί σου. 
ὃς Αίας ΧΧ. Φοβῖριὰ 2ΗΠΟ ὦθὸ. 
ῦὅ) Πωέἐχηται. Ιία Ἰορ. 1.9, οἱ Βίας ἵπ νογ- 

διοπο. Εάῑέ. πιαἰο πλέχτηται. - 
(04) Ἡ ἁδικήσεις 78 τῆς ἀ.ηθείας, τὰ τῆς 

ἑλευθερίας. [ία ἱίθμᾳ. (το. Εὐ. πιαἰο ἢ ἀδ,κήσεις γε, 
τῆς ἐλευθερίας, ηιιοά Ευρ νογεῖί, αμ ἱπ]ωγίμς ἰπ 
Ἡἱ6 [μεγὶδ, ο ετίαίοην, οἱο͵, 

(25) Τοῦ προειρηκότος ὁ .Ἰόγος. Πηίος εεηίθι({35 

Πηιδ]ίαπῃ οαγ]θδίππο [γα] ΒαΦἱ1ο α έυα. ρἰείαῖο Π]14- 
ἔαηι ϱ6δὸ, Δία θΜἰΠΠΙΠ ἱπ[ογγὶ πιοἰοείο {εγο, 

υροίθ «μασ, ἐὔπι τίς, (απι ἰσάϊογυπι, 40 θυἱ{- 
πια» ρ]οδορηίεο φοοΐπι, δἱ αἳ Ιπίυ εἱορὶ, 
εί πΙπο Ἠ4ῦθο : ηεο αιιἰοφαπι πιμὶ οὗ ιάἱοίιηι 
4ο 60 πιευπι 6ΙΙ6ς8η6εο. 9ίο θμῖπι Ρραγεῖαθ Ἰοφυἱ 
ΡΓ5ίαί : πθ α[οφιιί {ρδὶαφ γἱγυίδη Ργφϊσθης, πιο 
ἱρουπῃ ἰαυάατο νίύθας. Τα νογο, ἆάπι ϱ0 εοπῖνιηρίο 
πο6 ἸΟΠογθ α/Ποίδι ρεγῖπάο πὶμὶ {4ο6εο γἱἀθγίδ, ας 

ἳ ϱφυἱ6 υμίας υὶτὶ οαρυἱ ἀἰέοὰ παπι ἁθπιυ]οθαί, 
Δἱίθγα ΠΙαΙΑΠΙ [ογίαί» αί θΙἶ1Η1 οομτο]ἱεπς ἀοιηυς 

Γιμπζαπιεηία ραπίείος ρἱηραί , Δίηύ6 εχἰογηᾶς ΡαΓί68 
εχοιποί. Ρεοϊπάς οἱ αυἱά ιηῖ οὐιεπιρογαυά η Ριι- 

ἰαυἱ5, υο [αοἱθς. Εξ λυίοπι οὐίοπιρογοῬ,. 8:ΐ6 Ρείο 

οἱ εοπίεπἀο : η ὐΠ1 οςί εηίπι. 5ἱ υπ υὲ ραΥ θεί, 

εο]ιετίδ, 1ρ56 «οημθ αἳ 60 γιοἱβδίπι οἩ9οιναυοείς. 
Νο ἀαυίθπι 5ο(ΙθβΗς, φμθπιαάπιούαιυν ή 60Γ- 

40 Ηθηγ. Φἐερβαπο θἰίαθ σου αδοίυς : Τιμώμενοι 
γὰρ πάντες Ῥδονται βροτοί’ Ηοπογε επίηε α[}εοί ουι- 
1165 (πίαπίκν ΛοπιίπεφῬ. 

(56) Ἐπίτε συνόδους καὶ συΆ.Ἰόγους Άνγευμα- 
τικούς. Ιἰὰ ἕλοβι .. νο, οἱ ΒΕ]Πίας ἰω νογδίοπο. Γι]. 
1Ι1ἱ6 ἐπί τε συ -- χαὶ συνόδους πνευματιχοὺς, 
εβςεί εηίπι Ἰοχεπάιπι πνευµατικάς. .. 

(27) Κατανήχοι. αι ἴζορ. µΠι18, οἱ Βἱέᾳ5 τη νος». 
δίυπο, Εά. ΙΠΔΙ6 χαταγέχοι.. 



5. οΝΡσΟΙΠΗ ΤΗΕΟΙ 0Ο! 

Ρο:3, υἱροία ραιτ!, οἱ αἆ Ρ866ΠΙ ΡΓΟΡΘΙΙΦΙΟΓ68. Νοη Α ὃ τοῦ καθ) ἡμᾶς λόγου χεφάλαιόν ἐστι, τῆς ἀγάπης' 

θΗἱη Ἱία Πίδογυ βἰαἰυ Γ66 Ποδίγ θυμί, υἱ αἱ] 

ααἰάθιι ἱπ γευις ρἱἱ]οδορ]ιατί, Πιδἰίογειι(ο ραΓ- 

ἔδπι ϱεᾳυἱ γε]ίσιως, ἀῑῑοεμήομεῃὶ αμίετΏ, αὐ59 ἑοξ/1ι8 

ἀοοίγίηδ μυδίγ οπριιί 65ἱ, «ΟΠΙΕΠΙΠΑΙΠΩΙ εἰ ΡΓΟ 

ἄλλως τε χαὶ πρὸς ἄνδρα ἱερέα τε χαὶ τοσοῦτον, ὃν 
χαὶ βίῳ, καὶ λόγῳ, χαὶ πολιτείᾳ (8) πάντων ἄριστον, 

ὧν ἴσμεν, γινώσχομµεν. Οὐ γὰρ ἐπισχοτήσει τὸ αυ- 
πεῖσθαι τῇ ἀληθείᾳ. 

αἱ λ/ίο ἀμοδιιμδ; 46 ργδογΕη δΓβᾶ γίγαιρ δαοογάοἰειῃ, ἰαιηφυς ἰΩδίῤησδιμ, φυεπ δἱ γἰία, 6ἱ δεΓποπε, οί 

ἰπδιίιμίο, οιηίμ!α, 408 πονίωιμς, ΡγαδιαΠἱἱσδίωλ μι 9966 Ἀρποθεῖπιιδ, Ἀθφιιὸ επἶηι Πιῶτου, 4ο Πες! 

[αἱπιυφ, νογἱἰαδὶ ἰδιοὺγας ἱη[αηὰάοί. 

Χγ. ΕΙΡΕΝ. 17’. Τ ΑΥΤΩ (69). 
Νοη οἶνε ο[οπείοκε πιοπἰία (γεφογᾶ αεεεµἰί Οαεατίεπείε ερἰεεοβὰε, ἰάφκό ἀαιίς αά επι (μετίς εἰφηήβεαοίε, 

φκἰθι ποη πεμογὶ [ἱθεγίαίε τεεροκάἰί γεφογὶκε ἐρίεἰοἰα εέημενΗῖ. 

Νοπ οοπἰυπιοἰίο5 ροϊἰαδ αἰᾳυθ ἱπδο]επίος, 4ὐεπι- Οὐχ ὑθριστικῶς ἐπέστειλα μᾶλλον, ὥσπερ ἐμέμφω 
αὐπιοάυπι αι ἀε ερἰδοἰα ποδίτα οοπᾳυεριυς 66, τῆς ἐπιστολῆς, ἢ πνευματικῶς τε καὶ φιλοσόφως, 
αυ βρἰγιααίἱέος αυ ρλἰοφορυίσε, ΔίΦµε, μἱ «0π- Χχαὶ ὡς εἰχὸς ἦν, εἰ μὴ καὶ τοῦτο λυπεῖ τὸνιλογιώτα- 
ΦεΠίαηοΠι οΓαἱ, δοηἱραὶ, πὶδὶ Ίου 4αοσιε ἀϊδθγιίδ- τον Γρηγόριον (40). Καὶ γὰρ εἰ τῷ βαθμῷ κρατεῖς, 
αἰππάη ΟτεροΓίιμΏ Ιπαἰο Ἀαῦθαι. Ειδὶ δπίπι ἀἱρηί- ἀλλὰ δώσεις τι χαὶ ἡμῖν ἐλευθερίας καὶ παῤῥησίας 
ἐαἱἱ6 ρυκάω δωµογᾶδ, αἱ Ποβίθ (4εΏ αἰἰηυἱά 18 ῥδιχαίας. Καὶ διὰ τούτο ἔσο ἡμῖν χρηστότερος. Πλην 
ἠυδιῶ ἡρογικιίς 4ο Ιἰοεηιία ἀαλδίδ. Αοὸ Ργορίετέα εἰ κρίνεις τὴν ἐπιστολὴν ὡς οἰχέτου, χαὶ οὐδ' ἀντιδλέ- 
υθηἱρηίοτθηι ἰο ποὺὶ5 ργωὺο. Θἱ ἴὰ ερἰθίοΙ8Ι1 πο- Ἅπειν (41) ὀφείλοντος, οὕτω δὴ χαὶ πληγὰς ληόόμεθα, 
δίπατη γεργδυθιηάἰς, (αηᾳµα4.ἱ Γαμωυ]1ἱ, αίφας Ἱνοπι- καὶ οὐδὲ δαχρύσομεν. Ἡ καὶ τοῦτο ἐγχληθησόμεθα ; 
πὶθ αιἱ (ο ϱὸ οὐμιετὶ ααἱάεπι ἀευεαί, δἱό Θἰίαπι ὃ πάντας μᾶλλον, Ἡ τὴν σὴν εὐλάδειαν παθεῖν 

Ρίαρας ἀοιἱρἰθΩΙΒ, 46 16 ἰαογγπιᾶς αωἱάρηι θιΠίἰ- ἄξιον. Ἔστι γὰρ ἀνδρὺς µεγαλόφρονος φίλων ἆπο- 
ἰθιμὴ8. Αη ὃυο 4μοαᾳυθ που ογἰιπϊπὶ ἁαλδίτυγτ 1ἀ δέχεσθαι μᾶλλον ἐλευθερίαν, ἢ ἐχθρῶν χολαχείαν. 

οοἵιο ου]νῖ ροἱίυ5, απ ρἰθίαὶ (μ, ἁοοἰἀθτθ οοπτεηἰ. Εεθὶί οπίπι Ποπληίς. ἀαηἰπιί μιαρηἰἑιάϊηθ 
ρεάἰεἰ, ΔΙρίοοσυι ροί]ως [θγαίθπι, αμα. ἑμήηιίοογὴ Ὀ]αη ἁῑίς αιηργὶοςιἰ. 

ΧΥΙΙ. ΕΙΌΕΜ. 1Η’. ΤΩ ΑΥΤΩ (19). 
Τεγιία Ἆσς εεί (γεφογίέ αά Ειμεεδίηπι (εαγίεισεπι ερἰείοἰα, ἴπ μα πιοάθγαίοπε εί [επίίαία εἰαξίηι µε», 

όμέΜΤΜΗΝ δὲ ΓέδΡοπα:ε, μί ργεοθθ ού) ργεσίρ5 μβογεί, υμαφυέ ριρηδγεί, οἱ ᾳμ4 γοςθ, (8 οροία ραφίέεε 
εο ἰ6Ι1ΡοΤ6, 410 [εοτῷ ἱπ Εεοοοδίασ ἱππρθίμ [δουταπί, αά/ανατεῖ. θιίνως υετθὶφ οεἰεπαἰί, κα ἄα εανσα ϱἳ 
4ο Φ1πο αὐ Ελμεθσὺίο υοσατείιΥ; «0 ΠΙΠΙΙΓΚΗ, φμο νεα πες ϱγαπάιηἰς Ρίθῦ8 εἰ βἰγἰάεῃς, (ὐγἰδιὶ ἱπὶιηϊςἱβ- 
δίιημβ Ἱπιρογαίος Ύαΐθης (Φ864Γο ουπι ἱπιρτουίς δμἱς ργρδθυς ἐπιπιίπεδαι. Μαρηυιη, ἱπημί (49), οεγίὰ- 
Ἡηδη Ργοροδίία[η οΓαί; ποη ἱριμανα οἱἰδίΏ μλμἱίογµπι αἱαορίίας, θε Ίηβηια αοἰθς, μἱροίο 6ά{6Ι18 ργορυρηΣίογα 
ας Ρροεϊίο ἀεί[θηφυτθ; φΜείι ἐπ Βαφίίίο, ἰπιο 6ί ἰπ (τεφοτίο, μὲ ἠάοἱ ΡτοριβιβἰοΓθθ 4Πιθο ἀεείφλαιί εγαιίν 
1πυς Παθμί. 

Νο ἱρεο αωἱάθη αἰἰοαυὶ πιαἱογοίο η ρἰαίαίεπι ο ᾖΕἶχον μὲν οὐδ' ἄλλως πρὸς τὴν σὴν εὐλάδειαν 
ῥυΔ{ῃ ΠΙΟ 6Γ4ΠΙ, Πη6(ιθ Ἠοο ποπιίηθ 1ηθ οΓἰπιίηθ» 

γὶδ. Ὑθτυπι ροδἰδαφ ασ πομηυ]ία οἵ1η βἀυοὶὰ 1ο- 
αιιεπάἰ Ιδεγίαἰδιη μβδυγρανὶ (4υο νἰἀο[ιοεί «οη- 

εερίυπι απἰσιο Ππιῴτοτεπι ἱεπίγεηι 4ο οὐΓΔΓ6ΕΠΙ), 

ἰαξΐπι οε586ὶ 4ο βυοουμαὶ, ΏιεαΙθ τορυ] [υθηίου 

ευὐ]θοί. Οι ἀπὶ οπίιη ἰά Γαορίθι., ου οἱ ί6, οἱ 

ρὶγῖία6 ἰορεφ ουρπὶίᾶς ΠἨλῦθσεω Ἱ Χωπο ἀυἱοίΩ 
εἰἰδιηθί Πιαἰεγοίο εἰ ΙβΠΔΥΟ ΔΜΙΠΙΟ 66560), {8ηι6η 
Ἱρδυιη ἱειπριφ μις ου αΠθοία ]άβοτατο που ραιἰ- 

ες, πεο [6Γᾶ, αι ἱπροδίυπι ἱῃ ΕευἰθβίαΗ] {606- 

τε, 6ο ἀεπίᾳμθ ρεπεγῦδυς Μυυ0ς δίγδηιυθηο θηἱ- 

Π]ω8 ᾗίὰ δΊΠοθῖΘ 40 βἱΠο Γιος Ρτο Εεοἰθεία ρρπαμ». 

γεπίδιωας ἱρίίωτ, οἱ ἰία γἱἀοίως, υἱ οἱ ῥγοςθ6 Ι10- 
δίΓᾶ5 ουΠΙ νοβεγίς ϱΟΠ]ΙΠΡΔΙΛΗΒ, οἱ υπᾶ ρυρηδευυ8, 

μιχροψύχως, μὴ τοῦτο µου καταγνῷς' ἀλλὰ μικρὸν 

ἐλευθεριάσας (44) τε χαὶ θαῤῥήσας (ὅσον τὸ λυποῦν 
ἐπιγύξαι χαὶ θεραπεῦσαι), αὐτίχα ἠττήθην χαὶ 

ὑπεχλίθην, χαὶ τῷ κανόνι φέρων ἐμαυτὸν ὑπέθηχα. 
Τ δὲ οὐχ ἔμελλόν σέ τε γινώσχων, χαὶ νόµους πνεύ- 
µατος» Νῦν δὲ χαὶ εἰ λίαν μιχρογφύχως εἶχον καὶ 
ἁγεννῶς, ἀλλ ὅ γε χαιρὸς οὐχ ξᾷ τοῦτο πάσχειν, χαὶ 
οἳ χαταδραμόντες θῆρες τῇ Ἐχκλησίᾳ (45), τό τε σὺν 
γενναῖον χαὶ ἀνδριχὸν, οὕτω χαθἀρῶς καὶ γνησίως 

προπολεμοῦν τῆς Ἐκκλησίας (46). Ηξομεν οὖν, εἰ 
δοχεῖ, καὶ ταῖς εὐχαῖς ὑμῖν συλλαμδανόμενοι, χαὶ 
συναγωνιούµενοι, χαὶ ὑπηρετησόμενοι, χαὶ ὡς ἆθλη- 

την ἄριστον χελευσταὶ παῖδες, ταῖς ὑποφωνήσεσιν (47) 

ἑπαλείψφοντες. 

6ἱ οβΟΓΔΙη Υοῦἰ μ4γθιΗΙΒ, ΔἰπΙθ, υἱ ργῶφίαη(]δδίλλμιη ρυμί]θι ᾖογαίοιθο ριθγῖ, φμος]αριαμἰοπίῦφ 
ΙηΩἰθΠ1υ8. 

(8) Πολιτείᾳ. ΒΙίυς γεγεἰ οαπἰιῖες ᾳυαδὶ Ίθρο- Ὁ (43) ΑΙίάφ ΟΙ,ΧΧ. Ροπίρία οοάείῃ 4/ΠΠΟ. 
Γἰἰ πολιᾷ, αυοά η αωἱδιιδάδηι ου. ἠαῦθιμς. ου 
ΓθΙΙΠεΠά3 ερὶ Ιεοί]0 πολιτείᾳ » µοη ομἱηὶ Βαδίίο µη 
εγαὶ Φίας ϱἰο ργονεσία, υἱ οαηἰἑἰ6 [οτεί ργς οδεσίς 
νετἑπᾷυβ. 

(69) Αἰίαφ ΟΙ ΧΙΧ. δοπρία 4π.υ ὅ05. 
(40) Τὸν ἁἱογιώεατον Γρητόριον. (06Πβ86ΠΏΙΗ5 (Γε- 

βοτίυιΏ οδἱἰς {1966 αὐ Ειδουίο ἰτοπίοὸ πµπουῃΏ- 
μη. 

(41) Καὶ οὐδ' ἀντιθλέπει». ία ΒεβΡ. ἴτον, εἳ 
Βἱίως {ῃ Υοιδἰοηρ. Εά. ιαίε χαὶ ἀντιθλέπειν. 

45) Οτυρ. υἵαι. 46, η. ὁ0 εἰ ὅἱ. 
(44) ἸΕ.ευθεριάσας. [ία 1ἱερ. υη.ς, οἱ Ρας». ΕΙ. 

ἐλευθεριώσας. 
(15) Τῆ ᾿Εκκλησίᾳ. Ἱια Ρας, Εά. ωἰηυς {:.11ο 

τῆς Ἐκκλησίας. 
(40) Καὶ ἀνδρικὸν οὕτω χαθαρῶς καὶ γΥησίως 

προπο.εμοῦν τῆς ᾿Εκχχ.λησίας. ΙΙ Ρὰνς., οι Πιι- 
Ιμβ νη νεγδἰοης. Κά. Ριαίθ χαὶ ἀνδρεῖον οὕτω χαύα- 
ρῶς προπολεμοῦν χαὶ γνησίως τῆς ἐλευθερίας | 

(47) Γαἲς ὑποφρωνήσεσιν. Μπίο νονηι Ε]1α8. 



55 ΕΡΙ5ΤΟΙΙΑ ΧΧ. δὲ 
1Θ’ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (18). ΧΙΧ. ΒΑΣΙΙΗΟ. 

ο Ττεο ερἰεοία εαρετίογεφ, εἰ ἐα φις ῥγοδίηκε οοηεί(ατ, ΙΧ αἱ ΒαδἱΙἰάΗ1, 6 δµΗέ αΠΠΟ δετὶρια, (1ο γα[ειο 
ἐπιρογαίοτ ἴπ Εοειεείαπι 6αεαγίεπσεηι ὑπρείκηι [εεῖε; ἰά υεί ες ἱροίς [ἱεγὶς εετἰὀ εοπδίαί. (010 απίεηι αο 
αἶοις ἱπιρείκπι {εετῖέ, 11 ΠΟΝ θεἱ φεπἰθιίία. Ώοειἰδείπιις Τ{εηιο[ς ἐπιρίαηι {απο γαἰεπιί ἐπιργεσείο-- 
πεπι 4πΠΟ 600 [αείαηι δογἰθὲι (49}: Βατοπίνς γε!γαλἰι αά απΜηι 264: ποείετ Λγκάεπιίκε Ματαηµε αά απ 
505, ἐρείφιε [αυεπί (ζοἱο[γεάιμς (50), Απιιίαπας, Φοσγαίεε (51) οἱ ΦοΛΟΙΙΕΠΙ (92). Βο[ἱαπαάϊεία αά αΏκθη 
ὤρτ ἀῑ[εγκηίς Γαθὶκα υέγο. φκοά αὐδιγάπηι εδ, αἁ απππι ὁ10. Επ ὶς οβἰπἰοπίθες ποπκἰδὲ-άμα δεπέ, φµα! 
4ε[ειιά! ροσδίπῖ, {Η{ἐππομιίαµα εἰ Ρτμάεπίίαπα. Ὀγαπιοίς εἰίφε: επι Τ{εμιοπίίο Ῥαἰεπίια ἱπηργερείομϊ απ-- 
"μὴ ὀθῦ εοπδίέε; 9εἱ ροίζως ΕΝ Πι Ποδίτο Βγιάεπίῖο, απ 505. Ροττο ἵπ ερἰίοία Ίιαο Χιχ Ογεφογίης οἱ- 
οπίβεαί Βαεί[ίο, Επκο[ {Παπ εδεε Εδεθίεε, Πογία(ν µί, Ργαπιϊςσίς [ἱ{ετίς, αά «ΜΗ υεπίαί, ἰσπιρωε ἰά ροδίκ- 
{αγές ἠατγείίσος ἐπιμιέμετε; ρετίεμ{µΝι 696, πό υογίϊαἰἰα ἀοοιτίπα σοπυε[ἰαίμ. 

Καιρὸς εὐδουλίας χαὶ καρτερίας, καὶ τοῦ µηδένα Α Ὀτουὶ οομςἰἶ εἰ ἑοἰογαιη!ς (οπιριθ οδί, ποβφυο 

φανῆναι ἡμῶν ἁνδρικώτερον, μτδὲ τοὺς πολλοὺς 
ἑδρῶτας χαὶ πόνους ἓν ὀλίγῳ καταλυθῆναι. Γράφω 
διατί ταῦτα, καὶ πόθεν. Ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος 

ἡμῶν Εὐσέδιος (οὕτω γὰρ δεῖ «περὶ αὐτοῦ λοιπὸν χαὶ 

«βρονεῖν γαὶ γράφειν) λίαν πρὸς ἡμᾶς ἔχει σνµθα- 
τικὼς τε χαὶ φιλικῶς, καὶ ὥσπερ σίδηρος πυρὶ, τῷ 

γρύνῳ µαλάσσεται χαὶ ὅόμαι καὶ γράμμα Ίξειν πρὸς 
δὲ παραχλήσεως τε χαὶ χλήσεως, ὡς ἐμοί τε παρ- 

ελγλωσε, χαὶ πολλοὶ πείθούσιν ἡμᾶς τῶν τὰ ἐχείνου 

σαγῶς εἱδύτων "Ὃν προλάδωµεν, Ἡ παρόντες, ἢ 
ἐπιστείλαντες, μᾶλλον δὲ προεπιστείλαντες, εἶτα 

παρόντες ἵνα μὴ αἰσχυνθῶμεν ὕστερον ἠττηθέντες, 

ἐδὸν νιγῆσαι τῷ χαλῶς Ἱττηθῆναι καὶ φιλοσόφως, ὃ 
παρὰ τῶν πολλῶν ἀπαιτούμεθα. χε οὖν ἐμοὶ 
πεισθεὶς, χαὶ διὰ τοῦτο, χαὶ διὰ τὸν Χαιρόν' ἐπειδὴ 

σύστασις αἱρετιχῶν κατατρέχει τὴν Ἐκχλησίαν, τῶν 
μὲν Ίδη παρόντων χαὶ καρασσόντων, τῶν δὲ, ὡς 
λόγος, παρεσοµένων Καὶ δέος παρασυρῆναι τὸν 

λόγον τῆς ἀληθείας, εἰ μὴ τάχιστα κινηθείη τὸ 

πνεῦμα Βεσελεῆλ (55). τοῦ σοφοῦ τῶν τοιούτων ἀρχι- 
τέχτονος λόγων τε καὶ δογμάτων. Εὶ δὲ δοχκεῖς αὐτὸν 
ἐμὲ παρεῖναι καὶ συνδιάξοντα χαὶ συνοδεύσοντα (04), 

οὐδὲ τοῦτο φευξόμεθα. 

ία οοπιραγαμόἰ, υἱ πε πουἰθ απἰπηϊ πιββηἑιόἶμο 

Ρεβιαηίίου αΡρραγοαί, 16ο πιυ]ἠ ποδὶςὶ Ιάῦοιθα οἱ 
διιάογοθ ἰομιροτίθ Ριμιοίο οοἱαυθπίωγ. Θ015Γ: αυέθηι 
ο. 19 υμ0ο Ίνρο εοΓυαπι, ᾳυεῖςῖ Όθο οἰιαςϊςαἰ- 
Ἱημς ορἰδοορις μοδίος Ειισεβίις (5ἱο δβίΙη 4ο ϱ0 
ιουὶθ ἀείπιορ» δοηεοιάωιη οἱ θεγἰηθιάνισι θέ) 
ΔΗΊΗΙΟ 613 η08 οδί αὐπιοάμΠι απιίοο οὗ αἆ οἰπιυ]- 

αἱες εοπιροπεπἆαθ ΡΓύΡΘΙΡΟ, 40 {6ΠΠΡΟΓΟ, τει 

ἱπηο (ΘγΓΗΠῃ, διρο]ίως ; Ριιοφι6 [ος6, μὲ «ερ[θ- 

οαἱτῖοῬς θἱἶ8ια οἱ ονοσαίτῖσες {ιιθγᾶ ᾱ (6 ΥγεβΙθΗΜ, 
ᾳιθππαἀμηοά να οἱ {ρ5ο πιαἱ δη {σαγ]ὲ, εξ πι], 
φυἱ γε ἱρδίως Ῥεγαρίομθ πογυηί, Πάθη υολὶδ (8- 

" οἰππίι. µε αηϊονθγἰσηῦ]5, υθὶ αἆ 61 γεηἰεηίθδ, 

νο οορἰυεπίος, νοὶ ρου, ργδηιὶθοὶν Πιο, ἃἆ 

ΘΗΠΠ ΠΟ8 οομ[οΓοηίθ6 : Ἠθ Ροβἰθᾶ πο Ρριάθαε, οἱ 

γἱοιί Γαδτίπιας, ου] γίμοσγο ΠΙουθνέ, ργς]ατε γίάο- 

Β Ιἱεοιί οἱ Ρ]η]οφορ]ίσο εδἀθπἀο ; ά φιοά ρἰετίᾳμο 
πουῖδ οχροδευηι. ΜΙὰ Ἱίπαιθ ϱΏδθφιθΓε, 36 τθη!, 

(υιη οὗ Ίαπο οἈΙδαπΙ, {υπ εἰ οὐ ἴεπιρυθ : 

ᾳυαμάοφμἱάσπι ἱιαγοῖοίὶ οομ]αταή6 ἁαπιηίς Εεοίε- 

θίλπι Ρογουτθαί, ραπ Ίδη ρε σεπίεδ, αῦ {αγβαδ 
εομοϊϊληίες ; ρασίία, υἱ που οδί, ὑγονὶ αβυξυτὶ. 

Αο Ρέγὶου]απι 68, πο υνοθηίαθἰς ἀοοιτῖμα οομγε]- 

Ἰαἱάγ, πὶςἰ ῃείπιο φούμθ (οπιροτό Ποφοἰθεῖί αρίείµις οχοἰἰείιτ, Ίου θ8ί, βαρ]οπιίς Ἰ]αδυιοάί ἀἱς- 
Ρμαιίοβμα οἱ ἀοριλαίυπῃ αγολλιεοξὶ. θ1οἱἱ ϱἱ 0 ορεγῷ Ρεθίαπι 6966 υἰάείως, υἱ ἱῃδο αἁδίτι, ἴεουιὴ 

αἰϊφυκπαίνι ΠΠαήδτας, 40ο [ῃοεῖδ Γάτα 601689, Π9 ου αἱάθηὶ πυηυς ἀε[ισίειηις. 

Κ’. ΚΑΙΣΑΡΙΩ (55). ΧΧ. 648ΛΗΙΟ. 
Νατγαί Φοεταἰεδ (56), αΏππο, πο Ὑπιοπιληίαμιις οἱ Ὑαΐοης ἰίθγιη «ΟΠΒυ]65 Γι6γς (φμἱ απ γα) υμ{θατίε 

308 [μὲ:), ἔεγγα πιοίι [αοίο ἱπ Ελ ηριία, Νἰεβαπι ΓΘΕΠΙ ΦΡΟΥΡΑ [μἱδεθ, άἱρ φμἰπία Ιάμς Οεἰοῦγὶκ. 1Ἠ εο 
(εγγ πιοίν, ροφῖ ΠΟΙΗΤΗ ΠΙΘΙΠΟΓΙΠυ ππαχίπηο, Βηγπί ἔω]π φιδίογ (ωβ8δαΓ/15. ἰεεΕί γαῖπα ῥγοίεεία5 (97). 
5α{νκο 6ὲ ἱπεο[μπες Ῥ6πε εοἰμα οναεί!. Ομα εἰα(ἰπι αγγορία οΕεΠδἰΟΠ6, [Ταίτθηι ΛΟΤΙα(115 εδ (γοφοτίνα, αίᾳπε 
εἰίαπι ρετεοαςὶί, μὲ αά Εεὶ εἰίίµπι δε ἰοἴππι οοπυετίθτεί. ου ηιἰάθηι, ἐπφαῖι Τ/εοίοῃις (8), οἱ ἵπ απἰπο 
αῦευαί, δἱ 6υΠΙΙΠΟ δἱμάίο εχορίαὺαί, φιεπιαά μιοά1 πιδιὶ ρεῖ [έθιας ρειδιιαἀοθαί, ου Ἠαπο 44 61η Πιυ- 
μδηόυ!η οευπρίοπειυ αγτιρυἱδβειη. 

υὐδὲ οἱ φόδοι τοῖς εὐφρονοῦσιν ἄχρηστοι ὡς δὲ 

ἐγώ φηµ’, χαὶ λίαν χαλοὶ, καὶ σωτῄριοι. Εἱ γὰρ χαὶ 
(ἴνεσθαι αὐτοὺς ἀπευχόμεθα, γινοµένοις γε παιδενό- 

µεθα. Κάμνουσα γὰρ φυχἠ, ἐγγύς στι θεοῦ , φηαἰ 

που θαυμασιώτατα λόγων ὁ Πέτρος (59)΄ χαὶ παντὶ δια- 
σι χίνδυνον, πλείων οἰχείωσις περὶ τὸν περισώ- 

ἑαεῖιῖ5 υοεἷθωε. Ὀρ]πάς, ἐπαλείψφοντες. [ίὰ Πορ. υπ. 
ἰ. Η]Πιι5 6 ὑπαλείφοντες. 

(48) Αἰίας ἈΙΧ. Βετίρια αὐπο ὄθ0ὸ. 
(49) Τοιι. Ἱ, ρ. 789. 
50) οι. Τ16οἆ. οὗτομ. [ἱδ. τσ, ο. 2. 
ϱ1) Πωυ. νι, ο 3. 
(59) 10. νι, ο. 2. 
(20) Τὺ πγεῦμα Βεσε.εήα. ΒεκεἰοεΙ, αγιζίες α 

Ῥοο νοσαίας, βρἰγίές 6)15 ἱπρίοέιις α οοὐἱήρα[10- 
πουὶ (αυογηβουἰ (Εαοά. Σχχι, 2, ὃ; κιχν, οὐ, 51). 
ὕος αμίοια Ίοου Ρε Ερ5οιεοὶ (οροσίις δἱρηίήίσαί 

Νο ἱρδί ααἱάθιία πποτες ριιἀοπείνις γυἱτ]δ {η - 
εοιηπιοάἰ βυΠέ, αμἱη Ροί]16, Ώ]ος αἱάειῃ δερἰομίία, 

τα]άς  οοιηπιουἶ δἱ φαἱωίὰΓοΒ. ΝάΠΙ θἰδί, Πθ 6Υθ- 
Πηἰηί, ορίοπιις, 6 ί8πιθη, οἵπι ευθομίαμί, ετιιάἰ- 

ΠΡ. Αἴρτο οπίπι αβίηα ν]οίπα οςε Ὦθο, υἱ οχἰιῖο 
αἰἰουδὶ Ἰοᾳμίέας Ραΐτιις : αἰηας οηπίς αυἱ Ρροτίοι- 

ΒαθΗίυσπι. Βμ1υ09. 
(54) Καὶ συνδιάξοντα καὶ συνοδεύσοντα. 1ἱ8 

Παρ. υπυς. Εά. ιηβίὁ καὶ διάξοντα ταῦτα, χαὶ συν- 
οδεύοντα, αυοά Βἰ]ως ναγιῖ! : Αίπιε Ίος αάπιηέ» 
θίτεπι, εἰθίφιιο ἐπεγῖν οοπιεῖ(επι πε αά]απφαπα. 

(55) Αιία, ΧΥΙ. θυπὶρία 4Ηπυ δ0δ Ιαῦεηίθ. 
(56) Ηίςι. 0. τν, ς. 16. 
(51) ὄτορογ. Ογαέ. ν!’, Π. 15. 
(58) Οαγιη. ἠδ. µν οα511. 1. 
(59) Φησὶ... ὁ Πέτρος. Ιβπο γαι» ιά ο) 5µιευ- 

Ρίὰ οί Ώφο Ρεἱπὶ 5οπἰεηΙᾶ. 



να] ΕΡΙΞΤΟΙΑ ΥχΙ]. δ6 

ΚΕ’, ΤΟ ΑΥΤ (60). 91 ΧχΧΙΙ. ΕΙΟΕΜ. 
Εοἱεηι [επΊροτε ΡγουΝ! απθίο εογριῶ πι! [ίετα ἴνεο ρτο ΑΠΙΡΗΙοεῖο, απο δε[[ἱεεί 769, ιο [απίκήα, εἳ 

ΛΟΝ ῥργίκ5 (οηδίαπιἰποροίἑ ργαΓ[εοίμηι νἰάίπινο δορἠτοπ υπ. Ῥωτεπί]α εἰηκίάενι εκ αἴφιε ἀϊφκίίαιἰε πιεπ!ἰο- 
πεπι «η πι ἀἰεετίε [αεῖαι ΤΠεοίοςμε ἵπ ερὶείοία, απο Πεσφιε οροτ!κί: [Πεντε αἰἰασηια ΦεπΙΙΛαδ, φνίδις 
Απιριιιοείο ϱκο ολυπιπ/ΐθ οχαᾳἰίδίο, υ88ἱ ρθομηί ᾳγα!ἵα ἡμανί αἰίσαιῖά μεβδὶβδεί γεΐδηιιο [ανίδεί, εκηι- 
ΊνΟΓέπΙ Λομιίπμπα θΓαιίαπι εἰ Ραιγοσἰπίαπε οοπεἰ[ίατε πἰιμγ Ογεφογίμα. Πίαφμε δορηγοπίνπι, (πεπι ραιτία φυ- 
γίαπι αρρείίαί, Υοφα!, μὲ Απιρηιιοςᾖίθν κό ἱπδίατ οπιπίνπι ῥταθεαί, ροίεηἶ υο(μπίαίεπι αά)Νηφεῃ». 

Ἔδει, χαθάπερ τὸν΄ χρυσὺν καὶ τοὺς λίθους τῇ λ ΟἨιεπιπύπιοάσπι ΔΠΓΙΠΙ 4ο Ἰαρίάθθ αβρθοίιι ϱ0- 
ὄψει γνωρἰζοµεν, οὕτω χαὶ τοὺς χαλοὺς καὶ μὴ τῶν 

ἀνδρῶν αὐτόθεν διαγινώσκεσθαι, καὶ μἣ µαχροτέρας 

δεῖσθαι (00) δοχιµασίας. Οὐ γὰρ ἂν πολλῶν ἑδέησεν 

ἡμῖν λόγων ὑπὲρ τοῦ τιµιωτάτου υἱοῦ ᾽Αμϕιλοχίου 
πρεσθεύουσι πρὸς τὴν σὴν µεγαλόνοιαν. Θᾶττον ἂν 
Ίλπισα ἓν τι τῶν ἀπίστων χαὶ παραδόξων. ἡ τοῦτον 
ἁγεννές (07) τι πράξειν ἐπὶ χρήµασιν, ἣ διανοήσα- 

«.θαι ' τοσοῦτον αὐτῷ τὸ παρὰ πάντων συγχεχωρη- 

πὸς ἐπὶ χαλοχαγαθίᾳ, καὶ τὸ πρεσθντέραν τῆς ἡλι- 
χίας ἔχειν τὴν φρόνησιν. ᾽Αλλὰ τἰ χρὴ παθεῖν; Οὐ- 

δὲν διαφεύγει (608) τὸν φθόνον, ὁπότε χαὶ τούτου τις 
μῶμος ἤφατο, ἀνδρὺς δι) ἁπλότητα μᾶλλον, Ἡ τρό- 
πων (09) χαχίαν περιπεσόντος ἐγχλήμασιν. Αλλά 
σοι μὴ ἀνεχτὸν φανείτω περιϊδεῖν αὐτὸν ταῖς συχο- 
φαντίαις παρασνρόµενον. Μὴ δέοµαἰ σου τῆς ἱερᾶς ρ 
καὶ μεγάλης φνυχῆς, ἀλλὰ χαὶ τὴν πατρίδα τίµησον, 
χαὶ τῇ ἀρετῇ βοήθησον, καὶ ἡμᾶς αἰδέσθητι τοὺς 
παρὰ σοῦ καὶ διὰ σοῦ δοξασθέντας, χαὶ ἀντὶ πάν- 

τὼν γενοῦ τῷ ἀνδρὶ, τῷ δύνασθαι τὸ θέλειν προσ- 

θεὶς, ἐπειδὴ πάντα τῆς σῆς ἀρετῆς οἶδα ἡττώ- 
μενα. 

ΚΓ, ΚΑΙΣΑΡΙΩ (70). 

ΡηῦΒΟΙΙΩΙΙΒ, ἰίὰ θἱἱΔΠΙ Ρργοῦος αίφθ ἵππργουοῬ 60- 

ἀεπι πιοὰο Ἰηίεγηοςοὶ οροεἰοΏαί, ηθς Ιοηρίας ί6πι- 
Ροτΐ βραδυ] αἆ 60ΓΗΠ1 4ΠΙΠΙΟΒΡ οχρἰογαπἀος ἀθεί- 

ἀοναι]. Παιά οηἱτα πα ε18 πο! γετὺῖφ ορυφ [ἱρσοί, 

Ρο ο]ατίβφίπιο βΙΙο ΑπιρηιιοσΠίο (δι απσιϊ πιᾶ- 

Εὐιμάϊηεπι ἀεργθοσηί]. Βιυἱάεπι {ρ8ο ἄπμίη ία μἱἆ 
Ροιἱα8 ος 118, αἰι (άθπι οχοθὀηί, αἰιθ αὐ ἠοιπὶ- 

πυπ) θεησθίυμς γοπιοίὰ δυηί, (έήγαπι βρεγατὶ, αμαπῃ 

υἱ Πὶο ρδουπί ολυ58 ἱρπανὶ αἰἰημίά [Αοετοί , δυέ 
εοβἰἰαγοί : ἴηπια οἱ οηιΙπ]υϊη ϱΟΗΏβ6ῃδ ρτουϊίας ἐτί- 

υαἱτας, Ργαἀεπίίαφιθ Φἰαίο απιἰη ος. 56 α]ή [8- 

οἷας Ἱ ΝΙΗΙΙ Ιίγοτοπι οΒυρίὲ, ααἱγρε ουπῃ τοργείιεη- 

δἱο φιιόαπ] επ θ1Ίαπω αἰρορίί, οὗ αἰπιρί]ο]αίθιι 

ροιίμ6 αὐάπι οὗ πιογΙπι Ἱπιργοβίθη , οτἰπ]ηῖφ 
αοομδαίυπι. Λι ΕἱὈὶ πιηίπιο (ογυπάυπι τἰάδαίυς, 

επι εααπιη]ῖς οχαρἰἰαίμίη ἀεδρίςεγθ. Νθ, πα μαι, 
4ὐ4νο, 46 β40ΓΟδΔΠΟΙΗΙΠ ΠΜΙΗΠΙ ϱἳ Ἱπαρπυπ απὶ- 
Πλ ΟὐϊθδίοΓ, Υθγιιπῃ ϱἳ Γ8/ΓΙΔΠΙ ΏΟΠοΓΟ αΠἱοο, οἳ 

γἱγιυι] {ες οΡοπι, 6ὲ πο, αἱ 4 {9 οἱ ρου ἰ6 βἱογίᾶη] 

εοΠμααουἱ 6ύΠ119, Υθ6γθΓ6, ἀίφιιθ Ἱηςίαγ οπιηίυπη {6 
Ποπιϊπὶ Ῥτωρα, Ροιεηίίῶ ηἰπίτυπι γο]υπίδίοπι α- ΄ 

φυπρεπδ; φυαπάυηι]άσπι πεἰηὶ δχρ]ογαίυη οςί, Ωἰ 

6586, 4υ0ά Πο ει νἱγιυ] εθάαί. : 

ΧΧΙΗ. ΟΣΒΛΗΕΙΟ. 

δεγίρία Λο εοάεπι {ΕπΙροτε, Ρτο ΑπιρημιοσΠΐο, ερἰεοία αά Οαεατῖνπι, φκὶ εἰ ἵρεε 6οπε(αιἰπομοίέ Ρτα/[εείνε 
[μεταί, αΠΠο 505, αἱ (Μπι εἰίαπι ἀἰρπίίαίε φμαάαπα, αμί εετἰε ΡΕπε αἀπιθηίκίγαία ῥγουἰπεία Φίοτία εί ακο(οτί(αία 
Ρο{εδαί. ἴπ Πὶς ΗΗεγὶς Φδοεγάοιἵπιη δἱ δειιθοἰυίθηι, {πιο οβΠἱεἱθίΏ εκαπι, θεἱ οσεµίίε εωδἰλάίσαι, εί αρετίε 
εουπιεπιοΓα!; φκοά 4ΠΠΟ ὅδ9, πιαθὶε Φ1αΠι αἨΠΟ ὅθὺ οοπυεπἰτο Ἠεπιο περατετέ. ἆωθεπειῃ ακίεηι αρρεί[αί 
Απιρηιιοεβίκπε (σγεφογίνε (11), φκοά φμἰάεπε αὐφοίμίᾳ ΠΟΠ Σεί αεοἰρἰεπάκηι, εά /ηΦΕΠΕΠΙ τα ὠτεφοτίο, φκἱ 
φΓανάϊἰογ εταί. Ιδίε ακίεπι (ακατίις Ποπ υἰάδίιγ [μέσα (ογεφοτί! [Υαίεγ. 

Εἰ μεγάλα ἐστὶν ἃ αἰτοῦμεν, μηδὲν θαυµάσης ο δ5ἱ Ἱπβρπα 8ΗΠί (ιά Ροίίηιας, πο πιἰτογίθ: ΠδΠι 
ἐπειδὴ χαὶ παρὰ μεγάλου, καὶ συμμετρεῖσθαι (72) 

δεῖ τῷ αἰτουμένῳ τὴν αἴτησιν. Ὁμοίως γὰρ ἄτοπον 
παρὰ μικροῦ μεγάλα αἱτεῖν, καὶ παρὰ μεγάλου 
μιχρά. Τὸ μὲν γὰρ ἄχαιρον, τὸ δὲ µιχρόλογον. Αὐτός 

σοι πρυσάγω διὰ τῆς ἑμαυτοῦ χειρὸς τὸν τιµιώτα- 
τον υἱὸν ἡμῶν ᾽Αμφϕιλόχιον, ἄνδρα τοσοῦτον ἐπὶ 

χαλοχαγαθίᾳ γνώριµον, χαὶ παρὰ τὸ εἰχὸς τῆς Λλι- 

χίας, ὥστε ἂν αὐτὸς ἠγάπησα ὁ γέρων, χαὶ ἱερεὺς, 

χαὶ ὑμέτερος φίλος, οὕτως ὑπολαμβάνεσθαι. Εἰ δὲ 
φιλίας ἀνδρὸς ἠττηθεὶς, τὴν διαθολὴν οὐχ ὑπείδετο, 
τί θαυμαστόν, Τῷ γὰρ μὴ πονηρὸς εἶναι, οὐδὲ 
ὑπείδετο τὴν πονηρίαν, λόγου μᾶλλον διόρθωσιν ἢ 
τρόπου προσῄχειν αὑτῷ νοµίσας. Οὕτω συμπονεῖν 

ἃ ΠΠΑΡΠΟ Ρειίπυδ, 30 ρεἱἰοΏθίη ουΠΙ 60, 8 ϱμο 
Ρεμς, πιειϊτὶ ἀθοθί. Αφιαο οπίπι αὐθιγάμπι οδι 

ἃ ΡΑΓΥΟ ΠΙΔΡΙΙΑ ΡοδίµΙ3Γ6, ΔίΙΙ6 4 ΠΠΑΡΏΟ ΡαΓνα. 
Ναπι υἱ ἡ]μά ἱπρογίαπιπ θϱί, ἰία Ίου πιίμαἰἶ αο 
Ργεραγεὶ ΑΠἱΠιΙ. [ρ86 πιθα πιαηυ Εἰδὶ οἱαγἱδίπιυπι 
Βασ ποδίγυπι Απιρλίιοομίυπι οΠθτο, υίτυπι Ργο- 
Ρἰια!{ς ποπηίπθ πβφυθ αἀθο πολί]επι (θἰίαπι Ργφίος 
αὐ δη ὧί.ς [εγαί), υἱ μες, αιί θἱ δ6ῃος, θἱ 6906Γ- 
408, 6ἱ αππἰσυθ γερίθτ; δι, ρΓΦε]αΓθ πιοσῦπῃ ἁρὶ 
εχἰἠπιαίµγης βἶτη, αἱ θ4π 4ρι νο οχἰβι]ηδίίο- 
πεπι οβέίπεγεπ, Ομοἱ οἱ νἱτὶ απιὶαἰα οδρίιθ 4ο 

δυρογαίι6, οδἱηπιηΐαπι 99 Παμάφιδρυδ αβο]ίο- 
οι, αυἱάἀ πιίταπι Ἱ Ναπι αιία πηπίπιο ἵπιρτουις 

ἐδέξατο (16). Τί τοῦτο δεινὸν τοῖς εὐγνώμοσι;. ΜΗ ΡΏ ογαι, ἰἀείγεο πο ἱπιρτουίιαίθαι φαἱόεπι βαὐοάογαίιιθ 

65) ΔΙ ΟΧ.. δογὶρία 4Ππο ὅθ9. 
06) Δεῖσθαι. Πδπο νοςθΠῃ, «ὐ ἵη ει]. ἀεθιαί, 

ευρρ]ενίιπις ϱ [ορ ίυις. 
(67) Ἁγενγές. ἴία Βνρ. υμ8, οἱ ο. α ιηαγρὶ- 

Ώεπι. Μαίο ἱπ ἰοχίιι ἁγενές. 
(08) Αιαφεύχει. Πα Περ. οἱ οἆ. αἆ Ἱπαιςσ. Μαἱθ ἱπ 

ἴδχίι διαφεύγειν. 
(09) Τρύπων. Ἱια Περ. ΙΗ115, οἱ οἆ. δά μια16. 

Μαἱο {η ἰοχίυ τ όπῳ. 
(70) Αἱίπφ ΟΥ. δοβίρία οοἀεπῃ ίΘΠΙΡΟΓΟ. 
(71) ΑΗΙΠΙΟΝ. Εν. Σχγι, ϱαρ. ὅ99. 
(12) Συµµετρεῖσθαι. Ίια Ἰομα. ἀῑο. Εά. πι:]ο 
κ αν ος 

(10) Ἐδέξατο. Τια Πορ. "πΗΦ. Ὦά. ιμαὶο ἔδοξε, 
αιιοά Βἰὰς νου], υἱάεγοίιτ. 



6! " Εριδτοια ΧΧνΙ. 69 
ὕδωρ παρὰ τῶν Ὀστρακένην (85) οἰχούντων. Λάχανα Α ΙίΦ αιἱ Οδίγαοἵμαίη ἱποο]πί, Οἶοτα απίοῦη ϱἱ  νἷγο 

δὲ εἰ αἰτοίημεν παρὰ ἀνδρὸς Ὀζιζαλέως (86), ὧν 
ἀφθονία μὲν παρ᾽ ὑμῖν (87), παρὰ ὃξ ἡμῖν πολλὴ 

σπάνις, θαυμαστὸν οὐδὲν, οὐδὲ ἔξω τῆς συνηθείας. 

Καταξίωσον οὖν λάχανα ἡμῖν ἀποστεῖλαι πλεῖστα 
καὶ κάλλιστα, Ἡ ὅσα γε δυνατὸν (ἐπεὶ χαὶ τὰ μιχρὰ 

μεγάλα τοῖς πένησιν), ἐπειδὴ χαὶ τὸν µέγαν Βασί- 
λειον δξξιούμεθα, οὗ μὴ βουληθῇς, ὥσπερ ἑπειράθης 
κεχορεσµένου φιλοσοφοῦντος, οὕτω πειραθῆναι πει- 
νῶντος χαὶ δυσχεραίνοντος. 

Κα’. Τᾳ ΑΥΤΟ (98). 

Οᾳἱχαἱεηδὶ ροἱϊορίπια», απογα αρυιά Υ0 δυΠηηα 

οορῖα, διὰ Π08 Υ6ΓΟ π]βρΠᾶ ἱπορία ο8ί, πες μηίταπι 

[ιογίί, πεο 4 οοηκιιθίιάἶηο 4αἱἱδπυπ]. Νο ρτανεγίἰ9 

ἰίάᾳιθ αἆ ΠοΒ οἰθγὰ πιίετο Ρ]υτίπια οἱ ρΙΈΝΕΓ- 

γίιπα, αι αμαΠίὔ οδγίο Ροίιθῖ (Παπ εχίρυα 

ᾳπύᾳυ9 ραιροτίὺας ΙΙΑΡΠΑ δυμ{), αιιδηάὐφυἱάειη 

Π]αβΏυΠ θύλπι Βαδίίαπι ο πα εχοἰρίεπιςδ, φἴ1οπὶ 
ο.νθ, πο (υδειπαἀπιοάσ δλΜΙγύ ρΏἱ]οδορμαπίεη) 

οχροΓίυ 68, ἰίὰ αἱίαιη θεα γἱοηίθιη εἰ ἱπάϊᾳπαδαπάνπη 

εχρογ]αγὶς. 

ΧΣΧΤΙ. ΡΙΡΕΝ. - 

Ετιπιο ή δµαπε, ης Απιρηιιοε [νε οίετα εορϊοκἶμ» ἱπιρετίίαί, α 56 οομεΙΗΠι ἐγὶ ]ο668ὲ ππα(μγ. 

Ὡς µιχρολόγως ἡμῖν ἥχει τὰ λάχανα παρ ὑμῶνὶ Θωαπῃ ραγοθ 3 γοῬίφ αἆ 05 οἰεγὰ γευίανε! εἰ φμἱά 

καὶ τί γὰρ ἄλλο, ἢ χρυσολάχανα (89); Καὶ τοί γε ὁ Ὦ α)]ιά δαπί 41 .ΠΠ αιιγοὰ οἶθγαῦ Αἰᾳμί 0Π1Π68 Υ6δΙΓ8 

πᾶς πλοῦτος ὑμῖν χῆποι, καὶ ποταμοὶ, χαὶ ἄλση, χαὶ 

παράδεισοι, καὶ λαχανηφόρος ὑμῖν ἡ χώρα, ὡς χρυ- 
:.σοφόρος ἄλλοις, καὶ λειμώνια φύλλα νέμεσθε (Μ)). 
Ὁ δὲ σἵτος ὑμῖν ἡ μυθιχὴ µαχαρία” χαὶ ὁ ἄρτος, ὃ 
δὴ λέγεται, ἄρτος ἀγγέλων, οὕτως ἄσπαστός τε καὶ 

ἄπιστος. Ἡ τοίνυν µεταδίδοτε τούτων ἡμῖν ἀφθονώ- 
τερον, ἢ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀπειλήσομεν ' τὸν δὲ σῖτον 

ἑφάξομεν, καὶ εἰσόμεθα εἰ ὄντως δρύσῳ µόνῃ τρέ- 
φονται τέττιχες (91). 

κ7'. ΤΩ ΑΥΤΑ (03). 

ορες ἵπ λοτιῖς οἱ Πανίΐφ, ϱἳ πεπποσίρα5 οἱ ΡοπιαΓί(θ 

βἰία δυπί, οἱ οἱ[ογὰ νωμῖφ 68ἱ γορίο, φΠειηδάηο- ́  

ἀαπω αἰίὶς αυγίίδγα , Ρεπσησίαφιο [οῖα οο εφ. Αἲ 

(παιποπίπη νουὶβ [αὐοςα [αεί ὁσί : οἱ Ρ8Ηί8, 

υἱ ἀἱοὶ βοἱθι, νοῦἱς θνὶ ραπίβ απρεἰογυπ ; ἱία γορῖφ 

βΙὰἱ18, 40 ΡΓΦί6Γ δ8Ρθι Υθδίγαπι ἠύδιπφιο νε. 
Αυι ἱρίιαγ οἰθγα νοφίτα οορἰοδίιις ποὺίφ Ἱπιρέγι]ρε, 

αυἱ αἰἰιὰ φαἱἀδίη πἰ μὴ! οομιπιἰπα Ὀίης Υεγυπη {πι- 

πιθηίαπι Ποδίζυπι «οπιἰπουίπιυς. ας δοἱθηιυ6 Ώ1η οἱ- 

εδἀᾳῷ ΤΘΥΘΓΑ 800 ΓοΣυ αἱδηίυΓ. 

ΧΧΥΠ. ΕΙΡΕΝ. 

οεοεε πεῖπαίμα [ιιεγαί (γερογίας (π ερἰσίοία εμροτίοτε δε [γαπιοπίμπι Ναλίαπλεπκπι ΠΙπΗΠΙΕ ΠΙΣΕΙΤΗΡΗν ηὶ 
Απιρημιοσμιιις οἶετα εορἰυδίι5 Πειίεγεῖ, ομὶ εοππἰπαοπί ευ! ΑπιΗΙΙοο]έως γεδροπάἰδδεί, τί οεγεηη][ε ἐ5ἱ. 
εί α πιογίέ, πες α [απιε Πιείμετο (02ἱχαίειεςδ, εἰἰαπιεὶ 11ο ΠΙΙΜΕΓεΙΗΥ ᾖ[τιηιεπίκίπ, φιιοά ἴαπι πιαφι][εδ 
αοίέίαδαί, Λίο {ἱεγῖε, φιια οείᾳ οἱ «αἱε γεδρυΓεᾶ διωΗ, (γοροτίης γεσετὶρεί!. 

Παΐζεις. Ἑγὼ δὲ οἴδα τὸν χἰνδυνον Ὀζιζαλέως ᾳ ῥµμιιὰΐφ. Αι ορο 0Ο2ἰχα]εηδίς ρεγίου]άπῃ πονὶ, έπη 

πεινῶντος, ὅταν μάλιστα γεωργήσητε (95). Ὃν ἓν 
τοῦτο µόνον ἐπαινετὸν, ὅτι κἂν λιμῷ «φθαρῶσιν, 

ἀλλ εὐωδοῦσι, χαὶ λαμπρᾶς τυγχάνουσι τῆς τα- 
ο Πῶς; πολλοῖς βάλλονται καὶ ποιχίλοις τοῖς ἄν- 
εσιν. 

ΚΗ’, ΤΩ ΑΥΤΟ (04). 

ἁθπιπι {απο Ιαῦογαπί!ς, οἵἵπι «λᾖ, πιαχίπιθ θχ00- 
Ιιιδεῖῖς. (ΘογΠῃ (ΔΙη6η ου υπ Ιαμάασλρίιο δρί, 

αιιοά οἰἰαμιδὶ {απ1ς Ιηίογθληί, ἰαπιοη δυανἰίου οἱειί, 

8ο αρἰιά]όάαπι ορυἱίήγαπι οοηθθηυυπτυς. Οἱ 4π- 
46η Ιδίμά Ἱ Μις ας ναγίἰς Ποσίυις οοπδρειρυπίη;. 

ΧΣΤΗΠΙ. ΗΡΕΝ. 

Πἰε αἰίεταπι αά Απιρηιιοομίηπι ερἰςιοἱαπι, ε]αεάεπι ργορεπιοάμήη αγθαπιεμΗῖ, δεά ΠΟΠ εοἀεπι ΙΕΠεΡΟΤε ετὲ - 
Ρίαπι, «ιθ]κποίπικ». Εεείίνε γοαί (γεφοτίιφ ΑπιρηΙυείδηι, µε ἀἰγεείκηι αά 56 Ποερίϊίεπι ἰαμίε εἰ Μαπιαπί(ε 
ετεϊρίσπα, ο[εγίδε εΝΠι ΠοποΤατε ἀἱφιείκγ. 

Τὰς ὁρείους μὲν, ὁμόρους δὲ τῇ Παμφυλίᾳ (95) 
πόλεις ἐπισχεφάμενοι, Γλαῦχον ἐχεῖ θαλάττιον ἓν 

τοῖς ὄρεσιν ἡλιεύσαμεν, οὐ λίνου δ.χτύοις τοῦ βυθοῦ 

τὸν ἰχθὺν ἐξελχύσαντες, ἀλλ᾽ ἀγάπῃ φίλων τὸ θήραμα 

(89) Ὀσερακίνην. Ρ]π. Ὀ6οιιπά. Ηἱ8έ. πιιπαἰ Ἱ- 
Ότο ν. πηοιίίοηθδιη [αεί ΟΡιγαςοίι ου]υδήαιη α 
ῄηθςφ Αταὐϊς ροβίΐ, 4 Ρο]υδίο εαν πι]. ραβδυ 
ἀ]νίαρί]ς, 
(86) Ὀδζαιέως. Οχἰτα]ε φὐάδη εγαί Οαρρᾶάο- 

οἱ τοβῖο, ἵ 4. ἐς υιοταὐφίας Απιρηιιοσιιθ. 
(87) Ὡν ἀφθονία μὲν παρ’ ὑμῖν. Ίίια Βεᾳρ. ἀιο, 

οἱ Ραβ8. Εά. Πιαἰε ὧν ἀφθονία ὑμῖν. 
(88) ΛΙίας ΧΙΙ. Βογὶρία ϱοἀθῃὶ 4ΗΠΟ. 
(89) Ἡ σο.]ἀχαγα. (04. Ραβ8. χαὶ τί γὰρ ἄλλο 

ἠλάχανα» ἓί φιίά αἰίκά φµαπι οοτα ὃ 
(90) Καὶ ἠειμώγια φύλα γἐµεσθε. Ρταἰεπείαφκε 
[ο[ἷα ραδεῖιῖδ. ὑοιμθεβς.: βγαίαφκε οἰγεπίία ροεεἰάε- 
εἰς ; δχἰβί]ηαἰ αιίοπι ναιῖθ ου]αθάαια εἰυί ἱρποι 
6556 ἡδηιθ]ολίυΙη. 

(918) ΑρΓόσῳ µένῃ τρέφονται τέττιγες. Ὑἱνα. 

απ πιοηίαηλα οἱ Ραπιρμηγιια τὶείπαθ υγὴθς Ἱα- 
ΒίΓΆβ66ΠηυΦ8, (Οἱαυσουπ ἰδὶ πιαγίηυσι η που 

Ρ ϱἰεσαιί 6υπΊή5; ποη [ποίς γαοίθις 6 ρεο[υπάυ οχ- 
ἰγαἱνομίθς Ρίδεθη , θοὰ οαρίέαίο Αιωίοοτυπῃ οδρίι- 

Εεἰοῦ. Υ, ἷί : 
Ώνήιηνε {ΙΟ ΡαξοεΝ!ΜΗΥ 4βΕ5, ἀππι Υοτε εἰεαίς. 
Που ἰάδιι Βἰμίὰς ἀεςοσίε, ο. χι, «δρ. 6. Αἱ 645 

τωγθ 4 φοίμω ἀγρυιπεμίυὴ θέ φωοά, ουπι ος- 
οἰιαί βυὐνοίαπί, γεάάαπἰ ἡβι1ογθη). ὕθφιο δέ 
αἆ εχογεπιομἰα οοΓροσί5 μπι {ΟΓΑΠΙΕΠ ϱδί, (εδίο 
ἱυίά. Ῥ]ϊηίο. - 
ο Αἰίας ΟΧΙ. Βοηἱρια 4ΠΠΟ 6ὀθ9. 
(95) Γεωργήσητε. ἵνλ «ο. ῬαΡ., δἱ ἆπο Πδθρίὶ, εἰ 

Οσ11ύεί. Εά. γεωργήσηται. Οοιηδεί. ς επι πιααίπιε 
ΠιΘΦΣ6Ί)η [εοεγί((ς, ϱιιοά ἰοία τορίο ργλίοηαἰς οἱ Ἰου- 
ἰδιιδὶς νὶχ αυἱοαυδῃ οἱ (ογαί, υἱ ἱπ θρἱθὶ. κχν, 
αἆ ουμιήθιὴ. 

(94) Αίας Ο0ΧΙΙ. ογίρια (6πιροτο ἱπορτίο. 
(65) Τῇ Παμφυ.1ίᾳ. ἵνι «οἱ. Βεμ. Τη οἡ. τῆς Πχ 

φυ ίας. 
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γανὶ ἱγεοείοπίοβ. Όπο νετὺο (ἱαπουπῃ το Ρεἆοβ δι{ο- Α σαγηνεύσαντες. "Απαξ δὲ τὸν Γλαῦχον πεζεύειν µα- 

Γ οἴα η πεδία ργουϊια{ἱ νορίγο (αμοἱ]αγίμπῃ , θἴίθπι 
Ιιοδρίέἰο πιδηϊίογ οχοῖρἰίο, οἱ Ιοδρία[ἰίαίο Ὀογ- 

Ριυγὶς οθἰοῦγαία οἱ) οἰογίθιαφ Ποποτλί6. 

ΧΧΙΧ. 5ΟΡΗΗΟΝΙΟ ΡΠΑΣΡΙΡΙ. 

θόντα γραμματογόρον προσαπεστάλχαμεν τῇ ὑμετέρφ 
ἀγαθότητι (96), ὃν φιλοφρόνως ξενίσατε, χαὶ τῷ παρὰ 

ταῖς Γραφαῖς (97) εὐδοχιμοῦντι ξενισμῷ μετὰ λαχά- 
νων χαταξιώσατε. 

ΚΘ.. ΣΩΦΡΟΝΙΩ ΥΠΑΡΧΩ (98). 
6αεατίιο εσας ταϊπὶε εχρεά[(5, Π1ος 1 ῥαίτίαπι ΤΕΌΕΥΦΙ4, ΠΙΟΓΡΟ εογηρί(χτ, µεπι θγευὶ ΠΟΥ: εοπεεενία 

δ.ί, αἨο 508 δπἐιηίθ, εί ἱπομμίε οὖν. 3οπ δοἱώπι 4οίογε αεετἰεσίμιο ΠΙΟΤΕ {αι ελατὶ εαρἰεῖς στοφοτίωπι α[- 
εοίί, εεά πιοἰείἰεείπιας οἰίαπι ἰπ]εο. εἰ τεγθί ἐρείμα παν (99), ποροϊἰογι ἱπουτδίοιες, ποΓµὸ» ΟΝΕέΕΤό 

Ῥγεδεις αὐ ΠέΗΙΕΙδ, φεγείαΣ εαδ ἵη υαγὲς οαγπιπίθα εί ερἰείοίἰς ε[Γ ιά. ΕπεπιρΙο ἐ9εε ροἰεδί πας ἵρδα., κα 
ΦδορμΗγονέκηὲ (ομἱαπιοροίἰ ῥγα [εείμηὶ ογαί, οὐδέεγαί, οβἐδίαίτ, ευ διηἰολιἶθηι, Ρες ολα ἱδδίπια (42 10σ, 
μει υἱοοῬ οἱ πιογίµυ8, ΡΕΓ(ὸ 6Ρ6Φ ἱμδ1β, Μία αμεἰογί[αἰε ἐ05 οοιηβέδεαἰί, θμἱ θοπα (:αεατίί ἀἰγίρίεακι. Ερέ- 
εἱοίαπι αιιίεπι {ας Μιοκδφμό άἰ ο {1η1115, ιμηι ομία ργα μὴ ιόπάα οΓαί 6α, οκα ΤεεεΠΣ αἀερίαῃι ἀἰφιείίαίειε 

Ογεφογὶι5 δορ[γοπίο στα ίαίκτ, 1 φμία ἐἰία ΠΙΟΤΙΜΟ ε{αέμι Οᾳδατίο ΠΟΠ θἱάείµγ δομὶρία. 

γιάος αιιαίία Ποβίτα ἰπέ, αἱ αὐοπιοάο Γ6Ῥ ἓι- 

ΠΙΔΙΙ2 νου ἱη ογΏοπι το]ναβίς ς 4ο ΛυῃΠο Πἰἱ, πηυηο 

ΙΙ βοτοαη!, η ΙΠΟ Πιαγεδδελη!ί, ία τι που [οἱ]οίίας, 

Ἄθς ἱη[ε[οίίαθ, υἱ ἀῑοὶ δοἱθί, Ηχὰ ίαὐἱ]δαυο μοὺὶ8 

Ρουπιαποαί, οτυιη οδἱεγεῖιθ πἰγαηιθ οοπηυἰαέυς 

4ο ἀθίαβαίμρ» αἆεο υἱ νεηίἰ ροµυ9 βΠάετο αωἱθ- 
Ρἰαπι ροδαῖέ, θυἱ [ἱινογῖς {η αφιιὰ δοἱρίής, (14Π1 ιο- 

ηιίπμιω ργορδροεἰία(Ι. θυοἆ ηἱόδιη, πιοα βοπίου], 

πι, υἱ ἱναγιια τθΓάΠΙ ἱοσηδίαπί]απι οἱ ἱηοραυα11{ὰ- 

(δι δρθοἰδηΐος, οομοϊἑαάυγο ουτδα α4 Ώσιιίη οἱ (Ηέ11Γὰ 

ῥΓορδετεπημα, 46 ποὺίδ 4ὐοφιθ ἱρῖς ποηη!Η] ϱρτο- 

αρἰεἰδιμ5, ΡάΤΥΑΠΙ αυ γαρ εί δοπιηίογαπῃ εαΓᾶΠη 

σετομίςθΦ. θά υμάο Ίο Πιαχίί ογαἱο” ποπ θμΊιη 
(6δπι6γθ βἱοβορ]οξ. π6Ο {ΠΟΆΒΘΗΠΗ πῃο ΟβίΘηΙο. 

Εταί ᾳυοηάαπ ποῦ οὐδειτὶ ποπιἰηἰφ (η μ56 4ποφυ6 

(ρρατίις, ἶπιο, ηἰδί υιό [ΓαἱθΓΏΦ 4110 Γ [α)ί, ροι- 

«81 αππρ]ί δἱ αρἱεπάἰάὶ , ογαάἰ]οηίς ποπηἶηο ϱ0η- σ 

αρίου5, 1ήογάπῃ ργουίίαίο ρἱογῖδᾳιιο δαρεσίοῦ, απηῖ- 

οοΓυπὶ 9 Ό οἰἰαπι οορία εἰδγις οἱ εεἰευσῖδ, 4Η0γαπῃ 

ἰπίος ργίμιοφ ΡΓἰποῖρειη (6 ἑμδΠφιθ ποθΙΠξαίειη 

6596, ἔυιη {ρ9ο οχἰδιπιαυαϊ, {πι μουὶς Ρεγβδιαάθ- 

μαι. Ας νείθτα α]άεπι Ὀυ]Ηδηηοάἱ ογληέ; εύφμο 
οεἶππι 5 ρἱάΓὰ 4 (οἳρ5ο αὐ]οί6φ, [ηπουσὶὺις Ἱ]- 
4 ἠοποτῖρμβ Ρργοβθφυθης, εἰ αυὐοά υλίυτα οιηί- 

ὑα8 ἱμδίίμπι οδί, ππογίυο οφυἱάρίαπι αιηρ]ίαφ θἱαΓ- 

πίεις. Νάπιο νογο (46 ηθ αἱουῖς οομ[ἱδ Ἠηο 8ΘΕΓΙΙΟ- 

ιο (ΓΑΗΦΙΠΙΙΙ48, αμί Ἰοηθδίο οθογίο οἱ οομοάὀ 

εωασί γιος) ἡῖο ουἱάθια εχληἰηιὶς ]ασεί, αὐ αιιὶ- 

οἱδ Ίπους, ἀθδθιίαθ, αλἰδεγαμ118, θλίριια ηγ)Τνα 

ἀοηκίιθ (8ἱ Ι81Π6ΗΏ Ὠὰο αυοφυθ), 4ο ραιςὶ οἱ 

(90) Τῇ ὑμετέρᾳ ἁγαθότητι. 004. Βομ. πρὸς τὴν Ὁ 
ὑμετέραν ἀγαθότητα. 

(91) Τῷ παρὰ ταῖς Γραφαῖς. Ἱια εοἆᾱ. Βεμᾳ. ἀῑιο. 
Ἱω οὐ. ἀνθοί τῷ, 

(98) ΑΙας ΧΙ. θομίρία οἶτοα Ππεπι απηὶ ὅθ9.--- 
Σωωρονγίῳ Ὑπάρχφ. ΑπΙΙΙ. Ματοθ]ηυςς, Πδ. χχνι, 
ηδη 1 ο]ισόάθιη δορηγοπί! ργίππππη ποἰατ]ΐ, ἀθίπάς 
Ργρ[δεςί (οηδίδηιηοροίθος δυὐυ Ὑπἱθηίθ, ηυἱ {5 6966 
νάθίας πἆ 4 επι φομ δίί ονίοι Τὴοοίοκι8. Πσο ΒΙ]- 
5. Νοη πυάις ἱρίίηγ ἠγεμών, αἲί Οοιμμο{., αἱ ἄρ- 
χων, ῥΡΓ5έ8, υἱ γε ΕΙ ιἱμ5, 9εύ ργα[εείας υτ)ίς, 
ου{ ἵη τεὺιβ, ας αιάδυς ασὶῖ ἀγερογίυς, 6Η ΠΊΠΙΑ 4:1- 
σιοριία8. 

(99) (γαρ., Οα1πι. 15. 1, 6ΑΓΗ). 11, Υθυς. 570. 
ϐ) Καλοκαγαθίᾳ δὲ ὑπὲρ τοὺς πο.λὰούς. Οοπι- 

Ρε[.: Μογαπι ργυδίίαίε φµαἲπ ρτυ υμ[οὶ γαιίοκε 5ωρε- 

) Πρῶσεν ἐν πρὠτοις. ἵιω οοὰά. ἆπο Πορ. ἵῃ 
εἆ. ἐν πρώτοις ἁθδυιί, αι]ο μία αὐτός τε ἑφρή- 

Ορᾷς οἷα τὰ ἡμέτερα, καὶ ὅπως χύχλος τῶν 
Β ἀνθρωπίνων περιτρέχει πραγμάτων νῦν μὲν τῶν, 

νῦν δὲ τῶν ἀνθούντων χαὶ ἀπανθούντων, χαὶ οὔτε 

τοῦ εὖ πράττειν ἑστῶτος ἡμῖν, οὔτε τοῦ ὅὃυστυ- 
χεῖν, ὃ δὴ λέγουσιν, ἀλλὰ τάχιστα µεταχινουµένου καὶ 

µεταπίπτοντος, ὡς αὖραις εἶναι μᾶλλον πιστεύειν, 

χαὶ γράμµασι τοῖς καθ) ὕδατος, ἡ ἀνθρώπων εὖ- 
ηµερίᾳ. Τῖνος ἕνεχεν; ἐμοὶ δοχεῖ, ἵνα τὸ ἐν τούτοις 
ἄστατον καὶ ἀνώμαλον θεωροῦντες, μᾶλλόν τι προσ- 
τρέχωµεν τῷ θεῷ, καὶ τῷ µέλλοντ, χαΐ τινα 
ποιώµεθα χαὶ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμέλειαν, βραχέα τῶν 
σχιῶν χαὶ τῶν ὀνειράτων φροντίζοντες. Αλλὰ πόθεν 

ἡμῖν ὁ λόγος; οὐ γὰρ εἰχῃ ταῦτα φιλοσοφῶ, οὐδὲ δια- 

χενῆς χαλλωπίζομαι. 

Ἡν ποτε τῶν οὐχ ἀφανῶν καὶ ὁ σὸς Καισάριος, 
εἰ δὲ μὴ ὡς ἁδελρὸς ἁπατῶμαι, χαὶ τῶν λίαν ἔπιφα- 

νῶν, Ὑγνώριμος μὲν ἐπὶ πα!δεύσει, χαλοχαγαθίᾳ 
δὲ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς (1), λαμπρὸς ὃξ φίλων περι- 
ουσίᾳ, ὧν πρῶτον ἓν πρώτοις (2) σὲ τε χαὶ τὴν 
σὴν εὐγένειαν ὑπάρχειν αὐτῷ αὐτός τε ἑφρόνει, καὶ 

ἡμᾶς ἔπειθε. Τὰ μὲν δὴ παλαιὰ ταῦτα, χαὶ τὰ πλείω 
παρὰ σεαυτοῦ προσθήσεις, τιμῶν αὐτὸν ἐπιτάφια ; 
χαὶ ὃ φύσει πάντες ἔχομεν ἄνθρωποι, μᾶλλόν τι τῷ 
ἀπελθόντι χαριζόµενος (ὄ). Τὰ δὲ νῦν (καὶ ὅπως μὴ 
παραδράµ]ῃς (4) ἁδαχρνυτὶ τὸν λόγον, ἡ δαχρύσαις 
γε εἰς χαλὸν χαὶ χρήσιμον ’) ὁ μὲν χεῖται νεχρὸς, 
ἄφιλος, ἔρημος, ἑλεούμενος, αμύρνης ὀλίγης Ίξιω- 
μένος (εἴ γε χαὶ τούτον), καὶ μιχρῶν ἑνδυμάτων 

τῶν τελευταίων (5) : πολύ γε ὅτι χαὶ τούτων ἑλεού- 
µενος. Ἐπιπεπτώχασι δὲ οἱ ἐχθροι, ὥς γε πννθά- 

νει. Βἱ1]., έμπι ἴρεε εοπ[ῇάεθαί. 
() ᾽Απειθόντι χαριζόµενος. Τα οοᾱ. οἱ 6οπιΏο{[. 

ᾗη οι]. χαριζόµενοι. | 
(4) Καὶ ὅπως μὴ παραδράµῃς. Λρρατοί, ὶηᾳυἲξ 

Βι{ίμ8, Ιαρθηίιηι 9866 ὅπως µοι παραδράµῃς, υ 
η Ετοῦ., Ποπ ὅπως μὴ, υἱ ἵη ἠαιναη., η μοά αρογἲο 
Ἰπήίοαι ά αἩοά βοφμ]ίάν, Ἡ δαχρύσαις γε. οἵο., 
ο η Ργαφορι(]ομδας νογυὶ ορροι! νἱάδιιςτ. Ὑοθυίί 
Π]ίμς : Ας Λ1πς, ας νἱᾷς µί εἰεεί5 οεµ/ὶ5, οἱς.: αἰι] [ο- 

6ιιηῖ, χαὶ πῶς µοι παραδράµ]ς, οίο., οἱ φμοπιοάο εἰοεὶς 
οε[]5 [16 56ΥΠΙΟΠΕΙΙ ἸΓαΙδΙΗΙΜΕΓ6Σ, ααί εὐυπιπιοάε εἰ 
μ{Μ{116Υ «οἱίαεγπιατεδ. θμ88ὶ ἀἰοθγοί ῥοβ]ν/ΟΠΙΗΤΩ Πθ- 
416 που ἱΙαογγιηβγῖ Ρο0ς56, πεφιιθ ἱέα [αογγηιαγῖ, υέ 
ΙασΓγιηαά0 αἱ] ριο(ἱοἰαι. Μοηπίαο. ἱερίὶ ὅπως 
μοι. Μογε]. ὅπως µή µοι, οἰοι 4ἱ Οοπλνο[. πἰἰ 
πια η ᾖιἰσαὲ, οἱ οἷιιδ νογβδίοπἑπ βοᾳφυἱωὴς, 
παραδράµῃς ἁδαχρυτὶ τὸν λόγον. 

ϱ) Τῶν τελευταίων. Πα οοιἀ. ἀῑο Ἱνορα. λαοπίας. 
Μονο]. οἱ οἱ ποπ. ΕΗ1. τῶν 2ὐτελῶὼν, εἱ{ἱθμφ. 
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νοµαι, χαὶ ἄλλος ἄλλοῦεν τὰ ἐχείνου κατὰ πολλὴν Α υἱιπιίς Ιπίθριπιθη({θ: ΠΙΔΡΗΙ(ΙΙΘ θἱἰαην Φδινηση- 

ἑξουσίαν , οἱ μὲν διαρπάζξουσι, οἱ δὲ µέλλουσιν. Ὢ 

τῆς ἀναλγησίας, ὢ τῆς ὠμότητος | Καὶ ὁ χωλύσων 
οὐδείς ' ἁλλ᾽ ὅ γε φιλανθρωπότατος, τοῦτο χαρίζεται 

µόνον, ἀνακαλεῖται τοὺς νόμους ' καὶ εἰ δεῖ συντό- 
µως εἰπεῖν, δρᾶμα γεγόναµεν, οἵ ποτε νοµισθέντες 
εὐδαίμονες. Ταῦτα μὴ ἀνεκτὰ (0) ρανῄήτω σοι ἀλλὰ 
καὶ συνάλγησον, καὶ συναγανάχτησον, χαὶ δὺς χάριν 

νεχρῷ Καισαρἰψ. Ναὶ πρὸς τῆς φιλίας αὐτῆς ' ναὶ 
πρὸς τῶν σῶν φιλτάτων χαὶ τῶν ἑλπίδων, ἃς ποίη- 

σον σεαυτῷ δεξιὰς , πιστὸς τῷ ἀπελθόντι φανεὶς 

χαὶ γνήσιος ́  ἵνα καὶ ποῖς ζῶσι τοῦτο χαρίσῃ, καὶ 
ποιήστς αὐτοὺς εὐέλπιδας. Οἴει περὶ χρημάτων 
ἡμᾶς ἀλγεῖν; τὸ τῆς αἰσχύνης ἡμῖν ἀφορητότερον, 

εἰ δόξειε μόνος τῶν ἁπάντων Καισάριος μὴ ἔσχη- 

ἀύπ, αμοά Ίιναο ἠἡοφςθ ἠοπιίπη οοπηπιϊδογπίίοπο 

εομδθομίι βἰί. Ἱπιρείυιη ἁιιίεη Ἰιοβίο [Θεργυμέ, 
πἱ αμάἱο, αἰᾳιο ε]ας [αου]ίαίο οἱ αἱμπάο Ηυευ- 

ης εἰ ἱηδοίθιτίδδίπο, μαγίίιη ἀλδρίαηί, Ρο γεῃ 

ιπ]απι ἀἰτορίυγὶ δυηἱ. Ἱπρεηίοπι ογυάἀθ]ἰβίδιη ο! 
Ιηηπιοπ]ἰαίοπι ! Νεο αἰθᾳιαμι οι ουἱ ρτομἰυθαῖ : 

ϱοἡ Ὀυπιαπὶραίπιυς αυἱδιιο Ίου βοίἱαπι Ρρειδίαῖ, 
αιιοἀ ἱορμπ Βάθιη ἱπιρίογαϊ οί ολερίαίυΓ; αίηυσα 
υἱ υπο γΥεγδυ ἀῑσαιη, [αῦυ]ὰ [αοῦἳ υ05, αἱ [εἰί- 

«68 φαυοπάαπ Ἠαυθὂαπιαν. Νο ΕΜυἱ Ίο [εγομάο 
γὶἀθαμέιρ ; αἱ ΝΠ4 ΠΠΘΟΙΙΠΙ νἰοσΠ] ΠΟΘΙΤΕΙΠ ἀοἱο, οἱ 

εἰπιμ] ἱπάίρηαταο, Ὀεποβείοιιο 0Ο βαγίιπι ο ν]νὶς 
δυΏἱαξηι αΠϊοθ. Εὰ ἴο ρ6ες αιι]οἰἶπι {ρδδ1η οὐ- 

(θρίος ; θἷα Ρ6ς 68, 6 ομαγἱθθίιιὰ Ἰαἱθθ, Ρος 

χέναι φίλους, ὁ δῆ χαὶ πολλους ἔχειν οἰόμενος. Ἡ Ὦ ϱρθβ 4ΠΙΙΠΟ ϱοΟΠοθρί48, ησαφ εἱυὶ [αυδίας οΠίοο. 
μὲν πρεσθεία τοιαύτη, χαὶ παρὰ τοιούτων (7), 
ἐπειδή σοι καὶ τὸ χαθ᾽ ἡμᾶς ἴσως οὗ πάρεργον. ᾿Α 
δὲ βοηθήσεις, χαὶ δι ὧν, χαὶ ὅπως, τά τε πρά- 

γματα ὑποθήσεται, χαὶ ἡ σὴ διασχέψεται οὖύν- 

εσις. 

βάυπι ἰο οἳ οΠοθΓΙΗ απῖουπ Πιογίαυ ριΦῦΘς 5 

ωἱ ἐἱς θἱίαπι, αἱ νέα Γης, ιο Ιαηρὶαγίς, 30 
ΔΡΕΠΙ ΙΗΘΙΙΟΓΘΗΙ αΠθΓὰ5. Απ {ή ρδουίαγυμι ποιπἰηθ 
Π09Φ αηρὶ ΡρυίαςἹ Ἱπιο]εγαῦί]]ου μοὺῖς Ιριιοιὴη13 

Γυθγῖί, οἱ ου] ος οπι0υφ πιογία]ιους 0ςρασγίς 

απιὶοὶς οαΓιἱ66ο νἰάραίως, αἱ Ρογπιυ]ίοΡ οἴἶαπι βἰδὶ 9956 θοχἰδιϊπιαυαί. Ας ἀερτοσαιίο (4ἱἱ9 θβί, αἰαιο 

4 (αἼραρ ργοί[εεία, αιιαπἀοφυἱἆθπι ἐὰ Πο8 Φοφαθ {Ο0Γἱ4866 ΠΟΠ οοῃιοπιποπἀο ἰοςο Ἰαυῦθθ. Οιοἆ αμίοπα 

αυσίἱίμπῃ, οἱ ους αἀπιιπὶου]ῖ6, «4υ8ᾳι16 γαἱίοηο {εγεηόάυπι θα), (υπ Τ6ς ἱ{ρ5ο αἀσπιοπολιπί, ἔσσι ῥρτι- 
ἁθηί]α ἐυὰ ἀἱδρίοῖθί. 

Δ’, ΦΙΛΛΓΡΙΩ (9). 96 ΧΧΧ. ΡΗΙΙΙΛΟΒΙΟ. 
ΝΟΠ εἰαίἶπι ροεί (Φ9αγὶϊ πιογίεπι εεγἰρίαπι 6.46 απο ερὶείοἰαηι ρε ερὶείοία ἐλίνηι ἠμκίημαί, δέ 1οἨ 

ίαηι ΙΟπ6Ο Ροδέ (επιροτὲ, αἱ αγδίίγα(µν Τἱεπιοπέί, φκὶ 4έρεηι ρο5ΐ απΠΟδ εεγὶρίαηε Πίπε [οτίᾳ εο{ἱθίι, φκοά 
ὑπ Ἶας ερἰείοία εοτὶρεετί! στεροτίκε, δἱυὶ γ]:β οὐηπιθιμάίηθσι ο(η ΡΗΜαβγῖο ὰ Ἰένογο θΡερίδΠη, αἱ Γ68 5038 
πηοὶοσίο οοηβἹδγαέ. Νμίία οετίε περοιῖα [νεγο, ἀεοίηιο ροδέ πιοτίεπι (Φεαγί 4ΠΗΟ, λέμε ῥρετ ἰά (εππρις, 
σμοά ε[Πιαὶι αὐ ε]μα πιοτίδ, ἀ4οπες (ομκίαπεμοροίίπε 8ε οοπ[ετγεῖ, (μα ἱπιρεάϊπιέιίο [οτί ρο(μετίμί (γεφοτίο, 
ϱμομιίπκς Ρηαφγίϊ εἰ οοπδιο(κάἰπε µιεγείµγ. ος νου υἱάείγ [πο επε [εεῖσδε υἱγο ἀοείο, φμὶ εαπι 4ε ὶ- 
πετε Οοπείαπ(ἰπορο[ξίαπο .- εεὲ ἱπιετρτείαίμφ. Ῥεγηι πἰΠ]{ (γεφοτἰο [απ ατίκδ φμαπι 00 ἐδία, φμα ραδείην 
πγ, άκπι υἱέα 5. πιοίεείος αάθεγεθέφμε 644 παγταί, εἶνθ απίεφµαι (0ΟΠεἱαμιἰποροίέπι ρείετεῖ, οτε ῥοεί- 
σµαπι ἱπάε ἀἴφγεεσις 65. ϱμἱάφκίά αάοεγεὶ εἰ πιοίεεὶ εοπ(ἰίί, Ιἱνοςί εγθεῖί, εί δεπεεπ(ῖο ἰοοίε [αεί ({ἴπιμπι 
δεί ἀειιοπείγατο. δαρϊμε εἰἰίαιι ας υοεε ἀίαθοίωπι ὑπιε[[ἱφῖτ. ετα ργο[εείο εἰ ἰπιροτίμπα ἆε πιοτία Οατατΐ 
Ροεἱ 4εΕΕΙΝ αηποξ φκεγἰπιοπία. Νοδὶς ἐθί(κγ υἱάείκν εογἐρίαπι ᾖ απο «596 ερὶειοίαπι, Φµο ἰΙΕΠιροΤε πεθο(εἰς ου- 
Ῥγεεενε, θορμγοπῖὲ ΟοπείακεϊποροΗ(απὲ Ργα{εοἰ, ἀαῑἰς αά επι [Εετίε, ορεπι ἐπιρίοταθαί αάνετει [αεν[(αίκηι 

'Οαεατίἰ ΡΓαάα(ογός. 

Καιόάριον οὐκ ἔχω" ἐρῶ γὰρ, καὶ εἰ μὴ φιλ-ὅ Οαδασίυπ που Ἰ9ῦθο; ἀἰσλη ερίπο, εἰδὶ µατυπι 
6οφον τὸ πάθος. Στέργω τὰ Καισαρίου (9), χαὶ ὅ 
τί ποτ ἂν ἴδω Καισαρίου γνώρισμα, καὶ περι- 
πτύσσοµαι χαὶ ἀσπάξζομαι , χαὶ οἰονεὶ αὐτὸν ὁρᾷν 
δοχῶ, χαὶ συνεῖναι, καὶ διαλέγεαθαι. Οἷον ἔπαθον 
χαὶ νῦν (10) ἐπὶ τοῖς σοῖς Ὑράμμασιν. Ὁμοῦ γε 
ἀνέγνων τὸ πρόγραµµα τῆς ἐπιστολῆς, τὸ γλυχύ 
μοι πρᾶγμα χαὶ ὄνομα τὸ Φιλάγριον, καὶ πάντα 
μοι ἀθρόως ὑπεισῆλθε τά ποτε τερπνὰ, αἱ πόλεις, 

αἱ διατριθαὶ, ἡ τράπεζα, ἡ πενία (11), τὰ τῆς 
ἑρατεινῆς ὁμηλιχίης, ὅ φησιν Ὅμηρος (12), ἣ παί- 

(0) Ταῦτα μὴ ἀνεκτά. ΒΙΙΙ. : Πας εδί πο [ευία εί 
Ιοεταθίία οἰάεαΝίκη, οὔσεσγο. ΜΟχ, ἀλλά καὶ συν- 
άλγησον, ΠΒΙΙ., σε! εί οἰεέπι πυείγαπι ἀοίε. 

(7) Παρὰ τυιούτων. Μαϊϊθι ((οιηῦοΓ. περὶ τοιού- 
πώγ. 

8) ΑΙίας ΧΙ.. Βογὶρία. εἶτρα Ἰάθπι (δβιρυθ.--- Φιλα- 
Ίρίῳ. πο ορἰριο]α, ἰπφυίι ΒΙΙΙ., Ευάοσἰ! ποπιεῦ 
ΡΓΦ/6γεβαί, πο Ρηή]αρηί; θά αιἱδ ὧος (γρορτλ- 
Βὶ οδεΙίαυἱήος αβογἱὑυοπάυπῃ Ποη γἱάθί, ουπι ἵπ ϱᾳ 
»γεβογ]ίιθ ΡΕ ἱ]αρείί ποπιηα πι πιδηἑἰοηθίη [αοἱδί ὃ 
(ομβίπη 6γΓος ἱη αἰἰὰ αααδαπι ορἰείοία, ηυης 
ααχ, Ιπο]οτ]ε. 

(5) Στέργω τὰ Καισαρίου. Οοπιδο[., θκα αεαγὶὶ 

Ρυοθορ]ίοις οδί Ἠὶο αΠδοῖιςδ. Ο58αγἱ γτεῦιν αὐ- 

ᾳ1ἱ6ροο, δἱ δἱ αυἱάἀ αἰᾳμαπάο γ]άθαπι, αιοά με(νὶ 

πιθιηοτίαπι ως το[γ]οθί, Ίου αιηρἰθειος εἱ ϱχ- 

οβέμ[ου, 4ο γο]υῖ 6η Ἱπέιοηὶ πὶ νἰάευς, θἱμμίαυθ 

γογφατὶ οἱ οοπ/[αὐυμ]αγὶ. [ά ἀθο τη πο η Πί- 

ερῖθ ἐῇ5 αοοἰάἰι. Να οἰηίας ΡΓίμ]απι ορὶσιοἰα 

ΡαγίθηΙ Ἱομί, ἂο Ῥἡλαρείυπὶ, το Πποιπίπεφιο μιλ]εὶ 

διιανἰδθλνυίη νά], Οἱ 1168 μι] νοίθιθς λαζυηὐἰίδέος 

ἵπ αμίπ]υπῃ τορρηίο οαὐ]θγιπί, ευρο, ίσα, 

Ώ)ΕΙδα, Ραυρετί85, αἰᾳμο ]υουπἱδςἰμί ουάα1, 

5ΜΠ! Ἰιαιίνα ΡΤοεεᾳµοῦ απιογὶᾳ δµἰ. . 
(10) Οἶον ἔπαθον καὶ νὍν. ΙΙ οοά. 6ἱ Οο9πιδε[. 

[η θὐἷε. καὶ οἷον ἔπαθον νῦν. 
ών Ἡ τράπεζα, ἡ πενία. Ξὶ ΠΙΘΡάΟ ϱαΓ6ἱ 64 

ΥΟΧ, Ἡ πενία, αἰὶ οοπιὺοΓ., ἱπάὶείο ορ ἀσχήσει οΓε- 
γάπι ἀθάίδθε ΡΗΙΙΔΡΕΙΙΠΙ, φις δἱο ραμρογιδίεηι ου- 
Ιυεηί, (γεροσίο Ηἱ ραἱῶδίγῷ φοοἱο. Ἠίιο [ογίο Ἰ» 
δεπάυη νγεἰεπὲ φυἱά αι ἡ τράπεζα ἡ χοινὴν ΠΙέΙΙκΩ 
οοπιηιμηὶς. 

(49) "0Ο φησι Ὅμηρος. Ηε]επα, }ἶαά. 1, 19ὅ, 
ΒΡΙΔΙΗΜΗ Δ1ο/«εΠΒ, δἱο ἱμίες οφίθγα αἲί : 
Ὡς ὄφε.1εν θάνατός μοι ἀδεῖν κακὸς. ὁππότε δεῦρο 
ΥΙεῖ σῷ ἑπόμην, θά.Ίαμον }γΡωτούς΄τε .Ιιποῖσα, 



ιν] 5, ΟΠΕΟΟΠΙ! ΤΗΕΟΙ.0ΟΙ οι 

γαι] ἱτγοοπίοφ. Όπο νετὺο (ἱαιουπι ἰγο ΡρεἆθΒ θιἱο- Λ σαγηνεύσαντες. "Απας δὲ τὸν Γλαῦχον πεζεύειν µα- 

Γ οἵμη πἰδίπιας ργουϊἑαἰὶ ν οδίρῶ (αὐο[ἱαγίπ], αἴιθΠι 
Ιιοδρὶείο Παπιαηίίθς οχοῖρἰῖο , εἰ Ιιοδρὶαἰίαίο οογί- 

θόντα γραμματο/όρον προσαπεστάλχαµεν τῇ ὑμετέρᾳ 
ἀγαθότητι (96), ὃν φιλοφρόνως ξενίσατε, χαὶ τῷ παρὰ 
ταῖς Γραφαῖς (91) εὐδοχιμοῦντι ξενισμῷ μετὰ λαχά- 

νων χαταξιώσατε. 

ΧΧΙΧ. ΦΟΡΙΜΟΝΙΟ ΡΛΑ5Ι0Ι. Κθ’, ΣΩΦΡΟΝΙΩ ΥΠΑΡΧΩ (98). 

6αεατίκε Νἰεσα τμϊπὶε εχμεάίίι, πιος {η ραίγῖαπι ΓΕΌΕΥΦΙ4, ΠΙΟΥΘΟ οοτγρ ιτ, ΦµΕΠΗ θγευὶ ΊπΟΥΕ εοπεεεκία 
ελἰ, απο 508 εχειµί6, Όε πομμίὲ οὓ9). ΝΟ δ5οἰδηι 4οίογο αεετθἰαείηιο ΠΙΟΥΣ (αι ελατὶ εαρίεὲε (γεροτγέπε α[- 
[εοϊ, «εά πιοεδιἱασίπιας εἰίαπι ἰπ]εοῖ. εί υεγδὶς Ἰ μία (99), ποροϊἰυΓγιιΠΙ ἱΠποιΓδίΟΗΘ8, ΦΜµοΓΜί οΝετγε 
μγεδδις ας ΠἐΙΕΙΦ, φιεγείας σας Τη υαγὲς εαγπεπίθιι οἱ ερἰε[ο[ἰς ε[[ιαίι. Επειπρίο 6586 ροίεεί Ίπε ἵρεα, φκα 
δορηγοπίκηι Οο1απίιορο[ἰ ργα [εοίμηι ογαί, οὔσεεταί, οβιθείαίμγ, μες ΗΛ Ο1ἱ8ηχ. Ρεξ ονηγὶρδίπια φεα, 
μετ υἱους οἱ πιοτίκυς, Ρ6Γ0Ι1ὸ 8ρ6ς ἱμ»Ἵβ, Μ/ δια αμεἰογίίαίο εοΣ εοιηβεεσα!ί, (μὲ θοπα Οσαεαγίί αἰγρίεθανε. Ερί- 
ΣΙοίαΠι αιι{εΙΑ Παπο Αα κε ἀἰθ(μ[ἱεο, (πι φμία ϱγΦΙπἰ((οπάα οἵαί 6α, μα ΤέΕΕΠΕ αἀερίαηι ἀἰφηίεαίεπε 
Ογεφοτίμε δομΗγοπίο ϱγα{ιἰαίκτ, {1 φμία ία πιοτί0 φ(αἰἶηι (ᾳδατίο ΜΟΝ Ὁἱάείκγ εογὶρία. 

Ριωτίς οεἱουγαία οπι ο]ογίδιφ πυοπουαίο. 

γἱάὲ5 φιιαἰία ποβίγα οἰπί, οἱ ᾳοπιοάο Γ68 Ἰνι- Ορᾷς οἷα τὰ ἡμέτερα, χαὶ ὅπως κύχλος τῶν 

πα η νθ]υὲ ἵπ ο{Ώοπα γοἱναπίε : 4ο πιυπο Πἰ, πυπο Ὦ ἀνθρωπίνων περιτρέχει πραγμάτων νῦν μὲν τῶν, 
Πὶ Πογοξη!, ΠΊΏς ΠιλΓουδοθηί, έ ἱ ηθο [ο]]οίίαθ, νῦν δὲ τῶν ἀνθούντων καὶ ἁπανθούντων, καὶ οὔτε 

πιο Ἰη[εἱοἰία8, υἱ ἀἱοὶ δοἱεί , (χα δἰαΙίδᾳμο μοῦῖθ τοῦ εὖ πράττειν ἑστῶτος ἡμῖν, οὔτε τοῦ ὄνστυ- 

ΡοΓπιαπθαί. τογυϊα οεἰδγγίηθ πέγαφυ6 εοππιημἰδέΙς Ἅτχεῖν, ὃ δη λέγουσιν, ἀλλὰ τάχιστα µεταχινουµένου χαὶ 
40 ἀείαῦδίας; 44εο υἱ γεπίί ρυι]υ9 Πάεγθ ᾳυἱθ- µεταπίπτοντος, ὡς αὗραις εἶναι μᾶλλον πιατεύειν, 

ρίδΏῃ ροραῖὲ, 4υἱ Π{εθγίς ἵΠ αφι1ὰ θοΓἱΡΕ8, 4141η Ὦο- καὶ γράµµασι τοῖς χαθ᾽ ὕδατος, ἡ ἀνθρώπων εὖ- 

ΜλἰπαιΏ ργοςρεςἰία!θἰ. Ουοἆ ηπἱάδίη, πιθὰ δοΏίθη 8, Ἅημµερίᾳ. Τίνος ἕνεχεν; ἐμοὶ δοκχεῖ, ἵνα τὸ ἓν τούτοις 
4, υἱ αγία τδγηι ἱποσπδίαηίῖαπι οἱ ἰηφᾳ 2114 - ἅἄστατον χαὶ ἀνώμαλον θεωροῦντες, μᾶλλόν τι προσ- 

ἰδπι δΡθοἰαΠίθ8, οομοἰἑαμνυγθ ου (δα Ώοἱ11Ώ οἱ (μι τρέχωμεν τῷ θεῷ, χαὶ τῷ µέλλοντ, χαΐ τινα 
ΡΓΟΡΕΓΘΙΏΕ, 46 ποὺί «οφ ἱροὶς ποππἰ η] Ργο- πουύµεθα καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμέλειαν, βραχέα τῶν 

ερἰεἰαιμς, ΡΑΓΥΙΏ επι 0γαγιπι εἰ βοΡΙΠΙΟΓΗΠΗ 6υΓΑΠΙ σχιῶν χαὶ τῶν ὀνειράτων φροντίζοντες. ᾽Αλλὰ πόθεν 
βετομίεδ. 96ά υιἀο Ίο Πωυσίί ογαιίο 7 πο Θ11 Ἅἡμῖν ὁ λόγος; οὐ γὰρ εἰχή ταῦτα φιλοσοφῶ, οὐδὲ δια- 
(6π]οΓ6 ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΙΟΣ, πεο ΙΠΟβΒδυΠΠ πι οβἱθηίο. κενῆς χαλλωπίζοµαι. 

Εγαὶ ᾳιιοπάα!η ποτ οὐδειμτὶ ποπιἰηἰφ 115 φιιοφύθ ἙἩν ποτε τῶν οὖχ ἀφανῶν χαὶ ὁ σὸς Καισάριος, 

(οερατίμς, πιο, πὶδί 119 [γαἱδγης Αἱμος [α)ἱτ, ρ6ς- εἰ δὲ μὴ ὡς ἀδελφὺς ἁπατῶμαι, χαὶ τῶν λίαν ἔπιφα- 

(άδω απηρὶί οἱ βρὶοπάἰάϊ, εγυάἰ(ἱοπίς ποππίπο οοπ- Ὁ νῶν, γνώριµος μὲν ἐπὶ πα!δεύσει, χαλοχαγαθίᾳ 
αρίους, 1Πογυπῃ Ργοῦίέαίθ Ρ]εγίδαιιο βαρογίος, αΠ- δὲ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς (1), λαμπρὸς δὲ φίλων περι- 
οοτυῦι 96 οἰίαπι οορία εἶαγις οί οδἰευσῖθ, 4ΙΟΓΗΠ Ἅουσίᾳ, ὧν πρῶτον ἓν πρώτοις (2) σὲ τε χαὶ τὴν 
ἰπίο;Γ ρτίμιο ρηηοίρεπ ο ἰμᾶπσιθ ποβἰἑαίειη σὴν εὐγένειαν ὑπάρχειν αὐτῷ αὐτός τε ἑφρόνει, χαὶ 
64569, (ὔ1Π ἱρ6ο εσχἰαιἰπιαυαί, μπι μουῖς Ρρεγδαθάθ- ἡμᾶς ἔπειθε. Τὰ μὲν δη παλαιὰ ταῦτα, χαὶ τὰ πλείω 
μαι. Ας υοίρτα αιἰάθπι Ἠ]αδηηοάἳ ογαηές (πμθ παρὰ σεαυτοῦ προσθῄήσεις, τιμῶν αὐτὸν ἐπιτάφια ̓  

οἱπηι Ἰής ΡίυΓα  [οἱρδο αά]ίοίοφ, Γαπουσίοιις Ἱ- καὶ ὃ φύσει πάντες ἔχομεν ἄνθρωποι, μᾶλλόν τι τῷ 
Ἱσιὴ Ιιοπογῖυυφ ργοβδφ!ιἑῃς, εἰ ᾳιοά Ἠηλίυγὰ οιΗΠὶ- ἀπελθόντι χαριζόμενος (ὄ). Τὰ δὲ νυν (χαὶ ὅπως μὴ 
δες ἱηδίίσπι ὁ5έ, ππογίυο φιἀρίαπι αρίαΦ θἱ4Γ- παραδράμ]ῃς (4) ἁδαχρντι τὸν λόγον, ἡ δαχρύσαις 
Είειιδ. Ναπο ν6ΓΟ: (46 Ππθ βἰουίβ οευἱἱ6 Άηπο ΒΘΓΠΙΟ- Ἅγε εἰς χαλὸν καὶ χρήσιµον ') ὁ μὲν χεῖται νεχρὸς, 
"οι (ΓαἨΦΠίτί88, αἱ Ἰοηεβίο οθΓίθ οἱ οοιΙΠιοάὸ ἄφιλος, ἔρημος, ἑλεούμενος, σμύρνης ὀλίγης Ίξιω- 

ουἱἱλοίγιμες) ἐὶο φυἱάθιὴ οχληίπιῖς ]αοεί, ὐ ιΠὶ- μένος (εἴ γε καὶ τούτου), καὶ μιχρῶν ἑνδυμάτων 
οἱ Πποῤδ, ἀοβθθιῖυθ, ιηἱδογαμ]]ῖς, θχίριια ΠΙΥΤΓΙα τῶν τελευταίων () ' πολύ γε ὅτι χαὶ τούτων ἑλεού- 

ἀομαίΗς (οἱ Ι41Ἴςῃ ο ᾳυοᾳυθ) 4ο ΡὰιςίΦ οἱ µενος. Ἐπιπεπτώχασι δὲ οἱ ἐχθροὶ, ὥς γε πυνθά- 

(56) Τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαθότητι. 00ἀ. Ώαμ. πρὸς τὴν Ὁ νει. ΒΙΙΙ., (μπι ἵρεε εοπ[ιάεβαί. 
ὑμττέραν ἀγαθότητα. οι (2) ᾽Απεθόντι χαριζόµενος. ία ορ. οἳ Ο0Π1119Γ. 

(91) Τῷ παρὰ ταῖς Γραφαῖς. ἵια εοὰά. Βεμρ. ἀῑο. η οἱ. χαριζόμενοι. 
ἵῃ οἆ. ἀνρθοί τῷ. (4) Ἱαὶ ὅπως μὴ παραδράµῃς. Λρραϊοϊ, πα μῖε 

(98) Αἰδς ΧΥΙΠΙΙΠ. δορἱρία οἶέοα βπθσι δηπὶ ὀθθ.-- ἍΒΙίμ8, Ἱεροπόμηι 69486 ὅπως µοι παραδράµῃς, υ 
Σωρρονίῳ Ὑπάρχφ. Απιι. Μαγοθ]ῖηις, ο. αχνι, ᾖν Εγοὺ., 10Π ὅπως μή, υἱ 1η Ηδινλη., {ο αρογιο 
πιθιη η) { ε]ηβάθιῃ δορμγοβὶϊ ργίπιηπη ποἰαγὶ!, ἀθίπίς ἱπά]σαί ἱά αὐοά βοηυ]έ1ς, Ἡ δαχρύσαις γε. οἱο., 
ΡΙϱ[εεΕ! (οηβδίαπιποροϊθος 0 Ὑαἱεμίο, ϱἱ {9 9956 ποά ργαοσεηιίθιις νογοί οβρροµ! νἰάειιγ. επί 
νιάθιαρ Δά 4 νθπι φον) Ιορίοι Τμοοίοχις. Πας Βἰ]- εις :Α6 11πς6, ας υἱάς µί εἰεεῖ οσµ[ἱ5, οἷο.:. αι [ο- 
Εμ». Νοπ πυάμς Ιβἰέας ἠγεμών, αἰί 0οιιῤθ{., αμ ἅρ- ριηί, χαὶ πῶς µοι παραδράµῃς, εἰο., 6{ φμοπιοᾶο εἰοεῖς 
χων, Ῥγα»εε, υἱ τεδἲέ Βλ, δεὰ ργα[εοίμε υτὴίδ, θε[ἱ5 {ΗΗΟ δΕΥΠΙΟΠΕΙΝ Ἰγα ηδη {γεδ, αμί ευπιηιοάε εί 
ουἱ ἵη γεὺυς, ἀθ φας αρὶῖί (ΓδροΓί18, ΦΗΠΊπια αἱ - ΠΜ οοἰίαεγ/πιαγες: Ο35ἱ ἀῑεστεί βορλγοπίμτῃ η6- 
οιορίίαφ. ηἱ6 που ἱαογγιπατὶ Ρρος568, ηθή1θ ἵέα ἰαογγηιαί, υ 

(99) ἄταρ., Οατπι. Πδ. ας 68Η). 11, Υ6υβ. ὅ10. ἱαοΓγιηβΠάο πια αἱ ρνο/ἰοἰαίι. Μοπίαςο. [οείί ὅπως 
(1) Κα.οκαγαθίᾳ δὲ ὑπὲρ τοὺς ποιούς. Όοπι- µοι. ΛΙογοἰ. ὅπως µή µοι, οἰοι αἱ Οοπιε[. πὶὶ 

Ρε[.: ΜογΗπι Ργυδίϊίαίε φµα!π το υμἰφὶ γαιϊοµε σµρὲ- Παπ υπ |άϊσλί, οἱ οἶας νευβἰοπείη δεφυἰσις, 
γἱ0Υ. κ παραδράµ]ῃς ἀδαχρυτὶ τὸν λόγον. 

(2) Πρῶςον ἓν πρώὠτοις. Τι οοὰ. ἆωο Ἠορβ. ἴη (5) Τῶν τελευταίων. Τα οοι]ά. ἀῑιο Ἱιερα. Ἀοπίαο. 
εἡ. ἐν πρώτοις ἁθδιπί. [αι] ἑμίγα αὑτός τε ἑφρό- Ἀοινο]. οἱ οὐ ἱ ποπ. ΕΙ]. τῶν εὐτελῶν, δἱ{{θμφ. 
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νοµαι, χαὶ ἄλλος ἄλλοθεν τὰ ἐχείνου κατὰ πολλὴν Α υιηιὶς ἱπίορυπιεηίίδ: ΠΙβρηι(ιιο θἱ]δϱυ Φδιίμλαῃ- 

ἑξουσίαν , οἱ μὲν διαρπάζουσι, οἱ δὲ µέλλουσιν. Ὢ 

τῆς ἀναλγησίας, ὣ τῆς ὠμότητος ἱ Καὶ ὁ χωλύσων 
οὐδείς ' ἁλλ᾽ ὅ γε φιλανθρωπότατος, τοῦτο χαρίζεται 

μόνον, ἀνακαλεῖται τοὺς νόμους ' καὶ εἰ δεῖ αυντό- 

µως εἰπεῖν, δρᾶμα γεγόναµεν, οἵ ποτε νοµισθέντες 
εὐδαίμονες. Ταῦτα μὴ ἀνεχτὰ (6) φανήτω σοι’ ἀλλὰ 
καὶ συνάλγησον, καὶ συναγανάκτησον, καὶ δὸς χάριν 
νεχρῷ Καισαρίψ. Ναὶ πρὸς τῆς φιλίας αὐτῆς ΄ ναὶ 

πρὸς τῶν σῶν φιλτάτων χαὶ τῶν ἐλπίδων, ἃς ποίη- 

σον σεαυτῷ δεξιὰς , πιστὸς τῷ ἀπελθόντι φανεὶς 
καὶ γνήσιος ' ἵνα χαὶ ποῖς ζῶσι τοῦτο χαρίσῃ, χαὶ 

ποιῄστς αὐτοὺς εὐέλπιδας. Οἴει περὶ χρημάτων 
ἡμᾶς ἀλγεῖν; τὸ τῆς αἰσχύνης ἡμῖν ἀφορητότερον, 

εἰ δόξειε μόνος τῶν ἁπάντων Καισάριος μὴ ἔσχη- 

ἀπ, αὐοά Ἰαος φυοαο ἱνοπιίμυια οοπηπιῖδογαἶοπο 

εοηδεέμιιις βἰι. Ἱπιρείυιη απίεηι Ἰιοθίθθ [δοσγιιέ, 
τί αυάΐἱο, αίᾳυθ ε]ας [αου]ίαίο οἱ απο Πυθρ- 

πιο θἱ ἱμςο]θιίαδίπο, μαγίιη ἀἰπιρίιπί, ρα γτίνη 

παπι ἀἰτερίατὶ δυηἱ. Ἱηρεηίοπι οτυἀθ]ἰἰαίοιη ο! 
ἱμηπιοπίίαίοπι! Νεο αυἰδαιδι οι οἱ Ρτολίνεαε ς 

φοἡ Ἠυπιαπίφδίπυς αυἱβδήιιθ Ἰοο βο]πι ργυθίαὶ, 

αιιοἀ Ἱορμπι Εάθιη ἱπιρὶογαί οἱ ολερίαίυγ; αίυσς 
υἱ υπο νοτδυ ἀϊσαιη, [αῦυἱα [αοἳ δ/018, αἱ [εἰἰ- 

66 φυοπάαπι Ἠαυδβαπιαγ. Νθ (λὶ 9ο [ογομο 
γἰἀδαμέατ : 4ἱ ὉΠο ΠπΘΟΙΠΙ νίοσπι ΠΟΡΙΓΑΊη ἀοἱα, οἱ 

αἰπιυ] Ἱπάίρπαταο, Ὀεποβείουιο Οβασίιη ο ν]ν]5 
ϱυὐ]έυπι αΠϊοο. Εϊα ἴο ῥρες αιμίοἰἶασι ἱρεδπι οὐ- 
εεβίος ; εἷα Ρρ6ς 68, ϱὐ6 ολαΓββδίια Ἠ4ἱ6Β, Ῥρος 

χέναι φίλους, ὁ δῆ καὶ πολλοὺς ἔχειν οἱόμενος. Ἡ Β ϱρθ8β ΔΠΙΙΠΟ ΟΟΠΕΘΡΙ48, πας εἰυὶ [αωδίας οῇίοο. 
μὲν πρεσθεία τοιαύτη, χαὶ παρὰ τοιούτων (, 

ἐπειδή σοι καὶ τὸ χαθ᾽ ἡμᾶς ἴσως οὗ πάρεργον. ἾΑ 
δὲ βοηθήσεις, χαὶ δι ὧν, χαὶ ὅπως, τά τε πρά- 

γματα ὑποθήσεται, χαὶ ἡ σὴ διασχέψεται οὐύν- 

εσις. 

βάυπι ἰο οἱ βἱποθγυιη Πίου ὨΠιοτίυυ ργὺεις 5 

υἱ 16 οἰίαπι, αἱ γἱία (μυπίτ, ου Ιαρίασῖδ, 3ο 
ΔΡΕΠΙ ΙΩΘΙΙΟΓΘΙΙ αΠθγας. Απ {υ ροουι]τυη ποπηἶηθ 

πο απρὶ ΡρυίαςἹ Ἱπίο]εγαδ]ῖου πονῖς ἱριομ]ηίὰ 
Γμογῖίι, αἳ ευἱή9 ος οπιῦυς πιογιαΙθις Οβαγίυς 

απηὶοίσ ολΓιήρ5ο νἱἀδαίωτ, αἱ Ρεγπυ]ίος εἰίαπι αἱ ϱὶ 68506 ὀχίδιπιαυαί. Ας ἀορεθοδίίο 8] ορί, αἰᾳυθ 

4 (α]υαρ ργοί[εεία, αιιαπάοφυἱἆ6π ἐὰ Πο ποφιθ [0γἱ8666 ποῦ οΟΠΙεΠΙΠΕΠάΟ Ίο0ο ἠαῦθθ. Ουοἆ αυίεια 

αυχ]]ίσπι, οἱ αέοις αἀπι]ηϊου]ἶδ, 4μασαια Γὰίοπθ [δγοηάυπι βἰί, ἐωπι γ6ς ἱρ5ο αἁσιοπευμηί, μπι ῥρτι- 

ἁθηίῖα ἐυὰ ἀἱδρίοῖοεί. 

Δ’, ΦΙΛΑΓΡΙΩ (8). 90 ΧΧΧ. ΡΗΙΙΑΕΠΙΟ. 
Νου εἰα(ῖπε ροεί Οᾳεαγὶϊ πιογίεπι ΦεΓἱβίαπι 546 Λαμο ερὶείοίἰαπι ἵρειωη ερὶκίοία ἡπλήκηι ἠμδέηαίς εεᾶ που 

ίαηι Ιοπ6ο ροδί (επιροτὸ, μί ατδἰ(γαιιν ΤΙ(επιομέ1, φμὶ 4εοεπι ροΣί αΠΠΟδ εεγὶρίαπε Είπε [οτίο οο([ἱσίι, φιιοά 
ἐπ Ἆαε ἐρὶείοία εογίρεεγίέ (σγεφοτίκε, 8ἱυἱ νυν] οὐββιθιἀἱηθΠι ο ΡΗι]α6τ]ο α Ιἱνογθ ΘΓ6ΡΙΑΠ), ηἰιἱ Γό5 δυ48 
πηοἰθδἰο οοηβΜτυδγαί. Ἠμ[ία εετίε πεφοϊιία [μ6γο, ἀεείηιο Ρροδἰ ΠΙΟΤίΕΠΙι Οᾳεαγῖϊ αἨοι εψμό Ρε ἰά (ΕΙΗΡΗΦ, 
ομοά ε[Ππηκίέ αὐ ε]μ5 πιοτίε, άοπεε (00Η5ίαπιμοβοίἶπε «ὲ οοπ[ετγεί, (μα ἱπιρεά ἱπιειιίο βοτὶ ροικετἰηί (6γεφοτίο, 
ομοπίπκε Β)Η[αφγίὶ αἱ οοπεε(κάἶπε πεγείμγ. ος Ἰίνοι υἱάείν {ποπι [εεῖσεε υἴγο ἀοεῖο, φλὶ 6απι 4ο {ὶ- 
πετ ΟοπεαπΙποροξίαπο α. εεὲ ἐπίεγργείαίμς. Ῥεγκηι πΙΠ{ (γεφοτὶο [αιπἰ(ἑαγῖνα Φµαπι 903 ἑεία, (μα ραδείπε 
πί1µΥ, άκῃι υἱίᾳ δΝΦ πιοίεείος αάθεγεοξφμε οαδ85 ΠαγΤαί, 5ἱνό απίεφµαἲ (ΟΠεἱαιποροί[έπι ῥείετεῖ, οἶτε ροεί- 
σµαπι ἱπάε ἀἱφγειδις δεί. ϱιάφμίά αάθεγεί εί πιοίεεῖ εοπἰἰφίί, Ινοτί ἐγήθεῖέ, αἱ δεχεεπ!ὶσ [οοίφ [αεί [{ἰπινπι 
εεί ἀευιοβείτατε. Φαρῖμε δίἰαια ας Όοεε ἀἰαθοίμπι ἱπίε[ἱφἰΙ. 8ετα ΡΤο[εεἰο εἰ ἱπιρογίμπα ἀ4ε πιοτίε (αεαγὶί 
ροεί ἀεζΕΙΝ αηΠοδ φμεγὶπιοπία. Νοδὶᾳ ἰθίίνγ υἱάείκν εοτἰρίαπι Ίιαιο εεφε ερἰεοίαπι, φµο (ΕΠιροΤε περο(ἑίς οὐ- 
Ῥγέσενε, δορἡγοπὶϊΐ Οοπείαμεϊπορομίαπί ρτα[εε(ἰ, ἀαιίς αά ειπε [εεγίε, ορεπι ἱπιρίοταναί αάνετειο ο οώαίνα 

' Οαεατίἰ Ργαἀαίογό». 

Καιόάριον οὐκ ἔχω ἐρῶ γὰρ, χαὶ εἰ μὴ φιλ- (Οὔεατίυπ ποῦ 90θ9ο; ἀἱσαπη εμΊω, θοἱθί µαξΤη 
σοφον τὸ πάθος. Στέργω τὰ Καισαρίου (9), χαὶ ὃ 
εἱ ποτ ἂν ἴδω Καισαρίου γνώρισμα, καὶ περι- 
πτύσσομαι χαὶ ἁσπάζομαι , χαὶ οἱονεὶ αὐτὸν ὁρᾷν 

δοχῶ, χαὶ συνεῖναι, χαὶ διαλέγεσθαι. Οἷον ἔπαθον 

καὶ νῦν (10) ἐπὶ τοῖς σοῖς Υράμµασιν. Ὁμοῦ γε 
ἀνέγνων τὸ πρόγραµµα τῆς ἐπιστολῆς, τὸ γλυχύ 

μοι πρᾶγμα χαὶ ὄνομα τὸ Φιλάγριον, καὶ πάντα 
μοι ἀθρόως ὑπεισῆλθε τά ποτε τερπνὰ, αἱ πόλεις, 
αἱ διατριδαὶ, ἡ τράπεζα, ἡ πενία (14), τὰ τῆς 
ἑρατεινῆς ὁμηλιχίης, ὅ φησιν Ὅμηρος (13), ἡ παί- 

(0) Ταῦτα μὴ ἀνεκτά. ΒΙΙΙ. : Πας εδὶ πε [ευία εί 
(οεγαδέ ία υἰάεαπίαγ, οὐχεετο. Μοχ, ἀλλὰ χαὶ συν- 
άλγησον, ΠΙ., σέγω1η εἰ νἱεεπι πυείγαπι ἀοίε, 

(7) Παρὰ τυιούτων. Μα]ιει (οιηῦδξ, περὶ τοιού- 
των. 
8) Δίας ΧΙ. Βεγίρία εἶτοα ἰάεπα ἱεπίριβ.--- Φιῖα- 

ηρίφ. Ηαο ορἰδιοία, ἱπηιίι Βἰ., Ειμάοσχἰί ποπιοῃ 
ΡΓῶ/[εγεβαῖ, ποῦ Ρηϊαρεί; ϱοὰ φιἱθ ος ἔγροβγλ- 
μή οβο1ἑληΜήο αβροΠυεπάμπῃ ποη γἱάαΐ, οἳπι ἱΠ οἳ 
"ΤΕΡΟΓΙΙΦ Ῥμ]αρείί πομι]ηδίἶπ πηθηίομθιη [αοἷαί ὃ 
ο. εεγος {η αἷία αὐαύαπι ορἰδἰοία, Ώµηο 
ααχΙ, ἱποἱοτ]ε. 

(9) Στέργω τὰ Καισαρίου. ὁοπιδο[., θκα (αεαγὶί 

ΡΙη]οβδορ/ι]οιβ δει Πο αΠοοίμς. Οςθαγί) τεὺυς ἃς- 

4υ16βοο, εἰ δἱ φαιά αἰἰᾳμαπάο ν]άθλπι, φιιοά ινὶ 
πιθιποΓίαπι 1]]μς γο[σῖοθί, ου αιΠρἰθυίοςγ δἱ οχ- 

οδέµΙο5, 4ο νεἰυέ 6υ ἱηέιιοτὶ πηῖὶ νἰάεος, οἱωι]αιιθ 

γειδαγὶ οἱ οοπ(αυμ]ας], [ὰ ἁἱεο μη ὶ Πιο τη Πί- 

ιετῖς 16 αοοἰά1. ΝαιΠ δἱωμίαο ΡΓίμαπα ερὶςιοἰα 

Ραγίθυ οί, ασὐ Ῥἡ]αρτίαπι, τὸ Πποιπίποφιθ μι]ιὶ 

διια γἱδδίηνυὮ γἰάὰ, οἱ 1οβ μή νοίθγες λασυμἰίαίος 
ἵπ απἰπιυπ γορουίο ευρἱογμηί, υγὸο, αἰυάία, 
Π)ΕΜΒ6Α, ΡθιροΓίας, αἰηυο ]υου(]9δίμιὶ δοάθηε], 

δΗΠ! Ἰιαίΐνα ϱγοκεΓμοΥ απιογἰα εἰ. . - 
(40) Οἶον ἔπαθον καὶ νὍν. ΙΙ ο0ἑ. οἱ 09ᾳ1)6[. 

ἵη οἑ]ι. καὶ οἷον ἔπαθον νῦν. 
ας Ἡ τράπεζα, ἡ πεγία. Βὶ ΠΙΘΡάΟ θ8106ἱ ϱ4 

ΥΟΧ, Ἡ πενία, αἰί θοηιὺυθί., ἱπάίοίο οοί ἀσχήσει οΓε- 
γαπι ἀεάϊσδο ΡΠΙΙαρΕῖΗπι, αυ. δἷο ραιροτιδίδι ϱυ- 
Ιυετῖί, (γερογίο Ηἱ ρα|ῷδίιγῷ θοοἱο. ἨΗίηο [ογίο 1» 
βεπάυη γε[]επί αιἱ4αΏι ἡ τράπεζα ἡ χοινἠν ΠΙέΙΙκ4 
ευπιηιΜΠἶδ. 

(13) "Ο φησι Ὅμηρος. Ἰε]επα, Πα. 1, ὴ1ὅ, 
Ρε ΕΠ) ἱοξεηΒ, δἱο ἱμίευ οφείδγα αἲί : 
Ὡς ὄφε.]εν θάνατός μοι ἀδεῖν λαχὸς. ὁππότε δεῦρο 
ΥΙέῖ σῷ ἑπόμην, θ4.Ίαμον }γγωτούὺς τε.Ιιποῦσα, 
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υἱ Ποηιερὶ τεγυῖς υίας, γοὶ Ἱμάϊίσγα, νοὶ δθγία, Πἰ- Α Ύνια, ἡ σπουδάσµατα, οἱ τῶν λόγων ἱδρῶτες, οἱ 

ιογαεἰὶ διάοΓΕΦ, Ο6ΟΠΙΠΙΗΠΘ6 ΓΦΟΘΡΙΟΓΕΘ, ϱρεὶ 

ου ]πι]ίας, ουπείαφυθ αἱ ους Φία6 Ώομα, αυ 
αμἱδᾳΙΔΠ1 Ρ6γεθηςθετθ ροβεῖι : αοτυπι 6Ρ90 τε 

δοἱὰ τουοτάαἰῖοπο αρρτίπιο ἀθ]εείωρ. Θµ4γο υἱ (υς 

ορ6ί{ὰ πιαρῖρ οἰἶᾶπι αἆλαο ὶπίθγ πο οοηρεοάἰδίηυ”Ρ, 
ΟΠΗ) ΠΙουθ , 4ος οἱ πηληϊ ΓεΠη ΕΓθί8Πῃ {4586/69 οἱ- 

Ρῖς, δεγῖυς. Νδππ πο ου αυἱάθεαι ρτοου[ ἀα]]ο βο- 

χοινοὶ παιδευταὶ, τὸ τῶν ἑλπίδων ὄψος, πάντα ὅσα 

ἂν εἶποι τις τῶν τηνικαῦτα χαλῶν, οἷς ἐγὼ χαίρω 
διαφερόντως χαὶ µεμνηµένος. "Ἵν' οὖν ἔτι μᾶλλον 
ὁμιλῶμεν τούτοις χαὶ διὰ σοῦ, χινοῦ τὴν Ὑραφίδα, 

χαὶ χαρίσου τὸ ἐπιστέλλειν. Πάντως οὐδὲ τοῦυθ᾽ ἡμῖν 
μιχρὸν, εἰ χαὶ τὸ µέγισταν ἤρπασεν ἡμῶν ὁ φθόνος, 

τὴν συνουσίαν, λυπηρῶς διαθεὶς τὰ ἡμέτερα. 

υἱε ραρνὶ πποπιθηίί θ6ὲ; (απιοίε, αυοά πιαχίσνιπι ΘΓαί, Ίου 8, γἱιβ οοηδυθιάἰπεαε, πολἰς νου 

αὐείρι]έ, Τ66 πΟΡίΓας μιοἱθδίθ οοηρίϊέθης. 

ΧΣΣΙ. ΕΙΡΕΝ. ΛΑ’. ΤΩ ΑΥΤΟ (15). 
Ρ/νγεε ακπί αά ΡΛἱαρτίηπι εοπεοἰα[οτὶω 6γεροτίἑ ερἰείοἰᾶ, φπαγκ Λας ῥτίπια 6.δε, εὔ:{ΕΓΙΣ0ΜΕ Ργά πεϊ({επάα 

υἰάεικγ: φιέρρε φµαηι ἴμπο εγἰρεἰἰ, οµπε Ργίπιο {αδογαπίί απεὲοί παμπ νπι ακάἰοίε; (πι ππαχίπε, φκέα πα[ία 
ραιἰεπιίω Ρ)[αφτίέ ππεπ!ίο, οκ]κα Ῥγαείατα ἵπ εεηκειίθεε ερἰειο[ἰε οπεπερία οοΙκηκεπιοτα!. (1 ένο επι 
ΑΠ δἰπιυὶ ου οοΓρογθ ἀθ]θοίωπι, αβ]ἱοίοπδμιφθ ἀερίογαΓθ ΦΙΔΠΙ, ΠΟΝ οὔδεώτε εὐφνίβεαι. ἴλειεαι 
πουϊέμς {η ρἰείαία υἱάεγὶ ροίεε! Λοπιο, φμὲ πιογδὶ «οἰαιία ἵπ 11 οπιεγὶ Ώειιοδίεπίκφωε ἰδείίονε φκατί. 

θα εἰὈὶ πιοϊθδία θυμέ, υ{]ᾳυο θοἱ ποδῖδ. Απιίςος- 

τιΏιθΗΩΙΙΠ, ΡΙΟ 60 Δία Απιοϊι]α Ἰαχ Ροφεῖί, «οπι- 

πιυμία οπιη/ᾶ, ἰ8ίη ΏΓΟΦΡΟΓΑ 011405) 44 ΥθΓβ4 9596 66η- 

πθΠΙΙ9. ΟἱΙΔΠα 141, 9”) ϱἱ ἀὁ Εἱ τοὺς ποηπ]){ 
ΡΙἰοδορ]ιαπάυπι οβὶ, αίφιιθ αριά ἴ6, ἱ ρας 65ἱ, 

εἰθιοτθράαπι (ᾳυοἆ οίἶδιη ἱρδυρα απιϊοἰἶ ἰος ἁἰ- 

οίαί), Ἠοίο, πος ἠοηθβίυπι 6996 06ΠΑ60, ἰ6, ου 

οδι, Ρμἱαριίαπι, νίταις οἱ ωρυ[αγίὶ γ6ρυΠι ἀῑνίΠαΓίτηΙ 

ἀοείρῖια ργάἰίαπι, εοάεπὶ Ππιοὰο θΠἱοί, 41ο ρἱογί- 
«116 δο]οηίὶ ; πθο θἰπιυ] οἵπι 6ΟΓΡΟΓΘ ἀε]ίοί, αἰιιὸ 
αἱοιίοηοιη ιἱ ἑπουταὺ]]οπι ἀορ]ογατο : ΥθΓΙΙΠΙ 40- 

Ιοεἱ γοβὶδίετθ, αίᾳπθ ΔΠἱπιο ναὶ ΏμΠο Πιαχίπιο ρυΓ- 

δαςί, γπομἼθηιιθ δροτίογοιη {ο ριφῦθιθ; 40 ΠΙΟΓ5 

ράιὴ π]] αἰιά 9956 ἆμςοθΓθ, 4 14π1 υἱἱ]οπι φ11Δπι- 
Ὅλπι ἀϊθοίρίίηδια, Ίνιο γἱἀε]]οεί (οπἀρηίοπι, υἱ οἱ 

οοΓροΓα οἱ οιμηία Ύυ αἆ οοἱρις αρθοῖδηί, οἱ 
ααἱόαιἱά βυχΙῃ ας (υτρυ]θπέμη ο8ί ἱπίογίυσυπι- 

(ἳ6 ϱοΟΗΙΕΠΙΠΘΗΘ, ὰς Ρο πἰβΊ]ο ριέλης, ἰοίαπῃ (6 

εώ]δδίί ραγίῖ αὐάϊσας ; ποο ργςεη!ἱ (διμροςὶ, 96 

Γαίωτο «νο Τίνὰς, ΠΜΟΓΙἶν 0ο Πιθἰἰδίίοποίη, υἱ 

Ρίαιο αἲῖ, παηο γἱίαπι οχἰδἰίτηθς, ἀἰαιο αὐ Ίος οἶνο 

«9Γρος6, αἰνο δερβιΊοσο, μἱ ἱάδ Ἰοᾳ αἱ, απίπιαπι, 

φυοαἆ εἶυς βονὶ ροίδσῖε, φ0]νας. οἱ ὧιοο Ρἱ]]ο5ο- 
ρὶοείς, υίο ργαφθίαη(ἱδοίπιο, βἴᾳυο Ἠυλο ἀΠίηυπι 

66/38, (01) ΠακίΠΙΣΙΙ {ρ6ο υἱ 1 αίθπι ἰωάθ οαβήος, . 

μη ΙΙΦΓΟΓΘΙΩ Ποδίγυπι εχ ΠΙΟΕΓΏΟ {ο οραοδρίατη 

Παϊδά τε τηΛυγέτην καὶ ὁμηικίην ἑρατευ ήν. 

Όμηλιχίην ἑρατεινήν οχροµἰ Ρἱάγιημς τὰς ἑπερά- 
στους ὁμήλιχας, απιαθἰίος Ἠιέαε Φφμα[εδ. 

Ὀιἶπαμα ΠΙΟΥΕ πεῖὲ γα {βεαία εξεεί ι66ΓθΟ, ΟΝΠΙ [1ο 
ἁέωπι (καπι εδεµία 5ΜΗ1, (ιαίαπιο [γαἰγίθκεφιε το- 

(ἱειέε, 

Εἰίαφιε μπίρα, ερίµηιιε αφ κα [ἰαπι αὐιαθί{ἰ. 
μι Δἰίας Τ,ΧΧ. Ουπὶρία ΑΠΟ ὀθ9 Ιαὐορίς. 
(14) Πάντα. Ὀεςθί { «0. Ρ858. 

(19) Φιλίας ὄρος. Ι4 οὐ. ἀπο Έεμᾳ. οἱ Ρα5ς. 
Εάμί ΡΓ4υοθ ἔρως, ααοἆ οἱδεγνανοταί Ε{{]]μς. 

(00) Εἴ τι δεῖ, Τὰ Βα5ς., (ἵ8πι ἰδριίυηθιη οἷο 
λωε, ρτῶίιι]ίαθο γἱάοίως Βἱ]ας. Εά. εἴ τι 

(17) Ὁ τῆς φιλίας. 0ο. Πεμ. εἰ Οοπιδε[. ὁ φι- 
ίας. 

(18) ᾽Εμφι]οσοφεῖ' τῷ πάθει. ΡΗΙΙοκυρβῖ, εν 
ρίειαεἰ ΟΓἱΝΗαµα: εοπὈοπἰεµ(οΥ ΠιΟΥῦΜΙΗ Ρετ[εγγο. 

(16!) Νῦ» δή. Ρας». νῦν δέ. 

“Α μὲν ἐστί σοι λυπηρὰ, πάντως καὶ ἡμῖν. Κοινὰ 
γὰρ ποιούµεθα πάντα (34) τὰ τῶν φίλων, εὖ τα χαὶ 
ὡς ἑτέρως ἔχοντα, ὥσπερ δὴ χαὶ φιλίας (45) ὄρος 
ἑστί. Καΐτοι περὶ τούτων εἴ τι δεῖ (16) φιλοσοφη- 
σαι, χαὶ τὰ εἰχότα διαλεχθΏναί σοι (ὥσπερ οὖν ὃλ 
χαὶ ὁ τῖς φιλίας (17) ὑποτίθεται νόμος), οὗ βού- 

λομαί σε, οὐδέ γε χαλῶς ἔχειν ὑπολαμδάνω, Φιλά- 

γριον ὄντα, χαὶ τὰ θεῖα διαφερόντως πεπαιδευµένον, 

ταυτὸν πάσχειν τοῖς πολλοῖς, οὐδὲ συγχαταπίπτειν 
τῷ οώματι, οὐδὲ ὡς ἀνήχεστον τὸν καχοπκάθειαν 

ὀδύρεσθαι, ἁλλ᾽ ἐμφιλοσοφεῖν τῷ πάθει (18), χαὶ 

τὴν διάνοιαν νῦν δὴ (19) χαὶ μάλιστα ἐχχαθαίρεσθαι, 
χαὶ χρείττω φαΐνεσθαι τῶν δεσμῶν, χαὶ ἡγεῖσθαι 
τὴν νόσον παιδαγωγίαν (20) πρὸς τὸ συμφέρον, 

τοῦτο δέ ἐστι, περιφρονοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὰ 
6 σωματιχὰ, χαὶ πᾶν τὸ ῥέον (21) χαὶ ταραχᾶδες, 

καὶ ἀπολλύμενον, ὅλον τῆς ἄνω γενέσθαι μοίρας: 
καὶ ζᾖν ἀντὶ τοῦ παρόντος τῷ μέλλοντι (23), θανά- 
του µελέτην (25), τοῦτο ὃ φῃαι Πλάτων, τὸν τῇδε 

βίον ποιούμενον, χαὶ λύοντα τὴν φνχὴν τοῦ αἴτε 
σώματος, εἴτε σήματος (24), κατ’ ἐχεῖνον εἰπεῖν, ὅση 
δύναµις. Ἂν ταῦτα φιλοσοφῇς, ὦ ἄριστε, χαὶ οὕτως 
ἔχης, αὐτός τε ὠνήσῃ τὰ μέγιστα, χαὶ ἡμᾶς ἱπὶ 

σοὶ ῥάους ποιῄσεις, χαὶ πολλοὺς διδάξεις ἐμφιλο- 
σοφεῖν τοῖς πάθεσι (20). Καὶ πρός γε, οὗ μικρὺν 
κερδανεῖς (εἴ τί σοι χαὶ τούτου µέλει [20] }), τὸ 

(20) Ἠγεῖσθαι τὴν νόσον παιδαγωγίαν. Ἀοι- 
ίαο. 6ἱ Μογεἰ. ἡττᾶσθαι τὴν νόσον παιδαγωγίᾳ. 

(21) Καὶ πᾶν τὸ ῥέον. Ιί εω. [θμ., Μουίας οἱ 
Ώ Μογτε|. Ραβς. πᾶν ὡραῖΐον, εἰ φκἰάι κά (ομιροτὶ «κὐ- 

αεεί. ἵι οὐῖῖι. πᾶν ὅ τι ῥέον. 
(234) Καὶ ζῃν ἀγτὶ τοῦ παρόντος τῷ μέ- 2οντε. 

Νεο ριασεπἰὶ {επιροτὶ, κεά [ΚΙΜΥΟ συο νἶναςς Ἰὰ ο5ε, 
γἱίλπι αρᾶδ ϱὐ ΠΟΠΗ πι ργβδομεὶ σαι (υἶωτο 
ἱηἱθηία δὶι προυἱο. Ῥα98. ζωήν. 

(30) θανάτου µε.Ιέτην. Μυνιίε πιεά(αιίοπεπε: οἷςο 
ου Ρἰαἱο ρλἰοφδορΏίαπι ἀθῆη]ῖ Ἱπ ΡΗσάοπε. 

(31) Εἴτε σήματος. Ῥοογαίεθ αριἀ Ρἰδίομοπι ἵη 
εταιψίο σῶμα ἀἰοίμπι ρυἱαί, αἱ απίπια σῆμα, ἰά 
ο8ι, δερυἱογυσῃ βΙί, αἀαδί {ρ84 πυπο ἰη οοτροςε 96- 
Ρι]ία οἱ. Πο Βιειιτς. 

(25) Ποά.ἱοὺς διδάξεις ἐμφιαοσοφεῖν τοῖς «- 
ως (ομυθ[., Ιπίί9ο: ἀοοεδὶς ἵπ πιογδὶ ΡΛΙ[οςο- 

αγ. 
(260) Τούτου (µέλει. ἵια «οὐ. ἆμο Ποδρρ. Ῥαςς. 

Νογρ]. οἱ Οοπβεί[. [η εἁ]ι. τούτου µέλλον. 
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. παρὰ πάντων Οαυμάξεσθαι. Τῶν δὲ πυκτίων ὧν Α Ιενλὺίθ, (πο αἰίαιν πιμ]ῖς αἆ ἀοἱογθρ φαρβίθμίος 

ἤτησας, τὸ μὲν εὗρον, χαὶ ἔπεμφά σοι προθύµως, 
τὸ Δημοσθενιχὸν λέγω " τὸ δὲ ἐξημιώθην ΄ αὐχ ἔχω 
οἵου σὺ χρ]έεις (27), τὴν Ἰλιάδα. Μὴ Υάρ µοι δια- 
πιστήσῃς, ὅτι µόνον τούτων ἀπολαύειν νομίζω, καὶ 
μόνα χεκτῆσθαι χαλῶς, ὧν ἂν αὐτὸς µετάσχοις, χαὶ 
οἷς ἂν ὡς σεαντοῦ χρήσαιο. 

06ο, ΠἱπΙϊΓΙΙΠ ᾖΠ]αάθωι. Μὶηὶ οΡηἱΠ ἵη Ἀου νο]ίπῃ 

[εεοπάος ἀοομθηίυη ργφὺουίς. Ὀδηίαιο που ρας- | 
νυιη Ιου μ [{ασίθς (6ἱ ἰάίπεη ἰὰ αἴιοαυο ΕἱΡΙ ου) 

68ί), ΠθπΙρ6 αωοά 1 αἀπιγαίίοης αριά ΟΠΙΠΕΦ 

οσίδ. Ἑς Ιυτίβ Ροίτο 41ο ροθἱυ]ας, ἀἰί6γπι ἱηνεηὶ, 

ευπφυθ α {ο Ιθεπίθς πιὶδὶ, π6πιρο Ὠθηιοσίλεηί- 
ουπι : πἰέθγυΙΩ γεγο απιὶςῖ ; αιιειὴ Ρροφοίθ, 1Ο ἰνὰ- 

Πάοεπι πο 4ὔγορθν, φἱἱρρο αυἱ 100 }ίΦ φοἱἱθ [γμὶ». 

94006 δ60ἷἱα Γοοίθ Ρροβδἰάθτθ οχἰδιίποη, (Πογυπι ἱρ5θ ΡὰΓΙΙΕΘβ6 68, ααἱυαδᾳμο, υἱ ἐυἱς, υἱοςίβ. 

ΔΕ. ΤΩ ΑΥΤΩ (98). ΧχΧῃΠ. ΕΙΡΕΜ. 

Βρὶςιοίαπι ερογἰθγ6Ια ϱγοκἰµιο Φἐομία οκ! ἵπ[ετυα[[ο ἰδία, ἵπ φια Ίαπι ΡΛέαφγίυ ϱγα(κίαίμτ, φμοά ἵπ ατωπι- 
ης εἰ άοἰοτίθι ϱ/{οδορ/εό «6 6εταί, οπἰπιίσημε 4εί οπιπίθιις ετεηιρίµηι ἰοεγωπίία. 1ψεε Ρίμγα Ρτοίετί ρειίία 
α ῥτο[απίς εεγἰριοτίδες ραἰεπεα ετειπρία, φιίθιες αά [ογε{ετ (οἰεγσπάος εοτροτῖδ ἀοΐυτγες ετοἰίεί. 

Εὖ γε ὅτι φιλοσοφεῖς ἓν τοῖς πάθεσι, χαὶ γίνῃ (ναιαίος εἰ, αυοά Ρλ]οδορμίεο ἵπ ολἰαπηἰεαιἶ- 
πολλοῖς ὑπόδειγμα τῆς ἐν τοῖς ἀλγεινοῖς καρτερίας ῃ ὑις ιο ρεεῖ ππυἰιίφηιθ ἰοἰεγαιί {π Τεὺις 90ς- 
καὶ ὥσπερ ἐπὶ παντὶ βελτίστῳ κατεχρῶ τῷ σώ- 
ματι, ἠνίκα ὑγιεινῶς εἶχες, οὕτω χαὶ νῦν τούτῳ 
χρῶ ́  καλῶς (29)ν ἐπειδὴ Υε ἀσθενῶς ἔχεις, χαὶ 

ἀργεῖς οὐχ ἀργῶς, ἵν οὕτως εἴπω. Φιλοσοφεῖς γὰρ, 

χαὶ ὃ φασι Διογένην εἰρηχέναι ποτὲ πυρέττοντα, 
χαὶ διαχαρτεροῦντα, τοῦτο χαὶ αὐτὸς παρέχεις ὁρᾶν, 

ψΨυχΏς πάλην χαὶ σώματος. Τοῦτο ἔπρεπε τῷ ἐμῷ 
Φιλαγρίῳ, μὴ µαλαχίσεσθαι, μηδὲ χάµπτεσθαι πρὸς 
τὰ πάθη, ἀλλὰ περιφρονεῖν (50) τὸν πηλὸν, καὶ τὰ 

μὲν σῶμα ἐᾷν πάσχειν τὰ ἑαυτοῦ, πάντως ἢ νῦν ἣ 
ὕστερον λυθησόμενον νόμῳ φύσεως (οἰχήσεται γὰρ 
Ἡ νόσῳ χάµνον (61), ἢ χρόνφ) ' αὐτὴν δὲ ὑφοῦ τὴν 
ψυχὴν ἔχειν, χαὶ μετὰ θεοῦ τετάχθαι τοῖς λογιαμοῖς, 

κἀχεῖνο εἰδέναι, ὅτι τῶν ἁτόπων ἐστὶν, ἡμᾶς ἔξω 

υί6 οχοπρ]ώπι οχθἰςιἰν: δί αιοπιαάπιοάυπι οἆ ορίπ:3 
ᾳµὔᾳιιο «οΓροτο υἱθὺβτῖς, ΟΠ! δ3ΠΙΙ5 66866, Ἱίπ 
Ἠπης 4µοᾳἱ6 ου ρτῶοἰαγο υἱογε, Ρροδίᾳυασι {η 268 

πιογῦιπη ἱηοίάΙθεί, αίαιιο οιἰαγίς πιἰηίπιο οἱίοε, 

υἱ ἰνα Ίρᾳυαγ. ΡΠΕΙ]οβορ]ιατίφ θμίπι, εἰ, αιιοά Ρἱο- 
βοηΏοπι οἶίπι ἀἰχίςσθο [ογυιμί, οἵπι [ευγο [α0ογατσί, 

αο ἀοἱοΓθΠΙ [ογίου ρογ[ογρεί, ἴοο 1βρ89 «υοφυθ 

Ργαῦθς, πἰπῖσιπι απίπ οἳ «ογροιῖ5 οοἶ[ας(ια[ῖο” 

Ἠθπι. ος εοἰίοοι ΡΗἱἱαρείαπι πεαπι ἀεοθναί, 
πθπιρα ποη θπιοἰἰτὶ, πθς ἀο]ογίρας (γαηρῖ, δεἆ Ἶν- 
(πι οΟΠΙΘΠΙΠΕΤΟ, 40 οουρυφ σι] άθπι 8ἱΠ6Γ6 θὰ ρ8!ἱ, 

αιιᾶ ἱροίις παίωγα [οεί, ΠαϊμΓ ερ οπιμίπο, γοῖ 

Ῥιιης, Υοὶἱ ροδίοα ἀ]αρδυγυπῃ : (ποίΡΙ επίπι, γα] 
πιογῦο, τοὶ φοποείμίο οοπ/[6είυπὶ «) 8υγδύπι ἀυίθιῃΠ 

μὲν κινδύνων φιλοσοφεῖν 9), ἓν δὲ ταῖς χρείαις ϱ απίπιαπι Ἠαῦθγθ, 30 Ρε; εοβἰἰαίίοποθ οὐπ Ώεο 

ἀφιλοσόφους φαίνεσθαι, καὶ διαφεύδεσθαι τὴν ὑπό- 
σχεσιν. 

εου]μπρί, ἰμάφαο πιἰηίπιο ἱβποΓατθο, ἀὐθιγάιιπι 
40 ΡτΦροδί6γµΠΙ 6669 Πο οχίτα ρεγίοιί]α ρ]ί- 

ἰθδορ]ιατί, (6ιπροΓθ ἀίοη Ἰά ροβέυ]απίο ΡΗΙοβορ]ία οχροτίθθ 4ΡΡάΓ96Γ6, ηθο υοά ΡΓοβίσΗΣ, ργῶ» 
8146. 

Πάντα ἐπῆλθες δηλαδη τῇ διανοίᾳ, ὅσα ἡμέτερα, 

ὅσα ἀλλότρια, ὡς ἀνῆἣρ (46) πεπαιδευµένος ἐν ἁμ- 
φοτέροις, χαὶ παιδευτῆς ἄλλων. καὶ ἓχ πάντων 

σεαυτῷ συνελέξω τὸ τῆς ἀνθρωπίας φάρµαχον (04). 
Ἵνα δέ σοι χἀγὼ συμφιλαοσοφήσω μικρὸν, εἰ τοῦτο 

κελεύειςι οὐχ ἁπαινῶ τοῦ Αριστοτέλους τὸ µιχρο- 

λόγον, ὃς τὴν εὑδαιμονίαν ἡμῖν ὁριςόμενος, µέχρι 
μέν τινος προῆλθεν ὀρθῶς, φυχῆς ἑνέργειαν κατ 

ἀρετὴν (65) εἶναι ταύτην ἀποφηνάμενος ' καὶ προσ- 

Οπιπία αμἱάθπι ΑΠΙΠΙΟ ρογνο]νὶθεῖ, ἰδπι Ὠοβίγὰ 
(ὐ δη] θχίτλεα, μἐροίθ υγ ἵη υἱγίδᾳυθ ογιάἰἶξως, οἳ 
4Ἴογυπῃ ργφοερίογ; αἴηιο Ἠυπαυ]έαη ρήαγπια- 

ουπι ΕΕῖ 1ρ96 ος οπιηί ως οοἱἱορίεῖ. Ἡδγαπι αέ 
(6ουΠι, δἱ ία 1066, πορηἰἑ Ρμἱοφδορ]ος, Αγἱβίο- 
(εἰς ]ε]αιίΔίθσι πο Ρτοῦο, αυἱ Όθαιμάίιθηι 

ποὺῖς ἀεβπίεης, αιοάαπι {επις φμἱήθπι γδείο ρτο- 
616895 οβἱ, Π6πΙρο 4ΠΙΠΙΦ αοἰἰοποπι βθοιπάυπι 
γἱριµέεη 69866 ἰ]]απι ργοπυμ!ίαπβ8, ἀζάέπβαις, ἵι 

θεὶς, ἐν βίῳ τελείῳ, χαὶ τοῦτο µάλα σοφῶς , διὰ Ὁ νἱία ΡεΓ[δείᾶ, Ίου 4µου με ἱρδυπη αἀπιοάυτη δαρίεν- 

τὸ τρεπτὺν ἡμῶν χαὶ εὐμετάπτωτον τῆς φύσεως. 
Ἐχεῖνο δὲ οὐκ ἔτι μεγαλοπρεπῶς, ἀλλὰ χαὶ λίαν 

ταπεινῶς, ὅτι χαὶ τὴν ἔξωθεν εὐετηρίαν προστί- 
θησιν» ὡς εἰ τύχοι πένης τις ὢν, ἢ νοσώδης, ἣ 

(27) Οἵου σὺ χρήἅις. 4 εοἀἁ. ἆπο Βερρ. Ρ:ιςῬ. 
Ἡορίας. εί Μογε]. ἐπ εᾱ. ἀθεςί σύ. 

(28) Αίας Ι/ΧΙΤ. δεηὶρία Ρροςὶ βιιρεγίογεπ). 
(29) Τούτφ χρῶ κανως. Ιἱα οὐ. Βυρ. ἵπ υπο 

ΙαΡιως χρῆσαι τούτῳ χαλῶς. Ρ4. τούτῳ χρῇ. 
(60) Α.11ὰ περιφρονεῖν. (ο. Ρα58. ὰ χατα- 

φρονεῖν. | 
(24) Δόσῳ κἀμνον. (04. Ὦερ. νόσῳ χαµόν. Μοσ, 

αὐτὴν δὲ ὑφοῦ, ἐρεμὴι Ό6ΓΟ 5ΗΓΣΗΠΙ απίπμηι Παθετε. 
'χφοῦ αἀνογρίιιηι ορὲ. 

(33) Ἡμᾶς ἔξω μὲν κινδύνων φιλοσοφεῖν. 6ι- 
ἐκεγπαίου ἵπ ἰοπιρεχίαίε ἀῑφποφεί(μτ, Ἰπηιηί Ογρτία- 

τες, ργορίες πυιαὐΊοιη [αοἰ]θᾳιὸ ἵπ ἀϊνδεγδυιη ἰα- 

Ῥεηίθ ηλίυγ ποδίγῷ οοηάΙοπεπ. Αἲ ιά ποή 
15η πιαρηϊῆσα, δοὰ Ροτζυαπι οοχάϊάο δὲ αδ]οεία, 
αιιοἆ εχίεγηα αὔοήο Ῥοηοσυ αυιπάαηί/δπι 

ηυ5, 56ΓΠ). 'ν 0ο πιογιαιαίε, ἵπ αεί πε[εν Ῥγοῦα- 
(κ. Ώε[ἱοαέα ]αοἰαίίο θ8ἳ, οι ρογἱο]απι Που οςί : 
ος η αἀνεγαῖρ ρτοῦλί!ο οϱί τογα(ἱς. Ηαφο 
"1. 
(ὅ5) "Ως ἀνήρ. Τὰ εοἁ. Βερ. Μοπίας. εἰ Μογε[. 

Μα]ο εἁὶιὶ ὅσα. 
(0) Τῆς ἀνθρωπίας φάρμακον. ΟοπιΏε[. τὸ τῆς 

ἀνίας φάρμαχον, Ππατοτἰε ῥΡΠαΓπιαεμπε; ϱὐ Ιεείο 
κν τη, ο... ον. Ἡ ο. 

ψυχῆς (αν κατ ἀρετήν. Πα ϱη 
εδ έα ἴπεα, Δοβηις Ατίσιοιςίες, Ην. 1 Είε. ού 
εν ἱεοππαςΛΗΠΙ. 
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2ῴμσαπα . 4 ο. κ Φε Ἰοήφ ωξ. 206 τας υεπο-  ἕωσττιτς. 7 ς."ιαπτμς. απσα οσα απ τῆς 

σος 24 οὕσεπτο βεος», 214 5 Γάξοδ ο κτα, 

Ρουμ ὅμως 3 Ἰωάκαδας αεσαέατ. δι το 

Γωαυ Δαύσι πιορἠαάσασο 2 μα κλαδκίαυ Ὠσιδα, 

φιύ τε «πέππασ μα παι οὐ Ἱωλαβοδσναυ παφεάι- 

βωράναν 14τγε ἅνπαος, οὐ εἶτνο ἵνασου Ἰν24σα 
ος, οικου ἵα Ῥωῤστιδος 241ν στο σας. 
Ο6 ο, Ύως «σωμα ο. ο ἱλασαυ ήαης, 

φιύ 2.6 τς ρου τίσέε ρ τν ο οὑκαύσαας, 

νά «αν ῥνεὰ εν ἵλλσααε , νά ολες 
«λλλαα, φαί ὠσωδς ντασι εχσίάετνοοςε, ση πο. 

ςοἷα τν ας πι υμένις- Ἑ ποιον δὲ ον ἀτὰ τες 

Σαᾶς τι εσναῶν τε τας Πε πλάνσων . ὸ μτᾶν 

Καὶ ὃν σοι ἄανκδνο αν πὸς παρ ἠπν 

ὅτεφ οι. παπα π.ζωιαπαντας. ᾗ σ.πφαρᾶν ὃν 

ει χύντας κεχνληις σνλανο δὲ καὶ δαν ἔτνοβεν 

σμς Ὅπέτας «ατα ώστίπως, αν Ὃν Ανάξαρ- 
ο... ....... Ὀφιταβεπα, οϐὔ 06 ἍὙΊχην 3 ἔπεξνο. Ὃν Ἑπαττον., ον Σαμάσην, 
μίστες τοπ - Φουτσα ρεππας, επαυ πάσα Ἅνα χῆ αέτι σπαλαὺς” ἂν ὃ μὲν ἓν ἔλγαρ ππσον- 
ἐριίος, (νελοων 8 Ἰανρεγλαάε, 19 πωνΊλενο ενα- ανν κο ων χε-ρίον. ος πο που τράνναυ παο- 

ἑααάρτεπίας, «ελγιῶκεν Αποτλτελέ 94 επί ἍὙἈεύνννς. σεν Ὃν Αιαξάφχιο Όπου ὄτεπε. 
αντε ᾖολελος [α. ντιδεῦον ἵωας ατασιασαυ ἢ εεττ οτὲς ὀασεν-ς-αἲς Τξ ποια ἀἔπωυνς οἳ παχῶς- 
«2ευηκαίσαος Αρμοίσ, Φποςί Αρατλενας ρε ῥρῶν ἑλεν «αρα νι ὡς Αναξάρχα, τε οὗ Ἑπισου- 
πήσίαπιο [παβταασν, ἴοε ο, μὲ οφ αμ αέν., -ἲς εκοσύος, ως ἆτρ Γμῖν ὃ ἐνοὶς, 

5 : φυυὀ φα]δεαυ 20564 υὖ: ετίεγαας Ίσα αἳ κα 2 ἕττις ἄνδρετας 21: ὀνράνεα Ὅ ἃ ὁ 
φέτος 2ρρο έν. Αἲοτ. εσαι ες Γρ ορ - οκέες χαταπ-εσνέρενις παὶ στπεδοαύλανις (38) ἔπι- 

εσας 26 ἀκάφιφακτείας, τε ἵν αἴνων «ὔὔροε ακοίςε: ὥστερ ἓν ἀλλοτμᾶιρ ορ θνματι - πὸ θὅ τον 
ριοεσφαλαίας, επίαιφωε «τας μετίγ2ίπαο δε αατεστνα: τὸ σχέιςς, ἃ ἕτκ--θάνεσθαι ες Δίας 
τραμ οἷξ, 4.1 Ίδνε του ἀθύσει ΨΤνιάωο. ᾖἕδξε. Σεσρᾶττς Ὦ τν ἄδνα-ον ὑ-ὸ "Αθτναίον 

Ῥωεταίου ἀεπίφοε 4 Αθκλέωε μας 24 ωοτίαυ απτπκς- λες, καὶ οπενν. ὡς «σα, εὐ δεσμαστέρυυν, 

ἁσσαλέας, «Άγεέτεωφβυε, οἱ εἰς, Ἰωεφίεως, ῥΓας Ἅτές αἳν, ὡς υπᾶς ἄλλς, ἑεσλωντούν, του σώματος 

4 είδει 4ὲ εοτροτε, ἵδαφσλαι ὁ- 2ο «2Γεσε, επ -ξς ραῦτταξς ἐεκέετς, καὶ τυτεὲν ἐξὸν, ἆπ- 
Φίοὐφαίίς ἀῑνιοτελοί , «ὔπιφοε [αρ απι ἴωί:ο Ἠερτα, τξίενσεν ἕτ-ὸς δὲ Ξρισττέχες τὸ χκσετνν. δέχεται 
4 (8οετο εδευατ{ - Ρρίφσλα. 25ἱος εἶσσι» οἱ μάνα {λές 99: ἔνστερ οκ ἐπὶ θανάτῳ δεχόμενος, 
εσ, ῥκπεες 2εοερ. Ρετῖωύε 3 ΗΝ Ἰκαίο ἀλλὰ γχοττσίας προςτνύασνεις Προσέθτκα ὃ᾽ ἂν τού- 

Ροεσίωο 2εεἱφετα, οὐ ρεογα2πό0 λαξίεῦς 24 ρ0- τας καὶ Ἰωθ τὸν ἐμξτερον. εἳ μὲ σε ἕέειν θὐμῥω τῶν 
(294. Ἰωτίάσε. Ες ὀονπα «4ωοφυο πο γα 46) ἱκεένο, Ξαθῶν, καὶ ὄντα σὺν θεῖὈ, παὶ ἑαύμανον. 

βΑήρείοαραν, Αα {ο οἶτου αἳ εἶας ἀοοείϊνας, Ώευο ορα]απέςο, Ίοαρε Γοπδίσα οἵδε, 1ΐφως σἴδαι 

οτε. 
Ηίς τοφα!νος (οἱβομαο πεα]εστο κο μῖ τιάεείς, τὶς 

ἁὐτίας οὲ ολετοι2φε{ε, 2ἴφω.ε ἆλος ποοἱείπλαυ 41]- 

λοας, ἴσπαι ρεο ετίας, αἱ γεος, Ἀαλίίωγας εν, ἴσαυ 

ϱο5 οἶλαυ Ι2αόσα αλα: ΡΓ0µ0 οἳ Δπιίςος το- 
Ἱσριίο Φείες; πἰπίγωυ (εἵροσι Ιἱ «ο ΏραΓαςς, 
εί βος πογὺο ἀεδίιοτίς, ϱοε, φυοά αἲι Ὀατη , οὗ 
ροεελίοτασι ῥ2εεαι, εὔτωπθηινο 9 λε τι [εἴνεσπα 
γεγορη «ὔΓφαο οδεπάλγί -: αυσῖπ ροίΐας ρυτρετὶς 
(4ἱ ος τεο {η {ο ωμή {29 ο51). Δίηυς ἱπβγπι]ίαίοπα, 

φως αιλετίλαι οτ1ίσιςς. 

Ρας. τση, 2, ὂ. 

(56) Τ:» Ἀνάξαρχεο. ΑπΑασαλγευς Ρυ]οφορᾶας, 
ωίυο Αἰετλμάτω, 9ρυά ῥμέι δὔ1Η1Ο ἓ Ίνοιοςθ 
{γα ἵπ (γαι γοίεμς, 4 Νιεοεγθορίο Ογτε- 
Μάζωμ; (γΓ2µΗ90 {μετοερίας, πονο εἲ Ἱπαμά(ῖο 6υρ- 
μιοί ξεµοτέ εευείαίές δὐἱ. Ερίςἰείας ΔΗἱοΐη 5Η 1810 
{ωίέ {η οµογο 4 Αάγίαμαμι ἱπιρεγαίογειω . αἲ 
ες εω ΑξΙίυς Ἑραγιίληις 1 Λάτίακο. Ηαε μι. 

(01) ο. υκ ό ἐντὸς χαὶ ὁ ἑκτὸς ἄνθρωπος. 
ο. ἕα οὐ. Ὅπερ ἡμῖν ὁ ὀχτὸς χαὶ ὁ 
ντό» 

(68) Κατητειν΄όµενος καὶ στρεθλούμενος. ΒΙΠΙ. 
ον οΓης {{[{ [γακφετείκη; αἲ νάειων ρυἰαίέουε «Γι 
2ιη/νίσες; φιυά Οεεογίαε κατεαγηναι ἀῑχίι. δη] άμ5, 
πηριοθεὶς τὸ οχέλος ὑπὺ ῥεύματος, αἰίστο εγατε κ.κ» 

ία εν ἀε[κχίοκε, φυυἀ 1019 εδ α εγυγἰ(λρἰο 
εογίογίο. 

(69) Δέχεται μά.ῖα ἠξέως. (ο. Εομ. οἱ Οοιωδεί. 

Ταῦτά µοι δοκεῖς «χτες ἆδειν (δ1) σεαντοῦ, ὦ θεία 
χα ἱερὰ χεφαλζ, καὶ οἵτω σεαο ον ἕστρερων, αὖ- 

οὲς τε ἂν ῥάωον τενέτθαι, καὶ {μᾶς εὐφραίνειν τοὺς 
σος ὃτατνέτας χαὶ ἑἐραστὰς, οὖδὲν ὑσὸ τὸς νόου 

χαμςΌμενος (41), οὐδὲν, ὃ οτσιν ὁ θεῖος Δαθιδ, 

ὑπὸ τῖς εἰρένες τῶν ἀἁμαρτωλῶν, καὶ τς κατὰ τὸν 
βίον πο τον εὑροίας α τῶν ἑγχοξτόμενες (45) ' ἁλλὰ 
χαὶ χαθα:ρόµενος, εἰ θέᾳις ἐςὶ δυῦ του-ο εἰκεῖν (41), 
χαὶ ὃὰτν ἀρετῖς ποκῦμµενος ον ἀπθένειαν. 

μάλα δέχετα: ἵλαρὼς, πιασίπιά επε Εἰἰατϊ(αίο αεεοµἰ!. 
(340! ΙΙόέῥω κάρα ἔια «0. Ραςς., ααοἆ Ροδίµίαςα 

τὶἀοιυς φέησιις. ΕαΙ. οὗ :«ἑλέω, οἱο. 
01) Αεχεῖς κατεαῄδειν. Ἶια οοά. Βορ. ἵω 4. χατ- 

1432) Οὐδὲν. ἐπὸ τὴς νέσευ παματό . Πα 
ἀμο «οὐ. Ἡομε. οἱ Ραδς. ἵω οἱ. οὐδέ. ρωιςο. αἲ 
Νοτε]. χχμττοµένους. 

(45) Βίον τοῦτον εἰ ροίας αὐτῶν ἀπτόμενος. 
(οἀ. Πες. Βίον αὖ-ῶν εὑροίας ἐχστοουμενος, φδε!µ- 
Ρε[αείκε εὐπεῖάας. λές ἵη «ο. [αςς. χαῖ ἀθοκι. 
41) Εἰ θέµις ἐπὶ σοῦ τοῦτο εἰπεῖγ. οἱ Κος θεγὸο 

κι (αι. εεἰ; 1ά ο5ί, οἳ [ας εεί Λοε ἀῑεετε : κο 
μα ρευεαῖ2 ϱυὐᾳ {η (6 Ρεδίαηὶ, Λε ἠυπῖυας 
Ε3Ρὶ, 36 1ο Ρροίίυ5 τιγιυίοπι έμααι οα)αμοῖϱαξὶ 
νοίαί 86γυπι ἱρηὸ, ρυγραβί. ἥως δι. 



ΕΡΙΡΤΟΕΑ ΧΧλη, Τ] οἱ ὼί 

ΑΓ’. ΤΩ ΑΥΤΗ 40). ΧΧΣΧΗΙ. ΕΙΌΕΜ. 

η οἱ ΡΕ ἱαθγίηπε, φἲ οἶπε Πιοτὺε {αὐογίδις αυογίοτε ἰεπίαδαί, εατρετεπί, αἴφμο οὐ]ἰεθοΝί δι 
αοπτ]εή(ὁ «/Μ1έγθ. υεί απἰηιὶ ἀππίαταί οδἰοεἰαΠιΘΠΙΠὲ Φ1ΤΕΤΕ, ἀαις αά επι Πιιογὶς (σγεῃογίμς, αλιὶοὶ 
[αβογεά, ἀκπιπιοάο αυαγἰέα αὐσίέ οἱ ἱππιοάεγαίίοι ΠΟΠ Ἠιοᾶο. εχειξαί, Ό6γωΠι δἶαπι ἐπεμκαμ θὰ απιῖςτη 
ἑρεο οπιοσεηδὺέ; μη υαίετε ]δδί, αἱ ἰπιρεγὶῖς ἐ[Ι Φγαεκ[ές αφµίίᾳ υοἰαίππι οωρἰογαπίίθας, ΒΗἰ[α- 
αν αάποτίι( δν, ὶ δεἰρδι!Π, αὐ ΕΙ, (μπι ἵπ ἀ4οἱογό, ἵ1ηι ἵπ ἐν φιιᾳ ἀοίογεπι δρἐείαπί, ἵπ οοΠδί [111 
αάᾖἱδεα!. 

Λαμθάνοντοαί σού τινες (αἰσθάνομαι γὰρ). ὡς φι- Α ῥδιυπί αἱ (ο οαγραπί (Ίου εΠίπῃ βοπἰῖο), αιοά 
λοχαλοῦντος (40) τὸ µόνον σου χτῆμα, καὶ φιλερ- 

γοῦντος ἐν τοιαύτῃ χαταστάσει (47) τοῦ σώματος. 

Καὶ θαυμαστὸν ὁὐδέν ' ἐπειδὴ χαὶ ῥᾷον ἐν τοῖς ἆλ- 

λοτρίοις ἣ τοῖς οἰχείοις Φιλοσοφεῖν. Ἐγὼ δὲ εἰ μὲν 

ἑώρων σε πέρᾷ τοῦ μέτρου τὀῦτο ποιοῦντα, Ἡ πλςον- 
εχτικῶς (48) ἣ βιαίως τῇ φιλοπονίᾳ προσχείµενον, 

χὰ» ἐμεμφάμην (εἰρήσεται γὰρ τἀλτθὲς), μηδὲν τὴν 
φ.λίαν ἣ παἰδευσιν (49) αἰδεσθείς. Εἰ δὲ φιλεργεῖς 
μὲν, οὐχ ἔξω δὲ τοῦ μέτρου, χρᾶ δΣ (00) εἰς δέον οἷς 
φιλεργεῖς, πρύσεστι (ὁ]) δὲ χαὶ τὸ πάθος, ἔνασχο- 

λοῦν τε ταῖς φροντίσι, χαὶ πεῖθον ὡς ὑπὲρ τὸ σῶώμά 

σοι (ὁδ) τὰ τοῦ σώματος, οὐχ ἔχω πῶς μὴ τοῖς 

μεμφομέναις µέμφωμαι, σὲ τῆς αἰτίας ἑλευθερῶν. 
Καὶ πρὸς Υ6 τοῦτο (00) ἐμαυτὸν πείθω, ὅτι µήτε 
λογίσάσθαι περὶ πραγμάτων σοῦ τις ἀμείνων, ᾧ γε 
χαὶ πρὺς τὰ ἑαυτῶν ἅπαντες χρῶνται διδασχάλῳ 
χαὶ παραινέτῃ ὁμοίως ἰδίᾳ χαὶ δηµοσίᾳ, μήτε ψυχῆς 

- φροντίσαι φιλοσοφώτερος. Εἰ δὲ χαὶ τῷ σώματι (94) 
τὴν ὑγείαν φυλάσσειν ἣ ἑπανάχειν (05) µόνης ἰατρι- 
χΏς, τίς οὕτω τολμηρὸς χαὶ ἀπαίδευτος (50), ὥστε 

σοι περὶ τούτων νομοθετεϊν(ὸ11: Τοὺς μὲν οὖν πολλοὺς 
ἕα χαἰρειν, καὶ εἶναι χολοιοὺς πτῆσιν ἀετῶν δοχι- 

µάσοντας (58). αὐτὸς δὲ σεαυτῷ χρῶ συμθούλῳ, 
καὶ τῷ θεῷ, περἱ τε τοῦ πάθους, χαὶ τῶν ὅσα (9) 

περὶ τὸ πάθος, καὶ οὐχ ἁμαρτήσεις τοῦ δέοντος. 

υηίοο ἔμο Ργῶάἰο εἰεραιῖης οΓΠΑΠ(Ο οἳ οχοο]οπάο 

πἱηιίαπι αάπίῦοας ἀ]ίροπι]απι, ο ἵῃ (αἱἱ οοτροΓίθ 
οοηςι/ίοπθ Ια0ογὶ βεά]ο ἱπουπιυας. Νθο ππίγυηι 

[ιά νἀενί ἆθροί : [8ος εηίπι θβι ἵπ αἱἱοηίδ 
αὐπ ἵπ ργορτ]ῖ6 Ρἱ]]οδορ]νασί. Ἐρο νογο, δἱ (6 µας 

[α68Γ6 ἱπιπιοάθΓδίθ αιιί ανα γ](]ο) 30 οἰιιάίο δυί ουΠη 
γ]ο]οπίία βίο Ἰαυοςὶ ἀθά]έαπι 9586 εοπερίοοΓθπὶ, οἱ» 

]άγραβδοπι (ο Ργοίθοίο (ἀΐσαιη θμίπι ναγθ), Πλ] νοἱ 

ΔΗΙἱο) Μπ ΠΟΡΙΓΔΙΗ, το ΟΟΠΙΠΙΙΠΟΠΙ θὐΙοδιίΟΠΟΠΙ 

νθυίέιδ. δἱη αυίεη ία Ἰαδοῦίύυις οὐἱοειατῖς, υἱ 

πιού υπ] ΠΟΠ οχοεἆας, αίαᾳιο ἶἶδ, ἵπ αιίνις Ιἰυοηίοτ 

οΡεΓαπΙ ροπἱθ, Ἰία, υἱ ἀθοσί, υἱοσίς, αορθἀἰίαιια 

εἰίαπι βρεἰἰυάο οιιτὶ {ο οεοΠΡᾶΠΦ, 3ο Ρογθυδάθης 
εοΓροτῖ ϱΡεοάθθθθ ειςοθρῖος οχκθογοἰ(ηῖοηίθ οδ 54 

Ώ ουεροεΐς 400565, {Ἀσθτθ ΠΟΠ ΡοβδΗπι, ουἷη ἴἷς 
αἱ 10ϊ διοοθηβοέ ἱρβθ 6ΙςΟΟΠΒΘΔΙΗ, (θᾳµ9 ουἱρᾶ 

Πμεγεπι. ΑΟ ΡΙΦΙΘΓ6ὰ [100 ΡΟΓΒΗΑΣΗΠΗ 0ου, ποπι]- 
ΏΘΙΠΙ 6556, απῖ γαεὶ ἆθ γεῦιδ ππο[ίας γαἱἱοοίησες, 

4υ4ΠΏ ία, μἱροίθ ϱὐ0ο ΟΠΙ16Φ θἴίαπι αἆ Γ65 5υᾷς 

εοηΦΜιαεπάὰ5 Ργαεερίοτο ας οοηςυ]ίοτο ργὶγαἰἶπι 
ιιχία οἳ ρυυ]]ος πἱαπέας, υοὶ βαρἰθηέ 4ΠἶπΙΔΙΩ 

εωγοί. Οιιοά δἳ οογροτὶθ 4µοᾳι6 δαμ{(αίοπι ἐαθεὶ νοὶ 

ΓοΥοςβγθ δο]ἱἱμ6 οδί πιοάἰοίη, αἱ (41 αυάαςσ οἱ 

ἱπορίις οτί, υἱ Οὶ ἆθ Ἠΐ6 γοῦυν Ίέρες ἰαέιιαί ᾖ 
Οιιοσίνεα ἨοπΗήπες ἱπιρογίίορ Υαἱεγθ δἱμίίο, εἰ ϱτα- 

ους 0986 ἁηιιΙαρίίπι τοἱαίμπι οσρ]ογαπίο: {9 Δυίοπι Ἰρθιπη, 4ο Ὀδυπι, {πι ἵη ἀοΐοτο, ἔπιη ἵπ ἰίς 

πι ἀοίογομη «ροείαυῖ, ἵπ οοηκίἑέειυ αζλίος; βἶσοπιιο 40 ο[ίοίο πιἰηῖπιο αΏρνταυίς. 

(46) Λ]ὶας Ι,ΧΥΙΙ. Εοι]δπη οἱγοῖίοτ 4ΏΠο ςοΓἱρία. 
(40) Ὡς φι.οκα.Ιοῦντος. δὶς νογῖι ΕΙ. : Ὀπί- 

εἰ (1 Άγσάϊπι απιθἰέυεε αἴφκο ἵπ 4) Ιδηιθάϊ 
εοιικ{μ1ἱ91 6 {αὔογες αρρείδηίεπι. | 

(17) Ἐν» τοιαύτῃ καταστάσει. ἴια οοι]. Περ. εἰ 
Οομιδί, Εά. ἐν τοιαύτῃ ο μας 

(48) Ἡ παεογεχτικὠς. ΕΒΙΙ{. αί εμμὶ ταραεϊίαίο. 
(49) Παίδευσιυ’. ΒΙΠ. οτιαάίοπεπι : Ώσηο πίπιις, 

Ἱηοι]ἡσίε επίπι (τεροήιι εὐμσαίίοποπι συ 1ρεί 
εωμπιμπὶφ [απθιαί ου Ῥ]μ]αρρίο, ᾳαοά Μαπαεῖ ες 
ερὶςἰ. Χστ. 

(66) Χρᾷ δέ. Ρὶο Ἰομίί Οοπιδε{., ααἲ χρῆς ῥΡτο χρᾷ 
ὑγυρομίε. ἵη θὐ. χρῄῃ. 

(918) Πρόσεστι. Μ]ϊ. αεεθᾶὴί ἱπειρεγ ἀοίογ ἵπ επγῖς 
ἰᾳ ο(επραΠ, Πβίφιε Ρεγεμαάεπς εογροτίε σίαίκπν εἰ- 
Ργα «οΓρΗς Η0ἱ 6εεθ. 

(55) Καὶ πεῖθον ὡς ὑπὲρ τὸ σῶμά σοι. Ἱϊα οοᾖ. 
Πυρ. οἱ 0οπιυθ[., αἱ τοάδ]ά(ί , Ρεγεμαάεπε ϱἳ Ε0Υ- 
οἱ ΥαΙἱΟΊ8 6656 (Νίο σιιπὲ εογΡογἰ5, αρβίος οἱ εἰ ὑι 
Γ6ΙΗ 6]ΙΙ5 εἷε αδδΗΡίος Μ1θοτες, φιαςὶ επεγεῖια(ἰομί 
«δα. Οἱ αγίας εφδοῖ, αι) 1 ΟοπιυςΓ., ὡς πρός. 

(55) Πρός γε τοῦτο. ία οο. Ιἱορ., Μοπιας, οἳ 
Νοε]. {Π οἆ. πρός γε τούτῳ. 

(94) Εἰ δὲ καὶ τῷ σώματι. Μοπίας. οἱ λογε]. εἰ 

Βλτποι. οι λλνΧνα 

ϱ τῷ σύματι. 
(50) Ἡ ἐπανάγειν. Ὀορςι ἵῃπ οοἱ., πος αἁμη]ει]ί 

(6οπιυοβςίιις 
(56) Καὶ ἀπαίδευτος. Μομίαο., λογο]. οἱ 0οι1οῇ. 

ἡ ἀπαίδευτος, αιὲ ὑπεβία». 
(51) Σοὶ περὶ τούτων γομοθετεῖν. Ότο σὲ, ιιί Ίνλ- 

Ροιι εἠ.. Ιδβοπά ή] σοί, πἰέ Ε]έ1δς νου! θΗΊτη 
νομοθετῶ 6ΦΕΠΙΡΕΡ }υηρίιγ ου ἁαίΐνο ρόδου οἱ 
ἁοςιιδαίΊνο Γοἱ. Ὀἱοίμιιδ θΗίΙΗ νομοθετεῖν τοῖς ὑπὸ 
χεῖρα, 6ἱ νομοθετεῖν τὴν εὐσέθειαν νο] περὶ τῆς 
εὐσεθείας. Λυϊὶ οἱ ἱη Ρ'ΟΠΟΠΙἰµθ σέ ηι]{ης 68ἱ 6ρ.05, 
ΡΓο(ρείΩ ΠΟΠ νομοθετεῖν, 66ἱ] νουθετεῖν [υρομάυιι 
ογευιἀθνίπα, δἰ ιιουὶς «οησίγυςοιὶς γαἰίοΠσιη ορη- 
βιαγθ ΥοΟΙΙΙΩΙΙΦ. Ὑδγι]η ου! ορ. Πομ. Ἱδρίπιιις σοὶ 
νομοθετεῖν. Μος, τοὺς μὲν οὖν πολλούς. ὡοιμέεί., 
ος ΠΙΟΠΙΙΠΕΦ. 

(58) Κολοιοὺς ατῆσι ἀετῶν δοχιµάζογτας. 
Πυμο ἰοέαπι οί Έναδπηυς ἱπ αἁπβίο, αφιέ[αηι το- 
[αγ ἀοεθδ, Ιποπείημ6 Ώου ρτονουυίαιη ἑπ 608 οοἱη- 
Ράοτε, (ἱ ἆθεστγο φαοπιρίαιπ οΟΙΦΠΙΗΓ ἱη ὁα γα, πι 
Φ111 η) δἷί 1ρ8ο οχογοἰ(αἰἰςσ]πιτις, ΠΗ 111 οσοί ἀοοίογο. 

(ὁ9) Ιαὶ τῶν ὅσα. Ιλ οὐ. 4ο [ωρ., Μονίας, 
οἱ 6ομ1ροί. ἓ εί. τῶν ἀεσςι. 
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ΝΧΝΙΝ. ΕΙΟΙΝ. ΑΝ, Τα ΑΥΤΩ (60). 
υμ{αφγἵ η ΡὲΥ Πίεγας Ρε οοπδοἱα{ς (ΥοφογίιΑ. Η[ἰ ἰαμάθηι ΠΙΟΙΘΟ [αθογωηῖ εογαπι σά[αὶί Μίαίατα, 

ΣΙΠΙΦΠΙΦΜΕ οιτί ρε ίαια ηΐγα (ης ἑδί. ΟΙ ο τος) ΗΕ ΜΗ[αφγῖο ψεαιΝΗΗΕ ΕΝΧΗΙ η ετργείαγείκεν, {9 
41161 Ππουο ρθει,  Φγαιίαγκὴι αε[ίοπεν δίπφι [αγῖ:εΥ εγαρέθα(, δΙΝΡεΜΙε (ογεφογίο, φκὶ ἆας ερὶείοία 
[0644 δε ἱρείνε ϱ/ΗοδορΗίαηι 1ο (1ιο/ 16 Ἡπ πιεηἑογἰαμα γευοεαµά0 ΕΧΙΟΥΓΕΕΕΕΤΟ. 0 ἐα 4ΝΝΟ φρεία οετὲ- 
Ῥίαφμο δἳΝι αῑΌίπατό ΠΟΝ ΡΟΣΦΕΜΙΝδ, ΚΠάΗ(ΝΕ Ργυρεπιοάµ Οὐ αγφΗΠΙΟΝΙΗ 501111 κά νε, τες ερὶειοίας εϱ.ρε- 
Τί0Υεν αἰἠιὸ θ.ἰαιι μας να οε/ΝΜΗέγ Πίο εοἰίοεαπιαδ. 

Μοιηυγία ἴοποο εοηβΓδδδπι ἰίαπι, Ύµο πιρο η Α ἥΜέμνημα. της τῆς συνουσίας, ᾗ ἀλλήλοις (οἱ) 

]αίαζα Ἠιοα υπα Γυἱριὰ5δ (πιθὰ δΙμἱάέπῃ νοςο ἃς 

ούπβοο, αι (υᾶ 5ΗΠ1), Ρ)οδορρίσιπαυο Π]απι εἰ 

πι ορύίαη ἀθθ]θεί, 418 ΕΠΟ «ποφ1ο τω Πνοιμο: 

Γἰαὴ τονοςθπς, ΟΟΊΟΤΣ6δου. Εβο αυἰάεπι εΡὶ 5ο- 

ιιασοδίπιυϊη δεευπάυπι ῥδα τί οπαςγαύαπι (5ἱο 

οπίτη αῦουαθ, που τεράρµαγο [5 ουδέ), ἵπ φυο Όιι- 

νά μιαἱοζιη οἈάδα ου ὓμς τοῦ Ώεορρύτο εοὐυη!, 

αδίμαί, ΠΙῴΓΩΓε(υ6 3 εομβοίίαν, Ῥοδίοα οοᾳίέλ- 
εἰθηςς 5ιια9 αἆ αἰιογίας νἱί (γυμπαίία, Ργαλίᾶφυο 
ἑμθίλίιί5 οἱ αοιὶς γἱίς ροβίία Πἡοῃς, ία ἀθιδιιπῃ 

Ρ.γιυτυα] ἀθε]ηίί, αππίφυο ιμοἱοδιία μιεύείυς. 

Αό, ομαμίυὰ Ποτὶ Ρροΐογαί, εχροδἰιἰοµειη αά ἀο]ο- 

ΥΟΗΙ ἐηι ἐ4ΙΙΘΡΔΗΩ {ππη οχ. Ποδὶγίς, ἑαπι οχ Ργο([ᾶ- 
15 αι ἑοσἶδυβ ος ἀἱδρυίαυς, µίροίυ αὖὐ πίσσα ἱδίη- 
ειο ον νίταπι οΓγαἱἱοηδη Ἠαύοῃς, δἰπα]φιο 
Θρίτ]τω ία [ογθμίο 40 ἀοἱουο εχασουσµίθ; ηἰ] οΠἱ1η 

ὑοἱονὁ ἑηρθμ]οβίὰ5 ο8ἱ. Λο δὐΓ110 φυἱάθιη ου /γουαί : 

εα νουο, ηίοτίιη ἁπιη Ἰοπθγος, «ιιαδὶ πι] οι- 

ἠ ιδ Λη ἰοία θκο]ἰαίυβ, ΠΙΣΠΙδήΙιο αἱ είαῦι (ου- 

ἀ6119, Δί(Ιιο ος ἱομίοπι γουδς ϱυα5ί τοβρίοἰσιιθ (ΟΠ 

οί νἱάοιάΐ Γαουἱαίδπι ὑαυεῦαθ), ϱἸδπατο «αρἰ- 

κι : Ογέα5 αξο ΕΠδὶ, Ραΐογ, ἠιουυησιιο ο ΓΗ ΗΗΙ 

ολο οἱ οβδιϊσαϊοῦ, οιιοά Πηνίίος οἱἶάπι ας ϱν- 

ΙιἰδηίοΦ ὑουοβοίο αΠἱοίς, 4ο ρου οκίόγΏὶ ἠοιυυί- 

ΝΟ Που Ρνρᾶδ, οἱ Ρεγ ουμίγαγία Ἠος5 αὐ 

1 οδέυμι 4μοπη Ρτο 118, ϱὐ 48 ποδῖί, γα ομ ρα ἀῑῑοῖς. 

Γι αυἱἆ οηιηία οοἳΗΙΘΙΙΟΓΘΙΩ, 09 (μ ἁμίοὸ 1ος οί 
πουίΐδουιη, Ὑοδ]ιί 110ΓΏο σοδίῖόις, Ρ)ηοδορμαυανίς ὃ 

Ιί4 πιο οκ ργΦεορίοτὸ ὁἰςοίρυίιπι Ἠανευας. Ύόριῃ 

συνεγενόµεθα πρὼὠτν ἓν Ματάνῃ τῇ ἐμῆ (ἐμάὰ γὰρ 

χαλῶ καὶ ὑπολαμβάνω τὰ σὰ), καὶ τῆς φιλοσοφίας, 

ἓν τηνικαῦτα ἐφιλοσόφτσας, ἧς φρίττω χαὶ νῦν 
μεμνημένος ἔτι (03). Ἐγὼ μὲν ἐξηγούμην σοι τὸν 
οβ’ Ψαλμὸν (σὺ γὰρ ἐχέλευες, χαὶ ἀντιλέγειν οὐκ Ίν), 
ἐν ᾧ Δαθὶδ ἱλιγχιᾷ χαὶ ἀσχάλλει πρὸς τοὺς καχοὺς 
εὐθηνοῦντας (06). Εἶτα πέµπων τοὺς λογισμοὺς εἰς 

τὰ ἐχεῖσε (04) δικαιωτήρια, χαὶ τὴν ἀποχειμένην 

τοῖς βίοις ἀντίδοσιν, οὕτω τῆς ταραχῆς ἵσταται, χαὶ 

τὸ λυποῦν θεραπεύεται. Καὶ, ὡς οἷόν τε ἣν, εἷλχον 
τὴν ἐξήγησιν πρὺς τὸ πάθος, ἐχ τῶν ἡμετέρων, ἐχ 
τῶν ἔξωθεν ταῦτα φιλοσοφῶν, ὡς ἀνδρὶ πεπαιδεν- 

μένῳ χαὶ τοσοὐτῳ διαλεγόµενος, χαὶ ἅμα τοῦ Πνεύ- 

µατος οὕτω φέροντος, χαὶ τοῦ ἀλγεῖν παραθήγοντος " 
Β οὐδὲν γὰρ τοῦ πάσχειν εὑρετικώτερον. Καὶ ἔτρεχέ 

πως (69) ὁ λόγος σὺ δὲ μεταξυ τοῦ λόγου διανα- 

στὰς, ὥσπερ ἐξ ὕσπληγγος (606). χαὶ τὰς χεῖρας εἰς 

τὸν οὐρανὸν ἀνατείνας, πρός τε ἀνατολὰς (607) οἷον 
βλέπων (οὗ γὰρ τὸ ῥλέπειν εἶχες [08]): Εὐχαριστῶ σος, 
ὦ Πάτερ, ἐβύας, πο.ητὰ τῶν σῶν ἀνθρώπων, χαὶ 
παιδευτὰ (69), ὅτι χαὶ ἄχοντας εὖ ποιεῖς (70), χαὶ 

τῷ ἐχτὺς καθαίρεις τὸν ἑντὸς ἄνθρωπον, καὶ διὰ 

τῶν ἐναντίων διεξάγεις ἡμᾶς πρὸς τὸ µιχάριον τέ- 

λος, οἷς αὐτὸς ἑἐπίστασαι λόχοις. Καὶ τέ ἂν λέγοιμι 
πάντα, ος προεφιλοσόφεις ἡμῶν χα) αυγεφιλοσό- 
Φεις, ὥσπερ τῇ νόσῳ χαίρων; καὶ εἶχες μαθητὴν 
τὸν διδάσχαλον. ᾽Αλλὰ πρὸς τὲ τούτων ἐμνῄήσθην ; 
ἐχεῖνο πᾶσι διὰ σοὺ βοῶν καὶ κτρύσσων, ὅτι θρηνη- 

τέοι μᾶλλον ἡμῖν οἱ χαχοὶ της ἕἔνδον νόσου, Ίπερ 
υγ ἱαγη (θΓΝΗ Μθιήίοµεήι {οε)  π6ιΙρο αἱ Ρος ϱ ἐχείνοις ἡμεῖς τῆς ἐκτὸς, ἂν οὕτως ἔχωμεν (11) 
(6 οποιιυ18 ϱ]δίησΠΙ οἱ ργῶύἱεδίη, ιαἱοδ ηοὺῖ5 Ρο- 
εἰμ5 οὗ ἰηίθγπάπι Πορ ἱωροιάο 6050, ϱ114Πι 

καὶ ὅτι χρείττων εὐημερίας ἀχαλιν ύτου νόσος «φιλό- 
σορος. 

κο 15 οὗ οχίεγΗΗ, ἆμμι εἰο αμ]μιίς ης! ϱιογίωας οἱ οοπιραγαιἡ : [δωήφιο ἵπεαρος, ριηδιω- 

νι οξεµΗ 696 μιο0υπὰ ου δαρὶθμία οου]πµςίῃ, «Ώεδμαία ργοςροεἰἰαίο. 

(60) ΛΙίας ΕΤ ΧΝΙ. Ρεπὶρία οἶγοὰ οπάσιω ἰοπἱροτα, 
(61) ἵῃ ἁ 1 λ1ήἡλοις. Ἱϊα «οἱ. Βερ.; αἲ θοιμὺεξ. ᾖ 

ἐν ἀλλήλοις. Εά. ἣν ἀλλήλοις. 
(03) Μεμνημένος ἔτι. Τὰ οοὰ. Πὺρ., Ρας. οἱ 

(11ο [. Π οὐἱτ. ἔτι ἀνθρί, 
(00) Μακοὺς εὐθηνοῦντας. ΙΙ ἆῑνο οο4. Ἡθρᾳ., 

Ρας». οἳ Οομ1)ε[. η οἱ, χαχῶς εὐθηνοῦντας, φιιοι] 
Μι 15 Τὰ νου, οὗ οι φαἱ οπιμθκε γεῦι5 ἱεμιδγίίο 
αθιά αεί. 

(01) Εἰς τὰ ἐχεῖσε. Μία «ο. Βορ. Ἱη οὐ[ί. πρὸς 
τὰ ἐχεῖθεν. λίωχ, ἀποχειμέντν τοῖς βίοις, ΒΙΙΙ., κιτί- 
ιτ υἴια! τεεοπαάϊἶίας μαςὶ μγωσοΗἰ οἳ [αἱ τυ. 6 

(05) Καὶ ἔτρεχέ πως. [ια Ρανφ. ἣ οάΐι. ἀοοςί χα). 
(00) Ἑξ ὕσπ.ίήγγος. (ο. Ιορ. ἐχ µάστιχος. 

Νοκ, εἰς τὸν οὐρανόν. Ιίὰ ουἀ. Βυμ., Όαςφς. οἱ ὅοιι- 
υοί.  οιΗ{. ἐπὶ τὸν οὐρανόν. 

(07) Πρός τε ἀνατο.άς. Ια «οὐ. Πορ. οἱ Ρα88. 
η ΟΚ. πρὀς γε ἀνατολάς, αἴηιέ οΓἰοΜΙΘΙΙ ΌΕΓδΙΙδ. 
Ρνΐνεα ΓΕ εο]οδία Άος αὐ αροδίοίἰ5 αζεορίυι γεἰἰρῖυ - 
Βἱδόϊιο οὐδθγνανέ, τέ ἐμίορ ργουιμότ ογἱομίσῃι 
αμίμοιυίαν. θγίρειοδ μη] ο διουάμῖς Ειο]ι. 

Τογιπίαμας, ἵμ Αροίοᾳ. «αρ. 160, Οκιίαπος ἕνος 
ποιμίμθ [αἱδο Ιηδη]αίος αὐ οιμίοίς αἲί, ᾳὐ48ἱ Αυ- 
Ιου ϱτυ Όρο αὐθνομί. Αιρισιίηις, ομ ίδιας Ρα 
(Γ68, ἰιιη Το ϱἱ ἵῃ (οοἳ, τά οι ἱδρίαπίυς, 
γαγίάφ(υο ]ς οοΗς πο αζηῖν τα {ίοηος αΠοτιης. 

(08) Οὐ γὰρ τὸ β.Ιέπευ' εἶχες. ία (γε ουὰἁ. 
Πεββ., Ρ458. οἱ (ομπὺοί. ἵμ οἱ:. χαὶ γὰρ τὸ βλέπειν 
εἶχε-, «μοι ΜΗ Μ[έν ναί, αι εο αοβεείμε ραίοβαι. 

(69) Καὶ παιδευτά. ἰίὰ «οἱ. Ιλομ., Ῥαςς. οἱ ὤοπι 
μο[., φυοιμούάο Ραϊΐυς, Πσυτ. χι, Τα 9, Ὃν γὰρ 
ἆγαπᾳ Πύριος παιδεύει" θι1εηι θΙιἶηι αιἰφιι Ὀουί- 
πιιδ ειιδΗ(1. Ἡ οὐἰξ τοιττά. 

(70) Ὅτι καὶ ἄκυντας εὖ 
Ῥαςς. αυ ΟΛΟΙ, Ἡ ο. ὅτι ἄχοντας ἡμᾶς εὖ 
ποιξῖς, φ1ίωά Ἠυφ ἰμεῖίου 6 γε[ΠΙΩ105 θεπε[ίεἰυ α[πεῖς. 

(11) "Αν οὕτως ἔχωμεν. (.ΟΙΗ)ΗΙ. ἁπμι «0 αΝίΠΙΟ 
[ιογίηιας, 6 δε εἲ {μ ιοτὸ]ς ραιομίία, Χου αιιοί 
ΒιΠΙ. οἱ «φιἰά η ποὺίν ϱυ ἰάθυναγο εωῖηφαι; αι] 
ἐ1Η1 Πλαρηῖ δἱο Ἠλογ]ιο οχιονο Ιαὐουκιοῦ οἱ ομια 
ΠΙΗΗ1 Ἰαμογαηίὶ νους αβουοί. Μομίαο, ο λἱοτεὶ. ἔχοι- 
μεν ᾿ χαὶ ὅτι χρείττων. 

οιδῖς. Τί «ο. Πομ., 
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ΔΕ’. ΤΩ ΑΥΤ (79). ΧλΧΥ. ΓΗΌΕΝ. 

ΝΜοτγθο {αβογαπίεπι (γεθοτίµπι αά ραϊοπμίαπι Ὀ η αφγῖμς ῃου ραιἰεπίίαιι αάᾗοτίαίαν. 

Ἡρότερον μὲν αὐτὸς ἔγραφόν σοι τοὺς παρακλη- λα ῬΡιυ8 φυἱάεπ Ιεναμάὶ ἀο]ογῖβ ἐπ] ζαμδα οοπςοἱΔ- 
τιχοὺς εἰς τὸ πάθος (75) ’ προεπεπτώχεις Υάρ. Νῦν 

δέ µοι δοχεῖς (14) αὐτὸς ἂν ἡμᾶς παρακαλέἑσαι, 

μιχροῦ τὰ ἴσα χαχοπαθοῦντας. Ἔδει γὰρ ἡμᾶς φί- 
Χους ὄντας, μηδὲ ταῦτα χωρίζεσθαι (75). Μᾶλλον δὲ 

ἤδη παραχέχληχας, οἷς καρτερεῖς, τὸ καρτερεῖν εἶσ- 
ηγούμενος, 

Αα. Τῃ ΑΥΤᾳ (70). 

ἑοτίαφ Πιο αά 1ο ϱογἱθθύάίη : ργίος θηίπι η ΠΙΟΓ- 
Ρυπι ἱπο]άογας. Νμηο αἴθπη πι]! 1ρ59ο Πο ϱ0ΠΡΟ- 
Ιαγὶ νἱάοτῖς, ἵη Ιδάθπι ργορεπιοάυπῃ πποἰθεΏ]ἰς τες 
Φ4Πἱ65. (οπγεπ]εῦαϊ θΡἱΠι Ὠο8, οιπη απο] γίη- 

ουἱο ἱπίου πο ἀθενίηοιί δΊπιμδ, Πθ Ἠαο 4 ποψιιε η {9 
ἀϊε]υησὶ. Οιµἱη ροίῖας ]απι οοηφολατἰοηἱβ ο(Πεῖο [υῃ- 
οξιις 68, ΠΙΠΙΙΓΙΤΠ ρου ραἱθηέίαιὴ {141Ώ αά ραἱἱθηί]αιὴ 
Η06 θχΙιοΓίΔη5. 

99 ΧΧΧΥΙ. ΕΙΌΕΜ. 

Μοτύο ογιεϊαίαγ (γοφοτίμς, εἰ φγα(έας αρἰε. 

᾽Αλγῶ τῇ νόσῳ, χαὶ χαίριυ ΄ οὐχ ὅτι ἀλγῶ, ἁλλ᾽ 
ὅτι τοῦ χκαρτερεῖν τοῖς ἄλλοις εἰμὶ διδάσκαλος. 

Ἐπειδὴ Υὰρ τὸ μὴ πάσχειν οὑχ ἔχω, τοῦτό γε τῷ 

πάσχειν παρακερδαίνω, τὸ φέρειν χαὶ τὸ εὐχαρι- 
στεῖν, ὥσπερ ἐν τοῖς εὐθύμοις, οὕτω δὴ (77) κάν 
ερῖς ἀλγεινοῖς ' ἐπειδὴ πείθοµαι μηδὲν ἄλογον εἶναι 

τῷ λόγῳ (78) τῶν ἠμετέρων, χἂν ἡμῖν οὕτω 

ψάίνηται, 

ΑΖ7'. ΣΩΦΡΟΝΙΩ (70). 

ΜοτΏο ογιιοίο;, θδἱ ραιάθο; ἨἩ0Π ηυῖα οποίου 

φοὰ ηυία αἰίίς ραιἱοηίίω ΑΠ πιαρὶσίος, Οοπίαι 
οηΐπι ηοηῦ ἰά ᾖῦοο. υἱ ἀοϊογο γαςδΠσὶ, Ίιοο [οι 

ου]ιογ ος ἀοΐοτθ [86ἱ0, αωοά Ρογίθτο, οἱ ργδΐα 

3β0, Όέ {η Ι9οἱ6 τεὺυ8, Πα δἰ]απι απ αοθτὺ]ς: αὐθιι- 

ἀοιυϊάθιη Πλαιὶ οχρἰογαίεια Ἠαῦοο, η! τερυηι 

Πποβδιτατυπ δρυ ΘΗΠΙΙΩΔΠΙ ΓΔΙΩΠΘΙΩ 6χΡρος6 ταϊομιίς 
εὔδο, ἰ8υιθίθὶ ία ποὺυῖθ νὶἀθαίυ5. 

ΧΧΧΥΙΠ. ΘΟΡΗΠΟΝΙΟ. 

Ῥτορίονγ δορηγοπίἰ γτα[εείμγαπι, αΠΠΟ Όθ9, ας [ογίο εἰἶαπι ῥτοαῖπια κεφμεπὶ α[χπαπι, 6τεφογίϊ αά ἱρεβικ 
ερἰείοίῶ ἵπ ογαιἶαπι Ειιάοκἰἰ εεγἰρίαπι Λ πο αππ πι εοΠδ(έ1ἱπιν». 

Μητέρα τιμᾶν, τῶν ὁσίων. Μήτηρ δὲ ἄλλη μὲν 

ἄλλου ' χοινὴ δὲ πάντων, πατρἰς. Ταύτην ἐτίμησας 
μὲν πάσῃ σου τῇ τοῦ βίου λαμπρότητι’ τιµήσεις δὲ 
χαὶ νῦν, ἡμᾶς αἰδεσθεὶς, ὑπὲρ ὧν πρεσθεύοµεν. Ἡ 
πρεσθεία δὲ τίς; Τὸν λογιώτάτον τῶν χατ᾽ αὐτὴν (80) 

Εὐδόξιον τὸν ῥήτορα πάντως Υινώσχεις. Τούτου παῖς, 
ἵν εἴπω συντόμως, ἄλλος Εὐδόξιος χαὶ ῥίῳ, καὶ λόγῳ, 

νῦν σοι πρόσειαι δι ἡμῶν. ν' οὖν ὀνομαστότερον 
σεαυτὸν χαταστήσης, γενοῦ τῷ ἀνδρὶ δεξιὸς, ἓν οἷς 
ἂν δέηται τῆς σῆς προστασίας. Λἰσχρὸν γὰρ, χοινὸν 

ὄντα σε τῆς πατρίδος προστάτην, χαὶ πολλοὺς εὖ 
πεποιηχότα, προσθἠσω δὲ, ὅτι χαὶ ποιῄσοντα, μὴ 

πρὸ πάἀνίων τιμῆσαι τὸν ἄριστον ἓν λόγοις, καὶ 

λόγους, οὓς, εἰ µή τι ἄλλο, κατὰ τοῦτο αἰδεῖσθαι 

δίχαιον, ὅτι τῶν σῶν καλῶν εἶσιν ἑπαινέται. 

Μαίτοπι Ἰοποιθ 4{Ποθγό ΡἱΠΠ 40 βδηοίὔπι θ8Ι. 
Μαϊορ αμἱεπ αἱ φάρσα αἰίως εδὲς οοπηπιυπἰς αίδι! 

οπιηίυτη, ραἰεἰα. 1]απο ἔα φμἱάεπι οπῃῖς νἱίᾳ έιια 
βριεποἵ6 ογηᾶςεὶ; ογπαὐἱβ ΔΙΙ{ΘΠΙ 6811 ΏΙΠο 4οφ.ος 

δἱ µρρΙ{οἶθις ποδισῖθ ργθοίθι8 οοπιπιονθασίδ. (μα. - 

ΠΑΠΙ αιίθπι εδὶ 9ο ϱγοςθἰἰο} Ὀἱβογιἱςδίπηι ἐοίῖιις 

ραΐγίς ηυδίγῷ Ειοσίιπα ΓἱΟΚΟΓΟΠΙ ΟΠπΙΠΙΙΟ ϱ0ςΠΟ- 
6υἱθ. Ἠι]ιις βαδ, τς Ὀσονίίογ ἀίσδια, ἰυπὶ γἱτὰ, 

ἴυπι ἀοοίγίηᾶ, α]ίος Ειάοσ]μς, ΏΙΠο Ρ6Γ Ώ086 αἱ) (ο 

αοοθα!ι. Ὀε Ιβ]ίαγ πια]ογεα ΕΡὶ ποπιληϊν οο]ουτίία- 
ἰεπι «οπς11168, ἠομιηί, αρα δοιαυο ἱῃ τού ργα) - 

ἱάΐ9 ἰμο ορ» μαδαρσῖί, ὀοΓ1ΠιοάιπΙ οἱ ὑεπίρηιιπῃ ἱὁ 

Ριωὺο. Έυτρο επἰιω (μορίί, ου1 οοππυπἰ ραίγία; 

Ραΐγοηιις οἱ, 4ο Πιι]ίσ6 Ὀεμοβοίο αΠεςθγίθ, αάάδινι 

οἰἶαπι αΠεοίωτιι ϱἱδ, ποῦ Ρις οπιρίυιμς ουσ, ηυὶ 

ἀοοιείπα οἱ ἀϊοσπάί [αου]ίαίο 911696 ΔΠθοθ]Ηί, οοἱθγό Δἴᾳιθ ΟΓΠΔΓ6, Φίᾳ16 εἰίαιι ἱρθαι οἱοφιθηξίαπη, 

α1.1η, θἱ Πυ] αἰία, αὲ οετίο Ίιαο ἆθ οδυβᾶ νοπεγατὶ εοηγεηίέ, ᾳαοά θα γἱτίπέπιη ἑωβγαπι Ἰαυάες οεἰε- 

ὑγανίν5. 

(19) Αἱίας ΙΤ ΧΤΙΙ. Θοπίρία οοἆθιι {ογίθ έ6ΠΙΡΟΓΘ. Ὦ) εήηιαπι ταξῖοπέπι πλ! ϱχρετ γαΠοπίς ἐφεαο: θι0 
(16) Εἰς τὸ πάθος. Οομηῦε[., μπογδὲ εοἰαπαί εαµσα. 
(74) Νῦν δέ µοι δοκεῖς. .ΕΙἱ., πΜπο αμίεπι 60ΠΗ- 

πιοάε ἵρεε ποξ εοπεο[ατὶ ροδεῖ». 
(75) Μηδὲ ταῦτα χωρίζεσθαι. Ῥεγδρίευππι ϱ8ί, 

ἱπιυίί Πἰ]]., μηδ' ἐνταῦθα ἱαβθηάιπι 6969, που μηδὲ 
ταῦτα. Ἰεγωηε, αἰ Ουιηῦθί., εἰοᾷαπς εδ Ιοελμίίο, σοἵ- 
σεειίοφκε ΒἰΠἱ [ι(ῖ.. ΝΗΣΙ πος ουϱ) Οοπιυο[. πὰ- 
(απάιη Ρμίσπιης. Ταῦτα, ἰά ο85ἱ, χατὰ ταῦτα. 

(76) Αἰιας Ι.ΧΙΧ. δογίρἰα εοάσΠ) εἰγοίίορ {6ΠΙΡΩΤΟ. 
(17) Οὕτω δή. ἴια «ου. οἱ (Οοπινε[. η εἰ. 

οὕτω δέ. ν 
(78) Μηδὲν ἆ.Ίογον εἶναι παρὰ τῷ «Ἰόγῳ. Αριά 

σἱο γογίογο ἱυίι, αἰὲ Εέμς, ἱ 6τΦουγυπι γευο- 
γπῃ ϱγα(ἶσπι, φυδη ία Πογὶ Ρο8δοὲ, ἱω (γα) δ]ατἰομὸ 
ΓΕΊΠΘΓΕΙΩ. : 

(79) ΑΙίαφ ΟΥ. Οἶγοα ἁππυπι 6δὺ ρεΓὶρίἰα. 
(80) Τῶν κατ αὐτήν'. (ο, Βορ. τῶν χαθ᾽ αὑτόν. 

Οοπιυο[. τῶν καθ) ἑαυτόν. Φδορ[δίαγπι ἀ)δεγοςί- 
ΤΙ, Υοἱ 4ἰκετισδέπιηι φοπογἰς εἰ ογαἴογιιχι. Ὑει- 
ει ΠΗ1Ι., τῶν κατ) αὐτὴν, {οιἶμς μαίτίς υεείγα, ού 
ΡορΕΓαΠ; ΠΑΤΑ (γίάδηυο οιπηιπὶς ραίία σΓε- 
ᾳοπϊ οἱ Φορ] οιί, αἱ ραίοἳ ος ἱρδίις (εροΓ!! νοξ” 
υἱ5 ορἱ»ι. δουιομ/{δ. Αιπὺο Θαρραάοςος. 
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ἉαἉστιῃ. ΤΗΕΜΙΡΤΙΟ. ΙΙ. ΘΕΜΙΣΤΙΩ (81). 

Α ΤΙιοηίεἶμηι εετὶρία εδί ἠσο ερἰδίοία, Ῥτο Ειάοαϊο. μέ ῥγάεθάειδ; ἰεοφιμε πΙΓαηῃΝε εοάσπι (επεροτε 
δεγἱρίαπε υεγἱκἰημῖ{ε Θεἰ. Ῥογγυ Ειιάσαΐμς. φμὶ ἰἱ(ετὶς οἱ εἰοφμιεμία πια εοπεπάα ιν [ε ἔρεε εσι ἐποί- 
οπῖς τ/είογ. α[ιεγίιισφµέ εορμοιπηές ΓΙιεογίς Πἱἱεδ, ομὶ εομιίδεαµε Α ἱεοδμ[ί ]μίογί ασ [γαίγκὴε ἴνςετέαΜἰυ- 
16): ὑι[τα υἱάοθίπιμ5. 

ραγΐαίας Ιάη6θὰ ἰπιίσαι, Ἠυηιθγυφ Ροἱορίάλθ, Α Σπαρτιάτας ἡ λόγχη γνωρίζει, ὤμος τους Πελο- 

εγμάἰιίο πιαρηύπυ Τοπ]. Ναι θΠΙΥἰ6 ΟΡ)- 
πίρις Γτοὺῖδ ΟΠΙΠΟ 65ΙΡΟΓΟΘ, Ίινυο ἰάπεῃ ἰἐπουιπῃ 

οιηία ΠπαΣίηιθ Ἰηθίᾳιθ 9386 δς1ο. Ἡος εἰίηπι πο8 
Ρε ηπι Ἱμίορ πο ουρι] αν] (ἱ πποάο αἱἀόάαπι 
33 ἱραὶ ἵπ Πεδία ΡΙΙΠΙΙΒ), 4ο Μπο φὐοηῦθ, υἱ 

αι Πάιείαπα αἀμίρθαπι, Ρεγςιαδὶ. Ουὐοά αἳ νἰ- 
ΤυΙΏ, Ρο Φιο ἀθργδοβπις, πονοσῖς, [οτἱ3556 Πάι- 
εἶαιῃ ϱοηυμο Πορίγαπι οοπργορα)ὶ5. Εκίπϊϊ νὶγὶ 

Ειάοσὶἰ Εαπι μπο Ηὺΐ οἴετο, Ριοαγ]θδίπυτη, 
ἵπᾳυασι, Π)Αχίηθηϊιθ ϱΟΠΗΠΟΠΙΟΓΑΠΙΠ β]ίυπι πο- 
αἰγυπυ Ευ οσίσπι, ν]ἰᾶ φμἱάοιη οἳ ἀοοίνίπα, απαίδιη 
ἱρο γοροτὶεΒ, {αρίάθιι, υί ργονεγυίο ἀῑείίαν, [μπὶ- 

εµ]ο αάπιοΌεπε : (6ιι αμίδεηι απιιιβςῖς ο ]υίίου τ] 

ποὺῖ5 βυἱθπῃ 4ὐ4Π Πιασίηιο ολιΆγΠ, που ηιίηνς οὗ 

γἱγιμίοιη, (41 οὐ ρδίογμαῦι απιὶοϊίαπι. Ταη(ΙΙΑΠΙ 
Ιρίίμς Ἰπ ος οοἱαίωτις, αμάυἷά ἵπ ου Ὀδμε[οί] 

εοπιυ]ογῖς, 46 ἱμπαίῃ ογιάοισιι ογπαίωγυς, ἱπάας 

ΠΛΗ, Πέ 6υπι 44 68, 4ὐδ α Γγοηίθ βυ1Η, ἆμσας. 

θρις οδί ομίπι υἱ ἀοοίσίηα ου) οἶαγύΠῃ Δί(υς Ἱοί- 

πίδας, λό(οι τὸν µέγαν θεµἰστιον. Κἄν γὰρ ἓν γᾶτι 

πάντων χρατῆς (83), τοῦτο τῶν σῶν οἶδα τὸ ἑπιση- 

µότατον. Τοῦτο χαὶ ἀἁπ᾿ ἀρχῆς ἡμᾶς συνΏηφεν ἀλλή- 

λοις {εἰ δἡ τι τὸ καθ ἡμᾶς ἐν λόγοις), χαὶ θαῤῥεῖν 

νῦν ἀνέπεισεν. Εἰ δὲ µάθοις τὸν ἄνδρα ὑπὲρ οὗ πρς- 
σδεύοµεν (80), τάχα καὶ ἀποδέξῃ τοῦ θάρσους ἡμᾶ-. 

Εὐδοξίου τοῦ πάνυ παϊῖδά σοι τοῦτον προσάγω, τὸν 

ἀξιολογώτατον υἱὸν ἡμῶν Εὐδόξον, βίῳ μὲν χαὶ 
λόγῳ, οἷον αὐτὸς εὑρήσεις, τὰν «ίδον ποτὶ τὰν 
σπάρταν (81) ἅ]ων, ὡς ἡ παροιμία” (τίς δέ σου 

στάθµη δικαιοτέἐρα ») ἡμῖν δὲ (84) εἰς τὰ μάλιστα 
φίλον, οὐχ ἅττον διὰ τὴν ἀρετὶν, ἢ την πατριχὲν (85) 
φιλίαν. Ὡς οὖν ἡμᾶς εὖ ποιήσων ὅ τι ἂν τὸν ἄνδρα 
εὐσργετήσῃς, χαὶ λόγους τιµήσων τοὺς σοὺς, ἄγα- 
γεῖν αὐτὸν εἰς τὰ ἔμπροσθεν θέλησον. Δεῖται γὰρ (80 

ἀπὸ λόγων γνωρισθηναι, χαὶ βίον ἑαυτῷ (81) τορί- 
σασθαι τὸν ἑχ λόγων. "Ὄντινα (88) δὲ τοῦτον, καὶ 

πῶς, αὐτὸς παραστήσει’ δοχιµάσει δὲ ἡ σὴ {39) λο- 
γιότης χαὶ σύνεσις. | 

βνοιι γοιἀφί, βἰρίφιιο {ρ56 νἰεέυπι ες ἀοοιείμα αγοξ. Οµαἱδι αυέοπι μπι, 6ἱ 4Ἡοπᾶπι Ρασῖο, {ρου 
ἀθιπομθιγαὈἰί : Γι αὐίθι εγιάἰο οἱ ριωάσπιία οχρἰοσαδἰ!. 

Ἁλχίχ. ΡΟΡΗΠΒΟΝΙΟ. Λθ’. ΣΩΦΡΟΝΙΩ (90). 

Νο δεµιεί οὗ σεγυαγε [ἱοιὴ (οτεφογί πι ει οἰγῖς οτι11ἶς, ο {αμ φε1θκε, Τεπῖείίο, δορίιγοπἷο, Σκάοτσῖο, 
αἰΙ]κφμέε ὕεπο πιμ[(ἱα απὶοἰ(ἷα Ηπείνπι [11.ς.θ. 6): το πο ερὶκίοία ετεπιρίαπι εἱποκίατε ο Ηἱβδοί ΑΜΕΦΣΟ- 
πίμφ. οἰ δαιὲς [π! ἵλ εοηρίεδδυ ᾳπουύαια Παρ» αγ εἱομίς δρυ ιλεῦ (γθροΓίο ργαυιἱδδθ, μέ ἑρεὲ δοβάγο- 
μὲἱ ρη δι δ1), αι οιοἱ δια οἱ ραἑγουληἑα Ὦ {1 (ογἰδ οομεἰἑωγεί. 

Οιηπῖα απιὶεῖς Ἰία 6ἱ [λιδία ουρίο. Απηὶςο αἱι- 

επι ουπι ἆἱρο, Ρροῦο οἱ Πουθδίος ἱπίε]]ίρο, ααἱ- 

αυο ποὺὶς γἱγέιέ]δ ποσα οοριἱαπίας, φυαπάουμἱάθη] 

η0ς ἱρθὶ αἰίᾳυο ε)18 δἰμἱο ἑοποιΩΙΓ. Ο0 6Δ1Ώ «Πιο- 
αὐό «ΔἱἱΦΔΠΙ ηυπο 6πι Ιθεµπι αὐσδίνίδθθιη, α!ο- 

ΔΙ ΠΙΑΣΙΠΙΟ Ὀεποβοίο ἱπργ]ιηὶδ γοπογαοάυπι (Γ4- 
ἑγοίη Ποθίτυπῃ Απιατουίυπι α[Ποθρο Ροβδοιη. (5ἱᾳυἱ- 
ἀθπι οχ Ίου ευΠφγθβδι!, αἱ πο ί Προς ο1Ώ 60 [μἱε, 
εἱηρι]αγθίῃ φΗδΙ1άΔΠ1 η ηοάιιΠὶ ϐ0ο ἀθίεσέαέις ΘΗΠ)), 
μΗΙΙΩ ρτο οιημίρυε Ἱραί εποβοίυπι ἁππάμιη 05560 
οσἰθεπιαγὶ, Ππἰπιῖγιιι απιἰοἰίαπι παπι οί ργαςί- 
ἀἰωῃ. Ἀαιν Πε ὑγονὶ ἐθπιρογὸ Ίπαρης ογάἰεἰοιιίς 
αρυςήθη πορίθ ρισθὺαἰέ, ἴαιη εἶας, ουἱ φαοπάσηι, 

(51) Αίας (ΟΧΧΧΙΣ. Βοπίρία οοἶοπι ἰ6ΠΙΡΟΡΟ, 
(93) Κὰν Τὰρ... χρατῆς. 00. χαὶ γὰρ... χρατεῖς. 
(56) Ὑπὲρ οὗ πρεσθεύοµεν. Οο44. ἴνὲς ὑπὲρ οὗ 

πρεσθεύω. ΜΟΣ, ἀποδέξῃ. [ια ουάὰ. ομρ. (τθβ, Ῥα86., 
οηἱᾶο., ΜοΓε[. 4ο (οπιῤθ[, Ἶιι θἀἰε, ἁποδέ π. 
(88) Τὰν .1ίθον ποτὶ τὰν σπἀρταν. Ευὶουίαηι 

Ι8ρί4ἱ 44πιονεγθ ἀἰομνίυς, φἩἱ αγάπη ΟΙΠΠΘΙΗ αάΠί- 
Ῥοηί, υἱ γεγίίαβ ἱροίβ Ἰηιοίύθοαι. ΤΓΑιιδΙα(ΠΙ θ8ί 
1) αγοηίθοιῖ, αἱ ποῃ ογοάυπί οου]ἱς διιῖς, ϱεἀ αἱ 
μμ, εχρἰογαηὶ ἱαρίά μη αιμα [ἰαίθῃι. Ὑἱάο 
ΓΙδΏ)υπῃ Τη αὐαριο : Εμπίσμίμπι αά [αρίάεηι. 
(8) Ἡμῖν δέ. Ίια εθᾶ., Ουιηδε[, ας ΜΗ. Ία οἱ. 

ν](1066 ἦμεν. 
(86) Τὴν πατρική». ἵια οΏ]ηοφ σος. Ἱπ οἱ. 

ἀουςι τήν. 
(86) Δεῖται γάρ. [ιὰ οοᾷ. [έοᾳ., Μουίας., ΛΙογα|. ας 
π)ο[, Τη ο1Ι. Δεΐται δ3. 

Πάντα τοῖς φίλοις βούλομαι (91) δεξιἀ. Φίλους δὲ 
ὅταν εἴπω, τοὺς καλοὺς λέγω καὶ ἀγαθοὺς , χαὶ χατ᾽ 

6σ ἀρετὴν (93) ἡμῖν συναπτοµένους, ἐπειδὴ τι χαὶ 

αὐτοὶ (95) ταύτης µεταποιούμεθα. Ταῦτά τοι (94) 
χαὶ νῦν ζητήσας τὶ μέγιστον ἂν χαρισαίµην τδ 

αἰδεσιμωτάτῳ ἁδελφῷ ἡμῶν ᾽Αμαξονίῳ (χαὶ γὰρ 
ἡσθην τῷ ἀγδρὶ διαφερόντως ἐχ τῆς ἔναγχός µνι 

γεγενηµένης πρὸς αὑτὸν συνουσίας), ἓν ἀντὶ πάν- 

των αὑτῷ χαρἰσασθαι δεῖν φήθην, τὴν σὴν φιλίαν 
χαὶ προστασίαν. Ὁ μὲν γὰρ ἐν βραχεῖ πολλὴν τὴν 

παίδευσιν ἐπεδείξατο, τήν τε σπουδασθεῖσαν ἡμᾶν 

ποτε, ὅτε μικρὺν διεθλέπομεν (09), χαὶ την νῦν 
ἀντ᾽ ἐχείνης σπουδατοµένην, ὅτε πρὸς τὸ τῆς ἁρ:- 

(87) Βίον ἑαυτῷ. Ἱα οος. Βορ., Μυπιας., Ἀδυτοὶ 
εί Οοπιδοε[, {η οι. βίον αὐτῷ. 

(58) "Οντινω. ΒΙΙΙ. εὖ φ παπα ηὶ Ροττο ας. 
(89) Δοκιμάσει δὲ ἡ σή. 1 ἀῑο σού. Πορρ. ἵπ 

Ὦ ϱᾱ. δοκιμάσει δὲ χαὶ ἡ 
ην Αίας Ο1Χ. ουρία οἴγοα Ιάθπι ἵοπιρις. 
(91) Φ(.Ίοις βού.Ίομαι. ΙΔ ου]. Βομ. Μομίας., Μο- 

γοἱ. οἱ ϱομιμε[, βουλόµεθα. επρίπικε. 
(93) Καὶ κατ ἀρετήν. Ιί4 οοὰᾷ. «πο Πομρ., Μοιι- 

ίαο.. Μοτοὶ. οἱ 0ο) )εΓ. Ἡπ οι. καὶ τούς. 
(05) ᾿Επειδή τι καὶ αὐτοί. ΒΙΙ. φκαπἀοφκίάειε 

Π05 μοφµε ἰροίνδ εἰπάϊἰο Ι6ΝΟΠΗΥ; ἰοηιιὸ ρατίίοι- 
1401 ΠΗΙΠΕΠΙΘΠΙ Μο Πιοίο οκργοβαϊι. 

(94) Ταῦτά τοι. ΤΙ οουά. Μ6ρ. ἴγες. οἱ Οοπι]νδῇ., 
γοὶ ταύτῃ τοι, 6α {6 «αι σα, ἱ ριδδίὶ Ογερυγίυς. ἵ 
εά1{. ταῦτά σοι. 

(95) "Οτε μιχρὸν διεθ.έπομεν, «ΚΙΝ βαν Ρετ- 
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τῆς ὕφος ἐθλέγαμεν. Ἡμεῖς δὲ, εἰ μέν τι καὶ κατ Α επ οχισὰ οσο 1Η αοίὸ τά ἡ οβδδ)ΗΗ15, 0µ60- 

ἀρετὴν (90) ἐφάνημεν ὄντες αὐτῷ, αὐτὸς ἂν εἰδείη / 

τὸ δ) οὖν χάλλιστον ὧν ἔχομεν (91) ἀντεπιδειχνύ- 
μεθα, τῷ φἰλῳ φίλους ' ὧν σὲ πρῶτον εἶναι καὶ 
γνήσιον τιθέμενοι, τοιοῦτον αὐτῷ φανῆναι βουλό- 

ΓΙ (1111158, 111 ο] 15, οί ΠΟ, ο α νἰτέιι- 

ει [αδίίρίαπι οεµ]ος οισχίμιας, 5 Ίοοο οΡεια! 

ἀαπιμς, Νο5 νότο, αἱ αι 34, ἱροί, οἰίδιὴ φ181ι- 

ίαπι α υἱτίοια αἰι]ηοί, 69050 νἱδὶ 5υ1η:16 , ἰῃδό 

μεθα, οἷον ἤ τε χοινὴ πατρὶς ἀπαιτεῖ, καὶ ὁ ἡμέ- υνἱἀετίι; εθτίθ, φαοά ουηίαπι ριἱοἰνογ ον ας 

τερος βούλεται πόθος χαὶ λόγος (98), ἀντὶ πάντων ΙΜΙΦ, ἱρθὶ νἱοἱφδίιι οδίοη 119, νου οδὲ 46Ο 4)1ἱ- 

αὐτῷ τὴν σὴἣν χηδεµονίαν ὑποσχόμενος. ο06 : 4ΙΙοΓΕΙ {ὸὁ ριεἰροπὶ ο μετφιπι θἱέθΓΙΗ 

556 δύαίαεηίθΒ8, ἰαίθπι (ο εἳ ργῶὴθᾶς οιρίπηδ, ΦΗαἱεπὶ οἱ οοΙηυηῖ» ραίρία οχροδοίί, δἱ αἴπυς Ποδίθς 
εἰφυς δ6γο ναί, αἱ οἱ ου ΓάΠΗ ἐμθιη ἃο ραἰγουηίυπα ΓΘΓυΠΩ ΟΠΗ ΙΕ 1ουο ργοπηἱςἰε. 

Μ’. ΜΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΕΙΩ (99). ΧΙ,. ΜΑΟΝΟ ΒΑΞΗΟ. 

Ερὶρίοίας. 0 αά Εκεί ζᾳεατὶεηκἰς ΠΙΟΥΙ6ΙΗ, 6Η 5ό δμεεεδκοτῖς Ὀασὶ[{ δ[εε(ἱοπεηι δβεείαπί, αξ ΠΙΗΗΗΝ 
φιο Εικοῦίης οδ]]ή, εἰεοίιδητιο δεί ΓΠασὶ[ηδ, γο[έτειιάα» 65δὲ «οΟἨ5ίαΙ. Τεγιηι φμο απο Πε οβίθγί!, ἵσφιε ἵν 
δἷιις εοάύπι αδεεογ]έ. 10Η 1ωια 4 ΟοίΟΥΗ1Π δεί δι μ[εµίία. Βατοπίις εί Βο[[απάιι απ ηι 969 δίαἰα Μη! Βεία- 
έκδ. Τ 1 [ρηιοΕέ1ις, αἰἰζηιιε Ρίάγεδ, απ 216 Γσφῖιδ, απΗΗΗι 71 ο 15 εομίομίία, [ἱοοί ἑαἨι ῥγα Πάρης εν 
ΠΟΤΟ ῥγυ[ογαῖ, εἰ ΠΙΘΗΙΕΜΗἶδ, ἠιια’ ἱιαςίθιις ἱριιογτα(α δπί, 4έΠιοΜδΙΓάΤε κἰθὶ υἰάθα(μγ, δίαΥ πη[{αἴδη5 μοίθε!. 
Πηυεμία οπῖηι ἰία, 4ςε φαἱθις οἰὲ θἱααἰιγ, 6ἱ (1ῦ Ὠάοἰ6ΙΙΙΘ ἱμηογαία οδίοιίαὶ Ὀαθίμς, η αἰικά ἀοοιίς 
οἱ({εΡΙΠΙΗΥ, σπα ἴπ τεῦνς εΏγομο[ορίἰεἰς 1ου ΕΓΥΟΓ. Πηεγίπι ἀῑσεγε {α. εξ ΙΝβγΠια ΡγΟΓΝΗ: 655έ κα ἐν 
δως Γαφίως εμβΣίτΗέ [άαπιεπίας (1ο ἠκίάεΙ πα οοπυε[{επᾶο οδιεπάετε [αεὶ {11111 [ογεί. 9ο Πμίο ἰαθυτίς 
φαΐ η {ἷιις εὐδεί, ερεγδεάεπιµα, ϱἱ ορἰπἰοΝέΜὲ φμαπὶ 4ε[ειιαά Τ{{(επιοπέ{μ5, μέ 10106 ΡοιίογΕΠΑ, βΓΠΙΙΟΥ. να κηιιό 
νίπαπι [ωπάαπεπιές, απερ[εοίπεγ. Πίαφιιε πιοτίκας ἐεί Εινεθῖμ μιεάἰίο 310 αἨπο, εἰ ΟΦΗ απο εἰεοίπς [ἱαοί- 
[ἰμε. ΝυΜάιιπι 4ο πιογίε Ειεδὶί Οἱὐδαγίεηκὶς ορἰεοοφἰ φάση ποται ΤΙεοίοσφι5, ει, ἆαιίς αιἱ εν {11εγίδ. 
Παεί[ίμς τε αἲ το υεπῖγει ]αιη]αΙΗ ΙΗΟΓΙΜΤΙΩΗ. εί επἰτἐπια πιογεπιἰε νέετὺα αεεερΙκγὰς, γοβαςέ. Ροτειίεὸ (α1ι 
μγἰσε πιο, {αογηας Γμά!, ]απιημα αά {ιεγ 56 αροἰηθεθαί, ο ἐμίεεοροφ (αεαγέαΙὶ ϱΟΠΕΝΤΥΟΤΕ δε. 
Μος ρεάεπι τερτοκδὶ!, ἐπίε[ίοείο Βακί[ὲἱ σομς[έο, δέ 11Ο ΡΓΟ[εοΙΓΗΗΙ γεεροπα1!:, απἰηιίφνό εἰπιρίέοξίαίεΠι ἐργυ- 
ὑγανίε, φμέ ΠΟΠ υἱάϊΐςδεί δε ΙοΠΙΙΝΜΗΙ ΔΕΓΠΙΟΠΕΨ αίηιε απιδ](μο μερἰείοπεΠι, απιίευ αά ο]ιεηιοάὶ [ειηρι5 
αερθγδίΙο, ποιι δυἰ(α(μγήι. ϱ1ἱπ οίίαηι αμ εἰοῦ [μὶέ ΒασΒίο, μί ργνάεΠ!{ «εεσµ {οτε (μη. [115 εἰ ρταυας οιιερὶ- 
ὀἶυπες [αφεγεί. 

Μὴ θαυμάσῃς, ἑάν τι παράδοξον λέγειν δόξω, καὶ Β Νο πιὶραγὶ, δἱ φπἱά Ργσίος ορίπίομεια (ὔαω ἆἷ- 
µη πρότερὀν τισιν εἰρημένον. Ἐμοὶ δοχεῖς σὺ δόδαν 

'μὲν ἔχειν ἀνδρὸς βεθηχότος , χαὶι ἀσφαλοῦς , καὶ 
στεῤῥοῦ τὴν διάνοιαν, πολλὰ δξ βουλεύεσθαι καὶ 

πράττειν ἁπλούστερον , ἣ ἀσφαλέστερον. Τὸ γὰρ χα- 

χίας ὀλεύθερον, χαὶ ὑφορᾶσθαι χαχίαν ἀργότερον ’ 

οἷόν τι χαὶ τὸ νῦν παρὀν. Ἐκάλεσας ἡμᾶς ἐπὶ τὴν 
μητρόπολιν, περὶ ἐπισκόπου βουλῆς προχειµένης ’ 
καὶ τὸ πλάσμα (1) ὣς εὑπρεπές τε χαὶ πιθανόν | 

Αῤῥωστεϊῖν ἔδοξας, χαὶ ἀναπνεῖν τὰ τελευταῖα , χα) 

ποθεῖν μὲν ἰδεῖν ἡμᾶς (3), καὶ τὰ ἑξόδια φθέγ- 
ξασθαι ΄ οὐκ οἶδα ἵνα τί γένηται, καὶ τί παρόντες 

τῷ πράγµατι συντελέσωµεν. Ἐγὼ μὲν ὤρμησα, τῷ 
πράνµατι περιαλγήσας. Τί γὰρ ἐμοὶ τῆς σῆς ζωῆς 
ὑφηλότερον, ἃ τῆς ἐχδημίας (ὄ) ἀνιαρότερον;, καὶ 

δαχρύων ἀφῆχα πηγὰς, χαὶ ἀνφμωξα , καὶ ἠσθόμην 

ἐμαυτοῦ νῦν πρῶτον ἀφιλοσόφως διαχειµένυυ. Καὶ 

τί γὰρ οὗ τῶν ἐπιταφίων (4) ἐπλήρωσα ; Ἐπεὶ δὲ 

ἠσθόμην ἐπισκόπους συντρέχειν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἀν- 
εχόπην μὲν τῆς ὁρμῆς, ἐθαύμασα δὲ, πρῶτον μὲν, 
εἰ μὴ συνεῖδες τὸ εὔσχημον, μηδὲ τὰς τῶν πολλῶν 

ἐφυλάξω γλώσσας (5), αἲ τάχιστα τοῖς ἀχεραιοτέροις 

αρίεαεθα πιοπηῖς οεπ[ος πῄετοππ». ἵπ ἀποῦ. οοι]]. 
16:11 διεβαίνοµεν. ἵη δ]ὲ, νιῖοςο οὔτε µικρὀν, εἰο. 
ος ἀντ᾽ ἐχείνης. Ιία «οἱ. Μα] ἵῃ δαἱι. ἐχείνην. 
π ο) Καὶ κατ ἀρετήν. Πα ἰγὲς Πορ. ἴιι 64. χαί 

οῦ5δι. 

(07) Ων ἔχομεν. Όπυν οοἁ: εἴχομεν. (οπιροξ. ὧν 
ἔχοιμεν. | | 

(28) Πόήύος καὶ .Ἰόγος. ἴια ου. δἱ Οοπιῶοί Απιο; | 
ποΣ/εγ εἰ εεγνιο, Οἡγ]διίδηα βο(ἡ1ορι ουσία 46 Ρε0- 
[ἐ56ἱο, δἰί Οοήνεί, ἵη εά. λόγος καὶ πύθος. 

(09) ΛΙίαρ ΧΧΙ. Ῥοπίρια 4ηΠΟ ὅ70) πλοίο. 

ΧοΓο, Ἠ6ς ΡΓί15 4 Ποη ΚΙ ᾖιουνίηοὸ ἀἰσέωπι. Ῥιἀοτῖν 
εὰ φάει πι ῖ νἱτὶ οοηφἰαπεῖς, οἱ οἱ, αίηιιὸ 

ἁπἰπηί Πγιηίίαίς ργαάἰιί αχἰεηιαίίοπειη ᾖαύσγο 
πιυ]ία 14ππεΠ ἰπρίϊείίθς ιηαρίθ αἴιδω ελυίο οἱ οἱ - 

ὀμπιβροσίθ οοιδι/ίγο αἰηιὸ οκθοᾳιῖ. Ναι αυἱ α 

γ{(10 θες οδε, ἵδ 4οᾳμο αά φωβρἰσαμάσ νετ 

βερηῖος 69689 οοηδιθνἰέ : ου/αφηιούί αυἱάάαπι πηυπο 

φµοαια σοηΗὶρἰἰ. Αά πιεἰγοροΙἰἔαηδια Ι1Ώοπι η08 
Δοοϊνίδε!, οµπι 46 ερἰδεὀρο οοηβι]ίαίο ρτοροίί 

6556. Ας 4 9Πι θρθεἰο»ο εἰ αὖ ροςςυαἑρηόαπι ΑΡΡυ- 

δίίο ργαϊοχέα υδιις 65 { ανρεοιατο {6 ᾖηχίςεῖ, αίαιιό 
εχἰΓεπ]ο βρἰγίέι6 ἀποςογθ, οπρεΓθφιε πο νάσνο, 

αίᾳιο οχἰτομΕ1η α[]οφυῖ : αιιοἆ ας οοηφἰ[ῖο [ῶς6- 

Γ5, Αθσεφιί Πθδεἰο, πθο αιίά ριωβδπίία Ποδιτα αἱ 

641 τει υ ια ίἰς αΠαέυγα κἰι.. ΕΡυο νεο ού Ἰίος : 
πι ἀοοιηχὶ, Τ6ΠΙ Ἠδ]ιο ἄ'βοΓΓίπιο ΔΠἱμιο [6165 
Ουά επί πε ιῖ νἱίὰ ια αυ ἡμαί1ς8, αί ὀἰδοθρνιι 

ἐΓὶδίίή5 οἱ αοογυίας7 Λὸ [υπίομι Ι8ουγ δὴ ῥτο- 
Γιά], οἱ ἱασθιναὶ, πο ΡΕ 118 αἰίίερ Πυ- 

οἵμτα θὐηδί, σα Ρρη]οςορίῖ ταίίο ρορει]ατοί. 

Ποιίηυ6 «μἱά ϱμβεὐὑσ]πΙ ΠΟ ἱπιρίονί ) Βο0βίοδί1.111 

(1) Καὶ τὸ π.ἰιάσµα. τα ἄπιο οο{. Γυςρρ. ἵη οἱ. 
χαὶ πρᾶγμα. Μυχ πιθανόν. Ρίο ου. αγ]. ἔά. στι" 
θανόν. 
ον νοής μὲν Ιδεῖ' ἡμᾶς. Ιἰα εοἁ. Όὰ55. ᾗι ο. 

 Μεῖν «ε Λυᾶς. 
κ. « µας. Ο0ἆ. ἢ χαὶ τῆς ἐκδημίας, 

’»αρίων. Ομὶά [πούγέηι 
κι, δἷί (οι ]νι-[., απιίςο 
βραριηῖς μοι ὑηριουί } 
. ἑφυ.άξω }.]ώσσας. 
ρεεμ τοι. εδ. 
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ἉἄλΧΤΗ. ΤΗΙΕΜΙΡΤΙΟ. ΛΙ’. ΘΕΜΙΣΤΙΩ (8/). 
Α4 ΤΙ ἱκιίωηι οετὶρία δεί σος ορἰείοία, ρτο Ειάοσαίο. μι ῥτῶεεάεηδ; ἰάεοφιε πίγαπιφιθ εοίσπι (επηρογε 

δεγἱρίαπι υεγὶαἰηι!ε 68ἱ. Ῥοτγυ Βιάοαίμδ. φμὲ [εεγίς οἱ εἰοφιιεμίία πια μις οοεµάα τν Πε ἔρεε ος! ἐπδὶ- 
ῥπὶκ ΤΠΕίΟΥ. α[ιογίισφμο εοθιοµεἰμίς γΙεοτὶδ (118, ομῖ εοιμμίδδαµε αΝἱοοδι[ἱ ]ωπίυτί ασ [γαίταπι ἐνδέέμιέυ- 
11611 ἡι[τα υἱάεὐἰπιιιδ. 

οραγί]αίας Ιάποσὰ ἰπιίσαι, Ἠμπιθγας Ρεἱορίάαδ, Α Σπαρτιάτας ἡ λόγχη γνωρίσει, ὤμος τους Πελο- 

ἑγμά(ίο πιαρπυπὸ Τιεπηϊθι η. Ναι φδη1γί6 9ΠΙ- 
πίρας τους οΠΊΠς5 5ροςς8, πως ἰπιθη ΙΗΟΓΙΠΗ 

ΟΙΤΗ Ππαχίηιθ ἱηβὶκηθ 63566 6610. 1ου εξίηπι πο8 
Ρτΐηλπα ἱπίος πος ουρι]ανίέ (5ἱ πιοάο αιἱάάἆαπι 

33 ἱροὶ ἵω Ιθγῖ]ς 6ΙΠΙΙΑ), 4ο ΒΙΙΠΟ α1οηῦθ, υἱ 
αιλοή θιιοἶππι αἆμίσθαπι, Ροτςιαφδὶ!. Οιοά δἱ νἰ- 
ΤυΙΏ, ΡΓο α!ιο ἀθρηδοβης, πονθῖς, [οτἱ1556 βάι- 
οἶαιῃ ϱοφμο Πορίγαπι οοπιργουαρἰὶς. χιπ! νἱὶ 

Ειδοχίϊ ΠΙίαπι Πυπο Οἱ οῇεγο, ριοοἱαηδδίππη, 

Ἰπαυαπι, Πιαχἰιηθφιιθ οοπιηθπιογαπύήαπα μπι ηο- 
Φίτυπυ Ε]οσίυπι, ἱία φαἱάσια οἱ ἀοείνῖπα, 1ιαἰθίη 
ὑροο γορογἱο8, {αρίόεπι, υἱ Ργονογυίο ἀῑοίίας, [μπί- 

εμ[ο αάπιυυεµς : (61 αμίθεηι απηιβοίς ἰο ]υδοιτ 

ποὺ] αυίθΠῖ 444Π ΠΙΑΣΙΠΙΟ ϱἳαΓΙΠΙ, ποῦ Π]]ηις οὗ 
γἱγέπίοιη, 418 οὐ ρλίθΓµαΙΗ ἁιηλεἰθίαιὴ, ΈαηφιίαΠι 
ἱδίίής ἵηπ ος οοἱ]αίασας, αιιάφιι]ά ἱω ου Ὀοδιθβοῖὶ 

εομ(ἱογῖς, 40 {ιδ ογιιἀ{οισδιη ουπαίυγυς, ἱμάμο 

ἁηἱ Πλ, Πὲ 6υΠι ἂ 64, Ύὐ8 α ΓγΓορίθ ΒΜ, ἆμσαβ. 

θρις ορί ομῖπι υἱ ἀοοίτίηα οµΙ οθΓύΠῃ δίᾳυς ἡης]- 

πίδας, λό(οι τὸν µέγαν θεμίστιον. Κἄν γὰρ ἓν πᾶτι 

πάντων χρατῆς (83), τοῦτο τῶν σῶν οἶδα τὸ ἔπιση- 
µότατον. Τοῦτο χαὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμᾶς σννῆφεν ἀλλή- 
λοις (εἰ δἡ τι τὸ καθ) ἡμᾶς ἓν λόγοις), χαὶ θαῤῥεϊν 

νῦν ἀνέπεισεν. Εἰ δὲ µάθοις τὸν ἄνδρα ὑπὲρ οὗ πρε- 
σθεύοµεν (86), τάχα χαὶ ἀποδέξῃ τοῦ θάρσους ἡμᾶς. 

Εὐδοξίου τοῦ πἀνυ παῖδά σοι τοῦτον προσάχω, τὸν 

ἀξιολογώτατον υἱὸν ἡμῶν Εὐδόξιον, βίῳ μὲν χαὶ 

λόγῳ, οἷον αὐτὸς εὑρήσεις, τὰν «1ίθον ποτὶ τὰν 
σπἀρταν (84) ἅ]ων, ὡς ἡ παροιμία" (τίς δέ σου 

στάθµη δικαιοτἑρα ») ἡμῖν δὲ (841) εἰς τὰ μάλιστα 

φ[ίλον, οὐχ ἦττον διὰ τὴν ἀρετὶν, ἢ την πατριχὴν (85) 
φιλίαν. Ὡς οὖν ἡμᾶς εὖ ποιήσων ὅ τι ἂν τὸν ἄνδρα 
εὐσργετήσης, χαὶ λόγους τιµήσων τοὺς σοὺς, ἄγα- 

χεῖν αὐτὸν εἰς τὰ ἔμπροσθεν θέλησον. Δεῖται γὰρ (δ0λ 

ἀπὸ λόγων γνωρισθῆναι, χαὶ βίον ἑαυτῷ (81) τορί- 
σασθαι τὸν ἓχ λόγων. "Ὄντινα (88) δὲ τοῦτον, καὶ 

πῶς, αὐτὸς παραστήσει’ δοχιµάσει δὲ ἡ σὴ (89) λο- 
«γιότης καὶ σύνεσις. 

βιιοιι εοἀθί, δἱμίᾳιθ 1ρ5ο γἱείυπῃ ος ἀὐθισίπα φσγο. Οµ9ἱθιυ ἀιΐοπι απ, δἱ 4ΙοπΔΠ Ραοίο, ἰρθο 
4ειηοηκἰγαδίί : Γι ἁιίθιη ογμάἰο οἱ ριυἁοπίία οχρἰοραἰι. 

ἉλΣΙΧ. ΡΟΡΗΠΟΝΙΟ. Αθ’. ΣΩΦΡΟΝΙΩ (90). 

Νο «ειεἰ οὐ σογυαγε [ἱοιιῖ (γεθογίπι οι οὐ τὶς ετμ ης, ουἱαὴι φδ( 11ης, Τ[επιὶκιῖο, δορΙιγοπίο, Εκάοτίο, 
ασε ὕεπε πιµ/(ἱ5 αἰποἰεία }Ηποίτεπὲ [ιάνεα. 6μ)μς τεὶ ἡπ πο ερἰσ[οία ετεπιρίπι εἰποσμίατε οχἰδεί ΑΝΙΦΣΟ- 
πἱμδ. ομέ δα1ἶδ [νι! ἵ εοπρέεδδι ϱπούαια ΠΑΡΗΣΘ ογιιεἰοιὶ δρύοἰιηθ στεροΓίο ργςυμἱρδθ, κ ἐρεὶ ΦΟΡΛΥΟ- 
αἱ ρηοθιυμὰ, Δι 1οἰἴδιη οἱ ραίγουηέα η {1 εογὶς εομοἰ[ἑωγεί. 

Ομηὶ βπη]οῖς Ἰία οἱ [αιιδία ουρῖο. Απιϊςος αιι- 

ἴοπι ου1η ἀῑοο, Ργουος δἱ Ποιεδίοβ Ἰπίε]ήρο, αἱ- 
αυο ποὺϊφ νἰρεαὲὶδ ποχυ οορυἱαπίατ, ᾳααπάουμἰάση] 

πος ἱρ8ί αἰίᾳιο θα] δίαάΐο ἑὔπεμιΗΡ. Οὐ 641 (Π10- 
αιθ Ο6ΔΗΦΑΠΙ παπο υπ θουπι αυαφίνίδδθιὴ, α1ιο- 

ΔΙ ΠΙΑΣΙΠΟ Ἠεποβοίο ἱπργὶιηϊὶς γεπονααόυπι (Γ- 
ἔΤ6ΙΙ Ἠοθίτυπ Απιβσοηΐυπι α[ῇοθρθ Ροββοῃ. (5ἱαιιί- 
ἀθπι οχ Ίου ουήργθθδιι, αμ πολ Προς οΤη 60 [11ε, 
εἰηδΙ]4ΓΘΙΗ 9Η 3Π1 η 1ο ΙΠ] ϱ0 ἀείοσἑαίιι6 ΘΙΙΠΙ), 
ΗΡΗΠΙ ρτο οημίδυς Ἶραί εποβοῖυπι ἀππάυιη 9586 
οχἰβεληιανί , πἰπιίγπ απιἰοἰἶαπι ἔαπι οἱ Ρργαςί- 
ἑἰαιη. Ἀάιρ Πίο υγονἱ ἔθπιρογὸ Πιαρη(ς οριἀἰείομ 5 
βρυςἰπιθῦ ποὺῖς ρηρὺίὲ, {δίη εἰς, ουἱ αμοπίαπ, 

(5810 Αἴας (ΧΧΣΧΙΧ. Ροεἱρία οοίἶθπ (6ΠΙΡΟΓΘ, 
(83) Κὰν Τὰρ... χρατης. (04. χαὶ γὰρ... χρατεῖς. 
(55) πὲρ οὗ πρεσθεύοµε». 0οὐ4. ἴτεδ ὑπὲρ οὗ 

πρεσθεύω. ΜοΟχ, ἀποδέξῃ. Ιί4 ουδὰ. ἱίομρ. το, Ρὰ95.. 
οµίᾶ0., Μογεί. 4ο Οομιῤοῇ, ἓπ οὐίε, ἀποδέχη. 
(588) Τὰν «Ίίθον ποτὶ τὰν σπάρταν. Εώμίουίμπι 

Ι4ρίάϊ αἀπιονθνο ἀἰευπίας, 1] ο ΓΑΠ ΟΙΠΗΘΙΗ κά λί- 
Ῥευι, υἱ γεγίίας ἱροῖς ἰηιοίύδοαι. Τγαις]αίαπι 68ί 
30 αγομίθοιἰς, φιι ποη οράιηἰ οου]ἱ5 διίς, δδὰ αἱ 
Γι  πυν εχρἰογαῃί Ιαρίάση αφιια[έαίοπι. Ὑἱάς 
ΓΑΣΙΙΙΠΙ Ίη αύαμίιυ : Εμπίοιίμπι αά [αρίάει. 
:(84') Ἡμῖν δέ. Ιια οθά., Ου1ὺδ[. ας ΒΙΙΙ. Ίη οἆ. 

ν]ίο5θ ἥμεν. 
(8ὺ) Τἡὴν πατρικήν. Τὰ οπΊπο8 οοἆἆ. Ἡπ οἱ. 

ἃ νο, δν; | : 
Δεῖται Ἰάρ. [ια «ο. [οᾳ., Μουίας., Μογε|. 

ομμύο[, τη ολ δητα, δὲ. . κκ 

Πάντα τοῖς φίλοις βούλομαι (91) δεξιά. Φίλους δὲ 

ὅταν εἴπω, τοὺς χαλοὺς λόγω χαὶ ἀγαθοὺς , χαὶ χατ᾽ 
ς ἀρετὴν (09) ἡμῖν συναπτοµένους, ἐπειδὴ τι καὶ 

αὐτοὶ (95) ταύτης µεταποιούμεθα. Ταῦτά τοι (94) 
καὶ νῦν ζητήσας τὶ µέγιστον ἂν χαρισαίµην τῷ 
αἰδεσιμωτάτῳ ἁδελφῷ ἡμῶν ᾽Αμαξονίῳ (χαὶ γὰρ 

ἡσθην τῷ ἀνδρὶ διαφερόντως ἓχ τῆς ἔναγχός µοι 
γεγενηµένης πρὸς αὑτὸν συνουσίας), ἓν ἀντὶ πάν- 
των αὐτῷ χαρἰσασθαι δεῖν ᾠέθην, τὴν σὴν φιλίαν 

καὶ προστασίαν. Ὁ μὲν γὰρ ἑν βραχεῖ πολλὴν τὴν 
παΐδευσιν ἐπεδείξατο, τήν τε σπουδασθεῖσαν ἡμῖν 
ποτε, ὅτε μικρὸν διεθλέπομεν (95), καὶ τὴν νῦν 

ἀντ' ἐχείνης σπουδαξοµένην, ὅτε πρὸς τὸ τῆς ἀρ:- 

(87) Βἰον ἑαυτῷ. Ἱα οοἆ. Βορ., Μοπιας., λυτοὶ 
εἰ Οομ0ο[. η ο1ί. βίον αὐτῷ. 

(88) "Ογτιω. ΕΙ]. ος φκαιιαπι ΡΟΥΤΟ ᾖας. 
(8) Δοκιμάσει δὲ ἡ σή. Πα ἀνο οοὐά. Π6ρρ. η 

Ώ ϱ4. δοχιµάσει δὲ χαὶ ἡ σὴ 
(9 | Αίας (ΙΧ. δυτὶρία οἶτοὰ Ἰάθπι ίοπιρυς. 
(51) Φί.ὶοις βού.Ίομαι. [τα ου. Βομ. Μονίαο., Μυ- 

ρα], οἱ (ομιμε[, βουλόμεθα. εκρἰνικς. 
(92) Καὶ κατ ἀρετήν. ΙΔ εοὐὰ. πο Πομρ., λἴοιι- 

ίαο.. Μοτο]. οἱ θομυο[, η οι. χαὶ τούς. 
(96) Ἐπειδή τι καὶ αὐτοί. ΒΙΙΙ. φιαπἀοφκίάεπε 

05 φΊοηιο ἐροίμα εἰμαὶω (6Ἠοπγς αἶεηιιὲ ῥρατιίοιι- 
[8η Τη ΙΘΠίοΠ Πο πιούο οχργςβοί!. 

(94) Ταῦτά τοι. ΤΑ «οὐ. Ἠερᾳ. ἴγος. οἱ Οοπι]νδῇ., 
γοὶ ταύτῃ τοι, εα ({ὲ εαΐίδα, μἱ ριιδδῖμι Ογερυτίυς. ἱ 
εά{{, ταῦτά σοι. 

(95) "Οτε μικρὸν διεθ.Ἱέπομεν, ΚΙΝ βατ ρεγ- 
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τῆς ὕψος ἑθλέψαμεν. 'Βμεϊς δὲ, εἰ μέν τι χαὶ κατ Α οι οχισιὰ οσο ΓΙ ασἰο ρα έἡ ο8δδµΗΙΙ5, ὀβο- 

ἀρετὴν (90) ἐφάνημεν ὄντες αὑτῷ, αὐτὸς ἂν εἰδείη " 

τὸ δ) οὖν χάλλιστον ὧν ἔχομεν (91) ἀντεπιδειχνύ- 
µεθα, τῷ φἰλῳ φίλους ὧν σὲ πρῶτον εἶναι καὶ 
γνήσιον τιθέμενοε͵, τοιοῦτον αὐτῷ φανήῆναι βουλό- 

μεθα, οἷον ἢ τε χοινη πατρὶς ἁπαιτεῖ, καὶ ὁ ἡμέ- 
τερος βούλεται πόθος χαὶ λόγος (98) , ἀντι πάντων 

αὐτῷ τὴ» σἣν χηδεµονίαν ὑποσχόμενος. 

ΓΙ (ο 15, 11 ο]156, ιά η Πο, ο ἂά νλτέιι- 

(19 [αδιίρίυπι οεωἱο5 δσχ]ηι6, ἰίωβ ος οΡθΙΦΙΗ 

ἀαπιμς. Νο5 νότο, αἱ αι 346, 1ρ5ἱ, εἰίδιν ϱὐ81ι- 

ίαπι αὖ νἰγίιίοια αἰιίηοί, 6050 νἱδὶ δὐπ]5 , ἵρδό 

γάδείε; εετίθ, φαού οπιπίαπ) Ριιοἰνογηον. ναί 
π109, ἱρθὶ γἱοὶφδίῃ οδοηἑπλς, ου οδὲ ΔΙίοο ἁμ)- 

ο06 » ιο Γµ1Η1 {9 ρι1161ρ6ηΙ 4ο μεγάκηι δΙΙΟΘΓΙΙΗ 

655 δύΑίυεΠίΘΒ, ἰαίεπι ίο εἱ ΡΓῶυ6ας ορίΠΙ6, ΦΗαἱεπ δἱ οοιµηυμῖ» ραϊτία οχροδοῖίί, εἰ αἴπυς μοδίθς 
εἰφιο δ6γπιο να]έ, ᾳἱ οἱ ο ΓΑΙΑ ἔµ81Ω 4ο ραἰγοσἰηίυπα γθΓυΠ) οτί ω1η Ίουο ργοπη]ςίε. 

Μ’. ΜΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (99). ΧΙ.. ΝΑΟΝΟ ΡΑ:Η0. 

Ερὶείο[αδ., κ αά Εισευὶῖ 6ᾳεατἰεηπεἷς ΠΙΟΓ(ΘΙΗ. ἐ]α στό δμεεεσεογὶς Ὀ ακί[1ἱ ε[θο[ίοπεπι δμεείαπί, αά «ΗΝ 
φιο Ειικοὐῖης οδὴί, θεοί σή1ιο εδ Γαςὶ [ιδ γ6[ υγειά 45 ε9δέ εοΗρίαἰί. Τεγιιὶ φμο απο ἴ[ε οβίθγί!, ἴδια ἵν 
δ]ιιδ «οάνπι αςεµ({ογ{Ε. 10Η α 40οίΟΥΝΗ θχί δι πἰεμία. Βατοπίις εί Βο[{απάιις απ ηι ὀ69 δ(αἰανηί; Βεία- 
υ{1. Τ ἐ([οηιο μέσ, α εἶφιιε ΡίιΥΕδ, απ ὀ10ς Γαφῖιιδ, ΜΗ 115 ος εεµίομίία, [ἱοδί έαηι ῥγα Πάθη 68 
ΗΟΓ6 Ρτυ[εταῖ. 6ἱ ΠΙΘΗΙΘΗΙ(δ, (ικα) [ςίθτις ἰβιιο)α(ἃ δΗΠ{, ΦἐΠΙΟΜΕΙΓαΤΕ κἰθὶ οἰάξα(μγ, δἱαγό Μ[ἱαίπ15 μοίθ»ί. 
ΠΗ6ΜΙα ομίηι ἐίία, 4ε ημἱ δις δὲ ὑἱαπαίταν, εἰ (πι Ὀποίθιιιδ ἱρηογαία οδίοιίαι Ῥαπίμς, ΜΗ αἰικά ἀ4οοιίο 
οἱ είς, φπ αι ἴπ τεῦ5 εΓοποΙορἰεἶδ ποὺιι5 ΕΥΥΟΥ. Πηἱετίηι ἀῑεέγε [α. δκὲ ΝβγΠια ΡγΟΥΝΗΣ 69516 / 1 πες 
ως Γαηίις σε ὐτκί [ππάαπιείας ἠ μου φκἰάεΝ ἰ οομυε[επᾶο οδίεµάετε [αν [ογεί. ὣοά ἡαΐς {αθον], 
σὲ η {[ιις 65δ68ἱ, διρεγσεάθηιµς, οί ορἰπΙοπεΝὲ θἑαπὶ 4ε[ειιά 1! ΤΗ (επιοπείας, μέ [9106 Ροογ6Πὲ, [γπείογιθ κ ιό 
πίπαπι [ωπάαπιενιὶς, απερ[εο πι. Πίαφιό πιοτίηνς εί Ειισεθίς μιεάἰο 70 αἨπο, 6ἰ ἐΟΦΕΙΝ απο εἰσείας [αοὶ- 
[ἶμς, Νοπάιιπι 4ε πιογίὰ Ειικεδίὶ (ιυλατιεηςὶς ορὶεουφί φιϊάηιναµι πογαι ΤΗςοίοφ4, ει, ἆῑίς αἱ ϱΝΗ [ἱ1(εγίδ, 
Παεί[ῖμ τι αά «ο υεηΐγει ]αιν]απι πιογί(μτιν εἰ επίτεπια πιογἰεπΗἰς νέετὺα αεεερίκγις, γοφατ!. ΡΒεγειίσα» {αν 
ιγὶσεΐ πμ (ίο, {4οΥ/ λα Γμαϊ!, Ἰαπιφμς αά ἰΙ6Υ κε αεεἰηθεθα!, εµΙ ἐμἰδεοβοδ (α4αΤ6Ι 6ΟΠΟΙΤΓΕΤΕ δει. 
Μυσ μεάξιι τερτεδεἰέ, ἐίεἰἰέείο Βακἰἱ σομκἰ[ίο, 86 101 ΡΤΟ[εείµΓΙΠι γεδροπά!!, απἰηιίφνε δἰπιρίἰεἰίαίεπι ἐχρΥο- 
ὑγασίέ, φιμέ ΜΟΠ υἱάϊΐφδεί δὲ ΙΟΜΙΠΙΜΗΙ ΦΕΤΠΙΟΠΕΦ αίηιε απιδί{η5 εμαρὶοίοπεηι, απιῖεο αά Θ]ικηιοάὶ Ι6ΗΡΙδ 
αερθγδίίο, ποιι δὐἰ(αἰμγιήι. Ομἱπ εἰίαηι αμεἰος [μέ Βασδίο, µί ϱγνάεΠΗἰ «εεεσδΗ ἱσεε (ηια[έμ5 6ἰ ῥταυας σιιδρὶ- 
ὀΐυπεα [ασεγεί. 

Μὴ θαυμάσῃς, ἑάν τι παράδοξον λέγειν δόξω, καὶ Β Νοῖ πια], οἱ φπἱἆ ργσίος ορίμίοµεια (0. ἆἷ- 
µη πρότερὀν τισιν εἰρημένον. Ἑμοὶ δοχεῖς σὺ δόξαν 
μὲν ἔχειν ἀνδρὸς βεθηχότος, χαὶ ἀσφαλοῦς, καὶ 
στεῤῥοῦ τὴν διάνοιαν, πολλὰ δὲ βουλεύεσθαι καὶ 
πράττειν ἁπλούστερον , ἣ ἀσφαλέστερον. Τὸ γὰρ χα- 

χίας ἑλεύθερον, χαὶ ὑφορᾶσθαι χαχίαν ἀργότερον ᾽ 
οἷόν τι χαὶ τὸ νῦν παρόν. Ἐχάλεσας ἡμᾶς ἐπὶ τὴν 
Μητρόπολιν, περὶ ἐπισκόπου βουλῆς προχειµένης ᾿ 
καὶ τὸ πλάσμα (1) ὣς εὑπρεπές τε χαὶ πιθανόν | 
᾽Αῤῥωστεῖϊν ἕδοξας, χαὶ ἀναπνεῖν τὰ τελευταῖα , καὶ 

ποθεῖν μὲν ἰδεῖν ἡμᾶς (9), χαὶ τὰ ἑἐξόδια φθέγ- 
ξασθαι ' οὖκ οἶδα ἵνα τἰ γένηται, χαὶ τί παρόντες 

τῷ πράγματι συντελέσωμεν. Ἐγὼ μὲν ὥρμησα, τῷ 
πράνµατι περιαλγήσας. Τί γὰρ ἐμοὶ τῆς σῆς ζωῆς 

ὑψηλότερον, ἃ τῆς ἑχδημίας (ὄ) ἀνιαρότερον; χαὶ 

δαχρύων ἀφῆχα πηγὰς, χαὶ ἀνφμωξα, χαὶ ἠσθόμην 

ἐμαυτοῦ νὺν πρῶτον ἀφιλοσόφως διαχειµένυν. Καὶ 

τί γὰρ οὗ τῶν ἐπιταφίων (4) ἐπλήρωσα ; Ἐπεὶ δὲ 

ἠσθόμην ἐπισχόπους συντρέχειν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἀν- 

εχόπην μὲν τῆς ὁρμῆς, ἐθαύμασα δὲ, πρῶτον μὲν, 

εἰ μὴ συνεῖδες τὸ εὔσχημον, μηδὲ τὰς τῶν πολλῶν 
ἐφυλάξω γλώσσας (5), αἲ τάχιστα τοῖς ἀχεραιοτέροις 

ορίεαζθν πιομίς οεμ[ος Παβεγεπιτ». ἵπ ἀποῦ. οκ. 
Ιο 1181 διεβαίνοµεν. ἵη εὀ1ξ. νιῖοςο οὔτε µιχρὀν, οἱο. 
Αΐοςχ ἀντ᾽ ἐχείνης. Γι εοά. Μα] η θαἵι. ἐχείνην. 
ε ():) Καὶ κατ ἀρετήν. Ίνα (τος Ποµρ. Ἱι 6. χαί 
θυςί. 

(07) ΊΩν ἔχομεν. Όπιν εοἁ. εἴχομεν. ΟουιὮνοΓ. ὧν 
ἔχοιμεν. 

(9δ) Πόύος καὶ .Ἰόγος. Τα ου. οί Οοπιο[ Α πιο 
08/6 εἰ εε’νλο, ΟΕ ἱδιίηα φοἰ σοι ἠουξείμα αςὲ ϱεο- 
[ε55ἱ9, αἲι ΟοπιέεΓ, ἵπ εὐ. λόγος καὶ πὀθο-. 

(09) Λιάς ΧΧΙ. Ρορια ΠΙΟ ὅτι η]. άἱο. 

χοῖιο, Πες ρΡίιιδ α (οη Κα 1 οιήηο ἀἰσίμπι. Τἱάοσῖς 
έὰ φυἱάθι πι αῖ νἱτὶ οοηφἰαη(ἰς, οἱ οἱ]άΐ, αίηιὸ 

ἁπ]ιηὶ γιίέαίς ργωάἰιί αχἰειἰμιαίοπθιι [ύσγθ 

πιυ]ία ἵαπιεῃ οἰπιρὶίοίίθς Πιαρίφ αιιαΩ ελιίο οἱ οἱς- 

ὀυπιθρθοίθ «ο δί4Γ6 ἁαἰηιο οκδοᾳιί. Νάῑπ αυἱ α 

γιο 1ἱρεγ οδί, ἰ 4οᾳιο αά φα6ρἰοαιά τὴ γἱεζ η 
βερηἰοΓ 6866 εοηκιθενἰέ : ου]αδηιούίἱ αἱἀάαπ πιπο 

ᾳὔοφα6 οοπμΕρἰι. Αά πιθἰγοροΙίαδΏι ΙΙΓΏΟΠΙ Π08 
ἀοεϊνἰφἒϊ, οἵπι ἀθ ορἰδε0Ρρο εοηβι[ίαξίο Ρτοροδίἰὰ 

6856. Λο Ύἵθπι θρθεἰοςο οἱ αἆ ρογςυαιἹθηάυπι αΡΡυ- 
δίίο ΡΓαῖοχέα 85 65 ἰ ρεοιατο ἰὁ βηχίφεῖ, πἰηιιὸ 

εχἰγθπιοβ ερὶγἰέαθ ἀῑισογό, οιιροτθφιθ πο ν]άστο, 

αίᾳυθ οχίγθιάυ!η αἡοφυὶ : αιιοἆ 40 ὀοης![ο [0ρ06- 

Γἱ, αβραυἱ Πθδείο, Ἠθο αιίά ριυεεπίία ΠΟδιΓα ἂι! 

64 Γ6ΙΗ εἰ ιαιἰς αΠαίυτα ἰι.. Ερυ νέγο οἱ ἱὸς : 

πι αοοἰηχὶ, ΤΟΠ Ἠάο ἄ9βοΓτίπο αΠηἱπιο [6165 
Ουὶά ομπι πεί νἱία ἔμα δα ἡμιίας, αυξ ὀἱδεθαοιι 

εε]δμίυς οἱ αεετὺῖις) Αο [υπίθιι Ιβογγιμα ῥτο- 
(μά1, οἱ ἱησδμιαί, ΠΙΠΟΙ ιο ΡΕ 1ηο αἰίίος αΠο- 
οέτα δὐηςί, Ύαιπ Ρ]οδοριϊί ταίίο ροδιανοί. 
Βοιιίηυε αμἰά (μμεὐσ] πι που ἱπερίονϊιἹ Ροδιοδ η υμηι 

(1) Καὶ τὸ π.]άσια. Ἡα ἆνιο ους]. [νρα. ἵπ οἱ. 
χαὶ πρᾶγμα. Μυχ πιθανόν. δὶο ευ]. Παρ]. Εὰ. πει: 
θανόν. 

(2) Ποθεῖν μὲν ἰδεῖ ἡμᾶς. Ίνα οοι. Ρα55. η εἰ. 
ποθεῖν ἰδεῖν τε ἡμᾶς. 

(ὄ) "Ἡ τῆς ἑχδημίας. 0ο. ἢἡ καὶ τῆς ἐκδημίας, 
αι! δἱίαπι 4ἰνεξσλα. 

(4) Τί γὰρ οὐ τῶν ἐπιταφίων. Ομἱά [πεῦγίιι 
Ὀ πο ἐπιρίευί 5 πόρο ο[βείογιε, ἀἲξ (ον Γι, απιῖοο 

φιιαδὶ ]αηι αὐίαιο. 1. ηπίά δρα ρΗΗ5 μοι ὑημευὶ ἵ 
(5) Μηδὲ τὰς τῶν πο.Ἵ.ἰὼν ἑφυ]άξω }.λωσυςας. 

ΕΙ]. ποο ἱμιβγοθογιωε [ἱηφιίς οεε (6411. μιάμθαδ. 
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ΔΙΙἱΟΠΙ ορίσεορος αἆ μνρόηι ϱΟΜΟΙΓΓΟΓΘ Ἰμίε]]θαὶ, Α ἐἑπηρεάνουσι' δεύτερον δὲ, εἰ μὴ τ' αὐτὰ σοί τε (6) 

Ρευ[εοί(ἰομ]ὸ εοπδί η αὐνιρῖ, ἀθηιίγατίᾳυε εαρὶ. 

μεη τη αἱ, αυἷά Ιιοβδευπη ο5δοί, ηυῦ Ρογδρεσἰςι!, 
πός Ῥιυἑαδὶ ςανοηάαςφ 6956 νηρὶ 345 ἠομίπυ η- 

μυ, ας αἱιρίοἰθείυιις αυἱυιδαιθ οεἰθιγίμιο ϱᾱ- 

αίαιὴ δέγυηί; ἀθίηάθ, δἱ Νοη οαἆεσ Ε)ὺὶ 4ο 

μουῖς οοηνοηἰγο οχἰδἰἶλᾶφδ, οαἱθυφ οἳ νἱία, εἰ ἆο”- 

οἰγῖμα, δἱ γδἰίᾳμα οπιπία οοπιπ]μηῖα δυηῖ, πἰπ ΓΙ 

α Ώθο {έα Ίδιη πάς α ΡηίπΙς φἰαίὺ οοηφοσἰας; ἰεγ- 

εἰ: (1ἱοθαί θέ [νου αὐοφυς ἀϊσθγε), δἱ Ρίυγωπι 
Ὡοίφμ6 πιδία Ργαιἀἰίογυμ ἠοιρίηαιη Ἀυ]αδιιοάί ϱἱε- 

6Ἴοπος 65666 Ἰμίσαθεί, 1Ο αμίοπι ροἱδομῖαπι, δὲ 

πρυάἀ γυ]ρις ργαιἰοδογµπι. Αίαιε 6ΡΟ {5 4ε εαι- 

καὶ ἡμῖν πρέπειν ὑπολαμθάνεις , οἷς χαὶ βίος, καὶ 

λόγος, χαὶ τὰ πάντα χοινὰ, οὕτως ἐκ Θεοῦ τὰ πρῶ- 
τα συναρμοσθεῖσι' τρίτον (ἔστω Υὰρ καὶ τούτο 
εἰπεῖν ), εἰ τῶν εὐλαθεστέρων ἑνόμισας τὰς τοιαύτας 

εἶναι προθολὰς, ἀλλὰ μὴ τῶν δυνατωτέρων , καὶ τοῖς 
πλήθεσιν οἰχειοτέρων. Ἐγὼ μὲν οὖν διὰ ταῦτα, 
πρύμναν ἐχροωυσάμην , χαὶ ἀναδίομαι. Σοὶ δὲ εἰ 

δοχεῖ χαὶ αὐτῷ , τοῦτο (7) δεδόχθω, φυχεῖν τοὺς 

ἐν µέσῳ θορύθους, χαὶ τὰς πονηρὰς ὑπονοίας (8). 
Τὴν δὲ σὴν εὐλάδειαν τηνικαῦτα ὄψομιι, ἠνίκα ἂν 

τά τε πράγματα χαταστῇ, καὶ καιρὸς ᾗ, χαὶ ὄνει- 
δίσω γε πλείονα χαὶ βαρύτερα. 

μὶ ηανὶρἰἰ ΡΓΟΓΑΠΩ ςοιινοζῖὶ, 8ο Ρτοβοίδοί ἀοιγεσίανὶ. Τυί απίθιη ἱρδὶ αἱ νἰάσίς, Ἴιοο ϱποᾳπε ἤ- 

χμπι οοπΦυ(υπι(υθ6 οί ἰπίριπηδάίοῦ Επμ[ίής ρΓγανάσηυθ βιδρἰοίυποδ [άρειθ. Τμβιη ΥεΥο Ριεἰαίοπι 

ἴάπι ἁθιωπι νίάσυο, οὔ1η δἱ περοῦία οοηδιέυια ζαθγίηί, οἱ ρου ἵεπριθ Ιουθηί, 3ο ρἰατᾶ εἰίαιη οί ρτα- 

νίογα ἑχκρτοῦελ)ο. 

ΧΙ. Λ0 6Α19ΛΗΒΙΕΝΟΕΡ. ΜΑ’. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΚΑΙΣΔΡΕΙΑ (9). 
Οι Εεε[εεία Οᾳπεαγζοιεὶε αἐοἰνίεδεί ας τοβασφει (Υεβογίηι, Ν αλίαπαἰ ερἰεομιπὲ, 1 1ὲ ἰπ εἰεείίοπε ερἰεοορὲ 

Φεδετετεί, αά{[μίνγµὴν 6 ῥγοηι 1 θεηδγαπά τι δέπε. ερἰείοία εεφισµΗῖ, ΦΙίαΙ Μι ποπιἶπε Οτεπογίκς β[έκ 
δεγἱρεῖί. Ώειιοπείγαί φιαλΗἱ ΜΙΟΜΙΕΝΕἰ εἰ εἰοε[ίο ερἰςεορέ (α2ατέα, ουιμίΠι εε[εείαγωιπ (6αμραάοεἰα) πια- 
ἐγΐ; πεΙΗπεμι Εαεἰ[ἰο ργα [εγτὶ ἀεδετε ἀεοίαγαι, δωπιφὲ δοἱκΗ, 0εἱ οετἰε ουιΠΙΝΠΙ 6.5έ Ιπαχίπιο ἰάοπεμπε τε- 
Φεπάιὲ Εἱς (εμιρογίθιις βοεἰεσία. δὶ αξδεπἰἰαπίμὴ, 56 αά[ίνγκι μο[[ἱοείν; οἱ αἰϊμά {{ἰς Ρἰασεαί, δὲ ϱΟΤΝΟ 
οολεἰ[ἱ ραγ{είβεπι ΠΟ [η γμπι. 

Μη φιἱάσπι ρὰςιου οχίψαις, οχἰραίφιθ ρτορί Ώ Εἰμὶ μὲν ποιμὴν ὀλίχος, χαὶ ποιμνίου μικροῦ 

ΔΗΙἰ5ί68, Δίφιο αρήμίμας ἱωέον Βρίτίία8 μἰμίβίΓος : 
8ἱ ριδίία Ππο(Ια(µθΙη αΠραδία ὁδί, 16ο ους οἱρ- 

ευπιδοτὶρία. Ομοείτεα ρὰγνίθ 4ποφυο ᾖλ6γς Ιοᾳ1οηάϊὶ 
Ροΐοφίας οοµουζαέΗΓ, ργῷδδγιίπι ἆο οοππυμίθις 
ηλχ]ηιίσᾳυο τοῦ» ογαἰοπθι ἨὨαυοπίρυς, οἱ ου 
αηία οληἰι]δ ουηδυ]ίαηί]ρας, Ύὐ αἰἰᾳυἷά {οσίᾶθθα 
ρτυήσηιίιι οἱ φοἱοεείιιβ Ἰιαυοί, αἵαπι Ρἰοτίαυο 6 
πυ]ρο. Νοπ ἆθ ραννὶς οἱ ἰονίραφ τεῦις ἀολογαιίς, 
γογΕΠ) (υἶριδ, νο γθοίο , νθί δ6ους αὐσπίῖδυς, 

γοπιρυ)]ίοατη 4ὐοσυ6, νοὶ Ίος, νο ἰ]ο πιοάο 5ο 
Ιιαῦογθ πεοθςδθ οδἰ. Ώ6 Εοοἱοθῖὰ θμίπι πουῖθ ΦΕΓΏΙΟ 

οδί, Ρίο αυ (Ομγίδίυ6 πιογέεπι οβροΒί, 46 ὧθ ϱ0 
αἱ Ἠλπο Ὀεο αἰδίαί οἱ ἑοποἱ]ἱθι. [επεεγπα οΗἶπι εογ- 

«ροτίς, υὲ Βογίριανα ἀοσθί 8, εδί οοµ{8, ΠΟὮ Ἠ]ο ἔαα- 

προεατηχὼς, χαὶ πολλοστὸς ἓν ὑπηρέταις τοῦ Πνεύ- 
µατος. Ἡ χάρις δὲ οὗ στενὴ, οὐδὲ τόποις περι- 
γραπτός (10). Διὰ τοῦτο δεδόσθω χαὶ τοῖς μιχροὶς 
παῤῥησία, ἄλλως τε καὶ περὶ χοινῶν (41) χαὶ τη- 
λιχούτων ὄντος τοῦ λόγου , χαὶ μετὰ τοσαύτης βου- - 

λενομένοις τῆς πολιᾶς, ἢ τυχὸν ἔχει τι χαὶ τῶν πολ» 

λῶν συνετώτερον. Οὐ περὶ μιχρῶν, οὐδὲ τῶν τυχόν- 
των βουλεύεσθε, ἀλλ ὧν  εὖ ἢἡ χαχῶς ἑχόντων, 
ἀνάγχη καὶ τὸ χοινὸν (13) ἣ ἐχείνως ἢ οὕτως ἔχειν. 
Περὶ γὰρ Ἐκχλησίας ἡμῖν ὁ λόγος, ὑπὲρ ἧς Χρι- 
στὸς ἀπέθανε (45), χαὶ τοῦ ταύτην θεῷ παραστί{- 
σοντος χαὶ προσάξοντος. Λύχγος μὲν γὰρ τοῦ σώὠ- 

µατός ἐστιν ὀφθα.λμὸς, ὣς ἠχούσαμεν, οὗ µόνον 

οὗτος ὁ σωματικῶς ὁρῶν καὶ ὀρώμενος, ἀλλὰ καὶ 
ἔυππ, φυἱ «ΟΓΡΟΓεΟ πιοάο οειηὶέ 8ο οθρηϊΐέας, 8ο {5 ( ὁ πνευματικῶς θεωρῶν καὶ θεωρούμενος. Λύχνος 
ειἶαιι αἱ ορ αΠίος δρεοείαί οί δροοϊαέγ. ι- 

εθγῃα αυίθιη Εοο]οείβ οδί ερἰδοοραδ, 4υοπιθάιπὺ- 
ἀπ 1ρ8ἱ ρετςρίευο ποςεῖδ, οἰαπιδ! ποη βοτ]ρεοτ]- 

Πληςδ. Ἱαιμια (θυιαδπιοά τη ουπι 1] ρυγὲ οἱ Ἰπίε- 
6το 6ο Ἠαμθξ, εοΓριθ 4 µοᾳµ9 γοσίο ἀμοίας, οιίπι 

Ἀμίοίη Πμρυγιδ 68, ΠΟΠ Γοοίο : ουηβἰπἶ φυοᾳυ6 

γαἱἱοῃο, υἱγο]λοί προ 5659 Εοοἱοθί αηίΐκίου Ίνα- 

δ Μα). νι, 92. 

(0) Εἰ μὴ τ' αὐτά σοί τε. Ιἰα «ο. Ρ488. οἱ (,οπι- 
Ἰο[ι 9ὲ οο. Ηαγί. εἰ τ αὐτά σοί τε. Ἰπ εἰ. εἰ μὴ 
τὰ αὑτὰ σοἱ τε. 

(7) Καὶ αὑτῷ, τοῦτο. Εοτίο Ιομεηάμπι αὐτὸ τοῦτο. 
(8) Καὶ τὰς πονηρὰς ὑπογοίας. (104. 3033 ἐπι- 

γοίας, ῥγαυαήιια οοπιπιεπίᾳ. 
(9) Δίας ΧΧΗ. Ρεεὶρία ραυἱο Ρος, Ιὰ εδ ΔΠΠΟ 

ὦ10 ἁροθήθιίς. --- Πρὸς τοὺς ἐν Καισπρείᾳ. 6ο. 
ὧομ. τῇ Ἐχχλησίᾳ Καισαρέων, ὡς ἐχ τοῦ πατρός, 
Μεε[εείασ 6αεαγἰθησείαπι, φιιαδὲὶ ΠΟΠΙΙπό ρα(γὶδ. 

(40) Περιγρηπτός. ἰία ἀπο οοἀὰ. Π6ρε. Ἱη οἱ. 
περιγραπτή. 

δὲ τῆς Ἐχχλησίας ἐπίσχοπος, ὃ δῆλον ὑμῖν, χἂν 

αὐτοὶ μὴ γράφωµεν. ᾿Ανάγχη τοίνυν, ὥσπερ ἑχεί- 
νου καθαρῶς μὲν ἔχοντος ὀρθῶς ἄγεσθαι χαὶ τὸ σῶ- 

μα. μῇ καθαροῦ δὲ τυγχάνοντος, οὐχ ὀρθῶς;' οὕτω 
δη (44) καὶ τῷ προστάτῃ τῆς Ἐκκλησίας, ὁποτέρως 

ἂν ἔχῃ, πάντως ἣ συνδιαχινδυνεύειν, ἣ συνδιασώ- 
ξεσθαι. Πάσης μὲν οὖν Ἐχχλησίας φροντιστέον, ὡς 

(141) Περὶ κοινῶν, εἰς. Ουπιδεί, εωπι 4ε ρμδ{ἱεἷς 
πιαχἰπιίδφιε τεῦι ἀε[ίδογαιὶο σὶί, ΠΕΙΠΡΟ 4ε (οῖα 
ἀἰαρεδὶ. 

(19) ᾽Ανάγκη τὸ χοινόν, εἰο. (9ἆ. ερ. οἳ Οοπι- 
Ρο, χοινὸν οὕτως ἢ ἐχείνως ἔχειν, ῥιεδίεαπε ΓεΝι, νοῖ 
ριθίίευπι, {981 θΏρε ἀἰφοδδίωι, πο εί {{{ο Ιποάο 
56 αδετε. 

(12) Χριστὸς ἀπέθανε». ιο εοᾱ. Χρισιὸς ἔπα- 
θεν, (ἡτίδί5 ῥαδτιις ο6ἳ. « 

(44) Οὕτω δή. ἵη «ο. Πορ. ἀοεβί δή. Ῥαμϊο ἵη- 
[γα, συνδ.αχ.νδυνεύειν. [ἀ. «ο. Ἰαδεῖ συγκινδυνεύειν. 



δν ΕΡΙΡΤΟΙ ΛΑ ΧΙΙ. δῷ 

Χριστοῦ σώματος, μάλιστα δὲ τῆς ὑμετέρας, ἢ Α Λιιογὶί, 346 οπιίμο νοὶ ρογίομὴῖ νοὶ δα 115 ρανίίοῖ- 

μῆτηρ σχεδὸν ἁπάντων τῶν Ἐκκλησιῶν ἣν τε ἀπ' 
ἀρχῆς . χαὶ νῦν ἐστι, χαὶ νοµέςξται, χαὶ πρὸς ἣν 

τὸ χοινὸν βλέπει (10), ὡς χέντρῳ χύχλος περιγρα- 
φόμενος , οὗ µόνον διἁ τὴν ὀρθοδοξίαν ἄνωθεν πᾶσι 
χεχηρυγµένην, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἐκ θεοῦ δεδοµένην 

αὑτῇ προδήλως χάριν τῆς ὁὀμονοίας. Ἐπειδὴ (16) 
τοίνυν χεχλήῆχατε μὲν χαὶ ἡμᾶς εἰς τὴν περὶ τούτου 

διάσχεψιν , ποιοῦντες ὀρθῶς καὶ χανονικῶς, κρατού- 

µεθα δὲ γἡρᾳ καὶ ἀἁῤῥωστίχ, εἰ μὲν καὶ αὐτοὶ παρ- 
εἴημεν, τοῦ Πνεύματος ἐπιῤῥώσαντος (οὐδὲν γὰρ 
ἄπιστον τοῖς πιστοῖς) , τοῦτο τῷ  παντὶ βέλτιον (17), 

καὶ ἡμῖν Ίδιον, ἵνα καὶ ὑμῖν τι συνεισενέγχωµεν, 

χαὶ αὑτοὶ τῆς εὐλογίας µετάσχωμεν ᾿ εἰ δὲ τῆς (18) 
ἀσθενείας νικώσης ἀπολειφθείην, ὅσα γε ἁποῦσι 

δυνατὸν , συνεισφέροµεν. 

Ῥοπι 0856 Ποςζ5δο οδἰ. Ῥογγυ οπιπὶ Εοοἱυβί, ἵπῃ- 
απαπι Ογὶδεὶ οογροςίΐ, δύηπηα ουτα οἱ δο[ἱο αά{μο 

ῥιοδρἰςἰοπά ση οδί, (μ1η ΠΙΛΧΙΠΙΟ νθδίγο, (8 ΟἱΗ - 

πἰαϊη [6γο Εοεορίαγαμι ππαίογ οἱ αριηέμς [υε, 

εί πιιπο οδί, ἀίηιιο οθηρείυς, οἱ πά η 14Π1 ἰοία Τ0β- 
ρυυ]ίοα (ιτὶςίίαπα οου]οδ ορπ]ίοίι, αι δοσ1ι6 ας 

εγοιι]ας οδµίτο οἹτομπιδορίρές, ΠΙΟ πιοι]ο Ργορίοτ 

Πάεὶ ἱποργϊίαίσια ᾖ41 οἱ οηπύρας ργαἀἰσσίαηι, 

ϱοἆ εἰῖαπ οὐ «εοπευτάἰαρ ϱΓαἰίατη, ἀῑνίπο μαιιά ἆτ- 
Ρἱο Ώδηείὶεῖο Ιρςί οοπ0ΘΒΕΔΙΙ. Ουομίαπι ἱβῖίιιρ 
ἀεϊθογαιίοηθη, πιίαπι ἆθ 4ο τὸ Ὠαυθίῖς, ΠΟΡ η1ιο- 
αιθ, αἱ ρᾶς ουαί, ἀίπιο οεεἰοδἰαφίίεα τοριυ]α ροεί1ῖ- 

[αῦαί, ασοἰνἰκίῖς,, δοµαδοίιίς αιίοπὶ οἳ ΠΠΟΤΡΟ 491116: 

πι, θἰᾳμ]άθιη Ἱρ6ί 4ὔοφ1ιο, ῥρίτίέι δαιοίο νἷρεν 
ΕΒ ποςίγαβ ουΏγηιαπίο, 446956 ΙΙΘΟΠΗΙΙ6 (ποφιο επἰιη 

αυἱάφάαπι ἠ49 ργΦ τες ἱπογοάλη]]α ϱο5τ), Ἴνος 8αηο οἳ ριρ/ίοα ια Ππι[Ίς, οἱ ποὺῖδ ]εμμάίων Γμο- 

Πέ, υέ οἱ νουἰς αημίά οοπ/ίοΓαπιΙς, οἱ ἰρθὶ Ῥεποίοιϊουίς ραγιῖοίρες οἰΠοίαπιιν. 5ἱ αυέθηι Ρος ευῦ- 

Ρος ἱπῃγα]έαίθιη ἀἀθδ8θ ποηῦ [ουστίε, ἰἆ οοτίαο, αιοά αὈδθηίος Ρροδευπί, οομ/{εΓἵπυβ. 

Πείθομαι μὲν (19) καὶ ἄλλους εἶναι τῆς προστα- 

σίας ἀξίους παρ ὑμῖν , καὶ ὡς ἓχ πόλεως τοσαύττς, 

χαὶ οὕτω, καὶ ὑπὸ τοιούτων ἠγμένης ἄνωθεν ' ἑνὸς 
δὲ οὐδένα δύναµαι προτιμῆσαι τῶν παρ᾽ ὑμῖν τυµω- 
µένων (20) τοῦ θεοφιλεστάτου υἱοῦ ἡμῶν Βασιλείου 

πρεσθυτέρου (λέγω δὲ ὡς ὑπὸ Θεῷ µάρτυρι), ἆν- 
δρὺς χαὶ βίῳ χαὶ λόγῳ κεκαθαρµένου, καὶ µόνου 

τῶν πάντων, ἢ ὅτι μάλιστα, κατ ἁμφότερα ὄννα- 

µένου στῆναι πρὸς τὸν νῦν χκαιρὸν (341), καὶ τὴν χατ- 

έχουσαν τῶν αἱρετικῶν Ὑλωσσαλγίαν. Ταῦτα χαὶ 

ἱερατιχοῖς γράφω, χαὶ μοναστιχοῖς, καὶ τοῖς ἐχ τοῦ 

ἀξμωματιχοῦ καὶ βουλευτιχοῦ τάγματος, χαὶ τοῦ 6 

δήµου παντός (23). Εἰ μὲν οὖν τοῦτο συνδόξειε , χαὶ 
Ἡ Ψηφος ἡμῶν χρατοίη, οὕτως ὑγιῶς τε χαὶ ὀρθῶς 

ἔχονσα, ὡς μετὰ Θεοῦ φηφιζοµένη (35), χαὶ πἀρ- 
ειµι πνευματιχῶς χαὶ παρέσοµαι , μᾶλλον δὲ χαὶ 
ἐπ,θέθληχα τὴν χεῖρα δη, χαὶ θαῤῥὼώ τῷ Πνεύ- 

ματι. Εὶ δὲ ἄλλο τι, καὶ μὴ τοῦτο συνδόξειε , καὶ 
χατὰ φρατρίας χαὶ συγγενείας τὰ τοιαῦτα κχρί- 

νοιτο, χαὶ ἡ ὀχλώδης (24) χεὶρ πάλιν παρασύροι τὸ 
ἀχριθὲς, πράττοιτε χαθ) ὑμᾶς αὐτοὺς τὸ ἀρέσχον, 
ἡμεῖς δὲ συσταλησόμεθα, 

(15) Πρὺς ἦν τὸ χοινὸόν' β.ἰέπει. Ἠδὸ ποη ος Ὁ 
οία γορυ ίσα Ομἰδίίαμὰ δυμέ ἱπίοροιόα, 88ευ 9 
μμιἱνογδα, (41) Ι8ἱ6 ραίοι, Εεοἰεκῖο, δε 16 ο954- 
τἱοησί, ο οπηηίτιπι [6Γο μιλίες ογαί (αρρλαάοσί 
Εοσονίαγιπι, η αγΠῃ Ργο[οσίιο ρα ΜΗΙ ἑπίογογαί, 
υὲ ἵη δοἆο ΟΦφανίοηςὶ οχἰω5 ρηδίογ οομδιἰυθ- 
οί Ρ. 

(16) Ἐπειδή. ἴια οο. Πορ. Ἱη εὐ. ἐπεί. 
στ] Τοῦτο τῷ παν τὶ βέ.τιον. Οοπιλνο[. τῷ παντἰ 

γη πανοροιί (πε νοπιίφιο, ἰά οπιηίμο πιεί». 
(18) Μετάσχωμεν' εἰ δὲ τῆς. Τι «οὐ. Πορ. εί 

(ουι]νο[. Ἰη οι]. µετέχωμεν΄ εἰ δὲ τὰ τῆς. 
(10) Πείθομαι μέν. ᾗι Άομ., Ἠεγν. ἵῃ οἰέ. πεί- 

θοµεν. Γαιλο μία, καὶ ὡς ἐκ πόλεως. Ιία «ος. Ρ6εςί 
ἔ οἱ]. καὶ. 

Ει ηυἰδειη αἰἱο (µοᾳυ6 αρυ νο ρηµοίραί ᾱἱ - 

ΡΠΟ56 6956 οουβάο9, Πμἱροίο ἵπ ιγ0θ αρ]φδίιμα, αἰ- 

υυ6 ἱία ργασίατθ, δί αὐ η] δπιούἱ ργφυἱέ]ις 

οίπι ρυὐοετησία : οβίογήπ ος οιπηΐὺας «ἱ αριι] 

νο ἵπ Ιοιµιούς βἰηί, ηθπ]ἶῃοπι Ώ6υ ἀἰ]οεβδίωιο ἤ- 

Πο Γοθιτο Βιβίίο ρεεςυγίογο απηίείοϊτο Ρροδδπι 
(ῶο ἁὐίοιι αβςὶ Ώθυ ἰοφίθ ἀἱςο), νῖτο οἱ νἰίι 

οἱ 56/πιοπο Ρυγραίο, αμίαιιθ γαὶ οηπίυπῃ βοἱι15, νοὶ 

εθγίθ (ΝΔ πιησίπῃδ, υίγασς τὸ αἆνοσδις Ὀυ]1σορ 
(οπιροςτίδ (μγυίηεπι 4ο γἰμοπίθηι Ἱαγθίςσγαι {μι - 

μυ ρευγίίυπι, νοἰαί ἵπ ργουἱποιι δἰατο ροφοῖέ. 
Ηαφο οἱ ἱ5 φοεἱρο, αἱ 5δυογάοεἶ ΙΠΙποΓο [ηβιίΠ- 
15, θἳ πποηλομῖς, οἱ | αὶ ἀἱρηϊίαέον ρόγιηί, 

οἳ δεπα(ουἱ ογά{ηπίφ διιηί, 4ο ἀθπίᾳιο ρ]ουῖ υπὶ- 

γδιβα.. δἱ ἱρίέαν Παὶο 5δηἰοη 4866ΠΒΙΠΙ Γηεγί, 
ει γαρίυπ]αιιθ ποδίτυϊη αάθο δ4ηΙΠι θἱ ἱπίθβγπι, 

υπάύ1ο ουπι Ώ6εο Ἰδίυπι, γἱοδε; οἱ αρἰτἰιαίος 
Δάφμῃι οἱ 4ὀντο, ἰππο οἱ ]4Π) Παπ ΠΙ ἱπ]οοί, βρῖγϊ- 

εάβᾳμ6 : β4μοῖα πἰίου. Θἱ1 αυίεπι αίμα οἰἀρίαπι 
Ροίΐ6 ΠΠ Ἠοο Ρρἱασθαί, ϱἱ Ρος οι] [ία οἱ οᾱ- 

Επαίίοπος ἡαβιηοάἰ Γ68 θχρομάλπίΗς, 40 ρτοιηῖ- 

δουᾶ (γι {ηάϊοἰὶ Ιποςγίἐδέθιὴ ΓΗ ΓδΙΠπ οο νι δέ, 

οἱ ἠἰδιγᾶχορίί, 66οΓ5µΠ1 51π6 {4 φιιοά ρἱασοὲ {ασἷιο, 

ΠΟΒ αιίοι! ἑπίγα ποβπποήρςος ουἱἱίμεπιας. 

(20) ΤΙμωμένων. 00. τιµίων. Ῥαιίο ρο»ί, Ιάοιῃ 
εοά. οἱ (ομΗὐ6Γ. Βασιλείου τοῦ πρεσθυτέρου. 

(31) Πρὸς τὸν νῦν καιρόν. ΒΙΙΙ., αάνογνις {επι- 
δογἱ5 (μγυϊπέπε, ιο πο γουυ]ἰ τὸν νῦν. ηος ριᾷ- 
βοηίθιη οαιῖ ἠπ]σλί ρἐγθοουέίοδυ!; ἴππο οπίπι 
Ὑαἱθεῃς ΑτἰΠΠΟΓΙΙΗΙ [Άνογὸ αάνοδισις Οἱ 1νοἱίοῦς 4ὲ- 
ὑασσλααίιΓ. 

(22) Καὶ τοῦ δήµου παντός. Βοειίας [οτίο Ιοβοῃ- 
ἁπιὴ καὶ τῷ δήµῳ παντί. 

(20) Ψηφιζοµένη. Ιια Ιοβοπάυπι νἱάσέις. Εὰ. φη- 
ΨΟµΕΥ. 

(24) Καὶ ἡ ὀχ.Ιώδης. [ία εοἆ. Βερ. οἱ Οομυοί.: Ἀ 
ἀοθεί ἵῃ οι. Δἰοχ καθ) ὑμᾶς. δὶο ἰά. ου. πι αἱ. 
καθ ἡμᾶς, 
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-, ΟΚΕΟΟΙΗΙ ΤΗΕΟΙΟΙΙ 

ΜΕ’. ΕΥΣΕΒΙΩ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΝΜΟΣΑΤΕΑΝ (95). 

Αι εκπι Εμεεδίυ Φαπιοκα(εποὶ, οΠΙΗΕ Ραΐγίδ, 84 αά εοπαι[(αἰἶοπέεπι 4θ ορἰδεορὶ εγεα[ϊοι6, (15εαγεαπε εὲε 
εοπ[εγαί. 

ο θἱς πιεί ἀαθίί Ρεπας σἰειί οοἰμπιθας ἳ Ἱ νοὶ ψιο- Α 

πιοίο γομονα λές βδηδσία5 Ίηοα, οἲ δἆ οΏαείλί6η) 

νοδίγαπι ἐγαμνίτο, ἀθδίάθείμπαιιο γοδίτὶ, αιο ἰ6- 

πευς, Ἰομίτο, ἁιιηίσιιο Ποοδί]η5 6χρΟΠΕΓΘ, 39 

γορίγα ορογα αιιοἀἁάπι αΠοοιϊοη η δοἰα{ίη 1ορθ- 

τίτὸ ααθαπ) )Α Πυτίθ εμίπι ὑοαί ορὶδεορ! Ειδορὶϊ 

πιοάΦ ΠΟῦ Ρ8ΓνΙΘ μοβ ἱπναφίί, 1169 {ογίο ἵἷ, αιιῖ 

πιοιτορο[ιίαι Εοοἱθθ] μοδίτιο αιιοπάαπι ἱμδίάϊης 
δι μοὑαμί, ϱΆπι(θ ἱιγουιςῖς 2ἱΖ8Πἱΐ6 Ἰπιρίετο οἰ- 
ρἰευαηῖ, ϱ60βΦἰοΏΘΙΗ ΠΙΙΠοΟ πβοιὶ, Ρρίδἰαίθη) ἵη Ποηιἱ- 

π.πῃ αηἰπιϊ Ὠηιμ]ίο ρου ορμθἰίαι Ρεγμ]ο]ορίδ 

αιῖς ἀοοϊσὶπὶς γαδἰοίίαφ ονοἰἰαρί, ἱρδίαδαυα υπί- 

(4ἱ6πι θοἰπάσηί, ααεπιαἠιμοά ση ἱω που]ίς Εεε]οείῖς 

[ὁοργυπτ. Οιιοηίαπι ααίοιὰ Πιο 4υοᾳι6 ε]ειί αἡ 

Ἀο8 αἰ]αί δυπέ, αυἶδιις τοβδὴ, Πθ 4 (εππρογό 

608 µορ]ψαιμιιδ; υπάίᾳυθ «οπερἱοἶθηθ, εἰατίία]ς 

νοβίγφ γουοτάσίυς8 ουπ), γουίφαιιο θάθὶ 46 Σ6ἱἱ 4ο 

Ρτο Ὠοὶ Εεε]θθῖῖν Ρογρείαο ἠαργαιῖθ. Ἐαφιο ἆθ 
οαίδα ἀῑ]θοίμπι οοπάἰαςοπΙπ Βαδια(Ώίυπῃ ποὶςὶ, υἱ 
τοηθεδ/ίο νθδίγα, ἵίις Ἰοτίαέα ργεοῖρυεαιιο Ρρετ- 

μοία, οπηηΐυας Ἰαῦοσίθιςφ εἰ αφ γυπιηΐφ Εοοἱοδίαγτη 

(Ἀήθὰ φιιθοἑρίῖδ, Ἠάμὸ ϱ4αοᾳἱο αζ]υηραί, 40 8δ6η9- 

οἰίθπῃ ΠιΘΘΠΙ Ρος οΟΠσΓΘΒδΙΙΠΙ γοβοῖαί εἰ τοςγθθέ, 

τοείῶφιιο Εοοἰοβῖς οεἱουεθιὴ ἐίαίη Ρἱθίαϊειη ἁἱγίι- 

ξαι, ιουϊθουπ) βοἱ[]οεί (6ἱ πιούο ἀἱρηί αλ! [ετὶ- 

πη1ς αἱ ν0ς Ἱη ῶο0πο [ου ὐρετο ]άγεπιΙς), Ρὰςί0” 

τοι ΕΙ ατία Ὀοπ]πὶ γουμίαίοπη ργαβοἱεπίθς, οἱ 

ρἰοῦεπι ἱραῖιςφ ριιῦθίμαγο 4ο πιοάοταςὶ αποαί. Εδι 

αυἰάεπι ποδὶφ Ργ οσου]ὶς νἱὈ, 446ΠΠ μθο 1ρδὶ ἰσπο- 

γαιῖφ; 4ὐο αἱ Ρε; ἀῑνίμαπι ϱΓαήαη 398 ΡοΙλιις, ϱ 

Π]ΔΡΠΑΠΙ Ἰαυιά ἁαρίο πουῖς βάποίαπι αριά ευη 

εοπροραρίηι5, Ιηακιήοφιιο Ὦθμείίείο ρορυ], 

5 Ρςς]. τιν, 7. 

(205) ΛΙας ἱπίευ Βαφίίαιας γδςυςιισίία ΧΙΙ. δον]- 
Ρία οοἑσιη ἴδιΛΡΟΓΘ. --- ΟΙ ἱικεγίρία ογαί νο 
ορἰὶφἰοἰὰ Βασίλειος Γρηγορίῳ νογυπι Ώδιμο Ὀαφ[[ίο 
αὐ]υάἰσδηί, Αιιοαιιο τον μπί αμ οτὶ γουσηίῖογος 
Ορεγιπι ὃ. Παιδί ϱ1ίογθα. ἴπ οοιό., ἱπφυ]υέ, 
Ναι, Μοά. οἱ Οοἱε]. Ρτίπιο, (118 Πο Παὐείις : 
Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, περὶ τῆς χοιµήσεως Εὐσεθίου τοῦ 
ὁπισχόπου, χαὶ ὅτι ἔχει πρὸ ὀφθαλμῶν τὸν εἰς τὴν 
ἐπισχοπὴν ἐπιτήδειον' (σγεφοτἰο «οάαἱ 4ε οδί: Ἐι- 
εεθἰὶ ερὶκεορἰ, εἰ φιοά ᾖαθεί ργα οεκ/ἰ5 υἱγμπι αά ομὶ- 
5εοραίο ππ πας ἰάπεμμι. Ρίιτες ἀεερρὶί Ευ]μς; αἱ 
Ιοσί οη ρυίεδὶ αἰίεπείιθ αο ερἰδιοία, αὐἱη 6801 
πυΠ α Ὀη8ἱ10, 5ο ροιίας ἆθ Ὠαδίίίο ϱομἱρΡίδΗι 96968 
ραΐθαῖ : Ίππο λυά(ο 1ηί6Γ οΓιιά1{08 [ους οοηγθηΙῖ θαΠὶ 
ὰ Οτοροτίο ραίσο, 1 απ, αά Ειδουίυπι Όδιπο- 
ΦΑΊ6ΠΦΕΙΗ [1980 βοτἰμίαιῃ. ΝαΠῆ ΘΟΜΕΗΙ 66 6956 4ὰ- 
εἰαγαί αμ οἰος ορἰςίοἰα» οἱ ἱηπ θαρραὐοσία ορὶδοοβρΕ!, 
πες Ἠίιθγ] εἶθιί κά εἰεσιίομοιι ορὶδουρἰ, οἱ ἓς- 
ο]ἐδίῶ (5αγἱθιιδίς ἀς[ομδίομθιὴ ην] αίς (αοςί!. Ἱ 
αυίοι, ἂἆ 4µ6ιΙ δο δὶί, οἱ ειέοιη ὀἱρμη]ταίο ργδι]- 
τυ5 οταί, οἳ ἰαμογίριβ Ρίο Εεο]θδία «υςιθρίὶς οἰα- 
118, οἱ αιηϊους ΒαΦΙΙίο, πθεποι Οαβραἀοσία νἱοαφ. 
Οµνηία η Εμδοῦίαπι Θαπιοδαίθηδειι μι ]ρίβοο ουΏνε- 
αλ μΠί, φ16Π] Βαςὶί ου ἡμα1οηἳ δείῃιιις ἐπί (μἱ959. 

(20) ᾿Εφεδρεύοντες τῇ ἸΕκκ.]ησίκι. [μάϊοαί Οτο- 
ρορίας οἰγιοίας οὗ Αιοιις {ηδίάϊας Εοσοδίαω οπτει- 
σἱθηςὶ 411ΠΟ ὅθὺ, επ] Ύπΐοης ἵη απο 1 νοσι νους, 

Τίς δώσει µοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς; ἢἡ πῶς 

ἀναχαινισθῇ µου τὸ γῆρας, ὥστε µε δυνηθηναι δια- 
θῆναι πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην, χαὶ τόν τε ποόθον, 

ὃν ἔχω ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναπαῦσαι, χαὶ τὰ λυπτρὰ της ὦν- 
χῆς διηγήσασθαι, καὶ δι’ ὑμῶν εὑρέσθαι τινὰ παρα- 
μυθίαν τῶν θλέψεων; Ἐπὶ γὰρ τῇ χοιµῆσει τοῦ µα- 
καρίου Ἐὐσεθδίου τοῦ ἐπισχόπου φόθος ἡμᾶς χατέλα- 
6εν οὗ μιχρὸ:, µήποτε οἱ ποτὲ ἑἐφεδρεύοντες τῇ 
Ἐχχλησίᾳ (260) τῆς µπτροπόλεως ἡμῶν, χαὶ βουλό- 
μενοι αὐτὴν αἱρετικῶν ζιζανίων πληρῶσαι, χαιροῦ 

νῦν λαξόμενοι, τὴν πολλῷ χαμάτῳ χατασπαρεῖσαν 

ἐν ταῖς φυχαῖς τῶν ἀνθρώπων εὐσέδειαν ταῖς ταρ' 
ἑαυτῶν πονηραῖς διδασχαλίαις ἐχριζώσωσιε, καὶ 

ταύτης τὴν ἑνότητα χατατέµωσιν, ὅπερ χαὶ ἐπὶ πολ- 
λῶν Ἐκχλησιῶν πεποι{χασιν. Ἐπειδὴ δὲ χαὶ Υράμµ- 

Β µατα πρὸς ἡμᾶς ἀφίχετο (27) τοῦ χλήρου, παραχα- 

λοῦντα μὴ παροφθῆναι ἓν χαιρῷ τοιούτῳ, περιθλε- 

ψάμενος ἐν χύχλῳ ἐμνήσθην -ῆς ὑμετέρας ἀγάπης, 
καὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως, καὶ τοῦ ζήλου ὃν ἔχετε ἀεὶ 
ὑπὲρ τῶν Ἐκκχλησιῶν τοῦ Θεοῦ ' καὶ τούτου ἕνεχεν 
ἀπέστειλα τὸν ἀγαπητὸν Εὐστάθιον τὸν συνδεάκονον 

παραχαλέσαι ὑμῶν τὴν σΣµνοπρέπειαν, καὶ ὃνα- 
ωπῆσαι, πᾶσι τοῖς ὑπὲρ τῶν Ἐκχλησιῶν χαμµάτοις 
χαὶ τὺν παρόντα ἐπιθεῖναι, χἀμοῦ τε τὸ γῆρας τῇ 

συντυχίᾳ ἀναπαῦσαι, καὶ τῃ ὀρθῇ Ἐκχλησίᾳ (38) 

τὴν περιθόητον εὐσέδειαν διορθώσασθαι, δόντα αὐτῃ ᾿ 
μεθ) ἡμῶν (εἰ ἄρα χαταξιωθείηµεν συναντιλαθέσθαι 

ὑμῖν τοῦ ἀγαθοῦ ἔργου) ποιμένα χατὰ τὸ βούλημα 

τοῦ Κυρίου, δυνάµενον διευθῦναι τὸν λαὺν αὐτοῦ. 
Ἔχομεν γὰρ (39) πρὸ ὀφθαλμῶν ἄνδρα, ὃν οὐδὲ αὖ- 

τοὶ ἀγνοεῖτε: οὗ εἰ χαταξιωθείηµεν ἐπιτυχεῖν, οἵδα 
ὅτι μεγάλην παῤῥησίαν πρὸς τὸν θεὸν χτησόµεθα, 

αμύ ΑΡΙΑΠΟΣΗΠΩ ορίδεοΡοζαπι βὲραίυς οορ!(αέα. Ἔτρε 
Βασἰ]ίμς, αἱ 6 ἱπ οἱάίποαι ραςἱ6 ἱμεηύ ος 064 
τοεορθγα!, ἂἆ οιοευεγεπά σι ορίδεορο διιο αἀνο]ανὶε, 
οιηπίὺι5 γεῦις Εοοἱαςία υ1Ηἱ88ἱ ροδμαδ]ής, ας ργα- 
οἶατυτι ἐασι (γἱαπρὗασι τερογίανίέ, ἀθ φυο «γ 
18, ΟΓ4ὲ. Χῆ!, πουν εἀοπίς ϱ4ρ. 755, Π. σεχ. 

(2:) Πρὸς ἡμᾶς ἀφίκετο. δὶο θ41ὲ. ὃ. Βας]ὶ]. οἳ 
οἱ ἱορίί ΒΙΙΙ., Ροίίίᾳυ6 δογῖο8, αἲὶ Οοπιυεί. Αί οδγίο 
Ἰά ποῦ χει Εωφίας, αἱ, εΠῃ εδδεί ρτεςὈγέος 
(ο ὐβ4ρος (αἱ η ἱροίμς οἑίαπι δἵπυ Βιιδεβίης αΠΙΠΙΔΙΏ 
οΠ]ανογα!), 46 η εἰθγο αφ υγοῖς ργη]έογοί, Ηίογας 
Ροίΐι8 ἱηγ]ίαπιςς αὐ [απ] ορὶφοευρίἰ εἰεείίοπεια οσα 
εἰθγο ἀθάθίαι, ϱἱ14Π 4οεορθΓᾶί 4 οἰογο. δὶῖ 
"σος ορἰὶείοἱἰα ορὶςοορὶ οοιργονἱμοἰα]ίς, αἱ αἰιοτίας 
ορίδοορἰ αἀνομίπι ςοἱἰοἰίοί 40 υΓρεὰί, Οτοροσίι 
(ογεο μαίτῖᾳ Τμοοἰυβὶ, αι! ο) 18 μοιηίο. Τη οὐἱἱ. πρὺς 
ὑμᾶς ἀφίχετο. 

(28) Καὶ τῇ ὀρθῇ Εκκ.]ησίᾳ, οἱο. Εάῑι. 5. Βὰ- 
Φἱἡἡἱ, ας ρεγοείεῦγεπι «απ Βοε[εεῖα ρ]είαίεπι ἱπείαν- 
γειΐς. ἆυχια Οοιωὺο[. διορθώσασθαι ἰάθιη «ἱρηπ]βεαί 3ο 
βραθεύεασθαι: υογῖ αί6Ιη, ας ογ(μοάοσα Εεε[εεία 
ογδὶ μεγυπ[σαίαπι ΡἱειαίεΙ Πάεπίεγ αείγκαϊ, εἰ οκαεὶ 
ετἰφαί Ῥγυμε εο[ἰαθεπίεµι ερὶσευμἑ εαἰ[ιοἑεί «τεεσεα, 
μἱδὲ αἰίις εα/ιοίέειι εἰ »ιεζεάαί. 

(99) "Εχομεν γάρ. 9ίό αυδίος αηεᾳὶ οοᾱ. ἵη 
οὐ. ἔγλαςν μὲν. 



δν ΕΡΙ5ΤΟΙΑ χι. η)] 

χαὶ τῷ ἐπικαλεσαμένῳ ἡμᾶς λαῷ μεγίστην εὕεργε- Α αιὶ οβθΏι ΠΟΡίΓΑΠΙ ἱπρ]ωγανίε, «οί. ἵδγυη 
σίαν χαταθησόμεθα. ᾽Αλλά παραχκαλῶ (00) καὶ πάλιν 

χα) πθλλάχις πάντα ὄχνον ἀποθεμένους ἀπαντῆσαι, 

χαὶ προλαθεῖν τὰ ἐκ τοῦ χειμῶνος δυσχερῆῃ. 

ΜΙ’. ΤΟΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙΣ (51). 

ι9 ΓΗ/619 4ο ςπρ]ι5 γοσο, αἱ, αλ]εεία οπιηί ευη- 

οἰαίΐοπθ, Ἠἱο ποὺὶς Ργῶςἰο αἶφ, Ιἱειηίδηας πιο]οδί]ας 

ΑΠΙΘΥΕΓί48. 

ΧΙΗ]. ΑΡ ΕΡΙΡΟΟΡΟΣ. 

Φγεφοτῖι «ΠἴΟΥ, ΠΙΟΥΙΝΟ Ειιδεῦίο, Ο(5εαγεαπι αὐ ορὶεεορὶε αἄθοεαίαα, δεά (αηι Ρεγ[απείοτίθ, μἲ ες αἀσεεα 
ἐκ οροσίεγε εἰφηϊβεαγεπε, π6ς φμα 46 Τ6, πεε ᾖμο ΙἐΠΙΡΟΓΕ, γεδροπάἲέ Πες [εἰς (γεφοτἰἰ β{ἱ εαίαπιο εετὶριἶς. 
Νο ἀἰδείπει[αί νεκεγαπάνε ἱπάεεοταπε ἱρδοτιπι αθεπᾶὶ ταιϊομέπι, φεφµε αὓ ἐροίᾳ εοπίεπιρίΝΗΝ ; Ργοπε(ΕῖΕ {4ΠΙΕΝ 
«6 αά[κίμριωΝ, δὲ Πα 46ΕΝΙΝ υοίο εἰ ευ[]ταθίο βαείίιπι ργοδέφμί εί 

Ὡς ἡδεῖς ὑμεῖς χαὶ φιλάνθρωποι, καν περιττοὶ 

τὴν ἀγάπην | Κεχλήχατε ἡμᾶς ἐπὶ τὴν µητρόπολιν, 
ὡς οἶμαι, περὶ ἐπισχόπου τι βουλευσόμενοι. Τοῦτο 
γὰρ ὑμῶν αἱσθάνομαι, οἵ Υε μήτε ὅτι παρεῖναι δεῖ, 
μήτε ἐφ᾽ ᾧ, µήτε ὅτε, προαγορεύσαντες (63), ἀθρόως 
ἡμῖν, ὅτι ἐξώρμησθε, δεδηλώκατε, ὡς ἄν τινες οὐ 
τιμᾶν ἑγνωχότες, ἣ χαινωνοὺς (50) ἔχειν ἑσπουδα- 
κότες, ἀλλὰ τὸ παρεῖναι ἁποαπουδάζοντες, ἵνα μηδὲ 

ἄχουσιν ἡμῖν περιπέσητε (04). Τὸ μὲν οὖν ὑμέτε- 
ρον (ὅ ») τοιοῦτον, χαὶ οἴσομεν ὑδριζόμενο,: τὸ δὲ 
ἡμέτερον, ὅπως ἔχει, παραστήσομε». "Άλλοι μὲν 
ἄλλους δηλαδὴ (66) προθαλοῦνται, χατὰ τοὺς ἑαυτῶν 
ἕχαστοι τρόπους ἣ πόρους, ὅπερ ἐν τοῖς τοιούτοις 

φιλεῖ συµθαίνειν. Ἡμεῖς δὲ οὐδένα προτιμῆσαι δυ- 
νάµεβα, οὐδὲ γὰρ ὅσιον, τοῦ τιµιωτάτου υἱοῦ (57) 
ἡμῶν Βασιλείου τοῦ συµπρεσθυτέρου. Τίνα γὰρ, ὧν 
ἴσμεν, εὑρίσκομεν ἢ βίῳ δοχιµώτερον, ἡ λόγῳ ὃδν- 

γατώτερον, καὶ πανταχόθεν εἰς ἀρετῆς χάλλας ἑξ- 

ησχημένον ; Εἰ δὲ ἡ ἀσθένεια πρόφασις, οὗ γὰρ ἀθλη- 
τὴν (8) προδαλεῖσθε, ἀλλὰ διδάσχαλον. Καὶ ἅμα που 
τοῦτο δυνατὸν (ὁ9) τοῦ τοὺς ἀσθανεῖς, ἄν περ ὧσι τοι- 

οὔτοι, ῥωννύντος χαὶ ὑπερείδοντος. Αν ταύτην δέχησθε 
την φῆφον, χαὶ παρεσόµεθα (40), χαὶ συλληφόμεθα, 

ἢ πνευματιχῶς, ἢ σωματικῶς. Εἰ δὲ ἐπὶ ῥητοῖς ἡ 
ὁδὺς, χαὶ χρατεῖν μέλλοιεν αἱ στάσεις (41) παρὰ τὸ δί - 

(60) ᾽Α.)1ὰἁ παρακα.λῶ. Μἰπίπιο ηίταπι, δἱυηί οὰ. 
δ. Ἠαφίλ]. «ιοά Ευβοίας ἰπ γοιποίαπι ργονυἱμοίδμι 
3 ε]εοίίοποιη ερϊςεορὶ νοςσθίϊτιΒ. Ναπι οὐ υπις αἰἰ 
ϱρὶδεοραίιιθ οἱ µΠι6 Ργοχ, 9ὔςρθ ἱποίάμηί έδπιρογα 
ο) φηιοιἡ, υἱ οὐ Γη θαΠἱ οἱ φοἱοἰέυά(ηοιη ορἱςοορί 
οσίεΓίς Εςο]οςδιὶς ἀεῦοαοι. Ὀι ἱμσγθαπι η οχθιπρἰο 
Ειικου!ῖϊι Φαπιοφαϊθηςίδ, Ποπιιή δαµεἴις ο ιατίγγ 
Ίῃ Ώου β6ΠυΓΘ εοποεδκίε, 4ο ἰπ ταῖς Εοοἱοβὶΐς ΡΓ6- 
5υγίθγοςφ οἱ ἀἱάςΟΠοβ, αἴφυο οἴἰαπι 6μ]δοοΡροςδ Πημπο 
Ευοἱθθίδ εο η υᾶο ογ πα νγιὲ, αἱ ἱορίαίης Τιοούογοῖ. 
Π μι. Πδ. αν, ερ. 15. Ἐκ ιο αμίειι ερἰφιοἰα οἱ 
ποπηυ]ἱ5 αἱ ο)αδάθιῃ (σναροΓί, οἱ ος Ιαμοσίριιθ 
4406 4 ραίτδ, Βαφί! οαἱ1δα, θιιδοθρίο ΠαΓΓαῖ ἵη 
ογαί. χνηΙ οἱ χι, [4ο] Ρειβρἰοἰηιι θρὶ5δοοροβ 
εἰεοιίοπωπι οἱἱο8ο5 δρθοίΩἴοΓθ Ώοη ΄Πῇ956, 68 
Ρἱωγίιρας ΘΔΤΊΠΙ ΡραΓί69 ουΠδἰΙπάο οἱ αἀλοτίαμάο 
διςἰ]ηυ]9θθ. 01η οἱἶαπι οἱοσίίο ἱμέογάωπι ροµός ορὶ- 
500Ρ05 θΓ4ί εἰ οι] γαγία 6556ηί ρἱουῖδ 4ο οἰορί 
διυόία, υἱ 1η Βας]ἰ οἱεοιίοπο εοπεἰᾳἰέ, ἔπιπο ϱ4 ΡᾶΓ8 
γίποοβαϊι, ουἶ εμα1ος [Ἀγθμαί ορἰςοορυξιπὰὶ πιουν. 
Ηίηο οη αᾱ ϱΔΛοΠίσδιη Εὰς]ἰἰ οἰευίίοποπι ἀοθδοοί 
υπίως ερἰβουρἰ διβγαρίδη, γεροτίας Νασίαιικὶ ορὶ- 
»εορί6, θυθπιγίβ δοµΙίο εοηίθοία5 4ο Πογο, (ςςὰ- 
Γ6ΔΠΙ αἀνοίανίέ, 1 οἱοοίίοπεηι οποίο 6ο ἀάῤανα- 
Γοὶ, ΄᾿ βοηθήσων τῇ φήφῳ » Ώπθρος. Ναχί8ηΖ., ΟΓαἱ. 
ΧΝΗΙ, η. ὦθ6, οἳ οΓγΗἱ. ΧΙ, η. ὁ1. 

(61) Λἰίας ΧλΙΙΙ. δοπίρία δοἆςπι (6ΠΠΡΟΤΕ. 
(6) Μήτεδτε, προαγορεύσαντες. Ιία οοιᾱ. ἴνεςφ. 

ἀμο. Μεπύορο Ίῃ 64. προσαγορξύοντες. ΜΟΣ, ἀθρόως 

Οέαπ1 διιανοῦ οἳ Ἰαπιαηἱ ο8ἱ]8, αο βἱησι]ατί οἷια- 
ται ρυθάἰΙ! Αά πιεὶγοροΙΙίαπαρι υτΏοιη ηος 
νοσαφίῖθ, 4ο θρίΦοορο, πὶ {4ἱἱο95, οὐπεῖί αἰνᾳυίά 
Ἱμ]ευγὶ. ου οηἱπι νο ἵπ απἰπιο Ἠαῦυμίδθο ρεμίίο, 

αἰημ]άδιη ποο φιιοά αἀθδθθ ορογίθγαί, πες α118Π1 0) 

εβΙΙ8α!Η, Π6Ῥ 6410 ἐεπιροτθ, ργφηιιπί]αηίθ», Τερεηῖο 
ποὺὶθ γο5 ρτο[εςίθς 6996 αἱσηϊβοαςίΐς, ἱαπη1πη τἱ- 

ἀεὶίσθὲ, ΠΟΠ Π08 Ἀοπογο αῇἱοογο οοηδεἰιμομίέ5, αιιξ 

φοσἱοβ Ὀαύῦθτὸο σιιἀσπίος, δ6ἆ ῥγςοπίίαιη μοδίγαπι 
ϱοάἀμίο ἰἱπιροά]θπίθα, Πηδ ἵπ πο Ἱηγίίορ αἱ γὸ- 
Ῥυρηαπίος ἱοίάαεῖς. Αο (αἱΐς φιἱάσπῃ γεδίγα αΡεΠ! 

ΓΙΟ οί, οθη(ιπιοἰαιμηάθ από Γερειηυς. Οἱ 

ίθπι ἱροὶ ϱοπιἶδηςς, θχροβθιηιι. Ὑϊάο]]οεί αἱ 
ααἱάοπι αἴίος η πε ιη ργοροπθηῖ, το ουἱς ϱυἱ5- 

αµ6 πιοτίῦαφ αυέ οοηµπουῖθ, ααδιπαάποάυπη {η 
Ἀ]αδιποάί γοῦις αοεἰάαευ οοηκυεν]ί. Νο ΤέΓη Πο- 
ΠἹίηθΠι, ηθΟ θΠἱ8. [49 οοί, οοἱοπι]βθῖιπο Β/1ο ηοδίτο 

Ρακ{ἱίο οοιηργδδΏγίθγο ΡΓρίθγγε ΡΟΒΗΠΙΗ9. Εο 16) 
οπίπα ος οπιμἰῦμβ, ᾳμ096 πον]ηις, ναἱ υίία ρτουᾶ- 

σ Μοροπ, νοὶ Β6ΓΠΙΟΠ6 4ο ἀοοίτῖπα γαἱοπίΙοΓθη, 114 - 

βἶδαιο ο νἱγιις ρυ]ογαάίπειη αμάϊφιθ ρεῖρο- 

Πεαπι τδρογίεσια» } (ιοά οἱ φαΐ τις ἱπῃρηνέαίθιιι 
οὐίοπάϊέ, ποη φεἱἡἱοοί αἰ]]οίαπι, 39 οὐ ἀοοίοοπὶ 
ογθαῦἱεῖδ. Δο αἴπια] ἱη Ίος σὶἱτίιως Πως Πιοοί, αἱ 

ἱπῃβρπιος, οἱ φαἱάδιη ἰαΐες δἷηι, Πω] 6ἱ οογΓουο- 

ἡμῖν, τι. Φἱο πηῖιις Πορίϊ οοὰ. ορο Ίωο:1 {116 6/16η- 
αἰιιν. ἓω ο. εἴ τι, νεγιέφιο ΒίΙ. : οἱ φιἰά [αεετε 

αθηγεεκὲ εδἰΐδ, ἀεείαταιἶκ. 
(30) Ἡ κοινωνούς. Ίία ἁπο Βερρ. Όθυαί ἰμ οὐ. 

χοινωνούς. 
(54) Μηδὲ ἄκουσιν ἡμῖν περιπέσητε. Ἱία 0115 

οσἆ. Εερ. ΑΙ Ιθμμηί ἄχοντες, πο ἐποὶ ἵπ που πε] 
ἀεγίεε; αἱ Ίχουσιν ἡμῖν, πε η 105 νοπἰεπίεδ. λόῃ- 
ἀο08ὲ Ἱη 6. περιπέσηται. 

(20) Τὸ μὲν οὗ» ὑμέτερον. ΒΙ]Ι. ας (αἰε πάει 
υ6δίΤΗΠΙ [αεἶμις ο.ἱ. 

(66) "Α.1.1οι μὲν ἅλ.Ίους δη.Ίαδή. Ἱία Περ. εἰ 
Οομυοί. ἵῃ οὐ. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλους δή. Ρααἱο μίτα, 
14. οοµ. Βνρ. Ἰναμοί ἕχαστος Ρευ ἕχαστοι. 

(57) Τιμιωςτάτου υἱοῦ. ΒΙ11. εατίκκίπιο β1ἱο. (0. 
[ομ. τιµιωτάτου ἁἀδελφοῦ, υοπεταθἰἱαδίπιο [γαἰτῖ. 

(5) Οὐ γὰρ ἀθλητήν. Ηυῖο, αἲι ΒΕΙ]., α/ἡμο οοί 
Ἱ]ιά ΟΜεγροδιοιι], οπἱ66/168. 1, Λά μην παπάος: ᾗπ 
μι [έ(ε οἰἰφεπάρ επιογίογα, Ίιοο 6δί, 69ΥΡΟΓΙδ ΠΕΙδΕ- 
Τα 6ἱ θο]1αΙ οαΤηῖδ ιαῦἰιιάἰπομὶ, εεά εἰ [ἱθεγίαίεηὲ 
εοπίεμιρίαηΙκγ. Αἱ οσὶ ες ΠΜ ἰαἰε τοφεϊτίές οεά 
6ἰ 5ἐγΌυδ ἐι δμὶ οτεγεί [μὴν φμκεἱρίί, δέε5 6ί }εΌεηε5, 
ἑαηι µί ρτοπριἰιμάίπεπι Παθεππί 56 οιςοἰρίεπα]. 

(9) Καὶ ἅἃμα που τοῦτο δυνατόν. Ου. Κερ. τὸ 
δυνατόν. 

(40) Παρεσόµεθα. Ἱία ουᾱ. ἴερ. Εά. παρέσοµαι. 
(11) Αἱ στάσεις. Οοά. [ωρ., Μοπίθο., Μογο!. δὲ 

1). αἱ συστάσεις 
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ται. 8ἱ ὑμΐο ου(πβίο οαἱομ]αΙΏ νοδίγΙα 4 ]δσθγί- Α χαιον, χαίρομεν παρεωραμένοι. Ὑμέτερον ἕστω οὃ 

ες, οἳ αὐθείπιις, δί πο νουἱφ ναί σρἰγἰιυαἰὶ τεἰ ἔργον, ἡμῶν δὲ ὑπερεύχεσθε (43). 
οοτρουα!ἰ πιοίο αἀλιίογέθ Ρτοβιθίπις. 9ἱ αμίοπι οορῖς οοπάἱ]οπίυυδ νὰ «Ἀροθδεπάα Ο6ί, [Ας110πΠ66- 
{06 οἱ ἀῑδείάία οοηίτα ]15 δἱ Φυσ1η γαίωγα δυηέ, οοπἰθιΙρἰοβ ΠΟΒ 6956 βλάσοιημς. Ὑδδίζμτη οΊί ορυς; 

Ρτυ ποβἰβ 8υίοπι 0Ρα449. 

ΧΙΙΥ. ΕΟΦΕΡΙΟ ΞΑΜΟΦΑΤΕΑΡΙ ΕΡΙΦΟΟΡΟ.  ΜΔ’. ΕΥΣΕΒΙΩ ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΝ (45). 
Μαθημπι ος ΟΓΙΕΠίε [ΗΙΕΝ, μἲ Ίαηι υἰάίπιιμς, αεεδγδὶοῖί (τεθοπίις ΝαλίαμχεπΝε, Πἱοκἷς αά εαπείκηε Καςε- 

δίι ΦανιοκαίεΙδέηι [οτε ρεν ἔνισία Πἴιι ἀἰασοπαὲ, 14 Εεείεσία ζακαγὶεπεὶ αάεγσΝε ΑΤίάπΟς οΡειε ενγει. 
Αεονγγίέ δαπείι πιαγίνΓ ἱπ (αρραάοείαπι, ἑάφια οετγίηπι επ ερἰείοία ΧΙ γΙι βαςί ὲ, εἰ ες ογα(ἶομα κΧκ (σγεφοτῖὲ, 
(αἱ ορἱγίμηι «αποίμηι αὐ επιετὶς τευἰοπίδι τἶγος Ρίείαίθ ε[αγος εἰ 2ε[ο Παφταπίεδ αά κηφεπάκηι Βαείέκπι ετεῖ- 
ἰα5εο {εείαίμτγ. Γρεο Ναλίαησί ερἰεεοριδ, 101 δοίμπι δειθείµίθ6, 5εά εἰίαιπ ΠιυΤΘο [Ταείδα, ἱίεγ αφστεαἰ κυν ἁω- 
ἱιαυϊε, τέ εαἰεμίο 41ο δἰεε[ίοιεπι Βακὶὲ αά]μνατεί. Ργοβείεεοπιέ Ραίτί [ας Πίετας ἀεάίς (σγεφοτίκα κοείετ 
αά Εικεθίμπι ΦαμιοδαίεΠΦΕΙΗ, εδ) εἰμι οἱ εµάογεε ἰαιάαί, εἴμμε αεεερίµπι Τε[εΓί, φμοά ραιγίς εεπεείως 
γεπουαία [κεγῖί. Ἠεπίαπε Ρείἰί, φμυά ΚΟΝ ἄοεκγταί αἆ εἶμ εοπιρίεχα Πε, [ἰπφκὶς ἱΠΙρΓΟδυΓΜΗΙ οεάεηε ; εεά Ρρακίο 
ποεἱ 6Η ΥΠ δε Ρο ΗἱρείμΗ, φμοά (4ΠιΕΝ ποι υἰάείιιν ρεγ[εεῖσεἙ. 

Ὁπάς ἱάαγυῃ Ιαυάμπ οχογάτνπη ἆμοβπι Τ οἱ 4υο Ώ ἨΠόθεν ἄρξομαι τῶν σῶν ἐγχωμίων; χαὶ τί «προσ- 

ποπιὶηθ ργορΓῖο {9 αρρεἰιαὺο Ἱ Λη ἰ9 οοἱµπΠαίη οἱ 

ἠνγπιαεηέυπα 19 Εοοοδὶῷ νοσαῦο, ααἲ μπίπαγος 1η 

ππυπάο 31, Ιδάριη νεγὈ]ς ουπι Αροδίοίο υαἱεπς, οἱ 

βιογ]αμἱοηἱφ οογρηαπ "3 Ἱποο]μπιί Οἱ ΔΠπΟΓΙΠΗ 

ραπ, αιπί Ὠοεὶ ἁυπαπ, αιιί ρα(γί οοἰππδη, αι 

Πάοὶ τεριι]απα, δἳ γου]ίαιὶ Ἱοραίυπη, αυί Ὠσο οπι- 
πὶὰ δἱπλυ], αἴᾳυο Ἠἱφ ρίγα] Λία ἴνὰς Ρεπο {πογς- 

ἀΡίίος Ιαιιάθ»δ, ρογ ϱὰ ου νἰάθιημς, ουμῆγΠλαξο. 

Ου επῖπι ρ]υγία ἆφμο ορροΓγίΏπα δὲ ἰθμιροσιίνα 

δἰἑοπ({ (ου Π]αρθα οι] Ου αφ ος Ρείγα, {ἱς, 
αι] ἵπ ἀσβοτίο μαυἱααμί, οχάηήαπς ὁ 06πι {αἱθιὴ 

ΔΗΡΕΙΟΓΗΠΩ Ρ8ΠθΙΩ Ἠοιηο πια υσανε 37 Ουἶρας 

19819, οομληνηῖς οιηηίμπι ὈΏοιηίπιις, ἀῑδεῖριι]ῖς ιι(Β 
ΡεβσυΠ ουμθυς ἵία υρροτίμμο αεί, υἱ οἱ πυσίας 
δούαγοί, οἱ ροτἰοἰιαηέυιι αἱμίδιι αβογγοί 9, υἱ ία 60 

Ιαὐογαπίίδιις πουὶθ 8ὁ πιῶτοηί]νας, 4ο Ίαπι τεἰυέ 

ηλ [ταρίιη [αυἱεπείριςθ αρρατυ]ςιι Εἰ αυἱάεπι ἆθ 
ας φυἱἀ Ιοᾳυἱ µεοθαδο θ85ἱ, φιλία πἰαίγυπι ἰα- 

ειπών σε χυρίως ἂν ὀνομάσαιμι; στύλον χαὶ ἑδραί- 
ὠμα τῆς Ἐκκλησίας, ἢ φωστῆρα ἓν χόσµῳ, τὰ αὐτὰ 
τῷ ᾿Αποστόλῳ φθεγγόµενος, ἡ στέφανον χαυχίσεως 

τῷ σωζοµένῳ μέρει Χριστιανών; ἣ θεοῦ δῶρον, ἢ πα- 
τρίδος ἔρεισμα (448), Ἡ χανόνα πίστεως, ἢ πρεσθευτὴν 
ἀληθείας (45), Ἡ ὁμοῦ πάντα χαὶ πλείω τούτων; καὶ 
τὴν ὑπερθολὴν τῶν ἑπαίνων τοῖς ὁρωμένοις πιστώσο- 

μαι. Τίς ὑετὸς οὕτως (40) ὥριμος ἣλθε διφώσῃ γή: 
ποῖον ἓχ πέτρας ὕδωρ τοῖς ἐν ἑρήμῳ πλτμμυροῦν; 

τἷνα τοιούτον ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος: τί- 

σιν Ἰησοῦς, ὁ Κύριος ὁ χοινὸς, τοῖς ἑαντοῦ (47) µα- 

θηταῖς οὕτως ἐν χαιρῷ βαπτιζομένοις ἐπέστη, ἵνα 
καὶ τὸ πέλαγος ἡμερώσῃ, καὶ τοὺς χινδυνεύοντας 

περισώσηται, οἷος σὺ χάµνουσιν ἡμῖν χαὶ ἀνιωμὲ- 
νοις, χαὶ οἷον δη ναυαγοῦσιν ἑφάνης ; Τί δεῖ (48) τὰ 
τῶν ἄλλων λέγειν, ὅσης εὐθυμίας χαὶ ἡδονῆς φΦυχὰς 

ὀρθοδόξων ἑνέπλησας, χαὶ ὅσων (49) ἀπόγνωσιν 

ἕλυσας ; | 

εεα οἳ νο]ρίαίθ ογπούοχογιπὶ αΗ1πιοῦ ρογ[ιά]δίῖ, φ 18114: Πμ]ίο Ἰοπιήηθο ἱπ ἀθθρογαίίοποπι Ίαρθος 
εγοχ]δίὶὖ 

Αί Ιωαίοῦ Ππορδίγα Ἑκσο]οεία, ΟΦδατίοηδοπι ἆῑςσο, 

πιιπο Ργοίοοίο οὗ (αἱ αθρευίαπι γ]άμἰέα(φ νοδίοἙ 

οχιῖέ, οἱ βἰο]βπι Ιαουπά]ιαιὶς ἄμ) Δδςυπηῖί, πιαρίδ- 
αὐς οἰἶαίη οχρ]θπάρβοσθί, ου Γι! ΡάδίΟΓΘΠΙ, οί 66, οἱ 

δμθυθακοσίδιις δρἱδεορίθ, οἱ πιαμίι γοδίγα ἱρητη 

εοηδεομία [υογίι. Ναπι φυἱς οἰί ΓγΘΓυΠΙ ποβίγαρπι 

θίδί19 {ρ56 ᾳπού.9 ρογβρἰοἱς, ααληίήπι(6 πι γαι - 

οἱ Τη. 1, 15. Ὁ ΡΙΗΗΡΡ. , 19. 

η) 
(45) Ἡμῶν δὲ ὑπερεύχεσήε. 0904. Περ, ἡμῶν δὲ 

ὑπερεύχεσθαι, ΠοδίΓιηι απίεἩε ϱγθεέδ [μπάετε; ϱὐ 
Ιοςἱ10 ΗΙΘΙΙΟΓΟΠΙ ΦΘΗΦΙΠΙ γἱἀθίιιγ οΠἱόριο. 

(45) ΑΙίις ΧχΧΙΧ. Βογίρια οἶγοα Θερίδπιῃτοπι 4η. 
ὦ70. --- Εὐσεδίῳ ἐπισκόπῳ Σαµοσατέων. ε απο 
ορἰδἰοῖᾷ ἔυπῃ οομβοΓὶρία 9656 γἱάδίις, ο! Ἐηςο- 
Ρἱο Οᾳ08αγἱθηςὶ ορίἑοορο νἱέα Γιμοίο, νο διοςθ8δϱΓ6 
ΔΡεΓοίις. Ῥοτγο ποιι 51018 αεί 4η ροςί Εαςουῖί θὰ- 
πιοβαίεπί αὐ οχφἰ[ίο γοτη δοπἱρία {αθγῖ!, 4η Υ6Γο 
ΑΠΙΕ(υΔΙΩ ἵη οχθἰτυμι ρτο[εοίιθ 6δφεί. Π]ιιά ρογορὶ- 
ευη ο-ί, (9βαγἱοηςός ἱ]ίης αἀνθρία 6:ΙΠΊΙΠΟΡΟΓΘ 
ἀο]θείᾶέο [μἱ95ο. 2 ἤσο ΕΙ]. ΑΙ ρετορίουυίη οί 
ποηῦ ΠΙΠΙΙΦ αὐίο οχδἰ πι Βιιδουἱἱ δοµἱρίαιι [η]9δθ 
Ἰν8ηο δρἰβἰσίἰαι). Ἀππι «ηπο 670 οοἱ]οσαέις οί η 
(Ἠνγοπο ερἰδοορα!! Ῥας/{μβ, οἱ 4ΗΠοΟ 674 {η ΤΗ να οἶδὴ 
ΓαφεὈῖιθ οσθιἡαν]ι. Ὑἱάο Τη επιυπί στη. 

(4/4) Πατρίδος ἔρεισιια. 1. ραίγία εὐδίαίηι » 
10. αιτία εὐίμπις, ο ιδιδάμουμ Ῥίμόας, 

151 Τ]ρςς. 11, 19. 

Ἁλλ' ἡ µήτηρ ἡμῶν ἡ Ἐκχκλησία, τὴν Καισά- 
ρειαν (50) λέγω, νῦν ὄντως ἀποδύεται τὰ ἑνδύματα 
τῆς χηρεύσεως ἐπὶ τῇ σῇ θέᾳ, καὶ στολὴν εὕφρο- 
σύνης ἀναλαμθάνει (51), καὶ λαμπρυνθήσεται μᾶλ- 
λον, ἐπειδὰν ποιµένος τύχοι (52) ἑαυτῆς τε χαὶ τῶν 

προειληφότων, καὶ τῶν ὑμετέρων χειρῶν ἀξίου. 

Τὰ γὰρ ἡμέτερα χαὶ αὑτὸς ὁρᾶς οἷα, χαὶ ὅσον ἔθαυ- 

5 Ρεα], Όσσνι, 20. δΜαΙΙ. νι, 94-90. 

Ἑλλάδος ἔρεισμα ᾿λθήναι, φιιαεὶ ᾳεἵ» οἱ [μἱοἰπιοπίην. 
(45) Πρεσθευτὴν ἀνληθείας «α9δεγίογεπι οετὶιαιἰν 

ας εμ[ίοτεµε; φιιοί αρίίαφ γἰφείαγ οοπιεί. φµαπη [6- 
θαίπι. Μοχ Ἀ ὁμοῦ πάντα χαί. Μοπίᾶο. εἰ Μοτοί. 
ΡΓοροπιιπἰ ἡ όμου πάντα ταῦτα χαί. 

(460) Τις ὑετὸς οὕτως. Ρίο Μοπίας., Μυτο]. 46 
Οριρο[. ἵπ οἱ). τίς οὕτως ὑετός. 

(47) Τοῖς ἑαυτοῦ. Εὰ. πιαὶε τῆς. 
(48) Τί δεῖ. Ῥαςς. τί δή. 004. Βορ. τῶν ἀγγέλων 

Ρτο τῶν ἄλλων. 
(49) "Οσων Ἡ.]. Ι3ἱο6 ὅσον. 
μί ΤΗ Καισάρείαν. Ραβ8. Καισαρέων. 
(51) Στο.λἡἩν εὐφροσύνης ἀναλαμδάνοι. ῬαςῬ. 

στολὴν ἀφθαρσίας ἑνδύεται ' Φίοίαπι ἱπιπιογία[ἑ(αἰκς 
ἱπά μή. Μος ἰά. ο0, καὶ λαμπρύνεται, πιαθίηνα 
οιἶαπιι ορίθιάσεειί. | 

(52) Ποιμέγος τύχει. 6ο. Πεᾳ. οἱ Οοπιὺοξ, ποι- 
μένος τύχη. 
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µατούργησεν ὁ σὺς ζῆλος, καὶ ἱδρὼς, καὶ ἡ κατὰ Α υπ ραἰγαρῖι χοΐαβ ἴπιδ, οί 8υ405, 809 ργπἰὰ Όεο 

Θεὸν παῤῥησία (0). Τπρας ἀναχαινίζετα., καὶ ἀῤ- 

ῥωστία νιχᾶτα:, χαὶ πιδῶσιν οἱ ἐπὶ χλίνης, καὶ 

ἀσθενοῦντες περικωννύονται δύναμιν. Τούτοις εἰχάχω 
χαὶ τὰ ἡμέτερα χατὰ νοῦν ἐχθήσεσθαι (94). Τὸν μὲν 

οὖν πατέρα ἔχεις ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ ἀνθ) ἡμῶν, τέλος 
παντὶ τῷ βίῳ καὶ τῃ σεμνῇ πολιᾷ καλὸν ἐπιθή- 

σοντα (50), τὸν νῦν ὑπὲρ τῆς Ἐχκχλησίας ἀγῶνα. 
Καὶ δεξόμεθα τοῦτον, εὖ οἶδα, εὐχαῖς ὑμετέραις ἑῤ- 
ῥωμενέστερόν τε χαὶ νεανικώτερον, αἷς πάντα δεῖ 
θαῤῥουντα (50) πιστεύειν. Εἱἰ δὲ κάν τῇ φροντίδι 
χαταλύσειεν, οὐ ζημία τοιαύτης χαὶι ἐπὶ τοιούτοις 
τυχεῖν τελευτῆς. Ἐμοὶ δὲ, παραχαλῶ, συγγνώµην 
ἔχετε, εἰ μιχρὸν ταῖς τῶν πονηρῶν γλώσσαις ὑποχω- 
ρῇσας, μικρὸν ὕστερον ὑμῖν χαὶ προσδράµοιµ.: (57), 

βἀιεία οἱ Ιιυθτίᾶφθ. ᾠθδηθοίας γομονδίής, ΠιοΓΡιις 

φµρυταίυν, ἰθοίο αἰῆχί οκδἡμηέ, ἱπῃγιὶ Ροϊθηἑὴα 

ἁεοἰπρυπίιγ. Οι Γον μζ 1 ουμ]οσέάγαιὰ αΠδγυέ, 

ποσοι]α ᾳμὐᾳ168 ποδίγα ος δη]ιηί δοηίθιιό4 6 0ςθδδιΙΓ4 

0956. Αὸ Ραίγοπι «μἰάθιη, {πι 610, {μἱω ηοδίτο 

ποπηίης Ὠαύος, Ρο γα ηἱνόδγδαο νυν] οἳ νεηε- 

ταηά ελπ]]εί παπι ἱπροδίέαγαιη, πἰπῖτασι ῥρτς- 

δεηίθηι απο ῥτο Εεο]οθία ἀἰι]οφίίοηθιη. Αί οες- 
Ὅέμπῃ Ἠαῦθο [οτο αἱ ργεσίυιις νερίνῖς, φαἱδυς (γοίυ9 
Π6ιΙΟ που εἱυῖ αυἱάνίς ρο]ιοεγί ἀεθοί, (γηοτεσι 

ουπι γαἱθηίίογθί(ιθ γοορἰαωµδ. Οιιοά οἱ ἵ Ώλς 
ᾳοᾳἱ1θ ουτα θχίΓΘΠΙΟ γι ἀίο ρετμηραίἁς, ππὶ. 

πἶΏ)ο ἰ[]μά ἵῃ ἀδίπβο ροηοπάπι οδί, ἰαίέπι, οἱ οὗ 

169 ἰαἱθ8, γἱιῶ Πἤηοπι «οὐθθᾳυἱ, ΜΙΗἱ Υεγο ἱρποδοῖίθ, 
καὶ περιπτυςαίµην, χαὶ ὅσα παρεῖται νῦν, δι ἔμαυ- Β οὔφδοστο, οἱ ἵπιρτοβογιιη Ιἠηφιῖς ραμἱἱδροι οδάθηθ, 

τοῦ προσθείην, τῆς εὐφημίας. 

ΜΕ’. ΒΑΣΙΛΕΙΩ (58). 

αἱᾳυαπίυ Ρροδί αἱ οοπιρ]εχΗΠὶ γεδίγιὴ ΔςΟΙΓΓΦΙΗ, 

οἱ 68, Ύὐ ΠΙΠΟ ἵῃ ἰαμῤδίίοπό ϱγαίογηίδδα δε, 

εοἵΒΙΠΠ ἑρδο αὀ]ἱοίλ{η. 

ΧΙν. ΡΛΔΣΗ 0. 

Ροεί Βαεί[ἰ ε[εεϊίοιθηι Π1οπιο ἀιιδίίαναι, φἶπ «ἰαἶπι (γεηογίμα αά απεῖοπι [115 αοομγγέγεί. δέά καιῖις εἰ 
1 ΠΙ εοἰ αά Βαδίηὶ «εγἰθέγε, αξ ΣΗΜ δὲ εἶις Ογ4α[ίοιε φαικάϊνηι σἰφμίβσατθ. Γι αµίεπι υἰάειαὶ 4έ- 
δἰάεγενηι εοἰθι{ξ, ΓΗ μί αλίο {αηια! οοΗσ[ἐγεί, ΠΗΙ θἰἶαμὶ πό 5ε ἱρεο ἵπ ἱποίάίαπι εἰ ατγοθαπ!ἰα εισρὶεἶοημεό 
εοη]ΐοθ. εί. Η 5 ταἰἱομίθε ΡεΥααίεγο [αφὶ[ίο εοπα( ΜΥ, 11 86 εαἰἰ]π αεεεγδαί. 

ἘπειδὴΥ σε τεθέντα ἐπὶ τὸν ὑψηλὸν Ορόνον 
ἔγνων (9), καὶ τὸ Πνεῦμα ἑνίχησε, τὸν λύχνον ἐπὶ 
τῆς λυχνίας δημὺσιεῦσαν, οὐδὲ τὸ πρὶν ἁμυδρῶς 
λάμποντα, ἤσθην μὲν, ὁμολογῶ. Τί δὲ οὐκ ἔμελλον, 
τὸ κοινὸν τῆς Ἐκκλησίας ὁρῶν καχῶς ἔχον , χαὶ 
τοιαύτης χρῄζον χειραγωγχίας; Προσέδραμον δὲ οὐκ 
εὐθὺς, οὐδὲ προσδραμοῦμαι’ μηδέ γε τοῦτο αὐτὸς 
ἀπαιτήσῃς. Πρῶτον μὲν, ἵνα σοι τὸ σεμνὺν φυ- 
λάξω (00), καὶ μὴ συνάχειν δόξης τοὺς σπουδαστὰς, 
ὑπό τινος ἀπειροχαλίας καὶ θερµότητος, ὡς ἂν φαῖεν 
οἱ ἑνδιαθάλλοντες (61). Δεύτερον δὲ, ἵνα ἐμαυτῷ 
πραγματεύσωμαι (03) τὸ σταθερόν τε καὶ ἀνεπίφθο- 
νον. Πότε οὖν Ίδεις, τυχὸν ἐρεῖς, χαὶ µέχρι τίνος 

ἀναδύσῃ; Ἔως ἂν ὅ τε θεὺς χελεύσῃ (05), καὶ παρ- 
έλθωσιν αἱ σχιαὶ τῶν νῦν ἐπιτιθεμένων (64) χαὶ 

βααχαινόντων. Οὐ γὰρ ἐπὶ πλεῖον ἀνθέξουσιν οἱ 
λεπροὶ (05), σαφῶς οἶδα, τῷ Δαθὶδ τὴν Ἱερουσαλὴμ 
ἀποχλείοντες. 

1ΣΜαΙίῃ. ν, 195. ἵ  Πςμ. ν, 6. 

(55) Ἡ κατὰ θεὸν παῤῥησία. Οοπιῦθί., δἱοῖπα- Ὁ 
πό ἀἰσεπαί [ἰθεγίας αἴφμε [Πάπεία. 

(54) Τὰ ἡμέεορα κατὰ γοῦν ἐκδήσεσθαι. Ἱια 
Ραςς, οἱ Οοπιρεῖς 1η ϱ. ἐχθήσεται. Δί Ρτο ἡμέτερα, 
Ραυοί 0. ὑμέτερα. 

: 935) Καὶὸν ἐπιθήσοντα. δίο ἱερεπάυπι, αἲι Βἱ|- 
118, ΠΠ ἐπιθήσονται, οἱ ἱη δτναᾳ. οἳ ἵη οὐ. Ῥαυ]ο 
πίτα, ον ἡμετέραις, γεροποπάμ!η ὑμετέραις. Βτο 
δεξόµε α, Ἰναυεί 388. δεξαί εθα. 

(6) Δεῖ θαῤῥοῦντα, (ο. Βερ. θαῤῥοῦντας, Ιί8 
εί ΟοιηΡε[. απί νεγεῖί : Ρε φιέδως πἰΗἱ σωοά ΠΟ πο- 
05 ρο/ἱοετὶ ἀεδεαπιμς. 

(67) 'Υμῖν καὶ προσξράµοιµι. (004. Πο. οἳ 
(οι0εΓ, καὶ προσδραμοῦμαι, Ρ6ροΓαπι ἵπ εὰ, ἡμῖν, 
υὲ ποίαε Ελγήης οἱ Οοιμρεβσία». 

(8) Λιίας ΧΧΙΥ. 6ἴγοα ΠπΘµδοίη Όθςοιῦγου ο1δ- 
ἁβιῃ 4η. 5ορἱρία. 

Ροβἰδβ(ΙΔΙΩ ἴὁ ἵω θμἱωὶ (Ώγοπο οοἰ]οσδίυπη, 
86 Ιά6θΓηᾶΠΙ, ηθ απ ααἱάθα ργίυς οΏδέυτα ἱουῃ- 

ίθι1, α Θρίείια ν]είοτο βµρΓα οληάυ]αῦγαπι  οου]1 
οΙμΠίΗΠη δχροβδίλπη 6656 ἰπίδἰἱθχὶ, Ἰίαέάβ δυ)1, {- 

(εος. Ομἱάπί οπίπι', ου Εεεἰοδίῷ 6οΓΡρι5 πιαὶο αί- 
[εοἵυπι 6556, ἀἰᾳμο Π]αδηιούί ἀμοία οἱ αυχί]ο 

ορις Ἠαῦοτο οοπβρἰοθεοµι Τ Νοη {8µ1611 ἆ {ο δἱὰ- 

επι αἀγο]ανί, Ὠθο αἀνοίαῦο : ηθο ἱροο ἰά α πιθ 
6χροβθοαᾶ» νο]ίπι. Ῥοϊπυ υἱ ααοἰοΓίίαίοιη οἱ γεηθ- 

Γ(ἱΟΏ6ΠΙ Ευὶ θαΓίαΙΠ (θοίαπ]ήο οιιδίοάἵαα ς ἃσ 
ηο ϱΓ3 Ἱπορίία φαδάδ/ῃ οἳ απίπηί [εγνογθ, φμόιαά - 

πιοάυπ οῬἰγθοιαίογε6 ἀϊεθγο ᾳυθθΏί, (ἱ δι {05ο 
οοἱ{ἱροτο νιἀθασίς. Ώείπάς υἱ π]ῖ 1ραί δία υἱἡἱἑα{ 6ἳ)] 

εοππρᾶτοπι , Ιην]άίφαιθ οὐουσΓαπι. ΟπαΠάο ἱρίίιις 

γοηίθν, [ογίβθο ἀἰχοςία, εί (μαμά οποιαυοτίς ὃ 

1 Ουοδά Βοεις Πιβδθεῖί, αἴαο 6ογάπὰ, φἱ πυµο 
ἱωδίἀίαηέυς, οἱ ἱμνίάία ]α0οιθηί, υπιβγα ΡτωίοΓ- 

ἱογϊπί. Νου οπἱσι ἀἰμίϊις, φαΐ δοἱο, Ἱορτοςδί γοβςίοη!, 

ο ὑαν]άσπι Πιογοςο]γηιίᾳ οτοἰυἀθηίθα !.. 

δ9) "ΕΥ)ων. (0ἆ. Ρ888. διέγνων, Ρίαπε εορπουϊ. 
δν "να σοι τὸ σεμνὸν φυ.λάξω. 09ΠΙΡ6Γ., µί 

Πδ1 ογανἰ[αίεπι ας 4εοΟΤΗΠΙ δεΤΌεΠΙ; 8ἱο 6ἱἱπηι που» 
ΡτοίαΗγ Τἱ]θποπ[08. 

Ἐνδιαδά..Ίοντες. Ουά. Ῥ.88. εἰ ΟοπιῦοΓ. 
.. τες ο. 

Ἵνα υτῷ πραγματεύσωμα!:. . Ῥα58. 
ανα Μυς. τὸ ον Οοιν06Γ. Πιογκηι 
εοπείαπέίαπι εοποϊ(ίειι» Ἰι]οπιοπί. δαριεπίαπι ἐὲ . 
πια ΗιγἰίαΘΕΠ {ή αθεπᾶο. Όιο «οἶἀ. Πεβςξ. τὸ στεῤῥόν, 
βτπιϊιαίεπι. 

(05) Κε.Ιεύσῃ. ἴία ΡαἛ8. ἴπ 64. χελεύσει. 
(04) ᾽Επιτιθεμένων. 0ο. Πατ].  ἐπιτιθεμένων τε 

χα[. ΒΙ{]., φκὶ πισιο ἱπδίαϊ ππίμγ. . 
(66) Οἱ .Ίεπροί. Ἱα οτί ἴπιπ ουσ (0.1 (γ- 

ο, ἀό ἱορτοσὶδ πια ε ιορίίο, ο 4ο ονη({δ οἱ 
ὡνοῖς, μις αγ οις 1ἱοοςοἱγαζαήςο ομσέούίν α 6” 
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ΧΙ. ΕΙΡΕΜ. ΧΙ’. Τᾷ ΑΥΤΩ (66). 

Νοπάκπι υἱοίμς μὶς γαἱομίδιδ, α (Γεφοτίο 5ε εοπέπιρίκηι φπεγεθαίατς ον] φιετε[ῖς τεεροπάεί Ρρεγαεκ!ε Εν 
ἠἱμετίε (γεφογίε. Φεγίρία αμἰενὶ πας ἐρἰείοία 6Γειµίε απο ὅἼθ0, αμ! πεωπίε ὅ. 

Οαοπιοάο οχἰσιμὲ πολῖθ 6ἱ νῖ]ορ το (ας δυπι,ο Α Πῶς ἐπιφυλλὶς (07) ἡμῖν τὰ σὰ, ὢ θεία καὶ ἱερὰ 

ἀἰνίπυπι οἱ 6αοξυπι οαρυί) Οιοάμαπι Άοο οΠυρίτ 

γογὺυΙΏ ἁοημία]ία δορία Ἱ αιιῖ ᾳμοιηοάρ ου ἀΐεθγὰ 
4169 ες ἳ υἱ ἱρ56 (ποιο αιάπείεγ αἰφᾳι]ά ἀῑσαιη. 

Οιοιποάο γε αμ Ιωυ5 ἰά ργοροδυ1έ, γοὶ αἱ γα αθηνα 

φοπἱραἰί, νοὶ οναγία οχεορἰε} ο δἰιάῖα, εἰ Λίνου, 

οἱ νἱγεμίθς, οἱ Πιογασ{ διιάογος ἰ ο θἰοηί Πιίουῖς 

ιδ Ροπο ἱγαρίοιπη [αοῖς. Ὀἱγινὴ µ05, 8µ {6 ἱρδυμὴ 

ἱσπογαδ, ἔτι, πα», οι δίς ψηομ, Πιαρηα Υος οἱ 

εμδα, ὀἀοο μη Ρα} Τυαπὸ (γορογίο ραἱνα 

ομηί } Ου ἱρίίιις απ φἱδρίαηι αιγοίας ϱΟΓΕΙΗ 

οι η ἕεττα δυμί, μὶςὶ {6 (τορυγίας Ἱ Ὀιμι ΥεΓ 
Ἰπίογ αημῖ Ρραίὀ8, "πα θοἱ ἱμίο οἰάθγα, ΕΗΗΗΙ 

«ΦΡΙΗΗΙ οΡιπΙὰα οοπιρί]όχιι 61Ο 6Ο6ΓΟΕΠΒ, η νος ἔυα 

46 οὓς ἐαΙΠΡΙΙάΠΡ, δὶ (ο δαῖδ 1165 6ΗΠ], 

αἱ ἆς ἑα)αδιηυά{ ϱεὺιις {υζἱοἵ ή [6Γα1η, ηθς 41ΠΟΓ 

πιο ἀθοίρίίι, αιιοᾷ πο οχἰδιπο. Ουοὰ οἱ που] 
Ἡου Ποιω]ηθ 6ΙΙΟςΘΗΦΟΒ, ηυοὰ ἴο ΠπΠπΗθ, Ύὐ4 ἱωα 

γἱτει ιηογοί!ς, διιβρίοίι οἱ αλπηίταυς, οιηπῖ- 

δα5 4αοφ.ο μιογίαΗθης 5 οςθῃηδθας ορογίαί : Π6ηιθ 

επί αἶίας ηιἰδᾳυδμ δαίῖς ἀἱρπο (6 Ιαυανίε, αιιί 

Ιαιιζπίατσς ο, Ρηείός ἰθ ἴμππιαυθ ἵῃ ἄἰοσπάο 
ευυἱμι]ἑαίθιη , δἱ αμἱάεπι Πογῖ Ρροδ8εί, υἱ φιἠδρίαη) 

κεφαλή; ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἔρχος ὀδόντων; ἢ πῶς 
τοῦτο εἰπεῖν ἐθάρσησας; ἵνα τι χαὶ αὐτὸς θαῤῥίσω 
µιχρόν. Πῶς ἡ δ.άνοια ὥρμησεν (68), ἢ μέλαν ἔγρα- 

Φεν, Ἡ χάρτης ἐδέξατο; ὦ λόγοι, καὶ ᾿Αθῆναι, χαὶ 
ἀρεταὶ, καὶ λόγων ἱδρῶτες ἱὶ Μικροῦ γάρ µε χαὶ 
τραγῳδὺν, οἷς γράφεις, ποιεῖς. Πότερον ἡμᾶς ἀγνοεῖς, 
ἢ σεαυτὸὺν, ὁ τῆς οἰχουμένης ὀφθαλμὸς, ἡ μεγάλη 
φωνἣ καὶ σἀλπιγξ, τὸ τῶν λόγων βασίλειο», Μιχρὰ 
Γρηγορίῳ τὰ σά; Τί οὖν τις ἄλλο (09) θαυμάσειε τῶν 
ἐπὶ τῖς Υῖς, εἰ μη σὲ Γρχγόριος, Ἑν μὲν ἔαρ ἓν 

ὥραις, εἷς δὲ ἦλιος ἓν ἀστράσιν, εἷς δὲ περ'ἔχων 
ἅπαντα οὐρανὸς., µία δὲ κατὰ πάντων φωνη ἣ ση. 
εἵπερ τι ἐγὼ ἑχανὸς τὰ τοιαῦτα χρίνειν, μηδὲ ἁπατᾶ 

µε τὸ φίλτρου, ὅπερ οὐχ οἶομαι. Εἰ μὲν ὅτι μῇ πρὸς 
Β αξίαν θαυμάτομεν (70), τοῦτο ἐγχαλεῖς, ἐγχάλε: χαὶ 

πᾶσιν ἀνθρώποις' οὐδὲ γὰρ ἄλλος τις ἀξίως ἐθαῦμασεν, 

ἡ θαυμάσεται (71), ὅτι μὴ σὺ, καὶ ἡ σῇ µεγαλοφωνία, 

εἶπερ οἷόν τε ἣν) ἑαυτὸν ἐπαινεῖν, χαι τοῦτο εἶχεν 
ἡμῖν ὁ τῶν λόγων νόμος. Εἰ δὲ τὸ χαταφρονεῖν ἔγχα - 
λούμεθα, τί μῆ μανίαν πρότερον; Αλλ' ὅτι φ:λοσο- 

φοῦμεν ἀγαναχτεῖς (123): δὸς εἰπεῖν, τοῦτο µόνον χαὶ 
τῶν λόγων τῶν σῶν ὑφηλότερον. 

Ιαιιάος ἱροο 9µ89 ργάἰσατοι, ἰάαιιο που Φδγιλοβια εκ [οττοι. Ο0ασά οἵ οομοιηρίυιπ (ἱ ποδῖς 
οὐ]]είδ, ηυἷη ρείαρ ἱηκαπηίηιι Ἡ Αἱ αμοά ρπἱοδορισιλας μπάϊρπαγίς 1 ]σδδὲ η ί ουσ 004 ας νθειῖα 

ἀϊοςγα, Ίου απ ἀοοιγίπα ᾳµοπαο μα δἱ οευά]σωο υλλίπίας ο5ἰ οἱ ργρδίαµίίυς. 

ἆἃδ ΧΙΙ. ΕΙΡΕΝΜ. Μ7’. ΤΟ ΑΥΤΑ (75). 
δεγὲρεἰί Λαμς ερἰεοίαπε («γοροτῖμε, ον ἵπ πιαφπὶς ἰκτδὶς πιοἰεείσφπε Ὀαεῖ κε Ὀεγδαγέα), (κ κ ἰάενε 

πιοἰεκεῖ( οι αν εμἱ σπαπι ἴ[α (μαγμηι ἴρδε (γεφοτίκς ἐπ ογαἴομε αἰίας ΧΧ, ΝΗΝΟ ΑΙΗΕΙ χω, ῥ. 815. 
πιοηϊπῆ. Ταπι επῖηι ἴπ οΓαΠΟΠ6 φίίαα ἵπ ερἰείοία ἄε τε ἐαᾶεπι αφἰίμγ, ἄε (αμραάοεία ἀῑνιίθπε, Βε[ίοφκε φκου 
εα οεξαεἰοπο ΑπιΜΙπιις 6ἱ αἰ γα ειείεν Βαεὶ[ο ἐπ[εηοαὶ ἱπίμ[εγιπί. ἵπ µίταημέ, που τέε, ἱπείάϊα, απικ[αιίο͵ 
αἁεπίηκε 4οίογ ἐπ εἰεείίοπε Βασ, ειγρὶ εἰνηιί εἰ ετίαξὶ δε[[ο ἐίκητ ἀεάενε. Ὀἱοῖα αµίέπι εεἰ η κας Ργο- 
υἱπείας (.αρραάοεία αἨΠΟ 70. Γἱνϊκίοπέεπε 96ΤΟ εἰνί[αῃ ΝΟΝ {αι εοιία εεί εεε[εεἰαε νεα ργουϊπεῖα ἀῑσιείο. 
Ναπι ργίου δι ἐπίαμε [οιπῖς ἐπ ία. δὲ; αἴίεγα απ{ΕΠΗ, ΠοςίΦΙΕΙΝ («95ατεα ἀἰκεεφειὶ Ῥαίενε ; ἰά εκί, εἶγεα 
ΛιΘΊ ΕΠΙ Δ αγία απὶ 513. Αάεοφιιε [ος ΙΟ (5 ερὶειοία δζ(μέμίἐ5 εετρίσ είν χΙινΙ, ΣΙΙΙΧ εἰ Ε. 

Αιάἰο (9 α τθοδηίὶ τ6Γµπι ποναϊίοπο ια, ο Πυνθάνομαί σε ταράττεσθαι παρὰ τῆς νέας χα.νο- 

εὐίηιο 4 δορ]φεῖεὰ φααάαπι οἱ μβἰιαία 6ογυµ., αἱ 

γτοζαπι ροἱαπίυς, ομοβίέαίθ περοϊἰα οτ[ἡμοσὶ : που 
ΒΙΠΟ πἰγαπάνιη ορ. Νέσφιθ δηίιη ἰην]ά]δίη ἱβηο- 
γαρα!α, φυοάαυ9 οκ 5, αἱ Ἰαέής ἔαυπι οἱηροιΗ, 

ὑιδαἱβ πιαπάαία Γπογαἱ. Πσο Βἰζις. Λι πορἰς ἱερτο- 
509 οουφι]ίο Ἰπάιιχῖνςο νἰάδέις (61ορογίας,  Πυῃ 
64Ώϱ σα1ἱ5 ἀοοίτίηα», 419 ἱοργα δρἰγἰἑυα]1 οςἱ, [ης] 
ποϊατο πἀνθγβαγίος. Βγο λεπροί δυο ρογἱουἰο ἱαποῃ- 
ἆαπι ργοροπίέ (ομροί. πηροί, Αἰεηιε κεπὶροὶδορ 
ριίαί τεμοσίτη, μἱ, ἰἱαοουίοὰ δυ Ὀγονίίαίο, ουῦ 
μ11 νους απηῃας Ὀοτρίαγ τουθν, οἱ τυφλοὶ χαὶ οἱ 
χωλοί, οοιρἰοςζογοίας : πηρός ΠάΙη(ι6 οἵ 565 οἳ 
«άονίδ ΙΙοπιῦσο νι ἱπισιμίτιιν. 
ο (06) λιίος Ἁ. Βετίρία 81Πο 510 οχευπίο, 4Η ὅῇ 
Ιοπηίο. ) 

(07) πῶς ἐπι-υ.λίς. Θιί ἐπιφυλλίδες, αἲι ΡΙΙΙ., 
οχἰσιή Η{ γαεοιηῖ, ἱ α- γἱηάοηα{οΓ ιβ αἆ Γαςς- 
μι ουσ Γγεἰἰπηαἱ 5υ]οιι. Ὁμόο ταηκίαίο αι  ἁπυλά 
ουπίοιιριαΐ οδι, ἐπιφυλλίς «ιοί, Ρα τή 
ποῖόν σξ Έπος φύγεν ἔρχος ὁδόντων, Μιοιαὴ ντ {111 
αρ Ἱοπιέγυσι [γόψ16η5. 

(08) ΗΠῶς ἢ διάνοια ὥρμησει", οἱο. Εἱἱἱ., Φιουιο(ο 

τοµίας, καὶ πράγµατα ἔχειν ἀπό τινος σοφιστιχΏς 

τῶν χρατούντων καὶ συνήθους περιεργίας (74): χαὶ 
θαυμαστὸν οὐδέν. Ο0ὐδὲ γὰρ ἠγνόουν τὸν φθόνον, χαὶ 
ὅτι πολλοι τῶν περὶ σὲ τὰ ἑαυτῶν διὰ σοῦ (7ό) θερα- 

εἰ απἰπιμς ἰά ργοροδι(, 9εἰ αἰγαπιεμίπι εεγ)ρεῖε. 
(069) Τί οὗντις ἅ-ιλο. (04. Ῥα8ς. Τένα οὖν τις 

ἄλλον, Εέφμεπι ἰίΝΥ αἰἴπιι φἱερίαπι αὐνιϊγείκγ εο- 
γπι φμἱ, θἱς. ' 

(70) θαυμάζομµε». (094. Ῥα56. θαυμάζωμεν. εκ- 
ερετεγὶπιὰς εἰ αάπίγαιἑ [μετίπιμδ. Μος ἐγχάλει, ἱίη 
Ρι55. [η εἰτ. ἐγχαλεῖς. 

(71) Θαυμάσεται. Ἱίια εοάᾱ. Περ. οἱ Ρα85., οἱ εἲο 
γουυ]αἰι 11. Γη οάἱτ. θαυμάζεται. 

(72) Α.1.1 ὅτι Φιλοσοφοῦμεν ἀγανακτεῖς, φκοιί 
ΡΙμ[οδορίιαϊπμτ, Ἰὰ ὁ8ὲ, οι ραγοπίίυυς αδδἰσιλιις, 

Ὁ ου )έίο «ΓΑΙ ρθι τις ἰά 6Η ρετ ρΗ[οδορἠ αι 
ἀεσίθιαγί γαίο, αἲι ΒΙ. Νοκ οὐ. Ρα88. δὺς ἡμῖν 
τοῦτο εἰπεῖν. 

(10) Διίις ΧΧΥ. 9οΓἱρία 4πΠΟ ὅ79. 
{74) Ναὶ συν ήθους περιεργίας. (:οιρ)ε[., «οδό - 

ἰαφιιξ αηπία ἀίφεπιία. 
(70) Διά σοῦ. ᾗ ευ, Ῥαρδ. Άσο ἆςδυμι. 
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πεύωντες, χαὶ τὸν σπινθῖρα τῆς µιχροφυχίας (76) Α οοπιρἰιιγο δἱΠί, φἱ ο Ηπιοᾶα. δα ΡὸΓ ἴο ῥτοσι- 

ἀνάπτοντές εἶσιν. Ἐχεῖνο μὲν οὖν οὐ δέδοικαι µή τι 

πάθης (71) ἀφιλόσοφον ἐν τοῖς λυπηροῖς, χαὶ σεαυ- 

τοῦ χαὶ ἡμῶν ἀνάξιον. ἸΆλλ' ἡγοῦμαι νῦν δὴ χαὶ 
μάλιστα γνωρισθῄσεσθαι (18) τὸν ἐμὸν Βασίλειον, 

χαὶ ἣν ἓν παντὶ τῷ χρόνῳ συνελέξω φιλοσοφίαν, δια- 
δειχθήσεσθαι, χαὶ ὑπερτχῆσειν τὰς ἑπηρείας, ὥσπερ 

ὑφηλῷ κύµατι (70), χαὶ μενεῖν ἄσειστον, ἄλλων τα- 
ῥασσομένων. Εἰ δὲ δοχεῖ, καὶ αὐτὸς παρέσοµαι, 
τυχὸν μὲν καὶ γνώμης τινὸς χοινωνήσων (εἴπερ ὕδα- 

τος δεῖται θάλασσα, χαὶ σὺ τοῦ συμθουλεύοντος [80]): 
πάντως δὲ, ὠφεληθησόμενος, καὶ φιλοσοφήσων τὸ 

συνυθρἰκεσθαι. 

20113 

τοηί, ας ρυςθαμη) έα1ἳς [ομίθιν α οὐ αηί. Ε]ιά 
γετο 10ῦ Πιο], πο ου] 4 ρἱήοδορίιο αἱἰθηιη, 

αἰφιιο οἱ {6 οἱ πονίς ἱπάίρηΠ) 11 τς αἀνογείς η 

ποιεςῖς ευῖ αςοἰάθγοί. (Οἱ Ροίίαδ πιης νο 
ο λχίηις Γαέυτ δοχἰείπηο, υἱ Βαςἱίμ5 Ίηοις ϱο0- 
Ειρδοαίαῦ, εἰ ϱ3, ΠΠ Α1η ρύΓ ΟΙΗΠΟ (ο1μες οοἱ]ερίφιῖ, 

δαρίουίῖα ραίεῇῃαί, ἃς {1 ἱπΙρΓοΒοΡΙΙΩ Ποηιίηιη ἵιι- 

ἠτίαφ οἱ ἱπιργεβδίομες 88ἱροΓ65, νθυίηυο ἵῃ α[είς- 

δἱμηῖς Πιο υ15 πιπιοέ5 ΠἹάηθας, αἰῑ ἵμ Ροτίανμα- 
εοηθ ας (υπ]μ]έ νογδαπιίθις. Οιοά οἱ ἱία γἰάο(ιτ, 

Ιρ5ο ϱὕωᾳιθ αἀετο, [ογίαςδα «οι ἆσιμ πίἱ οοἠρίὶ 

4υοηιιο Εδί αἰηι]ά ἱπιρογιίαι (6ἱ {μπιοη πιδιὶ 
οριθ ερ, δἱ Εδί «οηδι]ιοτο) : Ρρτουιἱ ἁαυίο αὐίθειη, υἱ ευ αίοπι ἱρδο οπρίαη, ρα(ίεη- 

εθᾳµο 1π [εγοπάἱν οοπίμηο]ἰ1θ βοοἰσ μι Η0Ι ργσ ευ). 

ΜΗ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (31). ΧΕΙ. ΕΙΡΕΙ. 

ΦακἰπιογιΙ (σγεθοτὶιδ ερἰεοραιπὲ γέοταί, Ρ[τίπια φταξίαφιε Βαφί[ίο οὐ/)ἱοίεηε, φιιοά ἐ[ [έν [Γοεἰδδίιῦ οπγαηι 
εἰ οί ἀεπιαπάαςεεί. 

Οὐ παύση βλασφημῶν ἡμᾶς, ὡς ἀπαιδεύτους (83), Ὦ ᾖἨοφδίηθδηο 105 ἰβηάδιη πια]θι[ίοιῖφ Ἰποσδδογο. αἱ 
χαὶ σχαιοὺς, καὶ ἀφίλους, καὶ οὐδὲ ζὴν ἀξίους, ὅτι 

συνιέναι τετολµήκαμεν ἃ πεπόνθαµεν; οὗ γὰρ ἄλλο 

ΥΕ οὐδὲν ἁδικοῦμεν, αὐτὸς ἂν εἴποις' οὐδέ τι σύνισμεν 

αὑτοῖς ἡμῖν (55) ἡ μικρὸν ἡ μεῖνον περὶ σὲ χαχοῖς 

γεγονόσι, μτδὲ συγγνοίηµεν' πλὴν τοῦτο µόνον ἔγνω- 

μεν ἠπατημένοι, ὀψὲ μὲν ἄγαν, ἔγνωμεν δέ’ χαὶ 

τὸν .θρόνον αἰτιώμεθα, ὡς ὑψηλότερόν σε ἡμῶν 

ἀθρόως ποιβσαντα᾽ χαὶ κάμνοµεν τὰ σὰ ἐγχαλούμε- 

νοι, καὶ ἀπολογούμενοι πρὸς τοὺς σαφῶς εἰδότας καὶ 

τὰ πρῶτα ἡμῶν, καὶ τὰ νῦν. Τοῦτο γὰρ ὧν πάσχοµεν 
τὸ) γελοιότατον, ἢἡ ἐλεεινότατον, τοὺς αὐτοὺς ἁδι, 
χεῖσθαι χαὶ ἐγχαλεῖσθαι, ὅπερ νῦν ἡμῖν (84) συµθέ- 

ϐθηχεν. Ἑγκαλοῦσι δὲ καὶ ἄλλοι μὲν ἄλλο τι , καὶ ὅ τι 

ἔχαστος βούληται, κατὰ τὺν ἑαυτοῦ τρόπον, ἢ τὸ µέ- 

τρον τῆς ὑπὲρ ἡμῶν ὀργῆς" οἱ φιλανθρωπότατοι δὲ, 

ὑπεροφίαν χαὶ περιφρόνησιν, χαὶ τὸ παρεῤῥίφθαι 

ἡμᾶς μετὰ τὴν χρείαν, ὥσπερ τῶν σκευῶν τὰ ἁτι- 

µότατα, χαὶ τοῦ μηδενὸς ἄξια, ἢ τῶν ἐρεισμάτων 

ταῦτα, ὑπὲρ ὧν αἱ ἀφίδες, ἃ μετὰ την πῆδιν ὑφαιρεῖ- 

τοι χαὶ διαπτύεται. Τούτους μὲν οὖν χαίρειν ἑάσο- 

μεν, χαὶ λέγειν ὅ τι ἂν λέγωσιν' οὖὐδεὶς ἐφέξει 

γλὠσσης αὐτονομίαν. Καὶ σὺ µοι τὸν μισθὸν χατά- 
6αλε τὰς µαχαρίας χαὶ χενὰς ἐλπίδας, ἃς χατὰ τῶν 

(76) Σπιθῆρα τῆς κροψυχίας. (9Πη0θ[., εἰ- 
πιι{αιἰς εἰ οέϊ [οπιίέεπι. Μος, εἰσίν ἀεοδί {1 εοάᾱ. 
Πιν]. εἰ Ρας». 

(77) Οὐ δἑδοιχα,µή τι πάθῃς. Ε11ἱ., ποπ ΠιείΜΟ πό 
ομίά ηθὶ αεεἰάα,. 

(79) Γνωρισθήσεσθαι. Τία εοὐὰ. Πατ]. 4 Ρα88. 
Ἶν θὰ. γνωρισθῆναι. ΡαμΙο ἱηίτα, ΤΟ Φφιλοσοφίαν, 
οοὰ. Ηα5Γ]. σοφίαν, θἱ Ρτυ συνελέξω, ϱ0ς. Ρὰ568. συν- 
ελέξαµεν εοἰοφίπιμ. : 

(19) Ὥσπερ ὑψηῖφῷ κχύματι. Οοπι]ο[. ὥσπερ 
ὑφηλὸν χΌµά τι, Λαμια σεειιδ ας αἰιὶ Ποίις μγοσε[{αλε. 
Μυχ, ταρασσοµένων. (Ο0. Ρὰ55. τινασσοµένων, αἰίές 
εχειαείδ. 

(80) Τοῦ συμδουλεύογτος. Τα οοἆ. υπις, εί 
Οοιπῦυξ, Αἱ ου, Ραβς. οἳ ᾖαγ]. τοῦ συμθουλεύσον- 
τος. Ραμἱο ἱπίτα, τὸ συνυθρἰςεσθαι ἀάὺδί 1 «οἱ. 
ῥαςς, 

(88) ΑΙί86 ΧΧΧ]. θετὶρἰα 4ΠΠΟ ὅ72. ---Ποο ερὶ- 
αιοία, αἲῖ ΒΙΙΙ., οί άμαδίι Ρο χίπιο δοη ιο τδιις 
εἰοπιασίοδα οἱ {[υραϊγὶχ δνί. Να οὐ Εαδιίης 

ἱηβι]905, θἱ Γυβἱἱ008, οἳ α1ΐδιιο» αὐ απιἱοἶί, ας πο 

γιὰ φἱάεπι άΐρπος, 4αομίβΙα ῥὰ, 418 ραδςὶ δυπ]!16.. 

Ιηίθ[Ι{ρογο 40 ΡόΓδεηίἰγο αδὶ ςυ!μς1 Πθηιιο θηίῃὶ 

ᾳυἱάᾳυαπῃ αἰὶαά Ρρτοίογγο φὐθᾶδ. ἵῃ αἲιο 4 πουῖ 
Ι919 Αἱδ; πθο ία οπ]μίπο ἵη Το, βὶνα ῥράτνα, 

δἱγνὸ Ώ]αρῃηᾶ, οοπδοῖἰ ΦύΠ1119, ὦ Πο ἱμίηιιθ αἱἷ- 
ααἷά τη (6 αἀπιὶδίβαο, (4ἱᾳ16 εἐέπαπι ΠΙΠ(ΠΔΙΩ 690η- 
βοἵ αἶπιυς !) ηὶςὶ αωοά [Παιάθιη {π απ ἱπάυοεί 
δυπιυς, θογίυφ αιι]άθΏ 441) οροι 11, δδοὰ Γ111Θη 

αἱᾳιβπάο αρπονίπιας. Αίηιιό Ἱι]ὰς γαὶ ουἱραι) η 

εριδοοραἰοπι ΕἨΓοΠπΠΙ οοΠ/[ΟΓΙΠΠΙΦ, μἱροίο ομἱ «8 
Τθ6ΡΘΠί6 8ΗΡΓα 108 οτθχθΓὶξ : 4ο νεἱιαμοπίογ (πὶ- 

ξαιπις, ἆνπ μα πορὶ οὐ]οίιμέυσ, 64/11 δρυ 

Πο8, αἱ εἰ ρεϊθίίηα ποδίτα εἰ ργᾶςομίία ρογδρ]” 

ειο που, ἀε[οπάϊμιηβ. Πυο μία οπιπίπη, ϱ1115 

ραπιις, πιᾶχίπηο γἱάΙοιΠ μη οί, ναί Ρυιίιιδ πιίσο, 
γαπάυπη, ηἰπιίταπη φυος Πάδιη θἱ ἱπ]ηγία ας, 

οἱ αοοµραμίυς : ἱά φυου ποδῖς ου {οιμρογυ αοοἰά1:. 
Ου/ἱοίαπί ρογτο αἱ αἰίιά φιἰάρίαπι, οἱ ηαἱάσι 
υη{υδοι]πδηυς γο]άπίας (μ]ογίε, Ρτουί νο πιο: 

εο ρα Γαξἰ δυΠ{, νο] ποδίγα οσα µδα ἱγαδουμίυς : ὑοπί- 
βηἱδαίπηί αυίθιι (μίας πορἰθοαπῃ οἱ ουμ{θπιρξ οµθιη, 

εἰ φυ0ἆ Π06, ΡοδἰθΔ(ΗΔΙΏ ΟΡΕΓΑ Ποδίνα εθυς Γμοιί», 

ἀϊαοθείπι ΦΙΙΠΗ ἵπ π]ιος ορἰδοοραία5 ραΓ{ίς ϱ6- 
5οἱ, Ὀλεἰπιίδᾳιο {ρμοδί]! Ίο69, οἱ αἱ ρ)ἠ]οδυριδιάντὴ 
Δ1εηἰναίπιο, (ληίυη γίγυπῃ, οιἶ ο θ0 ΟΙ 1Η65 ηὸ- 
οθβδιιιάίηες Ιπιεγοεάσμαπι, ῥγᾷ(εοἰδδοι, ποιι πι - 
ΓΙιὸ 6ο ῬΡοες Ἰηι]ιβπιού) ἱοποτῖθ βρθοϊθιη «οπίοι- 
Ρυιη, ἱρποπιίπίαφας αΠεσίυωι [μἱς6ο νἱγ ορί1πις 

ϱ αιεγοραίας. Ἐί 84Π6 οογύπι απἰοϊία, φἳ αἰοφιιί 
εγαῦαἱἱ οἰδγο χα νἱάουαίαν, οὗ θα ο µδα1η ροµο 
ἀἰδε[[ωε. Βας]]ίας φιἠάσμι αριἆ ὑ0πος Υίτω 60 10- 
ιπηο οπεπά!!, ἱμίφμίαδφις οµπι Οτεμυτίο ομῖδ»ο 
οχιςιἰπιαίαν ϱδ6ὲ, θὗαιμ νοὶ ΡΓΟ διιο δοΜ{0 ολμάυτο, 
γοὶ ργο ας ορὶῖς οἱ ἁἱρηϊίαίς, νο ϱγο ἀιπὶοἰεί 
1196. ΎσγΙπη οὐδὲν ἁμαρτεῖν ἐστι Θεοῦ καὶ πάντα 
ο. αἱ 1]]ο αι. 

82) ᾿Απαιδεύτους ἀθεβὶ 1π σας. Πατ]. Μος. καὶ 
ἀφίλους. 111. τοὐθἰέ : εἰ αὐ απιοί ἰοῤεδ. 

(85) Αὑτοῖς ἡμῖν. (οὐ. Βυᾳ. ἡμῖν ἑαυτοῖς. 
(δ4) Ὅπερ νῦν ἡμῖν αι «οι. Ηαγ]. οἱ Όιιδς. ἵη 

ει, ὅπερ νυν χαὶ ἡμῖν. Ραπὶὺ ρυδί, καὶ ἄλλοι μέν» 
ΛομίΣς0. καὶ ἄλλος μέν, 
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νο]αί φογΦ/άἱοθίμιᾶ νὰΦ6 οἱ ἱηδίγαμιοπία ρτο]οσθτίφ, Α βλασφημούντων ἐξεῦρες, ὡς διὰ τιμὴν ὑθρίζων τοὺς 
τρὶ (απ6α ση αἁπιπίου]α δα, αυ [οπ]οίυιις 5διιρ- 
ῥοπιπίυν, ας αυ] αἴᾳας δίγαείυτὰ Εραία οἳ 

εοπιραεία οδί, δα αεί δἳ το πὶμίΙο Παβοσὶ ϱοἱδηί. 
ου 08 8816 ν4ἱ6Γ6 θΊπαπιυς, οἱ αὐδ ἀϊουμηί, 

ἀΐουτο; ΠΘΠΙΟ Ππρυς Ιρογιαίοπι οοθγοθδίῖ. Ας ἵα 

υθβί39 ἰἶ]ὰθ ΘΡβο5 οἱ ἱπαηθ5 πιογοθά]6 Ίοοο ρογφοἱνθ, 
αιββαάνογεμς 606 οχοορίἑαςίῖ, αι έθ 60 ποπη]πο 406: 
γαῬί, αυος μὺ Ἰοηοσία δρθοἰθΙ6νθΒ 105 αἰυθ αἀ τε 
Πα] α»πιοάἱ Ρργοπρίος οί ορυνἰο5 οοπίυπιθ]ίορθ Ρργοίτὶ- 

νοΓἰδ. ΕἘσο γετο, ααἱά ἵπ αρίπιο αῦθαπι, οχρί{ολ- 

Ῥο: Ώδο πμ Ρρτορίθγθα ἱγαβοστῖθ. Ὀϊοδπι οπίτη, 
αυ ἠαρτγληπίϊ οίαπι ἀο]ογὸ .ργοἱοσμέιθ δµΠι, Ώοπ 
εσπᾳιθ αἀθο νθ6] Ίγα Φδίυαπο, ναί τοί ετεπῖυ Ρρεί- 
ους δὲ αίοπίέυς, υἱ γα(1ο 56 ευ άμοςτεῖ, 8ο αυ 

χούφους ἡμᾶς, χαὶ προγείρους πρὸς τὰ τοιαῦτα. Ἐγὼ 
δὲ τὸ ἐμὸν, ὡς ἔχω (δ0), δηλώσω, χαὶ µοι μηδὲν 

ὀργισθῆς. Ἐρ γὰρ, ἃ χαὶ παρ αὐτὰ τοῦ πάθ»υς 
ἀπεφθεγξάμην, οὗ τοσοῦτον ἢ τῷ θυμῷ ζέσας, ἃ τῷ 
γεγονότι χαταπλαγεὶς, ὥστε Χλαπῆναι τοὺς λο- 

γισμοὺς, χαὶ ἀγνοεῖν ἅπερ ἔλεγον (86). Οὔτε ὅπλα 
χτήσοµαι, οὔτε τὰ ταχκτιχὰ µαθέσωμαι, ἃ μὴ πρότερον 

ἔμαθὸν, ἠνίχα χαιρὸς εἶναι μᾶλλον ἑδόχει, πάντων 
ὁπλιζομένων χαὶ µαινοµένων (οἶσθα τὰ τῶν ἁἀσθενῶν 
ἀῤῥωστήματα [87]), οὔτε τὸν ᾿Αρήιον "Ανθιμον (88) 
ὑποστήσομαι, Χαίπερ ἄωρον ὄντα πολεμιστὴν, φιλός 
τε ὧν χαὶ ἀπόλεμος (89), χαὶ πρὸς τὰ τραύματα ἔπι- 

τηδειότερος. ᾽Αλλ᾽ ἐχείνῳ μὲν αὐτὸς πολέμει, εἰ τοῦτό 
σοι φῖλον (καὶ γὰρ τοὺς ἀσθενεῖς πολλάκις αἱ χρεῖαι 

ἀϊοσγεπι , ΙᾷΠΟΓΑΓΘΕΠΙ. ΝΟΠ 4ΓΠΙΑ «ΟΠΙΡΑΓΑΡΟ, ΠεοΟ Π ποιοῦσι πολεμιστὰς) , ἡ ζήτει τοὺς πολεµῄήσοντας, ὃτ 
γαἱ πολ 3Γἱ9 αγίοπι ἀἱδοβίη, (απ ργ]ύ5 ποη αἰά[οὶ, 

ευπι Ἠμ]ης τοἱ οοπιπιοάίμ5 (επρις 6589 γἱάεδαίυ5, 
οΏπίυυς νἰάείἰοθί ΑΓπια ἱπόμεπίριςφ, οἱ [ωρΐοθο 

ἱμίες 9ο οοπρτεάἰομίις (ηοςί ἱηβΓΠπΙογυπ πιος- 
Ψ08), Ώος Ματίυπι Απίπιυιι οογίβΙπ]ηθ θχεἰρίαπι, 

αυαπινἷς αἰίος ἳ Ἱπππδίάγυτη Ὀοἱ1α1ΟΓοΙΗ, η πιίΓωΠΙ 1ρ99 
ινογιωίς 4ο τεί ὑοἱ[ἱοςς ἱβηδγιςδ, νυ]ηδεῖυδηιιθ πιαρί5 
εχροθίίας. Οὐἱπ (ια ροιίι5 οµπῃ ϱο, οἳ ία νἀευίίας, 
μο]ἶιμι 6εΓο (Π45 ἱπῆγπιο 4υοαᾳυθ 83ρθ πΠοςεδ- 
οἱ» ΔΙ, Ίρρα ρυρπαςες ο[Πεί!), αυἱ αἱ ὑοιτη 
βεγαμί ᾳυΓ6, οἵ1πι 1] πησ]ας ές ατπρυθγίί, 
Ἰοεογυ απρυςί]αϱ Ο0υδογναπς, (αθιιαζπιοίαι 1116 

Απιδίοο, ου η (γαηδ]ίυ Ιδγασίθιη αγοοτθὲ ἵν',. Νουίς 

απίθίη δἱ]άραπη ΟΠΠ Γ6γυ!η Ίου αὐἰδίδπη ϱοη- 

ἄν σου τῶν ἡμιόνων (90) λαμθάνηται, τὰ στενὰ τη- 
ρῶν, χαὶ ὥσπερ ὁ ᾽Αμαλὴχ ἐχεῖνος, εἴργων τὸν 

Ἱσραήλ. Ἡμῖν δὲ ἀντὶ πάντων δοῦναι τὴν ἡσυχία». 
Τί γὰρ δεῖ µάχεσθαι περὶ γαλαθτνῶν (91) καὶ ὁρνί- 
θων, χαὶ τοῦτο ἁλλοτρίων, ὡς δῆτα περὶ ψυχῶν καὶ 

κανόνων; Τί δὲ τῶν λαμπρῶν Σασίµων ἁποστερεῖν 
την µητρόπολιν, ἣ γυμνοῦν καὶ ἀναχαλύπτειν τὸ τῆς 

γνώμης ἀπόῤῥητον, συγχρύπτειν (92) δέον ;, Άλλὰ σὺ 
μὲν ἀνδρίξου, χαὶ χραταιοῦ, καὶ ͵ πάντα ἕλχε πρὸς 
τὴν σεαυτοῦ (90) δόξαν, ὥσπερ οἱ ποταμοὶ τοὺς χει- 

µάῤῥους, μήτε φιλίαν, μήτε συνῄθειαν τοῦ χαλοῦ 
προτιμῶν, χαὶ τῆς εὐσεθείας, μήτε τοῦ ποῖός τις 

εἶναι δόξεις ἐκ τοῦ ταῦτα ποιεῖν φροντίζων, ἀλλ᾽ ἑνὸς 

ὢν τοῦ πνεύματος. Ἡμεῖς δὲ τοῦτο µόνον χερδανοῦ- 
οθἀο. Οιἱά οπίπι οριβ ο6ί Ρτο Ιαοιοπιίνια οἱ ανίυιις, Ὁ μεν τῆς σῆς φιλίας, τὸ μὴῆ πιστεύειν φίλοις, µήτε 

οἱ φαἱάσιι αἰ]επίδ, ΠΟΠ 5616 3ο ΡΓο Απίριαὺιβ οἱ τοῦ θεοῦ ποιεῖσθαί τι προτιµότερον. 
οληοπίθυς ἀἱρὶαάιαίἹ Οἱ οίίαμι ορ]επάἰάὶς 1 Θας]ηὶς πιοἰτοροἱίίαπαπι αγύοπῃ ῥεΐναγο, 4ο Ππποηπιία 

αξζαπ 1, αιιοἆ ργοπιοπάωπι οἱ οοου]ἑαηάιιπι εγαῖ, ἀροτῖτο θἱ ἀδίοροτε } θιοείτοα (ια αιἰάεπα νἰεῖ]ίιος 

Ρο, οἳ οοΡ/[οΓίαγο, οΠμ]άφιθ ἆ ἰμᾶπ ἱρείας ρἱογίαιῃ, ᾳιαπιαάπιούυπι Εαν] ἰογγοπίθς, ἴγαῖις, Ώοδο 

Αποϊο]σαω, πεο γ]ι οοπφιεἑιά(μθ δἱ [ωπιαγίιαίεπι γἱτίυίο 4ο Ρίθίαιο Ροιίογεπι Ἀ0θῃδ, πος α1ιςβ 

ες 9 τεραθ Ποπιίπυηι ορίπίο ἆδ το Γιίυγα δῖι φαἱάφααπι ουταῃς, 56ὰ τιπὶ ὀωμίασαι ερἰγιιὶ ο αᾱ- 
ἀΐοεης. Νος γεγο ἰὰ ἀυηίαταί Ιμουί οχ απιϊοϊεία ἵωα ορίθΠΗΒ, ἴἱ απιὶοί Ρυδί]ιαο μίιηθ Βάδπιας, ποσο 
Ώ6ο αμἱάφαθπ ργᾷ(εγημιυς. 

15. Εχοά. χνη, ὃ εαἡ. 

(85) Ὡς ἔχω. 6οἀἀ. Βερ., Πατ]., Βα8ε. ὡς ἔχει. 
Ρμυίο ΙπίΓᾶ, ΡτΟ αὐτὰ τοῦ πάθους, «04. Βδμ. παρ) 
αὐτὸ τὸ πάθος. 

(86) Άπερ ἔ)εγον. (οὐ. Ῥαβς. ὅπερ ἔλεγον. Ραιι- 
ο ρυφί, ά. ο. Ργο ἃ μὴ πρότερον µαυαὶ ὃ μὴ 

ΕΙ εἴπι αΤΠΙαΙΗΓΙ Η{{εδ, πες θείο αλειείκο. λοχ 
Ιάσπι, πρὸς τραύματα. 
νά Οτ' ἄν σου τῶν ἡμιόνων. ΑΙΙπάστο πο] 

νιἀείως, αἲί ΒΙΗ., αἁ Π]αά ΑοπΙΙ]ἰ αριά Ηοπιέγυι 
Π{αά. ι, υ0ὶ περα θἱδὶ οπΙπῃ 6556 ος ΤγούἉεῖν 

Ὦ ὑε]ίαπῃ Ἰη[θγαί, φυοά αὐ εἶ πθο Ώουοβ πες οα αἱ υἱ 
υπ 14Π1 Ιπίθγεθρίἰ δἱηῖ ; 

Οὐ γὰρ πὠποτ' ἐμὰς βοὺς ἤλασαν, οὐδὲ (ἐν 
ῄππους. 

Ὕδγυπι ΒΙ]]ο πιῖμ]πιθ αβθδη!ἰίαγ Οοπη]νο[. Πίο οι ένο, 
Ίγαπογυπι ερίδεορις εΓαΐ, ΄ΠόσιΠΠ 4ο (Ώαρραάο- ἱπαυίε, ηυ]ία αἰηδίο Ποηιτίοα, ᾳδίεπι οοβἑανὶξ 
ο ορὶδεορδρις ἀῑγ]άθιιάϊς Πλδ]]]ο οοπίοιίίο οεαῖ. ΕΙΙΙ., 5ο Ίρδα τες αῦ Αι ήπιο δερία, οι ἀοδορυὶε 
Ὀτὺφ θηίπι θα θεοιπά Θαρραἀοσία πιοἰγοροίίθ τε (πτεροτίυς ἵπ ΒςΙΠἰ οριαρ[ῖο. 
οϱης ορθαία Γιιουα!. Ὑἱάο οµαι. Όε Βαεἰη! (αμάϊθην. (9!) Περὶ νῶν. 0ο1ΙΠ)ὺΘ[. Ῥγο επὐτκπιέε, 
« Αἱ τὸν ᾽Αρῄιον νος Ροεξίοὰ 6δί, ἱπηυ ιΟοοιηὺεί.,ποι αρμε[]ὶς νἰἀθίίοοὶ ας ροςςθἰ]5; καὶ ὀρνίθων, φα/ἰἰ- 
Ώοπιθη ῥρτοργίυπῃ, φαοά γἰἀείυς νε]]ο Εἱ11., θὰ α- πίσφις, 
εοιῖναω, οφ ααθὶ Ώοίοοδιιπα Απιμμιμσι, αυἱ οἷς ϱίΓθ- (92) Συγκρύπτειν. Φἱο Ἰομ., [ἴατ]., Ῥα66. ἃς 
πιο Ίιτα [υεγθίας πουᾶ Πιείτοροἱεοθ, οἱ ΒαδίΙο  ΘΟοπιδοί. Ἱῃ οάϊι. συγχύπτειν. 
ρυρηαγεί. ) (6) Πρὸς τὴ» σεαυτοῦ. [ια ου. Πατ]. 3889. 

(89) Ἡ.1ός τε ὢν καὶ ἀπό λειος. (ζοπιῦοί[., [εσίς ... α ποιο]. ΙΠ. ο. ἑαυτεῦ. κὰ κλωω, 

πρότερον. . 
(81) Τῶν ἀσθεγῶν ἀῤῥωστήματα, (004. ἀριστεύ-. 

µατα, ἵπ ΥΠΙΟΤΗΠΙ ϱγαείατα [αεἴποτα. (0ο. ἥες. τὰ 
τῶν ᾿Αθηνῶν ἀριστεύματα. Ουά. Ῥα55. τῶν ἌΆθη- 
νῶν ἁῤῥωστήματα, 

(86) Τὸν ᾽Αρήιον "Αγθιμον. ἵδ, Ἱποιι ΒΙΙ]., 
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Μθ’. ΤΩ ΑΥΤΑ (00). 

ΕΡΙΡΊΟΙ:Α Ι.. 

λΗΙΣΧ. ΕΙΡΕΝ. 

Οιἱειε οἱογία(ιΥ (γεφοτίης; ἐροὶ πιαπίηια αεἰῖο ἐεδὶ οἵωπι. 

Ἐγχαλεῖς ἡμῖν ἀργίαν καὶ ῥᾳθυμίαν, ὅτι μὴ τὰ Α Ρεβιάίαιω εἰ ἰποτίαιη ποὺίθ ολοἰδ, ααία ποη 

σὰ (95) Σάσιμα χατειλήφαμεν, μηδὲ ἐπισχοπικῶς 
κινούμεθα, μηδὲ, ὥσπερ χυσὶ βρῶμα ῥιφὲν ἐν µέσφῳ, 
χατ ἀλλήλων ὑμᾶς ὀπλίζομεν (96). Ἑμοὶ δὲ μεγίστη 

πρᾶξίς ἐστιν ἡ ἀπραξία. Καὶ ἵνα εἰδῆς τι τῶν ἐμῶν 
χαλῶν, τοσοῦτον τῇ ἀπραγμοσύνῃ φιλοτιμοῦμαι, 

ὥστε οἴεσθαι καὶ νόμος εἶναι πᾶσι τῆς περὶ τοῦτο (97) 
µεγαλοφυχίας. Καὶ ὡς εἰ πάντες ἡμᾶς ἑἐμιμοῦντο, 

οὐδὲ ἂν ἣν πράγματα ταῖς Ἐχχλησίαις, οὐδ' ἂν ἡ 
πίστις παρεσύρετο (98), τῶν ἰδίων ἑκάστῳ φιλονει-- 

χιὼν ὅπλον τυγχάνουσα. 

Ν’. Τᾳ ΑΥΤΑ (09). 

οοομρανἰνωα6 ει 86ίΠΙ4, πεο ερἰδοοραίις [ωδίι 

ΠΙΟΥΘΠΙΗΣ, π6ο, γε]μέ 6βοᾷ οδηἱυ8 ἵη πιοάἰο ῥργς- 

1θεία, ἵπ αιηνί0ΘΠ Υο8 αγηῖς Ιηδίγυίπυφ, Μι 
ΝΟΓΟ ηΔχίπια 3οἱἵ0 οδί ο μμ]. Αίηυο υἱ αι]άρίαπι 

Ιαυόάμ ΠΙΘΒΓΗΠΙ ἱμΠίθΙ]1ΙΡΔΒ, μβφυιο αἆθο αω]είο 

αἰᾳαθ οιίο εοτίος, υἱ οἱ οσηίυυς παρηιαάἱιι]φ 

δηἱηί Ἰνας ἵμ Γ6 πιο Ίδβοπῃ 9060 δχἰδιπηθι. Αἴηιδ 
υ{ 11 Απ Πορίγυπι οΧοΙΙΡΙΙΠ 9ΠΙΠΟΘΘ αἱ) υἱ ἐμηίδηύυΠ] 

ΡτοροηεΓεμεἰ ποο Εεο]θδίς αιἱάθπι περοιῖἱ αμἰά- 

ααπι ἠαυδγεηέ, Π6ο Πά65, αμ ρτοργίαγυπι ου]- 

αµς εοηἰομίἰοηάΠι (οἶμπι οδὲ πιδογο ἀἰδίγαίιογο- 

ερ, 

Ι.. ΕΙΡΕΝΜ. 

ΠΠ) ΗΤίΜΗΙ «6 ΠΟ ἐδεε Βαε]ίο Ῥγοδαί (γεροτίκο, Ππίπιεφκα 9ε αὐ 60 ΕΟΠΙΜΠΛΕΙία α[βεἰεπάνηι. 

Ὡς θερμὸν ἐξάλλῃ χαὶ πωλιχὸν ἓν τοῖς γράµµασιὶ Β Ουαπι [εγοσῖίες, οἱ θηυἱηοσήπ] ρυ]]ογυΙΩ Ευ οχ- 
Καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, ἄρτι σε δόξης Υενόμενον (4), 
ἡμῖν ἐπιδείχνυσθαι βούλεσθαι, Ίντινα δόξαν εὑρί- 
σχῃς (2). ἵν οὕτως σεαυτὸν μᾶλλον σεμνὸν ποιῇς, 

ὥσπερ τῶν Υραφέων οἱ τὰς ὥρας Υράφοντες. Ἐμοὶ 

δὲ τὸ μὲν πάντα ἐχδιηγεῖσθαι τὰ τῶν ἐπισχόπων, χαὶ 

τὰ τῆς ἐπιστολῆς, ἐφ᾽ ᾗ σὺ δυσχεραίνεις, ὅθεν τε 
Ἱρξάμεθα, χαὶ ὅπου προέθηµεν (5), γαὶ εἰς ὃ χατ- 
ελγξαµεν, µακρότερον ἢ χατ᾽ ἐπιστολὴν εἶναι φαίνε- 

ταὶ, χαὶ οὐχ ἀπολογίας μᾶλλον ἔργον ἣ ἱστορίας (4). 

Ὡς δὲ συντόμως δηλῶσαι, ἦχεν ἡμῖν ὁ γενναιότατος 
”Ανθιμος µετά τινων ἐπισχόπων, εἴτε ὡς τὸν πατέρα 

ἐπισχεφόμενος τὸν ἐμὸν (χαὶ τοῦτο γὰρ ἔδοξεν), εἴτε 
σπουδάσων ἅπερ ἑσπούδασε. Πολλὴν δὲ χαὶ περὶ πολ- 

λῶν (5) πεῖραν καθεὶς, τῶν παροιχιῶν, τῶν Σασίµων 

λιμνῶν, τῆς ἡμετέρας χειροτονίας, χαρισάµενος, αἱ- 
τήσας, ἀπειλήῆσας, δικαιολογησάµενος, Φέξας, ἐγχω- 

(94) Αίας ΧΧΧΙΙ. ομρία απο 573. 
(95) "Οτι μὴ τὰ σἀ. ἵω ου. Πατ]. σά ἀοθςι. Σά: 

σµα χατειλήφαμεν, Φαδέινα ποη οεεμραυἰπιὰδ. (οι) - 
μο[. ἰπιοιργθίκίίοµοπι φεᾳμωηςς γογδγαί ΒΙΙ]. : 
Φαδίμια (ια γεεικαυἑμιδ, πες ορὶεεοραίμο ομρἰάϊίαιε 
ιο πμ. 

(90) 'Υμᾶς ὁπ.λίζοµεν. δἱο εοάά. Πατ]. οἱ Πεμ. 
Λι ουά. Ρα59. ἡμᾶς ὁπλίζομεν. ἵμ οί. ὑμῶν. Πα 
Ἰονὶ πι αἰἶομθ οχρούίέας θ6ἱ δ6ηςυθ, ου] αηίθα 
οὐφοιιπίέης δευάἰίοῦ πομηϊἰἰ οβεράίξ. θογτἰρεπάμιη 
οοηφιῖί Βίας οο. ΠἩογναρίαηιηι οχ Ἐτουεμίαηο, 
ἱοᾳίίηιιο μηδὲ, ὥσπερ χυσὶ βρώματος ῥιφέντος ἓν 
.. κατ ἀλλήλων ὑμῶν ὁπλιζομένων. Πεὐυῖί αι - 
έοπι : Τοδίε, Πο δε αἴηιε εεοα εαίθες {π πιεᾶἰο 
Ργο]θείαν ατιπα ἰἱπάιμεπιίθμς. Ε]απι φεουίας ορί 
Μοπίαο., αἰϊίφας Πποηπυ]!. Αιἰδπιεη που ἱωμποτίιο 
(ομυεί. ἀἱερί]ομίί ἰοοιίο, δΔ116116 {ροο δἱο ΡΓΟΡο- 
δµἱΐ: Μηδὲ, ὥσπερ χυσὶ βρῶμα, πα ντες ἐν µέσῳ, 
χατ᾽ ἀλλήλων ὑμᾶς ὁπλίζομεν. Λέο οείιέ εαμίδες 
εεσα, ἵπ ΙποάΙ μπι ΡΓο]εεεἰν ἵπ ἱπυΐσεπι 105 κά ΡΝαηι 
ὀιειγαίπεμα, υεἰ ἵπ ἠνίεέπι υοῬίδ ατπια Πηξείγαπια, 
άπιπὶ φμίσφμε ἆε ερίκεορο οοπἰεπάἰ!, ποῦαφιό οἰνίίαίε, 
μἱγίι πιείγοβοίέοδ δἱί ραταεῖα. 

(97) Περὶ τοῦτο. 0944. Βορ. οἱ Πα. περὶ 
τχῦτα. Ἡυηο Ἰοευμὶ νογίεται Εἱ11. : ὕδφιμε αἆεο φι{θ- 
ἰε αἰφιε οἱἷο ϱ{οχἱοτ, 1 Πιό Πιμίο αἀυεΙδιδ υοδ απί- 
πιέ μαφία ές εἶιιδ, κ Πο εἷία ἐδί ν εφέ οπιιῖ- 
ὄμο 6556 ΡΗΙΕΠΙ. 

δἱ15 ἵὴ εαὶς Ηιιοσία { Νου πηῖγυπι ἰο αἆ ρἰογίαπι ηι- 

ρεῦ ενδοίυπῃ οδἰθμίατο ποδίθ ὦμ5 νεὶ]ο 4 παπι ϱἱογίαπη 
παςίυβ οί, μί Ὠὰλο Γὰΐ0ηο ἰδίρδυπι αασιιδιίοΓοΠ] 

γολάαςδ, ααθηαἀπιοάυπ) Ρρὶοίογθς, αἱ οχἰπιίαφ [ου- 

πιαθ ἀερίημιηί. Μίηὶ νετο οωηία, ϱµ3 ερἰφοορἰ {[6- 
εοταπί, .6ΧΡΟΠεΤΘ, αυά(αο ερἰδἰοῖα ία, αιι 

ἀϊδογισίαγίβ, οοπεἰηθαξ, Δί4υ6 6ἱ υμάε ογαὶ δἱ (ιο 

Ρτοβτοβαί οἴπιυβ, οί υὈϊ ἀθδίετίπας, Ργο]ἱχίω5 9569 
γὶάδίμν, (πι ερἰὶδἰο]ῶ πιοάαφ Ῥοδίέαἱθέ, 16ο (αι 

αρο]οβἰδ υρί8, 41 απι Πἱδίογία. Ὀέ αυίσπι γοτη ὑτοτὶ 
αχροιαπ, [ορδθίιηας Απίίπιυθ δά 1086 οµΙη ορἰ- 
δοορἱς αυἱ δάδα Ὑδυέ, δἶτο αἱ Ραίγθιη ΠΙθυῖῃ 1ηγ]- 
δεγοί (Παπ ἰά φοφιιθ ργῷ 96 [εγεῦαι), βἰντο υἱ, 

ᾳὐ ορῖε, ΆΡεγει. (πιο ρίυτα Ρἱυσίθιι5 πιουἰ 

(ιθηἰαὰςδι, Ιπᾳῖγοπςθ 4ο Ραγας(ἱ5, 4ο βο9δίπΙΟΤΙΙΩΙ 
ρα]ιάίμς, ἆθ Πποδίτα ογἀἱπαί]οη6, ηυΠς ὑ]αμάς 4ἱἱ9- 

(98) Παρεσύρετο. Ἱια ἆιπο Περρ. Ἱπ οἱ. περιεσύ- 
ετο. 

ὦ η) ΑΙ ΧΧΧΙΠ. δοπρία δοἆεπι 4ηπΠο 279. 
1) Δόξης γεγόµενον. Όι εἱρι]βεεί ουσ, η 

ΒΙ., αἱ (οἵέιη 56 ρ]ογί βιμάἰο ἀεθίὲ, φαοπιδάπιο- 
ἁπιη ἀἱοίπιιβ ὅλον τοῦ θεοῦ γενέσθαι, 46 ϱο αι] {0- 
Μη 56 αἆ Ώευπι οοπἰυ]ἰ, οἱᾳὰθ 56 αἀάῑσίε, δἱ ὅλον 
εἶναι τῆς ἐκδηµίας, αυἱ (οἵιις ἵπ πιογῖβ πιο ἱ(έίοπθ 
ἀεῄσιβ εδι. Ἱερίίις ἱπ Εγοβθηίἁπο, δόξης γενή- 
ενον. (ο. Ρὰ58, εἰ Βομ., πέεποη Μοτε]. οἳ (.0πι- 
{. Ιιαυθηί γευσάµενον, 660 {ογίὰ566 Ππια|θ, υἱ αἱρῃί- 

Ποείις {6 αυἱ πι σ]ογίαπῃ ἀεριρίανι!. 
(2) Εὑρίσκῃς. ἵια ϱ0ἀ. Ῥὰβδ. ΜοΣχ, ΡΓΟ σεμνὸν 

ποιῇς, οράὰ. ΗΕ]. ϱξ Ῥ4βθ., ΏΘΟΠΟΠ ϱἳ (Ο0Η196Γ. 
σεμνοποιεῖς. 

(ὄ) Καὶ ὅπου προέδηµεν. 00ἀ. Ῥα89. ὅπη προ- 
ἐβημεν. Μοχ, καὶ εἰς ὃ χατελήξαµεν, τε αἰάθγαῖ 
ΒΙΙΙ. τ εἰ μβί εοτἰθεπαὶ Πεπι [εεετίπιμκ. Αἱ Ρ0ὴ Ρυϊιο 
νογίου τη, αἲί (ΟοΙΠῦΕΕ., εεγἰθεπάἰ [ηεπι, 86ἱ] πεπι 
(οι ἐπ Ῥανϊπιογυπι ορὶθοοραία περοΐ» γδοιίυθ 
Ι6ἱ115, (1ο (απάεπι τες αθἰετί. 

(4) "Η ἱστορίας. Μαϊ Βὴ]., σµαπι ερὶείοίσ, 4ὖθ 
Ίροα ὑνογίου αροιυρία 9856 οοπριιθνῖέ; πεις αἰἲ 
ου ο [., φμαπι ρτο σα }αγτα(ἰοπὶς οί [ἱ0γὶ. 
(ὁ) Πολλην δὲ καὶ περὶ πο.λῶν. ΕΠ. νεηῖς, 

111 με {1 πιο ἵν απΤηιτὴ ΙοδίΤΗΠΙ (επίαδδεί, 
ῥαταεἰαδ 6ΟΠΙΗΗΘΗΙΟΊ 4115... εἰ 0δίΙΤάΠΙ εἰδε[ιίοπειη., 
δίο υρίφιο Ελ 1μ5 νοε]!ί χειροτονίαν. 
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4116Η8, ΒΙΠΟ Ροβί114η8, Πο μλἶηας αίρθης, Πο Α µιάσας, χύχλους ἑαυτῷ περιγράνας (0), ὡς δέον πρὸς 

οχροβδίαπα, ΠΙΠΟ ΥΙΙΙΡΟΓΔΗΕ, πυηο ΜΗά4Π8, οΓ.6ς 

αἱ εἰτουμιςογίνθηῃς, ἱ4παυαπ Ίρ9ο δοἱας ποὺὶς οὗ 

οδοιι]ο Ργορωποπίιι5 οδ8οί, πονδηυο ιηοἰγορο!!ς, μἰ- 

Ροίο πια]οΥ; 4ο ργςιοηίίος : θ.ἱό, ἱπφσαπι, οἰνί(ᾶ- 

ἴοπι Ποβίται οἱγουπυδογ)ρίδ, επι ἱρεί Εος]θβίαπῃ 

4 ὐοηῖιε [βεἱδπιςδ, µίροίο Εκσ]οβίαγυπι Γ6Υογὰ ΠΙΔ- 
ἔγεπι οἱ ουἰάε απυσυ]ίυς ) Λά οχἰγοπιπῃ (]θ 

ἱη/6ς({8 γοῦυς αὐυφεθβςίί, η Ι]έίη απ]ιοίαης, 40 Ὀας]- 

Πρωάπι ποὺῖς αυαδὶ ΒΙἨρρΙΦΙΙΠΙ ηποπιάαπι οὐ]ἱ- 

οἰεηδ. Νωπι ὶο Ευ {π]ατίί 665 νἱάσπιωτ  Μἰπίπο, 
υἱ ορἰποΓ. ὀ9π (00ῃ8ΠΙ ΟΜἼ3Π ραςίο Ποβίγα ἱία, 

Ιου δὲ, Ἰοι]ηϊν ἑηβοίεπιῖο ϱἱ οοπ(πιε]]οεί, οαρὶ- 

αἰοὶα 56 Ιιαυμθρίί, οχρεηἀθ. Θγποάαίοσι γυςβεΙοµεπι 

Δίἱ πος εωἠθγυηί. Μθ ΥεΓο οοπίζα Ριρπαρίθ οοπίι- 
16]ἱΗΙ4Π6 πουῖο Πογὶ οοπιεπάἀρπί6, βδουπ]ο ἰοευ 

Ρυβίυἱαν0{. μὲ ἱιογεδίὴ Ππθο οἱ γορλία ἆς ἐῖς τεῦις 
«οπευἐαίίοπεπι ἠαὐργοῖῖν. Ἰά 6Ρο, πε, ᾳαοἆ Ρεῖυ 

πιο]Ἰοραηί.ς, Πογοξ, Ιιὸ Τδεορὶ [αείυτιπ, γοῦ) 

οΠῃοπῃ αγλἰιϱ{ νοδιτὶ [46ἶ6ῃΦ, 8η 605 ζμῷ οοηµτθ- 
ματς γεἰίς, οἱ υ0ἱ, εί φιιαπάο : αυοά φαἱάειη ο” 

ηπὶθ οΓαἱ, ΠΟΠ οουΗΠιο]ία, 9οἆ Ποποτο τος 2Π- 

οἰθμιίφ. Θυοπίαπι ἀέοπι πο Πίο ααἱάεπι Ἱη]ασία 
αωάφασπι εδὶ α πιο ΟΓ(ΗΤΏ οί, ᾳωοά γοἱἰφυἩτη εαί, 

εΟΠΙΠΙ6ΠΙΟΓΑ. θιιοὰ ϱἱ 1ά νοβ οχ πιο ἀΐδοθγο οροςίἰθῖ, 
ἱρδαὮ Αμηιηιϊ ερὶςίοἰαπι νουῖ5 ρεΓ]ερα(η, 8Η), 

οµί Ρα]ιάε πο ργοβΙνεηῦιι οἱ οοπιπη]παη]- 
δις Ἰηναθίδαδί, δἆ Πο Πιἰφίί, οσμπιο]ῖς εἰ Ργο- 

Ἰιτὶς μ05 ορηςοἰπάρη, 89 νου (γἱαπιρ]ταπι 4 δπιάσΠη 
λάνθιδιφ 08, μέ τἰεῖο6, 641615. Οαπι ἁιίδιη Γ4- 

αὑτὺν µόνον ὁρᾷν ἡμᾶς, χαὶ τὶν νἐαχν μητρόπολιν 

μείζονα οὖσαν (Ὅ ' Τί περιγράφεις, ἔφην, τὴν ἡμετέ- 
ραν πόλὼ (8). ἡμῶν ποιουµένων χαὶ την Ἐχκλησίαν, 

ὡς ὄνιως Ἐχχλησιῶν μητέρα καὶ ἄνωθεν; Τέλος, 
ἀπῆλθεν ἄπραχτος, πολλὰ περιπνεύσα:, χαὶ Βασι- 

λισμὸν ἡμῖν, ὡς Φιλιππισμὸν (9), ἑγκαλέσας. Μὴ 
τοῦτο ἀδιχεῖν σοι δοχοῦμεν;, Οὐκ οἶμαι. Σχόπει δὲ 
καὶ τὸ τῆς ἐπιστολῆς, ὅπως ἔσχε παρὰ τῶν ὕθρι- 

στῶν ἡμῶν. Κλῆσιν συνοδικἠν ἑτύπωσαν (10) πρὸς 
ἡμᾶς. Ἐμοῦ δὲ ἀντιλέχοντος, χαὶ ὕδριν τὸ πρᾶγμα 

φάσχοντος, ἀλλὰ τό γε δεύτερον Ἀξίουν, δι ἐμοῦ πα- 
ραχληθῆναι ὑμᾶς περὶ τούτων βονλενσομένους (11). 
Τοῦτο ὑπέστην, ἵνα μὴ τὸ πρότερον τένηται, «ὸ κᾶν 
ἐφ᾽ ὑμῖν ποιούµενος, εἰ βούλεσθε συναγαχεῖν αὐτοὺς, 

Π χαὶ ὅπου, χαὶ πηνίκα ́  ὅπερ τιμῶντος ἣν, οὐχ ὑδρί- 
ζοντος. Ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο ἁδιχοῦμεν, εἰπὰ τὸ 

λειπόμενον. Βὶ παρ ἐμοῦ (12) τοῦτο δεῖ μαθεῖν 

ὁμᾶς, αὐτῆν ὑμῖν ἀναγνώσομαι τὴν Ανθίμου ἔἑτι- 

στολὴν, ἣν, ὅτε χατέσχε λίμνας, ἡμῶν ἁπαγορευόν- 

των χαὶ ἀπειλούντων, ἐπέσταλχε πρὸς ἡμᾶς, καὶ 

ὑθρίζων, καὶ ὀνειδίζων, χαὶ ὥσπερ ἐπινίχιόν τινα 

καθ) ἡμῶν ᾷδων ὡς ἠττημένων. Καὶ τίνα ἔχει λόγον, 
ἑχείνῳ μὲν προσχρούειν δυ ὑμᾶς, ὑμῖν δὲ ἁπαρέ- 

σχειν, ὡς ἐχείνῳ χαριξοµένους; Ταῦτα δὲ ἔδει τορό- 
τερον μαθεῖν, ὦ θαυµμάσιε, χαὶ μηδὲ τότε ὑθρίζειν, 
εἰ µή τι ἄλλο, ὡς πρεσθυτέρους. Εἰ δὲ λίαν (15) ἐἔπι- 
δειχτικῶς ἔχεις χαὶ φιλοτίμως, χαὶ ἐξ ὑπερδεξίων 
ἡμῖν διαλέγῃ, ὡς μητροπολίτης µιχροπολίταις, ἢ 

καὶ ἀπόλισιν (44), ἔστι χαὶ ἡμῖν ὀφρὺς ἣν ἀνθέξο- 
ιάοηεπι ναροί, αἱ ΟΠ ἑμὰ οαἨδα ἵῃ ήυς οβεηθίο- Ὁ µεν (15). Ῥᾷστον γὰρ τοῦτο παντὶ, καὶ ἴσως εὖλο- 
6) ἱμοιγαηλας, ΕΗὈἱ ΓΕ ΓΙ «ἱδρ]]οθαππΙΒ, νεἰαπί γώτερον. 

Ιἱ (αγοπιθς Ἱ [ο Ρουτο εορηϊία Ευῖ Ρτίας ε5εο οροσἰυἱε, νὶγ αἀπι]γαπάθ : 46 Πηθ (μπι φηυἰάθπι ο00- 

επηρὶὶᾶ η08 ἁ[Ποοτθ, οἱ πΙΏΙ] αἰμά, οεετἰθ υί ρεθβυγίθγτοδ. Θωοά οἱ οδιοπἰιαµομίς εἰοτίδᾳμθ ηἰιιίο 
Ξιυ1ο ἰομθτί8, ΔίΠις ὁ Ιοςο φιρεΓ]οτὶ πο αἱοφιθγίς, νθίιέ ιπδιγορο]ίέαπιι Ραγτο οἰγίέκίία ἱποοίας, 

Υοῖ εἰίαπῃ τωγίοο]ας, ποὺῖφ 4άοψάς δαρθεεἰ{αίη οβί, αυοά οΡΡοµαπῃΙΦ. Ἠοο οπίπι ομἡνίς (εἰ ίπιαπα δεί, 
4ο [ογίαβθέ φᾳιΐμφ. 

(0) Κύχ.Ίους ἑαυτῷ περιχράφας. Ιγπήεε εἰδὶ 
δ/α{1ι16, 60 ΠΟΥ Ππεἰγοροίθοβ, Ἱπίτὰ 4ὐος ΝΑΖΣί4η- 
ΣΠ μον 4ο Ροιἰθβίπιη Φδίπα. ΕΙ. γε! : 
Ναγϊς ἀεπίημο ογαοπὶς οἰγοκ[ία, διγοβΗίς εἰ αππθα- 
αἶθκε μἰέπας ΕΠΩΡΟ ιἱ 4 ΠΟΥΔΠΙ ΘΗΔΙΩ πιθιγορο]ίπῃ 
ὠτορουἱἱ απίριυια ἱμάμοθγοί. Νο αοφαἰον]έ Οτγορο- 
μυ, το οοπἰθη 1 δυαπὶ υγύότη ραἳΦοίβηι(υο αἆ 
γείεΓεπῃ ΡοΓ!ΠοΓο Ιηθἰγορο!Ίρι : οχδἰἰηοίο (8 Βὰ- 
νο, ἆμι Νασὶαησὶ ειταί ργαβοὶ ορἰδοορι!η, 4ΡΠΟ- 
δοῖι Τιοοάογείαμι Τγαποηῃςθιη εμδιζυροίἰίαιη, ου] 
ἰά ]μρὶς θ85εί, ερὶςιο 6 αἆ {ρδυῃ. 

(7) Μείζονα οὗσαν. 004. ΗαξΙ., μείζονα οὖσαν τῆς 
περιγραφῆς. γεἰ τῆς περιγραφείσης, µιροίιε [αιμα 
ἑ(αἰπιῖς βπίθι ΡΓΟΕΙΥΤΕΊΙ. 

(8) Τί περιγράφεις. ἔφην, τὴν ἡμετέραν πὀ.ιν. 
η οὐ. ἠυἱὐιδάαιῃ Ργο ἔφην |δσίίιι εἴσω ., άθ 
Οοπιρε[. τί περιγράφεις εἴσω τὴν ὑμετέραν [τὴν ἡμε- 
τἐραν] πόλιν. (νομοτίί νέτυα δυῖ αά Απ : 
Οἱ; πίτα (ως [πες πιοδίταπι οἰγονηικδεγίδίς µγύοπι ) 

(9) Βασωισμὸν ἡμῖν, ὡς Φιλιππισμόν. Αἰ]αάϊϊ, 

αἰί ὈΙ]]., αἆ ογλίογες Λιλεπίοπςο», ηυἱ ῬημΠρρίφιηὶ 
πηυίΟο 86966 ἱπδίηιι]αὐκδηί, Ἰοο θοδί, αιοά, Ργοδἵια 
ῥαϊγία Πυετίαίο, Ρμἱρρο Μαεεάοπαμι γορὶ αἰυύο- 
γευξ. Πα ΒαςΙἨἱδωη 6Ροροιίο Απιζίηιις ου]οἱθίαε, 
αιοά (οἱ αῦ αγογδαγιὶ 5ἱ βαΦΙΗἱ ρασίῖδας εἶα- 
τει. 

(10) Ἐτύπωσαν. (0ὰ. [ῑατ]. ἑτυπώσαντο. Μος, 
δέ ἀθεθὶί ἵπ Ρα5ς. διμιοάαίεπι αά 06 «απαετε ϱοέα- 
Εἰοπεπι, Ώου ο8ἱ, αι (οπ)/ΙοΓ., νοί αά εὐποάµῃι νο- 
εαΠίεδ, νεὶ εν δφιοίίο, φιακὶ εἰ[]εεί 108! πιοιγοροίὲ 
αμὐ)εείοβ. 

(44) Περὶ τούτων βου.ευσομένους. (04. Ώ498. 
βουλομένους, δί ἵ γέδί5 αδεεήεαὴ ργα δεοίὶς. 

(19) Εἰ παρ᾽ ἐμοῦ. Ἰά. «οἱ. αἱ δὲ παρ' ἐμοῦ. 00ἀ. 
Ππτ]. εἰ δεῖ παρ᾽ ἐμοῦ. 
Ἡ Εἰ δὲ «λίαν. Ιίὰ οος. Ῥα8ς. Εάῑι. εἴ σε. 
14) "Η χαὶ ἀπόαισω'. ΒΙΙ., οεί ειἶαν οἰνίιαεὲε 

ετρεγ!ἶθιις. 
ς ὃ] Ἡν ἀνθέξομε». Οοᾱ. Ηατ]. οἱ Όλες ἆνθ- 

ἑλξομεν. Ῥαμἱο Ρρονι, χαἰ 4ουςὲ ἵῃ ο. Ρα58. 
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ΝΑ’, ΝΙΚΟΒΟΥΛΑ (16). ΙΙ. ΝΙσΟΗ 08.0. 
(νο απο έγεδ ερὶσοία φωῦ οφ {11, αά Νἱεοβ [κι ετρία σἰπές ἠΠΕΡΤΙΗΗΝ. οἱ ϱκῖδ {4ΗΝΕΝ Όε[Ι{ εον]6- 

εγαΠὲ [ασετε 63 Πες ορἰείοἷα’ ἴ111ν αἰίας αἳν θεγδῖς ; Οη Ῥαδ1 μπι Μαρπυη 5ο ιηρςς μή ρΓ]σγίηι, {ηιθίοὶ 
ο εοπἰναγίαπι νἱἀθγοίιτ, ἐπ άπο φποαιο ῥργβ[εγο: 5: φμἱδ, ἔπηκαπι, οε ο {ις υεγὺἰὸ οομθε(ΗΥαηΗ 
{ασεγέ, (αΠι [αίεΟΥ «556 [ευἰεδίπιαπι, οοπ]εείατε [ἱεεθὶέ ᾖιας ΠΠίεγας 4ε ερἰε[ο(ἰς οιὲ, (γεφυτίμηι δεγήρείσες 
41Ο 212, φμο (επΙροτό ποηηϊ αἱ Εακὶ[ίο, οὐ ερἰδοοραίκηι ΦαδίΠΙΕΠΕΕΙΗΝ ἰγαίμς εγαί. Οθμἱάφμίά εἰί 4ο {επιρογε, 
{ος ογάέιε δογὶρίας ε9δε ατθί[γαπγ. 1" Ποφαίμε α Νἱευδα[ο (σγεφοτίμδ, μί ατίε οεγἱθεπάϊ {1είεγαν (γαάεγει, 
φεεροµάἰ: ερἰείοία τν αία οοιτ. ἓ Νἱεοὺ [ης ἀεϊμᾶε ἱρδας στεφοτϊ ερἰκίοίας, ε{ δοτδεπάί επεπιρία, ροείµ- 
ἰαυΐ{, αἴφιιο ἱπίετίηι, 4 .Η1 πλ(επάα ερὶσίοἰαγω]π εοΗεείὶο Ραταδαίμς, (γεῃοτία5 γεδετὶβεἰ! ερἰείοίανι τ.1, αἰία» 
οσον. ΕΙ. Ταπάεὴι εµηι δες ερὶςίο(ἱ οἱ Βαςἰ[ἱαπὶς οι Η1έ ερἰείοίαηι 1.1, αἰίας ΙΙ. 

Τῶν γραφόντων ἐπιστολὰς (ἐπειδῆ χαὶ τοῦτο αἰ- Α Ἐς Ι αἱ θυπριπί ερἰσίο]αφ (αᾳιαηάοφιἱάθπε 
τεῖς), οἱ μὲν µαχρότερα (47) Υράφουσιν Ἠπερ εἰχὸς, 
οἱ δὲ χαὶ λίαν ἑνδεέστερα᾽ καὶ ἀμφότεροι τοῦ µε- 
ερίου (18) διαµαρτάνουσι, ὥσπερ τῶν σχοπῶν οἱ 
τοξεύοντες, ἄν τε εἴσω πἐµπωσιν, ἄν τε ὑπερπέμ- 

πωσι’ τὸ γὰρ ἀποτυγχάνειν ἴσον, χᾶν ἀπὸ τῶν ἕναν- 

τίων γίένηται. Ἔϊστι δὲ µέτρον ἐπιστολῶν, ἡ χρεία 

καὶ οὔτε µαχρότερα γραπτέἑον, οὗ μὴ πολλὰ τὰ πρά- 
γµατα . οὔτε µικρολογητέον, ἔνθα πολλά. Τί γάρ; Ἡ 
τῇ Περσιχῇ σχοίνῳ μετρεῖσθαι δεῖ τὴν σοφίαν, ἢ 
παιδικοῖς πήχεσι' χαὶ οὕτως ἀτελῆ Υράφειν, ὡς μτδὲ 
γράφειν’ ἀλλὰ μιμεῖσθαι τῶν σκιῶν τὰς µεσηµθρι- 
νὰς, Ἡ τῶν γραμμῶν (19) τὰς χατὰ πρόσωπον ἆπαν- 
τώσας, ὧν συνιζάνει τὰ µήχη, καὶ παραφαίνεται 

μᾶλλον ἢἡ φαΐνεται τῶν ἄχρων τισὶ γνωριζόμενα 

καὶ ἔστι, ὡς ἂν εἴποιμι χαιρίως (20), εἰχασμάτων 
εἰχάσματα, Δέον ἀμφοτέρων φεύχοντα τὴν ἀμετρίαν, 
κοῦ μετρίου χατατυγχάνειν. Περὶ μὲν δὴ συντο- 
μίας (21) ταῦτα γινώσκω" περὶ δὲ σαφηνείας, ἐχεῖνο 

γνώριµον, ὅτι χρὴ φεύγοντα τὸ λογοειδὲς (29), ὅσον 
ἑνδέχεται, μᾶλλον εἰς τὸ λαλιχὸν ἀποχλίνειν ' καὶ, ἵν 
εἴπω συντόµως, αὕτη τῶν ἐπιστολῶν ἀρίστη καὶ 
Κάλλιστα ἔχουσα, ἡ ἂν χαὶ τὺν ἱδιώτην πείθη, καὶ 
τὸν πεπαιδευµένον, τὸν μὲν, ὡς χατὰ τοὺς πολλοὺς 

οὖσα, τὸν δὲ, ὡς ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς, χαὶ ᾗ αὐτόθεν 
γνώριµος. Ομοίως γὰρ ἄκχαιρον χαὶ γρίφον (25) νοεῖ- 

σθαι, χαὶ ἐπιστολὴν ἑρμηνεύεσθαι. Τρίτον ἐστὶ τῶν 
ἐπιστολῶν, ἡ χάρις. Ταύτην δὲ (91) φυλάξομεν, εἰ 

μήτε παντάπασι ξηρὰ χαὶ ἀχάριστα (2ὔ) Υράφοµεν, 

Ἡ χαὶ ἀχαλλώπιστα, ἀχόσμητά τε χαὶ ἀχόρητα (20), 

ὃ δη λέγεται" οἷον δη γνωμῶν, χαὶ παροιμιῶν, χαὶ 
ἀποφθεγμάτων ἑχτὸς, ἔτι δὲ σχωµµάτων, χαὶ αἰνι- 

γµάτων, οἷς ὁ λόγος καταγλυχαίνεται μήτε λίαν τού- 
τοις φαινοίµεθα χαταχρώμενοι" τὸ μὲν γὰρ ἀγροί- 
χον, τὸ δ' ἅπληστον. Καὶ τοσαῦτα (27) τούτοις χρη- 

(16) ΑΙιας Ο60ΙΧ. Βοτὶρία 4ηηο 513. 
(17) Μακρότερᾶ. ἵια Νες. Μοπίας, δὲ Μοτο]. 

µαχροτέρας. Ῥαμίο Ροβ!, ἴ]ά. ἑνδεεστέρας. 
(18) Τοῦ μετρίου. Μυτθ]., πιεαἰοεγίίαίο. 
(19) Τῶ» γραμμῶγν. Τία οοᾱ. αἱ (ΟοιιυοΓ. θοεπε 

θιιοπ αν λογο. 1η οἁἱξ. χέντρων. 
(20) Ὡς ἂν εἴποιμι καιρἰως. Τια οοᾱ. Βορ., Ραθδ., 

Μομίας. οἳ Οοπ)ὺο[. ᾗη δὲ. πῶς... χυρίως. 
(21) Περὶ μὲν δἡ συντοµίας. ΜαΙει Μοηιας, 
ο αρας. αἩί, υἱ Ἱη ογὰ οοἆ. ᾳάθεπι γὶάΐί, συµµε- 
τρίας, (ΜΑΙ ΙΛ ΗπιαΠη Ιθοίίοηθῦ) πο ἱπργοὺαί Μο- 
Το].. 4ε πιοάο ἵπ εβρἰείοξἰς οοκκεεγἰθεπαάἰε δεγυαμάᾶο. 

(33) Φεύγοντα τὸ «Ἰογοειδές. Βοοϊάθηάα δυηΐ ΑΠἲ- 
ὑἱέοδα ογηαιθηίᾶ» που οχουἰδίία βρυταίαφιια υίθη- 
ἁιιῃ ἀῑσείίοης, δυἀ αἰπιρὶϊοί οἱοθμίίους, φυαίθιη {α- 
η] ἑαϱὶ Ργοπιι οἰοημίο, 4ο ουῖ μμ! ἰί. ορις 
ἱπίογργείο. Εαπο 6650 (γεμοτίΐ Ἠθηΐίοιη , ἰπ ἢμο 
ὁρὶδιυἰ {ρ5ο εἰαρίαθ οχρομί, ἆμαμ αἲξ 5ουγναπά η] 

Ρκτλοι, οµ. ΧΧΧΥΙΗ. 

μου εἰίαπι Παρίίας), αἲἲΐ Ιοηβίογεφ φεηίθυπί «υαπι 

Ρας 6δί : 40] νεγο πμ]ίο Ὀγενίοτος. Ηυγιὴ αἱείᾳιια 
ἃ πιοἀο αὐδυγδηί, μἱ α 6ε0ρο ου, ἆσιη αουἱαπίνς, 

γεὶ οἴίγα, γε] αἰίτα πο έαπε. Ναι υἱτυιηνίθ [αοἷαιι!, 

Ροτ]πάο αὔθτγαπέ, οἑαπισὶ ες οοπἰτασἰῖ6 ριοάραπε. 
Εδὶ αμίοιη πιοάις ερἰθἰοἰαγαπ, πας : 6ἱ ποιο 
Ιοηρίοτος σοεἱυεπάφ συμέ, υὐἱ πιπ]ία που αυηε 

περοία, πθφυο ]ε]ηπίας οοηφογἰνοπά, υὈὶἱ του 

πιυ]ί διρροίυμι. Οι ου} Αη Ρεγοίου [μηί- 

οι]ο ϱαρἱεπίῖαπι πιοιϊτὶ ορογίεἰ, αυί ρυθεῖδὴς οι- 
διΐς; εἰ είο ἱπιρεγ[ίεεία βογἱψθγθ, ἵέ πο οτί υογο 
αυἱάετα δἱί : 5ο ἱπιίαςί ροείαφ πιογἰάἶαηας υπαύγας, 
αυἱ ᾿Ιηοᾶθ 4 ἔροηίθ οοευσγεηἰθ8, 445ὐΠ ορηοἰἆυμε 

Ἰοπβίυάϊίηςς, οἱ οὕεγυπὶ 86 Ροἱἱ8, αἴιαπ 4Ρβατομ 

Β αοχιτοπιἰεαἶυα φιἱρυβάδηι ποία : δὲ διηέ, αἱ αρίο 
ἀχετίπι, εοη]θοίυσατιπι ϱοπ]θοίαπεα] Όροτιοι, 
Ἱπιπιοδθγδέυπη Ίη μιτίδφυο {δπογειι Γωρίοηάο, ᾧ} 
πιοάυπη αβδοηυ]. Ὦο οοποίδα οὐτίο ορηδοτὶυοπάἱ 

Γ4(ΊΘῃΘ, Ἠ9ο «91660: ἆδ ἀλιείάῑιαίο αωέοπι {ιά 
ῥοιδρίουΙΠῃ θ5ἱ, οΡρογιοτθ [ωβϊεπάο ουδέ έμς 

οπαῖυς ἀῑοεηάὶ ρεηςς, αωδρίααι οτί Ροίθβε, 
αἆ [απη]ίαγο Ρροιφ ἀθοί]πατος δἱρ υἱ δη ηθεί1η 

Ιοᾳαα5, Ἄσοο ορίἶπια οἱ ρυ]ε]ιθεσίπιθ δορἱρία ορἰσἰοἰᾱ 
6δέ, αιισ' οἱ ἱπάοσείο ροτουαἆοί 6 οτυἁ]ίο : αἰαυά 
Ηί ααἱόάδπῃ, υἱ αἆ τυ]ᾳὶ οομβιεἑιά]ηθΙ 8ΟΟΟΠΙΠΙΟ- 
ἀαία, Ὠμίο αμίδτα, υἱ γαἱρί ἱμάοίθιι οἱ οαρέςη 
ΦΙΡΕΓΔΠΒ; ἴίθσι 3 ος 96 48η ρτίημηι οορηΐί 
Ροιρροσίαφιε οδι. Ναπ ἆᾳυο ἱπρυτίμημ]η οί, ϱ 

βγἰρ]α!ὴ Ἰπίο μενα, οἱ ερἰδἰοἰαπι Πμογργοιαγὶ. Τος 

εα ος ορἰδἰοἰαγυῖΏ θδε ρταιῖα : ὨδΏς 94Η6 οὐίίηθ- 
Ρίπιις, δἱ ΠΟ Ργογσας αγἱάα οἱ Ἱηργαία οπως, 
αυἱ θἶαηι ἱποοππρία, οἱ ἱπογηδία, οἱ ἱπου]α, υἱ 

ἀἰαίυγ; φυθἱθ πἰπιίσαπι θϱί φιιοἆ δοπἰορῃι/ς, οἱ αἀα- 
:δἱΐ9, 4ο πιοπιοτγα δρα ἀῑσιίφ γασυπῃ θ8ί: ἱίδπιφυς 

πιασῖτηο ἵη ορίςίοἷῖς τὸ ἀχαλλώπιστον, χαὶ ὅτι ἐγγυ- 
τάτω τοῦ χατὰ φύσιν, ομοᾶ ογαίι εαγεί, εἰ αά κα- 
ίπγανι Ρτοαίπιε αοεθαῖ!. Ὑθτιϊί Μογδἰ. φεύγοντα τὸ 
λογοειδές, οἱο., [μ4ἱεπάο τεγδογι [μή ἱίαίεΙπ, αά 
(οφ καοἴίαίει ροἱἵνα ἀεε[ίματε. Οθιί9 δἰς η δετίνοι- 
40 οοιιοίδυ6 6556 Που (γορορίας. 

(20) Γρῖφον. (τἱρήαπι, ιο ὁδί, απὶρπιαίσκηε 
δ6ΓΗΙΟΝΕΠΕ. 

(214) Ταύτην δέ. Ίια οοὐά. Ἡοα. ο Μυπίαο, Ἰη 
οὐἷί. Ταῦτα. 

Ὀ | (20) Ξηρὰ καὶ ἀχάριστα. Ιιὰ Ῥατ. οἳ αἰίου ο. 
η εώ11. ξηρὸν χαὶ ἄχαρι. 
(20) Κάὶ ἀκόρητα. ῆὰ Ρας. οἱ αῖ οοὰἆ. ἵπ οἱ. 

εὐχόρητα. Ὑοψείί ΙΠίΟΓΡΓΟ, δὲ «α[ἰείαίεπι ασ (σαϊννε, 
μι ἁἰοίίν, οἰφιεμίία. 

(217) Καὶ τοσαῦτα. [ία εοἆ. ΕάῑΙ. καὶ τὸ τοσαῦτα. 
Μον Ιά. ὅσα χαὶ. ΙΙ εά1ἱ. χαὶ ὅσα. 
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]οείθ, β4]αΐ ἀἰσίιθ, οἱ απὶρπιαίυις εαγοῖ, 4118 Α στἐον, ὅσα καὶ ταῖς πορφύραις ἐν τοῖς ὑφάσμασι. 

ἀπα]εσδεῖέ 4ο θαρὶί οτα(ΐο. Νεφμο αἀπιοάιιπῃ 5 αυ:] 

νἀσαιωας : Μιά οµἱπι αρτοδίο οἱ ΓυδίιίοἙαηΙΠῃ : ος 

μοχρίελίθ. 0α.γο 16 ραγίίες υἱεπάνπι εἰ αίᾳαο 
ρυτριιτῖς 1 ἰοχίωτα. Εἰριγας αιίεπι αὐηίίεπιυς, 

δοά θἱ Ἰμαδ Ψσοφ6 Ρ6Γρ8υςᾶ5 6εἳ ΠΟΠ ἱπγεγεουηία5. 

Ορροςἱϊα νογο, αἱλαφίοπ6ς, οἱ αγία πποπιΏγα βορὴί- 
οιὶς ρτο]ἱοἴσπιιδ : φιοὰ ςἱ αἰἰεαὈἱ οἶαιη αἱ υοαιιις, 
ου αἱ Ιυάεηίος Ρροίϊι5 [αἱθπη6, 4ὐ4ίΩ βδεγίω αροι- 

{ὖ5. Εκίτοπιάπι δογπιομῖς οτίί, ααοά αὐ αἰίφιο ρο- 
σἱιο γυἱτο ἀεεερὶ άἀθ ἁαφυ]]ὰ ἀἰοθηί6, 4μ4η40 ἄνες 

«ἰὲ τ6βπο ἀἰδεερίαθαπέ, ἀίᾳυθ α)ῶ αίεγ 66 οχο- 

µάθθθηί, αμ] ρι]οοσγίσαπι {υἱθ, ααοά Πποη 

Ριιαγοίιις 6556 ρι]οῦγα. Ἠος εἰἶαπι ἰμ. ερἰδιο]ἰς 

ροιϊφοίπηιη οδί οὐδδγναπάυ!η, μέ 16 Ἰηδὶέ {παβοςἰαία 

Ίροπὰς δὲ παραδεξόμεθα μὲν, ὀλίγας δΣ, καὶ ταύτα, 

οὐχ ἀναισχύντους. ᾿Αντίθετα, χαὶ πάρισα, χαὶ {ἰσό- 

χωλα σοφισταῖς ἀποῤῥίψομεν (28): εἰ δέ που χαὶ 

παραλάθοιµεν, ὡς καταπαίζοντες μᾶλλον τοῦτο ποιᾷ- 
σοµεν, ἣ σπουδάζοντες. Πέρας τοῦ λόγου, ὅπερ τῶν 
χομγῶν τινος Ίχουσα περὶ τοῦ ἀετοῦ λέγοντος, ἠἡνίχα 
ἐχρίνοντο περὶ βασιλείας οἱ ὄρνιθες, καὶ ἄλλοι ἅλ- 
λως (39) ἦχον ἑαυτοὺς χοσµῄήσαντες, ὅτι ἐχείνου 

Κάλλιστον ἣν τὸ μὴ οἴεσθαι καλὺν εἶναι. Τοῦτο κάν 
ταῖς ἐπ,στολαῖς µάλιστα τηρητέον τὸ ἀχαλλώπιστον, 
χαὶ ὅτι ἐγγυτάτω τοῦ χατὰ φύτιν. Τοσαῦτά σοι περὶ 
ἐπιστολῶν, ὡς δι) ἐπιστολῆς παρΏμεν (60) ' καὶ ταῦτα 
ἴσως οὗ πρὸς ἡμῶν, οἷς τὰ µείζω σπουδάζεται” τἆλλα 
ὃΣ αὑτός τε φιλοπονῄσεις (61), εὐμαθὴς ὧν, καὶ οἱ 

ἡαφάδω ρταίία, οἱ υἱ αἱ Παίυταπῃ ᾳυ.πι Ργοσίηιε ῦ περὶ ταῦτα χομψοὶ διδάξουσιν. 

αορθἀαηί. ἴφο αἆ (6 Ἰαοίθπυς ἆθ ερἰδἰοΙ(5, υἱ Ρεν ορἰφίοἰαπε, ἐγαηβηοΙε ης : αίᾳυθ ἔδο [οτγίαςςο πι- 

μι ἆ πο [αο]υπὲέ, αυἶδις π]α]ογα ου βδυΠί: οφίογα ρδο (πο ΠΗΡὶ διαάίο οοπιραΓαδίβ, οµΠπι ἁἀοςὶ- 

ἐιαίθ ναίσᾶς, οἱ αἱ {π μἱ5 οἰατί δυΠέ οἱ οεἰευτες (6 ἀοαευυη!. 

ζ8 ΙΙΙ. ΕΙΡΕΜ. ΝΒ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (69). 

Μιιιί Νἱεοὐιίο (εφοτίμς οὐ[ἰεείαδ θρἰδίοιᾶδ, Φαδ (απηϊιαμι Τ6είό δεγἰθεπάϊ οχεηιρία [Παφϊιαταί. 

ΑΙΙΙΜΗΩΠΟ ΠοΓ66 4 ΡΓΔί0 Ροβοῖς, οἱ Νθείογεπῃ Φἰαίο 

Ῥτονθοίιὰ ΓΙΑ, 41 4 Πιθ εἰάβας οἱ Βοἰέση 
η πἰἠ πι η φουπιοπίδιις Ρροεΐς, αι] ]πιάυά πι ΟιΠΙ5 

οι ἰοπὶς οἱ υἱέ απιΦηἰοΓΘΙη οι {α1η απηϊςι. ΔΙ]1ο - 

ΠΙἰΒιι (Ἴθαυςθ ονίπι Γιτγείπειπι φποάάαπι εεγία- 
Πδυ, αἱ Πογου]ευπι μοὺὶς ἐπ]απρὶς, 5ο αἀποά τη 

φιβνο οἱ (γαμηυ]]απης ΠΕΠΠρο υἱ δῖ ορἰδίοἰας 

Ἐν μετοπώρῳ τὰ ἄνθη παρὰ τοῦ λειμῶνος αἱτεῖς, 
χαι γεγηραχότα ὁὀπλίζεις τὸν Νέστορα, ἐμέ τι νῶν 

ἀπαιτῶν δεξιὸν εἰς λόγους, ὃς πάλαι χαὶ λόγου παν- 

τὸς καὶ βίου τὸ τερπνὸν χαταλέλυκα (60). "ὅμως δὲ 

(οὐ γὰρ Εὐρύσθειόν τινα (54) τοῦτον ἆθλον ἑπιτάτ- 
τεις ἡμῖν, οὐδὲ Ἡράχλειον, ἀλλὰ χαὶ µάλα ἡδύν τε 
χαὶ Ίμερον (65), τῶν ἐμῶν ἐπιστολῶν σοι συναγαχεῖν 

ηρας οοἱίραπι, αααμία εορία Πογὶ Ροἱεδι), {π ( ὅσας οἷόν τε), σὺ τοίνυν τοῦτον ἱμάντα (00) ταῖς σαξς 

ἱπηάθιηα ἰιος Ίογαπι {ἱς 10) ἰῃ56γο, ΠΟΠ 4ΠΙΔίΟ- 

εΊτας 5ο ογα(οσίΠα, πέπιιο αὐ 5Ρροοἴπιση οί οδίοη- 

ἐιίοιιθῖὰ, Ροῖιῖαςδ αᾶΠι ά ΙΙδυὮ θα ποδια 

ευ]. Ναπι αἰιά αυἱάάσηι οδί αἰἰσγίι5 η ἱοἱ 11, αιἲ 

Ιον]τι αιιί Πηδ]ὴ5: ΥΕΓΙΙΠ δ6ΓΠΙΟΠΙΠΙ ΠΟΣΙΤΟΓΙΠ) ποίὰ 

οδί, 4μοά ογιἰαηί 1 δομιοβ(]19 αίφιο ἀεοτοιῖδ, υί 

μδι νομοί. Εί αιιοπιαάπιοάυπ ο ἱπβοιιθ 
ματία, ία ου! ογα(Ἴσοηθ Ραί0Γ ηᾷ 66ΙΠΡΟΓ 4ΡΡΗΤΟΙ, 

0ος ΠΒ 4ὐ41η ἰἱ φα! ρευςγοἙριιπὲ, οΟΓΡΟΓΙ5 ΠΟ- 

38) ᾽Αποῤῥίνομεν. Τα Ραγ. Λ.ίου οο. ἀποῤῥέ- 
ἕωμο, Ιη οἱ. ἀποῤῥιφόμεθα, ααοά πια]ἰεί Μονε]., 
6111 ργῶσθά]ἰ παραδεξόμεθα. ' 

90) "Α.1.Ίοι ἆ.1.Ίως. Τιο ορἀἀ. ἄλλος ἄλλως, 
ος Παρήμεν. Ρας, οἱ αἰίες ο. ον ἡμῶν. 
(51) ΦιΊοπονᾖσεις. Ιία (105 οοἆ. ἵπ οἱ 

πονῄῆσηῃς 
(52) ΛΙΙα5 ΟΥ. Βοµῖρια Ρραυἱο Ρρορί ργφοθίση- 

ίσοι. 
(565) Τὸ τερπνὺν κατα.λέλυχα. Ἱια «ο. αίπυο 

οἱ Ῥαςφ8. ἵη ο{ἱ. τὸ φιλότιμον. 
(64) Εὐρύσθειόν τινα. Εγδί]νοιις, ΜΥΕΘΠΑΓΙΗ 

ΤΟΧ, ἆυομίς οὐἱο οὔδδφιιθηδ, ἨΗυτγοιίθιι, ο οι 
{άνσι, δἱυί δι υάἱέμπη , αά ἀῑοίήπια «μισο αἱ - 
ευιια πογ]εμίά αὐθρῖὲ, 5Ρ6:λη5 ΓΕΠΙΓΙΗΙ μἱ ροηιίς- 
τ πιαφη]ιάίηο. ορρτἱμιθγοίυ αἱ 5οἱπρογ οναςὶί 
γίοἱου. ΗΦε πιειιοναὶ Ὑλερίέως, «Φπεῖά. γι, νο». 
901-905: 

Όι ἄμτος Πεί[[6 {αὐητες, 
Πεφε εῦ Ειτψεί/εο, [αι ὁιποπὶς ἐπίσια, 
Ρογ[οτί!. 

(5) 'Ηδύ»τε καὶ ἥμερον. Τα Ραρς. Εάῑι. ἤμερον 
χαὶ ἡμέτερον, κανε εἴ [αηι([ίαγο. 

(001 Σὺτοίγυ» τοῦτον μάντα.Ρατοάϊα ο6ί ἱηδρηί», 

Γ. φιλο- ϱ 

ἑγκατάθου βίθλοις, οὐκ ἐρωτιχὸν (57), ἀλλά λογιχὸν, 
οὐδὲ ἐπιδειχτιχὸν μᾶλλον, Ἡ χρήσιµον χαὶ τῆς ἡμε- 

τέρας αὐλῆς (69). "Αλλου μὲν γὰρ ἄλλο τι γνώρι- 

σµα (59), ἡ μικρὸν ἡ μεῖνον' τῶν δὲ ἡμετέρων 

λόγων, τὸ παιδευτιχὸν (40) ἕν τε γνώμαις καὶ δό- 
γµασιν, ὅπη παρείχοι (41). Καὶ χαθάπερ εὐγενεῖ 

τόχῳ (43), τοῖς λόγοις ὁ πατὶ]ρ αἱεὶ συνεμφαίνεται 
οὐχ ἧττον ἣ τοῖς σωματιχοῖς ὡς τὰ πολλὰ χαρακτῆρ- 
σιν οἱ φύσαντες. Τὸ μὲν οὖν ἡμέτερον τοιοῦτον. Σὺ ᾿ 

ἱπη]έ Μοτα]., αά Ίωπο Ηοιπογίομπῃ ΥΟΓΦΙΠΙ 1ος. 
χιν, νεις. 219 : 

Τή »ῦν τοῦςον ἱμάντα, τεῷ δ᾽ ἐγχάτθεο κὀ.1πῳ. 
Πος πιαπο αεεἰρίίο, φτοπιῖοφμο ἰπιροπί{ο οτι. 

(27) Οὐκ ἐρωτικόν. 604. Ῥ889. οἱ αἰίος οὐκ ἔρω- 
τικόν τινα. 

(09) Καὶ τῆς ἡμετέρας αὐ.ῆς. Ιίὰ Ῥᾳ55., Ῥας, οἱ 
αἱ ορ. πό Οομιυο[, Νοδίτα εαμία, Πας, «οἰ/{,οί 
ἀἰδοίμ[ίηα ΘΟΗιτὶνιἶαμ, 101 ρνυ[απα οτι οπής. Ἶιι 
1. καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐλοῖς, (ιιοὰ γοχιὶι Μος, 
Αά 1δί0 οἰἶαπι ΠΟδΙΥαΤΙΗΝ Εἰδίαγιὴε. 

(69) ΙΓ Ρώρισμα. Ἱιν εοἆᾱ. Ἰλομ.. Ρας. οἱ δαν. 
ΕΠ. γνώριμον. 

(40) Παιδευτικόν. Τια ος. ΡΑ0. οἱ Γορ., Μυπίας. 
οἳ Οομ)δοῇ. Τη οι. παιδευτόν, νεγϊίαο ἱπίοτρνος, 
ΦΕΓΗΙΟΜΊΙΠΙ Ποδίτογαπι ποία ἐδί, ἰὰ φμοά εγκά (μπι οί 
ἔτι πι σεπ(οµ1ἱδ, Π111 Τη ορμἰοπίδιες ἀεεγειῖσευθ. 

(Ἠ) Παρείχοι. ΙΙ εο. Περ. αἱ Ρας. ἴω οἁἰε. 
παρίχοι. 

(43) Καθάπερ εὐγενεῖ τὀχῳ. Λα οογίθ τθτῦο- 
ΓΗ ΤΗ υΠΟ οκ οοι4. Ἁομίας., οἱ [Ώνίο οἰαιῖος: Καὶ τοῖς λόγοις ὁ παττρ ἀεὶ συνεµφαίνεται, οὐχ ἦττον ἣ 
χαθάπερ εὐγενεῖ τέχνῳ τοῖς σωματιχοῖς, ὡς τὰ πολ» 
4, χαραχτΏστιν οἱ ρύσαντες. 



µϱὖν 

ὧν γράφοµεν ὠφέλειαν. Τούτου γὰρ ἀμείνω μισθὸν 
οὔτε αἰτεῖν, οὔτε ἀπαιτεῖν ἔχομεν, ἡ τοῖς αἰτοῦσι 
λνσιτ.λέστερον, ἢ τῷ παρέχοντι πρεπωδέστερον. 

ΝΙ’. ΤΩ ΑΥΤ (45). 

ΕΡΙΣΤΟΙΙΑ ΙΤ ΥΙ. 

δὲ ἡμῖν ἀντιδοίης, αὐτό τε τὸ γράφειν, χαὶ τὴν ἐξ Α 
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5, υἱ ΡἱωγίπΙ, ἱπηοίοδουιπί. ἈΝορβίτιπι ἐριως 
ε]υδπιοάί οδί. Αί (ία ποὺῖς οἱ ἱρδαπῃ δογἱριίοηεπι το- 

Ροπάα8, θ6ἱ οιπο]ιπιοηέαπι εκ ἰἶδ ααδ ορ υἶπιις. 
Ροιογαπ) δΠίη] Ίο πιεγοσάσιη πθ(6 Ρροίδτς, πθυ 8 
τεροδοςγθ ἡαβθθπις, αυἱ Παρἰιαπιίους υἱἱ11οσοή], αυ 

Ιαυρίοπιῖ πιαρὶς ἁροοΓαπι. 

ωΗΠ. ΕΙΡΕΜ. 

: 1ΠίΕΥ ερὶείοίαδ φμαδ ρτο Νἰἱεοδιμ[ο 6γεφογίης σοοἱ{ορϱίέ, Ρὲἱηιαδ εολοθά1ί ερἰείοἰἰς Βασ]. 

Ἰλεὶ προτιµήσας ἐμαντοῦ τὸν µέγαν Βασίλειον, 
εἰ χἀκείνῳ τοὐναντίον ἐδόχει (44), καὶ νῦν προτιμῶ, 
οὐχ ἧττον διὰ τὴν ἀλήθειαν, Ἡ τὴν φιλίαν. Διὰ τοῦτο 
προθεὶς (45) τὰς ἐχείνου ἐπιστολὰς, τὰς ἑμὰς ὑπο- 

τίθημι. Καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ πανταχού συνεζεῦχθαι 

ἡμᾶς ἀλλήλοις, χαὶ ἅμα τύπον παρέχων τοῖς ἄλλοις 

τοῦ μετρίου καὶ τῆς ὑφέσεως. 2 

ΝΔ’, ΤΩ ΑΥΤΡΩ (16). 

Οὔπη Βαδ[ απ π]ασυ απ] πο] 68ιηροτ ργαιυἱοτίηι, 

(αμιθίςί Η οοπίγαγίαπη γἱἀθγοίιγ, άμα πµπο απο- 
ᾳἩ6 ΡΙΦΙ6ΓΟ, ΠΟΠΗ ΠηἶηιΙ5 γογ](αίθ, 4. αλίοἶε]α 

πιοέας. θιοοίγοα ορἰβἰο!ῖ Μας Ρνίογο Ιοεο ρο»ῖιῖθ 

πιο δι ηθοίο. Ὀρίαιο οΠἱπ Πο ἱπίογ πος «0- 

]υπείος «656 ομρίο : δἰιπιι]ᾳο οί ἰά 4βο, τί Μο - 

ἀοδίίῷ ασ φαὐηιὶρεἰοηῖς θχδππρ]Ιση αἰἰἰψ ργσὺσοαπι. 

9 Ι1ν. ΕΙΡΕΝ. 

Ηαπο εἰίαπι αἆ Νἰοοδαίωπι ερὶσοἰαπι οὗ ποπεηῖς εἰ πιαίεγία εοθπαἴοπεπι σαὐ]ηθίπιαδς φκαΠὶ (αηἱος Ε0- 
εογἰρίαηι 6956 (6ΙπΡΟΤΕ ργοδαθί[ε εδί, οιιπι τοβαπιέ Νἰεοδμίο αγίεπι δεγἰδεπάϊ Πεγας (ταάϊαϊί:. 11 ἐδία φκίά οἰι 
(αευ]ι]σηι4 οἵιπι ἀοεεί ἰασοπίεθ. 

Τὸ Λακωνίζειν οὗ τοῦτό ἐστιν, ὅπερ οἵἴει, ὀλίγας 

συλλαθὰς γράφεινι ἀλλὰ περὶ πλείστων ὀλίγας. 

Οὔτως ἐγὼ καὶ βραχυλογώτατον "Όμηρον λέγω, 

καὶ πολὺν τὸν ᾽Αντίμαχον (47). Πῶς: τοῖς πράγµασι 

χρίνων τὸ μῆχος, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς γράμμµασι. 

ΝΕ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (49). 

ΙιαεουίοἙ ἰοφᾳυ1, ηΟη ϱ8ἱ, αἱ ρυίᾶ5, ραἳσας δγ]ία- 

ρα5 βογίρετο, δεἆ ἆε ρἰασίπηὶς γεὺιβ ραισας. Αί4ιιΦ 
λος Γ4ΙίοΏθ «Ρο δεί πιαχἰπιθ Ὀτονί]οηιπ΄ Ποπιδγυπι 

6666 ρτοηυυηίίο, δἱ ρτωχαπι ΑηιΠιασλμπι. Οἱ ἵαη- 
άαπι ἱδίιά } ηἰπίτυη τούς, ποῦ ίσο [ἐογὶς Ίοπ- 
δἰιμάίηθηι αδπιαηρ. 

ΙΥγ. ΕΡΕΝΜ. 

ΝΙεοδιίνΗε ας ερὶδίοία ρεταιιαπιἰδδίπιΣ ἠπυί[αί οποία, µε 8650 ἱπυΐσαι. Οἱ (ΕΙΗΡοΥΟ δεγὶρία οἱ μέ! 
ἑπάίεαί. 

Φεύγεις διώχοντας ἴσως νόµοις ἐρωτιχοῖς, ἵνα ο Οιοί ρεγνοφιεπίες Γηρίς, ἰὰ [ογιαδείθ οχ 4ΠηΦ/9- 
σεαυτὸν ποιῄς τιμιώτερον. χε οὖν, καὶ νῦν τὴν 

ποῦ μαχροῦ χρόνου ζημίαν ἀναπλήρωσον ἡμῖν. 

Καὶ εἴ τἰ σε τῶν αὐτόθι χατέἐχοι (49), πάλιν ἀφ- 
ἠσεις ἡμᾶς, ὡς ἂν σεµνότερος ἧς, πάλιν ποθού- 

μενος. 

Να’. ΘΕΚΛΗ (60). 

γή Ἱερίυις [αοίφ, υἱ Ίο Γα({0ηθ Ι9ἱΟΡΕΠ Οἱ |ο- 
πΟΓ6πΙ εοηοἰ]ῖο». επί ἱβίίωτ, υἱ οἱ ηυῃο ἀἰυιωτηὶ 
ιεπροτῖθ ἀοίγίπιθηίμιη ποὺίφ βατοίᾳς. Ας δἱ αιἱά 
ΓεΓΗΠΙ ΕμαΓαΙη {θ ΓαΙµεΓδί, ΓΙΓδυΠΙ ηπος το]ίπη!ιθς ς 
4ὐ0 αμβιδίίογεπι 8ο Γα(ίἱ0Πο {6 τοἆᾖθς, ΤΙΓδΙΠι 4 
ποδίβ οχρειἰέμφ. 

Ισ. ΤΗΕΟΙ 4: 

ΤΙεεία, αά Φμαπι «εγὶρία εδ [το ἐρἰείοία, ΜΙΜΗΕΥ [ως ρίείαίιε ἱπείρηϊδ, φκα [ογ(ίίο ἐπ Πεςθεσί/ιάΐνεπι 
6τερυνὶἰ εεπεταί, οοςΚδίΟΠε εκ]ωδάαπι ερὶδιοἰᾳ ἀε οαἰαμῖίαιἶδις αά ἱρεηπι ἀαίσ, ἰπ φια αἰἰφιίά ἵμδα 50 
ποηιύιε αἀἀϊάεταί. 

τὴν μιχράν (541) σου πρρσθήχην τοῦ γράμματος, 
ὡς μεγάλην ἐπιστολὴν, ἐδεξάμην. Ἑμοῦ γὰρ ὑμεῖς, 
καὶ ὑμῶν ἐγὼ, τοῦ πνεύματος οὕτως ἡμᾶς ἁρμό- 

'.σαντος (03). Τοῦτο εἰδότες, εὔχεσθε (95) ὑπὲρ 
ἡμῶν, χαὶ περὶ πάντων θαῤῥεῖτε, ὡς οὐδένας (53) 

(40) ΛΙίας ΙΙ. δοτὶρια δοάεπι οἰγοῖίος {ΕΠΙΡΟΓΟ. 
44) Εἱ κἀχείνῳ τοὐναντίον ἑδόχει. ἴια Ῥα5ς. 

ΕάΙΙ. πιπαθ Ώ6ηο δοχεῖ, υἱάεαίπγ. θάογαπι φαἱόεπι 
νογὺονΊμη ἐὶο β6Η5ΗΦ οδί, (απιεί(δὶ {{{6 εἰδὶ πιε ρτα” 
[εγγεῖ. 

19) Προθείς. ια Ἡορ. ἆιο. Εάῑῖ. πιαὶό προτι- 
εἰς. 
(40) ΛΙας ΗΙ. Ροπὶρία εἶἴτοα Ἰάθπι έεΠΙΡΙ6. 
(47) Καὶ πο.ὺν τὸν Αντίμαχον. Ληπιαεναπα 
κ. (μἱ99ο οὐδουΓιδδιπιαπι «οἱήρθτο εδί οχ ΑΡ[ἱο 
ὁρατγίίαπο, υὑἱ Αάγίαηιπι ἱπιρογαίοτος αἲί Οα]4ς- 
οἶαπος Ιγον υυβδουΓίΒΞΊΠΙΟΦ, ΑπΐΠΙαΕΙ ΠΩ ὑπίίαηάο, 
βογἱραί9εθ. Ωιἱη οἱ Ὀἱου (Οα8δἱιςθ ομηάθια Αγά 
ορ Ποιιογὶ ΡοδΊπα 4Λοἰἱετο οοφ!ἰά5δδο, δἱ Ρο ο0 
Λη Άυπα Ίη 5ο] ἱερεπάυμηὶ ἱπάμεστδ, ο]16 

Ενίρυυπὶ (ωυπι Ἰίδραγυπι αὐδἰίαπιορίήπι, υἱ 

Ιηροπίοπι ερἰδίοἰᾶ1 αεςθρἰ. Ναπι οἱ Υο5 ηοβίτὶ, οἱ 

πο γοδίτί δυπα5, αρἰσ]έα Π]ηι]γιπ πο αἆ Ώυῃο 
πιοάυπ οοραἱαηίο. θαοἆ ουπι γοῬυῖς οχρἰοραί]η δἱε, 
Ρτο ποδίφ Ρτ6σθρ αἆ Ώοευπ αἀμ]ρεία, οἱ ἆο οπιπὶ- 

ΠΟΙΠΟΠ πημ]ῖ αἆλιιο ἱρποτανογαηί. Βιιι,. Τι46 Φιιά 
1 οχίοοη. 

(48) ΛΙὶας ΟΙΙΥ. δεβὶρία [οιίο οἶγσα δοβάεπι (θπι- 
Ρουα. 

(49) Κατέχοι. 094. Βεᾷ. κατέχει. Τὰ οἱ Ἱερὶι 11, 
αιὶ γοὐἰί : γει(πεί. 

(50) Αἰίας 060. Θοε]ρία οἱγοὰ 4ΠΠΗΠΙ ὅ732. 
(51) Μικράν. Ἱια εὐάᾱ. ἂσδ. εἰ Ρα88, Ἱπ θἆ. µα- 

χράν. Μοχ ἐμοῦ. [ία ΒΙ1. εί (οπιυε[. Εάῑί. Σµοί. 
οι Ἀρμόσαντος. Πα οοἆά. Περ. οἱ ΟοιπΏε[. η 

εάιι. ο ουτο. 
(55) Εἰδότες, εὔχεσθε. ἵια «οἱ. Τομ. οἱ 0οιμὴο{. 

Ἡι ο. εἰδότες, χαὶ εὔχεσθε. 
(54) Οὐδένας. δὶο ειιειάανίπιιις οχ ο0ς. ΡΗΡ, οὐ 

δένα, η.ιου ν]ιέο8ε ἱερίίαν ἵη οὐ. Μος, ἡμῶν, Κά, ὑμῶν. 



"“! 5. 6ΠΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ .“. 

Γι Γεῦης ΠΙΆΡηΠΟ 4Πἱπιο εδἰοἰθ, 46 ἀο πουὶς Πιά Α γνησιωτέρους ἡμῶν εὑρίσχουτες, οὐδὲ μᾶλλον τὰ 

Ρογρυβσαπῃ λιαυείοίε, αυοά πυ]]ο υπᾳυ.πῃ, φ0ἱ 6ΊΏ- ὑμέτερα κοινουµένους (55). εἰ καὶ µῆπω, μήτε 

εδΓίογθ 6/4 Υ06 4ΠίπΙΟ ϱηί, πεο αἱ πιαφία Τε συνήθεια πολλὴ, µήτε πεῖρα τοῦτο ἑδίδαξε. Περὶ δὲ 
νοδίγαφ ϱΟΠΙΠΙΠΠΕ οἱ θἱ 9566 ἀπεληί, ΓερεΓίείφ, τῶν λυπηρῶν, τί χρῆ γράφειν, ἡ ὅτι βούλομαι τῆς 

οιἱαπισί αἰ]οαυί Ίου πθο Ιοπρα οοηδιείιάἀο εἰ [απηὶ- ἄχρας φιλοσοφίας χαιρὸν τοῦτον νοµίσαντας (56), 
Μαγίέας, π6ς οχρετ]εΠίἰα ἰθβίαίυπη [οοῖί. Ὃο ἴν αι - ἐγχαρτερεῖν τοῖς πάθεσι, καὶ οὕτως ἀγωνίζεσθαι 
ίοµι τοῖκιθ, αυ πιοἰθρίδιη απετυηί, αι] αἰ]ιά πρὸς τοὺς λυποῦντας, ἐπειδή γε ἄλλως οὔτε δυνατὸν, 
αοτἱνογο αἰἰ]ηδεί, 641 αυοἆ 6056 τυὶο αἱ εἰιπι- οὔτε ὅσ-ον, 

πι ΡΗἱοφορα]α (επιριςθ Ίου 6566 οχἰδπηωηί, η οααήδίίυας [ογίεπι απίηυπ ργβείαγο, αἰᾳυς ια 
ευω {ς, αὐἱ ΠΙΦΓΟΓΘΠΩ ἱπ[ογαπί ἀθθεγίαγε, αιιαπάοφυἱάεπι αέος ηθο ἠοσί Ροΐθρί, Ώςς [ας ορί 

κο νι. ειΌεΝ. νΖ’. ΤΗ ΑΥΤΗ (Ώ. 

ΓπΙεγ Βαεἰἰ ερὶείοίαε, Άπε «οοχχ! Ροπί(κγ; εεά Οτεροτῖϊ ποε!γὶ, ΝΟΝ τετο Βαδἰὲ [είνα εεί. Εἰεπίιι, 
«ΜΗ ΠΟδΙΤΟ Ῥγζρηιἰο Μαγαπο ίοφμαν, ἠν]μ ερὶείοἰα; αμείοτεπε ὀτεβοτίαπι ΝασίαΗΣΕΠΗΠΙ 6556 ΠΟΝ οὔφοτο 
Ρογρίοἰέωρ. Τοΐα δαρίί (γεφογίέ αγφμ[ίαδ ϱί ΦΕΠΟΤΕΣ. [εείνηπιῳκε «εγἰθεµάἰ ΦεπΗς. Ἱπ Άαε απίειι ερἰείοία. 
ΝΟΝ δἱµ6 5ο/1{0 {εροτε ΤΛεείαμι Τοφαί, αἱ Εἲ φκὶ εεεἰαδίῶ εοπδερίκπι ἐαδίΓπέδαηΙ, υέη πε δαρρεά{{εί, Ργορίεγεα 
κοά υείεπιεπε αππὶ ργα(εγδὶ [γίφις οἶ[εν οκοεἰάεταί. Γο0γγο σγεφογίως ποδίεν εχσαἰᾖβεαζ πιαφνίέβεε (απερ[ῖ 
απάευι ραίτ 30 (γἱθμΐ. ΝΟΝ {απιεη 4 ἱρεο (επερ]ο, εν] κε ΠιεπΙίο ᾗί ἔπ ογα[ἶοπε 1» α[ίας τει, φκοάφκε αάεο 

ζαπι αὖ αππο 503 εχείγµείωπε εταἰ, εεά ἄε φκἰύκαᾶαπι επἰεγπἰς ογπαπιεεμίἰὰ ῥτοφγέεςν (επιροτίς (επιρίο αά)εειῖς, 
ἰά 656 πίε[Ηφεπάκηι ἔρεα ερὶείοἰα Όεγῦα 101 δα(ἰς ἐπίε[ίεεία α ρτὶοτί ἱπίεγρτείε εκαάε!. 

Ῥγοιογϊο 4Ππο, [τρις ἱποιδηίέ ραιγίο νελοππεῃ8, Β Τὸ παρ.ιτπεῦσαν ἔτος, χρυμὸς γέγονε (58) τῇ πα- 
οἱ τείαπι ρεπιπιας /άῦι ἆ ρασίυπι βο]υέας δαοοἰα!ε: τρίδιβαρὺς, καὶ τὰς βλεφαρίδας τῶν ἀμπέλων (09) τὰς 
4 ὐε εὔπι ἰογῖ]εθ γοπιαηφοτίηε, Ρ]η]αίας Ποςίγας οἷς- δη πρὸς ὠδῖνας λυοµένας ἀνέκοψεν. αἱ δὲ ἀπομεί- 
9 εί απ]ήαφ µοὐάἰάθτωπί. 80 αιιὰ Ποβ ἱπάμσίί, νασαι στεῖραι, αὐχμηρὰς χαὶ ἀθρόχους τὰς φιάλας 

υἱ ρἱαηίαγυπι ιο ἑαίοπ εἰθί (Γαρίεο οὗ οευἱο ἡμῶν ἐξειργάσαντο (00) "τί δή ποτ’ οὖν σοι τὸν τῶν 

Ροποτοπιας 1 Όι εί {ρ8ὰ δεουπάυπι Βπἱοππωπθπι 5 «φυτῶν ἀχαρπίαν ἐκτραγῳδῆσαι προήῄχθηµεν; Ἵνα 

βυνὶθ Πογεφοεης γἱίβ οἳ Ρ4ἱιεβ θὑυπάδηβ: ποπ ἉὙΥένῃ ἡμῖν, κατὰ τὸν Σολομῶντα, χαὶ αὐτὴ ἄμπελος 

ὕΥαπη ΡΓοίογθης, 8δεἆ υνατΙΠΙ τοτοπι ΦἱἱοπίδιΦ χυπρίζουσα, χαὶ χατάχαρπος χληματίς ’ οὗ βότρυν 

εχρτίπιεης. Οἱ δυίεπη ο ναηί, φαί θυπί] Ου ἐξανθήσασα, ἀλλὰ τῶν βοτρύων ἐχθλίψφασα τοῖς διφῶαι 
εοε]εθί(ο εοηβερίιπι οχβίγαυπἰ. Ἐρο οµπΙ ποη ἣδ- Ἅτὴν δρόσον. Τίνες δέ εἰσιν οἱ διφῶντες; Οἱ τὸν περί- 
νύβ!η τιηάθ 605 ΠΙΟΠΙΑΠΟ Ιᾳμογθ ΓΘΕΓΘΕΠΙ, ἂ {ΗΛΠΙ ἍΘολον (01) τῆς συνόδου (613) τειχίζοντες. Τούτους 
ἀεχίεγαπι μγὶς γο[εείαιη ϱοπ[υβῖ, ί ΙΏ ΠΟ ιο ῥὁρεινῷ µεθύσματι ποτίζειν οὐκ ἔχων ἐγὼ, ἐπὶ τὴν 
[οπίος Πιινία φωαάδπῃ οορία ΠΙΙΙΑΤΟ Ίυῦθας. Ἰά µπολυστάφυλόν σου χεχώρηχα δεξιάν. ἵν ἡμῖν ἐκ 
οπίπῃ οἱ εἶιο [6εθι]8, πη]έογπῃ φμἱάθπι ΟΓα Ου: Ἅποταμίας τοὺς σοὺς χελεύσης ἐπιῤῥεῦσαι χρουνούς. 
μήδ, 64/16 αγίάα: πιο γθγο ἱπορείμηίς Αἰίευη Γοβαίο- ἍΤοῦτο γὰρ τάχος ποιῄσασα, πολλῶν μὲν στόµατα 
τομ] τουγοδΏῖδ. ξητρὰ θεραπεύσεις (66), εὐφρανεῖς δὲ πρῶτον ὡς ἕνι 

μάλιστα καὶ τὸν ᾿Αττικιστὴν ἑπαίτην (64) ἐμέ. 

(ὅ5) Ὑμέτερα κοινουµένγους. ἓία Ῥαγ. Ε.Ιι. ἡμέ- ᾳ 0οἆ. Τ]οοά. εἰ. , δἷο ἠαὐθίαρ : Ηαδεαι ππκεφαές- 
τερα χινουµένους. 6 [ἱεοηίαπι εαπε(ἱκείπιο υεπεταθἰ[ίφμα εοποί{ἰο, 4ο. 

(δ0) Καιρὸν τοῦτον νομµίσαντας. Τία Ρατ. ἘάΙι. εεάθηε, δΟΜΟΤΥΜΠΙ φμοά οριανί!, γείπφκετε. Νἱάσδιυς 
γδμίσαντες. 

(57) ΠΠ; Παςἱίλμας ΟΟΟΧΧΙ. Θοτὶρία οἶτοὰ αη- 
μίΠ 12. 

(58) Γέγονε. 0015]., ἆμο Βεμ. ἆιο οἱ οι. γεγέ- 
ται. 

οφ] Τῶν ἁμπέ.ων. Πλ]. οἱ Μθά. τῆς ἀμπέλου. Π- 
ἆδιῃ λυοµένας εοθρδί {π Πας]. λίοἆ. Ἰαὺὑοί πρὸς ὠδῖνα. 

(00) ᾿Αξειργάσαντο. Οοἱβί. ἀαο οἱ Πεμ. ιο εἰρ- 
Υάσαντο. Ραυἱο ρυβί, Ιάσιμ ἐἑκτραγῳδῶ; ἵνα ἡμῖν. 
δίο Ηων]. 

(61) Τὸν' περἰδο.Ίον, τοφδὶὰϊ εοπφερίµηι, ημἷα νο 
γοεθ ΠΟΠ ραγίοἱος ἱραίηδ οεοἱοκία. ἀθοίρησηίυς (1111 
οπί ἔρφα γἱήείτ [μἱβθὸ οχνίγυοία), 96ά δ6ΡΙΙΙΗΙ 
Ημ ἆ η μαίπου Ππάτογιπη, αιοά θοεἱονίαπι Ἰπίθγ]ο10 
αἨζηιιο µραιίο ορ, αγοἰθ, ὑαἱηοῖς δὲ αἰῑί οἱ 1β1ο1ἱ 
ΓΩ (ἠωμίίηαίο «ἱημρουαί, υἱ νἰάρτο θβί {η Πἡ. ιν Ρο 
ἱέα (οπεἱαπι ΠΠ], ο8ρ. ὅθ; θί {π Πἱ0. ιχ Οοι]. Τ]οοι]. 
Εε. σεν αὐ{ ἐρμηρ[ΗΙ 4ἰοίέάγ τεττάρων τῶν τειχῶν 
περιθολῇ τειχιζόµενον, φκαάτἰραγιἰ(ο ῥαγίειιηὶ «ἐλίο 
εοριε[Ηε. 

(ὐ5) Τής συνόδου. Νοη ἀθεαπί οχεπιρἰο ἵι αῖ- 
υυρ οοζ]έδ]ο Ογἱρίππογαπη δἱο γοσδμίας, Υἱάε ἴα- 
εἰ οβ/νοίαὴ ὁοειχκχνι. τη Ἱερο Οοηδίθηε η], δρ. Χνι 

οοε]οδίαν Ο/ιγ]νιἱαποση ἀοθίρηατο Μαχἰπιίπιις ς η 
Βιθευίαα, Ελ. ἓκ Πές. «8ρ. 10, ουπι αἰί Ίερε Ρὶο 
οἰεαηὶ οἱ Μαχἰηιὶαηἡ Φ4ΠΟΙΤΙΙΙΗ Γμής96 τὰς συνόδους 
τῶν Χριστιανῶν ἐξηρῖσθαι. Ίρ9Ῥ εηίπι ἔδης Ί6βοιι 
αμτοραμα, ἠἰς οοιοσάἰὲ αἱ .] χυριαχά ἱηδίαιγοπί. 
γιάεπίαγ 6Γ{ρο διροσίοΓὰ νθιυα οσο γοὐάεπάΣ, κα 
(ωιγἱειίαπογ μπι οεε[εσὶα ΘΥΕΥΙΘΥΟΊΙΜΤ. 

(05) Στόµατα ξηρὰ θεραπεύσεις. Ῥνο ἰς νοςὶ- 
Ρι8 ἱῃ Ἱκορίο πίτοφυο οἱ Οοἱ»]. άάυρας Ιοβίιυς ἀνα- 
παύσεις ΨΦυχάς, αΝίµιος γζΕΥΕΙ.δίς. 

(4) Ἐπαίτην. Μα λίεά. οἱ Ιαν]. ΕάΙιὶ ἐπαινέτην, 
ἰακάαίογέι. Ῥαγυὴ οοΙπιοάθ ΟΓομοσίις ΑἰἰίοΙη 
ΙΟΙ4Δ{ΟΓΕΙΏ 8ο ἀϊσθγοί : αἱ ρογασμίο τοσαὶ 8ο Αιῑὶ- 
μὴ γοβαίοίθιὴ, 14 οί Ποπ να]άο ριάθηίοπ. Ναι 
06 ΑΙΠἰεΙΙ ἰάεπι θ5ἱ 40 ἱιπριιάσμς; νοἱ αυοά Αιἱιο- 
πίεηβὲς Ἴιοο γἱίο Ιαυογατθηί, νδὶ αιοά ρειογαίέια 
εήρσιυ 116 φυἱ αγλος ἱποο]αμί. Όπάο ἡίυά Ηογα- 
11, ορίδι. ιχ : 

Εγοπιΐε πά µγβαπα ἀεεσεμαί ργκηιία. 
Πως Ορος 5. Βας1Η1ἱ οὐ ἱίογυδ, φπἱ Πο ἵϊο ΓοΓδ4ς 
γοζει ἐπαινέτην ΔΠιαΙάΔβδοΠί, αἱ 4ρυ ΕΓΑδΕΙΗΗ 
ἱεβίβομὶ αὐαβίμη, {{πκά αἱ[βοῖίε ΑΙἠοπίενεες Α:Λο- 
δὲ {ημάατο. 
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ΝΕ’. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (65). 

ΕΡΙΡΤΟΙΑ ΙΥΙΗ. “1 

ΙΥΗΙ. ΒΑΡΙΗΙΟ. 

Ναγται (γεφοτῖκδ φμοπιοάο Βαεὶξ 4ε[εΙΙδΟΥΕΠΙ 56 0316 ΕΥΙ{ εοπίτα ρἱ{οδορ/ίαπι, φυῖ εο ποπιίπε ει ἐπὶ- 
ρἱεἰαιὶς σεεµκαθαί, φμοά ορὶγἰ(15 δαπε({ αἰνἰπί[αίει Παιιάφιια/ πα αρετίε εοπβίεγείαν. Ἱν ἱία (ΟΥαροΓῖὶ, Μο 
αηἨπο δεγῖρία οἰί ἠαὸ ερὶδίοία, 4επιοηπδίγαυΐδ ; 11ΕΠιΡέ Ρ0δί ΠΙΕΠΣΕΠΙ δερίεπιῦγεπε, ἵπ ΕΝ ἐπείαάιι ὑεαιί ΔΙ αγ- 
ἐψγίς Εαρεγελὲὶ πιεπιοτία, Ἱπάε Βαείέπι οαιηιπὶαπάἰ απδα!ι αγγἰραθγαί ΙΗΟΠΑΕΙΙ. 

Ἐγώ σε καὶ βίου καθηγητὴν, καὶ δογμάτων δι- Α ἉΑΕΡο ἴθ, οἱ ΡΓο γἱί ἀμσθ, οἱ Ρτο Εᾳ6ἱ ασ ἀορπιᾶ- 

δάσγαλον, χαὶ πᾶν ὅ τι ἂν (06) εἴποι τις τῶν χαλῶν, 

ἐθέμην τε ἀπ᾿ ἀρχῖς, χαὶ νῦν τίθεμαι’ χαὶ εἴ τις 

ἄλλος ἑπαινέτης τῶν σῶν, Ἡ μετ ἐμοῦ πάντως, ἣ 

ωετ ἐμέ. Τοσοῦτον ἠττημαί σον τῆς εὐλαθείας, καὶ 
οὕτω καθαρῶς εἰμὶ σὀς{ Καὶ θαυμαστὸν οὐδέν, Οὗ 

γὰρ πλείων ἡ συνουσία, πλείων (07) καὶ ἡ πεῖρα' οὗ 
δὲ ἡ πεῖρα δαφιλεστέρα, καὶ ἡ μαρτυρία τελειοτέρα. 
Καὶ εἴ τι ἄλλο µοι τοῦ ζᾗν ὄφελος, ἡ σὴ φιλία καὶ 
συνουσία. ἝἜχω μὲν οὕτω (08) περὶ τούτων, καὶ 
ἔχοιμι. ᾿Α δὲ νῦν γράφω, γράφω μὲν οὐχ ἑχὼν, 

γράφω δὲ ὅμως. Καΐ µοι μηδὲν ἀχθεσθῆς » ἢ λίαν 
αὐτὸς ἀχθεσθήσομαι, εἰ μὴ χατ᾽ εὔνοιαν ταῦτα λέχειν 
ςε χαὶ γράφειν πρὸς σὲ πιστευοίµην. 

ίαπι πιβρίδίνυ, οἱ ηαἱάφυ]ά ργ οἱ ασὶ α αιιοηυαΠη ἀἱοῖ 

Ροΐδυέ, έπη απίϊαω]έμς Ὠδδυἱ, υπ πυπο ἨάΡεο: εξ 

ἱ αἱ αἰῑαφ ἑμασυπι Ἰαιά πι ΡρτοἹσαίος οί, οἱη- 

ΠΙΟ τοὶ Ποσο θ8ί, γε] ρορί πιο. ὕραιοε αἀθο πιό 

εϊ ἀογίησίί Ρρὶοίὰ6 έωα, ἀίᾳιο 44ο Ὁλ οἴπεεγο 

οὲ ος ἁηἱπιο δύΠΙ έίαμς { Νεο νογο Ίου πίγαπι νἱ- 
ἀον] ἀθῦθί. Ναπι υὈἱ απιρ]ίος σΙέ εοηδιείιάο οδί, 
[ο 4άοφις απιρ]ίμ8 οδἱ οχροτἰπιθηίυπῃ : υὐἱ αυίεπι 
υὐογία8 οσί οσροεϊπιοηίυπι, ἰίο οέίδιη ρετί[οεέας 
οβί (οδπιοπίυπι. Εἰ οἱ αποπι αἰίωσι εκ Ἰδο νίία 
(γμοίιπι οδρἰο , Ώμπο ος απηϊοἰία έἔια οἱ ορ 6{- 
Ἠίο οαβίο. Αο ἆ9 ης γεῦις Ἱία δομΜἱο, υἱπαπιανδ 
δοηπ/ἰαπ/ Οι αυίεπι πΙπο 5οµἱ0ο, ἑλν]έιις αυἱάστι 

σογἱὺο : 96) Ι4ΙΠΘΗ 5οζ]μο. Αο πλ] πο 60 Ποπιἰπθ 6Η666η56ᾶς γο]ίη» αἰίοφαἱ Ρεγᾳᾶηι ἁ406Γῶο [δγαίὴς 

οἱ βάθπι ευ ποπ {666ΓΟ, ΠΠ νο ἠοηθτοἱθηίία ἁποέαπι Ιόᾳ.1, ἀίαιιθ αἱ (6 δογἱΏςγθ. 

Πολλοὶ κατεγνώχασιν ἡμῶν, ὡς περὶ τὴν πίστιν ῃ Μι πος, μέ ἵπ 6ο ρατυπῃ [ογίθῬ ποοαθαῃΠί, {ἱ 
οὖὑχ ἰΙσχυρῶν, ὅσοι χοινοποιοῦσ. τὰ ἡμέτερα χαλῶς 
ποιοῦντες. Καὶ οἱ μὲν ἀσέθειαν ἐγχαλοῦσι φανε- 

ρῶς, οἱ δὲ δειλίαν’ χαὶ ἁσέθειαν μὲν, οἱ μηδὲ 

ὑγιῶς λέχειν (09) πιστεύοντὲς  δειλίαν δὲ, οἱ τὴν 
ὑποστολὴν αἰτιώμενοι (70]. Καὶ τὰ μὲν τῶν ἄλλων 
τί χρὴ χαὶ λέγειν ; Ὅ δ᾽ οὖν νεωστὶ συνέθη, τοῦτό σοι 
διηγέσοµαι. 

Συµπόσιον ἦν, χαὶ τοῦ συμποσίου μετεῖχον οὐχ 
ὀλίγοι τῶν ἐπιφανῶν καὶ ἡμῖν φίλων, ἐν δὲ τούτοις 
καὶ ἀνῆρ τις τῶν εὐλαθείας ὄνομα καὶ σχΏμα περι- 
χειµένων. Οὕπω πότος ἣν, καὶ λόγος ἓν περὶ ἡμῶν, 
Όπερ ἓν τοῖς συµποσίοις φιλεῖ συµθαΐἰνειν, ἀντ 

ἄλλου τινὸς ἐπεισοδίου προτιθεµένων ' πάντων δὲ 
τὰ σὰ θαυμαξζόντων, χαὶ προστιθέντων ἡμᾶς (71) 
ὡς τὰ ἴσα φιλοσοφοῦντας, χαὶ τὴν φιλίαν λεγόντων 

καὶ τὰς Αθήνας, χαὶ τὴν ἐν ἅπασι σύμπνοιαν χαὶ 
ὀμόνοιαν, δεινὸν τὸ πρᾶγμα ποιεῖται ὁ δῇθεν φιλό- 
σοφος (72). Καὶ τἰ τοῦτο, φησὶν, ὦ οὗτοι; µάλα τι 
νεανιχὸν ἐκθοήτας ' ὡς λίαν ὑμεῖς ψευδεῖς τε καὶ 
χόλαχες (Ἴὅ) | Τὰ μὲν ἄλλα ἐπαινείσθωσαν οἱ ἄνδρες, 

εἰ δοχεῖ ' οὐδὲ αὐτὸς ἀντιλέγω. Τὸ µέγιστον δὲ οὐ 
δίδωµ:, τὴν ὀρθοδοξίαν µάτην (74) μὲν ἐπαινεῖται 
Βασίλειος, µάτην δὲ Γρηγόριος, ὁ μὲν προδιδοὺς 

(05) Ας ΧΧΥΙ. ΘοΓ]ρία πιθπςο βθρίοπυτὶ απεὶ 
ὦ13, νο] οἰίαπι 012. 

(66) Καὶ πᾶν ὅτι ἄν. Ιια οοἆᾱ. Πατ]. οἱ Βορ., 
λιονεί. δἱ Οοπιῦα[. ἵπ δεάἰε. εἴ τι ἄν. 

(61) Π.είων ἡ συνουσία, π.λείων, οἱ. ία οοἆ. 
Εμ. ἵπ δὲ. πλεῖον. 

08) Ἔχω μὲν οὕτω. Ιί οοι. Ρα88. ἵη οι. ἔχω 
μὲν οὖν οὕτω. 

(69) τα. ὑγιῶς «έγειν. 0ο. Βθᾳ., Ηαγ]., Ρας. 
οἱ Οοπιυεί. μηδὲ ὑγιῶς ἔχειν, φιέ ποξδ πε ρίε φάει 
αφετο, Δἱί ϱι πέ 05 σμἰάέΙΙ «απος π βΠάε ετοά η! 

(10) Ὑποστοὴν αἰτιώμεγοι. (οπιβ6Γ., φιἱ πος 
ργσυατὶσαιἰομίδ ἱπδίπινμίαλί, αιί ποθὶς 5ιὐάιμεία 0ε- 
τί(αιἱδ ογίπιέ ἱπιρίπομπί. 

(71) Καὶ προστιθέντων ἡμᾶς. Τα «ος. [1αγ]. οί 

ποπΡο, αἱ οἱ γοσίθ φμἱάθπι οοπηπιπία οιπηία ἱπίου 

ΠΟδ 6556 οίδίυυπί. Αίᾳιο αἱ αι]άθπι ρἱάΏθ ποβ 

Ἱπιρίοίαιί ἱωδίτια]αηί, αἲἲϊ εωλάἡέαίίς : Ἱπιρὶείιαὶφ 
ηἰπίσυπα, ἱ αμὶ Πο08 ηο Ρρὶο αμἱάεπ 1οφιἱ αἱθί Ροί- 

διαἆοπί, πι] ἰα(15 αυίθιὴ, αι πορὶς ἀϊἰδεἰπιι]αἱοηίς 

ορίπιθη Ἱπριηριπί. Λο β6Γπ]οηες α[ἴοταπῃ φυ]ἆ γο[δγτ6 
αἰ[]ποί ! Ουοἀ Υογο πυρος αοοἰάἰέ, οχ Πο ΔΙιάΙ68. 

Ερυ]απι αωοάάαπι οΓοί, ἵη ᾳµ0 ρεγω]εΙ οατίδ- 

οἱιηῖ νἱτὶ ποδἰδαιιο απηὶοἰ(ία οοπ]αποἱ αοουπιδεῦδη!, 
αἰηυὸ ἱπίογ ϱο5 υἱρ αιἰάαπι Ρἰοίαἰθ ποεη Ἰαλί- 
(πιο Ργῷ 56 [εΓοηδ. Νοπάσπι αἆ ροειυ]ᾶ γδβίπῃ 

οραί, ουσ, υὲ ἱῃ εοην]ν]]φ [6το Πἰ, ἆθ ποὺῖ6 6ογΠιο 

οχοίἰαέατ, Ἰηδίατ αἰίιις ου]αδάαπι αἀνοπες τοί ἶη 
πιοίμπῃ ΡΓοΡΟΒΙ8ἱ9Φ. Οππῖῦαθ Ρούγγο γἱγμίοβ (ας 

απιρ]ἰδειηὶς Ἰαυάίθις οΠεγοηθίθι», ποδαᾳυο δέίαπη, 
υἱ Ιἰδάθιη γιο» διιιο]19 ἀθά]ίος, αἀ]ιησδρίίρμς, αποῖ- 

οἰέίαηᾳα6 λοβίΓαίη οἱ Λίμοπας οοπΠηΘΙηοΟΓαόυς, 

ἱη τούιδαιο ὁπιπίυις οοποοΓάἰθῃι ἀαΠΙΠΙΟΡΙΠΙ(µΘ 

οοπορἰταἰἰοµθπη, ἰπάίρωο (ωἰίί Πίο ΡΗἰἰοθορμιδ. Εά 
αωἱάηση), Ίος 65ε, παμίε, αἁπιοάυπι Γωτῖο5ο οχςεἰδ- 

ΠΙΠ6, 0 υἱγὶ ὃ Ι14Π1 γαἰάο πιθηἀαόθ8 οἱ αὐμ]αίογοἙ 
οβεῖς! ΟΦίετα αιἰάσπι ἰαιάεηίως 84πο νο 111, αἱ 
ἵ Ἰυύεί, πἰλί] τορµρπο : νεγαπι ᾳυοςά πιαχίπιαπη 

Ρα58. Αἱ (Ο0Π)ῦθ[. χαὶ προστιθεµένων ἡμᾶς. 1η οὐθ. 
καὶ προστιθέντων καὶ ἡμᾶς. 

(79) Ὁ δῆθεν φιλόσοφος. Ἱία Πομ., ΡΗ{οδορίιμε 
οθί πιοπαε]ιά5. (01806 Γ. ποιεῖ ὅ γε φιλόσοφος, 

(75) Ὡς «αν ὑμεῖς ψευδεῖς τε καὶ κὀ.αχες. 
Πσο ἀθθιυιιί ἵη ο0ἆ, Ρα89. 

(74) Τὸ μἐγιστον δὲ οὗ δίδωµι, τἩν ὀρθοδοξίαν' 
µάτην, οἱο. Φἱὁ οτι 0011 0ΟΓ. ΠΠἱογριιο/οηοΠὶ 3β- 
κα 66Η οΠΊ19. ἵπ θἱι. τὸ µέγιστον δὲ οὐ δί- 

µι. Τὴν ὀρθοδοξίαν µάτην. Ὑετιῖί ουἱειη ΕΙ]. 
(μοά ΠιασἰηιΗ 65, 101. ἐὶς οοποράαπι. ΟΥΙοάοκία 
ποβιίηε [γαδίτα [αμάπίμγ... ἐί6 φμία εεγηιοπίθ5 δε5 
υοχ](αἰσμι ϱγυά{1, Πῖε φιία ραιἰεπίία “απ άν δἶ- 
μι ῥτοσί!. 
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ἐνε, πο «ομοείο. Οτι]ιούυσί.ο ιθιµίρο [Γιδί{ὰ Ἰὰ2μ- Α την πίστιν οἷς διαλέχεται, ὁ δὲ συμσρ;δ.δυὺς οἷς 

ἀξίιγ Βαθιΐυς, (γυδίγ2λ 6γεροΓγίυς : Πίο φυἷα ϱευ- 

πιθη! ιο ος γεηίαίεω ρτοάίίς μῖο αΙιί4 τοπῃ (εΓοπἀο 

ΗΗήε εσο : μις Ἀοε, Ο Ι0ΙΠΟ ν4ΗΏς, Δί4υ6 4ΓΓΟ- 
ξ2ηίί5 ποπἰνθ πονε Ὀαίίιδη εἰ ΛυΐγοιἸ υμάο ΠΟ- 
υἱ ἀοβιωαίυπι ρΓγοπι]ραίοςγ νεηίς2 ΡἱεςίΠο ἰ8η΄4- 

γυπ γεγυπι ]ὐάΐέεπι (εἱρφπι οΠκὶς7 Τωιη Ηἱε : Ες 
639 Ευρεγο!.Ἡ! πιαγιγγῖς οοἱετωὈί οὐητερία ηύῃε ν- 
πο (οἷο ομίπῃ γος νο ἠαῦεῦσί), αίαις ἡ]ίο Β.ιθίιπα 
ππαΡηυτη αυὐ]γ], 4ο Ραϊγίς αι]ήεπι οἱ ΕΙ ἀθίιλίς 
ορίπιο εί ρογ[εεφείπια, ἀίφιιο υἱ νὶκ ηυἱσαυαπι 
αἰίυν (2εἱε φυθαί, ἀῑθνογεπίοπι, βρίγίκπυ αὐίοπι 

καηζέυπῃ ουητε]]επίοπι 4ο ὁἰδίυτηφσερίοπ (Ας οἱιηῖ- 

Πεαόίπεπε αμλπάσπι αἀμίυεὺαί, {απαιιαιη βυνίογυ]η, 

αυἱ ροίγας ργείδγεβηί 6 ΛΓΕΗΑΙΗ 6χζᾶνομ/). ΑΙἱο- 

ααἱ οπίπι οι’ ία, νἱγ αἀμηίγαηύς, ἱπηυίί πιο Ιπίμοης, 
πι ρεγερίευ]ό γοτυῖς ορ]ΓΙέμ 4η ἵιιπὶ Όδιιπι 6650 

αδςοΓἱ9, (δἱιηυ]ηιιὸ νούοπι ιπιάθ! ΠισΔΠΙ οοπι- 
μιομιογαγίὲ, οι ϱρ0 η (τοιμοπίἰβδίηλο οσσέι 4ο ἆ- 

γ]η]αίο γε [46ἱ6η5, ρογναἱραίαπ; ἵ]υά ἆς δρἰ- 
"με ΦΑΗσέο ἱπιογίωίας οβ6οΏ : Ομοδη ο ΙΠοβγπα η 
ου πιούἶο αΏεεοπάσπιας 7) Ι]ο αιίοιη Πάοί ἀοοίτὶ- 

μα!ιη οὐβουγο ορίοµά{ί, ας νε]υῖ αἀμπιυγαί, που γθ- 

Γη μαίοπη Ίυοτε ρτοβίθίως, ροἱἱεος πιαρίς αµαπ ρίο 
66ης. 

θορίαπι,ἴπηυαπα, οϱο {η οὐδευτο Ρορίἑς, 46 μἱοτῖρ- 

4μ6 ἠποοβηίίω», δἵομί ηθο σι Ίσᾳαα5, πος 4η Ίοᾳμα5, 
{γιο [ιοπιίηες ΦεἰδΗί, δίπο ρογίοιίο ρἡἰ]οδορίιος. 6ο 
Πμιφ αυ{δίΏ πια]ος μαὐοέυ γαίο, μἱροίθ ο /4βΠΟΠΙΘΗ, 
έαπι οὐ {μεις νἱγίνίοπι, μἶη οὗ Εεο]εβία βρὶοπο- 
τοπι ϱιυ]ίο δίέ [ἱωρίγίηδ. Αο ραΐαπι δδι αυἱάᾳιἰἁ 
ἀείίων : ἱπβοπβ]αο οἶτοα 6απι ὑε]]μη δεί, ουρίθη- 
6ρυς πω ίνυπι Ιιωγοιἱοἱς πα άαπι οἱ 4ΡΟΓΙΔΙΩ νοσθπι 
εχ ἱρδίτβιισί Βαφίί ου” αγτίρατο, αἱ ἴρορ αυἱάοπι 
οχ Εοι]εδία οχρο]ίαίαν, αᾳυἱ Φος Ροι.ο γογίιαίΒ 
βι]ου]άς γοδίαί ϱο γἰιαί(ς [αοπ]ίας, νὶαἰπὶ οπιηἰ- 
ὑ εαρί ας 5) ραί15 ; Πιαία1η αμίοπ] τη οἰνίίαίο 
Γαύἱοες αΡΗί, 4ἰ116 οκ μας Ἑοε]οεία ΠΟΠ δ6ους οἱ- 
(υ0 οχ ἄμβογο φμοι]άπι οἱ ρτορρηαοι]ο ἴΘγγάΓαΠι 
ο! Όοπι ρυριήσιας, Ργωδίαί ἱίαηιιο α)οοιιοιίλπη αιιαΡ]- 

ἆα1 ο γογίαίσηι αλ ίίααι Γαἱρο, πουὶς νἱάο[ίοσι 
(οιρυτ1, αφ ααρὶ ποὺ] οαἰόαπι, ποπ]! οοάοπιἰ - 
Ρι5, (041) υἱ ος οὐ ρ)αωάἰσρίοπίθ ρογορίςμ{αίσιη 
ορρΓ]ιοζοίωγ. Νορίς ομίπι ος ος το πἰἰ{ ἀαιηπὶ {α- 

(75) Κατ’ Εὐγ'υχίου τοῦ μάρτυρος. ια Μοπίαο., 
6ἱ εἰο Ιομυμάιιὴ νἰάσιας. Νου οἱ μὰ γοιλα τοῦ μάρ- 
τυρος ]ηηµὶ ϱ0κδ{ γυοί συνόδου, ηιὺ ρυοιῖν οοί 
(οἱ μ]. Α.Ε], αἱ ο Ηπσμι ἰοίαὶ ἁμιυὶριαίοΠ!, 
ΥΟΓΡΗ τοῦ μάρτυρος νου αἱ Ἠραγοέιη οἱ αι! 
δγπούιι, γουίηυο, Ες Παροψεἰ Δ[ατήψγἰὰ ο) οάο 
Πο υΗἱο, 64Η1ήνό ἀῑοιἱ ηιδί ἰἐδίέΗΝ ἠαῦεο. ΕωΥΙΙΦ9Ο 
νο δδί Εκ ο η [ο (0σἱομςὶν ποἰλί ἱουο μά- 
15, οἱ) μοι Θοκ οι», 1 ἐδί. ιγἶρατι. Ιδ.ν, 
«πρ. Χὶν 1, οὗ ονουδι ορ (οβ)ρίύηὶ, Προ- 
λιηίο δι ἑλιο ἑδομρίης οδἱ, 

(70) Καὶ τω"ος ἁπειινηιιόρευσε τῶν ἐμῶ», ὡς 
ἐν συνόδῳ., οἷο. ἓη ἠκφίιὸ ορὐἱοἶδις Ονωοἱ οοι- 
Γιρίνδίλο ΙὐβίέΗµ, καὶ τινος ἀπ' ἐμοῦ μονῖς τε τῶν 
ἐμῶν. δυ [πος οί Το ους Φορονόμάσος ου- 

ἀνέχεται. 

ρᾳτί κε ργοάλομ!ς γεοῖω οὐοιγ]ηρῖε. 

Πόθεν τοῦτο, ἔφτν, ὦ μµάταιε σὺ, χαὶ νξέε Δαθλν 

χαὶ ᾿Αθειρὼν ον ἀπήνοιαν» πόθεν χμῖν Έχεις ὅο- 

γµατιστές; Πῶς σεαυτὸν τικεῖς τγλικούτων χριτέν ; 

Ἐχ τὸς χα: Εὐτυχίου τοῦ μάρτυρος (10), ἔφτ, συν- 

όδο” νὸν Έχω (χαὶ γὰρ εἶχεν οὕτως), χἀχεῖσε Έχουσα 
τοῦ µεγάλο» Βασιλείου θεολογ2ύῦντος τὰ μὲν Πατρὸς 

χαὶ Ἰ λοῦ ἄριστά τε χαὶ τελεώτατα, χαὶ ὡς οὐχ ἄν 

τις ἄλλος ῥᾳδίως εἴτοι, τὸ Πνεύμα δὲ παρασύροντος 

(καὶ τροσετίθει τινὰ εἰχασίαν, Όστερ τῶν σοταμῶν 

οἱ τὰς μὲν πέτρας παρατρέχοντες, την ὃξ ςάμμον 

χφιλαΐνοντες). Ἡ τί δί ποτε, ὢ θαυμάσιε, σὺ μὲν, 

ἔφη πρὸς ἐμὲ ῥλέπων, Έδη φανερῶς τὸ Πνευμα θεο- 
Ρ λοχεῖς (χαΐ τος ἀπεμνημόνευσε τῶν ἐμῶν, ὡς 

ἐν συνδῳ (76) πολυανθρώπῳ θεολογίσαντος, εἶτα 
ἑπειτόντος τῷ Πνεύματι τοῦτο δὴ τὸ περιθύητον, τὸ, 
Σέχρι τίνος ὑπὸ τῷ μ,δίῳ τὸν λύχνον κρύσοµενς ; 

ὁ δὲ ὑποφαίνει μὲ, ἁμνδρῶς, χαὶ οἷον σχιαγραφεῖ 
τὸν λόγον, οὗ παῤῥησιάνεται δὲ τὶν ἀλίθειαν, πλλι- 

τικώτερον ἃ εὐσεθέστερον τὴν ἀχοῖν ἐπιχλύζων, καὶ 
τῇ δυνάμει τοῦ λόγου τὴν διπλότν περιχαλύστων (7. 

4υΓ6ΙΩ οὐγιςπβ, ἀἰεομάίηιο [αευ]αίο τοιδυεοσυ {ο- 

"Οτι ἐγὼ μὲν, ἔφην, ἐν παραθύστῳ χείµενος, χαὶ 

τοῖς πολλοῖς ἀγνουύμενος, καὶ μτδὲ ἃ λέγοιµι, μτδὰ 
ὅτι λέγοιμι (78) σχ:δὸν γινωσχόµενος, ἀχινδύνως 

Φφιλοσοφῶ. Τοῦ δὲ πλείων ὁ λόγος (70), ὡς περιφα- 

νεστέρου χαὶ παρ ἐαυτοῦ, γαὶ παρὰ τῖς Ἐκχληαίας. 

Καὶ δηµοσίᾳ πᾶν τὸ λεγόμενον, πολύς τε περὶ αὑτὸν 

ὁ πόλεμος, Άπτούντων λαθέσθαι τῶν αἱρετικῶν γυμνῆς 

τῆς φωνΏῆς χαὶ αὐτοῦ Βασιλείου, ἵν ὁ μὲν ἑτωσθῇ 

τῆς Ἐχχλησίας, ὁ µόνος σχεδὸν ὑπολειπόμενος τῆς 
ἀληθείας σπινθΤρ γαὶ ἣ ζωτικὴ δύναµις, τῶν χόχλῳ 

πάντων κατειλημμένων ' ῥιζωθῇ δὲ τὸ καχ»ν ἐν τῇ 
πόλει, χαὶ ὥσπερ ἀπό τινος ὁρμητηρίου τῖς Ἐκκχλη- 

σίας ταύτης, πᾶσαν χαταδράµῃ τὶν οἰκουμένην. 
Βέλτιον οὖν οἰχονομτθῆνα, τὴν ἀλέθειαν, μικρὸν 
εἰξάντων ἡμῶν, ὥσπερ νέφς. τοι, τῷ καιρῷ, Ἡ χα- 
ταλυθῆναι τῷ φανερῷ τοῦ κηρύγματος. Ἡμῖν μὲν 

γὰρ οὐδὲν βλάθυς χαὶ ἁπ'᾿ ἄλλων λέξεων τοῦτο συν- 

αγουσῶν, Θ:ὸν τὸ Πνεῦμα γινώσχειν (οὗ γὰρ ἓν 
ῦ Ίχῳ μᾶλλον, Ἡ διανοίᾳ χεῖσθαι τὴν ἀλήθειαν): τῇ 

Γἱρυτὸ αὐίευῃ Ίνου ορι5, ο {40ος οδἰ. Ερο νθιο νο- 
δὴ ουοιιοι ο ἆομ η Ταἱίοιιο «ολο ἰδείιμο 
Γοδεἑή ροθδὸ αγίου, οἱ ρτο Μἱβ ημαἴμος νογὺΐς 
ἀπ ἐμοῦ μονῆςξ τε, διυδίαές υΙοΠὶ νου 
ἀπεμνημόάνευσε, «Μο οἶσιὴ να ἐγαρδε]ἡ ο]γ]ςςὶ- 
Πιο, αἱ ορί.05, δδµδάς 1ου α Ογυσου Ἠιοιέὸ αίος- 
τοηίς. 

(17) Τὴν διπ.Ιόην περικα.λύπτων, ΌὈατίππι ας 
η (ε1ρ[ίοεηι δογΙρΙΤΕΥΙΕΗ δ6)Ιδ οὐίθῃευς. 

(75) ΜηξΣὲ ὅτι .έγοιμι. Οο1ύοΓ. μηδὲ ὅστις λέγο- 
μαι, η τος ργορόμυά πι. 

(79) Π.Ιείω» ὁ «ος. να οι. οἱ ΟὐΠΙνοΓ. Τη οι 1ε. 
πλεῖον ὁ λόγος. Δἰυχ., χαὶ παρ) ἑαυτοῦ, καὶ, οἷς. ΒΙΙ]. 
νορεέ, (η οὐ ἡδίμς εἰγέίοηι, (πι οὐ Εοεεκία 
δρίΟάὐΓοΜ. 
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Ἐχκλησίᾳ δὲ μεγάλην ζημίαν (80) τὸ δι’ ἑνὸς ἀνδρὺς Α οἶπιας, δἱ ες αἰίί αποψιο ἁῑοιίομίδυς, φις ἰά 
δυυχθῆναι τὴν ἀλήθειαν. 

Ώι5 (ΠθαΙθ δηἱπω πμ νετροζυ!η 60ΟΠΟ Ρροίἱυ8, 41Η Τη 
οδτίο εοἱἱραίυς, δρίεἶέμπα δαηοίάπη Ώουπι 4ΡηΟΡΟς:« 

πιομίο οἱ δοη(εηίῖα νδγ](α6 δίία ϱ5ί); Εοο]οφία αιιίοί 
6ιανὸ γης αεεερίυτα ος, οἱ οὗ υ]15 ἱοποῖπίὶς οθιίοποπι νορίίας Ρργοβἱροίυ;. 

Οὑχ ἑδέξαντο τὴν οἰχονομίαν ὡς ἕωλον χαὶ παίζου- 

σαν (8) αὐτοὺς οἱ παρόντες ἁλλὰ καὶ χατεθήων 

ἡμῶν, ὡς τὴν δειλἰαν μᾶλλον, ἣ τὸν λόγον οἰχονο- 

μούντων. Πολὺ γὰρ εἶναι βέλτιον, τὸ ἡμέτερον φυ- 
λάττειν διὰ της ἀληθείας, ἡ τοῦτό γε ἀχρειοῦν, χαὶ 
μη προσλαμθάνειν τὸ ἁλλότριον, διὰ τῆς δήθεν οἱ- 

χονοµίας. Τὰ μὲν οὖν καθ) ἕκαστον, ὧν τε εἶπον, 

ὧν τε Ίχουσα, χαὶ ὡς ἠγανάχτησα πρὸς τοὺς ἁντι- 

τείνοντας πέρα τοῦ μετρίου σχεδὸν (53) χαὶ τῆς 
ἐμαυτοῦ συνηθείας . μακρὸν ἂν εἴη νῦν (86) ἐχδι- 

ηγεῖσθαι, καὶ ἴσως οὐχ ἀναγχαῖϊον. Τέλος δὲ τοῦ λόγον, 

τοὺς μὲν οὕτως ἀπεπεμφψάμην. Σὺ δὲ δίδαξον ἡμᾶς, 

ὦ θεία χαὶ ἱερὰ χεφαλὴ, µέχρι τίνος προϊτέον ἡμῖν 
τῆς τοῦ Πνεύματος θεολογίας, καὶ τἰσι χρηστέον φω:. 

ναῖς, χαὶ µέχρι τίνος οἰχονομητέον, ἵν ἔχωμεν ταῦτα 

πρὸς τοὺς ἀντιλέγοντας. Ἐγὼ γὰρ εἰ δεοίµην νῦν (84) 
τοῦτο µανθάνειν, ὁ πάντων μάλιστα σέ τε καὶ τὰ σὰ 
γινώσχων, χαὶ πολλάχις περὶ τούτων πληροφορίαν 

καὶ δεδωκὼς καὶ δεξάµενος, πάντων ἂν εἴην (85) 
ἁμαθέστατός τε χαὶ ἀθλιώτατος. 

Ὁ 3 απο φοοποιηίατη 1 , αι] αἀθγαπί, (24 άΔ1Η 

ΥΛΗΣ θἱ ἱηδι]δαπι ἱρδοδᾳυθ Ἱμάῃοκηίσηι, Πο 

πιοἆο ΠΟΠ οοπιρτουαγηί: πο θί{άΠΙ ΠΟ οἰαηιοςί- 

νιι5 ἱηδοείαμαηέ9, αἱ {ρηανία ποςίγ Ρουφ, αὔδιιι 

ογμοάοχῶ ἀοοιῖπ οοηΦυ]εηίεδ. Γοηρο οπίπα ρτς- 

διαπί]α5 6556, Ποδίτος ροῦ γθγἰϊαίόπι (μουίἱ οἱ οὔι- 

δοΓναΓ8, 4141 ρου Π]ηςπιοάἱ θοἱ[]σσί ο οομοηῖαι] 

908 Ιαμο[αςίατθ , ος ἱμίοῦΙΠ αἱἱσοημος 4866δυΠΙΟΓΟ. 

Επίμινενο 4, οἱ αἀἰχὶ, οἱ αμ ἰγί, οἱ 44η γαἰάο 

4ο ῃΙΦίευ Ιπούυπι οοηριιοιζΙπειιαϊιιο πιθαΠι αἆνοι- 

δυ5 ἑο6, αἱ «ομίγα ηἰιεναπίας, Ἱπάἰρησίας δὔ1) 

ἱσί[]αίίω οχροπογο, ργοἱῖχαπι πυης [αθεῖέ, Π]ηέπιθ. 
4;ο [οτίᾷδ5ο ηθεθβδαγί). Ὁί αμίθιῃ ἤπεπι ὀἀῑεεπάὶ 

[αοἱαιὰ, δἱο 605 ἀιπαπαγ]. Τὰ νετο, ο ἀῑνίημιι οἳ 

δαϱ)Ο54ΠΟΗΑ οαρµί, ἆοςθ πο» (πουδᾳ ο ἰι ἀἱδριι- 

(αι]οπο ἆθ Φρίρίίας «αμοι] ἁἰν]ηίίαίο ρτοργοάἱ, (138- 

4ο Υυζθδ Ώδυρρατο, 6ἱ ᾳοµδᾳιθ Φεοποιία τι 

εουτοβίαϊ, υἱ ο αἀνουκιῖ5 ο08, αἱ οοπίγαδἱουμέ, η 

Ργοπιρίι ἠαῦθαπιιθ. Ναπι δἱ ος πυης 1ρ5ο ας {9 
ἀοερτὶ ροδἰαγοπι, ο Πι ἴθ Γ6β(υ6 Ε46 ΟΠΙΠΙΙΜΗΗ 

πιονἰα[ίαπα πιλχίωιο Ρογβρθοία8 Ιιαςθαπ], 4ο οθΓἱἱβδίπιαΙ 4θ ἡὶς τοὺς Πάυύπι 5αρίας ἀοάσγίπι, υἱοδδι” 

αἱ6 αρεθρθεῖπι, οππίΕ1η ΡΓγο[ςοίο 5ιοἱ1άϊβδίπιαν 65561Η 3ο Π]ΙδοΓγγίπιµ5. 

ΝΘ’. ΤΩ ΑΥΤΟ (96). Ι1Χ, ΕΙΡΕΝΜ.. 
[ 

Οι 6γεφογῖϊ (ειεγίς Πα ςὶ[ἵμς εἷο γεεμοιιάἰδδεί α ἱρεῖς ποπ! ο[/οιειι Γμἱασδο υἱάεγείμγ, γεδεγροίι 6Υέ- 
«ΟΓΕΗ4, ΠΙΕΠίΕΝΙ ΜΕ δ.απι εαπαἰάε αροτίεης, ΠΙΦΥΟΥΕ α[[εοίπι ἱπεπιεγιίο Βαδίίηι οοπφεγίίτ, εἰάεβιηε 5ε 
δἱη1{ εἰ αά(υπγαηι οἱ αἰπιίσαέκτιηι μπα ροιἰοεια. 

Τοῦτο ἦν, ὅπερ ἄλλος μὲν ἄν τις (87) ὑπείδετο τῶν ᾳ Ίοο ηἰπιῖσαπα εταί, αωοά ἀἰῑας φμἱδρίαπι ηια]οτὶ 

συνετωτέρων’ ἐγὼ δὲ οὐκ ἔδεισα πρὺς σὲ γράφων, ὁ 

λίαν ἀρχαῖος χαὶ βάταιος. Ελύπησέ σε τὰ (88) 
γράμματα, ὡς δὲ ἐγώ φηµι, οὐχ ὀρθῶς, οὐδὲ διχαίως, 

ἀλλὰ καὶ λίαν περιττῶς. Καὶ τὴν λύπη» οὐχ ὡμολό- 
Υησας μὲν, οὐχ ἔχρυψας (89) δὲ, εἰ χαὶ σοφῶς τοῦτο 
ἐποίησας, ὥσπερ τινὶ προσωπείῳ, τῇ αἰδοῖ τὸ τῆς 
λύπης χαλύπτων πρόσωπον. ᾿Εγὼ δὲ, εἰ μὲν δολερῶς 
καὶ κακοήθως τοῦτο ἐποίησα, οὐχ ὑπὺ τῆς σῆς λύπης 

μᾶλλον ἡ τῆς ἀληθείας βλαθήσομαι; εἰ δὲ ἁπλῶς χαὶ 
ετὰ τῆς συνῄθους εὐνοίας, τὰς ἐμὰς ἁμαρτίας, ο) 

τὴν σὴν διάθεσιν αἱτιάσομαι. Πλήν γε ὅτι. διορθώ- 
σασθαι ταῦτα μᾶλλον εἶχε χαλῶς. ἢ πρὸς τοὺς συµ- 
θουλεύοντας δυσχεραίνειν. Τὸ μὲν οὖν σὺν καὶ αὐτὸς 

ὄφει, χαὶ ἄλλοις συμθουλεύειν τὰ αὐτὰ (90) ἔκανὸς 

ησοπίΐ αομπιῖπο ργφάἰέυς δαςρὶσατὶ ροίμ]θδοξ; «Ρο 
νοτο 48 6ΙΠ γεεογάία οἱ γιιδ]ο]έαίο, οιἵΏ αά ἓὺ 

βογίρογοπῃ , ΠΟΠ οχ(]ιηα]. Μῶτοτο (6 αΠεσστιηί Πί- 

(6γ Ποβίγδ, ΠΟ γδςίθ, Πθο ΠΙθΓΙΙΟ, Πηθᾶ αἱ {δι 

σοπἰοι!ἰᾷ, θεά δἱ γαὶάο διµειῃίο. (ΟΠ ΓΗ Π)6)- 
τογ6ς Ἁπης ἐσυπι ΠαυόφαφµαΠι αροτέε ρτο(αἡδί]. 

ηὸο γοτο οεου]αφεί, αααπιγὶς δαρἱοηίςν τἀ [οοθεῖς, 

νοἰαεὶ αααάλπι Ίαγνα, Ριιάογο 5ο ἱεοί πιορτογῖς {α- 

εἶθπι οὐίορέπθ. ὶ δαὐάοΙο οἱ πιαΙενοΙο ΔΗἱΠΙ0 4 ΠΙ9 
ος [αςἱΠ} θ68ἱ, ΠΟΠ Π]6 πιαρὶ5 Πτος Ιδίθ (09 

α απ] νοΓίαφ ἱρσα Ισάοί : οἱ αὐίεπι θἱηρ]οὶ αΠίπιο 

δἱ ϱτο εᾶ, Ύ4υα δοἱεο, ὑοπεγοίθιία, πον απἰι! εί 
α[οιέιπι, 8εᾶ Ροουςδία Πιο 4οοδᾶΡο. 044 48ηΗι 

ααἱἵμς [ωσταί, Ἠὶς ἱποοπιποάί πιεᾶογὶ , ατα) [ἶ», 

ὤν' ἐμὲ δὲ προθύµως ἔχεις (91), ἐὰν διδῷ ὁ θεὸ», καὶ ΓΡ αἱ οοηδί μα αΠεγουαηί , δΗςσεµδθγε. δεά {ν φαιά. 

ζημία. ΜοΣ, δι’ ἑνὸς ἀνδρός, ΒΙΙΙ., οὗ αμμῖς 
ομε1ηὁ ε]εε(ἴοπεπι. 
(84) Καὶ παἰίζουσαν. ΠαΓΙ. καὶ πάλαι παίζουσαν, 

εί ]απεργίάεπι «05 [ιάἱΠεαπίεπι. | 
(83) Πέρα τοῦ µετρίου σχεδόν. Τί εοἆ. 2022. 

Ἶμ οιΗ1{. μέτρου, Οἱ σχεδόν ἆθος!. 
(86) Ἂν εἴη νῦν. Ὀεεςι νῦν ἱΏ 04, Ρας9. 
(81) Νῦ» ἀεθδί ἱπ οοθπι «Ο(]. ΛἱΟΧ, ὁ πάντων. 

Πα «οι. π οά1{. ὁ ἀθθδί. Ῥτο ὁ πάντων Ιαύοιί Ες]. 
ἁπάντων, οἱ Ρανς. ὅποτε, 

89) Πάντων ἂν εἴην. Ῥα96. πάντως ἂν εἴην. 
δ0) Αἰίας ΧΧΥΝΙ. δερὶρία ουάε) {6ι1ρογο, 
(87) "Α.1.Ίος μὲν ἄν τις. Οοἱ1ΏΟΓ. ἄλλος μέν τις, 

οἱ ῥτο ὑπείδετο, νοεμί ποπ! ὁπεῖθε, φιιοά αἰίμς 

9 Μεγά.1ην ζηµίαν. [ια ορ. Ῥα8ς. ΕὐΙί. µε- 

η 
ειερἰεαγὶ ροι1. 

(88) Ἐ.ύπησέ σε τὰ. Ὀουδί σε ἵη οοἆ. Ῥας8. 
Μοχ, οὐκ ὀρθῶς, οὐδὲ δικαίως. ΒΙΙΙ. ἰάφιιε ἱπιπιογί(ο 
δαπε εἰ ἐπίφιε, αμ ΠΟΠ Γούά{ ἀλλά καὶ λίαν περιτ- 
τῶς. ΟοιμιὺοΓ. ποπ Τ6είθ, Πές ]δία αἰίφμα εα.δα, 5εεά 
οἱ υαἰάο 5ροι[ι6, εἰ φιακὶ ΜΙΙΥΟ α {6 φμαείία οεσα- 
δἱοιιο. 

80} Οὐκ ἔκρυψας. ια Πατ]. Ώεεγαί οὐκ ἵπ οὐ1ε. 
0ύ Τὰ αὐτά. ὧοά. Πατ]. τοσαῦτα. ἵη 0. Ρα58. 

τὰ αὑτά ἀθνιιηί. 
(01) Προθύμως ἔχεις. Μοπίαο. εί Μογε]. ΡΤΟΠοΟ- 

πιηί προθύµως ἕξεις, παθεθὶς. ΝΙἱ πα ἆ τι Ρι)- 
ιν Οομιρδί., τοάάἰέφι6 : ᾖαθέαδ Ριε ΡγΟΠΙΡΙΟ απίηιο 
αι [ή γι. ΒΗ1. ποῦ. νοΓὶν προθνµως, 



“.0 ὁ. αΠΕΟΟΠΗ ΤΙΕΟΙ.ΟΟΙ "., 

εἰυί [ασ μπι δέ, ἱροο γὶἀοτῖφ, ᾳιἱρρο αἱ αἰῑὶφ Α παρεσόµε»ον, καὶ συναγωνιουµενον, καὶ τὰ δυνατά 
Φ 6 φἴνοφιιο εδ άθιη διαἀἆεγθ (6ἱἱ6 Ροίε». [ος 4ἱ1- συνεισοίσοντα. Τίς γὰρ ἂν ἀναδύσεται (99); τίές δὲ οὗ 

έοπι Ιναυείο πιο, Ώυο ]ηναπίο, οἱ Οἱ αἱαοτῖίθγ αι ][α-  θαῤῥήσει ὑπὸ σον, καὶ μετὰ σοῦ, περὶ τῆς ἀληθείας 
ἑήγυιο, θἱπίηαε ἀλιηοαέα η, νἰτηδιηφ!ιθ οΡδΓΑΠΙ λέγων χαὶ (92) ἀγωνιζόμενος ; 

Ιμ]ρΘης!ΙΓΙΙΠΠ 65569. Οἱ5 δπἱπι γερυςεί, πο αἱ ΠΟΠ ΠΠΑΡΠΟ οἱ Εοπμίί αμἰππο Γυέυγυς εἰ, {6 ἆμεο 3ο οοεῖο 
ἆο γογἱἑαέο ἀϊδρφίαης αἰαιιο εοηἰθδµάοης 2 

Γχ. ΡΙΡΕΜ. ᾱ, Τρ ΑΥΤΑ (04). 
ΒΥοπΙΙεγα!ί (γεῃογίκε Βατί[ίο κε ο [μίΗΤκηι, θἱ ϱο 4μεθ ας δοεἷο ἀἰπιεαίμτκπι. Τεγαπιίαπιε φκουκίκα» β 

κεὶδ α 6πδέφκέΓΕΙΗΥ, Ἠιαίότ, φ1(ῦ πιΟΥΡΟ ἰαθογαναί, ἱπιρεά ὑπεπίο [μἱ1. Βοἱἱαμά εί αά απ κι ὅθ4 τε[ετακὲ Λανε 
ερἰειοίαπι ; αι! είαμι Βαρεῦτοε[άιε αάἲ αἲΠΊΗΙ ΦεφΕΠΙΕΙΝΗ; Τ{επιοπῖμε, αά απηιπι ὁἹλ ἀεεϊπεπίενι. Τ ανιέ 
πες ΝΟ θ5ί, µί ἆε εα εεγίαιάκπι ὲί. (καπι φαΐδφμε υοἱκογὶ!, ορἰπίοπεια απιρἰεείαίκγ, ΡεΥ ος {εεί. 

Όιϊ σχρἰοσίαν ααοά ]1ψος, ραγίἶπι ἱη πουίφ οἰέωιιὶ 

εδ, Ραγιίπ αυίθπι, οἱ ᾳωἱάθιν Ρροιἰφαίπιαιη, αἱ ορῖ- 
νου, η (υὰ ρἰείαίο. ἵη ποὺὶδ αυἱάθηι, ομρίάϊίὰς 
αΠ]ιπίᾳιιθ Ργοπιρειιάο : ΗΔΗ1 ποσο αἶῑαφ ἄπηυαΠι 
εοπΡργεθδιΏ ἔάπι ἀοΓαβίπηις, ΤΘΓΙΠΗ ΘΙΠΙ 66ΠΙΡΟΓ 
εοιιβοείαπιώς: 6ἱ πυπό ουπ) ομρίάίμς αρροίίπιων. 

ἔη (μα αὐίοιῃ ϱαποιἰίαίς, ἱ ΓΟΨ Πποδίγῷ πιθ]]ὰς οὐ]! - 

ε(μαηίς. Αβδάθπηυς δη ἀοπηῖης πιαίἰσὶ, ργαγὶ 
μιπιρτϊάσπι πιοτὺο Ιαὐ0ογαμεῖ. θµα1ή δἱ ποη ἀμρίο οἱ 

αποϊριὶ δίαίι τοἰ]οἑυτὶ δύπ)υς, (μα ρταςομίία, πα Ὀἱ 

ειεἀο, Ἱπιάαυαααπη οαγοῦιπ]υφ8. Π]αά πιοίο ελὶ 
ευτῶ αἳῖ, υἱ ργοσῖνις εμῖς 1ρ5ί αιλάθπι αἆ θαηἱἱ1- 
έρπι, πουὶς δίθηι αᾱ ἰίος οΡοίη {εγᾶς. 

ΕΧΙ. ΛΕΠΙΟΕΤ ΑΙΙΤΡΙΟ 

Τοῦ πληρωθῆναί σοι ἐπίταγμα, τὸ μεν τί ἔστιν 

ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ δέ Υε, χαὶ οἶμα. τὸ πλέον, ἐπὶ τῇ σῇ 
εὐλαθείᾳ. Ἐφ' ἡμῖν μὲν, τὸ τῆς ὁρμῆς καὶ τῆς προ- 
θυµίας (95). οὔτε γὰρ ἄλλοτέ ποτε τὴν σὴν συντν- 
χίαν ἐφύγομεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ (960) ταύτην διώχοµεν, καὶ 
νῦν ταύτην πλέον ποθοῦμεν. Ἐπὶ δὲ τῇ σῃ ὁσιότητε, 
τὸ διορθωθῆναι (97) τὰ ἡμέτερα. Προσεδρεύομεν γὰρ 
τῇ κυρίχ, τῇ μητρὶ, πολὺν Ίδη χαμούσῃ χρόνον ἐξ 

ἀῤῥωστίας, Καὶ εἰ μῇ μέλλοιμεν ἀμφιθόλως αὐτὸν 
καταλείφειν, οὐ ζημιωθησόµεθα, εὖ ἴσθι (98), τὴν 
παροωσίαν. Μόνον ταΐς εὐχαῖς, τῇ μὲν πρὸς την 

ὑχείαν, ἡμῖν δὲ πρὸς τὴν ὁδὺν ἐπικούρησον. 

ἘΛ’, ΔΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑλΥπιῃ (09). 
Αά αΠπΜμι ὅ73 υεί ὅ1ὅ, αίφιε εἰἶαπι ραμίο (αγαϊιμς γε[εγτὶ Ροίεεί ερὶείοία αά Αογίκπι εἰ Αἰυρίαπι. Οκαπιεὶε 

επἶπε ΦΚΟ ΑΠΠΟ δετὶρίᾳ σἱί αεδευεγαπἰεῖ ΡΤΟΠΙἰαΥ6 ΠΟΠ [ἶοθαί, ΕΕΤΙΗΠΙ {αηιειὶ εΟ {ΕΠΙΡΟΤΓΕ εεγἰρίαη, «πο πα 
εδηι ῥαίτε Ν αλἰαμ26απι (σγεφογίις Εεεεδίαπι αἀπιιὶκίγαδαι. ΕοὨῖπι Πε]: Εεε[εείῶ Ίντα ραείοτὶς αμο(οτῖ- 
ίαίε ἰο ἀε[επάί(. Αοτίκυι εἰ Αι ρίκηι αἀθιοπεί αίφμό Ποτίαίμτ, πὶ μιαἰγὶς ϱτίΤεπια υοἰκπια(ἰ οθεέηκεπίες, 6419 
Ρδεκηίαηι, φΜαπι ἵπ βαμΡεΓΜΠΙ αἰμιοπίαπι Εεε[εδία γεἰἰφιιδγαέ, ἐχεο[υαπί. Παγκίεδε πιοπἰ(οτὶ υἰάείκν Αυρίωε, 
οὲ ἐς ἐί[ε εδ, φαν Ροδίεα (αρραᾶοείω ρτα/[εοίμδ, οοΏπιυηίθ ΡλλΙ]οδορ]ιογυ!Ἡ ραίγουςς, 4ο ριρίῄογυπι οσ- 
ἰος, α (γεφοτίο μετ! αρρεί[ατ]. 

Οιεπιαάπιοάυπι 4γος οἳ ἰοτου]ατῖς ρυω]1δς, οἱ 6 

ἀἰοευτῃ, ο05 αἱ νεγο ΠΙίος αππαπέ, Ὀθο ϱ0Π6ΘΟΕΓΑΓΘ 

]υδπ) ᾱς ΡΝΙΠΏ ος, αμοπίαίη αὓ ἱρνο, οἱ πο ἰἱρ8ὶ, 

εὲ ΠΟδΙΓΑ οΠΠΙὰ δυηῖ : Ἱία ηποΥς Πτοκίίαίἶ5, υέ 

Ρατ Ρὐὐπρῖο εἰ Ιλεηίος οὐ]αία, πιο]ογὶ Ρραγιῖ 96ο - 

Γἱ(αίο οοηςἰ]ἱοί. Οµοοἰγσὰ ηο οοριτηἰ11ΐ6, υὲ ροςί 

οΠ1πος 4]ἱ05 Ὀεπὶρηί ποὺίφ δἱεῖς : νογυιη αΠΡί6 ου]- 
ηοςς Ώ6ο ὑδιίρπος νος Ργῶυοίς, ροῦ (επι θἰἰᾶπι οπ]- 

υἷυυδ; αίᾳυο αὐ]εοίῖ6 οχἰογπίφ Ἱορίνυς, ποδίῖς 5οἵ{- 

ψὶίο, ος νἱάο]]εει α νουῖς ἱροί5 οὔεγεπίθθ, Π6ιηΡο 
αηἱπιὶ ρτοπιριἑαάίποπι οἱ αἰασγίδίδηι. Ναπι εα φἷ- 
ᾖσπι, αι (οδίαπιοπἰο Ώ 5 γοεία δυπί, αὐ ας, 

αἰπογίίαίοιὴ αὐίου α νουῖς ᾖαυουίπιας, αἱ Ώοιις 

πιωίο Ρ]ωΓὰ , ΠΙΕΙ ο, (ὐ πυπε ἀαίμτὶ οδίῖς, Γ6- 

Ρεπάοτθ Ροἱυδῖ, Ώοη οἱ {η ας Παχὰ οἱ οΔ{1ΙΟΑ 
γἱία, 5ο εΜἶαι ἵω δα ΕΗἳ οἱ Φίδυπᾶ; 44θηι 1Η 

φρεοίβγόὸ (ὐ{11ΠΙ 086ἱ, ἰη θ0ᾳἱἱο 5ρ65 οἵηπος Ποδίγαφ 

ἀοίϊκας ἠαμογςο. Ρτοϊπάς, αἱ Όσις ἰΐἱοπι 6Γρα νο 

(92) Ἀναδύσεται. Τὰ Περ. 3039 οἱ Ρας. Εάῑι. 
ἂν δυνῄσεται. 

(95) Καιιθουςί 1π οἁ[ε. 
(24) ΑΙίας ΙΥ. Βδοτὶρία οοἆσοπι ἐ6ΠΙροτΘ. 
9ὺ) Τὸ της ἁρμῆς καὶ τῆς προθυµίας. Ουιη)Ρ6Ι., 

θοίκηίας απἰπεί εἰ αἰαςγ]ίαβ. 
96) Ἐκύγομεν, ἀ..ὲ ἀεί. 094. Ῥαςς. ἐφύγομεν᾽ 

τἱ μὲν οὖν τοσοῦτον µεταδιώχομεν; ἰπιο ἰφίά ιαπίο 
ίιιαἰο ἐπηι γίνεις ) 
(9 Τὸ διορθωθῆναι. ἵπ οὐ. Ῥαὰ8δ8. τό «οδοί, 

Έαω]ο ἰπίγα, Ιάθπι ο. πολὺν ἤδη χαμνοῦσῃ. 

Ἕσπερ ἁπαρχὰς ἁλῶνός τε καὶ ληνοῦ, χαὶ τέχνων, 
τοὺς ἀληθῶς φιλοτέχνους ἀνατιθέναι θεῷ δίχαιόν τε 

καὶ ὅσιον, ὅτι παρ᾽ αὑτοῦ χαὶ ἡμεῖς αὐτοὶ, χαὶ τὰ 

ἡμέτερα' οὕτω χαὶ νέας (1) χληρονοµίας, ἵνα τὸ µέ- 

ρος δοΏὲν προθύµως, παράσχη τῷ πλείονι τὴν ἀστφρά- 
λειαν. Μὴ τοίνυν ἀναμείνητε μετὰ πάντας ἡμῖν γε- 
νέσθαι χρηστοὶ, ἀλλὰ πρ) πάντων θεῷ, δι ὃν χαὶ 
πᾶσι' καὶ τοὺς ἔξω ῥίφαντες νόμους, τοῖς ἡμετέροις 

δουλεύσατε, τοῦτο παρ᾽ ὑμῶν αὐτῶν χαρποφοροῦντες. 

τὴν προθυµίαν. Τὰ μὲν γὰρ καταλειφθέντα (2) παρ᾽ 
ἄλλων, τὸ δὲ πρόθυµον παρ᾽ ὑμῶν ἕξομεν, οἷς ὄννα- 

τὸς ὁ θεὸς ἀντιδοῦναι πολυπλάσια, ὧν νῦν ἐπιδώ- 

σετε, οὐ µόνον ἐν τῷ προσκαίρῳ τούτῳ βίῳ καὶ 

ῥέοντε, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ αἰωνίῳ καὶ μένοντι’ πρὸς ὃν 

µόνον ὁρᾶν ἀσφαλὲς, και εἰς ὃν πάσας τείνειν ἡμῶν 
τὰς ἐλπίδας. Ὡς οὖν τοιοῦτον ταξοµένου (Ὁ) τοῦ 

θεοῦ περὶ ὑμᾶς, οἷοί περ ἂν αὑτοὶ γένησοε τοῖς πτω- 
χοῖς, μὴ μικροψύχως (4), μηδὲ µιχρολόγως, ἀλλὰ καὶ 

08) Εὖ ἴσθιιὈεκυηί Ἶιι σος. Ρ398. 
99) ΑΙίαφ ΙιΧΧΧ. Ροτίρία 4ΏΠΟ ὁτὰ γεί ὅ7ὅ0. 

(1) Νέας. δυυαμάΐέμν ἀπαρχὰς ἀνατιθέναι θεῷ 
δίκαιον. 

3) Καταλειρθέντα. [ὰ οί, 101 υεδίτὺ θεπε[εξο, 
δοά Ὀδδιτιο πιαἰγὶς, {οθαίαὰ ρεεμπίαμι αεεὶρίπινς. 

(5) Τοιοῦτον ταξομένου. Οο. Βυρ. οἱ ου υοί. 
τοιούτου τευξόµενοι. Ῥαπ]ο ἱμίτα, ΡτΟ γέντσθε, «06. 
Πορ. γενήσεσθε. 

4) ΜΗ μ.λροι"ύχως. ΒΙΙ. πό καμια πια[ίφπε εἲ 
οιά(άο. 
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λίαν φιλοτίμως τε χαὶ προθύμως, πληρὠώσατε τῇ Α:.9 Ργβυϊίμγις ο8ί, Ύαμαἱ65 νο 6{Ρ3 Ρ4ΙΡΟΓΕΒ, 6- 
κατοιχομένῃ τὴν βούλησιν, ἣν παρεῖναί τε ὑμῖν νο- 
µίσαντες, χαὶ ὁρᾶν τὰ γινόμενα, διὰ τῆς ἐπιδόσεως 

ἀναπαύσατε, ἵνα μὴ τὰ χρήματα μόνον ἔχητε παρ᾽ 
αὐτῆς, ἀλλὰ χαὶ τὴν στηρίζουσαν οἴχους τέχνων µῃ- 
ερὸς εὐλογίαν (0) πορίσησθε' τοῦτο ἑνθυμηθέντες, 
ὅτι βελτίων μικρὰ μερὶς (6) μετὰ διχαιοσύνης, κατὰ 
τὸ γεγραμµένον, Ἡ πλατντέρα μετὰ µιχρολογίας (ἵνα 

μὴ λέγω τι βλάσφημον), καὶ ὅτι πολλοὶ καὶ ὅλων 

οἴχων ἐχποιουμένων (1) εἰς ἐχχλησίας ἠνέσχοντο, οἱ 

δὲ χαὶ παρ' ἑαυτῶν πᾶσαν προῄήχαντο (8) τὴν περι- 
ουσίαν, καὶ τὴν Χαλλίστην ἑπραγματεύσαντο πρα- 
γµατὲίαν, γενέσθαι διὰ τὸν ἐχεῖ πλοῦτον πένητες. ΜΗ 

τοΐνυν σπείρητε φειδοµένως, ἵνα πλουσίως θερἰ- 

σητε (9), ἁλλ᾽ ἀγαθὸν χλῆρον χαὶ ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ 

ᾳυαφὐ.Π) Πἡογαὐ{ίος οἱ ρογάϊάς, εδοὰ αἀπιοάαπι 
Ιυεγαί] οί αἰαογὶ απίπιο ἀθηποτίυς γοῖυμίαίθη ΡεΓ- 

βοῖίε, 4ᾳυΔ οἱ τουίθ ἀάθ5θο , οἱ 64, αιιῷ υπ, ἱΠ- 

ιμογὶ οσἰφεηηθηίος, Ρος ἸαΓβ]ΜἱοΠθί ὙθδίΓαΏι Το- 

ογοαίθ. Ιία 6, υἱ 4ἳ θ8 , ΠΟΠ πιοάο Ροομη]ᾶ5 Ἰη - 
ωθαί]θ, 96 ΠΙΔΙΘΓΗΑΠΙ οἰίαπι Ώομοάίοίίοηαπι, ΠΙ1ο- 

Γυιη ἆοπιο» Γμἱοἱθηίθαι 1, οοπροφυαπηίηὶ Σ αἰπιιθ 

που νουἰδοαπη οορίίαία, ΠΙΕΙΙΟΓΕΠΙ 6556 Ρρ8τίεπι οχὶ- 
ΒΔ ουπι»]αρέία, υἱ ῥοτίρίυτα Ιοφσἱί.ς, αμ απι 

Ιαίίογοπι οἱ υὐθγΙογθηπι οµπι δογάϊάα ραγοϊία(ο 15 
(αο φαιά ππαὶο οπιἱῃοδυπη ἀἱσαπι)  ἐπάφιο ριφίογ- 

δα, οοπρἰαγθθ θχφιἰίθϱο, αἱ ἰοίὰ5 θίίαίη ἀοπιο 

ἵπ οοο]θείαγυπι υπιρίας αἱίθηατὶ ραφδὶ οἰηέ : Ποῦ 

οἰίαπι ἀθίυίδθα, αιὶ βἱα βδροηίο [αου]ίαίθ6 ΟΠΙΠΘΦΘ 
τοῖς φιλτάτοις ὑμῶν τοῦτον χαρίσασθε, μηδὲν ὑφ- ἵ δια8 ρτο(αἀσεπί, 4ο ρυἱομδγήπυπα αωερδίυπι [εςθ- 
ελόντες τῶν γεγραµµένων, ἀλλὰ πάντα μεθ’ ἡδονῆς 
χαὶ φαιδρότητος ἐπιδόντες ἡμῖν, ἣ ἀποδόντες (10) ὡς 

οἰχεῖα τὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς τοῦτο µόνον χερδανοῦντες, ὅ 

τι ἂν ὑπὲρ τῶν φυχῶν ὑμῶν ἀναλώσητε. Τί γὰρ δεῖ 

θησαυρίζειν λῃσταῖς (14) χαὶ κλέπταις, καὶ χχιρῶν 
μεταθολαῖς, ἄλλοτε εἰς ἄλλους µετατιθέντων καὶ ῥι- 

πιζόντων τὴν ἄστατον εὐπορίαν, ἀλλὰ μὴ εἰς τὰς 
ἀσφαλεῖς ἀποθήχας ἁἀποτίθεσθαι, καὶ τῶν ἔπιδου- 

λευόντων ἰσχυροτέρας; Τὸ μὲν οὖν εὐτελὲς (13) περὶ 
ἄλλα καὶ ἄλλοις δείξατε (χαὶ γὰρ εὔχομαι δυνατοὺς 

ὑμᾶς εἶναι μετὰ χρηστότητος), ἡμῖν δὲ ἀγωνίσασθε 
τὸν χαλὸν ἀγῶνα, ὅστις νιχήσει τὸν ἄλλον εὐλαθείᾳ, 

χαὶ ταῖς ὀφειλομέναις εὐλογίαις ἐκ Θεοῦ (12) τοῖς 

εὐγνώμοσι. Πείσατε οὖν ἡμᾶς ὅτι χριστιανἰζετε γνη: 
σίως, μᾶλλον δὲ ἀπὸ χαλῆς ἀρξάμενοι ἀρχῆς, καὶ 

οὕτως εὐσεθοῦς χαὶ διχαίας, ἐντεῦθεν χαὶ περὶ τῶν 

ἄλλων ὁμονοῄσατε' ὡς ἂν ὑμεῖς τε ἀλλήλοις, καὶ 
ἡμεῖς ὑμῖν ἐπευφραινοίμεθα (44), τά τε ἄλλα χαὶ 
δεξιὸν ὑπόδειγμα γενοµένοις (15) πάσῃ τῇ Ἐκχλη- 
σίᾳ. τῆς περὶ ταῦτα εὐγνωμοσύνης. 

τηΐ , Ώου οδὶ Ρρτορίευ {αέμτο νἱίῷ οΓ68 Ἱπορίαπι 

απιρ]οχὶ θἰι. Νο ἱβίίαρ ρᾶγςς εγαιἶς, υἱ οορίοδθ 
πιθίαί]δῖ; νθγυπι Ροπαπη ουπ τνοὺὶῖρ ἱραίδ, έωπι 

οἰασὶςεϊηι]ς νορίτ]ς Γφργθύἱέαίδιη Ίνάπο οἰαγριηι]ηί , 
π]]]]ᾳ6 ος ἰἷψ υὐἱγβλοπίθς, αυδ ἰθείαπηθηίο Ρεῖ- 

δοβἱρία θµηί, γδγυπ] οπ]μία Ἱθίο αίᾳιο ας αηῖ- 
πιο ποῦίῖς ἐτ]θιθηίθς , Ίπιο γεγο τοἀάεπίες, υἱ αυ 
Ργορτῖο Ὠοὶ δΊμέ, αὁ νε] ου δοἱαπι ἱπογαίυτί, 

αιοά Ρτο απἰιραγυΏ γἐδίζαγυπη ϱα]υίο ἱπρεηάργί- 

(5. Οαἷά οηίπι ρηφάορίρυς οἱ Γυπίθαςθ (ιοβδιιγίσαγο 

ορυς οµί 39, (αεπιρογαπιααθ πιία(]οηίδιις ἱποθγίαβ 

εἰ [γαρῖ]ο6 ορε8 ἂά αἱἱοβ αἱἱόδηυθ δυἰπάθ ἐγαλβ[ο- 
τεπέυα8 οαίᾳαθ αρἰἰαηίίθιβ, ο πο Ρροίίμ6 1η ευία 

ωουγγσοᾶ, οί (ἰγπιίοτα, αἴιαίη υἱ υἱἱς Ἰηςὶάδὲ5 αρρείὶ 

Ροβεἰηὶ ἳ Λο ραγοἰπιοηίἁπι αυἱάσπι οἶγοὰ αἰία οἱ αἰὶῖς 
οδἰεπάΙίθ (ορίο οηἱπι νο οιπ ὑοηϊρηλίαίο ροίεη - 

ἴ68 6966), αριἀ ΠΟ5 ἁιιίθΠι Ώοπαπι οδΓίαίΠΘη οθγίαίο, 
Ῥου θρὲ, μἱθγ αἰίθγμια 5Θ Ρἰοίαίθ Φαρετοῖ, 4ο Ώθπο- 

ἀῑειϊοπίθιις ἱΦ, φω59 ργοὺῖς νἱγί ος Βεο ἀεὑορίυγ. 
Εἰάθπι ίαφμο ποὺῖς [{8οἷίς, νὸς νοτο οἱ 5ἵποστο Ο)η- 

δίἱὰΏΑΠΙ Πάθπι οοἱοΓθ 4ο Ργοβιοεὶ, απἶπ ροίίαθ 4 Όοπο ρεἰποὶρία οχοταί, ἰ8πιαιις Ρίο οἱ |αδίο, Ιίπο 

ἵ αἰἰΐφ 4 ποψο σοὺις οοποοσἀθς οδοί : αἱ οἱ ος 1ραὶ Πημέιιο, οἱ ηΠο8 γουὶθ οὐἱθσίδηιας, ουπι οὗ αἰία, 
εάπι ααοά εηΐνοις Εοεἱορί ργοῬία(ἰφ {Ώ {ηι]αδαηοάἱ τοῦι6 Δίᾳμθ οκπάοσἰς θχθηιρ]υΏ] Γαογ]ῖρ. 

1: Εοο]. Ἡ1, 141. | Ῥτον. χνι,δ. "ὁ Που. Ισ, 

(5) Στηρίζουσαν οἵχους τέκνων μητρὸς εὖ.ο- 
λίαν. Αἰλυάἰί α ἱιά Εοοί. 1, 11, Βεπεάἰείίο ρα- 
(γε βΥΠιαί 4οπιος βἱἱογΗΠε, εί πια[εάἰε[ἰο πιαἰτὶς εΓα- 
4έσαι [ιωιάαπιεπία. Π]ο 4ἱ6Ι1 νἱέ]ο5ο ἱορίέωτ η οὐὲ. 
μητρί Ρο μητρός. '-- 

(6) Βεατίων μικρὰ µερίς. [,ερῖέυτ ἵη Βγου. χν!, 
8: Μειίιις οδί ῥαγιπι ο 1 11ἷα φ αι μι Εἱ [γη οί: 
επι ἑπίφμίίαίο. Ἠμπο Ἰοσυπὶ δυ αρίαὶ οεπίοηίἰ 
εετοροτῖις. «ΒΙΙ. αμίθπι μετὰ µιχρολογίας νου]! : 
ει οοταϊθα». 

(7) Οἴκων ἐκποιουμένων. ία οοὰ. Πορ. [η εά!ἰ. 
ἑμποιουμένων, γεγιιυθ ΒΙΙ. : Οἱ (οίας εἰίαηι ἆο- 
πιοδ οοεἰεεέ αάαἰοὶ ραεεί εἰπί, Πεοιὶαδ [οτίο, φιὶ 
εΙἴπηι ἰοίας ἀοπιος φκαςὶ ἱπδετὶ εἰ ἱπεοτροτατὶ ἐεε[θ- 
φἱΐς 55(ἱπεδαπ!. 

(8) Προήκαντο. ἵιὰ «ο. Βορ. Τη οὐ{ι. προσήγοντο, 
οὐ (ι[εγίπί. ΜοΟΣ, οὑσίαν Ργυ περιουσίαν. 

(9) Ἵνα π.Ἰουσίως θερίσητς. Μεπάοςθ ἵη οὐἱε. 
θερήσητε. ΑΙΙιιάΤί Οτορογίιι5 αμ] Αροδίο!. [1 6ος. 
Στ, 0 : ()ὶ Ρατ δειηἰμαί, αγεξ 6ἱ πιείεί; εἰ φιιῖ δὲ- 
οιἰπαί πι ὑοπεαἰειἰοιιίθις, 46 θε), ο ἰειἰοπίθιι θἱ μιοῖεί. 

10 Μα, νι, 19, 320. 

(16) Ἐπιδόντες ἡμῖν ἢ ἀποδόντες. ἵη θᾷ1ε. ἀθοκι 
ἡμῖν. ΟρπΏν[. ἀποδόντες ἡμῖν χαὶ ἐπιδόντες, ομηεία 
ο λος γοάάειίοε ας εἰατθίεπίερ. Μος, τά {οτιο ἀείεῃ- 
η. 
(14) ΤΙ γὰρ δεῖ θησαυρίζειν «ῃσταῖς, οἷο. Νο- 

Ὦ µπ οί ιά Έναιι οἱ Μαι. νι, 19, 290: Νοίο 
(ια ΓἰζαΥ6 υοῦἱδ {Πδεαμγος ἵὰ (εΤΤα, μθί [γε 6[Γο- 
ἀἶμπι οί [μταπίμγ. Τ/εκαμτὶχαίε αίεπι υοὐἵ (εκαν- 
γω ἵπ εω[ο, αθὶ [Τε πο ο. πες [μγαπίγ. 

(19) Τὸ μὀὰν εὐτεές. Ὑοετηι 111. [γαρααίεπι. : 
Όιυ οοἀἀ. Περ. τὸ μὲν ἐντελές. Ῥίοφιιο Οομ1υ6[. τι! 
γογεί, Οἴγεα αἰία εἰ αἰἷίς, φμοά τἱφογίᾳ δέ 6ἱ δεετὲ- 
(αι οδίοπαϊἰίε; υἱ οἱ ορὶδιἰ. ΧΧΥΙΙ, φιλανθρώπους 
φανῆναι μᾶλλον ἢ ἐντελεῖς, αιιοὰ ΒΙΙ{. τοᾶά(τ, Ρεπὶ- 
4πος Ρο(ἵμδ Μαπι δἐυ6ΓΟΦ Π05 ΡΤΦὐεαιΗδ. 

(16) Ἐκ θεοῦ, ἐπ Ώεο. Ὠοὶ δεἰ]οσί ἱπα]ρεπιία αόὸ 
Πυογα 1 αΐο, 10η α Βεο ιιαςὶ ἀομ]ίοτο. 

4) Ἐπευφραινοίμεθα. 0ο. πας 
η Ὑπόδειγμα γενοιιένοις. (ο. ορ. οἱ ομὲ- 

δεί. ὑπόδειγμα γΣνόμενοι, 



ὃ, ΟΒΕΟΟΜΙ ΤΗΙΡΟΙΟαΙ 4) 

ΙΧΗ. ΑΝΡΠΗ ΟΠΟ. ΞΠ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΦ (16). 

”απι αὖ αΏο ὅτὃ Εμσία(μίις δεὐαςίειιθὶς δεἰίπΗ ίαπι αρετίε πιουεγαί, Νί πα[ία ρείεπάα Ραεῖρ κρες αθεί- 
ᾳὐτεί. Ρε(Εέ (απιθι θεἰεΓαίοΥ ἱ[ίο, Βαςί/[ἱ αμιϊεἰ(ία ἱπαϊφἱδίμδ, Ρα εἶδ ΦΕΠΙΙΕδίΓΕΙΝ ΑοιριιοεΠέμικν οφ ὲ ροεῖεα 
Ἱεοπίεπείς ἐρἰεεορι5 [κὲί; ποπάνηι ομέπι εγαι, αἰί ΤΙ([επιομί1 με. Απιρηιοσμιις ΤΠεοίοθπι ἀαιίς α εκῃι Πἰ- 
ιεγὶ αάλίθεγο υοἰμίῖ. Οἱ 6γεβογίμα Γδεροπάἰ! ερἰκίοἰα "ΧΙΙ, ἰά φµοά Ῥείεθα!, ΟΠΓὶδιίδπυπι έδεε; Όεγῶν ΆΓΠΙΟ- 
ΠἶΙΙΗ, Φµο πομίπε αρρείίαι Εισίαιβίωπι, ρίαιε ἱπαίφιιι ἐ5δε. ΠΗἶμο τεοίε εοπ]είας απίε σετερίαπι εειε 
ορἰειοίαπε, φιανι ΒαδίαιΗἱ [γαιάες εἰ Ργαυα ἀοθπιαία. αὐ οππίδις ἀεπιμπι αρπὶία ἱπ[απιεπι θοπῖς ουμηΐθεε 
ο[[υεἰσδεμ!. 

τη 

Νοιι Ῥατυαγίουπη οδὶ ἱπ]ηιιαὈί]15 ἴυ Ργουϊίαιῖς Α Οὐ βάρθαρον τὸ ἐπίταγμα τῆς ἀμιμῆτου σου χα- 

οὐ]σίιτι, δδὰ ΟτΦοΙπι, ΙΠ]ο Ο)ΓΙΦαηΝΓ). Αἱ Αγπις- 

μίαβ ἆο α.ιο ᾳἰοτίαγίδ, ὑασμαγμς ρίαπο ο5ί, ας ἴοηβο 

ἃ µ0δ:Τὰ αι ο οἱ πἱοτ]αίίοπο γοιποίις. 

1 ΧΗΙ. ΑΜΡΗΗ.ΟΓΩΠΙΟ. 

λοχἀγαθίας, ἀλλ Ἑλληνιχὸν, μᾶλλον δὲ Χριστιανι 

χόν (17). Ὁ δὲ ᾽Αρμένιος, ἐφ᾽ ᾧ πάνυ φιλοτιμῆ (18), 
βάρθαρος ἄντιχρυς, χαὶ πόῤῥωθεν της ἡμετέρας φι- 

λοτιµίας (19). | 

ΣΓ’. ΛΜΦΙΛΟΧΙΩ 20). 

Αλιμιή[οε]ι 4, αἆ φπέεπι δεγἰρία εδί σο ορἰείοία, ποπ Π[ε 684, φιὲ Εεε[εσία Πουπὶεπσί εγεα(ι [εἳς ερἰκεο- 
ῥιι; δ0ηεἰἱδδίηιιδ οηίηι ργα 5114 160 ΗΦΟΤΕΠΙ ΠΩ ΚΕΝΙ ἀδί!, 11ὲο Π{ἱο5 Παθιῖί, φιιοά πίγινφκε (γμτ ας Π- 
ιοτα ΑΡΗ οε[έο, αά φμεμι ἄαία διιπι. Παφμε οοπ]ἰεῖας Υθε(ἱ2δίµ1ο ΤΙΙΘΟίοΦΙΙΗΗ {Μέγας αά εοθποπιέπετε /99- 
πἱεηκὶδ ερὶ,εορὶ ραΐγενι Απιριιοσσμιηι φεγὶρεἰδ»6, 1ἱ 6Η 4ε αδδαμιρίο αἱ εμἰδευμαί1η [{[ἱο πια δὲ φοἰατείατ, 
φαί απι εἰ ἱμδθ εοάΘΙΗ ΡΓΟΥΕΙΦ {6ΠιΡΩΓΕ, ΜΙΟΥΙΜΟ ῥτορτίο αγοΠίε, οοΙιδυ[αείοιιε (Γεφοτίνς ἱπαάίφετει. ἔ,λέίεγας 
αμίθΏι ἐ[ίας πο (αιὶ αά Απιρηιοελί Ριγὶφ οοδο[αΓἰόπεπι, και αά αἱ ἱρείις Φε[εισίοπέπι εεγὴρεϊῖε (ῶγεφο- 
ία, 6ἱ γφαιγἰζεδ μοίῖιδ φμαηι εοπεο[αἰογία: υἱάθγὶ Ροδεἰπί. ΑεΓΙΙΕΥ επίπι οὐ]τφαί στεφυτίμ Απρηιιοσιιίμις, 
φμἱ β/έμπι δµΠι Ργοά(εε1ε [είδε φετεδαίμγ, ραιγὶς φιεγείαδ τεΓεἰ1{ οί ἰπίφιιας οδδέ οδίεπάΙΙ. ε (ἐΗιΡοΥε ϱκο 
δογίρία ἐδί [ιαο ερἰσίοία, πι[ία Ροίεδί 6556 ἀἰ[πειίίαΦ, φμαπάοφμίάε»ι εεγὶρία 65 αἨπον (Νο Απρ ζοεβέμε 
1οοπ]ϊεηαίέ Εεεἰεδία ργα[εοίιδ [ιἱε, εἰ φιο Ναλίαμχειια Εεε[εεία Ῥαδίοτα δµο, (ογειογὶὶ Τσοἱοςί ραΐγε, ε[εεία 
θ5ἱ: αάθέυφιθ δεγἰρία μι 6556 110 14 οοπείαἰ. 

Ποἱεε ἳ Ερο γεγο ἵπ ἀθ]ίοῖῖδ 6µπι οιηπἰπο. ἵμαογγ- ῃ 

11456 (υπά]ςἹ Εψο Υογο, αἱ οεγηΐς, [οδίΗΠΙ ἀθί1 4σο, 

«ο τουυθ ργᾳθοπίἰδιιβ ρ]ογίος, πηθαιιθ 6ΠΘΓΟ. Δι {ο 

αι]άδιη Π]ῖας ἰη πιῶΓογεπῃ οοπ]ἱοίξ, αιοά οὗ γἱγία - 
ἴοπι αγτὶρἰαἑυγ, οἱ Ἰνοπουγς α[Ποϊαέαγ» αίαιο {η οαἱ1- 
πη(αιῖ5 ἰοςο ροπίδ, ης Ευἱ ρα δίο φίῖ, ἑµδησυο 

βουοσἑυίοπι οὐγοξ, 40 ΡΓΟ δυ0 ΩΟΓ6, ϐα µη - 
ηθτῖ 6υ0 ορηθοΠίδ]ο8 δἱηί, ΡΓςίοί Ἱ Μο αυίοηι ΠΟΙΙ 

ἀἰδογυσίαι ραίος, φαἱ οχίγεΏιᾶπη ο ΠΟΡὶΦ ρογθρΓίηα- 

ἠομθια Ἱπὶί, οχ ϱϐὐ8 ηοΟῦ Ἰδπ αἆ Ππος γετογίοίυς, 

ηος α πολίς εοηβρἰοἰθίὰζ : Ώοη {6 ἰάπΙθη 406ΜδΑΠΙΙΙΑ, 

περ ἀεὐίίθπι οοιθο]αἑἰοιθα οΠαρίίαηυς; αιοά φεἷ- 

Ιἱοοί {ιά οἰι ποὺῖ εχρ]οταίυπ, ῥρτορεία πια]α 

ηλ] αἱἱομίδ απίηυπι αὐ]οἰοπάί δραιἶάπ ΠΟ 
9) 7 Ρτῶύετθ: πθφιιθ θΗ11 αἱίΗβ οδἱ αάσο απιὶοἰιία 

διάἱο5δυβ, εἰ ρ)!]οδορ.5, εί 6ἱρτα απἰπϊ Ρογίυγ- 
μαίῖοιος Ρροδἱίαβ δι, αἰήπάιο οοηςοἰατὶ ἐοηίοί, 

εύΙὰ ἱρ5ο οοπςοἰαίίοηθ ἱπαὶροαί. Τα οοµίτα Ρἱαραπι 

Ρίασα Ιπ]]οίς, ἀῑιΏ 1105 46οΙβΒ4δ, υέ αιάϊΐο, αίπιιο 
ΑΠ υ ἑπάμὸ, [ΓαἱτθΠΙ ὙθΓΟ ΠΟδίΓΗΠΙ, α ποδίδ ηθ- 

ἰεσίαπι, αυἱ εἰῖαπι, φιιος ἰοηρο ρταν]ίις ο8ΐ, Ρίο- 
ἀῑέιιπι [1586 οχἰδίίπιαδ; ποβαιιο ἀθίγίιηθπίυϊη Πι- 

11Ο 4ΡΠΟΦΟΘΓΘ, 4ο ΟΙΗΠεΘ (ωάρια οἱ απι]οὶ οἱ 

(16) Λιίας ΟΙ ΧΙ. Βοπὶρία 4ηπο 575 ναοί ο74. --- 
Ἁμριἰοχίῳ. Μομίαςο., Μογε]. 4ο 6οπιυο[. Διοχλεῖ. 

( ν Χριστιανικόν. «0. Περ. εἰ Οοιηνοί, Χρι- 
στιανόν. 
(ν Φ/οτιμῃ. Μομίας. οἱ 60Π)8Ώ6Ε. φιλοτιμεῖσθε. 
10) Φ,Λοτιµμίας. 094. Πδ6ρ. φιλοσοφίας. δίο οἴ]δια 

Μοπίαο. εἰ Μοτε]. [ά. οοὐ. αά[ῖ: διὸ καὶ ὡς µικρο- 

Ἁλγεῖς; ἐγὼ δὲ τρυφῶ δηλονότι. Δαχρύεις; ἐγὼ 

δὲ, ὡς ὁρᾶς, πανηγυρίνω, χαὶ τοῖς παροῦσι χαλλωπί- 

ζομαι. Ἡ σὲ μὲν υἱὸς λυπεῖ δι’ ἀρετὴν ἁρπαζόμενος, 

καὶ τιμώμενος, καὶ δεινὸν εἰ μὴ παρέσται σοι χαὶ 
γηρωχομµήσει (31), χαὶ τὰ εἰχότα θεραπεύσει χατὰ 
τὸ σύνηθες; ἐμὲ δὲ (22) οὐχ ἀνιᾷ πατὶρ τὴν τελευ- 

ταίαν ἑχδημίαν (25) ἀφ᾽ ἡμῶν ἐχδημήσας, ἐξ Ἶς οὑχ- 
έτι πρὸς ἡμᾶς ἀναλύσει, οὐδὲ παρ ἡμῶν ὀφθήσεται. 

Εἶτα ἡμεῖς μὲν, οὐδὲν ἐγχαλοῦμεν, οὐδὲ τὴν ὀφειλο- 
µένην ἀπαιτοῦμεν παραμνθίαν, εἰδότες ὅτι τὰ ἴδια 

χαχὰ χαιρὸν οὗ δίδωσι τοῖς ἀλλοτρίοις σχολάζειν; οὐδὲ 

γὰρ οὕτω τίς ἑστιφιλιχὸς καὶ φιλόσοφος, ὥστε ὑπεράνο 

τῶν παθῶν εἶναι, καὶ παρακαλεῖν ἄλλον, αὐτὸς δεόµε- 
νος παραχλήσεως. Σὺ δὲ τῇ πληγῇ πληγὴν ἐπιδάλ- 
δεις, αἰτιώμενος ἡμᾶς, ὡς πυνθάνοµαι, χαὶ νοµέζων 

ἀμελεῖσθα. τὸν σὺν υἱὸν, Ἡμέτερον δὲ ἁδελφὸν, Ἱ 
χαὶ προδεδόσθαι παρ᾽ ἡμῶν, ὃ βαρύτερον' ἁλλὰ μὴ 
τῆς ζημίας ἡμᾶς ἑπαισθάνεσθαι (34), ἣν ἐζημίωντσι 

πάντες μὲν χαὶ φίλοι χαὶ συγγενεῖς, ἐγὼ δὲ πάντων 

μᾶλλον, ὁ καὶ τὰς (25) ἑλπίδας τῆς ζωῆς ἐν ἑχείνῳ 

θέµενος (30), καὶ µόνον μὲν ἔρεισμα, µόνον δὲ σύμ- 

6ουλον ἀγαθὸν, µόνον δὲ κοινωνὸν εὐσξεθείας ὑπο- 

λαμθάνων. Καΐτοι τίσι τοῦτο εἰχάζεις; Εἱ μὲν τοῖς 

(22) Ἐμὲ δ6. Ἱια εοὰᾱ. ἆμο Πομ., Ραγ., Β.Π. ας 
οἱ 1)ο[. ἵπ οάἱε. ἆθροι δὲ. 

(25) Τε.1ευταίαν ἑκδημίαν. Πίι Ιά. «οἁᾱ., Μοηῃ- 
ίαο., Μοτο]. 1ο Οοπιῦο[. Ῥίεφιιο Ἱερὶι ΒΙ1. η οἆιι. 
ἀθοδι ἐχδημίαν. 

(21) ᾿Ημᾶς ἐπαισθάνεσθαι. Ἱια οοὐ{. Περ. ἆιυ 
40 (0911 ΕΠ, 1 οὐ]. ἀὐσδι ἡμᾶς. Ῥαμίο δαροτίυς, 

Ἰόγως ἦχει ἡμῖν τὰ χρυσυλάχανα παρ ὑμῶν' χαὶ τί Ώ βαρύτερον, κἱο 4ιιο Πο, ΕΙ. βαρύτατον. 
γὰρ ἄλλ' ἡ χρυσολάχανα. Αίφιιε ἰά εαιισᾳ θδί ει Πὶ- 
μεμπι Ραγεε ποδίς υυπετὶπέ αγέα οἴετα εν υοδίς, εἰ 
οιια! αἰία φπαηι αµγεα οἶετα. Ὑἱά6 6αρτα ορίνι. ΧΧν!, 
αἰ]ας τι!]. 

(20) Α]ὶας ΟΙ ΧΙ. Φοπίρία 4ηπο 14. 
(21) Γηρωκομήσει. Ἶια Πορ. ἀμο. Εάῑί, Υηροχο- 

μὴσε.. 

(25) Πάντες μὲν καὶ φί.οι καὶ συγγενεῖς, ἐγὼ 
δὲ χαὶ πάν τωγ ος. ὁ καὶ τὰς. Τὰ «ο. ἰἱδρ. 
4ο Ο6ο1196Γ. [η οἁἰὲ. μὲν πάντες φίλοι χαὶ συγγενεῖς, 
ἐγὼ δὲ πάντων μᾶλλον, ὁ τάς, οἱς. 

(26) Ἐν ἑκείνῳ θέμεγος. Ὅπυς «04. ἐν ἐχείνῳ 
τιθέµενος, 



13) ΕΡΙΣΤΟΙ,Α [Χιν. 1 6 

πρώτοις, ἐνθυμήθητι (27) ὅτι χαὶ διέθην μέχρις Α οορπα!ἶ αοοθρθτιπί, ΔίΠΙθ 66ο ργῷ οεῖοσίο, 1 
ὑμῶν ἐξεπίτηδες, τῇ φήμῃ τεταραγµένος, χαὶ χοι- 

νωνηῆσαι γνώμης ὑμῖν πρόθυμος ἐγενόμην, ἠνίκα 
χαιρὸς ἣν ἔτι περὶ τούτων βουλεύεσθαι: χαὶ πάντα 
μᾶλλον ἡ ταύτην (28) ἡμῖν ἑχοινωνήσατε, εἶτε ὑπὸ 

τῆς αὐτῆς ἁπορίας, εἴτ᾽ οὐκ οἵδ' ὅ τι βουληθέντες. 
Εἱ δὲ τοῖς τελευταίοις, μάλιστα μὲν οὐχ εἶα τὸ πά- 

θος πάλιν ὑμῖν ἐντυχεῖν, καὶ ἡ΄ τῷ πατρὶ χρεωστου- 
µένη τιμὴ χα) ὁσία, ἧς οὐδὲν ἑδυνάμην ποιῄσασθαι 
προτιµότερον, καὶ ταῦτα ὑπογυίου τοῦ πάθους ὄντος, 

ἠνίχα οὐκ ἁἀσεθὲς µόνον (99), ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως (20) 
εὐπρετπὲς, ἔξω τοῦ χαιροῦ φιλοσοφεῖν, χαὶ ὑπὲρ τὸ 
ἀνθρώπινον ' ἔπειτα χαὶ προχατειλῆφθαι ὑπὸ τῶν 
πραγμάτων ἑνομίσαμεν, πἐρας Ίδη (5ἱ) τῶν χατ' 

αὐτὸν ἐχόντων, ὁποῖον ἐδόχει τῷ ἄγοντι τὰ ἡμέτερα. 

Ταῦτα μὲν (53) δῆ τοιαῦτα. ὙΝῦν δὲ χαὶ τὴν λύπην 

ἄνες ἡμῖν πάντων οὖσαν ἁλογωτάτην, ὡς ἐμαυτὸν 
πείθω . χαὶ εἴ τί σοι πλέον δοχεῖ, παράστησον, ἵνα 
μὴ καὶ ἡμᾶς ἐν τῷ µέρει χαὶ σεαυτὸν λυτῇῆς, καὶ 

πρᾶγμα πάσχῃς σφόδρα τῆς σῆς εὐγενείας ἀνάξιον, 
ἀντ᾽ ἄλλων ἡμᾶς αἰτιώμενος, τοὺς οὐδὲν ἀδιχοῦν- 

τας, ἀλλ εἰ δεῖ τ' ἀληθὲς εἰπεῖν, τὰ ἴσα τυραννηθέν- 
τας ὑπὺ τῶν χοινῶν φίλων, χαὶ οὓς µόνους εὑεργέ- 
τας ἑνόμιζες. 

ἀῑσίαπι δἷι. Νωπο ἀιίθΙή δἱ πιῶγογεπι Απἰπιίφιθ 

οίϊαμι νἰί 8ρε5 ἵπ ϱ0 ἀεβχοταιῃ, θιΠπαυ6 6ο)11111 

ευὐφίάίμπι, 8ο]απι εοπφἰα είπα Ρτορυπ, βοπι 

Ρρἰοίαἰἰθ θοοἰα1 πο]! 9556 ἀιοθῦαιι. Αἱ νογο, θυἱ- 

ψυβδηαπῃ γεῦυθ ἵῃ απο οοπ]θοίυγαπι αἀδυοσργῖς ἲ 9ἱ 

Ριπιίς, ἵπ µιοπίοπ εὺὶ γαυίαί, ΠἹθ. Ίος ΕάπΙόΓο 

Ρεγέιιγυδέαπι, ἀεάϊία ορθια αἱ νο µδηιιο ρογγοχἰρςο, 
αίημο ιἱ ἵπ οοπκἰῖ θεηοηίφηιο 5οοἱσἰαίόμι νο- 

ὑΐδευπι γομίγθιῃ ΡγοΠπιρἰο οἱ ραΥ4ἱο ΔΗἱΙΛΟ [μἱςςο, 

ου1η ἆθ μἱ8 τους ἀαίρεγταμὶ (εππρις αἆμιιο ογαί : 

γοδµο ᾱὁ οπηίδια5 ροίίις αἱ] γυβυς, αιιαιι ἆο 
Ώλο, 34 η] ροίμ]]θ5θ, δἱγθ ᾳαο0ἆ οαἆσπι α]μῖ αηχῖο- 

αιο εοηβδἰΗίααο ἱπορία ΙαβογᾶΓο]ς, δἱνο Ιοβοῖο 

ΔΙἱ4 οὔδα μοι. δἱ ΡροδίτεπιἩ, ΠΙΔΧΊΜΙΟ Πάθη 
αυ διπευαί ἱμοίτςδ, η 4ὐΟ 6Γ4ΠΗ, εί γοςδ ΡΙΓΦΗΠΙ 

Β οοηυοΠῖγειη, 4ο ἀθὺίίας ρα(γὶ Ἠ9πος, οί οχθοφιίαῶ, 

αα]διις πἰἰ απ φυἷαςθ ωπὺογο Ρροἑαἱ, ργῶδογίίιη γο- 

εοπἰὶ αὐλιις οδ]αηλίαίο, αἱἱΟ {6ΠΠΡΟΓΘ ΤΟΠ Μιο(ο 

ἱππρίμπη, 5οἆ οπιπἰπο οἷαιῃ ἱπάσοογπη ο8ί, ΙΠίοπι- 

Ροδιϊνε ρἱ]οδυρ]ιαΓὶ, διργοαιιο Γπιήαπα Ιπιυοοί|- 

Πιαίθιη. Ώεϊπάο τεῦις ἱραῖς ποςδ Ρργῶνομίος αίαυο 

οοευραίος ε556 ]ιάἱσανίηλεας, ηι1ρρο οἱΠ) {ρδίιις γὸς 
ευη ]απι βθίη Παυογοηί, απιαίθιι οἱ νἰδιη) [μἱδδαί, 

αυ το ποβίγαςφ πιοὐρταίαῦ. Λο 4ύ 5 δαξἰ5 α ποὺῖ5 

οΠεπεῖοπεπι ἱπίηιβςίιη δι Ρτοῖδιιδ, υἱ πεί Ρο- 

σιιαἀθο, ἰᾳ1θ ἃ γαίῖοπο αἱοη]ςδίιπαιι, ποδἰβ τομιέ{ο : οἱ οἱ αιἱά Εδὶ απιρίϊίις νἰάδίαν, ἀσείαια, ο 

ία 108 (οᾳυο νἱοἰφδίτω 40 {6ἱρθΠπι ΠΙῶΥοΓο α[]οίαθ, ΓΘΠΙ(16 [αοίαβ πολἰ]ίαίο (μα Ρόγυσπι ἱπάῖ- 

6παΠ, ΑΙογΗΠΙ 1000 Ἠ08 4οοΙδαΗ5, 4 θὐἱθιις Πὶὶ δι 65, ΥοΓΙπῃ, οἱ νογο ΙοᾳιοπόπΙή θδί, οδλάοηὶ 

νίυι α οοπυπίρας αιωἰοἰς, 4ο5ηῦ6 {α 5οἱο» ἆθ (ο Ὀομο πιογίἰος οχἰφευιαὐᾳ5. Ρ6ΓΡΕεδ5Ο5. 

ἅδ. ΕΥΣΕΡΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΜΟΣΛΤΕΩΝ (55). 58 1 ΧΙΥ. ΕΡΕΒΙΟ ΡΑΝΜΟΡΑΤΕΝΟΙ ΕΡΙΣ50ΩΟΡΟ. 

ΑΠΠΟ ὅ14 Εισεδὶμς ὢαπιοδαιεπείδ, δΗΠιπιΐς 4ο Εεε[εδία πιεγὶἱδ εἰαγιίδ, ἵπ Τ{γαείαπι α Ύαἰεπίο τείοηα- 
ές εδ; 00 ει αν δαποιἰδδίπιες εοΠ[ωδ5ο;, ΡεΥ ϱαρραάοείαπι (ταλδίίέ, 6] δφμε εοπιρἰέτιι ροιί(ιι5 εσε 
Βαρίίμς (64). δεά (γεφοκίυ Να2ἱα2έΙΟ εαάει [εἰε]ίας ποπ οδ:ἰφίε» φιῖμρε φμῖ ία αηγοιαύαί, μί πο αυὐἰ- 
ἆθπι ες Φάλυμς ρεοδρἰοδγο ρύβ86ἱ. (1 ἰφίΥ Ρε ΠΙΟΓΡΜΗΙ ἰροὶ πο (ἰομίδεει 0ἱάέτο δαλο(Η Ειδεθίνπι, 
Ροείφιιαπι αἱ [οεΙ ἑαδἰὴί ρέετυελῖέ, Ιαν αἱ 6ὰἨι δετἰρδἰἑ έεγαδ, φμίθι εἰφηίεανἰί 4οίογεΙι, ας Τοβα- 
οἱέ, μί, φιιοά 6 6] ἐοπΓέδΣ αά απἰπιω δα[πίόπι εοπκεφιῖ ΠΟΠ ροίμέγαί, ἰά κἱδὶ ῥτγεείθας αά θεια 
οὐίπετει. Νεφμε οπίμι οἰγὶ {οἱ μετδέεμ{οηήθ115 ΡΤο Ευαπφεί[ίο ρτοῦαἰ ΙΠίΠιιδ ΡΥοᾶξδδε αά ΒΏειήι ῥγέςεδ, φ1αΠι 
αἰίει]ὰ5 επ δαπειῖς πιαγίμγίθις ραιτοεπὴεν αἰδί ρέγεμαάένα: Γ]ιεοίοφιδ. ας αιίεπι ερὶείοία ροσι Ρατείια 
αιπὲ 14 εετὶρία ἐδί. 

Ὅτε παρῄει σου ἡ θεοσέθεια διὰ τῆς πατρίδος ᾳ Όιο ἰοπιροΓθ Ρἰοἰ16 ἵαα ρος ρα(τίαπι Πποδίγαπι 

ἡμῶν, οὔτε δωματίου (65) προκύψαι οἷός τε ἥμην, 

ἐν ἑσχάτῃ ἀῤῥωστίᾳ διάγων. Ἐλύπει δέ µε οὗ το- 

σοῦτον ἢ νόσος τὸν περὶ τῶν ἑσχάτων φόθον ἑἐπ- 

άγουσα (26), ἀλλ᾽ ὅτι τῆς ἱερᾶς σου χαὶ ἀγαθῆς συν- 

τυχίας ἀπεστερούμην. Τοσαύτην ἔχω περὶ τὸ ἰδεῖν 
σου τὸ τίµιον πρόσωπον ἐπιθυμίαν, ὅσην εἰχὸς ἣν (07) 
τὸν χρῄζοντα μὲν θεραπείας τῶν ψυχικῶν τραυµά- 
των, ταύτην δὲ παρὰ τῆς σῆς τελειότητος ἕξειν ἑλ- 
πἰζοντα. Αλλ) εἰ καὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἐμῶν γέ- 

(27) Ἐνθυμήθηει. ΙΑ Ραγ., δέ δὶο τει ΒΙ1. 
Εάῑι. εὐθυμήθητι. 

(28) Ταυτην. Ιία Ἱορίί 0οπιὈο[. ΕάῑΙ. ταύτης. 
90) Οὐκ ἀσεδὲς µόνον. Μα]ίπι οὗ µόνον οὐκ εὖ- 

σεθές, ΠΟΠ πιο(ίο ΠΟΠ Ρίμηι, «εά δίίαπι ῥΤΟΥΕΗ. ἵπ- 
άέεοΓΗΠ. 

(20) Οὐδὲ ὅ.Ίως. Τα οοἆ. Περ αἱ 0οπιδοί. ἱη Ὦ 
ο6(ε. οὐδὲ ἄλλως, αο ΒΙ{]., εεά αἰοφκὶ ἐπάέοογ. 

(51) Πέρας ἤδη. Ιιὰ εοάἀ. ποδἰή αἱ Οομι0οΓ. ἴῑι 
"οἱ. πέρας δὲ ἤδη. 

(22) Ταῦτα µέν. Ιία Ἱιάδιῃ. ἵη οὐἰΙ. τὰ μέν. 
(56ύ) Λο ΧΧΥΙΙ. Ὀογὶρία ΑΠΗυ 574. -- Εὖσε- 

6:φ. Πο Ειδουία» οἱ ἠωφήοχις οἱ «δ1ίδα α περί 

(γαηδίραι, αθεο ρτγανὶ ΠΙΟΓΌΟ ΙαὐογαυαΠη, υί πο ϱ 
εαυίουὶο αμἱάδια ρτοδρίσθγο ΡΟ856ΙΠ. Μὸ ρο!ΓοΟ µ0η 

αι ΏοΟΓΡΗ5, αυαμινὶς αλοφυὶ ρεγοι]οδίδδίπυς, 

εχκογιιοἰαραί, 4141 αμο [αιδίο εἰ 5αςΓοδβΠοίο {ο 
οουηµίθδδι ργίναυαγ, Ταπία ᾳιἱρρο γυίαφ ἴδήις 
μομογαλὴ1 γἱάσπάϊ ομρἰἀἰίαίθ ί6ΠΟΟΣ, (μαηία ουὶ 

(εηοιυΐ ρας οι, αιἱ δρἰγ(αέμμ γυ]ηδγίΏ ουγδίίοµο 

Ιηάΐβοί, εδΠ]ηὐ6 4 ργᾶςίαηπίία ἐὐα 56 οοηδεοήυγυιν 

δρεΓαί. Εἰδὶ αἱθιΏ Ίος ρθερα!ῖς πιοῖς αθογὶοά η 

Εεο]ορία Ρυἱδι8, δἱ Ίη Τ{γαοῖαπι ἀορογίοίμς, ΠΙΟΣΙΙΟ 
γοἱοηίς αὐ οχθἰ]ο τονσίδς, Γοἱἱεμ αὓ Αγίδια (ὐ4- 
ἁαιη πιυ]ἰογου]α, ἑθρα]ῶ ἰοΐα πεοαί6 οί, γἱηάἰοἰᾶ- 
αιις θιμίοίς ἱπιεγδἰχίτ, ᾳμεπιαάπιοάυπι ἰδρίαίυγ ΤΗευ- 
ἀονοιὰς Πο. ν, «αρ. 4, οἱ Νιεερίιοσις ὺ. χι, ο4Ρ. ὃ. 

(54) Ἐλοοάογ. ει. Πὺ. τν, ορ. 10. 
(ὅ5) Οὔτε δωματίου. ᾠοάᾖ. Βερ.. Ῥαςς. οἱ 6οιη- 

Ὀ6[. οὔτε τοῦ δωματίου. 
(66) Τὸν' περὶ τῶν ἑσχάτων «όδον ἐπάγουσα, 

ηιαπιυὶς αἰἰοφιΐ [ογα πουϊδοίπια πιεί ὑπομιέὴς. 
(67) Εἰκὸς ἦν. ἴία οοἁ. Βοσ., Ραςς. οἱ 6ομαὐοϐ, 

ἕω οὐ1{. εἰχὸς ἔχειν. 
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οί, αιιοή ἔωπο ἵεοππῃ οοπρτεά! ποη Που, ροίεθί Α Ύονεν ἔργον τὸ χατὰ τὸν χκαιρὸν ἐχεῖνον διαμαρτεῖν 
(4Π16Π πιηο αιοᾳ6 Αοµ]ἱ4ϐ (ιβ πιο]θςεΐς πιοῖς 

ποηηΙ[ πιοάἰοίηω αΠετγο. Ναπι οἱ ιιοὶ 4ὐοᾳυθ 

μπειηογίαΏη ἱω Όρο αεεερίἰβδ]ιπῖς ευἱ ργοσί]μις - 

ὑογο ἀῑριιοςίς, ἰά υἱἶάυο παὶαὶ οσιη]ς ἁνίηρ [επθ- 
οἰοιίοπὶς νἰαέίσουιη {υίαραπι δέ, ευπι ἵπ Ὀαο νἰίὰ 

Ίη64, ΕὐΠω η [άί1το ὤγο. Ἰαηέὴ θοηἱ1 νΊτυπ (οί 

ΦΓΙΠΙΠΑς Ρτο Εναπρο[ἰὶ ᾖά6 ρογ[εγθρηίεΠη, ἰβηέίδᾳυθ 

Ρογεοσιηοπίθς γοχαίµιη, ἰαηίαπι ἀθηίφιςο ο)υϊ ἱρδὶ 
αρυά υφής Εοιιπη Π]θγίαίοπι ρος εδἰαπί(α- 

ἔά ρειρθδβἰοποεΠι οοΠΙΡΑΓΔΠΙΘΙΗ, {ῃςο, ἱπαυδῃῃ, 

Ρ4ΙΤΟΠΗΠΙ 4Ιοηφυθ ΠΟΒίΓΗΠ ρε οΓλίί0η66 Πογὶ ὁἷ- 

βηαςὶ, ἰΔηίαΠΙ υγ ἠαῦοτο πο]ηί Ρρογβυδάδο, ϱ14η- 
έαπι οἱ νεὶ α φυοάθπι ϱληοίυτυπῃ πιαγίγτυπη Ἰά ηλ] 

ἱιπρομάρθγοίμγ. (ιιοείγτοα (ο οὔδθστο, υὲ ἱπ ἰἱ6 (το- 

που]! (αἱ αφε]ἆθ ϱἰθ ππειηος, {π απἱθιθ πιο ἁἱριυπι Ρ 
μηεπιοΓῖὰ {υ9 6566 δΙΠΙΠΙΟΡΕΓΟ ορίο. 

ΙΧΥ. ΕΙΟΕΑΙ. 

µε τῆς σῆς συντυχίας, νῦν διὰ τῆς σῆς ἁγαθότητος, 
ἔστι δυνατὸν γενέσθαι µοί τινα τῶν λυππρῶν ἔτεν 
όρθωσιν. Εἰ γὰρ χαταξιώσειας χἀμοῦ μνήμην τοιῖ- 
σθαι ἓν ταῖς εὐπροσδέχτοις σου προσευχαῖς, πάση, 
ἔσται µοι τοῦτο τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ εὐλογίας ἐν 
όδιον, χαὶ ἓν ταύτῃ µου τῇ ζωῇ, καὶ ἓν τῷ αἰῶνι τῷ 
μέλλοντι. Τὸ γὰρ ἄνδρα τοσοῦτον, οὕτως ἐναθλοῦντε 

τῇ πίστει τοῦ Εὐαγγελίου, χαὶ τηλιχούτους διωγμοὺς 

ὑπομείναντα, χαὶ τοσαύτην ἑαυτῷ παβῤῥησίαν ἐμὶ 

τοῦ διχαιοτάτου (28) θεοῦ ἑτοιμάζοντα διὰ τΏς τῶν 
θλίψεων ὑπομονῆς, τοῦτον χαὶ ἡμῶν χαταξιοῦν Τε- 

νέσθαι προστάτην διὰ τῶν προσευχῶν, πέπειαμαι, ὅτι 
τοσαύτην ἔχει τὴν δύναμιν, ὅση ἂν ἣν µοι, χαὶ εἰ παρὰ 
τινος τῶν ἁγίων μαρτύρων ἐγένετο. ὍὌστε παραχλί- 
θητι ἁπαραλείπτως µεμνῆσθαι τοῦ σοῦ Γρηχγορίοα, 
ἐν οἷς εὔχομαι εἶναί σου τῆς µνήµης ἅἄτιος (59). 

ΞΕ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (10). 

Πεεετὶρεϊε Εκεεδίκα (γεφοτῖο, εκπιφκό 4ε τεῦκε ομὶς οἐγίίογεπε [εοῖ. θκατε ΕΙΝ Εαργακίας 
Ροοί Ρεν 6αρραάοείαπι 
αῃειάἑ οεοαδἰοπέπι ΜΟΝ ῥργαιεγηείεἰε. 
ε! α[ίας Χχχ {μίογ (γεβογίαπας, 
εα(ἰοπί5 Βαεἰ{ἱ ερἰειοἰατιηι ακεἰο;. 

Ουα/(14Π1 πο ὰ δύπιρος οναρυς [ἱ{, θέσυο ἱπίος 

βἱποθτοβ ἀπ1ἱ608, τεπεγαυὶ]ῖφ Γεαίος Ώ9 ηορίος Ει- 

Ρταχίας, οπατίος γῖδυς ο8ί οἱ αἰποετίου οὗ ἀη]πιί 
αΠοοίιπω οτρα ίθ δπυΠῃ : ᾳἱρρο αἱ ημπο 4 ἱοφαθ 
αἆ ἴυαπι ρἰείαίοπι ρτορθγανἰἰ, υέ ουἵη Ι)ανἰάο Ιο- 

αδς 5”, (4/ᾳ4 981 οθενς πΠυ]ίαπι δὲ ἱπίο]εγαῦ]]οπι 

δίιῖπι ἀυ]οί ἱἱπριάβφιθ ἆᾳυα γοίτὶρογαίυτυς Ρο 

[Γαπείέπς αά Ειμοεδίμπι δ6 : (γαμε[ετταί Γεφογίις απο δεγἰθεμαάξ εἰ φταιίᾳι 
μας ἐρἰείοία, (κα ΟΙΧΝΙ, αἰίαδ χχν , ἱπίε Βαεϊίῖακας οτεία!, 

ποη Βαεί[ίο, εεά Ογεφογίο ἐδί αά/κάἰεαπάα. (κοά ἱἑρεε [αιείκν πονϊεείπα 

Τὰ πάντα τίμιος ὢν ἡμῖν, καὶ τῶν φίλων ἐν τοῖ; 
γνησίοις, ὁ αἰδεσιμώτατος ἁἀδελφὸς ἡμῶν Εὑπράξιος, 
τιµμιώτερος ὤφθη χαὶ Υνησιώτερος ἓκ τῆς περὶ αἱ 
διαθέσεως, ὃς Υε καὶ νῦν οὕτως ὤρμησε πρὸς τὸν αὶν 
θεοσέδειαν (41), ἵν' εἴπω τὸ τοῦ Δαθὶδ, ὡς ἔλασος εὶ 
πολὺ δίψος (432), τὸ οὐ φορητὸν, ποτίµῳ χαὶ καθαρᾶ τἲ 
πηγῇ χαταφύχουσα διὰ τῆς τῶν θλίψεων ὑπομονῆς' 

γυπιπΆγυη (οἰθγαπί]απι 5 ου]υ5 4ο ποδίτί Ραίτοηι5 ϱ τούτου χαὶ ἡμῶν καταξίου γενέσθαι προστάτης (45). 
6556 Υε[ἰβ. Ας ὑδαίας αἱ «οηφυείυάἶπο (υα οἱ ο0η- 

ἔτ6βδυι ἁἱρηις Παδίίως [δεῖ : Ὀθαί]ος αιίοσ, αἱ 
εδἱαππ](δί1ρυθ ρτο (ΟΗΓὶδίο ειδοθρίἰς, Ιαὐ0ογίυαθᾳιὸ 

Ρο νουἰἰαϊο ἐχ[μαιθίἰθ, ἐ4ἱοπι οοτοπἱάθαι ἱπιροδυὶ- 

εἰ, ααἱθίῃ ποῦ που]ιί ρῖἱ υἱτῖ Βείαυο ωιοία ργαά εἰ 
εοπβοευίῖ δυπί. Νου οηἱια Ἱπεχρ]ογαίαπι γἱπυίοπι 

ορίοµάἰδεῖ, πθο ἱγαπφᾳυ]]ἱο βοἶαπ ίθωροΓο γθοίο Πᾶ- 

ε. Ῥολ]. χε, 3. 

(68) Παῤῥησίαν ἐπὶ τοῦ δικαιοτάτου. Ταπίμηι- 
κο ο1δί πιεγίέµηε; βῖο γευάὶι παῤῥησίαν ΤίΙοπιοιι. 
ΓΟ δικαιοτάτου, Ἀαδυοπί ἀμο Περί οἱ Ῥα8ς. διχαιο- 

δότου, φαί )μεία τειγίδεἰ!. | 
(69) Σου τῆς µνήµης ἄξιος. (0ὰά. Βομ., Ρα»8. 

οἱ (οπιύε[. σοὶ τῆς µνήµης ἑπάξιος. 
(40) Αίας ΧΧΧ. Φυτὶρια ΑΠΠΟ ἀοοθάθπίο 574, 

νο] ὅ15 Ιπειηίο. --- Ππίευ Βαφί[ίαηας Ίο ερἰειοἰᾶ 
εεοδηδείυς, 664 ]υχια Τι(θπιοπι. σεορογίαπι ραρίί, 
θαιηᾳ9 Ηἱ αθοτίρυμί ἱροί οἱἴδιη ορθΓῃι ὦ. Εαδί1ἱ 
οἀΙέογθφ. Όπιπορ οοάἱο8Φ Πηληιι θχβγαιἰ, θχοθριο 
Οοἱν]{μῖοπο Ρεΐπιο, (γοροΓ]ἱ ΠΟΠΊΕΠ ΡγΦΙΟΓΙΠΙ. 

(41) Πρὸς τὴν σὴν θεοσέδειαν. ἵια οο. Ἐθρ., 
ἨόύΠου ὃ. Βαβ)1ἱ θιέογος. Εἰ ος οϱί γογα Ἰθοιίο, 
αἰί (οπιῦεΓ. [η θ4ἱἱ. πρὸς τὴν θεραπείαν͵, αιοά τοά- 
ἀῑί ΒΙΙ., αά εἰ δί ἱπεεγυίεπάτιπῃ. 

(45) Ὡς ἔ.αφος τὸ ποὺ δίψος. Ιωθοιίο πολύδι- 
φος γἀείιυτ ΒΙΠΙο οοιηοάίος, τἱ ἵπ οἁἱιῖς. Μοπίας. 
ἈμἱθΠΙ Ἱία ἱορεπάτυι ρυίαί: Ὡς ἔλαφος, τὸ πολὺ 
δίψος, τὸ οὗ φορητὸν, ποτίµῳ χαὶ χαθαρᾶ τῇ πηγῇ 
καταφύχουσα : χαὶ να) ὁ σοὶ πλησιάσειν Ἠξιω- 
μένος διὰ τῆς τῶν θλίφεων ὑπομονῆς. ΑΙἰἱ αἰίας |6- 
οἴιοµεςδ ρτυροπµηί, νογυπι ηιιάαπι υπο, αἀάυπί 

Καὶ µαχάριος ὁ σοὶ πληαιάζειν Ἠξιωμένος, µακα- 
ριώτερος δὲ ὁ τοῖς ὑπὲρ Χριστοῦ παθήµασι, χαὶ 
τοῖς ὑπὲρ ἀληθείας ἱδρῶσι τοιαύτην ἐπιθεὶς χορω- 
γίδα, ἧς ὀλίγοι τῶν φοδουµένων τὸν θεὸν τετυχήχα- 
σιν. Οὐ γὰρ ἀθασάνιστον ἐπεδείξω τὴν ἀρετὴν, οὐδὲ 
ἓν εὐδίας χαιρῷ μόνον (44) ὀρθῶς ἔπλευσας, καὶ 
τὰς τῶν ἄλλων ψυχὰς ἐχυδέρνησας ' ἀλλ ἓν ταῖς 

αυΦ1811, ααφάδΠι οἰἰαπι (γαπαροηπιηί, πο ἀθίοιί 
ποπημ]ἰα. δἱο η οάἷξ. Ορογυπι ὃ. Βαβ{{ἱ ποιι .- 
ως ο γετῦα διὰ τῆς τῶν θλίφεων ὑπομονῆς. Ἠκο 
γεγΏα τοξιίέ, ποπ γαεὐάῖάἰι ΒΗΙ. Ὑοερεε αυἱίοπι Οοπι- 
να[.. θείπέ εεγομς ϱμὶ ΠΙαθΙαπι εἰ πεε [εγενάαπι 
ἁ [οἱ Ιἱπιρίάαφιμε αφµα, ΦΥΓΜΠΙΠαΤΗΠΙ δε εἱποπεέα [επὶ- 

Ὁ (µγµς οἱ ας γε[γἰφεγαίμγως. Νοδῖφ, ἀῑιπι Πὶο Ίουυς 
οπηπίπα ἰογφιιοί Ἱπροηία, οἱ οομ]ὶςθγθ [ας οςε, ]ε- 
ο. Ὡς ἔλαφος τὸ πολὺ δίφος ποτίµῳ χαὶ κα- 
αρᾶ τῇ τηγῇ, τὸ οὐ φορητὸν χαταφύξων διὰ τῆς τῶν 

θλίψεων ὑπομονῆς, αἲ φιεπιαἀπιοάννι εεγοκο ῥρ[ατὸ- 
Πιαπι δἱ1ἱπι ρινα εἰ ἀμ[οὶ αφµα, οἷε ἵδοεε Εκργασίκει 
φμοά ἐπίο[ογαπάμπι οἱθὶ εΓαξ, ΡεΓ εναπι ἵπ (γιθκ[αιἰο- 
πίὺμς ρεΓ[εγεπάἰδ ραἰδμίίαπι [ομίγεί ας εοβἰτει. 

(45) Προστάτης. ε ἶη Ίου Ιου γθρβιιοπἀάο πηα.- 
ἑά) Ἰηδυάαν!, αἲἲ Βἱ1]., πεο ἰαιηεν ααἱάσυαπι Ργοίς” 
οἱδθθ πηὶῖ γἱάθος. » Ύδνα [αἰείὰς γἱς ἀοοέυς, ααἱ 
[οἱἰείτιδ ἱωςδιάαφδοί οἱ ΡΓο πρὸς ταύτης, αυοά νἰῖοῬ 
ἱερίίας ἵπ οϊί., Ιερίδδοί, υἱ ἱπ οοᾱ. Ἠθα., προ- 
στάτης, 

(4/4) Μόνον. Ἱία εοἆ. Πορ. οἱ οά1ε. . ΒαΦθὶϊ. [η 
6411. όνος. Μος, ο0ἀ. ὅὄρθιος ἔπλευσας. Ἠ4 οἱ 6ο: 
Ῥοί., α αἱ γοδάϊϊ : [αινίο εαἰ(ιε πανϊφακ!. 
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δυσχερείαις τῶν πειρασμῶν διεφάνης (40), χαὶ τῶν Α γὶραςιῖ, αίᾳυο αἰἴογιιῃ αηίηλας ρυυοτηαθὶ : δοά ἱπ- 
διωχόντων γέγονας ὑψηλότερος, τῷ Ὑγενναίως µετα- 

στΏναι τῆς ἐνεγχούσης (460). Καὶ ἄλλοι μὲν τὸ πα- 

τρῷον ἔδαφος ἔχουσιν, ἡμεῖς δὲ τὴν ἄνω πόλιν" 

ἄλλοι τὸν ἡμέτερον ἴσως θρόνον, ἡμεῖς δὲ τὸν Ἆρι- 
στόν. Ὢ τῆς πραγµατείας] οἴων ὑπεριδόντες, οἷα 
χεχομίσµεθα (41) | Διή.1θομεγ διὰ πυρὺς καὶ ὕδα- 
τος, πιστεύω δὲ ὅτι χαὶ ἐξελευσόμεθα εἰς ἀναψυχήν. 

Οὺ γὰρ εἰς τέλος ἑγχαταλείψει ἡμᾶς ὁ θεὸς, οὐδὲ 

περιόφεται τὸν ὀρθὸν λόγον δεδιωγµένον, ἀλλὰ κατὰ 
τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν ἡμῶν, αἱ παραχλήσεις αὑτοῦ 
εὐφρανοῦσιν (48) ἡμᾶς. Τοῦτο μὲν οὖν καὶ πιστεύο- 
μεν χαὶ εὐχόμεθα. Σὺ δὲ, παρακαλῶ, ὑπερεύχου τῆς 
ταπεινώσεως ἡμῶν. Καὶ ὁσάχις ἂν ἐμπίπτῃ χαιρὸς, 
καὶ εὐλογεῖν ἡμᾶς διὰ γραμμάτων μὴ] χατόχνει, χαὶ 

(ο; ἰομιαίίοπιπι ἀὶ[Που]έαίος οἱ ργοοε]ίας ομ]ειἱθε, 

80 ρογςθοει/ο0γθ5 {198 δυρογαςίἰ, [ογίΐ ΠἱΠΙΟ ϱ Ρ4. 
(τἷὰ ηΙΙΡΓΑΗΦ. Εἰ αἱ αιλάσπι ραίγἶωιη δο]ώπι Ἠαῦθπε, 

ΏΟ6 4 116ΠΙ δυρθΓαΠ) οἰγ]ίδίοπι, αἱ πορίσυπι [οΓί34996 

ΙΙΤΟΠΙΠΟ, πο ΟΕΓἱδίπῃ, 0 ΡΓβ0]αΓάΠΙ πεβοϊἰαο- 

ποπ] { αυα]ῖα Ρτο οχἰµιῖς τοῦ οοηιεπιρἰἰβ αοοερὶ- 

πυς! Τγαπφένέπιδ Ρ6Υ ἴφιεπι δἱί αφκαπι "ὰ: Θ0ΠΛ4Ο 

αίοπι [ογο υί οἰίαπ η το[ροτίηπ δθἀμοαπιατ 35. 
Νοη εηἰπι ΠΟ8Β Ῥευς Ρογροίµο ἀθδεγεί, ηθο Γὸοί8Πι 

ἀοοίγίπαπι ρογδδομἰἰοπίδιις γοχατὶ ραἱείυν; δὴ 

φοουπά μπι πιυ]Πιιάίποπι ἆθὶοΓΠ ΠΟδΙΓΟΓΕΠΙ 60Π- 

βο]αέίοηςς ἱρθίωδ ϱος Ιποαῦιιηί 1". Αίηιιε Ίου αιιὶ- 
ἀεπι Ρτο εθγίο Παιεπιμφ εἰ ορίθπις. Το νΥετο οὐ- 
666ΤΟ, ὑί Ρτο ποδὶς αὐ]ευῆς Ιοπιυποιυ]ὶς γοίὰ {Α. 

εὐθυμοτέρους ποιεῖν (49), τὰ κατὰ σαυτὸν δηλῶν, ὃ Ὦ οἶας; εἰ φιοίϊθδοµπαιθ οοσαφίο ἀαλδίιντ, Ώοια Ρτε- 
ποιῆσαι χαὶ νῦν κατηξίωσας. εατὶ ιιουῖς Ρος Ἰ]έοταςρ πο ργανουῖδ, 36, η αοά πορἰα 
5υπυπιο γο]υρίαεὶ Γυέυγαπι οί, ἆθ (16 ΓΘὺΦ 1ο {αοσγο ϱθΓίἱ0ΓΟ5, αιεπιαάπιοάαπι ηυιιὸ 4µοαυο [4- 

ο6{6 ἀἱρηαίειις ϱ9. 

ἅσυ, ΤΩ ΑΥΤΟ (50), θῦ Γχτι. ΕΟΓΙΙ, 
Πο ορὶσίοία 1πίογ Βαδί[απας 6ί (γεφογίαπας γερογίέμτ, 6ί μγἷφαο εἷο εοπΌεΗΙί, ἴ{ ΡέΠε εΟΠΙΜΙΝΗΕΕ απὶ- 

ῥοῦ ή Πέίεγας ργοπωπίίαγε [δεαί. ΤΙ({επιοπίες, εοπεξεδα 5ρεγίοτε ἐρὶκίοία (γεφογίο , εἰ] δίΨ1Ηι ἱροί 
τίάείμ; γοᾶοίετε, ἰδίαπι (γίθι! Βαθίίίο, γα ἐρδὶ ΠΙΕ[ἰΗ5 εοπυθπἰτο επεμδαιἰοπέπι, Φα ΙΠ1Υ ακείογ 
ερὶείοία, ο αά Πικοθίωπ πο ϱγοῇβεϊδεαιιτ, Μἱ αὐ εο ραεπιῖα ἵπ σγηπιπἰδ επεηρίαπε εαρίαι : αἰξ επίηι 
Με πιο[εε εἰς δἱ πιοφο(ἰὶς ἀειϊπεγὶ. 96 διι Ονοροτίο πιοἰερίῖ ους ἀα[ιιεγῖηί Που νἰάθο, ἑπφκίί ποείον Ρτκ- 
ἀελίζις Λαγαπµδ. Οθτίθ Περοῖίὰ ἀ4θ6υύβδ6 ΠΟΠ ῥροίθγαπί ΝαΣί4ησθπαπι Εοεεβίαπῃ ροδῖ πιοτίοῦι ραιγίς 
συρεγηαπι]. Ὀμίαυο ορίἰηιθ εομργι γόμθηιοπς Βιιδοβίΐ ἆππου οἱ αάμιγλ {0 (517, οἵο. Ί6γΗΗ ΟΠΙΠΕΕ πα 
επατα(ἑ ευάἰςεδ, Ρα ππι (υἱδί., ὀγεφογὶ ποπιεπ ργα[εγωμί. Οθμίάφκϊά εἰ ο αιεἰογε, εἷνε βΒακἰ[ΐνς, 
εἶνο (γεροτίκ οί, ο ακε κι Ειαδεὺ[ὲ γεσες Ρτα ο [εγαί ερἰείοία, εογὶρία [Μεγ αἩπο ὅ14 επεµπίε εἰ ἵν- 
ομΜίᾳ ὅ1ὸὃ πεεέεεέ ε»ἰ. 

Καὶ γράφων, χαὶ μεμνημένος, εὐφραίνεις ἡμᾶς. σ Είευπι θογδς, οἱ ΟΠ ποδἰγὶ π]θπιος 68, Ιἱεἷα 

χαὶ, ὃ τούτου μεῖςον (ὅλ), εὐλογῶν ἐν τοῖς γράµ- 

µασιν. Ἡμεῖς δὲ εἰ μεν ἄξιοι (ὔ5) τῶν σῶν παθη- 
µάτων, χαὶ τῆς ὑπὲρ Χριστοῦ χαὶ διὰ Ἀριστὸν ἀθλή- 
σέως, χατηξιώθημεν (04) ἄν, χαὶ µέχρι σοὺ γενό- 

μενοι, περιπτύξασθαι τὴν σἣν θεοσέθειαν, χαὶ τύΊτον 

λαθεῖν τῆς ἓν τοῖς παθήµατιν χαρτερίας. Ἐπειδὴ 
δὲ ἀνάξιοι τούτου τυγχάνοµεν, πολλαῖς θλίψεσι καὶ 

ἀσχολίαις ἐνοχλούμενοι, ὃ δεύτερόν ἐστι, ποιουµεν ' 

προσαγορεύομεν τὴν σὴν τελειότητα (9ὅ), καὶ ἀξιοῦ- 

.. Ρις], 1χν, 19. 3 1. 3 Ρβα]. χο, 19. 

ον] Ά..1' ἐν ταῖς δυσχερείαις τῶν πειρασµωγ' 
διεφάνγης. Ιω 6ὐ. Όρεγυπι Ἀ. Βαφ1, αἱ ποίαηε 
ὡοἱδιἰσπυν Ρργίπιυ Ἠαυετθ ἀνεφάνης. ἵπ οὔ-ί, 
ἀλλά ταῖς δυσχερείαις τῶν πειρασµάτων ἐφάνης. Αἱ 
ἐυὶ ο Μοπίας. οοπ]{ο 0ομ1)ο/. ἀεόδ5θ αἰἰφυίς, 
λαμπρότερος πμ ίγιιηι, 8 υἱ αἰία αἱπεῖ]ο, (611 αΜ{σλιπι 
άἰ[βειιαέθις εἰατίογ ε[}ωἱοϊο. Ὑοἱυηί (ἱἆ μι ἐφά- 
νης ἁήττητος, ὑπυἱοίμηι {6 πποηςίγαφἰ. ἰοδσίι Εἱ11.: 
ἵπ (ομίαιἱυπὴι Φκοψµε αἰ[[Πευίιαιἶθ5 οί ργοςεὲ5 5ρὲ- 
εἰηιειι (μὲ ἀειιΐεί. Ὑἱείονς ἐμ οἱ, πειρασµάτων. 

(40) Τῆς ἐνεγκούσης. 11 ορ. Περ. ἓπι οὐ!ι. ἀεεδί 
τῆς. 14. εοἆ. λιαῦεί µεταναστηναι, 

(47) Οἷα κεκομίσµεθα. ία «94. Ἠδρ., εἰ εἰς Ι6- 
ῥεπάπῃ οθηδεί ο11 ΒΗΠἱ. ε ἴ οάΐε. οδὲ, ἰπιμῖ!, οἷα 
χεχοσμήμεθα, οἱ Ίοουιδ ΙμοηοδιΦ πημί γἱάοίυΓ. 
Λιιυιί ἀἰοθιάμπι Γμἱδθδί οἷοις χεκοσµήμεθα, πἰο 
οτί ρταπωαίίοο αποὶομία Ρυδίυ]αί. 1η ῥγο 
χεχοσµήμµεθα ἰέβο χεχοµίσμεθα α νεΓῦο χοµίνοµαι, 
αυοὰ ρεγεὶρίο οἱρηί οί. ) -- . 

(48) Εὐρρανοῦσι». Μία Περ. ἵη οι1{. εὑφραινοῦσιν. 
(49) Μἡ κατόχννι καὶ εὐθυμοτέρους ποιεῖν. 

ε. ας Οομιυοί. μὲ ὄχνει, καὶ εὐθυμότερος ποίει. 

1108 α[]οῖδ; θὲ, αιιοἆ που πηα]18 εδέ, ΟΠ Πο]ής ἱη 

Πιίογ]5 Ώοπο ργουβι]5. Νοθ γύτο, δἱί (ας ἀἱρυὶ (μἱς- 

66115 ΡρογρθβδΙοπἰ;8, 4ο Ρτο Ολεὶδίο οί Οτὶςιῖ 

04164 διδοερία ἀῑιω]οωίίοιιο, Ίιοο υἶφυο ου μαἱς- 
δεῦ)16, υἱ αἱ {6 αδᾳιθ Ρργοίοσἰ, Ρρἰθίαίειη 6ηπι 
οοπρἰθοίογθειπας, οἳ ραἱοπιί ἵπ οπλο θιιθ 

εχεπιρ]υπι α {ο οβρογδωςς. θιοηίθιη αυἱοπι Ίου 
ὑοπο ἰπάρηϊ 6ὔπιυ5, εί φὶ μες αΠἰοἰορίθις οἱ 
οεουραἰοηπίρις δχαρἰἰίδπυς, αιιοά δδουπάμπι ορῖ, 

Νε ϱγαυεγὶς, πιο [ἱθεπιὶ ας ῥγοιηρίο απἰμιο εοπεθίαε 
46 ιο γεῦτις πο» [αοἰεηδ οΕΓΗΟΓέΦ. 

Λ]ιας Ο0ΙΥ Ῥοπβρια οοἀέπι ΑΠΗΟ. δὺ 
Αι Ὁ (51) Υἱια Βαεῖ. ορ. δἱ, η. ὃ 

(53) Τούτου µεϊζον. Ο0ἆ. Πξεμ., Νοηίας., Μοιςι. 
8ο ΟοήιΏῦθΓ, ἁἀάυηι πολύ, εί φιοά ος ΜΜΙίο µια]αφ 
δεί. Μοχ, Ρτο εὐλογῶν ἐν τοῖς, ΟοιπὺςΓ. εὐλογῶν νὺν 
τοῖς, οι πΙΠο ποθὶς Ρ6Υ [έετα», οἳςο. 

(65) Εἰ ἦμεν ἄξιοι. Ίια ο0ἆ. [ερ., Μοηίᾶο., ΜοΓ6|. 
ἃο ὁοιηροί. Αἱ ὃ. Ὀωδἱϊ οὐ]. ἑσμέν. Ίη πονα, εἰ 
ἐν ἄξιοι. Ἱη οὐ]. ποριΓὶς͵ εἰ μὲν ἄξια, γοὐάιίφιιο 
[]. : δὶ ργο ϱο αίφιε ΡεγρεεεΙΟΠ6ὲ {Μᾶ, ἀά... δἱἱ9- 

εερία ἀἰπιίοαιίο Πιεγέ(µή, Ίος ποδὶς αἰνϊπίίμε εοΝύε- 
ἀεγείτιγ, 1 αά Ι6 Μδ0Μό... οαΡΕΓΕΗΙ5, ΡΤείατό μοθδὶς- 
ο) αθΕγΘΙΗΓ. 

(54) Κατηξιώθηµεν. Ι,οεςεπάμιη ρτοροπίι ΕΙ]. 
χαταξιωθείηµεν, οἱ ΡΓο 60 οιιοὰ ο Ρἱέσγερος.: Κατ- 
ηδιώθηµεν εν χαὶ µέχρι σοῦ γενόµενοι περιπτύξασθαι 
τὴν σὴν θεοσέθειαν, νείετες Ὀα5ὴἱ δὐ11. να υευαηί, 
εὐχόμεθα ἰδεῖν τὴν σὴν θεοσέθειαν. 

(ὅ5) Τὴν σὴν τελειότητα. ΙΔ ἀῑῑο οο4ά. Εάῑξ. τὴν 
τελειότητά σοὺ. 
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(αοηας : (παπι Ἰηέορηίαίοπι 4ο Ρροτ[οσιίοποιν δαἷ- Α μεν μὴ κάµνειν σε μεμνημένον ἡμῶν. Οὐ γὰρ ὡφί- 

ἰαιη6, ἴοαιο ηο μοδγί τουοάκίίοπο ἀθ[αιὶρογῖᾳ, 
ΟΓ8ΙΠΙΙ8 αί(υθ οὔδδσγαιὴας. Νεαιιο οπίπι ἕυα Πίε- 

γα, ΟΠ 1 αὐς ιο ἀοπαπιμτ, ποὺὶς υἱἡίαιὶ ἀυπ- 

(αχηί δηἱ, δδᾷ οίἶαμι ρἱογίαμλοηἱ αρυά πιυ]ίος αίαιιο 
ογη 1Η ΟΛίΟ : ποπιρε φιιοά αριιά νἰρι ἱαμία γἱτυίθ 
ρισάέυπι, ἰαμίαμι(υο αρυά Βευ οοπ/μποιίοπειὴ 

λεια ἡμῖν µόνον τῶν σῶν χκαταξιοῦσθαι γραμμµάτω». 
ἀλλὰ χαὶ χαύχηµα πρὸς τοὺς πολλοὺς, χαὶ χαλλά- 
πισµα, ὅτι λόγος ἡμῶν ἐστι παρ) ἀνδρὶ τοσούτῳ «ἰν 
ἀρετὴν, χαὶ τοσαύτην ἔχοντι πρὸς Θεὸν οἰχειότητα, 
ὥστε καὶ ἄλλους οἰχειοῦν δύνασθαι καὶ λόγῳ καὶ 

ὑποδείγματι. 

45 [απη]ἡειαίθιι ἠαυδμίου, υξ μἱίο θἰἶαπι, ἴάπα ΦΟΓΙΠΟΗΕ, ἵαιπ εχεπιρἰο, Ὀ9θο οοπεἰ]ατο αἴφιο ο4- 

1ηρογο Ροδδ!ί, 4ἰίᾳιο Ίοέο 40 ΠΙΠΙΘΓΟ 1118. 

ΙΙ ΧΝΗ. ΗΑΝΟ. Σ7’. ΙΟΥΛΙΑΝΩ (66). 

Οιιο (61ρογε Ναλίαπχεπαπι Εεειεείαμι αἁπιἰείταῦαί ΤΙΙεοΙΟΦΗΦ, απο ΣΜίαπο ρτα[εείο. φενῖρεῖι ερ- 
5ἱοἶαηι; υπ φμἰεΝι απίε αΝΠΙΗΙ ὅτε, φιο Ναβίαισεπις ἐρἰΦεοΡΙΙ ΠΙΟΓΙΜΝΝΣ ΕΙ, 60Νε ΠΕΟΓ{ΜΟ κοείεν 
Ογεφοτίμδ γοφεπάαηι ἱρείις Εεοἰεσῖαμι «φγό διιδεερῖε, Ἠεῦ δεΤΙΗ αππο ὅἼο, φἰφμἰάεηι Ἆος αππο, Ει- 
εἰεσία γεἰηηῖπε αθ]εείο, δεἰειιείαιπ εδ ΓδεῥΙΙ. Φε ἱαπ ή μέ οτφκαάἰς Ιγἱδμἱδ θες αἨπο ῥρτα[εείκς εταῖ, 
γοφαί αἱ εἰἐγίοοῦ 8105 εαἰμιαί α (τιν ε15. 

ΜΙὶ ἱθουπη απιὶοἴί αιι]άθπι πευ]ία Ίωτα Ἰηίεγεο- Β 

ἁμηί, οἱ δἳ ηλ] ας, Πιίογ οσγίο, απρας αρυά 

μιη]τος ΠΙ1 νοησγαλἰμδ οδὶ, που ἠηυοά ΙΗΔ]ΟΓΟΙΗ 

αά οοποἱἱἱαπάυι ΔΗΙΟΓΟΙΗ νἱ Ὀναλεαί; οΠουφίοηίθ 
αυἱοπι οἱ ἱπ]πιίοϊτία ηος οα183 υἱία οδί, αίᾳυο υἰί- 

ΑΗ ΠΟ δὲ ΠΩΙΑΠΙ. ΝΑΙ σα, οὗ αυ ἀἀνοιΓδυς 

(ναίτοπι Νἰοουυ]υπ Ιη[οσῃδΟ ΔΠΙΠΙΟ 66, αὐί 4ὐ ϱο0 

πιωγοῦο αΠοοῖαςδ 68, ΠΟΠ πλρίς ἂἆ πιο Ρρεγίίπεί, 
αδίη αι αριά Πιάος ϱοτηίως: Ίου «Πο οχεορίο, 

αυοά ηλ! οογύπῃ, αἰι εομἰρεγυηέ, πηηὶ Θ Ριο- 
μφίμν. ΟΗ4ΗΙΟΡΓΟΠΙ Ἠσο μι] μὶ Πο ἱπριίοςδ, ηθο ῃΓο- 

Ριεῖθα ἀοίορία» αιοάἁ αι 46 ἱαἱρςο οοηβΙ μπι 1ηθὰς: 

γογυπῃ ταίροα ὈεπρηἰίβίεΏΙ ΕΠΗ, 4ὐαπΠ ραυροσίρις 

Ρο]ϊοίία5 65, ργῷςία. Ουἱπ οίἶδι οἸθγίέοῦ πιοος, 
408 ἃ ἴίο ροροδεῖ, ὑΗ)υ1 Ρρεηςίοπο ίρεγα : τιμά 

Ἐμοὶ πρὸς σὲ φιλίας μὲν πολλὰ δίχαια, χαὶ εἰ μ4 
τι ἄλλο, οἱ λόγοι, ὧν οὐδὲν τοῖς πολλοῖς αἰδεσιμώτε- 
ρον, οὐδὲ οἰχειότερον ' ἀπεχθείας δὲ ὑπόθεαις οὖδε- 

µία, οὔτε ἐστὶ, μήτε γένοιτο (07). Α γὰρ πρὸς 
τὸν ἁδελφὸν Νιχόθουλον, Ἡ παρὰ Νικοθούλου λελὺ. 
πησαι, οὐχ ἑμὰ μᾶλλον, ἡ τὰ ἓν Ἰνδοῖς πραττόµενα᾽᾿ 
ὅσον ἐπὶ τὸ (8) μὴ συναρέσχεσθαι μηδενὶ τῶν χι- 

γενημένων. ΜΗ τοίνυν ἐμοὶ ταῦτα λογίσῃ. μηξὲ δ.ὰ 
τοῦτο χεῖρόν τι βουλεύσῃ περὶ σεαυτου. ἀλλ ἓν 
ὑπέσχου τοῖς πτωχοῖς φιλανθρωπίαν, ταύτην ἐπι- 
τελή ποίησον. Καὶ μέν τοι χαὶ τοὺς περὶ ἓἐμὲ χλτρι» 
χοὺς, ὅσους παρῃτησάμην, τῆς ἀπογραφης (59) 
ἐλευθέρωσον, ἐχεῖνο ἐνυμηθεὶς, ὅτι λίαν τῶν ἁτέ- 

πων (60) ἐστὶν, ἄλλους μὲν χαὶ οὐσίαν ὅλην κχαθις- 

ροῦν τῷ θεῷ, σὲ δὲ μηδὲ προῖχα βούλεσθαι εἶναι 
(οοµ1Ώ ΤδριίαΠ6, ΓΟΙΩ 656506 ΠΙᾶρηΟΡοΓο αὑφιτάαιη, ς χρηστόν χαὶ ἅλλαις (61) μὲν πόλεσι πάντας τοὺς 
αἱἷος δί145 4 άοα 6 ΟΙ1Π6Ρ (που]ίαίες Ώ69ο «οΠΡοσΤαΓΟ, 

ιο αὐίοιῃ ηθ ϱγαιἰ άμἱάεπι ῬεηἱρηΙπι 6556 γε]ο : 
αἰᾳυο ας υγυίρι5 οι1Πθ5 605, αι δαοξα υπ απΙ- 

δἱυμί, ἀοηαεῖ, πουἰ6 ἀΙιίθΠΙ ΠΟ 6086 αμἱάθπ, 6υο- 

τυῃι οοηςιιεἰιάϊπο υπιας, οἱ αἱ ποὺὶς πηἡνεγαϱῖ, 

ἱάηιιο 4 νουίς, αάυμδο η Ηπιπια ποὺί5 οδί [αη)11ὰ - 

γἶναβ, οἳ αιἱρις [ογίαφθο πιπίπιο ἀοοσοτὶ δτίπις. 
Ιίσο α πονὶς αἱ ίο φοπ]υἱ ρα Γμὶί. Νοο οηῖπι οοι- 

σεοάί (έσίη Ιου, ργορίοτεα φυοά πιογ)5 πο αἡ 

περὶ τὸ βήμα δοθῆναι (603), ἡμῖν δὲ μτδὲ τοὺς σαυν- 

όντας καὶ θεραπεύοντας (05), καὶ ταῦτα παρ ὑμῶν 
τῶν οἰχειοτάτων, οὓς τυχὸν οὖχ αἰσχυνοῦμεν (64). 

Ταῦτα ἐπισταλῆναί σοι παρ ἡμῶν καλῶς εἶχε. Σων- 

τυχεῖν δὲ οὐχ ἐξεγένετο, ἐπειδή µε ἡ νόσος ἑξώρ- 

µησε πρὸς τὰ Τύανα θεραπείας τευξόμενον, ἕως 
χαιρός. Καὶ συγγίνωσχε. ᾿Αντὶ δὲ ἡμῶν ἔχεις θεὺν 

παρόντα, χαὶ βοηθοῦντα τοῖς πένησι, τὸν πολὺ τῆς 
παρουσίας ἡμῶν αἰδεσιμώτερον. 

Τγαἱ1οῃ6εΠΙ τοι ῥργοβεῖςοῖ οοθρῖί, πέ, ἆἀνπι ρ6ς (οπιρις Ιεοί, εωτατορ. Ἰάᾳιο Υθ]Ἱη ἰρποςοβς. Ῥτο 

πορὶφ αιίθπι ΒΏδιπι ργῶφθηίοπ Ώφθε, 4ο Ρα προτίὺαφθ οροηι [δγομίοπι, αἱ ργῶςδθηίία ποδίτα πιυ]ίο 
αυρυςιίος ας γυπογαυϊ]ίος οί. 

(560) ΛΙίας ΟΙ ΧΥΙ. Ξουἱρία οοἆσοιη {οιηροιθ. Ῥ 
(07) Μήτε γένοιτο. Τὰ ο. Ἠοψ. οἱ 0ο10ε{[, η 

ο6!ι. μηδὲ γένοιτο, 
(08) "0σον ἐπὶ τό, οἱο. ΩοπιυύΓ.: 6α εθτία τα(ἰοιι6 

φμυά 6ΟΤΗΗΙ φιιῶ Φεεία δν οἱ ρτοδαυστίιπ. λος, 
ου, Ῥι55. μηδὲ αυναρέἐσχεσθαι. 

(69) Τῆς ἀἁποτραφῆς. ΙΑ οο. Ώοᾳ. ἴηπ δδ1ι. τῆς 

Υραφης. . ον νὰ 
(60) Λίαν τῶν ἀτόπων. ἓα οο0ᾱ. Ἡν ο(Ηέ. λίαν των 

ἀπίστων, ΤΕΠὶ ΠΙιαΦΠοΡΕτο ἱπεγεαιθίίε. 
(61) Καὶ ἆ 1λαις. ΠΔ οιππςς οοὐἀ. ποδίγὶ οἱ (10π)- 

ὑυοί. Εάῑί. χαὶ ἄλλους. 

(63) Τοὺς περὶ τὸ βῆμα δοθῆναι. ΟοπιδοΓ., φαὶ 
δαεγατἰο [11Η {1Η 1165 γοάᾶἳ. 

(05) Καὶ θεραπεύοντας. Τ{]ειποπί. ἰπίο 
ΠοΙη δε μπ]υν. Ο01Ηὐ0Γ., αἱ ΜοδίΓο εμπἰ αααἰειἑ ο. 
εὐφμίο. Νοη βαἲὶς αρίο ΒΙΙ]., α φμίθκε οο[ἰήικγ οἱ οὐ- 
δεγυαπι;; δἱο δηἷπι γεσογὶι8 4 {οίο «Ι6γο 5υο. 99ἆ 
μίο 4θ ἰ]μφ οΓΙπο οί φπἱ ἁοπιυπι οοηςιευδὺαὲ 
ερἰδοορἰ, 4ος «ροοἰαἰἶ γαίίοηΏο 1μΠάΠΕΡ 65586 ἀθὴογο 
εοηἰσιάσυαὶ (σγαρογίν5. 

(64) Οὐκ αἰσχυνοῦμεν. 0οὰἁ. Ῥ89., Μοηῖαο. 6ἳ 
Νονε]. αἰσχύνουαι, 

υοίδ(ῇο- 



ὴὺὸ 

ΕΙ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (05). 
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ΕΧΝΠΙ. ΕΙΡΕΝ. 

Φομιιοἱσδίμια [μεγκπί ο μίαπο (σγεφογὶ [ενα , ἱρειπιφιε αἱ  εοπιροπεπάίς (γὶθιιῖς δοεἴκηι δὲ ργα- 
ῥεγει ἱπυϊαοίί. (αδδαίις αθτα υαἱείιάἴπέπι (σγοφοτίμδ Ιου « μ[ίαπο οοπσἰίαμι ἀθαίί, φιμοά μίπαπι ρτα 
οεµ[ις [ιαίόαπί ο1ηό5 (γύὶς ῥτσ[εείἰ εεμιρετ; ΠΕΠΙΡΕ, εί οἱ φωἱά απίσα πια[ε οοΠδΗΓ (11 οδί, οοττἶθαί, 
εἰ «ο: χιεφοιζί 5οεἰοδ αἀ[ίδέαί, φμος ῥτιάομίία εἰ πιοτίδι5 ευεθ[ἰεΤέ ποῦθτίί. 

Ἑκάλεσας ἡμᾶς ἐπὶ τὴν μονὴν (06), χαλῶς γεΑ Αά ΙΗΔΗΒΙΟΠΕΠΙ ΠΟΒ νοςβδί!, Ρ’ῶοίατο 54πο [ι- 

ποιῶν , ὡς κοινωνοὺς τοῦ κατὰ τὴν ἐπανίσωτιν 
σχέµµατος΄ χαὶ γάρ ἔστιν οὗ μικρᾶς τὸ πρᾶγμα 

φροντίδος. Ἐγχὼ δὲ, εἰ μὲν ὑγιαίνων ἐτύγχανον, 

σφόδρα ἂν ἀπήντησα προθύµως καὶ ἥδω δὲ, ὅταν 
οἷόν τε ᾗᾖ (01), Θεοῦ θέλοντος. Νῦν δὲ διὰ γραμµά- 
των πληρῶ τὰ τῆς παρουσίας. Οἶδά σε χαὶ γονέων 

ὄντα ἱερῶν, χαὶ τῷ θείῳ φόδῳ συνηυξηµένον ἄνω- 
θεν. "Α οὖν ἐπίστασαι συμφέρειν σοι, χαὶ πρὸς εὖ- 
δοξίαν, χα) πρὸς ἀσφάλειαν φυχΏς, ταῦτα δηλονότι 

ποιῄσεις, χἂν ἡμεῖς αὐτοι μὴ γράφωμεν (08). Εἰ 

δὲ τι χαὶ ἡμᾶς συνεισενεγχεῖν δεῖ, τοῦτο γνωρίζο- 

μεν, ὅτι ἀντ ἄλλης τινὸς πολιτείας, ἣν εἰσφέρουσι 

τῷ θΞῷ Χριστιαναὶ Ψυχαλὶ , τοῦτό σοι πρόκειται νῦν’ 
καὶ μεγάλα σεαυτῷ θησανρίσεις (9) τοῦ κχοινοῦ 

Φρρντίσας, καὶ εἴ τι πρὸ τούτου διετέθη καχῶς, 

χαὶ τοῦτο ἑπανορθωσάμενος. Ἑν ὃξ καὶ μέγιστον 
εἰς ἀσφάλειαν (ὃ καὶ πρῶτόν σοι φυλαχτέον), συν- 

εργοὺς λαθεῖν, οὓς χαὶ συνέσει χαὶ τρόπω διαφέ- 

ρειν τῶν ἄλλων γινώσχεις. Τἰ γὰρ ὄφελος χυθερνἠ- 

την εἶναι χρηστὸν, πονηροῖς χρώμενον ἐρέταις ; 

εἶσπδ, υἱ εομκὶἀθγα(ἰοηῖδ 6/15, 41η 4ο ϱΟΠΙΡΟΠΕΘΗ- 

ἀἱδ ἰτίριτίθ Ἰπὶς, βοείο5 αἀ[ίυαγοδ. Νθηαο ομἰμὶ 
ΡάΡΥΑΠΙ οὐΡαΙη Ἠο Γθ6Ρ ἀοδίάσγαι. Ἐρο γοτο, αἱ 

εοππιού 4 ναἱοἑιιάέμο ἱευο, ΡΓΟΠΡΙΟ 64ΠΏ0 4ΠΙΠΙΟ 

αΠμἱδδοη); πίᾳθ δ]απι, ὈΌδο [ωνοπία, ουπι ᾖἰουσηῖε, 

4ἆ ἰο γεπίη. ΝυΠο απίδηι Ργιςοη{ἰᾶΠι Ρος Πίσας 

διρρἰεφ. Φοἱο ἴ6, οἱ 6αςγοςλΠςἰἷ5δ ρα οΠΗΊριιδ ΠΔΕΠΙ 
6556, οἱ επι ἀνίπο (ηνογό ]αηιρν]άθιι αὐο]ενίςσςο. 

θιιαιποβγοπι,αιν 1, (ασια αἲ πουμ]]ς 6ρἰοΠθΡυΠ!, 

ἑππῃ αἆ απίιης, 5θογἱ(ηίοπη π]ἱα 6656 6618, Ίνῶς θο][- 

εαῖ, οἰαηιδὶ π]]ᾶ5 α πουὶς Πέ1ογα8 τιοςῖρία5, ΓαοίΓα5 

65. Ουοἆ οἱ αμἱά οίἶ]απι α ποὺῖδ οοπ[ογοπά μι οςὲ, 

Πτι 1ο δεἱτο γοἱαπ]ή5, αὐοά αἰῖιιδ οιιδρίληι γἱίρ 

ἱηδιίέὴ Ίοεο, αιιοά Οδ ήαπ αμ]νη Ὀ6ο οΠογυπίε, 

Ὁ που Ρἱ πυµο ργοροδίέαπι 3 οδί. Αίηιο πιαρηο8 
{1 ΜΙιαδα1γο8 «οΏβογθς, 5ἱ ρυλ]ἱεἵς Ιοσο({ῖ5 ο0ηςι!- 

Ἰμεγίς, 4ο, δἱ αιἱά απίδ]ιαὸ πια οομδμίπα ο5ε, 

1 ᾳιιοπιιο εογγεχοΓὶδ. Λά οοουΓ](αίθηι Διιίοιη Ιηλτ]- 
πηὶ πιοπιθηί ιά Γαδγ]ὲ (αιιοά οίαπ ργίπιυιη ευ 

Ργουἀοπά μπι ο5ί), τι 605 ποροιῖἶ 5ουἱ09 ἀΦ6ἶδ6Δ5, 

(0105 οἳ ργμάουίία δὲ πιοΓὺμς οχεο]ογο πονορῖδ. Οµἱά οηἵηι ργοάθδὲ μιογπαίοισοπι Ώοπυπι 6956, θἱ | 

πια]ὶν αἰαίάς τοηὶρῖοις Ἡ 

ΞΘ’. ΤΩ ΑΥΤΑ (10). ΙΧΙΧ. ΕΙΡΕΜ. 

γοιἱ ευπιρος [αεί (γειογίκδ, ! αἰἷας ο α{ἱαιο τα(ι({ ὑγευϊογίδεις ἠἱ5 ({{1εγίδ, φας Ροδίγεπιο [000 οοἰίοεαπ- 
ας ατοϊέγαἰἰ 1115. 

Ἔχω τὴν ὑπόσχεσιν, καὶ θαῤῥῷ τῷ τρόπῳ , δι ΙΡΟΠΦΙΟΠΟΠΙ 3060, ΠοΟΓίυιιδηο (υἱ οομβ{ο, 

ὃν ἔχω καὶ τὴν δωρεάν (11)΄ μάλιστα μὲν οἶδε τὸ ϱ Ρτορίετ 4υο05 ἀοηιπι (Ἡοφιο Ἠαμεο: 4ο φαἱάθῃι 

µέτρον τῶν ἐπιδόσεων, χαὶ τῶν ἀντιδόσεων (79), ὁ 
μέγας τῶν χρεῶν διαλύτης. Εἰ δὲ χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι 

τὰ τοιαῦτα - συντίθεσθαι, παρ) ἡμῶν ἡ θυσία (7ὄ), 

πορὰ σοῦ τὸ φιλάνθρωπον. Μερισώμεθα τὴν ἀν- 

τίδοσιν. 

Ο. ΕΥΤΡΟΠΙ (74). 

αγρίτίοβιίπι ϱἳ Γοπιμπεγα(ἰοπΙΠΙ ΠεΠςάΤαΠ) παμπ 

ο α.γἱς αἱίοηί ἀϊδςο]υίος Πππαχίηιθ μονὶέ. Οιιυά δἱ ἵη 

ποὺῖθ 4 ποαυο βἰέαπι 68ί, ἰιί Ίισο οοΠΙΡΟΠΑΩΠΙΗ5, 4 

πΟΡΙΦ δαογ1(οἶ 1, α ἰ6 Ὀου]ρηϊίας Ρτοβοϊδοίίαρ. 

Βεπιιηογα(ἰοηοεπῃ Ἱπίθτ πος ΡασιἰδίΠΙΙΓ. 

ΙΙΧλ. ΕΌΤΗΟΡΙΟ. 

Ειτορία5δ, φμεπι Βτγευϊατιὶ Πἰφιοτίω ΓΠοπιαπα εετὶρίογεπι Ηεηγῖοις γαἰεεῖμο επἰεἰπιανίέ, ΑδίΔπι ΡΤΟ- 
ουησιη]ατὶ ἀἱρηίιαιο οὐεληιίε, μέ αμοίοΥ οδι Ματοε[ίπιε (10); ἱάηιμα γαἰεκίῖμφ πο οὔεειιτε σἰφη]βοσίωπι 
αἲι Πε ερὶδἰοἰα Ἱωκχι υογὺὶς : Μι[ίο Ἠοποτϱ αΠοοίδιί, ου θα υΠηλἱδδίπαπι Ε/Γ αόλας Ἰηγ]άῑσρ 

(05) Λία (Ι,ΧΥΙΠΙ. Ραυΐἱο ροςδί ριεοθάθηίοπι 
βοίρ!ὰ. -- Τῷ αὐτῷ. Ο0ο4ἆ. Ἰαμοπί τῷ Ἰουλιανῷ 
ἐξισωτῇ, «απο γἱθι οτι οπαφιμαίοτὶ. Αἀάάππί 
Μοπίας., Μονο]. 40 601106. Καππαδοχίας. 

(66) ᾿Επὶ τὴν µονήν. ΒΙΙΙ. αά πιοπαδίετῖα; οἳ 
ἰηὶρηϊς Ρρἰείαία, Βειηιηιιο γευείέυ5 εχῶαιιαίου ἐγ]- 
Ῥιίογαῦι, αἱ ο «οΠΙροΠοτεί οὕΠι β06118, νουϊδιηϊ- 
Πίο; η ΠΙομαδίθεΙΟ 6θάθΠῃ πυῃΠ ϱἱορεγα!ί. ΜΟΣ, χαλῶς 
. 4 οο. ἵη οἀἱτ. γε ἀθεςί. 
(δη "Ἠξω δὲ, ὅταν οἷόν τε ᾖ. Ἱια οοἆ. αὐ (οπι- 

ο, Βνοροβίϊ ΒΙΙΙ. ἥξω δὲ εἰ οἷόν τε, ὅταν ᾗ και- 
ως γογἰίφτιο: ΑίΠιθ εἰἶαμε, ἳ Ὀεί υοίκπίας εἰα {- 

ηἰ(, εΗι (επιρις ετἰέ, οἱ [οτί φιθαί, αά [6 τοπία. τη 
ο/ἱι. ἔξω δὲ οἵόν τε ὅταν Π. 

(08) Γράφωμε». 0ο. Πεμ. εἰ Ωοπιῦς[. γράψωμεν. 
ο) Θησαυρίσεις. (Ου. 1ορ. θησαυρίζεις. 
(10) Λας 

ἁσμίος. 

ΣΙ ΧΥΗ. βΡοηρία ραυίο ροµί Γγῷου- 

(1!) Δι ὃν ἔχω καὶ τὴν δωρεάν. Μοηίὰο. δἱἳ Μο- 
γοἱ. δι ὧν ἔχω τὴν δωρεάν. 

(73) ᾿Επιδόσεων, καὶ τῶν ἀντιδόσεων. Τία οος. 
Ὁ ΡαΡ., Μοπίαο., Μοτο]. 406 Οοἱη)6/[. ἵπ οἷί. καὶ τῶν 

ἀντιδόσεων εθευπί. 
(75) Παρ᾽ ἡμῶν ἡ θυσία, α ποὺὶ εαογίβείκηι. 

Πἰς νογυίβ, δαογἱβείπῃ ϱΓοΟ ἀπ]ίαμο Ογοβογίιβ 96 
οὐἱαίάγηπα πο ργοπηϊὲ, 6 τμ «οἶαπὶ δἱρηίήεδί, 
αυοά, οἵἵπι δα ραυροτὶυμθ µοµα ογοσαυνεΓίὲ, Ἠη]ιις 
φπογἰβοῖϊ ΓοπιαπογαιΊοπθΙΩ οχδροοϊιεί α Ὀθο, αιιί ὅ- 
Ιίαπο ὑδπἱρη]ία:ἶδ, αὐα ὑοπα 5υ4 4 (πυαείς γοάσπιθ - 
Π{, ργΦιπίυπῃ οδί γοιγίθιέαγι5. δίο Ἠυπο Ιοουη΄1ρ56 
Ονεφοσία8 {π οαγπῖπο, φιιοά α]ἰαηϊ ποππίηθ Ἰηβοςί- 
Οἰίατ, οχροθιί. Ὀιτίαιιο 141ποµ ἱμιογργοαμουί [α- 
γογο γἱάοίιν Τή]δπιοπί].8. 

(14) Λιίαν ΟΧΧΧΥΙΙ. ῥομίρία 4ηπο ὃτο. 
σδ ΓΗ). Χχιχ, 



1ὖν ο. οΠΕΟΟΠΗ ΤΙΕΟΙ06ΟΙ ..Ἓ 

ὁτροδίέμῃα {οῃς6γ68, Δἱσιιο ἵ Λδία οὐυνίαια Εδὶ Γαοξιιφ [ήβδοµη , 9ἱ μηθηιογία (6η65, εἰο. Ες φαἷδνς οἱ ες 
μἱε φμῖ δέ ΜΙΜΙΗΥ, ἀῑδείηνς, 4 εαηι ρτουϊπείαυι αἁπιπὶείταθαι Ενιγορίμς, (γεοφογίωσε ἐπ 
ρτυ[έείμηι, ΦΙίεΗ εἰ ἰαἱ4ἱμιο απἰπιο ργοσοµεαί υἱαίς, εί μέ αά “6 φεγίδετεί ογία(ν5 δεί. Οκοά φαἰόενι 
αμ οι ργας. Ὀοεί σε Επιτυρίας, μἲ [αειἱομῖς Τ/εοᾶοτὶ εοπςεῖκα, φκαικυῖε [αἶκο αεεµσαίπε, ϱ 
ἀἰφηίίαίε η Ε[οηι πας εχεἰάΙ!. Ταπο οπίπι ἵμ {οείε, εδὶ (τοοογίµε τεγεαδαί κ, οΝηι έρεε Ρεϊΐναικο ἄεφετει εἴτ 
εἰαγὶκείμικε, (γεφογίΐ εΟΝΦΥΕδΕΜΗΙ ρεγ ίεγας εχραι!. Τέγκπι φιομῖπκδ 6Η Πε εοπθεκἰγεί τεθογιτας ποτὲο 
ἑπιμόάἑί115 Ιιαδ αά ἱρει {ἱΗογας ἆεά1ε. 

Οιήάπαπι ἴιοο οι! Μαρημσπο {ο Ειιτορίας πρυά 4 Τί τοῦτο; Εὐτρόπιος ὁ µέχας ἓν ἡμετέροις (76), 

ποδίγαίος 65) Νο8 αωἱάθῃι οἰαιη αιιάϊμιας, 4ἱ μμἱ- 

πιο (αἱ. Ταηίαἱυ8 αιίοπ 16, αιιά ἰαπάσπι 

αἰἰιιά, 4 άάπι ου οΓαῖ, ο ἱπ πιος(ῖφ {ου δις δε 
εοπβεθγεέις Ἱ Τι 634Π6 ϱΟΗΡΓΘΕΒΙΠΙ ΠοδίγυΠῃ 6χρο- 
εἶδ, υἱ φεγἰυίδ: αο Γγουίθ [αοἱς. Νθφιο οπίη ἐς, ο 1η 

οἱς ἰά φαοά ο8, αππίςο5 ἀδρειπατὶ ορογίεὺαί, γδγυπῃ 

οὐίιος 4οηυθ 4ο πουίς μιεγοΓῖ, 4ίᾳυο ϱ08 ποὺίφ 
Ιιοπ0γς8 Ῥοδέ πιλρἰδίγάίαπι Ἰάῦετα, ααἱδας πο, 

ουηι πιαρ]σίγαίαη ϱεγσγςθ, ἀΠΠοίεπάοςδ ἀμσοε]αβ. Μο 

ΔΙΙἱ6Ώ] 4109Π4ΠΙ ρασίο α[Ποίρ θἱ αιιο μίπιο 6656 «Γ6- 

άἱδ, οοΠβΓΘΦΦΗΠΩ (μαπῃ ΠΟη ΠΙ]ηις οχορἰαβίεπι, ἰππο 
οιἶαπι, ιί νουϊς]η]]ο οδὲ, Απιριιυ (παπι αοἆ πιδ- 

Ίυτοπι ϐ3 υἐπεγαιίοποπ) Ἰαλεῖί, αγἰάϊαθ 4υοᾳιο 
αρροιις) } Πηήγην]ίαίο ἀαἴοηι ἐ4πᾳ 851 οοπιροά]- 

χαὶ ἡμεῖς ἀχούομεν, ἀλλ οὐχ ἀπολαύομεν. Ὁ ἃ 
Τάνταλος ἐχεῖνος τ ποτ ἄλλο, τοῦτο ν (77) , ἓν 
µέσαις πηγαϊς δίψει τηχόµενος; σὺ μὲν οὖν ποθεῖς 
τὴν ἡμετέραν συντυχίαν, ὡς Ὑράφεις χ.ὶ καλῶς 

ποιεῖς. Ἔδει γὰρ ἕντα σε ὅπερ εἶ, μὴ περιφρονεῖν 
τοὺς φίλους, ἀλλὰ χαὶ ὁδοῦ πάρερχον εὖ ποιεν 
ἡμᾶς , καὶ ταῦτα τιμᾶν μετὰ τὴν ἀρχὴν, ἃ καὶ ᾱρ- 
χων (78) τιμᾶν Ἱξίους. Ἐμὶ δὲ πῶς οἴει διαχεῖσθαι, 
καὶ τίνα ἔχειν ψυχὴν (19), ποθοῦντα μὲν οὐχ ἧττον, 
εἰ μὴ χαὶ μᾶλλον, ὡς τὸ εἰχὸς (τὸ γὰρ αἰδεαιμά- 
τερον, ποθεινότερον)», Τῇ δὲ ἀῤῥωστίᾳ πεταεδιμέ- 

νῳ (80), σύ µοι γενοῦ τὸ Αἰγύπτιον φάρμακον, εἴτε 
λόγος τοῦτο ἣν , εἴτε τι ἕτερον, ᾧ φαρμαχεύει τὰς 
Ψυχὰς Ὅμηρος ἐν ταῖς λύπαις. Γενήσῃ δὲ πᾶς: 

Γι (ιἱὐδαπι, αθἰγἰοῖο, ἔτι πεϊί οδιο ϕργριϊαουπι Ὦ Πρῶτον μὲν, συγγινώσκων ΄ ἔτοιμον γὰρ ε) χρηστὺν 
ΡἰναγπιασυΠῃ, δἱνο Φ6ΓΠΙΟ Ίιου εγαῖ, δἱΥ6 αἱίιιά αιιά- 

ἀαιῃπ, 4ο Ηοιπέγιδ απἰπιϊδ πιῶτοτο ἰαυογαρίίνις 

ιηθι]οίμς. (2μαπαΠι αιίοπῃ ΓαἱΊομο ἰὰ ουἱφὸ Βείυηῃ 

6 ἱμποδοας : 

εἰς συγγνώµην. Ἔπειτα παιδεύων ἡμᾶς , ἐξ ὧν ἂν 
ἐπιστέλλῃς. Ἐπεὶ χαὶ ἄρχοντά σε τῆς ἀρετῆς μᾶλ- 
λον (81) ἡ τῆς ἐξουσίας θαυμάτειν εἴχομεν (83). 

ΡΓοπιρία ομἱΠὶ αᾱὐ ΡΓορΡΘηΦα ὁδί 4 Ιδηοδοθμόμίη ὑυομὶρηϊία8. Ὀδϊπάς οἱ Ρος Ηἰίογας πος 

θγυαίας. Ομαμάσφαἱάσπη ία 4ος, ου Πιαρἰδίταίυ Γμρογοςϊς, υγιείς πιαξὶς φυδπ ροίοπέσ. ποιαῖια 

αιερἰεἰοπάα5 οεευγγουᾶς. 

ΠΧχ). ΕΠΙΡΕΝ. 0Α’. Τᾷ ΑΥΤΟ (85). 
ΓγαεθάΘίΟΝι ερἰςίοίαμι Ίιαο θτευὶ ειὐσόεμία δεί ἱπίογναίίο, πια (γεφοτὶις αροθρίίε αὖὐ Εκιγορίο [ἱιετίε 

(ἰογίαί 1, ἱρείφμό 1) [ἐη1έΗ (ΠΙΓΟΠΙΗΙ οτορίαϊ. (ιιοά φάει οοπΕἰφῆί, ία τί ρτορμείία ρο(ΐμε 
τοφογῖ [ιά υἱάἐτὶ ροφεί!. ϱμἱμρα αιῖς ὀδ0 εί δι Ειιτορῖνηι Ργα(ογίο ρτα[εοίηι [αἱδεε ες 
οοεῖα]ιο εοδία(. 

Λιάς ασ αυπποἆαη γυνή ἑματιπι ρατίοσιϱ 
Ἰαιάςξ οπιηπὶπο ρ]ατίρις Ππρις φιιβοίο5, οἱ ἵη 
Ρωτίοφ ἀἰςίτιρυατίς) : 6ΡΟ αιίοπι, αοά Πιαχίπιο 
δει αἀη]]γαίυς, ου ἀίεαπι. Ταμία Οἱ Ρρτονἱιαἰς 

ἀίφιο ἀουίτίῃα οορία οδί, υἱ Ίου 4μοηιο νοὶ ιο 

ποσίηθ φὐ δή] Ἱπ αιω]οἰίθιη τγδοἱρίαφ, αμοά ἐαΐοφ 

ο556 |άἱοοηίωμγ. Μο «υἱρρο, Ρισφίεγ «08 ΟΠΠΠς5, 

αιιο8, ου πι ἰἱ05 θ88οΠέ, Ἠομµοτος αΠεοῖὶδεί, ουΏ] δι- 

υἱμμθθίππαπῃ (τοπαπη αόλιιο ἱπνίά(σ οχρορίίυπι 
(εΠπ6Γ68, αίᾳ6 1η Αδὶα οὐὑνίαπι Ε)ἱ [αείας ΓΗἱδβετη, 

αἱ πιεπιογία ἴομοδ (πο ἀηὐίθη πηϊμὶ ἀαρίσια ορ 
απίῃπ πιθπι]ηςι]ς, ουΗ, ργαίος (παπι ἵπ οπηρίρις 

τοὺυς ΡΓΦΘἰΙΙΟΙΙ 40 πιμπογίἰ οπηπίρυς αὑςο]ιίαηι 

(76) Ἐν ἡμετέροις. Ὑοτίίί (οπι)α[.: ᾗπ ργουϊπεία, 
αγιιά ποαδίγαί6δ, ου] ἠηπεγί οεεαδἰοµς (ὁδοῦ πάρ- 
εργον, δῖο γούά!ί ΟοιΗῦς[.) 6]8 5ο εορίαι πἀορίι- 
ΓΗ δρογαῥοί συεροτίμς, θοιηρεβςίο {Ἅνοτο νἰάοίας 
Τ ομιομ ή... 

(17) Τ! ποτ) ἄλ.ο, ἢ τοῦτο μάς Πα σοι]. 4ο Όοπι- 
οί. Δὲ ευ. α]ίέοτ, Μοβίας. οἱ Μοτο. τίς ποτ᾽ ἄλλος, 
ἣ οὗτος ἣν, αἳιῖς (αμάεΙΝ αἰέ φμαπι ἱκίε 6γαἰ. ἵπ οὐἱί. 
τί ποτε ἄλλο. ἢ οὗτος. 

(78) Ἁ καὶ ἄρχων. Πια Ἠδμ., Θαςς., Μοπίαο., Μο- 
Γο]. ο Ο0ΠΙΡ6Γ., δισφυ6 Ιορίί Ε11. [η οἱ1. ἄρχειν. 

(19) Κιά είνα ἔχειν ψυχήν. Ιία «οὐ, ερ. 3ο 
6σομιυε[. η οι1{. ἔχειν τὴν Φυχἠν. 

ἰδυ) Πεπεδη[ιένῳ. Βὶο Ιἐβδιόιπι Ρτορομίι ΡΙΙ., 
ουἱ Λβδοπῖπυν. η οδ1ί, πεπεδηµένον. 

µαπι Φοίκα 
οάΐεε Τλεο- 

"Αλλος μὲν ἄλλο τι τῶν σῶν ἑπαινείω {πάντως 

δὲ ἀρχέσεις γλὠώσσαις πολλαῖς, μµεριξόµενος)": ἐγὼ 
δὲ, ὃ μάλιστα θαυμάσας ἔχω, τοῦτο ἐρῶ. Τοσοῦτόν 
σοι καλοκἀγαθίας καὶ λόγων περίεστιν, ὥστε σοι (84) 
καὶ τοῦτο µόνον φίλους ποιεῖν, τὸ νοµιαθΏναί τινας 
τοιούτους, Ἐμὲ γοῦν πρὸς πᾶσιν οἷς γε τετίµτχας 
οὖσι τοσούτοις, ἠνίκα τὸν ὑψηλότατον εἶχες θρόνον 
ἔχοντα τὸ ἐπίφθονον ἔτι (85), χατὰ τὴν ᾿Ασίαν πε- 
ριτνχὼν, εἴ γε µέμνησαι (80) (µέμνησαι δὲ οἵδ 
ὅτι τηλικοῦτος ὢν χαὶ τὰ φιλιχὰ, μετὰ τῆς ἓν πᾶσι 
τελειότητος), τά τε ἄλλα εἶδες ὡς ἔδιστα , χαὶ χρά- 
Φειν διεχελεύσω, λόγους τιμῶν τοὺς σούς. ΘΟὐ μό- 
νον δὲ, ἀλλὰ καὶ γράψαι πρότερος (87) ἠξίωσας, 

(51) Τῆς ἀρετῆς μᾶ-ἰἳον. ία οοά. δἱ 0οπιῦεΓ. 
η εἀιῖ. τῆς ἀρεττς πλέον. 

(82) Εἴχομεν. (ο. ἃς Οοιμύε[. ἔχομεν. 
(56) Αἰίαν ΟΧΧΧΥΗΙ. δοµἱρια ῥπα]ο Ρροςι ρι- 

εοάερίσιη. 
(84) "Ὥστε σοι. ΤΑ οοἆ. Βοφ. 4ο Οοπ1)ςΓ. ἵπ 

οἁἱι. ἀθυδί σοι. ΜΟΣ, ποιεῖν. Ωοἀ. ποιεῖ. 
(85) "Ἔχοντα τὸ ἐπίᾳθονον ἔτι. Οοπιυθ[. ἑπνέ- 

4ἴοξμπι αά]μον απιμίος | αἲἰεβίεΠι, δὶνθ θιἶαπι, φαἱ 
οχοδυπῃ Ἰαμθτομί, που ος ΒΙΙΙ, ἐνοίάία [ΠΊαφγαν- 
(61). 
(56) Εἴ Ίε µέμνησαι. [ία οοἆ. οἱ Οοιηὺς[. ἵρ 

εί. εἴ τι µέμντσαι. 
(81) Γράνκι αρότερος. λΜομίᾳο. οἱ Ἠ το. ρόψαι 

πρότερον. ἳ 



.5Ί ΕΡΙΡΤΟΙ ΛΑ ΙΧΣΧΙΤ. σοι 

τοὺς ἀγαθοὺς «ῶν γραφέων µιµούμενος, οἳ τῷ πα- Α υἱπυίοπη, ἵπ οοἱεπά:ς απηῄς{εῖα ο(ῆοίίς (4Η{09 οἱθ), 
ραδειχνύναι, σὰ πολλὰ, τοὺς μαθητὰς (88) ἔκπαι- 

δεύουσι. Τοῦτο οὖν νῦν πεποίηκας εὖ ποιῶν. Καὶ τοῦ 
λοιποῦ χαρίσασθαι μὲ χατόχνει, κᾶν σε ὑψηλὸν αὖ- 
θις οἱ θρόνοι φέρωσιν (89) (οἴσουσι γὰρ τὸν ἀρχὴνν 
οὗ τὴν ἀρετήν οὐδὲ γὰρ ἔχεις ὃ τι ὑψωθῇς χατὰ 

ταύτην, Ίχων πρὸς τὸ ἀχρότατον [90]). ᾽Ἀλλὰ καὶ 
τὰ χοινὰ πράττων, μὴ ἀμέλει τῶν φίλων χατὰ τοὺς 
Ὁμηριχοὺς νεανίας, ἓν µέσῳ πολέμῳ τὰ φιλικά (91) 

σπουδάζοντας. ᾿ἸΕπειδὴ χαὶ τούτῳ ποικίλλει τὴν 

ποίησιν ὁ σὺς Ὅμηρος. 

εαπι α]ἰοφυἱ Ἰίὶρθίπιο αΡίΠιο ν]άΐθεί, υπ οἰίαπι 

ἀοοίτίηαιι ΕΑΠ 0ΓΠ4ΠΦ, υἱ α {6 δομἱΌδγειτη Ίνογ- 

ἰ8ί18 65. Νας 60ο εωπίοπίις, Ρτίυ6 φὕοψυθ ἆ Π08 
οοπἰυεπάυπα ἀπ χίδιί, ΡτοῦοΒ νἰἀείίοθι ρἱοίοτθες γοίδ- 
Τ6Π8Θ, ααἱ Ρρτοροβίεφ οχεπιρἰἰρ ἀἱδοίρυίος, υἱ ρ]υ- 
ΕΠΠΙΠΙ, ογό]μηί. ος ἱβί]ίμς πο [δοἱείί , ο6 Γ6υἱὸ 
αωἱάθσω δὲ οοππιοἆθ. Ει ἀείπεερε Ἰά 4ποφυο πι αἰ 
Ιατρῖτὶ μο ρτανοσίς, οἱαπιςί (ο γω γρυπῃ ἐλγοηίἱ ου Ὀ]- 

πιθιη [θγὰηί (πιδρὶβίγαίυπ οηἱπω [6δγθηί, πο. νἱτυ- 
ίδαι : ποφιθ θηίπι φµαρίυπ αά γἱγίυίοπι αὐΐΠοί, 

α]ίέως ου Ὀγεδί ροίες, ουπι Δἆ ΦΗΠΩΠΙΙΠΑ πσᾳυο Ροττεποτίθ). Αἱ δἰἶαπι Ρριρ]ίοα πεβοια Φ6Γ6ΠΏΒ, Πο 3π1ἱ- 

Ὅοοσαπι Ἱπουσία Ἰαῦοτοθ, Ἡοπιοτίου νἰάδίίοσι /μγεηεθ ἱπιίαηφ, «αυἱ {η πηθάἰο 9θἱο απηεὴς πιυπετα 
οχεεφυδὑαηίυγ. Νάπ Ἠλο 4αοᾳι6 Τ6 Ροθδίπι 6υαπ Ἡοπιογυς έυυς οχοζη»ἰ. 

08’. ΓΡΗΓΟΡΙΩ ΝΥΣΣΗΣ (99). 66, Ιχχι. 6ΚΕΟΟΠΙΟ ΝΥΞΦΕΝΟ, 
Πατειὶεἱ, ακεογἰίαἰε Ἰλεπιοκ(κεπέε Ροκέίεα οἱοατὶὶ [ηε(ὲ, Οτερογὶο ΝΨΕΦΕΠΟ θε[[κπι ἵπετκπε. λεπιοείλοπεε 

δέε ἵρεε δεί, εμέ, οΚΗΝ ἐπ οὐ) γφα)νάο εε εοταπι Ταἰεπίε δαγδατίσπινηι αα η εἰδεεί, οκθγίάἑπε Βαεήινς γέερυιι- 
αι; άλας οείαια λεοβίίνοηθιη ἐΗκογαίυπῃ. 15 ἆμο εονεί[ία Λατείκκογε, αἰεγμπι ΑΠΕΨΥΩ, πιεάἰα ἠήενιό 
απηὶ 215, εοπίτα (γεφοτίμπι ΝΝΣΕΕΠΗΕ, αἰέετκπι Ἀθφεεασ.ι ἵπ φµμο ἀεροεί(με [μὴ Θγεφοτίες, εομφγεθανί!. Λά 
Ίσςε ρεγίίπενι (γεε ερἰεἰοία εεφκεπί6Φ. 

Μη σφόδρα δάχνου τοῖς λυπηροῖς. ᾿Α γὰρ ἂν ἧττον Β ἍἨΜο]εριῖ γεῦιςδ πο Ππ]πιὶς ἀἱβογιοίθτῖδ. 9ἱ οπ]μι 
λυπώµεθα (95) ἧττόν ἐστι λυπηρά. 0ὐδὲν δεινὸν εἰ ἀνε- 
θάλφθησαν οἱ αἱρετικοὶ, καὶ τῷ ἔαρι θαῤῥοῦσι τῶν φω- 
λεῶν ἐξερπύσαντες, ὡς αὐτὸς γράφεις. Μικρὰ συρι- 
οὔσιν, εὖ οἶδα, εἶτα χαταδύσονται, χαὶ «Ἡ ἀληθείᾳ, χαὶ 
τῷ χαιρῷ (94) πολεμούμενοι’ καὶ τόσῳ μᾶλλον, ὅσῳφ- 
περ ἂν τῷ θεῷ τὸ πᾶν ἑπιτρέπωμεν. 

ΟΠ. τᾳ ΑΥΤΟ (05). 

ΠΕΊΗΟΓΘΠΩ ἐχ Ἠ]6 ΠΙιΦΓΟΓΟΠΙ οαρίἰαΏηµϐ, Πας πιο: 
Ἱδεία θτυπι. Νοη ία ρΓανο ρυϊαμάμπ θοί, φυο 

γευβ]υςγὶηϊ Ἰματοιλοὶ, 93ο νοτσ αππωηίϊλίο [γοιὶ 

εκ Ιαίευτί ουἰς Ργογεραπί, υἱ ἱρεο φοε]υΐδ. Ῥαυ- 
στο, πι! ογθἀθ, αἱ ὐἱ]αδιιηί, 46 Ρρορίθα ἵῃ {6ΓΓΑΠΙ 

ε0 αΏάεῃί, μπω 4 γοΓ]ἰαίς, (μπω 4 (6ΠΠΡΟΤΓΟΘ οΡΡρυ- 
Κι], Ἰάᾳιο εο πδβῖθ, δἱ Τ6ιη ἰοἱἰλοι Ώου ρογιὶος- 
ϱΊπυδ. 

ΙΧΧΗΙ. ΕΡΕΝ. 

οπεπικπία µ[γίσκε Ὀγεπογίο Λατείἰσογκπι οὔΐία εἰ εοποϊεία. 

Περὶ ὧν ἐπέσταλχας, οὕτως ἔχομεν' οὔτε ύπερ- 
ορώμενοι δυσχεραΐνομεν, καὶ τιµώμενοι χαἰρομεν. 
Τοῦ μὲν γὰρ ἡμεῖς ἄξιοι, τὸ δὲ τῆς ὑμετέρας φιλο- 

τιµίας (96). Προσεύχου περὶ ἡμῶν. Τὴ βραχυλογίᾳ 
συγγίνωσχε. Πάντως γὰρ, εἰ καὶ μικρὰ (51) ταῦτα, 

σιωπῆς γε μακρύτερα. 
οδ. ΤΩ ΑΥΤΟ (98). 

Όε [ΐδ, 0 οοτἱρε]οι, 64 οη!ῖο : Ώθςο Πῃθ 60Η 
(επιηῖ «ρτὸ {6Γο, 6ὲ Ἠ0πογθ ἀ/Ποἱ ΙΦίογ. Πο οπἱὴ 

ἀἱροί 6απις : Ώου γοδειτὶ 6Γᾷ4 Πο διµά(ἱ 66ἱ,. Ογ1 
το ποῦῖς. Βγεν]έαε {βροες8. Ναπι ρτοίεοίο, ού απι- 
οἱ Ίος ΡαΓ να, οἱ]οηί]0 (2190 ἱοηρίογα θµηέ. 

ΙΧΧΙΥ. ΕΙΡΕΙΗ. 

δρέ αΦπα [τείκε, [ακεία εἰ ΡγεεαίκΥ, [αἰείαγφκε ϱΝΜΗΙΟ 26 (επετὶ ει υἱάεπαί ἀεείάετίο, αµί εαίίονι 
με. / στα απιρίεειεκά!. ι . 
Καὶ µένων συνεχδημῶ (99) διὰ τῆς ἁγάπης ὑμῖν; 

πάντα γὰρ ὁ πόθος χοινοποιεῖ τὰ ἡμέτερα. Καὶ πολ- 
λὰς ἐλπίδας ἔχω, τῇ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπτίᾳ θαῤ- 

(88) Τοὺς µαθητάς. ἴι οοἆ. ἵπ οάῑε. ἀθεσί τούς. 
Ἡοςσ, τοῦτο οὖν νῦν. 13 ο0ἆ. Μοπίας. οἳ Οοπιῦο{. Ἶν 
Θὐϊέ. τοῦτο δὲ νῦν. Ει ἀεϊιάςδ, χαρίσασθαι, απας 
«ο. χαρίζεσθαι. 

(89) Θρόνοι οόρωσι. Τι (τες ορἀἆ. Βεσφ. 36 
έωπιδεί. ἵπ οὐἷι. φέρουσιν. Μος, οἴσουσι τν. νο 
ἀρχήν, εἰς., τετῖς (οπιδεί. : Εετεκί επίπε εκθέσει 
ἑπερετίο εί πεαθἰείταία, Νον οἰγίκίε, φκα οκβ[κείας 
«ναάετε νον ροίε». 

(90) Πρὸς τὸ ἀχρότατον. Τα οοἆ. Ἐορ., Ἰδουίας., 
λογε]. 2ε Οοπιδεί. ἵπ οὐίι. πρὸς τὸ ἀχ : 

(91) Τὰ φι.Ἱικά. ἵνα «ο. . 346 (ο0εί. Ἰ 
οἑ!ι. τά ἀθοσὶ 

98] Λίίας ἄπαγ. Φοτίρια -- εἰτεῖέοτ το «νι 
ΙΑ ἧττον «νυν θα. 

σα Ὀοπωκί σαὶ γε : εκἶπε πείνας πιοίεείᾳ 
Καὔεαπινε. [ο ο. ἂν γὰρ ἕττον. Μος, (ακλο ἵερει- 
πι ἕττον ἔσται, οἳ οἷε νοτῖι ΗΙΙ. 

Ῥλτκοι.. θε. ΧτΧτΙ, 

Ουλπινίο ἁοποί Πιᾶηρα!α, Ρο ομαγί(δίοῦι (4Π1εΠ 
γουίκουπα οχεθάο. Αππου οπίτη Ὠορίγα οπιρία οοιη- 
πουµία ε[Ώοίι Αίαο Ρεὶ Ιοπἱβηίίαίο υγοσίτίσφυο 

(98) Καὶ τῇ ἀληθείᾳ, καὶ τῷ καιρῷ. 0οά. βος., 
καὶ τν θιρς λ τα χαιι Ιαν α δες, (πι α (επι- 
Ῥογε. Μοχ, Ρτο πολεμουμενοι, Μορίὰο. εἰ Μοτε]. 

πηυΠί χαταπολεμουµενοι. 
ρὰ ο... κ. ο οὐ 

) Τ. τῆς ὑὐμετέρας οι.λοτιμίας. ἴίὰ οοᾱ, οἱ 
Ραςς. δίς οἱ Ορπῦεί, αἱ γογίε : ος (15 ετβα κυε 
ΡΤοβεκεα νοίανέα(έο ; κά, Ἰπηώΐξ, χο ία ἰ{[δεγαίε 
απιατγε αὐ απείεο εο(ἱ εί ἠοποταγί. θωοἆ γοάώίι ΒΗ., 
Μος απιθεοκίε ποείτω εεί, Δεωπιίοο οΆΓοι. ἵπ οή!, 
ἡμετέρας. 

97) Πάντως γὰρ. εἰ χαὶ . ο. οἱ (ο0]κ{, 
- ὰρ εἰ -- .“ ης ῥαγυα. 

(96) Λήςε «, » Εοάεπι εἰγείίου 4/ΠΟ οεγ]ρί», 
(99) Συνεκδηµώ. (οπιοί, ”κα ο Αλή: να” 

άγακε, ἰωᾳσί:, ἃσε ἵν (γεθοτίκκι Μεκέκκε, εί {η 
Εεε[εείαγαιαι εἰείέαίστεικ α εοκεἰ [ο ἁοίκην. 



ου ο. ΟΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙΟ60ι "0 

Ρτοοίδς (Γοἱ8, ΠΙΑΡΠΛΠΩ 8Ροἱη Ἰναῦου [οΓ6, αἱ ομιία Α ῥῶν (1), καὶ ταῖς ὑμετέραις εὐχαῖς, ὅτι πάντα κα- 
νοδίς ος αμἰπιὶ δυηίοπίία ονθη]αμέ, 40 ἑεπιρεδί15 

η ΑΗΓΑΙΗ δο]ναίαγ, γουίσᾳιιε Ώουθ Ώαπο τεσίς ἆο ϱεἰ]- 

βἶοπθ δοηἱδι]ᾷ πιογοσάσιη Ρεπάα!, ιἱ 608, φἱ γουίφ 
ἱη/[οδιί βυΠί, διῤεΓΘΙΊΦ. Αόά Ιπαχίπιό αωάδα νε]ίαι 
γο8 ὑγδγὶ γἱἀσβιης, αίαιιο νορί5δ, ααοιαάπιοά μη) 
πουἰβ ἵη γοιῖς 68, Ροτ/[γυαπις. ῥίΠ αυΐοπι, πορυ” 

1] Ἱία ροριυ]απήὑμς, Ιοηρίογεια ΠΠΟΡΑΠΙ ἰγαλιαίίς, 
Ποτῖφ ρα[ίδιπ, ᾳαἴῦις 4ο γογυπη γερίγαγυπι εἰαί 
οθΓγίίογο8 ΠΑΠΙΗ5, 108 οΡΙεείᾶγο πό στανοπηϊπ]. Ώεηί- 
ηὐε 658 ηοδιΓᾶ Ο894 ΡΓΟ ΤΘΡΙΓΟ ΠΙΟΓΘ ργουθιη]ηϊ. 
ΒαΏ086 Τ0Ο8, 406 ΒΡΙΩΟΡ, οπιηΐυμφαιιο γευας Ιπίος εἰ 

αἱαςγοφ βειις ορίΊιπαφ νο ργβθαί, «ο ΙΡ Ι0ε Εεε]ο” 

51:96 ϱ0ἱΗΠπΙεη. 

ΙΧΧΥ. ΥΙΤΑΙΗΙΑΝΟ. 

τὰ νοῦν ὑμῖν ἐχδήτεται (3) , καὶ ἡ χαταιγὶς εἰς αὖ- 
ραν λυθήσεται (ὅ), χαὶ τοῦτον ὑμῖν ὁ Θεὸς τῆς ὁρ- 

θοδοξίας δώσει μισθὸν, τὸ τοὺς ἑπηρεάξοντας ὑπει- 

έχειν. Μάλιστα μὲν οὖν ἴδοιμεν ὑμᾶς ἓν τάχει, χαὶ 
ἀπολαύοιμεν (4), ὡς εὐχόμεθα. Εἰ δὲ χρονίζσιτε, 
τῶν πραγμάτων οὕτως ἑχόντων , γρἆᾶμμασι γοῦὺν εὖ- 
φραίνειν ἡμᾶς μη ἀπαξιοῦτε δηλοῦσι (ὅ) τὰ ὑμέ- 
τερα, χαὶ προσεύχεσθαι τὰ συνήθη ὑπὲρ ἡμῶν (6). 

Ἐβῤῥωμένους ὑμᾶς, χαὶ τοῖς πᾶσιν εὐθύμους ὃ ἄγα- 
θὁς Θεὸς χαρίσηται, τῆς Ἐκκλησίας τὸ Ὥκοινὺν 
ἔρεισμα (Ί]. 

ΟΕ’. ΠΙΤΑΛΙΑΝΑ (8). 

Υ{ια[ίαηνε, αἲ (Νεπι Λαπο ερἰε[ο[αυι εοτἰρεἰί (γοφοτίκα, ἰάοπι οἰάείκγ αἲ κει θτείαίι ΤΙεο(οθὲ ϱ40πεΕΝ, 
(ΙἨΝΟ 514 εοκάΠ ΜΗ. (2Ο υετο απηοΟ κεγὶρία εἰ εμἰείοία ον [ἶφει. ΑΝΗΝΗΙ ἱρεὶ ὀ18 αεεῖφηαί Τη {οηιοκέῖπε; 
εμὶ φκονείημε αθεεἰάΜικΥ Νἰ εί ἱπιροά(ε, ή! εἰέωικ ουφίε. (ά 4ε εάκεα ΕΝΜΙ ε0 αφεἰάκε Νο θεγεείκυ, γαιῖο- 
περι εκοφυγῖ!. 

Ποιά αθδἰἆμο ἐ6ουπῃ γδγβπ]ς, 5ἱ οἈιδᾶΠι αἲι- Ώ ὖὑ συνεχῶς ὁμιλοῦμέν σοι. Τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι 
τῖφ, αι] πα] οἴτουαπι {6 δυηί, οίἵαπι ἡΙ αὐἶδιιδ 
πι]μίμιο ἀεἸδοίαπῦΣ. θυοίἳ οἱ α πιυ]εὶς ἴο Γερυερος, 
4ο γἱγέυίοπι ουπίιυογηαίθπι ἀφοΐσοᾶς, ο λιιάος αῑο- 

αἴϊθ, υξ νιῖρο ἁἱοί φοἱθέ, οωγτεπιος νἱἀευῖφ. Που 
ομἱπῃ, Ώ6υ ]αναπίς, οἳ ροΙΠοσπιυς, εἰ [αοἰδιηυφ. 

ΙλΣΧΤΙ. σ6ΒΕΟΟΗΙΟ ΝΤΦΞΕΝΟ. 

πολλοὶ περὶ σὲ, καὶ οἷς Ίχιστα χαίρομεν. Εἰ δὲ 
ἀναχαθάροις σεαυτὸν τῶν πολλῶν (9). χαὶ σύνοιχον 
ἔχοις τὴν ἀρετὴν, ὄψει καὶ χωλῶν δρόµον (410). ὡς 
ἡ παροιμία. Τοῦτο γὰρ καὶ (14) ὑπισχνούμεθα οὖν 
Θεῷ, χαὶ πράξοµεν. ) 

φ 
.- 

οσς’. ΓΡΗΓΟΡΙΩ ΝΥΣΣΗΣ (19). 
ΘκΝηι 4ο ΒαοἰΗἰ πιογίε 6εφογίο Νψεσεπο, εἶκε [γωεγῖ, ἆ οἵοτεπι εἰρη][εαί, ε6έ ΠιΟΓΘο Ργολίίνη [αἶεεο, 

ομοµίπκε [κπετὶ οἑεΝΣΓΥΕΤΕΙ. ΕΙ εαςΓΗΠΙ «ΟΤΡΝΕ αλιρ[έπαγείγ. 

ἥου οἴἶαπι ΤΙ6ΙΠποΟ Ὀιίό γΊίῶ βθυσα Μπι ογαέ, 

ιή Βαρ)ἱ πιογίεπι αιάἰνθιη, ϱαποίΦφυο [υς αηἰ- 
Καὶ τούτο ἀπέχειτο τῇ μοχθηρᾷ µου ζωῇ, «ἳ 

Βασιλείου θάνατον ἀχοῦσαι, χαὶ τῆς ἁγίας ἑπεί- 

πι ρογερτἰπα(ίοησπα , 4ῑῑά α που Ρροτορτὸ ῥγοίε- 6 ης (15) φυχῆς ἐκδημίαν, ἣν ἐξεδήμησεν ἀφ᾿ ἡμῶν, 

οίσβ 66ἱ, Πέ ΡΓΦΦΕΠΑ οἷί αά Ώομυήπιιπι 3”, ρ6ς ἑοέυπι 
εἰ οὐγευπ ου ππυπα ποεάοιις Μη! αποπὶ 
Ρ;φίαυ αἷὶα ἔου 4ὔοφπς ργορίιες βΓΣΔΥΕΙΗ 46 Ρρογίει- 
Ιοφαπι οργροσἰα πιοΌηπι, Ύὐ0 είἶδπ πυπο ργοηος, 
εγορίαπι θ8ἱ, υἱ οἳ ϱαποίαπι οἵπογετη εχοβου!6τ, Ευ - 

4116 64, ᾳὐ3 οοΏδεπίθηος ουηὲ, ΡΙή]οβορβαπΗ ργο- 

δί0 Αἰπι, Δἰήπθ εοηιπυπ/ης ααιλοῖφ οηηβοἰαίίοηειη 
Ἀιμνοααι, Ναϊω αἱ]ουυἱ Εος]εσία φαἰιυάίπεπι {η- 
ιοί η αφπιοάί ᾳἱοτί 4είυπθο εἰ αρο[ἰαυς, 4ἱη11θ 
ἐμι]αδοίἱ οογουα ογὑαίσς, πεο οομἰίς δροείαεῖ, 

.. Ἡ ῥο,. τ. 0. 

(1) θωῤῥῶν, Οοἡ. [οα. θαῤῥῶ, δίο οξίδίη Ἱοριηί 
Μοπίαο., λουο]. ἃς ζο ὗοί μ . 

(2) Κατὰ νοῦν ὑμῖν ἐκδήσεται. ἵια οσοι]. [ἱου. οἱ 
Β. 5. Εά1. ἡμῖν. ι 

(ὄ) Λυθήσεται. Τι εοἀἆ. Βαν][]ἰ ὅ, οἶοιθ Ίοφοῃ- 
ἁσηι ργοροηϊι ΕΙ]. [η ο1ί. ληθήσεται. 

(4) Καὶ ἁπο.]αύοιμε». ἵνα ουά Β. 
ἁπολάθοιμεν, γεοἰρίανι». 
φ Μὴ ἁἀπαξιοῦτε δη.1οὔὓσι. 09. Πδμ., Νοπίας. 

Δυ Μοτο]. μὴ ἁπαξιοῦν τε χαὶ δηλοῦν. 
(0) Καὶ προσεύχεσθαι τὰ συνήθη ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οριἀ. Ἡορ., δ. ὅ, εἰ Οοπ1ΡοΓ. περὶ ἡμῶν. Μομίαο. 
οἱ Μοτο]. καὶ προσεύχεσθε περὶ ιν. 

(7) Χαρίσηται, τῆς Ἐκκ.λησίας τὸ κοιγὸν ἔρει- 
σµα. Οοὐ. Β. ὅ, χαρίσεται Ἐκχλησίᾳ, τὸ χοινὸν 
ἔρεισμα. Ὑοτί αυἱείΏ ΒΙΠΙ., Ώειιε ορίηπας πιαχίπις 
ἐἨ έοΠιπιµπέ Εεε[εεία ιθεἰάίνπι τα θεαί. 
(8) Αίας ΟΣΙΥ. Ροηϊρία ΔΛΠΟ ὅ78. --- Β/ζαΐνα- 

νφ. Ου. Βορ. Βιταλίῳ. Ἡοηίαο:, Μοτεἰ. 4ς οιήδ6[, 

δ. ἵπ οὐἷι. Ὁ 

ἵν ἑνδημήσῃ πρὸς Κύριον, πάντα τὸν βίον µελέ- 
την τούτου πεποιηµένος (14): Ἁλλ' ἐγὼ μὲν αλὲν 
τῶν ἄλλων (10) χαὶ τοῦτο ἁς[ρημαι, διὰ τὸ νῦν 
ἔτι πονῄρως ἔχειν τοῦ σώματος χαὶ λίαν ἔπιχιν- 
δύνως, τὸ χαὶ περιπτύξασθαι τὴν ἁγίαν χόνιν, χαἰ 

σοι παρεῖναι τὰ εἰχότα φιλοσοφοῦντι (16), καὶ τοὺς 

χοινους ἡμῶν φίλους παραµυθήσασθαι. Τὸ γὰρ τὶν 

τῆς Ἐχχλησίας ἰδεῖν ἑρημίαν, τοιαύτην ἄποκειρα- 
µένης δόξαν, χαὶ τοιοῦτον ἁποσεισαμένης στέφανον, 

οὔτε ὄψει θεατὸν, οὔτε ἀχοῇῃ χωρητὸν, τοῖς γε νοῦν 

«τῷ αὐτῷ, ἰᾳ ο8ί, ᾿Ανυσίῳ. 
(ϱ) Σεαυτὸν τῶν πολλών. [απ ορ. πολλῶν ὁο. 

ουη][. : 
Ι0) Χωλῶν δρόµο». Μοπίαο. εἰ οτε]. χωλοὺς 

ἐν δρόµῳ. Μος, Ρο ὡς ἡ παροιμία, ου. Ἀδωρίας., 
Μογε]. αὸ Ο01η]νε[. χατὰ τὴν παροιµίαν. 

(41) Τοῦτο γὰρ κα. ἴία «οἆ. εἲ οι μδ[. [πι οὐ!ὲ. 
γάρ ἀεοβί. Ψ 
η Λία ΧΧΧΥΙΙ. Αππο ὅ79 Ἱπειιπίό δοεἱρία. 
(15 Της Μας ἐχείνης. Ἶια εὐὐ., εἰ εἷς ερ 

ΠΡΙ. ἵη οι. ἑχείνης ἀθθει. 
(14) Πεποιηµένος. 0ο. Πορ. ποιούμενος. Ρουἳ 

μος νο ι ηοἰυίαμῃ ἱπίογγοροι]ομίθ ρυθυύλαφ, οἱ 
δίο οΓα{ἱ0 {ἰ παθητικωτέρα. 

(159) Παἡν τῶν ᾱ,ἰλω». (04. οἱ Ρὰςᾳ. μετὰ τῶν 
ἄλλων, Ίπα επι α[εὶς. 

(16, Τὰ εἰχύτα φι.οσοφοῦντι. Οοἱ. Ῥαφθα. φιλο» 
σοφοῦντα, (ἰβίφιμό εα, Φµ οοΝΦεΝἰανέα δκνί υή{[οευ» 
ΡΗΐ(, εοἰαῖα μι ἰκίγαη» Ργά Φί0 οὐ Ν. 
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ἔχουσι. Σὺ δὲ µοι δοχεῖς πολλῶν ὄντων χαὶ φίλων Α που αιείΏιια ορποὶρὶ Ρρο!δδ, 1ΐφ αυἱάσπι οοΓία, αἱ 
καὶ λόγων τῶν εἰς παράκλησιν, ὑπ) οὐδενὸς ἂν οὕτω 
παρακληθῆναι, ὡς ὑπὸ σεαντοῦ καὶ τῆς ἐχείνου 
µνήµης; οἳ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι γεγόνατε (17) φι- 
λοσοφίας ὑπόδειγμα, καὶ οἷόν τις στάθµη πνευμα- 
τιχὴ τῆς τε ἓν τοῖς χρηστοῖς εὐταξίας, χαὶ τῆς ἓν 
τοῖς ἀνιαροῖς χαρτερίας. Ἐπειδὴ δύο ταῦτα οἶἵδε 
φιλοσοφία, εὐπραξίαν τε διαθέσθαι μετρίως, καὶ 
συμφορὰν εὐσχημόνως. Ταῦτα παρ ἡμῶν πρὸς τὴν 
σὴν τιµιότητα. Ἑμὲ δὲ τίς παραµνθήσεται χρόνος, 

ἢ λόγος, τὸν ταῦτα γράφοντα, πλην τῆς σῆς συν- 

ουσίας χαὶ ὁμιλίας, ἣν ἀντὶ πάντων ἡμῖν ὁ µακά- 
ριος χαταλέλοιπεν, ἵνα ἓν σοὶ τὰ ἐχείνου χαθορῶν- 

πιερίο ργῷάἰἡ δυμέ. Τα νεο 4μᾶβαυδαι οἱ απιοἱ 

πιυ]Η, θἳ 66ΓΠΙΟΠΘΘ αἆ οοηφοἰδιίοιιθπι ΠΟΠ ἀθείηί, 3 

πιο (λπιθη ρεππἀάθ πι κοἰαίῖυπ ϱ4Ρ6ΓΦ Ρρο86ο 
νιἀθγίς, (4 8Π1 4 (εἴρςο, Ιιδᾳυο γουογἀαίἰορς,ηυἱρρο 
αἱ αἰί ού οπιηῖ μὴ ρ)ἠ]οδορέιί οχοπορίατι 

Πιεγὶεί6 ας γε]υί απιυδείθ αιιωάαηι δρίγἰωαίΐς, ἴασι 
πιοήεγα(ἱοπ]θ ἵπ γοὺιιφ δοουηάἰἶδ, 48 ϱοἱεγαπιίὸ 
ἵη αἀνοικίφ. Ουαπἀοφμάεπι ἆπο δῶο πογἰέ ρἱἱοφο- 
ρί]α, ηἰπιῖγάπι, οἱ ργοςροσἰἰαἰθ πιοσταίο υἱ, οἱ ϱὰ- 
Ιαηιἱίαίοπη Ἰοηοεςίθ [60Γ9. Αίαυο ἴνῶο α ποὺίς α. 
ΡΓΦΦΙΔΠ/Ί41η (19 Θ8 σοσὶρία δυπί. Αἱ πιο, φαιιὶ 
λφο δοτ]ϐο, ααοά (επιρυφ, αιί αι Γδἱίο οαμδοἱὰ” 

«ες (18), ὥσπερ ἓν ἑσόπτρῳ καλῷ τε χαὶ διαυχεῖ, ῥῬίκας, Ρεθρίος ἔμαπι δοοἱεἰαίθπη οἱ οοηρτθδδίοησίη, 
κἀχεῖνον ἔχειν νοµίζωμεν ; αὕ μπι Ὀθδίις Τό νὶγ ρτο οπιηίρις τοὺς πουὶ» γο-- 

Πε, υἱ νἰγευίος Πίας ἵπ ἰ6, αιαεῖ ἵη ρυἱοίιγο οἱ ρο]]υοἰήο 8Ρρθοιο, ἱπιαθηίον, ἐπ ϱµοααο Ἰναῦογο 
εχἰδίποπιυς ᾖ 

07’. ΘΕΟΑΛΩΡΩ (19). 1] ΙΧΧΥΝΗ. ΤΗΕΟΡΟΒΟ. 

Ηαε ορἰείοία 1 (γσεὶς πιαπιιφεὶρίέε εἰ εάἡιίε εετὶρία Ιεφίίκὴ ἀνωνύμῳ : ἐν οοἰο 9εγο 3033 θεοδώρῳ, εἰ 
ἴν Ι,αἰἰπίε, ΤΠεοάοτο; Νακά φκἰάεπι Μοβεκεείοπο, Μί Ῥρειρεταπι Γαεμμάμε Πεπιίαπεπείς επἰἑείὑπιασιί, ερά 
Τ/εοάοτο Τψαπεπεί ερἰεεοβο. θκοά αεί ν εονεἰὲέ φεπεγα(έε (39) εωπείαἲ, {π ψκο Τλεοάκΐκε, εἶσε Πἱοάογκε 
ἀἰαεοπας εἰ Νοίατίκε, ΛΟΝ ἰαπίκπι ερἰειοίας αἰίας ΕΧΧΧΥΗΙ, ΙΣΣΣΙΣ, χο, ΤΑεοάοτο ΤΜαπεκεὶ εοτίρίαε [κἶεεε, 
θέΓΜΠι είαηι ᾗαπο 4ε ανα αθί(κγ, ΙΙΧΣΝΙΙ, αά δμπιάθηι ΤΙεΟάογΗΠε φεγἰρίαπι, Ργοβακία εοποἰο, αβίτπιανίί, 6ὲ 
Εκρήγαπίαε Εοε[εεία Τφαπειιεε ἀἰαεοπας εοπῇγπιαείϊ, ΤΛεοάογµ» Ατίαπαὶ παϊκ εί εἰπρμίαηὶ έΜΠι (γεφοτίο 
αμιϊοζιία ]μνοίες [αἶαεο οἰάδείκγ; φ επι (οπείακιἰποροίίπε εκ πίέη οέεµίπε, εΟπ(κπιεἰίαγκηι εἰ ρεΓεεεκΗΟΛΜΜΕ, 
σκαε (γεθοτίκε ΡεΓρεεεΝε εεῖ, φοεἵδε [μἱ1. ϱκοά επι πιο[εείο [εγγεί εἰ κἱεἰφεὶ νεί[ει Ἐἡθοάογκε, 6Η αά ρα(έεν- 
ἴίαπι Ἆας ερἰείοία ΤΠευίοφμε ΛογίαίκΥ, ϱργοροείεῖς γίδα ραεπίία ετειπρίἰα, φαυίθμεφνε ΓαΕΙΟΝΙΗΗ πιθ- 
μιεη(ές, φκίθα 21 α Ρτοβοείίο ἀθίεγγέτε εολαίιτγ. Μοπεί εἰἶαμι εαυεπάκπι πε, εἰ ΡΩπαε α εοπίµπιε[ἱρείς 
Γεροεεα!. ᾖεμίπεα, φῖια [γα οίκήε [εΥγε Ροίἐλ, αγεκσΚΕ, αίφμε ΟΡΝΕ ἐκείφιε ἀε[έαίμτ; ἰά εεί, πε [άὲέ «α]ιο[ίσα, 
(1 αὖι ῥ6πε ἐχεμοίαπι ἴπ ΝΤΡε (ομείαπέἰποροίἰίαπα εμεἑίαγὲ αὔΦΤΕΕΟΝΕ [νεγαέ, ῥεκἰ(κς ϱθΟΕΤΙΥΕΜΝΥ. ΤΕΝΕΥΟ 
Παπιφκε ορετὲ αί υἱα ἱπεερίο, ο ἐπίεπιρεείίτα ποεμῖκεει, θΤαυαπήθνε εἰ Ιαίε ἀοπιίπαπιίθνς αάλωςο ἐν αγύα. 
ἠαγειεἰε. Νοπ ἀνθίωπι εεί φιἶπ 4ε γεθμε (οπείαπ(ίποροίί ΦεεΙὶε αππο 19 Αργίις 2{, φια ἀἱς Ῥπεελα, 
[εείκηι οεἰεθγαβαίκτ, ηὴο αραἴαγ; αάεοῃνε μἰννπι επἰείπιαεκε Βαγοπίκπε σὲ «σπ({ρίεεο, εκ γε[ἰεία (οη- 
δαπιίποροιἑ δοΐκε Αγίαποι ἀεφετεί Ίμεοίοφκε. (μοά εαπε τέρκρπαί, ἱρείφκε Βατοπίο αἀυθγεαίμν. Ραἰε(Υ” 
Ἡαπιρκε (31), εί οθεεγυαί ἀθοἱείπειις ΤΗειποµίΐμε, Αππαιιώμι Ραγεπε (οπεαπιἰποροίὲ Πθείᾳ, «4ΦΝ6 αΝΝΟ [ετα 
5860, σκα 4ε ἓές (6γεφοτίμε ογαέ. ΧΙΗΥΙΙΙ, ερὶε(ὁἱ {5 ΙΙΣΣΝΙΙ, αἰίαξ ΕΙΧΧΧΙ, ΠΟΠ εΟ{ΝΠι ϱΟΝΜΟΛΕ, εεά ἐἰἶαπι εαάειε 
ας ἐρεῖεεῦνπα «οπΙΝιεΠιογα!. Ῥγαίεγεα πιοπαεβί Νασίαπχεμὶ ΟΥεφοτίο [μεγε «εππρετ εἰιατὶ εί φκαπι πιαθίιε αά- 
εἰο(ὲ, πεάκ κε Πιοἰδειὶ οἱ οον(μηιε(ἱοδὲ. 

Πυνθάνομαί σε βαρέως ἔχειν πρὺς τὰς ΎΥεγενη- 5 µΑιιὶο ἰ9 οοηΜυπιε]ἰᾶ8 648, (ας πιοπδο]] 40 ῥαιι- 
µένας ἡμῖν παρὰ τῶν μοναστῶν χαὶ τῶν πτωχῶν 
ὕθρεις. Καὶ θαυμαστὺν οὐδὲν, ἁπλῆγα ἔτι σε τυγ- 

χάνοντα, χαὶ τῶν ἡμετέρων χαχῶν ἀπείρατον (43), 
πρὸς τὰ τοιαῦτα δυσφόρως ἔχειν. Ἡμεῖς δὲ, ὡς καὶ 

χαχῶν πλειόνων πεπειραµένοι, καὶ. τῆς ὕδρεως 
κονωνήσαντες, εἰκότως ἂν (25) ἀξιόπιστοι νοµι-- 
σθείηµεν παραινοῦντες τῇ σῇ εὐλαθείᾳ ἅπερ ἢ τε 
πολιὰ διδάσχει, καὶ ὁ λόγος ὑποδείχνυσι. Δεινὰ μὲν 
τὰ (34) γεγενηµένα , χαὶ πέρα δεινῶν, τίς ἀντερεῖ; 
ὑθρισθηναι θυσιαστήρια, συγχυθῆναι μυστήρια, µέ- 
σονς ἡμᾶς ἑστάναι τῶν τελουµένων (20) χαὶ τῶν. 
λιθαζόντων, καὶ φάρμακον ποιεῖσθαι κατὰ τῶν λιθα- 
σμῶν τὰς ἐντεύξεις, αἱδῶ παρθένων ἐπιλησθηναι, 

μοναστῶν εὐχοσμίαν, πτωχῶν συμφορὰν, ζηµιωθέν- 

(1 Γεγόνατε. Ὑοτίι ΒΙΙΙ. [ογίε. Αά Βαείίίαπι Ὦ 
Όοιιο οἱ 4 Ετορογίυτη ά νὶἀρίων γο[ογεπάσιη. 

(18) Καθορῶντες. 0094. θεωροῦντες, εοπεπιρίαµ- 
(6. 

(19) ΛΙαφ ΙΧΧΣΙ. Θογὶριᾶ 4ΠΠΟ ὅή9. -- Θεο” 
δώρφ. Τὰ οο. Πορ., Τ]ἱοιποι. οἱ θὐ10ο{. [π οάἱε, 
Ανωνύμῳ, 

20) Όοπο]]. ε. Ὑ, Ρ. 446 εἰ 47. 
ΦΙ) Όαγ. αἆ η. ὁδ0. 
95) Κακῶν ἀπείρατον. Τμ ουἁ, Ἀ6ρ. οἱ (0911- 

Ὀο[. Τη οἱ. ἀπείραστον. 

Ρογοβ ποὺῖρ Ἰηιυ]οτυηέ , ρταν]ίθυ πιο]εδίθμιο [ευγο. 
Νου νετο ππίγυπι ο8ί ί6, αἱ πω ἁάμυο γυἱηις 

αοοθρὶςεἰ , πθυ ϱοδΙαμίαίυπι Ποδίττυπ ρογ]ομίωπηι 
(οσἷςίὶ, αἁ Ἠα]αδηιοάί Γο8 Απίσιο ἀἰδογυοίατί. Νο5 
απίοπ, υἱ φυἱ οἱ Ρίαγὰ πηαίὰ ρογσεηθθζίηιυ, οἱ 60)” 
ἑαπιο]]ΐφ ἱπιροείεὶ ἶπαιβ, Πάθπι αίᾳυςθ αυοἰογ]αίδπι 
πιοΠίο ηαηοὶδοεί φυθᾶπις, ϱ4 ρἱεἰαίἱ ἴυ ρρρεῖ- 

ΡἰδηίθΒ, {19 ευη οδη]ι]θς ἀοσθῖ, ἑάπῃ ΓΑΗ4υ0 ἱρδα 5µς- 
πει. Ονανῖα ᾳυἱάθπι αἴφιθ 4490 Ρανἱδδίμα ϱ986 
ο ᾳυ οοηἱρεγιπέ, αἱ ἱηβοίαφ ἰγτο φυθαί Τ Νίπιϊ- 
γι οοπευπηε]ἰαπι αἰἰαγίῦις Ι]αίαπι 6959. οορίυ- 
ὑδία πιγδίεγία, 08. ἱΠίθΥ Φ40ΓΔ, φυἱθυφ ορεγᾶ ἆπῦα- 
ἴμρ, οἱ 608 «υἱ δασῖς ηο5 δαβροϊεύαηί, ἰπιεγ]εσίοῬ, 
βγόγοιις ἱαρίάνπη ]λοίυς πιθάἰοίηδίι 4 ρτθοίθιδ ρο- 

(25) Εἰκότως ἅν. Τα οοἆ. Ἀοπίδο., Μογε]. ασ 
(οιΏοΓ. ἵπ οι. ἄν ἀθοβι. Μοχ, ΠΕΙ]. παραινοῦν- 
τες ΓοάάΙί ῥΡγΦεἰμίεµί6Φ. 

(44) Δειγἁ τά. Τί ο0ἆ. Πεμ.. Μοπίαο. οἳ 
6οπιὺοΓ.; δἰοίιθ Ἱερίι ΒΙΙΙ,. {π οάϊν. δεινὰ μὲν οὖν 
7 ο 

(25) Μέσους... τῶν τεΛουµάνωγ. Ρ6ς Ίο νθυ- 
δα, αυ. τοάἰι ΒΙΙΙ. ὑπίεγ εαετα φμίθμε οµεγα ἀαὖὐα- 
ων, Ρυίαῖ Τη]οπιοπί. ἱπίε[μεμάος 6656 αἱ Πηιία- 
Ῥαμέως ὑαρίίσπιο, 4ο ΡΓοΙ46 ἵη ποςίο Ραάδομα, αμὰ; 
τυ[ενί Οτοροσία8, οοπ(]ψήρος, 



“ 5. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΠΕΟΙ.ΟΟΙ "“. 

ἶφεο, τἱγρίηυπιαυο ρυάογειη ἵπ οὐλ{τίοπεπι νεηίβδθ, Α των ἓχ τῆς τραχύτητος χαὶ τὸν ἔλεον. Αλλ᾽ ἴσως 
πιυπαςἈοζυπῃ πιοθαίίαπι, Ραίρεγυπι οααπίιαίοπ, μαχροθυμεῖν ἄμεινον, χαὶ πολλοῖς ἐξ ὧν πάσχοµεν 
4108 απίπιογυπι ἁὐβθΓίί4Α ΠἱΟΓΙΟΟΓΙΙ3 4οφμο διδόναι µαχροθυµίας ὑπόδειγμα. Οὐ γὰρ οὕτως (26) 

ρεἱνατογαι. Νἱπ]οπι]ηιι ἰάί6η Ἰεπίίδίθ Αίφυθ οἷε- ὁ λόγος πείθει τοὺς πολλοὺς, ὡς ἡ πρᾶξις, Ά σιω- 

πιοηεῖα υἱἱ {οτίαςθο βαίῖας θβί, Πιμ]ιίδᾳιο Ρος ϱ8 πῶσα παραίνεσις. 

αι Ρρετρειίπιυς, Ιδηίέαιίς 4ο ραίἱεπιίῷ ἀοοιπθηίάπι ργαβετθ. Χοα Θἠύπ Ῥοσίπάο οταιίο ῥίεγοφσπε 
ππονοῖ, αίαιο ἁοἰίο, 450 ἐοίοἱ εα]υεάασπη πιοπἰἰοτἰφ Ἰηδίας εδ. 
Μαρπυ 6956 οθΗΒΘΠηΙ6, ἆθ ἵἱς α αυἶθυς Ιςὶ δι- Μέγα νοµίζομµεν εἶναι τὸ δίχας παρὰ τῶν ἔδιχη- 

πιμδ, Ρμὰθ θιπροῖθο : Πιαρηυ, ϱ7 ἱπᾳΙΔΠ κχότων λαθεῖν᾽ µέγα φημὶ (χαὶ γὰρ χαὶ τοῦτο (17) 
(πα οἱ Ίου ἆ αἰοταπῃ γἱία οοτγὶροπἁἁ υ1ἱο θβί), Ἁχρήῄήσιµον εἰς τὴν τῶν ἄλλων διόρθωσιν), ἀλλὰ πολλῷ 
αἱ πυ]ίο ὧου πια]. 40 ἀῑν]πίως δϱί, βοεθρίαΠη Ἰη]μ- τούτου (21") μεῖζον καὶ θεϊχώτερον, τὸ καρτερεῖν 
ΣΠ ἰοἱθγᾶτο. Π]υά οηίπι ἱπιργολδ]{βίθτῃ οοθγοθί: πάσχοντας (28). Ἐκεῖνο μὲν γὰρ τὴν χαχίαν ἔπι- 
που αυίεπ αἆ ργοβαίοπι αἀάμοιι; αιοά αμἱάθπι στομίζει, τοῦτο δὲ χρηστοὺς εἶναι πείθει ὃ τοῦ μὴ 
Ίοηρο ργβοίαη!ἶαθ οἱ ροε[θοίίαφ 68ἱ, αΤιΑΠΙ 4 νο µκαχοὺς εἶναι, πολὺ χρεϊῖττόν ἐστι χαὶ τελεώτερον (29). 

3φίηργθ. Ἱηροπίοπι ποὺίς ἱναπιαρίίαίῖφ (ασῖυπι Β Μεγάλην ἡμῖν νοµέσωμεν προχεῖσθαι πραγµατείαν 
Ρτοροβίέμιη 6866 οχἰδίίπιεπιας, δἱ 64, Ύµ ἵπ πος 
Δάιηῖδδα 9ὐΠέ, οοπάοπεπβ, υἱ ἱροὶ ᾳυοᾳιθ γε- 
Πίδπι οοηφθᾳυδΏΣ, οἳ Ῥοεηπὶρηϊαίοιη ΕΡοηπἱρηἰιαίἱ 
αἀἡ]οδηυβ. 

Ζεἱαιοτίς οοβποπιθηίπΠ Ἠπο οδιπαἰἰι Γμΐηθος., 
αιοά Μαἀἱαρίήάθαι, ππα οµπι ϱο αυἱ ιυρτοη ἱρεῖ 
ἱπίοτοῖῦαί, ριρίοπθ (γαηφβχΙέ, αίηυθ ος [δγαςίίεῖοα 
Πδί]οηό ϱῃγοῦσυΠι οχοπηῖί 35. αἱ πΙα]οΓθΙ ὧοο ποπἰηθ 
Ἰαιάσπι ευ], αμοά Ρρτο ροριυῖο {η ϱοεῖαβ οοἱ14ρςο 
Ῥτεοθε [αάίι. ίδιας ἱρίίυγ ηοΣ 4ὐοαυε, υἱ δυ5ἰ- 
Ρίγα νοροῖς αίαγ λ, 30 ΡρἱδοεπιΙθ, θἱ εθβθδί 4υ45- 

Δα(ἱο; πουϊφαιο ἰδίιά αἆ ἱαδυίαςυ τερυίείας 3). 
Παυἁ]δις ἰίοπι αΠεοίυβ οδῖ Ἰοςςθ8, αὐοά ος ἐίαία 

ἱογαρίίι ἱπ]ατία ἁοΐοτο οοπμοίυς, ΑΡΡΥΡΙΙυΠΙ οὐ- 

φιλανθρωγίας, χαὶ συγχωρῄσωμεν τὰ εἰς ἡμᾶς, ἵνα 

καὶ αὐτοὶ τύχωμεν τῆς συγχωρήσεως ̓  χαὶ προεισ- 

ενέγχωµεν χρηστότητα τῇ χρηστότητι (ὅ0). 

Ζηλωτῆς Ίχουσε Φινέὶς, ὅτι τὴν Μαδιαῖτιν ο 
πόρνῳ συνεξεχέντησε, χαὶ ἐξεῖλεν ὄνειδος ἐξ υἱῶν 
Ἱσραήλ. ἀλλ' ἐπηνέθη πλέον, ὅτι τοῦ λαοῦ «εροα- 
ηύξατο (61) πταίσαντος. Στῶμεν οὖν καὶ ἡμεῖς, καὶ 
ἐξιασώμεθα , χαὶ κοπασάτω ἡ θραῦσις, κατὰ τὺ 

Ὑεγραμμένον ΄ χαὶ λογισθήτω τοῦτο ἡμῖν εἰς διχαιο- 
σύνην. Ἐπηνέθη χαὶ Μωσῖς, ὅτι τὸν Αἰγύπτιον 
ἀνεῖλε (05), νῷ Ἰσραπλίτῃ περιαλγήσας ' ἀλλ ἔθαυ- 
µάσθη πλέον, ὅτι Μαριὰμ τὴν ἁδελφὴν διὰ τὸ γογγύ- 
σαι λεπρωθεῖσαν , διὰ τῆς εὐχῆς (65) ἑἐθεράπευσε. 

οἰάθείελν : γδγπι πια]ογοπι Ἠΐηο αἱ αἀμιϊγαίομθίη Ὁ Σχόπει χαὶ τὰ ἑξῆς. ᾽Απειλοῦνται Νινευῖΐται κατα- 

οοποἱιανὶι, αυοἆ Μαγίαπι 6ΟΓΟΓΕΠΙ Ἱερτα, Ρτορίειθα 
αυοά πιυταιυγαγογαί, ]αῦοταπίθα, ρτοοίθις δις η 
βαη]ἰαίοπι νἱπάἰοατίε,. Οἱ 64 οἱἶαπι ᾳυῶ βδουη- 

στροφἣν, ἀλλὰ δάχρυσιν ἑξωνοῦνται τὴν ἅμαρ- 

τίαν (01). Μανασσῆς ἓν βασι)εῦσι παρανομώτατος, 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς σωθεῖσι διὰ θρῆνον περιφανέστατος. 

ἓως απἰιηαἀγοτιο. Βπίν]ής οχοἰἀίμηι ἀθωιπιίαίτ: 86 ροεσαίηπὶ Ιαοτγηῖς γδάθωιεγιιηί ο. ΜαΏλρεος ἱῃηίος 
τόµε5 οε]θγαἱδοίπιυς : 
θά εδὶ [αείαιι, Ερηγαὺυ ἓὶ, ἱπφυιῖί Ώοις! Οµ9η- 

ἴαπι ἱταουηάίαπι ργ 56 [δυῖ ἰ]ο 86ΓΠΙΟ 1 6ἱ {4ος 
εοι(ορείπι ρτοριιρηαείο ου) μηρίίαγ. Ουἷά δοπἱρηϊ- 

ιδιο ορἱογῖις  Θοάοα]ήουπ ἱρηοπι, Δάγογεσυς «06 

αυἱ ὄδειπι αὐἱριπί, ἀἰορυ]ί ροδιυἰαμὲδ.» αἱ 1] 
υοηθίη γουµδαί. Μαἰομί, υπίις ος ροιυ]απίῖθυ 

ΙΙ οἱ οοιέπιε]ορίφ, 84γοΠΠ Ροΐγιις αΠριίαὲ; 6- 
ουδ αὐίθιω γοβ]ιυὲί 35. Ου]ά αυέθηι 1ο, αὐἱ, δερίἰοβ- 
πο [εαἰτὶ ἱαῤρ5ο ἱΙᾳποδεθτθί, Ρογουπείθέως {αθγαί 7 

5 Νηπ. ΧχΥ, Ἴ 844. 3 Ρ6α|. ον, ὅ0-51. 
844. 0 ΙΙ Ραγα]. κσσ!,  6ᾳᾳ. δἱ 096. γι, 4. 

5” Εχοὰ, τι, 12. 
”.[μο. χ, 5. 

αἱ ἰηίορ 609, αἱ δαἱμίοπι οο,5οουῖ ευμ{, οὗ Ιυοίσπι οαγἱθοίπιυς 59. 
Τί σε διαθῶ, ᾿Εωραῖμ, παρὰ πνοῦ Θεοῦ λέγεται; 

σης ὀργῆς ὁ λόγος 1 καὶ ὑπερασπισμὺς ἐπάγεται. 
Τί τῆς φιλανθρωπίας ταχύτερον; Πῦρ Σοδομιτιχὺν 
αἰτοῦσιν οἱ μαθηταὶ χατὰ τῶν ἁγόντων (55) «τὸν 
Ἰησοῦν, ὁ δὲ ἀπαξιοῖ τὴν ἐχδίχησιν. Τέμνει Μάλχου 
τὸ ὠτίον Πέτρος , ἑνὸς τῶν ὑδριστῶν, Ἰτσοῦς δὲ 
ἀποχαθίστησι. Τί δὲ ὁ ἑρωτήσας, εἰ ἑπτάχις τῷ 

ἁδελφῷ συγχωρητέον πταίσαντι : οὗ µικρολογίαν 
καταγινώσκεται; τῷ γὰρ ἑπτάχις, τὸ ἱδδομηκον- 

1. Νυπ, Χα, 40 .. 3 όου. η, 
15 {μο. χχη, ρρδις ἡ 

ο Οὐ γὰρ οὕτως. ἵι οοἁ. Περ. 4ο θοπιυεί. [ιο (03) Τὸν Αἰγύπτιον ἀνεῖλε. ΒΙΙ. ΑΕ σφριῖκνι οὐ- 
οἱ. ὄντως. 
ο) Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο. ἵνα οοἆ. Βορ., Μοηπίας. 

εἰ Μογθ]. [πι θ/{. χαὶ γὰρ τοῦτο. 
(41') ΠοΛ.ἱῷ τούτου. Όιιας οοὐ. ΛΜοηπίαο. οί Δίο- 

τοἱ. πολλῷ τοῦτο. 
(36) τερεῖν πάσχοντας. ία ἴτοφ ορἀἀ. Ἐομ., 

Μοπιαο.. Μοτο]. 4ο Οοιιυε[. ἵη δεὐ]ί. πάσχοντα. 
ον Καὶ τε.λεθώτερον. ο. Πεμ. οἱ Οοι0ρε[. χαὶ 

τελει 

Τα. 

ὃι) η ύξατο. ἰἴίὰ ἆπο οοὀ. Ἐνα. , 
μα Ἡν εὔῖν, λύζετο. ως (ορ. εἳ (96 

[γαπσατί. 9ου ιιηάς νου 1ἰ οφρΦΐσρεηις! εἰπάς, διὰ 
τν ούσσε, Ιια Ραςς. 6ἱ ἰγθς Βορδ. ἵη θάἱεῖς ἀδουὶ 

τά το. 

(67) Διὰ τῆς εὐχῆς. Τα ορἆ. ἘἙοᾳ. οί Οοποῦε{. 
ΑΙΙΟΓ ο04. διὰ τῶν ος. τη οὐε. ταῖς εὐχαῖς. ωώ 
(0) Τὴν ἁμαρτίαν. ΙΙ ἴτεν εοἀᾱ. Βδμ. οἱ Όοπι- 

Γε[. ἵη οἱ. τὴν σωτηρίαν, φυοά ΒΙΙ. νασί]ε: γεγκι 
δα[μίέηι [αεγψηιίς γεάθηιέγµή{. 

(56) Κατὰ τῶν ἁγόντων. ΑΛάθεγεκε ε0ε ονἰ α εε 
Ργορεί{εθαη! Φεενπε, αἱ εἱ περαδαπί ἱνοαρίήωπι οἱ 
τε[οζἑοῦεΠι, υἱ Ἱεμίίαν {0 Εναηρείίο. ϱοπη)ο[. χατὰ 
τῶν ἁπαγόντων. ἈΝεο θΠίπι, ἱπῳπήι. εἰπιρίοχ ἀγόν- 
των ο οοηρευϊί, αὐἱ αυοῦ γοδάϊἰι ΒΙΙΙ. οκ ενα 
αὐάκεκμί. ὈὈὶ οηίπι οἱο ἵδηδπι ἱαρτοσα{ᾗ Εωσοσαι 
ἀἱκοίρι]! ὀθδυιπῃ αάάκεεπ(ἶθε: ) 



1λὐ ΕΡΙΡΤΟΙΙΑ 1ΧΧΤΙ. “ 

εάχις ἑπτὰ προστίθεται. Τί δὲ ὁ χρεωφειλέτης ἐν.Α 4ΠΠΟΠ υἱ ῥτῶρατοις6 40 πἱπῖς γοδῖγἰοίυς ποϊαίυς 1] 

τοῖς Εὐαγγελίοις, ὁ μὴ συγχωρῄήσας ἃ συγχεχώρη- 

ται; οὗ πικρότερον διὰ τοῦτο εἰσπράττετα:; 
φερἰεηαγἰο οηίπι φορίυβρῖες δθρἰἶος αὐ]ἱοἰέις Σ. θυἱάἀ . 
ἀεδίίος 1ο, ἆθ 41ο ἵπ Εναημεἰίῖς πεμέο βὲ, αι] 

οαάθπι , απ αἰ)ἱ Γδιηίβδα Γωδγαηί, πηληίιης τοπη]δὶέ δὸ 7. Α11ΠΟΏ 60 ποποίπο αεοεδὶυ αὓ ϱο ἀεοίίιιη Γερο: 
εις] 

Τί δὲ ἡ τύπωσις τῆς εὐχῆς (56); οὖχ ἀφέσει' 
βούλεται τὴν ἄφεσιν πραγμµατεύεσθαι; Τοσαῦτα 

ἔχοντες ὑποδείγματα, μιμησώμεθα θεοῦ φιλανθρω- 

πίαν, χαὶ μὴ βουληθῶμεν ἀφ᾿ ἡμῶν μαθεῖν αὐτῶν, 

ὅσον (017) καχὸν ἁμαρτίας ἀντίδοσις. Ορᾶᾷς ἆχο- 
λουθίαν χρηστότητος. Νομοθετεῖ πρῶτον, εἶτα δια- 
χελεύεται (58), ὑπισχνείται, ἀπειλεῖ; ὀνειδίξει;, ἐπ- 

ανατείνεται, χατέχει” ἀπειλεῖ πάλιν ' ὅταν ἔχθιασθῇ, 
πληγἣν ἐπάχει (59), καὶ ταύτην χατὰ μιχρὸν, χώραν 

ὑπανοίγων ταῖς διορθώσεσι. Μὴ τοίνυν μηδὲ πλἠ- ῃ 

ἕωμεν ἀθρόῶς (40) (οὐ γὰρ ἀσφαλὶς), ἀλλὰ τῷ φόδῳ 
σωφρονίσαντες, τῇ Φφιλανθρωπἰᾳ νιχήσωμµεν, χαὶ 
λάδωμεν ὑποχρέόυς (41) εὐλαθείας τῷ συνειδότι 
πλέον, Ἡ τῇ ὀργῇ βασανίσαντες. Μὴ ξηράνωµεν 
συχῆν ἔτι χαρποφορεῖν. δυναμένην, μὴ ὡς ἀχρήστου 
καταγνῶμεν, χαὶ χαταργούδης τὸν τόπον, ἣν θερα- 

πεύσε' τυχὸν τεχνίτου γεωργοῦ προστασία χαὶ ἔπι- 
µέλεια Μηδὲ τοσοῦτον ἔργον χαὶ περιδόητον δι ἐπ- 

{ρειαν (43) ἴσως τοῦ πονηροῦ χαὶ φθόνον, οὕτως ἓν 
βραχεῖ χαταλύσωμεν, ἀλλὰ βουληθῶμεν φιλάνθρωποι 
φανῆναι μᾶλλον ἡ ἑντελεῖς (40), χαὶ φιλόπτωχοι 

πλέον, ἢ φιλοδίχαιοι’ μηδὲ τῶν ὑπεχχαιόντων ἡμᾶς 
εἰς τοῦτο πλέον, ἢ τῶν χατεχόντων ἀνεχώμεθα ' καὶ 
τὸ αἰσχρὸν, εἰ. µή τι ἄλλο, ἐνθυμιθέντες, εἰ δόξαιµεν 
πρὸς πτωχοὺς ἀγωνίζέσθαι, οἳ τοῦτο μέγα πλέονε-ᾳ 

χτοῦδι, τὸ, κἂν ἁδιχῶσι, ἑἐχεσῖσθαι διὰ τὴν συμφοράύ. 
Νῦν οἵου πάντας μέν σοι προσπίπτειν πτωχούς τς 
χαὶι πτωχοιτρόφους, πάντας δὲ μοναστὰς χαὶ παρθέ- 

νους ὑπὲρ αὐτῶν ἱχετεύόντας. Δὺς τοῖς πᾶσιν ἀντὶ 

τούτων τὴν χάριν (ἐπειδὴ χαὶ συνετρίθησαν ἱκανῶς, 

ὡς δῆλον ἐξ ὧν ἡμῶν ἐδἐήθησαν), χαὶ πρὸ πάντων 
ἡμῖν τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν πρεσθεύὀνσιν. Οὓς εἴ σοι 
δξινὸν εἶναι φαίνεται τὸ παρ αὐτῶν ἀτιμασθῆναι, 
πολλῷ φανείτω δεινότερον τό σοι παραινοῦντας ταῦτα 
μη ἀχουσθῆναι. Τῷ δὲ χαλῷ Παύλῳ (44) σνγχωρή- 
σειεν ὁ θεὸς, ἃ εἰς ἡμᾶς ἐξύθρισεν. 

Πεπίᾳωθ 4ΠΠΟΗ Π]α ρτοςαἰ]οπί [ΟΓΠΙΑ Ίνιο 6ρ6- 
οίαι, μὲ γεπίαπῃ ποδῖς γθηία οοππρᾶγεπηυς ἳ 08 Ουπι 
Ἰρίέωγ (οἱ εχἑπιρία πολῖθ Ργαθίο δἶπε, Ὀδί Ιοπὶρπί- 
ἑαίθπι 4ο [αρ] ταίδπω ἱππίέθπηυσ, ηες αυδηίυῃ πηα]ὶ 

η ρεοσαίὶ εοπθ Ροδίίσπη οἷε, ος ποὺὶς ]ρείο ἁἱ- 
δε6γθ ἵπ αβίπιαπι Ιπάμοαπιαθ. Βοηἱρη]ίαι]ο θοτίοπα 
γἀθδ. Βείπιυπι ἱδρεῖη θαιιοῖι, ἀεϊπάς {υ0ςἱ, Ρο)/ίον- 
ίατ, πηπαίυς, ἰπογεραί, ΡᾳΠ48 ἱπίεπά!!ι, οοἰ]οοί; 

πηαέὰς τὔγδυὴς ουπῃ ἁἀδοιας [ωθγί!, Ρίαραπι ἱπ- 

[ετ, Ιάᾳ16 ραιιἱαίπι, γίαιη οἱ[οσί οεμάαλοιιὶ 
αρεείειδ. 0απιοῦγθπ πο 4υοᾳ.6 οΡρεία ἀεπυς, 
ηε γερεΏίς [ετίαπια» (πεφιοθ ομἶπι ἰά ἱμίέυπι ο!) 
γοτυπι υἱ 908 ἃ αυἶρυφ Ι95ἱ δύπ115, Πηθί οχδίίρᾶ- 
(ο6, ὑθιηρηίίαίο 8Ρ6ΓεΠΊύ8, Δἰ6ιο ἂ γογθοιπάἶαπα 

οἱ πεγερδρά]απη αφἰτίηραπης, αἱ οοηβοἰθηέία ροιίιφ 
Ύα4Π) Ιγαουπάία ἑογᾳμεαηίαγ. Νο Πουἱποαιη, ου 
[γυοίαςδ ἁύ]ιαο [έργο α.ιθαί, βἰεσίξαίο αΠιοίατηις, πο, 

υἱ Ἱπυέ]]οπι οἱ ἱπαιη]ίες ]δουπι οοουραπίοσι, ἆαιης 

ποπιδι, ουἱ: Ἱπάυδίε]ὶ αργὶσο[εδ ουτα οἱ ἀιρεπίία 

[ὁγίαδοο ποὐθὺϊιως 5. Νθο (ΔηίαΠ αίᾳιθ οε]εῦσο 
ορις οὗ ἀῑαῦο]ί [οσίαβ8ο Ἱπιρτου]ίαίθω αίφυο Ιητὶ- 
ἀΐδηι {81η εἰιο ἀξίδδηυφ. Ουίη Ρροιίας απἰππι {ία 
οοπιραζεπι5, υἱ Ψεμίσπονφ Ρουφ 4Ι4Π β6νοΓος, 

εἰ ρωρεγαπ ροῦυς5 σσ οχαοιϊ ]μγὶς απιδηίος 

π08 ργῶῦθδαπιαδ;: π6Ῥ θΟτυπι Ρροίῖυβ αἱ Γον αά ἰά 
μΠαπΙΠΙΣΗΕ, ασαπι αἱ γοπθηί, Γαιίρηοσι αῦθᾶ- 
πιὰΦδ. ἵη 4υσο ἰ]ιά 4ποαας, οἳ ηἰλίί αἰλιά, μου 
εοηδἰἀεγαυάἆμτη θβί, πἰπιίγαπι (μτρα 4ο (Φάμπι 6596, 

δἱ ευπι Ρραιροσίθυφ οοπορτίαΓο γ]άθαπς» αυἱ Άοο 

ποιΙἰπε, εἰ φὐ]4θΠλ. πιαρΏο, δυρογἰογθ οοπά/οπθ 
δµηἱ, αυοά, οἰ]απιοὶ αἰοφυί ἱπ]υτίδπη ἱηίογανί, οὐ 
εαἱαηι]ἑαίείη ἔλπιοη Εοπηϊηίρας πιὶδογἰοοΓάἰδίΩ Πιο” 

επί. Ε3ο πΙπο Ρύέθ6 Ο9ΠηΠ68 Ρ4ΡεΓ6ς, 46 Ρ41Ρ6- 
ση αἱοπάογαπῃ επάῖοφοφ 4ἆ ροπυ έα ῥγοδίεγηί, 
ΟΗΊΠ6Φ ἰίθπ πιοπᾶςἨο8 οἱ γ]γρίηος Ρτο ἱροίς διρρίί- 

εδιίθν. Ἠὶς οπηίδας, ἰδίογιπι οσο, Ίος Εδμεβοῖί 

4 (ᾳμαπάοφαἰάσπι οἶαπι οα1ἱς α[Πο αίᾳυο οδετῖί βιπέ, αἱ εκ ϱο0 ἶᾳιεί, φυοά πο οὑδθογαγυμ!), 
8ο ργῷφεγίίπι πονίᾶ, θοτυπι ποπιίης, ἀέργεσαμίήῦμθ. θιιοά αἱ Η)ἱ ρτατο ἁίᾳιο ἱπάίρπυιη γἰάδίυγ, ΠοΦ αὓ 

ἱροί6 οοηἰοπιριυὶ Παυίίου (ἱ956, πηιίο γε]ίπε εἰ υἱ ργανίας νἱάθδίαγ, πο Ίο Οἱ βυαάθηίθ ΠιπίΠιθ 

εσαυάἰσὶ. Ρ]ο το αυἱοσι Ραυἱο μυ ήαιη Όοαδ-οα 4υὐ 1η. πος οοπωπιθἰίο5ο ρογροίγανἰι, εοπἀοποῖ, 

5 ΝΑΙ. ανα, 21. 3 Μαιν, 39 δᾳᾳ. ὁ6 [ωιο. Σι, 7 δαα. 

(66) Τύπωσις τῆς εὐχῆς. Οταιϊοπί τγεφκία, Ὁ (43) Καὶ περιδόητον δι ἐπήρειαν. Τιο εοἁ. Βερ. 
ΠοΙΙρο Ὀοιπ]ηϊο». 
0 Μαθεὶν ἀρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν, ὅσον. (0ἆ. ΗΠ9. 

μαθεῖν αὐτοὺς ἀφ ἡμῶν, ὅσον. Μοπίιο. οἳ Μυγα. 
αθεῖν αὐτοὺς ὅσον. (οι098Γ. μαθεῖν ἡμᾶς ἀφ᾽ ἡμῶν, 
σον. 

ὤ9) Εἶτα διακε.λεύεται. Βἱ., πο τθυίς, Πογίαίαγι 
ὅ9) Ἀπειαεῖ πάὀαιν' ὅταν ἑἐκδιασθῃ, π.ηγὴν 

ἐπάγει. δὶο Ἰοβεπάη ουπι ΟοπῦεΓ. 
(1) Π.1ήξωμεν ἀθρόως. Οοωβεί. οτε : Νε ἵπι- 

Ρείν [εγἰαπιὰδ. 
ς ) Λάδωµεν ὑποχρέους. Ἱέα εοἁ. Περ. οἱ Οο9π1- 

ὑείν Ἱη θά]ι. ὑπόχρεως. 

εἰ ο... μας -. ἀείοιιί χα. ἓη οἱ. 
χαὶ περιθόητον οὕτως δι’ ἐπήρειαν. 

(2) Φιλ νθρωποι μᾶῶί]ον ἡ ἐντεεῖς. Βεπὶφιέ 
Ροϊἵμε φκαπι ]μάίσεε; ἐντελεῖς θιιπι, ηἰί 9ἱά45, οἱ 
ἄρχοντες,  ἄρξαντες, /ιάκθε, ΠιαθίαΙγαίμ : πθο 
ανμά, Ἰηψυέ ζοπῦο[., φιλάνθρωποι μᾶλλον ἢ ἔντε- 
λεῖς, 418 αυοά Ῥτουιφ Απιυτοβδίο: Ταάε, αρε, 
πο αἱ )κάεα, εεά εί ερἰεεορω». 
8) Καλῷφ Παύ.φ. Ιία οο-]ἀ. (τος ομα. οἱ 0010. 

Ὀο[. [π οἆ. Πλούτωνε. Οιἱ5, οἷί ἰθίο {αμίδ, ΜΙΝΙ 
Ρονίμη5.. 
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69! ΧΧΝΙΗ. ΤΙΕΟΤΕΟΝΟ. 

5, 6ΠΕΟΘΗΙ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ 1: 

08’. ΘΕΟΤΕΚΝΩ (15). 

Ταλία εί ἡν]νε ερἰείοία! εµπι ργαεἑἀενίε, ἐκηι αγθιπιοπεἰ, ἐκ πιε(οά!, εοπργκθµία, πί εας ἆ 
[αι πο. εἰ. Ἠἱάείμγ οΠΙΠΙ Μίγαφµε ἑαάέπι οεεαεἴΟπε εοάέπιφκε (επιμογὲ εετῖρία, εκ ΤΛεοάογαδ, Τλευίδεπας 
εί αἰί, φμὶ πιεάἰα ἱπίεγ εαεγα πιφείετἰα ἰαρίάϊθα ῥΤορέπι Ἡπ οὐγμΗὶ ον (γεφοτὶο μογαμί, εεἀ πο 
πιένκε ὑπ]νγίς ραιἰοπίοε, «αοτί(εβοε ἐπ /κάἰεῖκπι νοξαγε βαπαεφκε γέροεεετε Ραγαθαλ!. 0ου ΤλΑφοίοφας αὖ ἰ- 
Ηοπίε ἀεείάετίο αά δεπίφη[ιαίθι εἰ ἱπ]κγία οὐ ἠνίοπεπι πιαηπίε ρα(ἱεπιία ετεπκρἰῖε οί ἀοομπιεπίῖς μεζέ γεεο- 
ϱατδ. ΤΛεοίεεπω ἐπ βγεις ΠΙΟΝΕΙ, ἂί ὑαρίίρπιὶ γοῦθπς φυβοερέ ρυδίίαιη ἱωπιίουζαπι οΓωοτὸ ποῦ οοδί- 
πη]ηθί, Ώο ἱίθγιι ρυτραοπθ, ᾳαοἆ ρογἱουάπῃ που γυἱρᾶγο οδἰ, ορυβ Ι40θὰί. 

«Νον φυἱάδπη πο Γυβίέ, νὶχ Βοεί Ρος56, υἱ Γουθπίθ Α Οἴδαμεν (46) ὅτι χαλεπόν ἐστι, προσφάτου τῆς 
ἱπ]μτία, 4ο Παργδηίθ αάλιο ἱγαομηάίδ, Γἱἱ0ΠΕΒ 

αὐπιιιαπίυς. Ἱτασουπάία οηἶπι οἱ π]ΩΦΕΙ4 οουἰο οᾱ- 
Γθηθί, 80 ργκοτίίπι ουΠῃ ]1τθ 80 ΠΘΕΙΙΟ αἱ δίο- 
πιαρλαίυς. Αἱ ααοπίαπ ἱροί Ίαοφυ6 οἶπυ] 15ἱ οἱ 
οοπιυπιο]ία αΠ ος] Φµπης, Ώου Πίπας βίοπιασβα 5, 

οὗ 64ΠΙ οββαπ 0 υὐπι θἰἶδπι οδί οοηδί] η ηο- 
δίΓυΠ πηἰηῖπηε 4 {9 ουπίθπηπἰ. Ογατία ρεγρεδθὶ δι- 
πηυς ; α4ἆθ, αἱ Ἰαΐοί, αµΔἱἱ4 Ώδσιο ία πιογιαἑυη). 
Λι μρ Ρτυρίογεα ποὺὶ ἱροῖφ ἱπ]ατίδπι ἑηίεγδτηῦς, 
μος ἐασίυσι Ρροία(ής οἁίαπι οοποἱρἰαω5, μαΠέ1Πη 
ποῦῖθ πιἰηῖκηθ οχροά]ι. Μαρῃα τες οδί υΧΟΓ, οἱ εἴναγὰ 

εοθ Ε]ΐ4 ς πθοἆ μη 8Π1ΘΗ ΑΠΊΠΙΡΟ απδΡοΠΘη(Ι4. ὓ6- 
πίαϊ Ευῖ η πιθπίθπι, ἰ6 Ὀὑπρίϊφπῖ σεαίῖᾶιη Γθςςη6 
«οΠΦυδὐέυπι 6896, δίᾳ1ι6 Ι4ΥΔογο Ρρεοσαία εἰιίφεθ. 

ἁδιχίας οὕσης, χαὶ τοῦ θυμοῦ ζέοντος ἔτι, παραᾶ- 

δεχθῆναι (47) τοὺς λογισμούς. Τυφλὸν γὰρ ὁ θυμὸς 
χαὶ ἡ λύπη, χαὶ μάλιστα ὅταν τὸ διχαίως ἀγανακτεῖν 
παρῃ. Ὅμως ἐπειδὴ χαὶ αὐτοὶ τῶν σαννηδιχηµένων 
ἑσμὲν χαὶ συνυθδρισµένων, χαὶ οὐχ ἧττον ἀγανακτοῦν- 
των, διὰ τοῦτό ἔσμεν δίχαιοι χαὶ συµμδουλεύοντες 
μὴ ἀτιμασθῆναι. Αεινὰ πεπόνθαμεν' εἰ δὲ βούλει, 
πρόσθες οἷα μηδεὶς ἄλλος ἀνθρώπων. ᾽Αλλὰ μὴ δὰ 
τουτο χαὶ ἡμᾶς αὐτοὺς ἁδιχήσωμεν, μηδὲ τοσοοῦτον 
εὐσέδειαν µισήσωμεν (48), ὅσον ἡμῖν οὗ συμφέρει. 
λέγα ἑστὶ γυνῃ, καὶ τίµιον θυγάτηρ; ἁλλ᾽ οὕπω 
ψυχΏς τιμιώτερον. Ἐνθυμήθητι ὅτι νεωστὶ μὲν τῆς 
χάριτος ἠξιώθης, χαὶ τῷ λουτρῷ τῶν ἁμαρτιῶν ἔχα- 
θάρθης (49) ' χίνδυνος δὲ οὐχ ὁ τυχὼν, αἵματι μολῦ- 

Εδι αυἱεπ που ν]ρασὶ ρεγῖομῖ, ἁἆοπιιη Ἰ]ιά Β ναι τὴν δωρεὰν, καὶ πάλιν ἄλλης δεηθῆναι καθάρσεως. 
6ΡΙΙΟΓΘ Οὐ0ΡΙΠΙΙΠΓΟΘ, 4ἱΔηΠο γυγδυπ Ρριγβα[ἰοηθ 
ορυς Ἰαῦθγθ. 0 ΗβΙΠΟοῦΓΘΙΩ ηὸ οοπιηιᾖἑ{α1η5, υί Πο- 
νὶφ τρὶ5 ἱηφίάϊαρ ἐδηάθιηις, 4ο Πάμοίαιη, αι αἆ 
Ὀειπη εδι, ἁΠ(ίαη.8, ἆμπῃ ποβ {ρ8ος {ἱ6,  θυἱθις 
Ἰαδί δύη)ς, 4οΓΏος δὲ ϱ.ονοῬ ργᾷῦειηις, 46 ρίιφ 

10 ἱπάίσηαπιας, Ἠυοπιίπει Ώ9ο οἱ ζμεωτῖφ εΗρρί]- 
οι γοἱηαμαηί : ηΟΒ Δυίοπι οἱ ὑοπἱσμ]ἰδ1ἱ6 
ἀοοιπιοπίῖς, ]αά]οἱς Ὀεηἱρηϊίθίοσι μουἱφ οοποἱ]θ- 

ηιΗθ, ΔίΦυθ Ιρηοδοδις, υἱ γερίαπι οῬιπεαπιι. 
Νες ἰο Ἱπαπίθ πο οοβἰ(αιίο ἱπ [γαιάεπι ἱπάνοαί, 
Ἡθπιρ6 ηδίασι αἹείοποπι ο]ρα 63566, πθο οΓΊπΙη 

ἱΏ 60 ἠαυοσὶ, απἱ 6οηἱΘΙΩ οί βοθ]ετδίήπῃ Ἱερίοις ἆο- 
ἠἰάθοίι. Βοπιδηίς 6υ Ίερου θυπί : ποῦὈίθ Ιίδπι Πο- 
ρίγῷ. Αί Ποπ Ίθρθρ πποάμπι οχοθάυηί, δὲ 406Γ 48 

οί, ἀί(ιο αἆ ΟΓΙΟΓΘΙΩ πδυθ ρυλβδοηί!ς Σπορίγα, 
υοηίρπς οἱ Ἠάπης, Π6ο [ωγΓ0γθ ΔἀγεΓριΙβ 606. 3 
αωἶδιις ἑπ]σίαιη αεοορί19, υἱοιάὶ Ρροιεδίαίοπη πο- . 

υὶ6 [αοἱομίος. Π16 νβγοβπι!5, ιὰς δο(υα)  μἱ, οὐ 

ΜΗ τοίνυν ἐπιθουλεύσωμεν ἡμῖν αὐτοῖς, μηδὲ τὸ 
παῤῥησίαν τὴν πρὸς θεὸν ἀποθάλωμεν (ὅ0), πιχροὶ 
τοῖς Ἱδιχηχόσι φανέντες, χαὶ ὑπὲρ τὸ µέτρον ἀγαν- 

αχτοῦντες. ᾽Αφῶμεν τῷ θεῷ τὸν ἄνθρωπον, χαὶ τοῖς 
ἐχεῖθεν χολαστηρίοις ' ἡμεῖς δὲ φιλάνθρωπον χτησώ- 

µεθα τὸν κριτὴν, αὐτοὶ φανέντες φιλάνθρωποι, χαὶ 
συγχωρῄήσωµεν, ἵνα συγχωρηθῶμεν. Καὶ µὴ σε ἃπα- 
τάτω µάταιος λογισμὸς, ὅτι τὸ διχαίως ἐπεξελθεῖν 
ἀνεύθυνον, χαὶ τὸ παραδοῦναι τοῖς νόµοις τὸν παρα- 
νοµήσαντα (51). Εἰσὶ νόµοι Ῥωμαίων, εἰσὶ δὲ χαὶ 
ἡμέτεροι. Ἁλλ οἱ μὲν ἄμετροι, χαὶ πικροὶ, καὶ 

μέχρις αἵματος (53) προϊόντες' ἡμῖν δὲ χρηστοὶ χαὶ 
φιλάνθρωποι (56), χαὶ μῇ συγχωροῦντές τι τῷ θυμῷ 
χρῆσθαι κατὰ τῶν ἁδικούντων. Τούτοις ἐμμείνωμεν, 

τούτοις ἀχολουθήσωμεν ' ἵνα μιχρὰ χαρισάµενοι (µι- 
χρὰ γὰρ ἡ ἐνταῦθα (54) ζωὴ χαὶ τοῦ μηδενὸς ἀξία), 

μεγάλα παρὰ τοῦ θεοῦ (55) ἀντιλάδωμεν, τὴν παρ᾽ 
αὐτοῦ φιλανθρωπία», χαὶ τὰς ἐχεῖθεν ἐλπίδας. 

οχίριιπι Ῥοπεβοίυπι (εχίρυα 70 οπίιη 4ο πυ]]]ς ρος1ἱ [ο νἱία ϱ8ί), πΙΑΡΏΣ 3ἳ 1ρ5ο Όσο, Ίοο 66, 

Ιρθίας ὑοηίρηϊίδίοπι οἱ 6Ώ68 [υέμτας γοεἱρίαη)5. 

(45) Λας ΟΧΟΤΗΙ. ΦΟΓΙΡΙ8 4ΠΠΟ ὅ 19. 
(46) Οἴδαμεν. (Θο1)6Γ. οἴδα μέν. Νο φμἶάεπι µε 

κηιι. 
(47) Ζέοντος ἔει, παραδεχθήναι. Ἱία ουἁ. Ρας. 

4ο Οοπιυοί, ἴπ οὐἰι. ζέοντος ἔτι ταραχθῆναι. Βι]|. 
αἀεπάμσιη ργοροπίἰ μὴ ταραχθῆναι, να] Ργο ἔτι Ι6- 
Κεπάμπῃ οὔτι ταραχθήναι. Μυπίαο. οἱ Ἀογε]. ἴστε 
ταραχθῆναι. οτί αυίεπι ΒΙ1. : {9 Πεγὶ ροεεε φκἰπ 
σα(ϊο ρετιντδεία”. 

(50) ΑποδάΊωμεν. (θ90ἱ. Ἡομ. χαταδθάλωμεν. 
Μυπίᾶο. εἰ Μοτο]. χάτω βάλωμεν. Τη εἰ. ἀποδάλ- 
λωμεν. 

51) Τὸν παρανοµήσαντα. Τὰ «0. Περ. 4ο Όοπι- 
κο εά!ί. τόν ἀνσθί. 

(55) Μέχρις αἵματος. ια οο. Πεμ. οἱ (Οοπυε{. 
Πι οὐ]{, μέχρις αἱμάτων. 
ιο χαὶ φιλάγθρωποι. Ποτυπῃ Ίοου 6Ώιις 
. Ἡερ. εὐμενεῖς τε χαὶ Ίμεροι χαὶ φιλανθρωπίας 

(48) Εὐσέθδειαν μισήσωμε». Ρ]απο Ἱορεμόάνπη, αἰι Ὁ ἐχόμενοι, Μοε!γ αµί6Νι εἰσηπεπίίαπι εἰ πιαπεκείκάέ- 

Οοπιμθ[,, ἀσέθειαν µισήσω 

τρ πι] οοἆ]σθἙ. 
49) Καὶ τῷ «ουτρῷ τῶν ἁμαρτιῶν ἐκαθάρθης. 

Ἡιοο νυτὺα ἁἀρειηπί ἱῃ οάἱ(ΐς. Ποβι]υίιηυδ οχ ορἀ. 
Βορ., Μουίαο., Μοτο]. ας (θομι)οί. 6) 

ν, π6ε (απίμηι ἱπιρίεία- 
Γἰε οάϊνπι σομεϊρἰαπιμδς αἱ ηυίο Ιθοιῖοπί ϱυῇγαραη- 

πει, Παπιαπἰ{αίεπιᾳμε ερἰγακίεα. 
(54) Ἡ ἐνταῦθα. Τα ἀιο ουάὰ. Περ. 46 (οπιε[. 

ἵῃ οἁιι. ἡ ἀθεςί. . 
(ὔ5) Παρὰ τοῦ Θεοῦ. ἴία οοἆ. εἰ θοπιῦα{. ἵπ οἑἱξ. 

παρ᾽ αὑτοῦ τοῦ θ:ο0. 
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09’. ΣΙΜΠΛΙΚΙΑ 6, ΕΧΧΙΧ. δΙΜΡΙΗΙΟΙΑ:. 

Οι αάπην ζαρραάοεία Εεεἰεεία, ερὶεομο «ἰθειί(πία. θοΠΙΗΝΗέ ευπδδΣ εἰεηί! εετοπι ἱπιρίίεία, ἁῑσίε μιά- 
Ιγοπα εἰ. ἓν Ῥαμρογες μπίβει, εεά Πεγεεῖς ειαρὶἑοπίδτας [αφγαπείς; 6 ΠΊΜ6 [οεἱ ἰπεοία αά Βαεί[ εί 
(γεβογίμηι αάμεκπε, γοφαπίεο μὲ ἰ[[κην ε)θί ερἰσσοριωιι ἀατέπι; αππιεταπί ερἰεεοφὶ [εγυῖαίε ργεείθνα, εέΤυΝΛι- 
σε ἐπνίεμοι αὲε τεἰμεἰαπίευι σγάἰπαγιπέ, ΠΟΠ ἀχεμέείαίο ἀοπιίπα ευησεπεµ. 0µοά αδὶ ία γκο, Ρίέπας οκἰ- 
πατπι 6ὲ οομυἱςίογµηι αἰφμε εἰῖαπι ἀΟεΝΠΙΕΠΙΟΤΜΗΙ [ἱέεγας ἀσαῖί; αμ κα φιήργρε εσί ἱπιριάέπε πιμ[ἱεγ Βαεί[ωῃ, 
πὲ πια γρετίίππι, 4θοεία; ϱµίη εἰία"ι εοε[εγαίος Γιοπιπές αἀνεγεκε επι οοπεἰιανΙῖ. Γορεγρείι αεί», 
ἶεφιμο ἱγαειμιάςς πεκ{εγὶε οθηεργεκεἰὲ ἰπεοίδηιέανε, ί φμακαϊἰει [6 οἰπίέ, Ἠεείγε α.δα ΠΟΠ 5ἰί. Αἱ «ο πιοτίκο, 
αά ἱμαθηίνηι γεάξἰί, εί αά (γεβογίΜη! «α ας γε εετίρεὰ, ρργλοποτίβεε φάει 4ε Βαεἰ[ίο (οφµ6Λε, «6 (απιεπ 
υυΠΕΗΙΕΠΙ6Υ «ΟΠ/ἐπάΘς, 1 σετυὶ οτά ἰπαιίο απ!ἱφικασθίμε, πεἰπαδαία αφεµ[αγία ]ωάϊἰεία. Ες {ἰ ος γεερσμάϊί 
(γομογήις Πε [{ο [ου η: (Μαι «αγέρεεται Παν ών. | 

Ἐπαινεῖς τὸν ἅγιον χαὶ χοινὸν ἡμῶν (57) πατέρα, Α  Ουοά οαποίΙπη {1 θὲ ΟΟΠΙΠΙΙΝΠΡΠΙ βλίτοΠη πο- 

τὺ τής πίστεως ἔρειαμα, τὸν τῆς ἀἁληθείας κα οίτιηι ἰαμάίριις γο]ὶς, ἡγμάν ἱπαμαπῃ, βάεἱ οοἱμπθῃ, 
νόνα (08). χαὶ χαραχτῆρα τῆς εὐαεθείας, την πλήρη ἵ]απι νογ]ἑα(ῖ6 πογΠηα, οἱ γοἱρίοηῖδ ΓοτΠδ!ῃ, ρ]ο- 
φρονήσεως πολιὰν, τὸν ζωῆς ἀνθρωπίνης χαὶ ἀρετῆς ἨΔπ ργμάθη[ῖα οαπἱἱίθη, Ἱ]απι Υίές ἠάπιαηπ οἱ 
µέτρα νικῄσαντα, τὸν πιστὸν θεράποντα, χαὶ µέγχαν. τὶγιυῖ μιοάµπι βΗρθιρτοβδθυπ, Ἰ]απ άείεπι ϱοξ- 

ἀρχιερέα, τὸν Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπων µεσίτην (59), τὸ τΙΠΏ, οἱ ΠΙΔΡΛΙΙΠ ροηιἱῆοθιη, Ροἱ δὲ ἠοπίηυπι Πθ”- 
τοῦ Πνεύματος χαταγώγιον” τοῦτο μὲν ὀρθῶς ποιεῖς, ἀῑἰδίοτεπι, Ὀρίτίίμοαιιθ ϱαπείὶ ἀοπι]οίλέαπα : Ίος αυἱ- 

ἐπεὶ καὶ πᾶς λόγος ἑλάττων ἐστὶ τῆς ἁγίας ἐχείνης ἁσπι ωθεί [αοίθ, ααπἀοφιίάθπν Ώου υἷα οΓαιἷο 
χαὶ µαχαρίας Ψυχῆς, εἰ μὴ µε ἁπατᾷ τὸ φίλτρον, ἡ καμοίιᾶ) 1ης οἱ ὑδαίω απίιηα ἰαμάἰυμς ρας ἱητεπίτὶ 
χαὶ τὸ πάθος τῷ πόθῳ χιρνάμενον (00). Ἐκεῖνο δὲ µοϊοδί, πἰαὶ πε 4πιος Ἱπιροαίε, παέ εἰἴδα πΙιῶΓος 

σου χαὶ λίαν τεθαύμαχα, πῶς ἐπαινεῖς μὲν ὡς ἅγιον, οἵπι ἀοε]ἀθγίθ ροσιηϊδίις. Πιά γεγτο ἱῃ 19 οί φυἱ- 

χαὶ μέχρι τούτου τὰ εἰχότα τιμᾷς, τὸ δὲ ἔργον αὖ- ἆἀθιῃ νομεπιεηίογ πιἰτος, αυοά ου ῦ) ΙΓ) δἱ φΑΠεέυπι 
τοῦ χαταλύε.ν ἐπιχειρεῖς, ὥσπερ τῶν ἀναγίων (61), Υἱτήπῃ Ιαμάρς, αἰφυο Ἰδοίθη, αἱ Φθυμο) δμέ, Ἰο- 
χαὶ µάλιστα ὕθρεως ὄντων ἀξίων, τῶν εἰχῆ ζησάν- ΛΡοΓε αΏίείαβ, ἱροὶιδ {4ΙΠΕΛ .οριιδ θτθγίοτφ ορηβΡίν, 

των (03) καὶ µεταστάντων. Εἰ μὲν γὰρ ὡς ἀνδρα- ΒΦΠ 866ἱΙ8 80- ΡΡΟ[ΑΠΟΓΗΙΗ ἑοριίπιπφ, εθΏμηε]ία- 
πόδου. µεταποιῇ ἰδίου τοῦ συµποιµένος (05), καὶ τὸ Β ᾳιο πιαχίµιο ἀἱρηοτααι, φμἰᾳθ Υ4Πθ ἰθεηθγθ(ιθ 

μικρὸν τοῦτο χέρδος διώχεις, οὐκ ἔχω πῶς ἑπαινέσως γΥἰκετηί, αίφις 6 νέα ἀἰδοθδφεγ]ω. Να οἱ οοἴἼεβαηι 
ἵνα μετρίως εἴπω (64), χαὶ σφόδρα τοῦτο τῆς σὴς Βοδίτυπι, αυαδί πιαπορί αλ ἐυμω γ/ράίσλς, αἰᾳιο 

μεγαλοψυχίας ἀνάξιον. Πῶς γὰρ οὐχ ἄτοπον, χρυσῷφ οκἰίρυυπι ὧου {µοτίβ αμομραγίθ, βοδεἰο (3 Γὰ{ἱ0Π6 
μὲν χαὶ ἀργύρῳ τιμᾶν τὸ θεῖον, χαὶ τοῖς περιττος [γοῦκβνδυίη, υἱ ρατοίας εί πούεραύυς ἶοπυας, εἰ 

τῆς χτήσεως, ἔνθα χαὶ πλεῖον τοῦ πρὸς εὐσέθδειαν Ίου 18 αμ/πηὶ πιαρυἑιάΐπο ρε μαπῃ ἱπάίρηυ]η ο5ὲ. 
ἴσως τὸ κατ ἐπίδειξιν, ἱερεῖ δὲ ὅλως βούλεσθαι ζη- ΑΠΠΜΟΠ επἰπ ἱμίᾳασυπι οἱ αὐφατάσπ [αεί επι 
μιοῦν Ἐχκλησίαν, χαὶ ἀποσυλᾷν τῶν ἀναθημάτων -ΙΙΤΟ οἱ ΔερθηΏΐο ευρογΏαίκφις ορίυα9 Όευπι Ἡοηο- 

τὸ ἀγιώτατον». γ68, υὈἱ ρίως [ΟΓἱ9986 οβθηἰαΜἱ ομἱθ θδί αι Ρἱο- 
εαίΐδ, βαοργἀοίο οππἰπο Εκοἰορίασα πηυ]οίατο γεῖ]ο, 
φμοΙδείππμπιυο ἀοηαρίωπ ἀοργοόαςί Ἰ 

ε. Εἰ δὲ ὅτι χατ) ἐξουσίαν τοῦτο πεποιήῄχαµεν, ἀλλ᾽ Θίη ὀυίοιι, αυία ἰά Ιῦθγα 4ο ρτο ροϊθειαίο λ 

οὐχὶ τὴν σὴν εὐγένειαν ὑπεμνήσαμεν, οὐδὲ τῇ φιο- µ{οεϊπιπθ, Π6Ο ἆθ 68 Γ6 Ργίως ἰ9 οθγίἰογθαι (Θοἱπις, 
τιµίᾳ καιρὸν ἑδώχαμεν (05), δυσχεραΐνεις, λέγχοις πεο υεγα[ιίαιἰ ἐιι πιαπὶβοεμίίφαυθ ἔοπριις ἀθά]- 
μὲν ἄν τι δίκαιον, καὶ τὸ πάθος ἀνθρώπινον (606)’ ἴσθι πιυς, Ιάείτεο Φαορθἠδεδ, ]αφὶ απἰάεπι α]ᾳυίά ἀΐχο- 
δὲ, μείζονος ἐπιδόσεως εἶναί σοι νῦν, ἢ τῷ τότε Ὁ τὶς, ἱπηβμιδᾷμθ εἰ Πο Πειως. ΠΙυά αυίεπι 

(56) Αίας ΧΧΧ ΥΠ. Βοεῖρία 4ἨΠΟ 579, Απίο γεὶ µπηπίία εαπε(ἶίαίε [μ[εετὶίπτ. 99 ῥγφείαί, ἱπαυ]ί, τῶν 
Ροςί βιβΓίΟΓΘΗΙ, --- Σιμπ.ικίᾳ. λά δλπιάςπι οχδίπ ἀνάγνων, αυαθὶ Ἱπιρυτυγμιη Ποιρίπωπης οἱ Ιίὰ οὐ. 
1 ποφιιε Βαδή(ἰ ορἰδίοὰ, Ἡεμηµο 6χΥγ, ἵω ᾳυα εἰ ἠἱ- ορ., Μυπίαο. οἱ Μωγε]. Μοχ, ὕδρεως. Ίια οοἆ, Π9μ. 
ταἱἱαΐίοπι φυἱάθιι ἐγίραστο γἱάσξν, δεά 64 πμ νι ο. ὕδρεων. 
Ρτούθεςθ 411, υπὶ [ας οοποιἰοσίαν, αἴφιθ οριίς (09) Τῶν εἰχῆ ζησάντων, ὡοπιῦεί.,, ον πκ[ία 
σὶτὶς Ρος 5οθἰογαίοβ. εἲ ρογά]ίος οπής» ρογιζυίυμι ΄πφε υἰπεγίπί. Μοιίλο. εἰ Μοτε]. Ιοδεπάπι ΡΓΟρο- 
εγεαίυς. ἓν | πυπί τῶν οὕτω, εἰχῆ χαὶ ζησάντων. Τ οἳ ποπηυ/!] 
(57) Καὶ κουὸν ἡμῶν. ἵίια ερἆ. Βερ. 40 64. κεοἀἰσθδ. | 
ποπ] ἵα υ.... δυΐθηι χαὶ τὸν χοινόν. (05) Μεταποιῇ ἰδίου τοῦ συµποιµένος. 090ἀ. 

(58) Της ἀμηθείας καγόνα. Τιορ. οι Μοηίαο. ὮΠομµ. τοῦ συμποιµαίνοντος, πιέενΝι αἰπιι! 6τε(εε ρα- 
τῆς Ἐχχλησίας κανόνα, Εεε[εεῖα γεηπίαπε. ΜΟΧ, καὶ αεεπίεπι, ἰὰ οδί εοερίδοοραιη. 
αραχτῆρα τῆς εὐσεθείας, Ία «οὐ. Ἠερ., Μομίας., (64) Οὐκ ἔχω πὠς ἐπαιγέσω. ἴνα μετρίως εἴπω. 
υτε]. 40 Οοπιῦεί. ἵη οδ{1. τῆς Ἐχχλησίας. Ει ραυἱο Ἠσο ἀθεγαπί ἵπ εἰί.; δεἁ εχ]μεμί οος. ποβίγ]. 

ῥοδι, τῆς ζωῆς. Όπις «οὐ. λαὺςεί χαὶ ζωῆς. Ργο µετρίως, ἱοευπί καὶ σφόδρα Μοβ!ὰο., Μογεῖ., οἱ 
(59) Τὸν θεοῦ καὶ ἀγθρώπων µεσίτην. ἴι εοἀ. Οοιοβοί, αυἱ νεγεί : Νεεείο φµα ταί{οιε [αμάανετίπε, 

οι Ιά. Φίο Αροςιο!. { Τί. η, 5 : εἷς χαὶ μεσίτης αἱ εἰ ια απἰπαὶ πιαφεἰιά(πε Ρετφμαπε ἱπάίφπωπι ἀἱ- 
Θεοῦ 'χαὶ ἀνθρώπων. Ίηω οαἱἰ. τὸν τοῦ Θεοῦ χαὶ ἆν- εαπι. 
θρώπου µεσίτην. Ὁ (65) Ἐδώκαμεν. Ίια εοή. Βερ. ΕἰΗΙ. δεδώχαµεν. 

(60) Πάθος τῷ πόθῳ αιρνά . Τα οοἡ. Ἐθρ., ἨἩΜοσ, Ρίο δυσχεραΐνεις, Μοηίας. δί Μοτε]. ὄνσχε- 
ΠΘΕΠΟΙ Μοηίαος., Μοτοί. ἃς (οπιδεί., δίεφυθ ἱορί µραίΐνει τις. 
ΒΙΗΙ. [η οἁἷτ. πάθος τῷ λόγῳ πόθῳ κιρνάµενον, φυοά 66) Τὸ πάθος ἀνθρώπινον. ΕΕ, αἀἁμῃί πλὴν 
τουθ(έ (οπινε[. Φοίου επ ἀειάεγίο γαι(οπί εοπιπεείὰε. ἀνθρώπιωον, Ηκπιαπµς {απιεπ, δ0ᾷ [ο νετΏα ἀθριπί 

(61) Ὅσπερ τῶν ἀναγίωγ. Οθιμλοί. : εογµηι θέ ᾗ{ἰη (ο. [κερ., ελί1ς αυ]οβαηί Μοπαίας. εἰ 1ῇοςε!. 



δ. 6ΕΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ 

οοἱίο, ἰδηί0 ΒΙ2]0/6ΠΙ Ώυμε, Φ99Π) ο ἔθπιρυΓε, Λ χαιρῷ (67), ὅσῳ τοῦ αὗτὴν ἐπιδοῦναι τὸ λαθοῦσι 

Ιαγρίίιοβθηι {64 (056, (ΗΔηίο πιασηἱβορμείας ος 
φοεἱριοπιῖθις οοπεθεεθἰδθε, απάτη οἱ Ίρεα οἱαγρίία 
{[ιἱ5ο6ς. Αίήυ6 ὶο πιούο Ὀδὶ (Δηίάπι ργδίία ἰά {8- 

«στο γ]ἀετῖς : Ίιου ἀπΐσω, ἆᾳ ποὺῖδ 4υοφαο {αφ 
ομ]ιορῖους, ἀϊρμίδαυε Ὠαὐἱς, αοἱ ποπιοῦ ἱρείιφ 

Ροτῖεπους, ΡΓΟΙΔΓΟΘ πιογουθείδ. Ας ῥγοϊπάς, πθς 
ΙΗ], που ποῖθ δυ668Π96Θ. 1ΐο εηΐπο νἷπι µαβθις 65:, 
ποῦ ἱη]ατίᾶπα ἱπί]έ: ηο ἁιίοσι αἱ πίταπι, αἱ 
Γεηὶρηϊέαίο ευ [τοι], οοπηπιμηίαυθ ουσ ϱυᾶτα- 
Εἷο ογεἀεπίος, 60 ργορτοβθὶ δ/η8 2 ᾳαοἆ οἱ ααἱάεαι 
ποπηυ]ἱ αἱ) ργδίίδη αἱ πια]]ί]ομδ6 ϱὲ ουλάοὶο ἐυ]δ. 
συηί, ἱρ8ὶ νἱἀδηϊηι, Ώδοφιιο ταἱίοηεΠ γοἀἆαπι. Νες 
επ]πι ποδίγιιπῃ θεί ος 66ἱΓ68, Π6Ῥ ἵη ΟΠΙΠΙΙΠΙ ΓηΘῃ- 

ι0ῦ Ρογναἀεγα. Νο8 γθγο, 640 ἱληάδαι πιοάο ἰά 

συγχωρῆσαι (08) φιλοτιµότερον. Κάχείνως μὲν, τῷ 
Θεῷ µόνον (69) ἐδόχεις χαρίζεσθαι οὕτω δὲ καὶ 
ἡμῖν τοῖς ὀχείνου θεραπενταῖς, χαὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
βαστάζειν Ἀξιωμένοις. Μὴ τοίνυν μήτε ἐκείνῳ χα- 

λέπαινεα, µήτε ἡμῖν. Ὁ μὲν γὰρ τετυράννηταε, οὖκ 
Ἠδίχηχεν ᾽ ἡμεῖς (70) δὲ τί θαυμαστὸν, εἰ τῇ σΏ 
χρηστότητι θαῤῥοῦντες, ἐπὶ τοῦτο προεληλύθαμεν, 
χαὶ ἃμα τῇ χοινῃ τοῦ παντὸς χωρίου Φήφῳ (148) κι- 
στεύσαντες; ἣν εἰ μὲν πρὸς χάριν ἐποι]σαντό τινες 
ἣ καχούργως, αὗτοὶ ἂν εἰδοῖεν, χαὶ τῷ Θεῷ λόγον 

ὑπέχοιεν. Οὐ γὰρ ἡμέτερον τοῦτο εἰδέναι, οὐδὲ ταῖς 

πάντων ἐμθατεύειν γνώµαις (73). Ἡμᾶς δὲ, πῶς 
παρώσασθαι ῥάδιον ἦν, ἡ πῶς τοσαῦτα δάκρυα παρ- 
εδεῖν (75), ἡ τοῦ χωρίου τὴν ἑρημίαν ἐπὶ τοσοῦτον 

Ι.τεραὀΊθγο 40 γε]ίοθγθ [αεἰ]θ ροἑυίδβοπηας, ἑαηίλίη- Ὦ καὶ ἀθεραπεύτου, χαὶ ἀποιμάντου, χαὶ τὴν πνευµα- 
Ίᾳ06 τίπι ΙΟΓΥΠΙΑΓΙΠΑ Δβρογπατὶ, πθο ]οεἱ φοἱἱπά(α τιχὴν ἐπιστασίαν (74) οὐκ ἔχοντος; 
πηονοΓ], (Πίο ἰ6επιροτθ ἱπον]εὶ θὲ Ραρίοτο ἀθειίιαεί, 4ο ορἰγἰἰαίθπι ελ οἱ αἀπἰπίσίγαιίοπστα τοπαὶ- 
γθρί]ο } 

Ἀ]αά γεγο εἰδὶ ναὶ ἵη ρεἱηι]ς οχρ]οταέυπη ο8ὲ, 908, 
ααἲ ἔὔπι αφφθη(ἱθΏαηίΗς, αἳ πυπο ἱηβοίαπίἁς, γοπη 
προ ΡΊάπ ηθο Ἰομθκεῖς οἱ ἱηρεπυ]ς Ποποηίρας ἀἲ- 
6501 {4065Γ6. ΑΟ πιο πιθἰἰος θοτµΠῃ γαίίο (υγ 
εδβεῖ, δἳ (υπ οὐφίιϊαδεηί, 4 αρ ου ου ἐδΠροΓθ 
αὐυ]απίυς, [δοέυπιαυό «αυ ογεγίυηῖ, Ἠοπίηοδαιθ 
ηαρίς, (18 Όδμπι πηθιυσηὲ. Τδουπι {ρδα οοηδὶ- 
ευἰέο, Ἠσθ, αυα θυπὲ απϊπιὶ [αοἰ]ίαίςα, ἀἰοίατοῬ [έο- 
γυτΏ 96 ει πεῖα δεηἰθηεῖαπι Ππίαρςθ, οἱ αυἱάσπι 

πλυ]ίο γείυ6 : (υο0Π]θπι 8ΘΠΡΟΣ 608 ἀε[ίπαιιεγθ 
ορογεεῖ, [αἱδαδᾳαθ θί οδρ!]0δ49 θχειΙδα!ἰοηες ολΡίατθ. 
θμος οἱ Ίο ᾳαἱάθπι 4 ποὺὶθ γοσίο ἀἱσοί εἰδί τὶάσπ- 
ες, ἵθγπ αἀπιῤηίφέγαίιο τεὶ (απιϊίαςίς γαἱίοποσα 
Γεροδείβ {παπι ὶά 4υοᾳυο αᾱ πιο ἀθ]αξΙΠι 68, ΠΟΗ 
οπἷπαι 1 Πτεοτίς ἐαὶς οὐ]θοίδιί), 174 |υδίο απο εἲ 

Ἐχεῖνο δὲ σοι χαὶ πρὸ πάντων δῆλον, ὅτι οἳ οότε 
μὲν σνντιθέµενοι, νῦν δὲ ἀρνούμενοι, πρᾶγμα ποι- 
οὔσιν οὔτε εὐσεθὲς, οὔτε ἐλεύθερον. Καὶ πολλῷ βελ- 
είους ἂν σαν, τότε ἀντιλέγοντες, ἢ νὺν χολἀχεύον- 

τες, χαὶ τὰ ἑαυτῶν χαταλύοντες (159), χαὶ ἀνθρώπους 
μᾶλλον ἣ θεὸν φοθούμενοι. Οὓς πάλιν ἐρεῖν οἵου (76) 
διὰ τὴν εὐχολίαν, ὅτι φόδῳ τῷ πρὸς σὲ µετέστησαν, 
χαὶ πολλῷ γε ἀληθέστερον ' ἐπειδὴ δεῖ πταίειν (71) 
μὲν αὐτοὺς ἀεὶ, θηρᾶσθαι δὲ φευδεῖς χαὶ σεσοφισµέ- 

νας ἀπολογίας. Εἱ δέ σοι ταῦτα μὲν ὀρθῶς δοχεῖ λέ- 
6 γεσθαι, οἰχονομίας δὲ ἁ παιτεῖτε λόγον (78) (ἐπεὶ καὶ 

τοῦτο ἀχούω, οὐ γὰρ ἐν τοῖς γράµµασιν ἐνεχάλεσας), 
διχαίως τοῦτον ἀπαιτείσθω χαὶ φιλανθρώπως; καὶ 

οὐδὲν µεμψόμεθα ; οὐδὲ γὰρ ἡμῖν ἀρέσχει ζτμιοῦσθαι 
δεσποτῶν ἐπιείχειαν. 

Ἡώηβηθ ϱᾳ τεροβοαίασ; μθο φυἱάᾳυαπι 60 Ποπηῖπο 4ωθγοπιΓ : π6φυθ ομ]σι πουὶθ ρἱαεοί Ἱεηίίαίδιι {8- 

εἰ] ιίεπη(υθ ἁοπι]ηίς (γαυ] 6999. 
Ου1ἆ /41 δυρογεεί 1 γίτυπι (οΓί48ε6, αἱ ἱπάίρπυπι 

3/Γἱρ6ΥΘ, οὗ θΔΙη(ύ06 ϱ6ΔΙΙδΔΙΩ η ἱραίιμφ ογἀ]πα[ῖο- 

(63. Ἡ τῷ εότε ῷ. Ὀοθεί τῷ ἵ ουἁ.; Μουε]. 
εἱ ΟοιΏΡο[. Ἱερυπί ἡ τὸν τότε χαιρόν. Ι 

08) Τὸ «ἑαδοῦσι συγχωρῆσαι. Τι οοἆᾱ. ηοβίτὲ, 
Μοπίαο. εἰ Μοτεὶ. Ίη θάϊί. τὸ λαθεῖν σνγχωρΏσαι, 
φιιοά ΒΙ. γοάάϊε ; ῥοίεείαίεπι αεοἰρἰεπαί [εοῖκεο. 

(69) Τῷ θΘεῷ µόνον. [ια εοᾱ. ποθιτὶ, Μοπίαο., 
Μοτεὶ. 4ο Οοπῦε{. ἵπ θά1ε. τῷ θεῷ 

(πρ) Οὑκ ἠδίκηκεν' ἡμεῖς, εἰο. 
πυ]{, ΑΙ. Μοπίας., Α1οτο]. 4ο (0)6Γ. οὐχ ἠδίχη- 
σεν. ἵη ο{. οὐχ ἡδίχηχέ τι. 
άν ) Τῇ κου΄ῇ τοῦ παν τὸς χωρίου ) ἠφφ. 0οπι- 

δε. τῇ χοινῆ τοῦ πρεσθντερίου Ψηφῳ, ἰουΐμε ε[ετὶ 
εοπιπικπὲ εἩ [[γαρίο ασ εα[ομ[ο. Ὑετιί ιο Ιοέσίή 
ΡΕ). : οἱ θομίφμείαἰο (να [γειὶ ϱο ῥγοφγεεεὶ, εοπιπι- 
θεφµ6 οπιπῖνπι ἱποοίαγμπι 9οεεε εἰ εμ[τγαρία εεεν(ἰ 
δΗΜΙΝς. 

(72) Πάντων ἑμδατεύειν γγώµαις, οπυπέμπι πιεη- 
[ες εεγµίατὶ. (Ο0140Ώ6[. : ΤΠ ΟΠΙΠΙΚΠΙ ανίπιος Ρετνα- 

γε. 
(75) Παριδεῖν. ἵια οοἁᾱ. πορίτὶ, Μοπίαο., Μοτε]. 

πο ΟοιηὈοί. ἵη δάΐὲ. περιιδεῖν. Μος, τοῦ χωρίου ἐρη- 
μίαν. ΟοπιὈε[., π6ο ορρίαἰ εί πεμπὶοἰρὶι εοΠἐκά!θ. 
Ρου]ο Ροβί, τοσοῦτον χαί. Ώθεβί χαί ἵπ ους. ΩοβίΓἰδ 
οἱ Οοιηῦε{. 

(1) Τὴν Άνευ τικὴν ἐπιστασίω". ἵνα εοἆ. 
πονίπ], Μόρίας.. οΓεἰ. αὲ (οιαὺοί, ἓ εὐἰι. την ἐν 

Τί λοιπὸν ἔτι; ὡς ἀναξίου (79) τοῦ ἀνδρὸς ἔσως 

ἐπιλαμδάνεσθαι, χαὶ διὰ τοῦτο ἐπισχήπτειν τῇ χα- 

Ἠνεύματι ἐπιστασίαν, ονὲ άεέται, φκὶ ἵν δρίτί(α ρτα- 
εευε!. 

(15) Καὶ τὰ ἑαυτῶν κατα.ϊύοντες. πο ἀθσυπε 
ἵη «ο. θδἱ Μοπίὰο. Μος, μᾶλλον ἡ θεόν. ἓ4 ου. 
ποςγ]. Ἱπ οἁ1{. τὸν θεόν. | 

(16) Οὓς πάλιν’ ἐρεῖν οἵου. ΕΙ. : θεος εἰίανε, 
εωπί απἰπὲ {[ευ]ίαίθ, ἀἱείμγος βῥκία. Ότο ἑρεῖν 

ια εοὐᾷ, ποπ: Ὁ ομωνι Μοπίαο. οἱ ΜοΓεΙ. εὑρεῖν ' ο8ἆ φυἱάἆ ἴνου τογένο 
δἱρηί[ίοατθ γε]ἰηπῖ, ΠΟΠ εχροπιηί. Εοτίὸ σκος εἰΐαια 
ἠΙδΓΜΗΙ εοπ[ίε(μγος ετἰεεἶπια. 

(71) Δεῖ πταίευ’. 1 δὐϊξ. πα[ειν. (οττεχ]ὲ ΠΠ]. 
Ἱπ υθιρἰοηο ος οομ]θοίυγα, Πο [Γοί αμοιογ]ιαίια 
οοἁ. Βέρ. ηθοποΏ Μομίας., λίογε]. ο (οππῦε[. . 

(78) Ἀπαιτεῖτε «όγογ. δἱο Ιερεπάυπῃ ιοί νὶἀθ- 
ἴμτ ουπι Μοπίαο. εἰ Μονο]. 1η θαἷι. ἀπαιτεῖται. 
ὁοπιυεί[. ἁπαιτεῖσθαι. Μος, ἐπεὶ χαί. [ία οοά., Ἀΐο- 
το]. 40 Οοπι)6Γ. {η οὐ{{. ἐπειδὴ χαί. 

(79) ΤΙ .οιπὸν ὅτι, ὡς ἀγαξίου. Μοπίαο. τί λοι- 
πόν ἐστι; ὡς ἀνάξιος. Ἱπερίε, αι Μοτοί., γε[ετί Να- 
εἰίδεπεεπι [εείῖοπεπι Μοπιαεμέκε σιιατὶ εραίκγ ἰἰς 
ὡς ἂν ἀξίου, εἰ ἱπερίαπι αἴίεγαπι οκὐ)ἰεί εν Βοάἰεἴακο 
εοἀ. ἀνάξιος. Ὑογίίί 0οπῦε[. ὡς ἀναςίου ἐπιλαμθά- 
νεσθαι, ὶ ἐπάίφκκηι [οτίο οἴγαπε ο πατὶ πε! οικαἑ- 
ο, Ρ{ο ἐπιλαμθάνεσθαι, ο0. Πεᾳ. ἡ408ί λαµδά- 
νεσθαι. 



κ΄ ΕΡΙ5ΤΟΙΙΑ Ι ΧΧΣ. οἱ 

ταστάσει. Τοῦτο γάρ πως χαὶ ἐγχαλεῖν εὐπρεπέστε- Α ΠεΠΙ ἱηγαύθ[γθ. Ναπι Ἠου φάοσιο οἩ]ίοςγθ, δροείο- 
ρον. 'Ο δέ µοι πρὸς τοῦτο λόγος, ἁπλοῦς χαὶ ῥάδιος. 
Ἡμεῖς οὐδ' ἄλλον τινὰ τῶν ἓν αἰτίαις ἀφίεμεν ἆν- 

εξέταστον, οὐδ' ἂν πάνυ τῶν φίλων ᾗ, καὶ τῶν εὖ 

Ὑεγονότων (οὐδὲν γὰρ τοῦ θεοῦ, χαὶ τοῦ Χανόνος 

αἰδεσιμώτερον), οὐδὲ τοῦτον (80) ἀφῆσομεν. ᾿Αλλ’ 
εἴ τις ἔχοι τι κατηγορεῖν, εἰ μὲν βούλει, παρούσης 
σου χαν συνδιχαζούσης ’ εἰ δὲ μὴ, χαὶ ἀπούσης, ἐφ᾽ 
ἡμῶν ἐξετασθεὶς, εἰ μὲν ἀθῶος εὑρίσχοιτο, χκἂν ᾗ 
ὀοῦλος, ἀποφευχέτω. Ἐπειδὴ χαὶ δούλων χαὶ δεσπο- 
τῶν ὁ αὐτὸς πατὶρ χαὶ θεὸς, χαὶ οὐ ταῖς ἀξίαις τὸ 

ῥίχαιον διορίζεται. Εἰ δὲ ἁλίσχοιτο, τηνικαῦτα ὑπὸ 
τῆς ἰδίας ἁμαρτίας χαταχριθήσεται. Καὶ οὕτως οὔτε 
ὁ χανὼν ὑθδρισθήσεται, οὔτε ὁ ἀπελθὼν ἀτιμασθήσε- ᾿ 

ται (τὸ γὰρ καθ ἡμᾶς ἴσως χαὶ παροπτέον, ὡς οὗ- 

δενὸς ἀξίους [81] ), καὶ αὐτὴ φεύξῃη πονηρὰν ὑπό- Ὁ 
νοιαν, ὡς διὰ τὸ ἀἁλλοτρίως ἔχειν πρὺς ἡμᾶς, καὶ 
τὴν ὑγιῆ πίστιν, ταῦτα τεχνάζουσα σοφιστιχκῶς, ἀλλ᾽ 

οὐχ εὐγενῶς' χαὶ ὑπ' ἄλλου μὲν χινουµένη (83), εἰς 

ἄλλο δὲ ἀποσχήπτουσα. "Ὁ συμθουλεύω σοι μὴ πα- 

θεῖν, ὡς οὔτε ὅσιον, οὔτε εὐπρεπές ' μηδὲ τοὺς ἥμε- 
τέρους νόµους ἁτιμάσασαν, ἐπὶ τοὺς ἔξωθεν χατα- 

φεύγειν. μηδὲ προσφιλονειχεῖν ἡμῖν, ἀλλὰ συγγινώ- 

σχειν, εἴ τι ἁπλούστερον πεποιῄχαμεν διὰ τὴν ἔλευ- 
θερίαν τῆς χάριτος, χαὶ δέξασθαι νιχηθῆναι μᾶλλον 

χαλῶς, ἡ νιχῆσαι χαχῶς, τῷ ἀντιθῆναι τῷ Πνεύ- 
ματι (85). 

π’. ΕΥΔΟΞΙΩ ΡΗΤΟΡΙ (84). 

δις ᾳυοάαπ) Ωοο Γαθγίι. ΜΙΠἰ νδυο α ἴνος δἱπυρ]θλ 
εί [οἱ {15 οθὶ οΓαίἱο. Νο8, Πες απ ᾳἹιοπιαπῃ, ος 
6 φυἱ ορἱἰπιηὶς αἱίου]υς τοὶ δυπί, ἱμουβηϊία ϱδ 4 

ἁπιλμίπιις, πὸ δἱ αγοἰἰδδίπ]α φυἱάοιῃ αμιὶοἰεἷα πο- 

υἱ9 οου]ποίῦς δἷί, που]]]ίαίε(υο ἱπθὶρηΐ5 (πούυο 

ερῖπι Ὀθ6ο οἱ οεοἰοβίαριῖοα ἱορο «Ιἱά(ιαπι γεηοΓᾶ- 

τι ο8ὲ), πθο Ίυπο ἀἰπη]ίιόδπιως. ετσι οἱ αἱ 
α]ἱαιιιά λαοί ᾳαοἆ επι αοοιφεί, ἰ Ργφφοηίο, οἱ- 

πι]αμο ]αάϊσαπίς, αἱ Ιίὰ Πραθτῖί; δἱη ηιἰηα5, αυδοηίς 

αυοφυ6, μουῖς ]αάἰοίρας οχρἰογαίς, οἱ ημἱάσιη ἱπ- 

π0ς6Ώ9 ἱηνοηίις [ωογίέ, υἑἱαπιθίὶ δ6γτι5 ο, αυςοί- 

γαίυγ. Ναηι οἱ δ6ΓΥΟΡΙΠ θἱ Ἡθρογιπῃ ἱά6ιῃ δδὲ Ρραίος 
4ο ους, που ἱρηίιδείθιβ ας ἀεβπίίαγ : αἱ Υ6το 
εοηγἰοίι5 [μογίί, 4 ΡΓορσῖο ρδεςαίο οοπάεπιπαδίξυς, 

[ια Πα6ί, υἱ πδς Ίαχ γἰοἱοίυγ, π6θο ἀθ[αποίο ἱρποπιί- 

Ππὶα ἱΠ[ΘΓΔΜΗΓ (ΠΠ 4θ πιθ [οΓγία856 ηἰμίἰ ουγαπά πι 
68ί, μἱροίο πυἰίαφ ρτε{ Ἰοπηίπς), δί { ἱμιργοῦαπι 
διςρ]οίοηθπι [μρίαβ8, αιιαδὶ οὗ Ἰά φιιοά α ποὺὶς θ06ε- 
αὐ5 94Π4 4ἱ]οΓγθθ, Ἠ9ο, Υθγουἱο ροῦ5 4 ὔ4πι 

Ε6Π6Γ086, πιπολ]ηθεῖφ; αίφιθ αἱ πιογθηίο Τη διά 

ἱπιρείυπῃ ἀείοτᾳυθᾶφ. θιοάἆ φμἱάεση, οἱ ΠΟ Π)ΟΜΙίο- 

Υ6ΠΙ αυ4ἱοξίςα, ΠΟΠ [36686 , αἰ]ὰ Π6ς ΒΑΠΟΙΙΠΑ, που 

Ἰοηθδρέυπι οδί : ποαιθ, οοηἰθπιρίίς ποδίϱῖς Ἱορίδις, 
αᾱἆ οχίθγηαο ϱοΠ/ιᾳἱ686, 30 πουίδοευπ ρογμηςίιι 
εοπίαπίθ : Τοπ ἱβΠοΡοθΘΒ, δἳ φυἱά ρτορίεγ ϱΓὰ- 

5. ἱυογιαίοπι ἱπρίίοἶαφς [6οἶπιυς, Ροίαδαυο Ιαῦυθ- 
ΡἱΦ Ιοιιθοίο γἰποί 414Π μλαἱθ Τἱησθτο, Ππ]πὶτὔπη 
ορὶτ]ευὶ οὐμὶεἰεπάο. 

ΙΧΧΧ. ΕΌΟΡΟΣΧΙΟ ΒΠΕΤΟΠΙ. 

Ροεί Βαεἰ[εγ ΟπΟΤΙΕΠΙ εετιρίαπι ἐδε Ίαπε ερἰειοίαπι εοπεία!; ἐαηκε ΠΟΠ Ι0ἨᾷΟ Ροδί Ιέπιροτο υἱάείκγ εετὶία 
Εικάυαίο, φμὲ Ειαυ σὲ α[ιετῖμε, οεἰεθεγγὶμι! τλειογίς, εγαί [1{ΐμα, εἰ τᾗείου ἶρεο, 

Ἑρωτᾷς πώς τὰ ἡμέτερα. Καὶ λίαν πικρῶς (86). ἍΟυαδτίδ φ.0 δίαίµ τ6θ Ποδιγῷ αἰπί. Αάπιοάιη 
Βασίλειον οὐχ ἔχω, Καισάριον οὐχ ἔχω, τὸν πνευµα- 
τιχὸν ἁδελφὸν χαὶ τὸν σωματ:χὀν (86). 'Ὁ πατήρ 
µου καὶ ἡ µητήρ µου ἐγχατέλιπόν µε, μετὰ τοῦ 

Δαθὶδ φθέγγοµαι (817). Τὰ τοῦ σώματος πονηρῶς 
ἔχει, τὸ γῆρας ὑπὲρ χεφαλῆς, φροντίδων ἐπιπλοχαὶ, 

πραγμάτων ἐπιδρομαὶ, τὰ τῶν φίλων ἄπιστα, τὰ τῆς 
Ἐχκχλησίας ἀποίμαντα. Ἔῤρει τὰ χαλὰ, γυμνὰ τὰ 
καχὰ, ὁ πλοῦς ἓν νυχτὶ (88), πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χρι- 

στὸς καθεύδει. Τί χρὴ παθεῖν; µία µοι τῶν χαχῶν 
λύσις, ὁ θάνατος. Καὶ τὰ ἐχεῖθέν µοι φοδερὰ, τοῖς 
ἐντεῦθεν τεχμαιρομένῳ. 

5 Ῥρᾳ|. χχνι, {0. 

(80) Οὐδὲ τοῦτον... ἔχοι. Τί ο0]. Ἱερ. Ἱη οὐ. Ὁ ΙΙ αάΙογεβπιις, ἱπίορ ρἱηγῖτπα υπύπ {η 
οὔτε τοῦτον... ἔχει. 

(5Η) Οὐδενὸς ἀξίους. ια οοἡ. Πορ., λοπίας., 
Μοτο]. οἱ Οοιὑοί[. ἵη ο]. οὐδενὸς ἄξιον. 

(88) Ὑπ' ἅλλου μὲν κινουµέγη. ἵνα εοἆ. Πορ.. 
Μοπίας., Μογο!. οἱ ὁοιπῦθ{. ἓη εὐἰί. ὑπ ἄλλου μὲν 
κρινοµένη, ηιιοά ΒΙ]Ι. : αίφμε αὐ αἰῖο αεεµεαία. Μοσ, 
ὃ συμδουλεύω. (004. ὃ συμθουλεύσω. : 
(δ) Τῷ ἀντιδῆναι τῷ Πνεύματι. ἵη οὐἵι. αιἱ- 

υιδίαπι ἱερίίμν τῷ ἀντιβαίνοντι Πνεύματι, κα 
οὐμίίεπιε δρὶγἰ(κ μια[ο οἱκοεγο. 

(54) Αἱἱάς ΧΧΧΙΧ. Αμπο ὅ1ὅ φοτἱρία. ---Εὐδο- 
ξίῷ ῥήτορι. (04. Ῥαθς. Φιλαγρίῳ. δἱο οἱ. ζοπηνο[. 
Αά σιδι, ἱπηυίῖ, εἰ Χχκ Πμῖο βέπεο φεπμίπα. Ύετα 
ἑίαφμε Ίιως εα εοά. Πορ, ἱπκογὶρίέωο, δεᾷ ΠΟ εσ{ρ»ὶ 
ονιειωρεγεια ϱομυε[ἰδίαδ ου ροιδιαςί ; {1ο ϱ9 

ἁ0ΟΓυΟ. Ὀαςδ]ίαπη µοιι νυθο, (ἱβ61Γ1 ή ηοῦ νάγου, 

μου οδί, δρἰσἰἑαἱθι [ΓΑΙΓΘΙΩ οἱ ϱοΓρογδυ!. Ραΐεγ 

πιεις εἰ 9 ΠιαίοΥ πιεα ἀεγε[ἰφκετιυεί µε 11, υἱ «τα 
Ὀαγ]άε Ἰοφ145. (οτριιδ Φβτυπι θ8ί, δοηθείι» εαρυί 

ργεπί, εαν αἰαυ αἰῑ]ς Ἱηοχυπέυγ, ἑπουγδαπί πόρο- 

μα, ἱπήάὶ αποὶοὶ, Ενοςἱεδία Γε5 Ραφίογό οἱ ρυύεγια - 
(οτο οδτθΠί. Ῥεγουμὶ οι: πυάα 6ἱ Αροτία δυπί 
πιβὶᾶ : παγ]ραίὶο τη ποοίο, [ας ΠΙσήμδη; Οἶδίμς 
ἁοτηίι. Οἱ [αοἰδπι Ἱ Όπα πα Ώί πιαίοτυπῃ ἀδρυ]δίο, 

ΠΙΟΓ6. Ας Γε6 θίίᾶπι αἱιθγίως γἱέ5 πο αἱ [ογιηὶάυ]σρβ» 
συμέ, ες Άυ]ς νἷι γε οοπ]δοξαγαπ ἀμοθηί]. 

ειηῖς 
οὐδίαί, ειιο, ἠἱοοι ἀῑνοιςίς ἑδπιροτίθυς, νογιἰπ]]θ 
ΠΟη δἱἰ Οτορογίμιη δαἀθίῃ ετσι Ρη]αργίο δοςί- 
δἱ5ε6. 
(50) Καὶ «ἰίαν πικρῶς. Ἱμοβειάιπι νε]θηὶ ποη- 

πιι[ἱἡ ναὶ λίαν, νοὶ χακῶς καὶ λίαν πικρῶς, πιίφµε 
αἀηιοάκηι, νοὶ ΠΜιαίο εἰ αάιποάμηι αρεΤβο. 

(86) Τὸν σωματικό». Οωά. Ῥα98., Μοπίαο., λἴυ- 
γε]. οἳ Οοπιβεί. τὸν σαρχιχόν. εί εαγπαίει. 

(81) Φθέγγοµαι. ὡοά. Ῥα8δ., Μοβίας, δἱ 6ομιδεί, 
φθέγξομαι. 
(58) Π.1οὺς ἐν νυκτἰ. [ια ο0ἆ. Ῥα56. οἱ Οοιπὺο[. 

Ἱπ οἱ. ἐν τῇ νυχτί. Μοχ. πυρσὺς οὐδαμοῦ. εν 
Λας θετθα αἰ[μάῖ, αἲὶ Ε1{{118, αά [αεες [ας φμά 605 
ειιθ[μίθμε εροςκ{ἐο [κεθηι Πατἰηανί{θδα οεἰἱεκάμκ{. 



00 5. 6ΗΒΕΓὀΟΟΒΗ ΤΗΕΟΙΟΟΙ (0 

Απιϊοϊι]δπη 1 ποὺὶς αοοἷάίέ, ἵπ Ίου πιμίηνο ροςς3- Α οὖν, εἰ μὲν βούλει (44), µεταμφιασάμενος, ἵν ἀμφότερε 
πως. Ὑεπὶ ἱρίίως, αἱ ἱωῤοί, υθρίο Πιιίαία, 4ὐο 

υἱγασιᾳυθ μοὺῖδ 96 ορίίιπο Ἠαῦεαί, Ώοπιρο υἱ οἱ ἰο 
Ροϊἰδιηις, Ἠηθο Δε ἃ ᾖοριπαίθ 2ὐθγγθπιαφ. δἱη 
ηἱηυ8, ΟΠΙΠΙΠΟ 4υοφυθ ρα]υάαίυδ. Ομοά «αἱ αυἱς 
Ργορίεγεᾶ Πο6 γυ]αίβ Ἱορίὶς γεοῦ 8βοί, Ἰιαοίθηιι5 
ΓἱιείογδΏι αρειιῦς, υἱ ἰο ες 6οεύΠῃ, αἱ νοίµπῃ 40 
ρτουλἰἰοπος ορ]ευταηί, ΏΟΠ αὐἱθί ος θογύπ, φὶ 

ηγίίαιἱ δἱηί, ΠΙΠΙΘΓΟ 69366 ἀϊσαωις. θιοά οἱ αυἱς 

λιοδίγύπι Ίδης ΟΔ 06401 Ππιηίως αοοὶρἰαί, ααἱά αἀ 

μες ἀϊοίυγις ενι ὓ Όῦί ογρνθδηυπῃ {9 ἱηγίίαπιυς. Ρίο 
Φ4Π6 Υπ ϱοψυθ αἴθγεν, αααπάοφυ]άοτη {υπ ορί 
ιαπρίφ, ἔα οσυδε]ο. Τογέυτη ἀυίεσι, ιο οἱ πιάσ]- 

μμ, ιά οείί : 1) πο αά γοίυπι οἱ ργεσαίο- 

Ποιη ἱην]ίααέὶ, οιἶαπα γοιί ῥγδουσιαυθ ραγιεἱρειη 
6056 ]ἱοδί. Αίαιις αἱ Ίάπς πιοάυπι γἱτοίοσίοα να[ε]α 
µιδηίος {6 αιφοἱρἰθιωυδ. Ὀδ 8οτοςο ἀαίθο, αιιοά 

ἀοεθαθοεῖέ, πδπηο Ππος οππὶμαδῖέαν : αυἱπ ροῦυ5, 
εἰ αι, οἱ Ποβ, μὶδὶ δοοθβροτῖ. [ίδιο ἱρδα 84η6 
υ/:γο 30 δρομο 84 νοπίφα. Έα ν6το οχοταςῖ (9 

δἱιο υἱ νοηίαν, Ραγιίπι αυοἰογ]αίς πορῖτα, ρασίίαι 

ἡμῖν ὡς χάλλιστα ἔχῃ, χαὶ τὸ σοῦ τυχεῖν, καὶ τὸ τοῦ 
δόγµατος μὴ. διαμαρτεῖν (16). Εἰ δὲ μὴ, χαὶ ἀπὸ τῆς 
χλανίδος πάντως. Κἄν τις ἡμᾶς διώχῃ παρανομίας, 
ἄχρι τούτου γε ῥητορεύσομεν, ὅτι τῶν ἐπιτελούντω 
εἶ τὴν εὐχὴν, οὐ τῶν χαλουµένων. Ἐὰν δὲ τοῦτό ας 
ἐξ ἡμῶν (46).μὴ προσδέξηται, τί πρὸς ἐχεῖνο ἐρεῖ, 
ὡς ὀρφανὸν χαλοῦμέν σε. Οὕτω μὲν δὴ ({ Ὦ καὶ 
τυραννῄήσεις, ἐπειδὴ σὺς ὁ χαιρός (18). Τρίτον ἃ 
ὃ χαὶ µέγιστον, ἔξεατί σοι χαὶ ὡς ἐπ εὐχὴν ἡμᾶς 

χαλοῦντι, μετασχεῖν τῆς εὐχῆς. Σὲ μὲν οὖν οὕτως 
εἰσδεξόμεθα ῥητορεύοντες. Ὑπὶρ δὲ τῆς ἁδελφῆς 
ἡμᾶς οὐδεὶς εὐθυνεῖ παραγενοµένης (19..,, ἁλλ' ἐκ 
τοῦ. ἑναντίου κἀχείνην' χαὶ ἡμᾶς, εἰ μὴ παραγί- 
νοιτο (20). Ὥστε ἡ μὲν αὐτόχλητος ἠχέτω, σὺ ἃ 

Β παραχἐχλησο χαὶ ἀπάντησον, τὸ μέν τοι (3/8) ἡμῖν 
θαῤῥήσας, τὸ δὲ τῇ εὐχῇ, ἵνα χαὶ φαιδροτέραν (313) 
ποιῄσῃς ἡμῖν τὴν πανήγυρυ  ἐπειδή σοι σὺν θε 
ἱκανῶς τὰ περὶ την γαστέρα φχονόμηται, μᾶλλον ἃ 
ὁρφανιχῶς, καὶ ἵν' οὕτως εἴπω, λίαν εὐχτικῶς καὶ 

γενναίως (22). 

ογαιίομρα [γείις, εί Ἰιουπάίοτοπι ποδιθ οοπεῖοποΠ Γοὐάαο : Ὑαυαπύοφαϊἰάθσι ΜΡἰ, Ώεο ]ηταπίς, 64, Ύὖς 

αἱ τρη/θΠ ροεἰαηί, δα:ἱν οορἰ9θθ ΡγουυΓαῖα ευΠί, νοὶ ροιι πιοάο ουρίιαηἰς οοηθεηίλαοο, αἴαας, μὲ 

οἱο ἀῑελιη, υὲ γαὶάθ ΡΓ6ςθθ νοίαφυθο οοβἀθεθί, βεηεΓυθοφιθ απὶμοί ρτοροβί!ο.. 

Ἵθ ΙΧΧΧΥΗ. ΡΠΙΙΑΟΠΙΟ. Π7’, ΦΙΛΑΓΡΙΩ (91).. 
:Ατάεπε υἰεεμάϊ ΡΗἱαργῖὶ ἀεςίάετίνια, φκο ἰεμεεὶ εε αἲί (τθΦογὲκε, οἱ αά ϱκεπι οἶνε κ[ία εκηοία[ἶοιφ 
οεοκττίεεεί, αἱ α[βίοία υαἰεικάο ἱπιρεάϊπιεπίο [κέεδεί, αΓΟΜΠΙΟΠΙΟ ἐεί Λαπε εριοίοίαην Ργίκαηπι εεοε επ ἓε 
φκαε Οομαἰαπίίπορο(έ ἵπ ρα[γίαπι γετέγες εεγὶρείί. Αὐάῑεαία εεάε (οπείαπίἰποφο[ίακα, Πεοίοηρμα Νααίαη- 
21 9εε Γεεεροταί, εν/ νε [οεἱ Εοοἰεείαπι ΥεΙΙπ(Κετε πιοάἰιαδαίκγ. (0νοά τεκείεκε  αρτίκε μι. ὤγεφο- 

γίο, ρεγὶςκ[οσκηι εεεε ξεεἰεείαπι τεἰίπφκετε. Οἱ γεερυηάέπε (γεφογίκδ, ΡΓΙΠΝΚΝ 86 επονεαί ΕΛΙ οτίο φιού 
ΕΝΙΗ Ρεγεβτό ΤΕΒΕΓΟΝΕ Πο υἰκετίι; ἀείμάε γαϊίοπεε ἐπροπίϊ εν (οπείακΙιποροΒίαχκα οεάε »ε αθαἰεαγῖὲ; φιοά 
η ἱπείγκνι [εκ εἰ 
6οπείαμιἰποροἰίαπα Εεεἰεεία ἱπιείσί 

γαςίκς εε5ί, εωπι ἱπυίάϊα 6 επι ερἰεεορὶε εοπεετίακε. Οκ. ργο[εοίο πὶει ες 
: ποη ροεσμη/. 

αὐγὶυΐ6., ΓΕΙΙΠ4ΙΙ6Το Ρογἰομ]οδώπι θοδὶ, ᾗσο οἱ άε Μεε[εεία ΝαλιαπΛέΠᾶ , ΛΟΝ 
θµα αμίεπι εεφκκνίαν : φυοὰ οἱ Εοοεσίαπι, αἱ 

οκ απι άεεετκεταί, εεά σαι 
4εεογεγε Τ/ιεοίοφκε πιεάἰιαδαίκτ, ἱπιείίφας , κ υιάεκίκγ ἐπιοίφεπάα , [ογίε Πίεε εγκάϊ(ίοτκκι ὧε Λας ερὶειοἰα 
ουΠιροπ», ἀἰ[]οκ[ιαίδεφι ἀἰσεοίνας. 

Οιοά πωίαο ϱοπρτθδδα [γυὶ ποθαΠΏυ9, 6616 ἍΤοῦ μὲν μὴ δύνασθαι ἡμᾶς συγγενέσθαι ἀλλέλοις 

µίρίᾳιθ εαμθὰ οϱί ἱπιροάίπιοπίο. Ναπι θἱ ἰο οοτριφ 

εχεγοθέ, υἱ οχθγρθί, πο αι] αιπρ]ίς ἀἱσαπι : εί πιο 
οίἑο αἁπιοάυπι αΠΠίοία 9066 ναἰθίιάίπο. Αἰϊοφαἱ ηἰ- 

1, ορίίπιο σοίας, Ρεΐυς Ἰαυιήβδθίη, οπι ΡοΓ6ργθ 

τὀάῖσειη, 4ὐ04Π1 υἱ οἶπο υἶ]α ουποία[ίοπο 9 ἰ6 40- 
ουεγδγόπῃ, ἵεηυο εοπιρὶεοίοτγος, 46 ἆε ρτοροβἰ(] Γε- 

δυ6 ἵη ουηφέωπη αἆλιύθγοτη γίσυπη απηίουπ οἱ ΡΓίιο 

(44) κε οὖν, εἰ μὲν βού.ει. Ἱα εοἀ. Ἡομ. Δι 
. Οομεί, Ἶχε οὖν ἡμῖν, εἰ μὲν βούλει. ᾗη δι1ὲ. ἦχε 
ος ἡμῖν, εἰ βούλῃ. Μοιίαο. εἰ Μοτγαὶ. ἀείοιιέ οὖν 
λα 
. Καὶ τὸ τοῦ δόγµατος μὴ διαμαρτεῖν. Τα 

- : «δ. εἰ (οσιυο{, ἴμ οὐ{ὲ. χαὶ τοῦ δόγματος μὴ 
τεῖν. 

(16) Τις ἐξ ἡμῶν. ἵη οοἁ. ἀοφυπί ἑ ὤν. 
(11) Οὕτω δή. Οοἆ. οὕτω μὲν ἀλλὰ 
(18) Σὸς ὁ καιρός. ἴια «ο. Ιἱερ., Μοπίας., Μογε]. 

οἳ Οοπιυε[. 1η ου{. σοὶ ὁ χαιρός. φαοἀ ΒΙΙ. ποῦ 
τεὐδιάἰξ. 6οπιῤοί, : ΤΙδὲ σαζαῖ, Ρετ (ε1ρκε {ἱοεῖ. 

(19) Παραγεγοµένης. ία λ Ἡορ., Μοιιίαυὺ. οξ 
Μυτεὶ. τη εὐἰέ. µῆ παραγενοµένης ' νοτῖιφιιο ΒΙΙ].: 
Ομοά «α πιπίπιο αεεδεεετίε, θἳ Ἠο νοαγδίο (οἱ 0ςΓ. 
πο ἀἱερίίομίε. δίφηίβεαι επἰμ, Ἰπφιί, (γεροτίμ5 
Άοη αἀπιοάμήι «ΟΠΦΓΗΝΗ µί 6ἱ 80ΟΥ υεπίαϊ, Νέο 5109 
ΦέπίµΤαπι Λογίαιὰ ς οκὶ (αὐιέη, δὲ θε, 9επίτε οἷί 
Πθεγκη. 
9) Εἰ μἡ παραγέἐγοιτο. ἴιὰ «οι. Ἡεμ., Μοηπίὰς., 

δηµίας. 

ταυτὺν αἴτιον ἀμφοτέροις. Σοΐίτε γὰρ χρῆται τὸ αῶμα, 

ὡς χρῆται, ἵνα μηδὲν λέγω πλέον’ ἐμέ τε ἴσθι λίαν 
ἔχοντα πονηρῶς (35). Οὐ γὰρ ἂν ὤχνησα πρὸ πάντων 

ἑπανήχων ἐκ τῆς ἁποδημίας (26), εὖ τοῦτο ἑπίστω, χαὶ 
προσδραμεῖν σοι, καὶ περιπτύξασθαι, χαὶ συμθού- 
ψ χρῄσασθαι περὶ τῶν προχειµένων ἀνδρὶ καὶ φΏῳ, 
χαὶ συνετῷ, καὶ ὑψηλῷ τὴν εὐσέδειαν. Ὅ δὲ λειπόµενον 

Μογε]. 4ο ΟοπιΏεξ. ἵπ θε. εἰ παραχένοιτο, ᾳποὰ 
Ε.Π. εἰ αάθεσεί. 

(31) ᾿Απάντησο», τὸ μέν τοι. Ἱία ππας ο. ΑΙ- 
ἰ6τ ἀπάντησον τὸ μέν τι. η θάϊ. ἀπάντησαι, τὸ 
μέν τοι. 

(33) Φαιδροτέραν. (04. Βερ. σφοδβοτέραν, αἱα- 
6Γ10Γ6Ι.. 

(22) Λίαν εὐχτικῶς καὶ γενναίως. ἓα οοἆ. Ἐερ., 
να Μογνοὶ. 36 ΟυΠΏθΓ.: δίοφμο Οτοροσίαπαο αογὶ- 
96ο οομ]θείι ΒἰΙ., υἱ αἰιάαὶ ἆ ουματίοσα. ἕν 
ου]. λίαν εὐεχτικῶς χαὶ Ὑενναίως, αυοὰἀ ΒΗ. : 
γαἱάε αά εαπἰίαίεηι αεεοπιπιοάα(ο εἰ εθγεθὶο. 

(21) Αἱίαφ Ι.ΧΥ. δοεἱρία 4Ώµο0 ὅδι Ιαὐεπίο, το 

κο ο, Οωή. Κοξ. µοχθη- } Λίαν ἔχονγτα πονηρῶς. (υἡ. Περ. 
ρῶς. ΑΙ:., Μοηίἁο. εἰ Μογθ]. πᾶσι πλέον ἔχοντα µν- 
χθηρῶς, Ρα οπιπῖθδε αΓΚΊΊΛΟΡά 6:58 υα[εἰωά] νο. 

(26) Εκ τῆς ἀποδημίας. (04. Ρας. ἀπο τὴς ἔν 



ΕΡΙΦΤΟΙΙΑ ΤΣΑΧΤΙ. “63 

Ἶν, τὸ διὰ γραμμάτων ὁμιλεῖν ἡμᾶς ἀλλήλοις, τοῦτο Α ἄεπίδπι, οἱ ϱυΏ]πηῖ ρἰείαίο ργρά{έαπι. Ουοἆ απίθιη 
ἐποίησας μὲν αὐτὸς εὖ ποιῶν, ποιοῦμεν δὲ χαὶ ἡμεῖς. 
Οὐ μιχρὰ ἡμῖν ἐστιν οὐδὲ μικροῦ λόγου (41) περὶ 

ὧν ἐπιστέλλεις  ὅθεν οὐδὲ αὑτοὶ παρέργως οὐδὲ ῥα- 
θύµως ταῦτα διασκεφάµενοι, ἀλλὰ χαὶ λίαν ἐπιμελῶς 
ἐπὶ τὴν χρίσιν ταύτην προεληλύθαμεν (28). Κεχµή- 
χαμεν ἀγωνιζόμενοι πρὸς τὸν φθόνον, χαὶ τοὺς ἵε- 

ροὺς ἐπισκόπους τὴν κοινὴν ὁμόνοιαν διαλύοντας, χαὶ 
τῶν ἰδίων «φιλονεικιῶν τὸ τῆς πίστεως πάρεργον 
πηιουµένους. Διὰ τοῦτο ἔγνωμεν πρύμναν κρούσα- 
σθαι (29), τὸ τοῦ λόχου, καὶ εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς συστα- 
λῆναι, ὥσπερ τὸν ναυτῖλόν φασιν ἰχθὺν (50), ὅταν 
χειμῶνος αἰσθάνηται, χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους ὁρᾶν πόῤ- 

 ῥωθεν βαλλομένους χαὶ βάλλοντας, αὐὗτοὶ δὲ (021) 
πρὸς τὰ ἐχεῖσε µετασχευάζεσθαι. Εἰ δὲ τὴν Ἐκκλη- 
σίαν χαταλιπεῖν ἐπιχίνδυνον, ὡς Υράφεις, ποίαν ; 

εἰ μὲν τὴν ἡμετέραν, χἀγώ φηµι, χαὶ ὀρθῶς λέ- 
γετε (09): εἰ δὲ τὴν μηδὲν προσήῄχουσαν, μηδ ἐπι- 
χηρυχθεῖσαν ἡμῖν, ἀνεύθννοι. Αλλ᾽ ὅτι ἐπεμελήθη- 

µεν χρόνον τινὰ, τούτῳ κρατούµεθα (65); πολλοὶ 
χαὶ ἄλλοι χρατηθεῖεν ἂν, ὅσοι ξένων ἐπεμελήθησαν. 
Καὶ τάχα τὸ μὲν χαμεῖν ἔμμισθον, τὸ δὲ ἀπειπεῖν (64) 
οὐχ ὑπεύθυνον. Μηδὲν οὖν δείσῃς περὶ ἡμῶν 
τούτου γε ἕνεκεν ' ἀλλ᾽ ἐχεῖνο μᾶλλον, µή τιβλαπτώ- 

μεθα. 

γοἸἑη 18) θΓὰίἱ, ΠΘΠιρο υἱ ρες 1ογᾶς ἱπίογ ηυε 

εοἰοφυδγεπας, Ίος εἰ 1ῃ586, υἱ ρατ ογαί, [οοἱφίῖ, οἱ 
Π0Β 4ποφυ6 Γ40ἱΠ1118. Αο πουὶθ Ὠδιάφαβ( 1Η! Ρραγνα 
Ιενίδᾳια αηοπευῖ ϱιηί ἑα 4ο ους φογἱροἰςεἰ : 

Ργοἱπάθ πο ἱροί ρεγ[υμειοτῖθ 6ὲ πορ]ροπίος, δοᾶ 
Ρεγᾳυα!Ώ ἁοουτγαίο οθηβἰἀθρλίᾶ Γ6 4ἴφιο Ρ6ΓΡΟΠΡΗ, 

αά Ώου ]άἱο απ γεπίπιιις. Εοβοὶ ας (αἱ δις, 

οιπη ἑων]άϊα οἱ ουΙη βαογὶς θρὶδεορίβ οΟΠΙΠΙΠΘΗΙ 
οοπεογάἰαπι ἀϊγίηεηι]θυς, βάείᾳυο οβ84ΠΙ Ργινα- 

6 οοπἰοπιἰοπίὺι5 ροφίδγίογεια Ἠαμεπιίυμς, οοιἱοςς- 
απίθβ. Οιοοἱγέα πανὶρἰἰ ΡΓΟΓΑΠΙ, υἱ ἀἱοἱ βοἱθὲ, «0η - 
γεΓίθΓθ, Ποδης6, φυομιαάποάυπι Ππαυίτυη ρἱδοσίη 
Γεγυηί, ου ἰδηιρέδίαίεπι δεηβθρίέ, ἱ ΠοΡἰρδο5 εο|- 

Ἡρεγο ἀθοτενίπιις : αἰᾳυὸ α]ίοφ αἱήθμι οιπίωυς 
Β αρεοίαγθ πιπίιιο 56 ἱπροίοηίθς, ἱροί αΠίθί αἆ αἰίο- 

ΥΑΠΩ γἱίληι οοηΥυοΓίεγθ. θιοά αἱ Εοεοαίαπι, υἱ οοεἰ- 

Μἱ8, ταἱπᾳιθγο ρογὶουἰοδυπι ο8ί, 41 ἑμάοη) δἱ 
ποδίγαπη;, Γουίο ἀῑοίες, ἱάεπιᾳυς ἱρ5δθ αἱο : 9ἳ νεΓο 

η αἆ Πο αἰπεπίδπι, π6ς πουὶς αβεἰρηαίαιη, 

εω]ρᾶ γβρᾶιΗΒ. Απ ἰἱάοΐτοο ἰ6ΠΘΠΙΗΡ, φυἱα ἱρεῖις 
ουγᾶπι αἰᾳμαηιίδρος ϱορδίωμς ὓ ΝΙιρίτμηι πε] αἲί 
εδάθιη γα!]οπο 77 ἱοπεαπίυς, αιοἰᾳμοί Πἰπιέσυ 
οχιγᾶηεΟζΕΙΗ ουΓαμΗ βυβδοθρεγυη!. Αο [ογίαςςθ Ια0οτὶ- 
δμ9 ᾳυἱάθ[η 84 ΠπΙζΟθ6 οοηδίαί : ο(]είο αυίεπῃ οο- 

ἀθτο ου]ρα «3Γ6έ. ΟΙιαπιοῦτδπι ΠΟΠ ὁδί ευγ {ι Ίιοο ποπυς, ποὺῖθ ααἰάφιιαη (ἶπιθὰ : τετ ἰ]πά Ρο- 
εως, πο αυἷά ἀοϊγίπιδπί! ρα {πι Γ. 

ΙΧΧΧΤΗ. ΝΕΟΤΑΠΙΟ ΑΠΟΠΙΕΡΙ5ΟΟΡΟ ϱοΟλ- ΠΗ’. νὰ, ΔΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩ ΚΟΩΝΣΤΑΝΤΙ- 
ΟΥΠΟΛΕΟΩΣ (55). ΡΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙ/Ρ. 

Ροειἑεείηιι: (οἱε[ετίμς, υἱν 4ε (στισεἷ {1Η εγὶς θεό πιεγ](μ:, ἀεεεγρίαπι εν Περίϊε εοάἰεἶθια ερἰειοίαηι αιε 
υπἰφαεῖὲ ἵπ ποια αά ερείοίαπη Βαγαθδα (06). πι ανίεπι Νεείατίο Γεςεε ἵπ (οπειαπιἰποροἰίαπα «εαε οο[{ο- 
εαίο εετὶρία εἰί, Ρίο 659ε υἱάέγί Ποδεί1, φιιαµι (στεφοτῖκε ροεί αὐάἰσαἰυθμε «μαι εετὶρεετίέ, υεί οεγίε ἱί6Υ 
ῥγίπιαε, αάευφιε Όεἰ εχειωιίε αΜο ὅδι, υεἱ ὑμομπίέ ὅδὰ. 

Ἔδει τὸ βασίλειων ἄγαλμα τὴν βασιλἰδα πὀλι 6 Ορογιουαί αί τερῖαπι υτδεπι τορίυπῃ ἆθους 6χΟΓ- 
χησμεῖν. Διὰ τοῦτό σε μὲν, ὡς ἔπρεπεν, ἐπιχόλπιον 
ἔχει μετὰ τῶν ἀρετῶν, χαὶ τῶν λόγων, χαὶ τῶν ἅλ- 
λων χαλῶν, οἷς ἡ θεία σε χάρις ἀξιοπρεπῶς χατε- 

πλούτισεν. 'Ἡμᾶς δὲ ἀπεασχυθάλισε χαὶ ἀπέῤῥιφεν, 

ὡσανεὶ συρφετόν τινα, χαὶ ἄχνην, χαὶ χῦμα θαλάσ- 

σιον. Αλλ' ἐπειδὴ τὰ τῶν φίλων χοινὰ, κοινοποιοῦ- 

μαι μὲν ἐγὼ τὴν σὴν εὑπραγίαν, καὶ τῆς τε δόξης 

(37) Οὐδὲ μικροῦ «Ἰόγου. Μοπίαο. 6 Μογε]. οὐδὲ 
µικρολόγου, Λέο Δοιμημίε φαί ἵν μπίπια φκσηνε ἱπ- 

τή. 
(98) Προε.η.1ύθαμε», ργοεεεκίπικε. ία «ο. Βορ., 

Μορίαο., Μοτθ]. εἰ Οομὺε[. Αὲ ο. Ῥὰ98. προελη- 
λύθαμεν χαὶ κεχμήἠχαμεν. Εάῑε, ἑληλύθαμεν. 

99) Πρύμνιω’ κρούσασθαι. Ίια «οἱ. ερ. εἰ Οοπι- 
Ῥοί. Φἱο ἐπ οξαὲ. Όε /αμᾶ. Βαεί(ἱ Ἰεμίιηυδ, πρύμναν 
ἐχρουσάμην. ἵη εάῑι. πρύμναν διαχρούσασθαι. 
ναν χρούσασθαι, γεηιᾷα[ἱοπεΙι αά ΡΝΡΡΙΙΝ θοΝεἑγίεγε. 
πω. ἀκεία α γεπηϊρίθας φαὶ, ῥγυταπη ἵν γεπφαπάο 

Ρκ[καέεε, Ρκρρίπε ΓΝΤΕΝΕ ρα[εακί, επε παθίπε ϱ0Ν- 
: ΘΕΤΙΝΗΙ. 9ο αὐαθίωπε ἐῑς φκαάταί φιωί ραγίεο φκαε 
«ρε (πεβαη!κτ, ἀεεεγανί, αίφκε ἐκ οονἰτατίνκε κὶ- 
ἑαηίαγ. ο Ε]. 

(50) Ναυτῖλον Ιχθύν. ο πα!ἰ]ο ρίςθ οἷο Ρἰ- 
πίμς θοευ]ι 1ἐν. .χ, ο8Ρ. Σσατι: Γκίε ρηκορκά κἰ- 
γαεµία, σὲ υοεαίκγ καπ έκε, αὐ αίία ἔκα, ε- 
ρίνκε ἐν ΝΙΗΠΙα «φκογανι ρεγνεΝίέ, ἑία 0) ραμίαἒνε 

ὑγίφεπε δὲ επεῖκεα ονινὶ βειαίακι : 
ου. εκίέλα [αείία μα οίρ. βόρια ἆκὸ 
ὑγαελία τείογφκενα, ιακύτακα ἐς ία 

πατεί. 14Ο {6 φαἱάεπι, ἷουί ἀσοσί , δίηα 800 [ονοί 

ἀίᾳυο εοπρ]δοϊέαν, ου νἱγέυ1Όυ8 οἱ δογπιοπίδυς, 

αᾖήφφυο ρηφε]ατίς αυἱθυρ (6 ἁἰγίπα ρεαϊία οο0ἱι- 

άΐρπο Ιοευρ]εαγ]. Νοβ Υγθγο θχριέ 4ο ργο]θεῖε 
νο]υὶ τοἰγ]πεηία οἱ αιἰθφμ]ίαφ, ϱἱάπιαπι οἱ Πυοίιις 

πηΔΓηΟβ. Ύδτυπ ϱυαπάοφιἱάεμ το αιπἰοογυϊη 

οοΠΙΠΙΗΘ6 6ΗΠὲ, 6ρο ουἱόάθει ἴθουπι οοπιπυαίσῳ 

πκί/αἰἰς οτίεπάϊἰ:, μα υε[ἱβεαπίε ἵπ ανγας εαίεγἰε 
εμ)ΥεΜΙΙΦαΠε ῥταεΠ[[ε, πιεάία εακάα κἰὶ ϱκθογπαεν[ο 
6έεε τερὶῖι. Πία υαάί αἰ[ο Πθκγπἰεαγιπι θακάεπε ἴπια- 
οἶπε, εἰ εἰ οκ] ρανοτίε ἱπιεγοεηίαι, Πανεία «6 ΠΙεΥ. 
οἱί αὐκα. Μοχ, ὅταν χειμῶνος αἰσθάνηται. ΒΙΙ. 
πι Πἱεπιει εεηεεγῖ!(. 

(61) Αὐτοὶ δ6. (04. Βδρ. αὐτοὺς δὲ. Μοχ, πρὸς 
τὰ ἐχεῖσε µετασχευάζεσθαι. Ουπιὺθ[.: Αά αἰίεγωπι 

ϱρὗ- ϱ) οἰίανι ο -- γοὶ αά εα κα εκηί αοἱ [μηιγὶ 
ἐκ ακίπιανι εΙκάἰκπιηκε (γανε{εγγε. 

ὦ3) Ὀρθῶς «ἰέγετε. (04. Βομ. εἰ Ραὰςς5. ὀρθῶς 

[ὃς] Τούτῳ, νωτυύμοθα. Ἡ9 φνο εοἰά. Λοβξ.. Μ Ὠκρατούμεθα. Ιί9 ἀπο οοἆ. Πθρρ., Μοιι- 
έ6.. ἆοο, 40 Οοιηυο{. ἵη θ418. τοῦτο χρατούµεθα. 
η ο0ἆ. Ῥαρ8. τοῦτο ἀθθφί. 

(54) Τὸ δὲ ἀπειπεῖν. εεε αµίεπι αθάἰεανο. ΒΗΙΙ. 
Γαε9εβέΤε αίεκε οἱ εοκεἰάετε. 

(58) Βουἱῥία 2Ηπο ὅ8ί ὀθείμθηίο, νοὶ ὤ8δδ ἱςεί- 

κ. Β.ε. ρ. 57, πω. 91 [π0]ηκοε 



5. 6ΒΕΟΟΠΠ ΤΠΕΟΙ ΟΙ .ι 

(οἱἱοἰιαίοια, 8ωαᾳωςο ρ]ογί ραΓίιἱςερθ 6:66 πηλὶ Α μετασχεῖν ἡγοῦμαι, χαὶ τῆς ἄλλης εὐημερίας. Κα. 
γἰάσοῦ, ΏΦΟΠΟΝ γεϊίφυα ργορρος/ἑαί]. Τα τετο, 

εἰουί ορογίαί, οΟΠΗΠΙΙΠ6Φ 4σοήμε 40ο ποθίδευπι 
ρετερτὶμἰσ εαἱο οωΓας αίηιιο ἔεζυπηπας βυ/19 |οεἱ : 
ηθυ οοἱυς ἰἀ, αιιοά θΗ4ν9 θ68ί, 60Π56/υ6Γ6, ᾗιχία 

(γαρίοο ; δεἀ εί Ἰαῦογεθ 46 ποΙοδίίας οἰπαυ! ο] 
ΔΠηἱΟΟ ος ΡΔΓί6 θμςοἱρθ; 4ἳο υπάίφυε {Ηδί1φ ενα- 

4886, ]ωδίο οἱ υἱ ραγ ον, νίνόης απο αἴυο 

απιὶοίδ. Αο αριά (ο ἁλμειγηίογ πιδηοαί ΡΓΟΡΡΕΓΗ 
(ογυπα, υἱ οἱ παρ Όοπο [αείαφ; ἴπιο Ευί αὐρίί 

νώνει δὲ καὶ αὐτὸς, ὡς δεῖ, τῶν ἐνταῦθα φροντίδων 
καὶ περιστάστων τοῖς σοῖς ἀποδήμοις ̓  χαὶ μὴ μόνες 
τὸ χρηστὸν ἀπολαθὼν ἔχε, τοῦτο δὴ τὸ τῶν εραγψ- 
δῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόνων ἓν µέρει συναντιλαμθά- 
νου τῷ φίλῳ; ἵνα χαθόλον δίχαιος ἧς, δικαίως καὶ 

ἴσως διαιτῶν φιλίᾳ χαὶ φίλοις. Καὶ σοι ΦΟαραμένοι ἡ 
εὐπραγεῖν χρονιώτερον, ὡς καὶ εὔ δράσης απλεῖον, 
μᾶλλον δὲ ἀναφαίρετόν σοι προσείη χαὶ ἀἲδιον, μετὰ 
τὴν ἐντεῦθεν εὐημερίαν ἐπὶ τὴν ὶχεῖ διάδασιν. 

ια ὐἱἱἱΦ αἰαιθ Ρετροίυᾶ ροςι Ώω]ας Φου ρτοθρεείίδίεσπι, δἱ ἰγαηβίέααι ο [ως ου) (οἱἱοἵελίσας, 

ΙΧΧΧΙΧ. ΒΟΡΡΟΠΒΙΟ Ο60ΙΟΝΙΕΝΡΙ. Πθ'. ΒΟΣΠΟΡΙΩ ΚΟΛΟΝΙΑΣ (67). 

"ας ερὶείοία Ι.ΧΣΣΙΧ, αἰ. ολΗ!, ανίε Βοφρογίο εεγζρία εδῖ φµαπι Νασίαπαεκιι ἀεεετεγεί Οτεφορίαε, ἴπεο απο. 
4καπι, ροεί γεώ](νι οτ πΥθὲ (ομεἱαπιἰπορομίαπα, Νακίαπχεπα Εεεἰεεῖα, εκἰ ραείοτεφι ΡΓαβΟετε [γπείτα ϱ0ς- 
(κε εσὲ, ΓΕΘΙΠΙΕΝ εκεεἱρεγεί. 1άεο Εὶς ἱμανι «ο[{οξαγό οἱεπι εξ. Ὀίαι εοπαίνπι [κίεεε 
Εεε[εεία μαείογειι ῥγαῇεετε, σεά [ταείγα. Βἱε παιηφμό ἀείνομε [ει αὐ ερἰεεορίε, 

γεφογίκε Νατίανλεια 
ἑ αἴμπι «οΝς(ἐίπεγε Γοευ- 

εαδαμί, Νί αά εαπι τεβιπάαπι (αιάεπι (σΤεβογίκηι εοπιρεί[εγεπ. {[ἐης ἰ[ία (Γερογή φκετεία (πε ἓν ερὶφιοιῖ», 
ἔκην ἐν οαγηπί ους, εἰίαικ αάεετεκε Βοερογίδ!η, ῥγαεμ{επι αἰἱοφμέ ΤΠεοίοφο εον/]Ννεἰἰσεἰνικην. 

Μονοί πιο (ως ἱμτίίαηιίς ἀΠρεηιία. Μο δαἰε ῃ µΑἰδοῦμαί σου τῆς Χλήσεως τὸ φιλόπονον (ὅ8). 
Προῖυς πι πιδρῖο ρυάδτεί, οἱ ΠποῦΏ 44 {6 γεγὰ δος]- 
ὑοεοσι. Μοιυΐ 9 {6 ποδίγ ἤποπι ιαῦεγεπί : 
16, θἱ οοποοξα(ἷθ Ίασι 8η, οἱ οοπιπιυρίς Πηδιι.», 
εἰ Ίδσι Ιπόο 4 Ἰανεη[]ὶ Φἰαίό φεοθρίυτυιη 1400- 
ταπι 78 ρυάοί, Ύυοἆ ἱεγίογς 3ρυά νοῦ Ύὐδηι 
γοῖί ἱπιργυδίβο[αιὶ 4ο ϱοε]ογαιακὶηὶ Ἰοπηίηθθ, ἰοοο 
οἶτη, αί(υο αἳ {ί5, 4 φαἱυυφ ποἰηίμο ρυ(αγί, ο0ἡ-. 
Ι6ΙΗΠΔΡ. 

χο. ΡΗΟΟΟΡΙΟ. 

(ικα γεκιί Εγουορβίο φμοπιοάο «ὲ τες οκ Μαθεγεκί γεεροπάεί (ογεφοτίκε πηοτΌυπῃ Δάὰο ἱπ[οφδεσιν 
κίθνᾳ οεγδὶς εἰθηέβέατε υἱάείΥ, ΠΙΟΥΘΝΗΝ, (κο ε6ε α[Πισὶ Ρακίο απο εεγἰρεεταί ΡΛΙΙ 

Αἰσχυνοίμην δ᾽ ἂν ἐμαντὸν πλέον, μὴ τ’ ἀληθῆ τρά- 
Φων. Αέδοικα μὴ πέρας (29) ἡμῖν ἔχη τὰ πράγματα. 
οὕτως αἰσχύνομαι την ἐμὴν πολιὰν, χαὶ τὴν κοινῖν 
τράπεζαν, καὶ τοὺς ἐχ νεότητος πόνους, ἔλαττον παρ 
ὑμῖν ἔχων καὶ τῶν καχίστων, χαὶ ὑφ᾽ ὧν Ίχιστα (149) 
ἂν φίθην ἀτιμαζόμενος. 

Ἡν, ΠΡΟΚΟΠΙῃ (11). 

66068 
ίο, αάλκο Ρεγεζνεναγα. 

 Φν0 Πιεγὶίο εο[ἰφίίΝΥ απο ερἰειοἰανν ΠΗίετας αά ΡΙµἰαφγίκηι ἀαίας ΠΟΠ {0Ν0Ο εκδεεςµία)Ν 6εεε ἱνίέγδα[ίο, 

Όι ορ ιιοβίγο 56 ἠαἱνθαπί, δεἱθοἰἰαγῖδ. Ου θὐλ- 
ἀδιη ἡἰσιοε]α Γοδροράεδίπιωφ. [,οβαίίοηθµι «α4Πι- 

Πὸς ἔχει (43) τὰ πράγματα ἡμῖν, ἐρωτᾷς. Μετά 
τινος ἱστορίας ἀποχρινούμεθα. Ἐπρέσδενον λθη- 

ἀαπι Αἰμεπίεπκο Αριά |,λεοώιπομίος οὐἱΐδνο ᾷ ψαῖοι πρὸς Λακεδαιμονίους, φασὶν (45), ἠνίκα ἐτν- 
(εταπί, ουπι ἐγταπηὶάθ ρτοπιεγερέυς. [,ορλἰἱοπίθ 

Ροςγυ 15ο ΒΗΛΙΠΙΕ εγαῖ, υἱ Ῥουἱ οἱ αφ υἱ αἰἰᾳι]ά αὐ 

εἶφ ἑμρείγβΓγοηί. Ροδιθαφ υπ ἀίειη ϱ Ἱοραίίοιε γος- 
ἱεγυτπέ, τοβατίε φἱθρίαη : 0ὐ0ο 4ΗἱΠΙΟ 6ΓβΔ Πο8 

«φιιαί [ αοράφιοπἰι Τ Αἱ Π : Ὀἱ ουμα 6εγνος ἁάπιο- 
ἀδπῃ ὑεηίφιιο οἱ μπιαρο ς υἱ Αα υἱδιῃ οΓρα Ι0φ9γο, 
Πογ( ια νηβοἱθη!ι] οἱ οομίυιωε[ρφο. Ε]οο ἰβίέαγ ἱ{ρ5ο 
4ῳοφυ9 δογἱρθγο Ρροεδιππ. Παππαμίης δμίὶ η 108 

ήμς ποὐὺίΐφόαπι αρῖέας, ᾳὐ4ω ευπι Γε]εοίῖς εἰ ἀ.ε- 

ορογαιὶο : «ἀμτίιθ αυίθη Ύὔαπι ου ἰδ αυἱ Βεο 
ο ουΠἰ. Ναπ οἱ Ππιοτ)ιςδ αἆριο ἱπ[εδίιυς ος, οἱ 

γἐλδμιου αἀμπιοάμπι ἀοίοτο αΠίοίί, οἱ απι]οὶ 1108 

(ὁ7) ΑΙίπ9 ΟΧΙ]. Βοτὶ]ρία ρα11]ο Ροφέ δαρογίογθπι. 
(28) Αἰδοῦμαί σου τῆς κχ.ὶήσεως τὸ φι.]όπονον. 

ΕΙ. : Νοπιμίς (ιἱ ὑιάκειγίαπι ας {αβθογῖ αΠΟΓΕΗΝ 
56γευγ. (χοπιυεί.: Βµάυγεπι ὑμ]ίο (μέ ἐποϊίαν ες οε- 
ὁκ[ίίαφ. 

(99) Δέδοικα μὴ πέρας, εἰς. Οοπιῦεί. : Με(νὶ πε 
Γὲδ ΠΟΕΙΓΕ πά 6ΧΙΤΘΗΙΙΗΣ ἐδΦεΠί τεάαεί(ο πιαίογη. 
Θ;0 πράγµατα, γοἱυπὶ Μωμίαο. εἰ Μοτο. γράμ- 
ατα. 

ώ 40) Υῳ) ὧν ἤκιστα. Τί εοᾱ. Ἡορ., Μοιέπο., 110” 
γοἱ. 4ο Ουπιυε[.; δἰσιμο ἰομίί Ε.Π]. Τη εά)!. χάχιστα. 

(41) Διαφ ].γΙ. δοηῖρίια οἶτοὰ ἱάέι (οππρυς. --- 
Προκοπίφ. ὡοά. ἴωρ. ᾿Ἀνυσίῳ. ἴία εἰ ῥοιουεί, ; 
οίέαιιο ἱορίέὰς 1 φυἱυυςά. οιἰ{. 

“ραννοῦντο. Ἡ πρεσθεία δὲ ν, γενέσθαι τι αὐτοῖς 
ἐχεῖθεν φιλάνθρωπον. Ὡς δὲ ἐπανῆχον ἐκ τῆς πρι- 
σθείας, ἔπειτα Πρετό τις Πῶς ἡμῖν (414) οἱ Λακε- 

δαιµόνιοι; οἱ δὲ, ὡς μὲν δούλοις (45) ἔφασαν λίαν 

χρηστῶς ’ ὡς δὲ ἐλευθέροις, λίαν ὑδριστιχῶς. Τοῦτν 

οῦν καὶ αὐτὸς ἔχω Ὑράφειν. ΠἩράττομεν γὰρ τῶν 

μὲν ἀπεγνωσμένων φιλανθρωπότερον. τῶν δὲ µε- 

λόντων Θεῷ φορτικώτερον. Ἡ τε Υὰρ νόσος παρα- 
λυπεῖ ἔτι, μᾶλλον δὲ λίαν λυπεῖ (46), οἵ τε φΏοι 
χαχοῦντες οὐκ ἀνίασι, καὶ τὰ δυνατὰ βλάπτοντες. 

Ἁλλ' εὔχου τὸ θεῖον εὐμενὲς ἡμῖν εἶναι: χαὶ δυοΐν 
θάτερον, ἢ φευξόμεθα τὰ δεινὰ πάντως, ἢ χαρτερή- 

(43) Πῶς ἔχει. Ἡορίαο. οἱ λ[οτεὶ. Πῶς ἔστι δὲ. 
(40) Φασίν ἵη εοά. ἀθεκι, 
(41) Πῶὼς ἡμῖν. 094. πῶς ἡμῖν, φκομιοᾶο κεἰ εωνέ 

ετθα υοε ΠιαεεάαΜιοπῖ } Μος, οἱ δέ που Ἱερυπίυς ἵα 
εοάθιη ο04. 
(45) Ὡς μὲν δού-οις. Ἠπίο πὺπ «ἰφαίπηί]ο φαί, 

αι ΕΙ{]., ιά Τπευρμίάΐθ : ὡς εὖ μὲν, χαλεπῶς: ὡς 
αλεπῶς δὲ, μάλ᾽ εὖ, ἰά θ5ί, Μὶ ῥενε, 1Λαἱε; κὶ πια[ε, 
πθ. [εεμιφιις 1 λιά Οἱοργομίθ Βγιίο: Βεί{έ [ογίακα, 

κ ἰπ εοκμαἰς, [καα, μί ἐν αἀνεγεῖδ, θονα. 
46) Παραἂυπεῖ ἔτι, μᾶ. Ίον δὲ «1ίαν «ἐυπεῖ. [ία 
. οἱ θοπιδε[., αυ νερίί : Μοτδνε αάλιο ἵνοφιν- 

Ιποάα!; φκίμ εἰ ναίάς ἱκ[ἐείαί. ἵα θ4ἱ:. ἔτι παραλυ- 
πεί οχίθιὰ ἀεευβί. 
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σοµεν. Ἔστι δὲ καὶ τοῦτο (47) ἐπιειχῶς αυμφορᾶς 4 νεχ4Γ8, 36, ϱ 10 ῥροδθηνὲ, ἱπουππιοάϊίς α[ίοσγο 

ἑλάττωσις. πυηΏ ἀθοίπυπι. Αί έ 4 ὈΌε9ο ρτοσίθις Ροείο, υἱ 96 
ρτορίίίαπι ποδὶφ οἱ ραο]άυπι ργαωὐεαι. Πα ἀποσαπι αἰθγυπι εορίηβεἰ, ΠΘΙΙΡΟ οί τοὶ ας αοθγδίἰδίο» 

οιμηῖπο (αβίαπιυς, γοὶ οθΓίο Ρθγ[εΓα!η 8 : 038 Το Ρ4Ω6 θίιαπὶ ΓυΙΗΠΙΟ Ἰπιπίηυίὴο δεί. 

ΧΟΙ. ΝΕΟΤΑΠΙΟ ΑΠΟΒΙΕΡΙΡΟΟΡΟ 60ΝΟΤΑΝ- 
ΤΙΝΟΡ 

.Α’. ΝΕΚΤΑΡΙΩ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 
ο. ΝΟΥΠΟΛΕΟΣ (48). 

ΑΙιεγαια ᾖαπε αά Νεειατίηπι ερὶκίοίαπι ΙΙΗδηε ἰδ(ἱ115, φ πο αά ΕἩΠΙ δεγίδαί κε Ιποτῦο, 0Μο ἐπ εαρεγίο- 
ἶρις [ειεγίς 5ε τεααγὶ αιφπὶ[ῄεαθδαί, π/εκπηιθ τεεγέαίµπι. ἵνα [ς αμίεπι [εγί ἱπιείίβας, {εειογ, μαι 
απιίεο ἵπ ΣΜΟΟΟΦΦΟΥΘΙΗ ὀΝΠΙ αμίμιο [αεγὶε (ογεφοτίης, φἱ αά ΘΙΗ Μο φεγίθίε, εἶφμε αἰίοφ εοπαπιεπάαἱ : 
4μυά ρτο[εοίο, μὲ ΕΠ οὐσέγδαί, ἱπφειικὶ 6 οωιάἰάΐ Πιουιμέφ 6εί, πες μ[ία ππαἰενοἰεπίία ἐπνίάίαφμε εκεί. 

Τὸ μὲν χαθ) ἡμᾶς ἔχει, ὡς ἔχει ἄνευ πολέμου 

χαὶ πραγμάτων χαθήµεθα, σιυπῆς ἀχίνδννον. γέ- 
ρας (49) ἀντὶ πάντων τιµήσαντες. Καί τι χαὶ (ὁ0) 

Πδς πορίγο 9ο Ἰαῦοπε, υἱ Ἰαῦοπί : οἶπο ὑο]ίο οἳ 

περοιἰς βοἀόιης, βἰ]οπί ργβπιῖυπι αἳ οπιπῖ ρογί- 
ουο ταδυυνη οιωηίρις τεῦυθ Απίοροπεηίθς. Οιήη ος 

ὠνάμεθα τῆς ἡσυχίας, ἑλέῳ Θεοῦ ἱχανῶς τῆς ἁῤῥω- Β Ό9ο οίῖαπι φι]είο ποπηΗἱ {Γαζή εερίιηυ, ηιί- 
στίας ἀνενεγχόντες. Σὺ δὲ χατευοδοῦ καὶ βασ/.λευε, 

ὧς ὁ θεῖος Δαθίδ φησι" χαί σοι συνδιέποι τὴν ἱερω- 

σύνην ὁ τιµήσας θεὺς, πάσης ἑπηρείας ὑψηλοτέραν 
ταύτην χαριξόµενος. Ἵνα δὲ τοῦ θαῤῥεϊν ἀλλήλοις 

ἁπ΄δειξιν δῶμεν, χαὶ µῇ τι πάσχωµεν ἀνθρῶπινον 

Θ:ῷ παριστάµενοι, ἐγὼ μὲν ταῦτα πρεσθεύω πρὸς 
οὲ, σὺ δέ µοι προθύµως ἐπίνευσον. Τοῦ γνησιωτάτου 
ἡμῶν Παγχρατίου χηδόµεθα, πολλῶν ἕνεχεν άναγ- 
χαίως τοῦτο ποιωῦντες. Τοῦτον χαὶ προσίεσθαι θέλη- 

σον εὐμενῶς, χαὶ συστῆσαι τῶν φίλων τοῖς σπουδαι»- 

τέροις (51), ὥστε τοῦ σχοποῦ τυχεῖν. Ὁ δὲ σχοπὺς, 
ατρἀτείᾳ τιὶ τὴν ἀπραγμησύνην λαθεῖν' ἐπεὶ 
μηδὲ (69) εἷς βίος ἀνεπηρέαστος τοῖς πονηροῖς, ὃ 
χαὶ αὐτὸς γινώσχεις. 

δωΐθπι Ὠίο δ6ορΠθ, υἱ ρος φποάάαπι πλω σεηιφ 
πο ρεπαθ φιίάεμι γι υπ οδί αὐ Ἱπργοῦογυή 
πυρε] 

Ε.Β’. ΦΙΛΛΓΡΙΩ (55). 

Αά αΝΗΝΙΙ ὅδλ ρετιἶπεπι α[ία ερὶσίοίις, φᾶαε απιϊεῖε ομΐς εετῖρείί (7 

ΤΙΠΙ οκ μµιογῦο Ὀθὶ πηϊθυγ]οουγάία σι το- 
εγθβίἰ. Τι τοτο ΡΓΟέΡέεΤε ἱπεεάε εἰ τγεφια δν, η 
Ὀαγίάϊς νογυ]ς µία; : δὐ Όοιφ φαοοτάοιίυιη {δίιι, 

αυὐο (9 ογπατἰἰ, (όευαπ ρυυετηοί, 79 αἰφυο ου υἱ 
οδἰυπιπία εἰ γαχδιοπο ευ ωίας ργᾶὺοαί. Ὀϊ ου- 
ἴοπα πιμίμς μἱγῖπαυθ Βάυςσία ἀτρυπιεηίμηι ἆθηιιθ, 
Ώθς, ου(η Ὦθο ΔΔί6πι0ς, «νΙΠΙΑΩΟ οι] αβοσίι 
ἀμομπουν, ἔ9ηο αμἱάειι ἀεργθεκίίοηδπω οὐ {ο α{- 
[έζο, ἴα Ὑθτο Ρεοπηβίθ οἱ Ιωοηίορ 4Ππιο. λές 
Π06 «8ὐ88 πουθοθατίο ἱπρο]]αηί. αἱ οἱπεογῖρρῖωισ 

ΠΟΒΙΓΟ ο Ραποταῦᾗο εοπου[έυτῃ τεἰίσιαδ., θ115ι- 
οὔτδιι 4 ἰθ Ρείο, ί δἱ ὑεηῖριο δή 4ΠἱΠΠο αἁωὶί- 

ἰᾶ5, οἱ ορίἶπιο ουἶᾳαθ ΑΠΙΙοΟΓΗΠ οοπιμιοµάεᾶ, υ 

6εοΡρυ!η ουἱη, άθπι οἱ))ἱ ργοροπίϊ, αφθεαιαίς. Εεί 

η! μΠἱ(πίθπι 4 ποροιῖΐς αοοὶρίαἰ, αιιαπάου ή ἆρλι 
Π]ιγία Ἰϊρδτυσα, αυεωαάσιούάμπι 1ρ5 φαοφιο 

Χου. ΡΙΠΙ ΛΟΠΙΟ. 

τίκε, ΕΠΙ ροεί αὐάἰεαίαπι εεήεπι 
(ου α(ακιἰποροΗίαναπι, Ναεἰαπσὶ θογεαΓδίΜΥ. Οµπι αίδιη ἡία [ήίετα πἰὲ! Λαθοιπί, κπάε εαγπι ογάϊἴπειν ἵπ- 
(6Υ εεεε ροεεἴμις εἰαίκογε, έας ἱπάἰεςγὶ η πα ἰὴ αἷς εο[ἱοεαθίνννα, ῥγἰογὲς (απίδΙν ογάϊπές [μαθίία Τα(ΐοπε. 

Πῶς ἔχει σοι τὰ τοῦ σώματος; ἢ δηλονότι βραχὺς α «Ομοπιοάο ϱ6 Ἰιαὺοι οοτροτίσ (αἱ γαἱείαήο ) Λη 
ὁ λόγος, ὅπως ἂν ἔχοι (04); περὶ δὲ τῆς ψυχῆς οὐχ 
ἑρήσομαι πῶς. Οἶδα γὰρ ὅτι καὶ λίαν χαλῶς ' ἐπειδὴ 
γενναίως ἐμφιλοσοφεῖς τοῖς πάθεσιν τοῦ σώμα- 

τος (6), ὥσπερ βάσανον ἀρετῆς, ἀλλ᾽ οὐχ Όλης ἀνω- 
µαλίαν (56) τὸ πρᾶγμα δεξάµενος, ἵνα ᾗ σοι τὸ χα- 

χοπαθεῖν (51) τῆς τῶν ἄλλων ὑγιείας μαχαριώτερον. 
Δίδως χαὶ ταύτην (28) ἰχανὴν τῆς φιλοσοφίας ἁπό- 

.. Ρνα|. χειν, ὃ. 

1 "Εστι δὲ καὶ τοῦτο. Τια ος. Περ. Ει ου, 
«ο]ϊοθε, τὸ χαρτερεῖν, Λακά ετίρμα πια[{ ἐπεπίπμιίο. 
Ῥτο ἐπιειχῶς, Ἰοηιχο. οἳ Μογο]. Ἱερυπί ἐπιειχές. 

(48) Αἰίας [.γΙ. βοπίρια οἶροα ἱάθπῃ ἱοπρις. 
(49) Σιωκῆς ἀχίνδυνον γέρας. Υἱάο Ετλδπιυπι 

η αἀαρίο : οέ[επιῖξ μίκπι ργαπείωπε. 
(50) Καΐτι καί. (Ο0Μἱ8ε[. χαί τοι χαίΐ τι, φπῖν εἰ 

αἰιηκίά ο «ο (κάίπε ας φκὶείε. 
. Ι) Σπουδαιοτέροις. ΟοΜ. αἱ (οπῦεί[. σπο:- 

ί οις. 
(52) Ἐπε) μηδέ. Ῥαςθ. ἔπειδῃ μηδὲ. 
(50) Αἱίας Χ[]. δοεηῖρίια ουδ ἱεπιροτο. 

| ο τα ἂν ἔχοι. Τ4 εοἁ. Πδρ., Βα55., Μοη- 
ς., Μοτεί. 4ο Οοπιδε[. Ἱη εάῑι. ἔχη. 
πο 05) Ἐμφριοσοφεῖς τοῖς Άάθεσιν τοῦ σώματος. 

φοἰοθί Ραγυπι ΗΡὶ ουγ οσί, 4μοπιοίο ϱ6 Ἰοαί 7 
Ὀο απίπια αυίεη Ἠαυά ρεγοαπσίαῦος δοφμἱἁ να- 
ἰεαί : 8οἱο επίπι ὑθ]]φεῖπιο γα]ετθ, φυλπάσφυἱάοπι 
ἑη εοΓροΓίς πιογυῖφ ΦίΓεπυο ΡλοφορΏασίς, φπαςἱ 

ποῦ πιαἰοτία οἱ απιογυο ἱπίσπιροτίθπι, εοά γἱγία- 
(6 οχρἱοΓαΒἰοΏ6ΠΙ Θ4ᾳ1 Γ6ῦι ἀορεροςῖθ; υἱ οἷο {ῃ- 

γλἰοἑυάο 61 αἱίοτυαι βαηίαίο εἰ Ἱηζοἰυπη]ίαίο ὑος - 

[η οά1έ. Ιον ἐληίπΠι τοῖς τοῦ σώ εὙδηί (Απιοῃ 
ΒΗΙ. : ἐπ εογρογὶε πιοτῦο. Κοπηαᾖ οοός. Ίου αεί 
τοῦ σώματος. Μοπίαο. δί ΜογεΙ. ἐφιλοσόφεις. 

(56) οὐχ ὕ.της ἀνωμα λίαν, ἱπιεπιρεγίεπε οἱ ἴπ- 
αφκαἰ(αίει ΠΝΠΙΟΓΜΠΕ, οοτρογίς π6πιρθ, αἰί ὁοπ)ε[: 
φἷο οπίπι Ίου δ6η5Η ῥρ38εΊῃ (ΓεροΓίας 61 τους υἱ{ιρ. 
Ργο οὐχ ὕλης, Μοηίαχς. οἱ Μογεἰ. οὗ τύχης, Νο [ογ- 
(μπας ὑισφκαί[ίίαίεπη. 

(5Η Σοι τὸ χακοπαθεῖν. ΒΙΙ., οαἰαπέίαν (να; 
πισω ἐκβσηιίίαε, ἱπνα[είκάο, Ύὐ35 αἱίογαπι αδι]- 
αἱ ορροπίε. 

(58) Δίδως καὶ ταύτην», εἴο. Ὑεπίι ΒΗΙ.: Τι 
ΡεΓο Λος ή οκοβμία αγζκιεπίκν ἐάε, 
ποθῖε εακάεπι τει αε 4ε ἐἰκάειι ῥγσφείρίαι. Μοηυίας. οἳ 
Μοτοί. τὸ τὰ τοιχύτα. 
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4ΓΡΙΠΙεΠΙΗΠΙ δοἆΐβ, ουπι ϱοὺἰβ {368 Γ6Β, 46 40 ἰἱ]- 

ἴηις ργαροἱρί : αὐῑο ἰδμιδιοὶ αἰἰίς φογἱἶνοτο διάςὰ- 
ΠΙΙΙ5, ἴδίποη ἰ6 ]υάϊΐςο ϱ9υδαπι 4]οεγθ 46 }αάοίυπη 

αυὐΐγθ, ρογὶομἰο ΠΟΠ γὰασαι. ὠείοτυπ οοπαυίππυς 

αἱ ᾖιιδαίς πι]ηίπιο «οπίΓαάΙςΘΓ6. 

ΧΟΠ. ΡΟΡΗΠΟΝΙΟ ΡΒΑΕΕΟΤΟ. 

5. ΟΝΕΟύΠΙ 1ΠΕΟΙ Ου 

ος εἰι. Τα Υ6γο ου 4αοσαο ἱάοπεατη ρλλἰοςορμία Α δειξιν, τὸ τοιαῦτα χαὶ περὶ τοιούτων 

ια 

ἐπιτάσσειν 

ἡμῖν ' ἃ χᾶν ἄλλοις θαῤῥῶμεν γράφειν, ἀλλὰ τό τε 
ὑπὸ σοὶ χριτῇ χινδυνεύειν οὐχ ἀσφαλές. Ἠειρασύ- 
ψεθα δ ὅμως (09) μὴ ἀντιλέγειν χελεύοντε. 

1. ΣΩΦΡΟΝΙΩ ΥΠΑΡΧΩ (60). 
(ουρίεείεμάὶ δοριγοπῖκηε ἀεείἀετὶο ἐεπείαν Ογεσονῖκε; Τοβαί εαἶίεπι κἱ δἱδὶ ρε ορἰδοίαε εονσγεεείονέε αι- 

9 ὕγαικ (αγσίαίμγ. 

Εαυοί ηυἱάδαπι 151] οἱ «οπηπιοᾶἰ πορίος 9θ0θ8δΙΙΑ, 
πηιίγυνι οἱἶαπι εἰ φυ]οίθιη ; ϱοἆ Ἰά πο ἴαπυ |3δ- 

Ἔχει τι δεξὼν ἡμῖν ἡ ἀναχώρησις, τὸ ἄπραγμν 

χαὶ ἠσύχιον.» ἀλλ οὕπω τοσοῦτον, ὅσον σχαιὸν, τὸ 
έυπι 4ο οοππιούάμπῃ εδ, φυδΏ Ἱπεοωπιούσω, αιιοἆ τῆς ὑμετέρας χωρίζειν φιλίας χαὶ συνουσίας, το- 

4 νεδίγα απιο]ία θἳ [2η ἠλγίίαίθ, το (ωΠΙί Ππο- σοὗτου πράγµατος. "Αλλοι τῆς σῆς τελειότητος ἀπο- 
Πιοπεί, 116 δε]υπραί. ΑΙἱ ρταφιαυὶ (μα γἱγπυίθ λαύουσιν ἡμῖν δὲ μέγα (61) χὰν εἰ τοῦτο ἔχοιμεν, 
(γισρέιις» μουὶθ Δυί6Π Ἠου Πιαρµυσι εἱ ἁιηρ]ῖη Ἑ οπχιὰν ὁμιλίας τὴν ἓν τοῖς (61) πρἀγµασιν. ”Αρά σε 

(μδιζέ, οἱ φεγαιοηῖς οἱ οοηργεκβοπἰφ υπ ια 80 ὀψόμεθα πάλιν; ρα περιπτυξόμεθα τὸ (65) ἡμέτε- 
Ιιαιογίπιυς, ᾳὐ ἵπ ορὶδιοιῖν οοπεησίυσ. Λη γεγο 
ιο γυΓδύπι γε υίηιιςἹ 4η γυγδπῃ οοπρἰθοίδιηυς 

ἀοοιι ποκίγαπὴ οἱ ογηαΙεπίπ : ἰάᾳαο γἱί πο- 
σι τοἱἰᾳυ]ς ἁαλδίίας} δἱ αυἰάεπι ἀείιτ, οιηπῖθ 
Ψεο ργαϊία ᾖαῦαδίις 5 αἷη πίπιθ, Ίδη πιατίιηα 
ποδιτὶ ρωτίθ πιογιυὶ δυπιάςδ. Τα νετο Οτοροτίὶ εαὶ 
ΓδυςΓ3Γ6, 36 Γ68 ΠΟΒΙΓΑΡΘ Ο60ΙΗΠΙΘΠΙΟΓ ΑΛ. 

ΧΟΙΥ. ΛΜΑΖΟΝΙΟ. 

[ον σεµνολόγηµα:; χαὶ τοῦτο δοθήσεται (64) τῷ της 

ζωῆς ἡμῶν λειφάνῳ; Εἰ μὲν δοθείη, πᾶσα τῷ θᾷ 
χάρις ’ εἰ δὲ μὴ, τεθνήχαµεν Ίδη τῷ πλείστῳ (65] 
μέρει. Σὺ δὲ µέμνησο τοῦ σοῦ Γρηγορίου, καὶ διηχοῦ 
τὰ ἡμέτερα (00). 

εΔ’. ΑΜΑΖΟΝΙ (67. 

δε ἵν αάνεγεῖε ρκίείε ϱΕἰοκορματὶ, ἵπ ἆῑς}ΚΝΕΙΙΟΠΕ απΙΙΕΟΥΜΙΝ 6146 απίπιο ρεγηκαπι αθ]εείο [αἴείνγ (γεφοσῖκε. 

8ὶ αιήφ οοπιυηίυπι ΑπιίοογΗτη, ημο5 ροσπιυ]ίος 
6560 οοµθάο, ες ἰθ Ροτυιποῖοίυς 
Οτομοςϊις ἳ αἱ αυἱά Τεγυπι αμἰι] Ὀίοσγο πο ἀνδίίος, 
ευπι αυἱείο 4ο ἰγαπαι]]]ο ρΗ]ἱοβορΏαγῖ, ΏΟῦ πιαβὶῖδ 
008, 4 αυἶρας ἱη]ωτγία ἱροί Ἱ]]αία οςί, ουγαιίοπι, 

44ηΙ 608, ἀς ύ1)Α, η {άοθπιηθ οἱ νἱίδπη Ργο(ἱθ- 

σε, Ἰρποίαπ αίφιο οὔδοιγμσ εδί : Δἆθο Ιηνὶείο 
ορί απὶιηϊ το]νοτο] 0ο οἱ (6 γµγδιιδ Ιάοπι τοροίῖ : 
Οιιοπιοἆάο [6γὲ απιίοοσωπι ἀἰδ]υηοίοποπι 1 Νοη πι 

Πἀεπίετ τοδρυπάθαθ 6ὔπι Ρ]οβορίιαεὶ, Υογυπ απὶ- 
ΠΟ 6566 ΡοΓᾳυ4πι Πιπιη]ἱ οἱ οὈ]οσίο. ΑΠ{ δηἱσι ἵπ 
αἰἱἱς γεῦας πιο]ίοεοο δυΠί, 1198 αυίοπι η απηο]εία 

θἱ απιὶοῖδ. Ἡογιπι ἰπ πιπισγτο οχι 4οᾳυ6 
ΑΙΠΑΤΟΠΙΙ8 θ8ι, Τω γοΓο Ίο Πα Γθ [0Γἱ4586 ΠΟ. 

Αν τις ἔρηταί (08) σε τῶν κοινῶν φίλων (πολλοὸς 
: Ὀνὶ πιο Ὁ δὲ εἶναι πείθοµαι τούτους) Ποῦ δὲ νῦν ὁ Γρτγό- 

ριος (09); πράττει δὲ τί; θαῤῥῶν εἰπὲ (70), ὅτι 

ἐφ᾽ ἠσυχίας Φφιλοσοφεῖ, τοσαῦτα τῶν ἁδικούντων 
φροντίζων, ὅσα τῶν οὐδὲ εἰ γεγόνασι γινωσχοµένων; 
οὕτως ἐστὶν ἁήττητος. Αν δέ ας πάλιν ὁ αὑτὶς 
ἑπανέρηται' Πῶς δὲ τὴν διάζευξιν φέρει τῶν φίλων; 
μηχέτι θαῤῥῶν εἴποις ὅτι φιλοσοφεῖ, ἀλλὰ καὶ λίαν 
ἁγεννῶς ἔχει. "Άλλου μὲν γὰρ ἄλλος ἅττων ἐστὶν, 
ἡμεῖς δὲ φιλίας χαὶ φίλων. Τούτων εἷς ἐστι καὶ ἑ 
θαυμάσιος ᾽Αμαξόνιος (14). Τάχα ἂν ἑνὶ µόνφ θερα- 
πεύσαις ἡμᾶς, καὶ ῥᾷους ἐπὶ σοὶ ποιῄσαις, εἶ µνη- 

μονεύοις (73) ἡμῶν, καὶ ὅτι τοῦτο ποιεῖς, πείθοις 
τοῖς γράµμµασιν. 

γουἳ ποδίγο πιθάδι; 11639. 40 ἀθείάοσίυπῃ (μἱ Ιδμίτε, αἱ ποδίτὶ πιθµιος Γμθτῖδ, Δίπιις ια γοἱ θάσιπι μὲ 
Ρε; Ιολ [α0ἱ88. 

Χαν. ΤΕΟΝΤΙΟ. ΓΕ’. ΛΕΟΝΤΙΩ (15). 
Οιοά ἴφπε δοάοπι]ίεο εἰ ερἰδεοραἰἑ ἀἰεεοί[κέίοπε [κεγὶ! [ἰδεγαίκε, εἰθὲ φγα(κ[αικν. 

0 [ωυδέυπι 4ο οοπιηοά!Ώ πιοζύωπε, Ἰοδίμπιαυο Ὁ Ὢ τῆς δεξιᾶς νόσου, καὶ τῆς τῶν ἐχθρῶν ἔπη- 

νο Πειρασόµεθα δ' ὅμως. Οοἡ. δ' οὖν. Μυσ, μὴ 
ἀντιλέχειν, ΓΠἰΝίπιε γεκειατὶ» οἳ δἱο αογίυθε .- 
μμ, αἳί (οπι9οΓ., ποπ εοατειατὶ, υἱ ἱορίίατ ἱη 

. 
ϐ0) Αίας 11Χ. Βοτὶρία οοήθπι οἱεοίίογ ί6ΠΙΡΟΤΟ. 
6!) Ἡμῖν δὲ μέγα. Ιί εοἆ. Περ. η οἑίίι. ἡμῖν 

δὲ τοῦτο . 
ϐ2) Την ἐν τοῖς. Οοἀ. οἳ (οπιῦθ[. τῆς ἐν τοῖς. 
65) Ἆρα περιπτυξόµεθα τὀ. ια οοἑᾱ. Βεμ. οἳ 

Ῥαεφ. ἵῃ θάι. ρά σε περιπτυξόµεθατὀ. 
νε) Τοῦτο δοθήσεται. Ύοεθιῃ τοῦτο, 4ὐ ἀεοταί 

η ΒΙΙ., εαρρεάἰίθτυπί ἀυο κ μ. εἰ Ρα8ρ. 
(65) δη τῷ π.είστῳ. [ία ο . Β6βΚ. οἱ Ραις. 

η εδΐι. ἤδη ἀεέθι. . 

φράσον, ἐφ᾽ . 

(66) Καὶ διηγοῦ τὰ ἡμέτερα. ΒΙΙ]., 6γεφουὲῖ εωί 
1ηοΙογία εοί6δ, ας Γες Νυείγαε παττα. 

(67) Αίας 1 ΧΧΧΙΙΙ. δοβἱρία οοάθω οἶγο]ίος έοσι- 
[ο, 
68) "Α» τις ἔρηται, Τὰ οοἆ. Ἀδα., Μοιίςο. οἱ 

ου ώνος η εά!!. τρσται, ο 
(59) Ὁ Γρηγόριος. Όπις ουἀ. Ἠαῦοί ὁ Γρηγόριος 

μῖν. 
(70) θαῤῥῶν εἰπέ. 0οἆ. Βερ. οἱ (οσ)6{. θαδῥῶν 

συχίας. 
(1) Αμαζόνιος. Τάχα. 004. ᾽Αμαζόνιος, ὃς τ 
(73) Εἰ μνημογεύοις. Ἶια ο0ἀ. ὰς Οοπιυεῖ, ἵπ ο. 

εἰ μνημονεύῃς 
(76) ΛΙας (111. Φοεὶρία οοἆσηι οἱγοῖέος (οπιροςθ 
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ῥείας, δι ἣν ἡμεῖς 

Σοδομιτικοῦ πυρὺς χαὶ τῆς ἐπισχοπιχῆς ἐχλύ- 
σεως (14). Ὑμῖν δὲ πῶς ἔχει τὰ πρὸς τὸν θεόν; 

ταῦτα ἐχέτω χαλῶς», τ' ἅλλα δ' ὅπως (1ὸ) ἂν ἔχῃ, 
Καΐρειν ἑάσωμεν. Μιχρὸ» ἔτι, χαὶ ὄφομαι τοὺς ἐμοὺς 
ὑθριστὰς , ἠνίχα ἂν πυρὶ Χρίνηται τὰ ἡμέτερα. 

Ἡροσαγορεύομεν ὑμᾶς, καὶ δι ὑμῶν τοὺς χοινοὺς 

φίλους. Μἐμνησθέ µου τῶν λιθασμῶν.! 

Γσ’. ΥΠΑΤΙΟ (10. 

ερισιοι Χο. 

ἐλεύθεροι γεγόναµεν ἕἔξω τοῦ Α ἱπρτουϊιαίεπη, ᾳυὰ [ποίυπι εδί, υἱ δοάσπηείου Ίππο 

μι 

αἴᾳυο ορἰσεοραἰἰ ἀὶδφοίαίίοπο Ηδωογαιί βίπιις | Ὑο- 
υῖ6 αυίεπη 4ο ραςίο το ἀἰνίησ 5ο Ἠοῦθηί ” Ησο 

5Π6 Ρπιεείατο βἰαίιι εἰηὶ : οφίογα οπιμία, «πουμο 

Ραείο 56 ἠαμθαηί, ναἱθγθ βἰπαπαδ. Λάμιο αἳ]- 

αμαπίυ]μπῃι, οἳ 906 α ηυῖρις οομιηθ]ία πι]ιὶ 
Π]αία οςἰ γ]άεβρο, εά1η γ69 μοβ ρες ἱρποῃι ᾗ1άἱ- 

οδρυπίιγ. ῥαἰαίεπι νουί ἀῑείπιαςφ, αὁ Ρος το 
οοπιππυμίθις αιιίο18. 1 αρὶάαίἰ0Π6ΘΦ 1ΠΕΔΦ ΠΙοΠΙΟΕΓΙ3 

ἱεπείο. 

81 ΧονΙ. ΗΥΡΑΤΙΟ. 

Βο]εί (εγεφογίμε φμοά Ηγραιίο ροίΐεις εἰς (απίμίνηι ἀμπίακαί, Εοεἰεεία ἱπιρετίο εεάέτε ῥτορίεγ ἱποίάίαηι 
εοαεία». 

Πολὺν ἐζξημιώμεθα χρόνον, οὐκ ἐχούσης (717) τὸν [ 
πρῶτον ἓν ἀνδράσι τῆς πρώτης ἐν πόλεσιν. Ἔδει 

γὰρ, οἶμαι, χεθηναι (78) τὸ ἀγαθὸν, χαὶ χοινὸν 
γενέσθαι τὸ πάντων ὄφελος, ὡς ἂν σπείρῃς (79) τὴν 

εὐνομίαν ἐξ Όψους , χαθάπερ τὰ σπέρµατα οἱ τὰς 
τροφὰς ἡμερώσαντες (80), ὡς γοῦν τοῖς μύθοις δο- 

χεῖ (81) καὶ τοῖς πλάσμασιν. Ἐμοὶ δὲ χαὶ πλεῖον 

ἀλγεῖν (89) περίἰεστιν , ὅτι τοσοῦτον ἁπολαύσας µό- 

νον, ὅσα χαὶ ἀστραπῆς ὀλίγα τὴν ὄψιν περιλαμπού- 

σης (86), ἔπειτα ἠττήθην τοῦ φθόνου καὶ εἰς ἔμαν- 

«ὃν συνεστάλην, ἄλλοις τοῦ χράτους τῆς Ἐχγλησίας 
παραχωρῄσας, χαὶ τῆς εὑπρεπεστέρας σχηνῆς {(ἵν' 

οὕτως εἴπω, διὰ τοὺς παἰζοντας εὐχόλως τὰ ται- 

δξίας ἄξια [81] ). Σὺ δὲ, ὦ πάντων ἄριστε, τὴν αὖ- 
τὴν σῶζε (85) πρὸς ἡμᾶς δ.άθεσιν, ἧτις κατὰ τὴν 
µαγνητιν (86) πρὸς ἑαυτὴν ἕἔλχει τὰ σιδἠρισ. 

ι7’. ΕΡΑΚΛΕΙΑΝΟ (87). 

Βἱιίιγπο ἀθιρίηιθηίο Ιηυ]αἱ δυπς, ἆμπ ϱοἡ]- 
εδί υγ Ργῖμια νίτυγυῖη ΡΓηύΠπι ΠΟΠ Ἰαροτος. 

ὑρογιεῖαί ομἱΠ., η] [αἱ1ο5, ὕοπαπι ἀῑπαπάὶ, οπημ] 1ι- 
ασ υἡαίθιη οπηίθας οοπιηπἰσαγἰ, αἱ ος αἱιο 

Φηι](ΔίΟΠΙ ΒΡΑΓΚΟΓΕδ. αιιοπιαάπιοά πι οιηίπα {ί, 

αἱ ἠοπίνιη, οἶνος μηλἰραγινέ, τἱ αμἱάδιη [αὐι]ίς 
4ο ἠἡρπιεμιῖ ρ]αςεί. ΜΙΏϊ νθγο αιηρἰὶος 4υοσ:ιιο ἑήμο 

ἀο]επάῖ οµ μα δνβὶςεἰἰ, αὐοά ουπῃ ἰαπί]υπι ἀυπίαχαί 

(ο ροεῖῖας 6βδ6ΠΙ, (μαπίάπι ΓΠ]ρείγα οἰγὶοίσι ἀυῃπ- 
ἑασαί ου]ο οο]]αδιγαπηίθ, Ρρορίθα ἱπτίάίσ οεαςῖ οἱ 
πιρῖρρυ!η οοπἰγαςχἰ, Εοοἱθρίῷ ἱπιρογίο, ο βρθ0ἱ0Δ4 

8ο6πα (αἱ οὗ 08, αἱ ἵη τους οβδραίἰοηθ ἀἱρηὶς 

{αοἱ{α Ἱαάσηί, 6 γοτυῖς υἱαγ), αἱ] εθἀθῃς. Τα 

γεγο, οπιµῖυπι ῥγῷςδίαηι]βαίπθ νὶρ, ὀµπιάεπι 61Ρ8 

πο05 ΑΡΙπΠΙΙΠΙ γοίηθ, αἱ πιδρηεῖἰς ἱηδίας [θτγυπι αά 
β6 ἵγα]]ί. 

ΧΟΠ. ΗΕΠΟΟΙΙΑΝΟ. 

μπι εεπιρετ εἰ αρµά «ε Πεγεμ[ίαμαα, τοβαί μί αρμά Π]εγοκ[ίαμάπι εἰί ειἶαπι (εγεφογὶαδ. 

Αει σὑ παρ) ἡμῖν ὁ χαλὸς (88) Ἡρακλειανὸς, 
χαὶ λέγων τι παιδεύσεως, χαὶ ἀχούων ΄ χαὶ Κων- 

σταντινούπολις μεθ ἡμῶν ἡ καλη δι ὑμᾶς, εἰ καὶ 
πρόσχαιρος , οὕτω τοῦ φθόνου θελήσαντος. Εἰ δὲ 

χαὶ παρὰ σοὶ Γρηγόριος, ἅμεινον ἂν ἀμφοτέροις 

(74) Σοδομιτικοῦ πυρὸς καὶ τῆς ἐπισκοπικῆς 
ἑχ.1ύσεως. Ισπε Φοάοπεἑ{εο, ΒΙιἱο θἱ μηλχίτνε επι - 
εποτιπι Πρίάίηπςδν ηοίαγο νἰάδίην. Ερίἰεεοραἰ ν6το 

Φάπιρει αριἀ ηο0Ρ 65, 9 Ὦοπο [ᾖαγοιμ]ίαης, ἀοοίτὶ- 
ηυς ο) μίά εἰ ἀἴοθπ6 θ6ἱ αιάί6Πδ, ας Ρυ]οῦτα Οο0π- 
διαπμί υγῃ6 Ρνορίθγ γο μοὐΐφδομιη θ8ί, οἱαηιδί 

υγονὶ ἀμπίαταί ἰοιπροτὶς αραιίο; ἱία οηίι ἠγυτί - 

ρἰαευ]ὲ. θι1οά οἱ οείδιπ 4ρμά (ο Επεροείις δίί, Ι1ο- 

τυηί. Ηϊνο Ὑἱτρϊ]. ὤεοτη. Π8. 1, 141 εα. : 
Ρτῖπια (εγεε [ΕΓΓΟ ΠΙΟΤίαἱεε Όογίετε [ΕΤΤαΠΙ 
1η 51ἱΝἱε, εωπι Ίαπι θἱαπάεε αίφιιε ατὐπία δαστ8 

ἀἰκεο[μ[οπε, φιλαρχίαν ορίδεορογιπ) εἰ θια]ίαῖες Ὁ Ἅῥβεβεεγεπί είν, εἰ υἱείήῃ [λοάοπα µεβατεί. 
ΡΓάναδ(ιο {λ πω] ορἰπίοπες δἱ Ἠδγθφες. Ηδο 
ὁοπιυε!. 

(15) Τ ἅλ Λα δ' ὅπως. ΙΑ εοἆ. οἱ Οοπιδε[. Εάῑε. 
τ᾽ ἄλλα ὅπως. ΜοΟχ, ἑάσωμεν. (00ἀ. Περ. ἑάσομεν, 
Δἰπεπιμ». 

(76) ΛΙΐας 0ΟΧΟΗ. βοεϊρία οἱγοίίογ θοάδίη {6ΠηΡΟΓ6. 
(77/ Οὐκ ἐχούσης. [ία οοι]. Εδρ., Θαγ., Μοηίδο., 

Νογεί. εἰ ΟοπιυςΕ. π θοά]τ. οὐκ ἔχουσαν. 
(78) Χεθηναι. Ιία Μυμίας. οἱ Μοτοί., α αἱ οιίαπι 

ἱερυπί λεχθήναι. ἱ 
τν Ώς ἂν σπείρῃς. 09ἆἀ. Ἆος. ὡς ἂν σπείἰροις. 
80) Καθάπερ τὰ σπέρματα οἱ τὰς τροφὰς ἡμε- 

ρώσαντες. 094. Βθμ., Μοηίαο. εἰ Μογε]. χαθάπερ 
οἱ τὰ σπέρματα ταῖς τροφαῖς ἡμερώσαντες. 
61) Ὡς }οῦν τοῖς μύθοις δοκεῖ. Εἰοπίτι, οἱ {α- 

μι] 468, Ιοιιίηες οἱἵπι ϱἱαμάίθιις γἱοἑἰἑαῦαηί, μ5υ 
[τυιοπίί Πο υιὴ τορογίο; αθὶ υδἱ 06γες5 Ίυηο οἱ- 
δι) ομιυίθυς πιουβιρανἰ, ϱἰαπάἰὺιιδ ραςεῖ ἀεδίθ- 

Ῥατλοι. 68. ΧΧΝΤΙΙ. 

Μος εἰ [τωπιοπί{ε [αῦογ αἀαϊμε... 
(82) Π.εἴον ἀ.ἰγεῖν. ὁοά. δἱ (οιωῦθί. πλέον 

ἀλγεῖν. Μοπίαο, δὲ ΜοΓε]. πλείονα λέγειν. 
(56) Περιὰλαμπούσης. 0ο. αἱ Οοπηδε[, διαλαµ- 

πούσης. 
(84) Τὰ παιδείας ἄξια. Ίια Ἱερίπιμ ουπη 00ΠΙΡΟΓ. 

Εὐῑι. τὰ μὴ παιδιᾶς ἄξια, ἐπ γεια πη{ηίπιε (ιάἰεγὶς. 
(85) Αὐτὴν σῶξε. Μοηίαο. 6ἱ 0οπιὐ6Γ. αὐτὴν σου 

ε. 
(86) Κατὰ τὴν µαγγητυ”». Ὀ6 πιαρηυίο Ἱορὶάς νἱἀ9 

Ῥ]ίη. ὴδ. ἅχχνι, «αρ. 16, υὈἱ ναγίὰ9 οἶας εροείον 
εοπηπιεπιογα!. 

(87) ΑΙας ΟΙ ΤΙ. Ρογἱρία οοάσπα οἱγεῖίον {ειπρογθ. 
(86) Ἄεὶ σὺ παρ) ἡμῖν ὁ χα.]ός. Ἱῖα οοἆ. Περ. 

οἱ ΟοπιροΓ., βἴοφιιε ερ ΒΙΙ.; αἱ Μοπίαος. ἀεί σοι 
παρ᾽ ἡμῶν. Ύετυπῃ µιοµάοςο, αἰι Μωγα[.; ΠΑΩ 161 
η οοἆ. κοεερίαπ) {ωοίας Ιεοίοπο Ἀπβείσυο 
χαλός. 
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11 ὁ, ΘΗΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙΟσΙ 1“. 

Ημ μγίφμο ΠοδΙΓΗΙΗ Ίιου Γαθεῖί, Ιἀ αμίοπι ρεΓ ερὶ- Α ἔχοι (89). Δηλώσεις δὲ τοῦτο δι’ ἐπιστολῶν, ἃς ἐπι- 
ρἱοἱα8, 4496 4ἱἱ Πο ω]ίίθ6, ΡἰαΠιπι [{αρἱεφ. ἃάιι 

μου υππῃ ουδ. 

ΧατΠΙ. Α/0 ΕΟ5 Ο01 ΠΕΜΡΟΒΙΙΟΑΜ ΑΡΜΙΝΙ- 
ΡΤΗΛΝΤ. 

στελεῖς (90) ἡμῖν ὃ µόνον ἑνδέχεται. 

ΓΗ’. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ (91). 

ΑΟΓΙΙΕΥ οὔ]μγφαί Να ξἰαμκύλος (ΓΙΘΝΙΟΓΙΗΙ εταείογόδ, ϱἱ ἀἴαεοπιπε αἱδὲ εΠαγκήιν Εκ[ο οαρείία πιατίγτωα 
ἑπεφηίέκπε, εεφαίεπι [εεεταμι. Εἰάείνγ ΤΗ([ειοπηίο (9133 ης ερἰεἰοἰα ἐοάεπι ΙΕΠΙΡΟΤΕ, κο ερετίοτσε, οετίρία, 
ΤΙΙεΟΙΘεΠΙΜΙ, 4ε (πο ἐπ εα αγ, ἰπεξγίη εδ, απι ἐ[ίε οί, αά πε επεὲαί (γεροτὶϊ ερἰε[οία. 

ο πεί πο α ΠΏ]οσοπμίς απἱήοι Φἱπορθηφὶς Ρ6Γ3, 

αἱ νερίτα (υπιρεδίαίθ ο5δοί, ἰειπροτατιιγὶ ϱ666 ν]άθ- 
ιη]ηϊ, νου) 1ρδἱ 4αοαιθ µ:αηυη ἰπ]εσξδασί, αγίθίη 

Ἶροῖὶ οὐ]ἱοἰοηίος, 84 ρα]μιμ, Ῥαουίαπι, οἳ Ώου 

ἑροιιπι αυοά εκ Ρρἱη]οβοριη ργαδεγ)ρίο η]! ροββ!- 
ἀσγοί, νδοΡυιη πυπο ἵῃ ης, ΠΠπο ἱ []αηι ἀοι)ιιπι 

Ὑμεῖς µοι δοχεῖτε, μηδ ἂν τῆς Διογένους πέρας, 
εἰ χαθ᾽ ὑμᾶς ἣν, ἀποσχέσθαι τοῦ Σινωπέως (93, 
ἀλλὰ χἀχείνῳ τὰς χεῖρας ἐπιθαλεῖν. τέχνην ἔπικε- 
λοῦντες αὐτῷ, τὸν τρίβωνα, χαὶ τὴν βακτηρίαν, 
χαὶ αὐτὸ τὸ χεχτῆσθαι μηδὲν ἓκ φιλοσοφίας (33, 

ἄλλοτε δὲ ἄλλῃ θύρᾷ προσφοιτᾷν εἰκῃ διαζῶντε 
οοιμιηθατοί, {θπιοΓΟ, ἀἴηιι ιί βογ9 [θγουαέ, νιοί- Ὁ ὅθεν ἔτυχεν ' ὁπότε καὶ τῷ ἁδελφῷ Θεοτέχνῳ ζημίτ 

ἴαης : ᾳυἱρρὸ ευη [γατὶ φ.οᾳπὲ Τ]εοίούπο ἆὰ- ἐπιβαλεῖν ἐπιχειρεῖτε τὴν ἐκ τῶν τεχνῶν. Τί τρῶ- 
ΠηΠΕΙΗ οκ αἱ (ἶ ης ἱγοραγς οοποιµ]. Οἱ επ σιη, τον, Ἡ τί µέγιστον εἴπω τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ ἃ- 

αυἱ φυἷά μιαχέπιυπι ἀἰσαα ες 6, θ19 ]μδίθ ϱτο Χχαίων (93); ὡς διάκονός ἐστιν, ἃ ὡς ἄπορας, Ά ὁς 
εο ριυ[εττῖ Ροδδιιμι7 Αη ᾳιοά ἀῑδίομιιΦ ο8Η] Απ΄ Κξένος, χαὶ ἄλλοις (95) μᾶλλον ἡμῶν προσῄκων, 3 
υιού Ίπορς 7 Αη (1ο εχίγαµεις αἴᾳιο ἂὖ 405 Ῥο- ὅτι τὸν Ρίον αἰδέσιμος, καὶ τῶν μαρτύρων ἱερὶς 
ες 4ὐ.ΙΙ ἂὖ πο αίπεηςἹ Απ φιοά γἱία εἰ πιο» καὶ πάροιχος; Ἴστε δὲ ὅτι (96) χαὶ ξενοτροφεῖ παρὰ 

σιυυς νεηογαλἰῇ]δ, 4ο Π)ΑΓΕΥ ΓΙΑ) δαεογάος οἱ ἱηφί- δύναμιν. Καὶ τοῦτο ἴεως ἀδιχεῖ µόνον , ὅτι μόνος 

ΠἩπυδὸ Οπἷή πο ἵ]αά ᾳαἱάδια νοῬ [υρῖῖ, φιιοά εἰἰαπι τῶν αὐτόθι βιάκεται εἶναι χρηστός (97). ΤἙούτων ὃ 

υἶέτα νίτος Ιοδρίία [ταῖς δἰυάίυπι οο]ῖέ. Αἰπιις Που Ἅᾖτι μὲν µέχιστόν ἐστιν, αὐτοὶ χρίνατε. Τῷ δὲ ἐν 

ππυπι {ογίαςςο ροεσαῖ, αὐοά μΏ.8 ος οππίρης, ᾳὐἱ θρώπῳ διὰ πάντα συγχωρίσατε, μὴ δόξητε μαρὰ 
"λο δυπί, υεπὶρπίίαιἰς οΠεῖΐ ϱε ἀεάεγε πἰίαγ. Ἡο- τὸ χοινὸν ὠφελοῦντες, μεγάλα ζημιοῦσθαι (96) εἰ- 
γα φιοάπαπο μηαχίπευπ) δέ, τον ἱρδί Ρεγρεπά!ίθ. τοὶ, γυμνὸν, ὃ δὴ λέγεται (99), μὴ ἁἀμφιεννύντες, 
Ποπμί αιίοπῃ Εἱς οπιπὶὺας ἆθ οδυεῖς Ρραγεῖίθ, Πο ἀλλ ἀποδύοντες. 

αἱἰοαι] εχἰριιπ Πεοο οοπιπιούύπῃ ἀΠΟΓΕΠίΟΒΦ, ΠΙΔΕΛΙΗΗ ἱροὶ ἀοιγοθηίυπι εεἱρία(ίδ, πυάασι, πι ἀψ 
κ«ο]οξ, ΠΟΠ υοφίἰθηίσ8, 506 οχαοεπίθ8. 

ΧΟΙΧ. ΗΟΝΟΡΙΗΠΟΝΙΟ. 1θ'. ΟΜΟΦΡΟΝΙᾳ (1). 

Ιιακάαί απαε]οτειῖεα υἱία ἀεαϊ(κηι, ορίαίφιιε ιέ εἷο αἲ ΒέιίΠι οοφεΠ{εδ πιαίἰ δοµὶ: ῥεπε[αείακι. 

Αιά[ο ἰ αη]ιπο ἀσά[ίαπι 9956 γἱέ αμαολογείίος, 6 ὨἨννθάνομαί σε ἀναχωρητικῶς ἔχειν, χαὶ εἴ 
αἴηιο υήηληι ποΡίς βα5 άοπηπες Βαρίίδία, 4.ἱ θἴίαπι ἍἸὙένοιο ἡμῖν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστῆς (9). ἢἤ χὶ 
Εἰίδ Οαγιθίί Ίπεοίας 6ἳ {π ορ Φ80ἱ0 πο ΙφάΑπί ἍἉἩλίας ὁ τοῦ Καρμήλου: χαὶ τοῦτο µόνον ἁδικί- 
αἱ οἀενυπί ποβ, ααοά επι Βεο σοπ]αηραπί, οἱ σαιεν ἡμᾶς (ὁ) οἱ μισοῦντες, τὸ πρὸς Θεὸν συναγαγεῖν 
εἴπεστθ Γ6ῬιΙ5 οαερίίθυφ αἀά]οππί, ποροιἰῖθ ϱἱ ἴι- Ἅχαὶ δοῦναι γνησίως τοῖς ἄνω (4), πραγμάτων καὶ δε- 
πια] έθις ἠνεταίος : υἱ ην] 4ποφαε Ἰοποίαεἰαηξ ρύδων ἁπαλλαγέντας ' ἵν' ἄχοντες γοῦν εὖ ποιῶσν 

ποὈίθ, αωαιάοφιἰάθιη νο]θηίοβ ποηυδιπῖ. ἡμᾶς ἐπεὶ μὴ ἐχόντες δύνανται. 

(89) Ἄμεινον ἂν ἁμφρυτέροις ἔχοι. [ία οος. Πορ. ο[Πεία εἰθί ρευ οἷην αγτοφαί.; ΟοπιΏθΓ. παί δη : Βρεύ- 
Ρανς. οἱ ΟοπιὺοΓ.; Μομµίαο. οἱ Μουε!. ἔχῃ. η εἀἰι. πἱαεἰς ο[βεί(ς δἰάεῖ, ἱπιρεπαίκγ. ἵπ οὐ]ε. βιάζε- 
κ ν ἄν. , πα. τν) 

(90) Ἐπιστεεῖς. Ιλ ο0ᾱ. 4ο ΒἰΙ]. ἵπ οἆϊι. ἐπι- Ζημιοῦσθαι. Ιία οοἆ. Βαμ., Ἀξογο]. οἱ (ο- 
στέλλεις, μοί η θ41ἱ. ζημιοῦσθε. υα ο 

(91) Αἰίας ΟΧΟΥΙΙ. δοπίρια εοάεμι οἰγεῖίον (δίη- 
Ρογὸ. --- Πρὸς τοὺς πολΛιτευυμέγους. ΟοιιμεΓ. : Λά 
πιαφὶδίγα(πδ ἐ05 φιὶ εἰοίίαίειι αἁπιμὶσίγαλέ. 
δν Τοιη. Ι, Ρ. 189. 

εο 

(99) Γυμνὸν, ὃ δὴ .Ίέγεται, οἵο. Νκάο φεε(ζνιεν. 
ία ἀείγαμεγε, αὐαρίυηι εδί βριιὰ Ε{αδήυπΑ, οἱ ευ 
Ραΐυ5 ρτο 60 ϱμοἆ θ8ί, αὐ ϱ0 6Ρ6Γ8το οπιοἰαπθῃ- 
η, οἱ ης δἱξ ἠ η Ίοπι ηιιοά αμ[εντὶ φ1θαξ. 

(1) ΑΙίας ΟΟΧΧΣΧΥΙΙ. δοβίρια 4Η80 οχοιηῖο 58]. γε] πιαβὶδ ἱπειπίο 682. -- Ὁμοφρονίφ. Ἡλπο ερὶ- (55) Ἐκ φιλοσοφίας. Ίια οοὐ. Πορ. οἳ Οοιμδο[.  δίοίαπη, Ἰθβδοίο Ύὐα ἀμοίις γαἱΐομθ, 3 Εἱραμίμαι 
η εὐἰε. ἐκ τῖις φιλοσοφίας. | δει Ὀἱραρίΐυπι δογἱρίᾶπι Παγταί Τἱἱοηιοιίέως. ἰα 
ο. ο ρ αὐτοῦ δικαίων. Ουμωῤοί., Εκ ἐς ΙΙ. 

{δεις ης {{ἰέις εἰαίμαίμγ. 2) Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. (οὰ. Πορ. Ἰά 
ἳ 9 . «εώς . ο.  Μομίας., λογοί., - Βαπτιστής, ς ων. 
η]. οἱ Οοἱ1)δο[. { οά/ι. χαὶ ἄλλοι. . ὦ) Ἀδιχήσαιεν ἡμᾶς. Ἶια οοἆ. Εοα. 90/49 
(96) Ἴστε δὲ ὅτι. Πο 1. 1η εὐἰί, ἴστε δὲ ὄγε. οὐἵς ἡμᾶς .. μα κ. ο 
. Βιάζεται εἶναι χρηστός. τὰ «οἱ Βορ., Μ.Π- (4) Δοῦναι γνησίως τοῖς ἄνω. Μοτο]. : ερ 

ἴδῦ., Μογε]., οο)οΓ. οἱ Βἱ1{. φαξ νο, Εεση ας ἁρηί εκοσνῖς εἰ οσο [ἶδιις 

92) Σιγωπέως. Ιτα «οἱ. [η δι Ῥυνωπέως. ΜοΣχ, ϱ 
. Ἡες. οἱ ΟοιηῦεΓ. κἀχείνῳ ἂν τάς. 
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Ρ’, ΓΙΓΑΝΤΙ (ὅ). 

ΕΡΙΡΤΟΙΑΛ 6. . 111! 

ο. οΙσΑΝΤΙΟ. 

Οκίε οὖς {ίίο (σἰφαμίίμε, επι ἐπ αγ πίδιις ρατίε 11, ερίρταπι. 3, οἱθαπίήιπι αμρε[[αῖ, ποπ πουϊπιδ. ]η(ου 
Θτιηυιαδ θαμάϊο εερεγαδωπάαί (σγεφογίµε, φαοά ἀῑφαιις εἰ Παθίίις ΡΤΦὐο [οτί τυγί(αἱδ, δυίαφιε ἐἡροί [ἴγηια 
[απι[ἑωγίίας οι ἱϊδοφμὶ εἰε α[[εοιὶ διωι{. 

"Ἠσθην τῇ χλήσει, ὑπερήσθην οἷς γράφεις, οὐχ Α (ΟΥῖδιιδ δη νουαίίομθ: ἰἶδ, 4ὐ 5ομδΐ5, Ια1ἱο 
ὅτι ἐπαινούμεθα ( μικρὸν γὰρ), ἀλλ ὅτι φρονεῖς 
ὀρθῶς' χαὶ δεσμός σοι τῆς πρὸς ἡμᾶς ἀγάπης ἡ 

τῶν αὐτῶν ἑἐλπὶς, χαὶ ἢἡ Υνησία τῆς Τριάδος προσ- 

χύνησις, ἣν φθεγγόµεθα μᾶλλον ἡ ἀναπνέομεν, 

καὶ μετὰ χινδύνων, χαὶ ἀχινδύνως (6) ' τὰ μὲν ἄλλα 

διδόντες ταῖς χαιροῖς, ὡς ἂν βούλωνται (7) , περιφέ- 

ρειν, τοῦτο δὲ ἀχίνητον ἐν ταῖς φυχαῖς ἔχοντες , τὸν 

µόνον ἄφθονον θησαυρὸν , χαὶ ὄντως ἡμέτερον' ὡς 

ἔγωγε, ὅταν τ᾽ ἄλλα ἐνθνμηθῶ, χαὶ ὅσαι θλίψεις αἳ 
μὲν περιέσχον ἡμᾶς, αἲ δὲ περιέχουόι, καὶ τὴν 

ἀνωμαλίαν τῶν ἄνω χαλ χάτω στροθούντων ἡμᾶς 

καχῶν (8), καὶ τὸν πόλεμον ὃν πολεμούμεθα ὑπὸ 

πάντων, οὐδὲν ἁδιχοῦντες , πρὸς τοῦτο δὲ ἁποθλέ- 

φω µόνον, ὅτι χἠρυξ γενέσθαι τῆς ἀληθείας χατ- 

6θρΗ11, ποπ α ιοί {αιιάθιΗς (ΡΑΥύΗ εμίπι οί), 5ου 

αιιία τεςῖθ οδμῖ, δἱ νἱμοι]ίηι (ιι 6Γρα 05 

οὐκ] {α[ἶδ, θογιιιάθιὴ «ρος οδί, οἳ ρείπ]αηα Ττὶμί- 

(οἱἱ5 αὐογαο, 185) οΠΗ 81118 αηαρίς 40401 δρἰ- 

ΓΑΠΙ5, οἱ ου ρογίει]ο, οἱ οχίτα αἱθαπι ρογίαιίς 

οµι οὔίοτα (ομιροτί μας ρεριηίαπι15, υἱ ϱἳ, 410- 

πιοο νοἰιοτὶηέ, νεΓδεηί 4ο οἰτουπι[ογαηί ; Ἴιου αι - 

ιοιὴ μα θί]ο η απιιηῖς ᾖῤθιπιις, δοἱυηι ἑην]άῑαρ 

οχρεΓἰειη 84 ἰ{οδδΙ Γη οἱ ναι Ποδίτµπ : αιιαγθ 

(Ηἱ46ΙΩ 60 ο ΠΙ αἰία πιεηίθ Αρίίο εἰ (ιοί αγι- 

πι ραπ οἰγοιπιάθάθγῖηέ ΠΟ, Ρατ Ητη οἰγοιηάθηί, 

οι ΠιηυαΠίαίθην πιλἰογΕπ ΦΙ18 Π05 ΒΙΙΓδΗΠΙ 4θοΓ - 
δι! οχαρἰίληῖ, οἱ Ὀδ[απι φυ0 αΥβοής αὐ οἱἱ- 

ηἶαιθ, π]ίαιη ἱπίογδμίος {π]ιγίαΗα , έππιαιο αἆ ἴνου 
ηξιώθην, παρεῤῥιμμένης τε χαὶ ἀπεπτυσμένης ἓν τῇ Β ιηύΠι δΡρθεείο, οφυοῦ ἀἱρηιις μαδίίην δἷπι (οί ρα 

ἑρήμῳ (9) διδασχαλίας ὑγιαινούσης , καὶ ἀθάτῳ, χαὶ 

ἀνύδρῳ, χατὰ τὸ γεγραμμένον. μιχρὸν εἰπεῖν , ὅτι 
λύω πᾶσαν ἁδημονίαν, ἀλλὰ χαὶ ὑπερίδομαι (10), 

ὡς µειζόνων ἣ χατ᾽ ἐἑμαυτὸν ἠξιωμένος. Πρὸς οὖν τί 
ταῦτα (11) γράφω; ἵν) ἐχεῖνο δηλώσω, ὅτι μόνη µοι 
βεθαἰα φιλία χαὶ οἰχείωσις πρὸς τοὺς οὕτως ἔχον- 

τας. Τῶν δὲ οὕτως ἑχόντων (13) τίς ἂν ἑκὼν ἀπολεί- 

ποιτο εὖ φρυνῶν; τίς δὲ μείζων ἑορτὴ τοῦ τοιού- 
τοις συνεορτάξδειν (15): Εἰ δὲ ἡ ἀῤῥωστία , καὶ ὁ 

χειμὼν ἐμποδίζει τὴν προθυµίαν, οἴσω μὲν αὐτὺς 
τὴν ζηµίαν ' συγγινώσκετε (14) δὲ ὑμεῖς , χαὶ χαι- 

ρὸν ἄλλον συντυχίας ἡμῖν ἑπεύχεσθε. 

γογ]α!ίδ, ουπι ργο]εσία θ866ί 4ο ἀθβρεεία ἵηπ (6ΓΓ4 

ἀθδοτία, οἱ ἱηνία, 6ἱ Ιπβφίοδὰ, ὑί δοΡἱρίαπη οί 3, 
64114 ἀοοίτῖηα : ργοροθ ἀἰσοσίτι, ΟΠΙΏΘΠΙ αχ]θί1ίθιῃ 

εχοιέίο, δδά οἱ ϱαμάἰο υροταδυμάο, υἱ πια]υγίδας, 

ᾳµ4ηΏι οοπάἰΕο Ἱλοα ροδἱαἱὲ, Ιιοπογαίιβ. Αά αι] 

ἱρ]ιις ο δυσίρο ὁ ἱ ιά ἀθοίαγδιη, θοἱαΠι πα! 

ΕΕ 6956 αιηἰο]ήαπι οἱ [αποϊλαγἱλίοπ ο ἰἱθ 

αιἱ ἱί 5ο Ἠαδσηι. Εοφαῖς νθτυ ραπ οαρίέΐ5, (6 

δροηίθ ἀθεῖί, «αἱ δἰο αηἰιπίς οοπιµαγα! ουηί 7 0 

1)4ἱ0ς θο]θηληίίαδ, 18η ουµϱὶ {α]ἱρις [εδέιπι οεἰθ- 

ωγατο ὃ θιιοἱ οἳ ἑω[γπιίας οἱ Ιήυθγηα ἰθπιροείας Ριο- 

Ἱ]υθαί αἱαογίίίθπι, [6ΓΑΠΙ 64116 ἵρ5ο άδΠΙηΜΙΗ, Ν08 

ΔΙίεΠΙ οοπάοπαἴθ, θἳ α)]ὰπι «ΟΠρτυβεα8 οοσβρῖοποῖΏ 

ϱ ποὺίβ αρργοσαπηιηί. 

ΜΟΝΙΤΟΜ. 

Γπείφπεε επΠί ργα εαίετίε ἁῑ(ς (γεφοτίϊ αά (ἱεάοπίππε ρτεεὀψίετωπι ερἰείοία, (μα Παείεπμε {1ίεΥ ογα-- 
[ἰοπες πιπιεγαία’ επί, εἰ 00 εἰ 9ἱ οεάες οἑεβαγά!). 

Ρτὶοτίς ερἰείοἰᾳ ῥρατε Πὶασφια ἵπ ΕρΙεειο εοπεἰ]ο (15) Λοποτίβοε επι ᾖας τα. ἰαιόσίντ : 
Οπεροςῖἱ πιδσηἰ φαπολἰθαἰπιῖ ερὶεεορὶ Νασαμζεπῖ, εἰο. ἴπ εοπεἰίο φµοῃπε (Παἰεεάοπεηεὶ (16) έαηφιαπι 
ριορΓία οοποἰέ (οἱἰκ5 αἲ εοφµε αἀορίαία ρτο[ετίις;, αὐ ἱππμπιετίε εεγὶριογἰδεε εἰ[απίικγ ερὶσίοία ἐς αά 
(εάοπίμπι : α ὅοαμε Μαπειίο, α Ρείτο Ὠίαξοπο, α ο με(ίαπο Αµθμειο, α ΤΛεοάογείο, εἰο. Απιῤις 
ἐίία ερἰείοία Ρἰαμκίτα εοπυἰείογμπι οἱ εοπ(πιεἰαγπι αὐ Παγεηεῖς, ϱµογΗΠι ϱΤγογεδ ἐπ ἐς το[ε(ίπίη, 
6γερυγίο ΠιεΓΜεΤΙΜΙ. ΝΟ επίηι ἑαπίμπι ργαῦα Αρο[ἱπαγἰδίατκήι Ἴαπι παία, ὕεΤΗπι εἰἶαπι Νεκογὶὶ ει Εμίι- 
εμείἰε ἀοθημιαία, Ργίνρηµαιι Ππακεετοπίκτ, Ργο[ίθαπίκγ. ὡετὲρεῖι Πας ερἰειοἶἰας (σγεφογίμδ Λαμά (οπλίαπ[ίμο- 
οί, μί επι εδί Βἰία Ογείεπεὶ, φεά Αγαπαϊ, μδὶ αὐάίσαία φεάε (οπείαπίἰποροίἰίαπα τογεαθαίµτ. (ιιοά 

 Ρρρα], Ἱχη, ὂ. 

(5) ΑΙίας ΟΟΧΧΧΙΧ. Φοηρία 4ηΠο 685. 
(6) Καὶ ἀκιγδύνως. 004. 209234 ἡ ἀχινδύνως. 
(7) Ὡς ἂν βού.Ίωνται. 004. ἱἀ. ὡς ἂν βούλοιντο. 
(8) Στροθούντων ἡμᾶς κακῶν. Ἰη ο0ς. Μεβ. χα- 

χὼν ἀθθρί. 
(9) Ἐν τῇ ἑρήμφ. 0οἡ. Βεμ. ἐν γῇ ἐρήμῳ. ει- 

ει Μογε].; Ταπι αά ἠος (αΛΙΚΗΕ ερεείο φκοά ργαεοπὶυ 
νεγαἰἰς 4ίφε οἰπι Λαδίίμδ, (μα Ρτο]οἰίμγ εἰ ες- 
«υπ; ἱπ ἀθεετίο ἀοείτίπιδ δαμίξ, ἵΝ ἠπίο {οεο εἰ 
αία ἀεεί1 ο. 

(10) Καὶ ὑπερήδομαι. Μοτε]. : ΕΙ φαιάἰο ἀε[ίνι- 
ές ου. Ὑϊἀεπίατ λαο οχσυιαηιίὤγυροι 1ἡ, αἲὲ Όοσι- 

Ὦ Ἰῇ., ά4θ θδο]ίαία (Οοηρίαηί]ηορο]ϊ Ὑογα [46 οἱ οἵ- 
Ειοάοχα. 

(11) Πρὸς οὗ» τί ταῦτα. Ἱία οοἑᾱ. ποριτῖ. ἴπ 
θ6411. πρὸς οὖν σε ταῦτα, ἰᾳί(ιγ ππο αἆ Ιε δετἰδο. 

(13) Τῶν δὲ οὕτως ἑχόντω», οἱο. Μογε].: Εεφιῖς 
Όεγο ἠδέπεα εί Ρτγιάέπε ἀετετεγεί ία α[}εείομ 

(15) Συγεορτάζειν. Τὰ ουἀ. ποδινὶ. η ε61Ι. ἑορ- 
τάζειν. 

(14) Συγγιώσκετε. 004. Περ. συγγινώσχοιτε. 
(15) Τοπι. ΗΙ ζοπο., Ρ. δἱ4. 
(16) Του. 1Υ, ρ. δ50, 927, δο0. 
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ηιάεηι ναοί ἵπάε εοπΦίαἰ, φμοά επι Αροιιμαγἰκεἰδ, 05 εχαφίίαῖ, ϱοΠ:ΥΘΌΕΓΕΙΑΠΙ ΝΟΝ Λαθκί, κὶεὶ ροεῖσαι 
έοπδίαν ἐἰποροίῖ γεάΙ{(. 

Φογέρία ἰίαφιιε ργίμια θρἰείοία, έμπι Αγοιιἰιαγἰδία, φοε [ηχ 4πίθΦ γΑρίαίθβ(µο Νασίαπτεπας οὔεε {6 
Γη μα ΥΘὐΘΕΥ5Η5 ἱπυθΗΙΕΗΦ, εα ρα ρετίκ[εγαί, κ! Ιομ]ϊβίο εκα πιαΠδιείοδ τεάάεγοί αε αλ 
αι[αιἰπιῷμό επιοἰ(ἑγεί, Πῖπο ρε[ογεε ε[εείί, ΠΟΠ πιοᾶο αἰπιρίϊο]οτίραφ απἰπιϊς ΡΓΑνΥΔΙΙ Φα3πι ἁἀοσίγῖα: 

Ιη[μηάθγε, «εά (σγεφογίππι εἰίαπι (αΠφµαμι Ιά6Πι 8: ΟΨΗΙ δοιΜἰθµίουι αμεί ο ἑηεἰπεμίαταε. Τάπο Όενο ὢ 
Γὶμδ, πε Ιπαίμηι [αμ φγακκατείµ;, εοεγίθετε εοαείι5 εεί. Νε ΡΗΠο η μἱάθη, ἐπημίε, οτοάαφ πολαῖ να 
φογἱρβίδδειηυα, Πηὶςὶ Εοοἱοδίαπη ᾖαεθγαγί Δίηιιο ἀἰδοπάϊ νἱάεγειηι]ς. οἱό Εείεγες 10 μεὶ πεεεεεξίαίε «οπερα 
εαίαπιιπι οΜγἰπφεδαμι. Νεηιε αἰὶμε ερὶειοἰαγμι αά ([εάοπίκηι δευρι5δ, αμι αἰία οεεασίο, κὶςὶ πιο οεεκκάι 
ἐπ σγαιἶαπι (αἱ Λο[ίοοταΗὶ πιαθίε δεγἱρείσεε υἱάεαίΜγ, δεµ ἄε βάε ΤΙεοἰοφὶ ποπιΛΙ! ἰΗἰ ἀπδίίαγενε, οεα, 
Ῥίαεεί Εἰία, ἰά (απίηι ῥείεγεµί, ιά τεριιθ Πάοἱ Πα 1Π) 6ἱ οΠΟΠΘΙΩ [αυογθομὲ, α1ἱ αι Ρτᾶνα6 κα 
εἴοογαπι ἀοείγίλας επἰφεγεπι. Ρογγο 6Ο/εάοπίμε, αά ϱΜέΙΙ µ!γαφιθ εεγὶρία εεί , ἐ5 ἴρεο εοί . αἱ υἰάείνς, 
Ναχίαπ2επ(Ο ἀἱωεεξεοε «οἰἱιαγίππε μγὶποείρεπι Πεἰ[επίο εομαπιεπά κ πηεζγἰ ΤΛευίοφνε οτι (αμάϊθαε , ι 
(γεφογίΐ Τεείαπιεπίο Ργεεὑψίετ Πεοπίῖ ειιὐεετἰρείέ. Γρεΐ οοπείαί [Η1εγὶκ, Θεά οί), αά φµεηι φεγἰρία εα 
ΡΤΕΕΘΦ{ΕΤΙΗΗ [μἱᾳδ6, ΕΜΜ ρ]είαἰε ας [άε ἐπείφπεηυι; εμῖμε εγαί Ἡι Εεε[εεία ἀοςεΓθ εἰ «ΟΔΓβΘΓΟ, ῥξδτα 
μὲ ἆοραια πο δυιρογθί αι)νὶρίίατο, είς. -- Παγεισοτιπι ποναιμάί [θίάο , [ΓαιμάεσφΝνε μµί εἰπιρίιῶο 
εεἰρῖανι : εἶτεα Τι έίαίεπι εἰ ΕΗὶ Ὠεί ἱπεαγπαἰοπέηι (0 γἱε ία μὴ ἄοφπια : ΑΡοἱπαγἰδίαγκηε πα κἔπιε εΤΤο 

εἰ ποπιειία ἐπεεείαίκν (σγεῃοτίις εἰ ἱομίαί ουιβργίπιετε, ῥειἰέφκό α (εάοπίο Νί φα ἱρεί εεγἰδὲί, κας αρκά πι 
εἰ(μάϊπεπι υε[ἰέ αἰ[οσίατ. 

6. α0 6ΡΕυΟΝΙΟΝΜ ΡΠΕΣΗΥΤΕΕΟΝ 6ΟΝΤΕΑ 
ΑΡΟΙΗΙΓΝΑΠΙΌΝ 

ΕΡΙΡΤΟΙΑ |. 

ΡΑ. ΠΡΟΣ ΚΛΗΔΟΝΙΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΛ 
ΚΑΤΑ ΛΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’ (Ό. 
ΡεγαλΠ1 Ίιοπογαπάο 4ο Β6υ ϱ]ιβγ]φφίπιο [γατ]δ Α ἍΤῷ τιµιωτάτῳ χαὶ θεοφιλεατάτῳ ἁδελφῷ ( 

εοπιρτοσυγίετο Οἰεύοπίο, (τομονίυβ η Ο)]βίο ραι.- 

46ρθ. 
90ἱγο οΗρίΠμς, (υδηδίη νο ἑδηία θἰί οἶγοα Ἐσς- 

οἱοδίαῃ ποναπάὶ ἠ0]άο, οἱ ευἰνῖς νοἱεηίὶ 35’, 4ίη16, 

υἱ Θοβρίωγο γοζαυμ]ο υἱαν, Θζ, Ργδιεγργοἱθη], 

ον{ΐο ριᾳοἱαγε ἀάσίιηι οἱ ἱηδιέμέιη ἀἱδοθγρθγυ, 4ο 
ῥου ΓΗΓίνος ἱἹπηρθίιι6, γοἱ Ρος ργάαιοτία οί 

αὑθυγά3ς ἀοὐετίιας ἀἰτιροτο [εθαι. Ναπι οἱ αι 

Μαῦθγθηί, αιιο. ἱη ποὺυὶςφ οἶτοα Πο ἱπιρτουαγθ 4ο 

ϱοΠάΘΠΙΠΔΡυ ροβθθπῖ, αὐῖ πυπο ἱιρθίωη (εοοτυηί, 

π6 οἷο αμἱάθιι 16Η, ποὺϊθ ποη ἃ ηποπίτ]ς, Ἱνι]υβ- 
μ1οάἱ Γαεἱηυμφ αρρτοάἱ Ραν ογαι. Ρπυς οηίπι, νυὶ 

Ρρεµαάρθρο, νε] μεγδιδἀετί το υροπεῦδί (αἱ πιοὰυ 
408 4πος 16 αἰίᾳμο εἰ ΩΙΙΠΕΤΟ θυ1118, υἱ αὐἱ Ώευπι 

πιθιυδίη5, οἱ το βάθὶί ἀθ[εηθίοηθ Πιασηος 1400Γ8ν 

φιυϊαρίμιης, ἀθιμιο Εοο]οδία 6ης πιεί! δἶπιις), 
ας ἰσ]η, δἱ ἐύΠῃ ο]λπῃ, Γ68 πονας ποτ; οοἆ {ὰ- 

416Ώ Ίο γαίίοπο ρεεπ]απήυ8 οἱ οοπιιπιε]ὶοφίφ ἐιο- 

πη]ρίθυς αἰίᾳυα Γογ{αςθίς οσουραέία «αρρείογεῖ. Ροςί- 
αὐδί αυίθ ἀάθδ Ποδίτα, οἱ οοτίριἰς εοπβἰρηδἰα, 

χαὶ συμπρεσθυτέρῳ Κληδονίῳ Γρηγόριος ἐν ἕνι 
χαἰρειν. 

Βηυλόμεθα (49) μαθεῖν, τίς ἡ χαινοτοµία εἰ 

τὴν Ἐχκλησίαν , ἵν ἑξῇ παντὶ βουλομένῳ καὶ 4 
ραπορευοµένῳ , χατὰ τὸ γεγραμμένον , διασπᾷν « 

ποίμνην καλῶς Ἱγμένην, χαὶ συλαγωγεὲν χλαι 
μαΐοις ἐφόδοις, μᾶλλον δὲ ληστριχοῖς χαὶ παραλύχι 
διδάγµασιν. Εἰ μὲν γὰρ εἶχόν τι χαταχινώσα 
ἡμῶν περὶ τὴν πίστιν οἱ νῦν ἑπελθόντες (30), 
οὕτω μὲν χωρὶς ὑπομνήσεως ἡμῶν ἔδει τὰ τοιεὺ 
τολμᾷν. Πεῖσαι γὰρ ἐχρῆν ἢ πεισθῆναι θελῆσαι 
τερον (εἴπερ τις χαὶ ἡμῶν λόγος, ὡς τὸν Θεὺν 
θουµένων χαὶ χοπιασάντων ὑπὲρ τοῦ λόγου, χαλι 
Ἐκχλησίαν ὠφελησάντων), χαὶ τότε, εἴπερ ἅ 

καινοτομεῖν, πλὴν χαὶ ἀπολογία τις ν ἴσως 9 

ὑθρισταῖς. Ἐπειδὴ δὲ χαὶ ἐγγράφως καὶ ἀγράφ 

χαὶ ἐνταῦθα χαὶ ποῤῥωτέρω, καὶ μετὰ χινδύνων[ 

καὶ ἀχινδύνως, ἡ πίστις ἡμῶν χεχίρυχται, 4 
οἱ μὲν ἐγχειροῦσι τοῖς τοιούτοις, οἱ δὲ 4ου 

ζουσι (23); 

εί νετυῖθ εκρτθςφὰ, ϱἱ Πίο θί Ἰοηφί18, εἰ ἵη ρεγίου]ὶς αἱ ἵπ (γαηᾳυἡαίο ριδάἰσαία θδί, 6ὔοα) δε 
Ηἱ αω]άθπι γθς Ὀυ)αδιποάί ἐθρίαί, Ὦἱ αίθιη φαἰδίδιη αριηῖ ὃ 

Νθς ν6το αά]ιο ἱαά ἱπάίρωυπ οθηβοπά!Ιπῃ 
ονῖ (ᾳααπιγὶς αἱ]ᾳ1θ ϱᾳΓᾶτο ἀἰφιο Ἱπάίσπιπι κἰί), 

ααοά ἸνοππίπεςῬ Ιδιὶ ΡΓαναπ 6Η Φθυπἰομίαι 

ἱιρ]ίο]οσί οι απ]]5 ρε γεγδυ(ίογςς οἱ Ἰηιρτοὺίο- 
χο ἠμρυμάπί, δεά φυοά 49 μουίς [8ὶδο οοιηπι η] - 
θ(ΗΠ{ΗΡ, (απ ΙΦΙΗ 1άεπῃ ἃς Η1 δεηήαπιυς οἱ βαρἰα- 
ΗΗ16, 6βοᾶΠὶ γἱήε[ίοοί Ἠαπιο οἱ γουπιάδ!{β8, Πηριο- 

Καὶ οὐχὶ τοῦτό πω δεινὸν, χαίπερ ὃν δεινὸν, 
τὴν ἑαυτῶν καχοδοξίαν (35) ἄνθρωποι ταῖς ἃ 
ῥαιοτέραις Ψυχαῖς διὰ τῶν χαχουργοτέρων ἔνσαι 
θενται (24), ἁλλ᾽ ὅτι χαὶ ἡμῶν χαταφεύδανται,! 
ὁμοδόξων χαὶ ὁμοφρόνων, τῷ χαλχῷ τὸ δέλεαρ! 
ριθάλλοντες, χαὶ διὰ τοῦ προσχήµατος τούτου 
ἑαυτῶν θέλημα καχῶς ἐχπληροῦντες, χαὶ τὴν ἀπ 

υεαυε Ρος υπο ουεμίυπι ευρ]άἰἰΑί6ΙΏ δΙΙα1Ώ ετρίθιὶ- 6 τητα ἡμῶν, ἐξ ἧς ἁδελφιχῶς αὐτοὺς ἑωρῶμαν.! 

103 Ρος! χσχισ, 0. 

(17) ΑΙἱας ογαι. Ἱ.. Βοβίριὰ 4Ηπο ὅδὰ. -- Ἐπι- 
στολὴἡ α' Οοἱῦ. ὅ χατὰ ᾽Απολλιναρίου λόγος β’. ΔΙ0- 
ρ]. λόγος α.. 

(138) θεοφ͵.Ιεστάτῳ ἁδε1ωῷ ἴν ευᾱ. Πεμ. Β εἰ 
Όγαι. 2 ἀιερί ἀδελφῷ. 

ι)) Βου.όμεθα. ὡορμιθε[, βούλομαι. 
30) ΝΌν ἐπε.θόγτες. Μοηίας., Μογε]. αὐ οοιη- 

υο[. ἐπεισελθόντες. 
(21) Μετὰ χυδύνων, οἷο. ᾠ6ἱυ. 5, μετὰ χινδύ- 

νου, χαὶ ἄνευ κινδύνου. | 

(33) Οἱ δὲ ἡσυχάζουσ:. Οὐω1]θ[. {1ο 
(30) Κακοδοξίαν. Ἱία {( οἱυ. ὃ, οἱ ἰη ο. 

θιἵε. Ηλίνομί μοβ 1{ κενοδοξίαν, 6αλαπι καὶ αἱ 
(επιίαπι. 

(21Η) Εναποτίθενται. Μομίας., Μουγε]. ας 6σπὴ 
Ἱερυπί ἑναποτίθενται λόγων, ῥετ υεγδκ(ἰογφε Γαλ 
Γ65Φ6 δΕΤΙΠΟΜΕΣ ἑπ[ιπάί. Μοχ γοτιὶι σὃ ἡμ. 
φιοᾶ 05 εεῖαπι ηδη {αμΙν απ αηι ἑάεε ον δε 
οἱ ἑοάέ1ι Ἠνοάο α[[έείύδ. 
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οὐχ ἁλλοτρίως, γαχίας ἑφόδιον ποιησάµενοι' οὐ µό- Α ἰ95, 40 εἰηρ]ίοιαίδηι ποδίγαπι, αυα Πεὺαί, αἱ [τα- 

νον δὲ, ἀλλ ὅτι καὶ ὑπὸ τῖς δυτικῆς συνόδου (35) 
δεδέχθαι φασὶν, ὡς πυνθάνοµαι, ὑφ' ὃς τὸ πρότε- 
ϱ0ν σαν χαταχριθέντες, ὡς πᾶσιν εὔδηλον. Εἰ μὲν 
οὖν ἐδέχθησαν ἢἡ νὺν ἡ πρότερον οἱ τὰ ᾽Απολλινα- 
ρίου φρονοῦντες , τοῦτο δειξάτωσαν , χαὶ ἡμεῖς 

στέρξοµεν. Δῆλον γὰρ (26), ὅτι τῷ ὁρθῷ λόγῳ συν- 

θέμενοι οὐδὲ γὰρ ἑνδέχεται (37) ἄλλως, εἰ τούτου 

τετυχήχασι. Δείξουσι δὲ πάντως, ἢ διὰ τόµου συν- 
οδικοῦ, ἢ δι ἐπιστολῶν κοινωνικῶν' οὗτος Υὰρ 
τῶν συνόδων ὁ νόμος. Εὶ δὲ λόγος τοῦτό ἐστι χαὶ 
ἀναπλασμὺς, εὐπρεπείας ἕνεχεν αὑτοῖς χαὶ πιθανό- 

τητος τῆς πρὸς τοὺς πολλοὺς εὑρημένος διὰ τὸ τῶν 
πρωσώπων ἀπιόπιστον, δίδαξον αὑτοὺς Ἱρεμεῖν, χαὶ 

διέλεΥγχε. Τῆ γὰρ σῃ πολιτεἰᾳ χαὶ ὀρθοδοξίᾳ τοῦτο 
πρέπειν ὑπολαμβάνομεν. 

(ώπυ αῇεοία, ΠΟΠ ΔΕ {είη 4ἱ6ΠΟ ΑΗΙΙΠΟ 605 αθρἱ(θ- 
ΤΘ, ἵπ ργανἰἑαἰἰδ οὐσβΦΙΟΗΘΙΗ οἱ συὐφιά τὴ 
αγιρίομίθςδ. Λά φὐδιή Ἱπάϊρηϊίαίδπι 1]αά εἰίαιιι ας- 

οσύ(ε, φιοἆ 4ὐ οσσἰάεπια]ἰ 6γποάο 6656, υἱ αιιάΐρ, 5υ6- 

εθδρίο5 6556 δἱμμί, 4 4 ρείας Γυογαί εοάθηιηί1, 

τί ομ]νίς οδί οσρ]οσαίαπι. Λο (ΠΗ11θίῃ, ἱ ναί υ1ις, νο 

απίε ς«ιιδεερ!ΐ επί, (αἱ Αροϊιηασιί Ρ/αοἰ(ὰ φεοίλμίας, 

που οδιεπάσηῖ, οἱ 1109 αομἱθδοθινάς. Ῥογερίοσυπα 

εσί ουἳ 1 6056, υἱ Γουίώ ἀοσοίι]ι αδςαμ]δῃίνς, 508. 

οδρίος [μὲ : που οπίμι ΑΙἱί6; 56 Τ65 ᾖιαμοτο ρο- 
ἴοςί, οἱ ἴνσο «οπβοσιηὶ δυμί. ΟΠΙΠἰπο αυὐίθιπ οδίθη- 

ἀεμέ, νεὶ ρου θγπούαἶαπι ΠείΠυΠι, τοὶ Ρο; ερἰσίο]α5 

οσα η]οπίς ἱμάίσον : ἨΔΠΙ ο ΘΥΠΟάΟΓΗΙΠ ΠΙ08 

ἐδι. δἱ 4ί6Ηι Ἠθο ΠΊΘΓΙ5 08ἱ 8ΟΓΙΙΟ 80 Πρπιεπίέυπι, 
Β ερεεἰονὶ οιαθήαπι ἀοοστίβ 641164, οἱ τι Πάθσι β)υί 

οὗ ΡεΓδοΠα ΓΙ αιιοἰογίδίεπ αριά πι] άίπαπι οοπε]]αμί. αὐ ἐροδ οσεοβἰἰαίη, 89 «αυἱόδοοτθ 

{ρσυύς ἀασς, 46 ὀοα1ρ16. Τιι αιάρρο τίέσ γα]οπὶ 46 τος: Πάεῖ Ίος οσπγεηίτο θχἰδίίπαιηυς. 

λΙη ἁπατάτωσαν οἱ ἄνθρωποι, μηδὲ ἁπατάσθωσαν, 
ἄν)ρωπον ἄνουν δεχόµενοι τὸν Κυριακὺν (38). ὡς' 
αὐτοὶ λέγουσι, μᾶλλον δὲ τὸν Κύριον ἡμῶν χαὶ θεόν. 
οὐδὲ γὰρ τὸν ἄνθρωπον χωρίζοµεν τῆς θεότητος, 
ἁλλ ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν δογµατίτοµεν, πρότερον μὲν 
οὑχ ἄνθρωπον, ἀλλὰ θεὸν καὶ Υἱὸν µόνον (29) προαι- 

ώνιον, ἁμιγῆ σώματος, χαὶ τῶν ὅσα σώματος, ἐπὶ 

τέλει δὲ χαὶ ἄνθρωπον, προσληφθέντα ὑπὲρ τῆς σω- 

ττρίας τῆς ἡμετέρας, παθητὸν σαρχὶ, ἁπαθη θεότητι, 
περιγραπτὸν σώματι, ἀπερίγραπτον πνεύµατι, τὸν 
αὐτὸν ἐπίγειον χαὶ οὑράνιον, ὁρώμενον χαὶ νουύµε- 

νον, χωρητὸν καὶ ἀχώρητον, ἵν ὅκῳ ἀνθρώτῳ τῷ 

αὐτῷ καὶ θ:ῷ ὅλος ἄνθρωπος ἀνατλασθη πεσὼν 

ὑπὸ την ἁμαρτίαν. 

Εἰ τις οὗ θεοτόχον τὴν ἁγίαν Μαρίαν (00) ύπο- 
λαμβάνει, χωρὶς ἐστὶ (6ἱ] τῆς Οξότητος. Εἴ τι; ὡς 
δ.ὰ σωλΏνος τῆς Παρθένου δραμεῖν (53), ἀλλὰ μὴ ἐν 

αὑτῖ ὃ.απεπλάσθαι λέγοι θεϊχῶς ἅμα χαὶ ἀνθρω- 
αιχῶς θεϊχῶς μὲν, ὅτι χωρὶς ἀνδρός' ἀνθρωπιχῶς 

δὲ, ὅτι νόµῳ χυήσεως (20), ὁμοίως ἄθεος. Εἴ τις 

διαπετιλάσθαι τὺν ἄνθρωπον, εἶθ᾽ ὑποδεδυχέναι (04) 

(95) ᾿Υπὸ τῆς δυτικῆς συνόδου. Ὀαπιαθις υγῖφ 
[οι ορίφοορι!» οἱ Ρείσας Α]οχλαηάγ]ηυ8, εὐπ) Αροί- 
Ππανίἑ [ιογοδίηυ Ιαἱΐς 5οτΓροΓθ αρπονίδθθεηίε, εραείο 
ΒΗοπια οοποί[ία, ΔἱσπαΙΗ οδ1Π 65658 4ὐ Εεοϊθθία υπὶ- 

Νο [ιοπιίπος ἰδίί α]ίο ἀδοῖρίαηί, γἱοἱδδῖπιη ο ἱραί 
ἀθειρίαηιαν, Ἰοπιίπεπι Ὀοπιπίοιηι, μὲ ἱροὶ ἱσαα- 

μ1ή, νε] ροί{05 ὈΗΗΜΙΙΗ ποδῖγι οἳ Ὀσδιμῃ, πιοι(5 

οχροΓίθιµ 6550 4βδο[οηίθς. Νου θΗΙη ἡοῬι]ησίιη 4 

ἀῑν]ηϊίξαίθ δοραΓαΗ15, 5ο άπύΏ) οἱ οµμιάθ!α ργοβ- 
ἰουιάς, ρίῖ18 φιιάθι που Ποπίποπι, ϱοὰ Όρη οἱ 
ΕΙαΠΙ υἱοΚη, 4ο δθοιἰς οπηίας αΜἱαἱΟΓΘΙΗ, 

ἃ ϱΟΓΡΟΤΟ γοἱιδαιιο οπιπίυιας ορτρυγοῖ5 Ρυγίι οἱ 
θογοί!ης ἵπ Πο ἀυίοπι οἱἶαηῃ Πνουβιίηοιη, ΡΡορίος 
φαἱμίοΠι Ποδίγαπι ἁβδΠΙΡΙΗΝ, ϱ64ΓΗΕ Ρραδειμ]ίοπι, 

ἀἰνἰμίίαίο Ἱπαρυςθίμί]θηι, οΟΓΡοτό εἰτουπιδογίρίση, 

ϱ ερίπιι ἱηοἱτουπιδογίρίίΏ, ἴθγγδηΙπι ουιπόάυπι οί 

εώΙοδίοιι, νἱίμί]οπι οἱ ἱπιε]ριρί]θιι, οοΙΗρΓθῄσΙι- 

1 υ1]ο1) οἱ ἰπεοιπργθ]ιθηφίθ]ίθηι » μὲ Ρο; ευπύεπῃ, 

(οὐ ἠνομιίποη ἰιηι] αο Ώουπι, ἰοἱς Ίιοπιο η 

Ρροσσαία Ίάρδυς γοβηραίυ;. 
οἱ ηυἱς ραποίαῦι Μαγίαπι Ώοἱραγαπι πος ογοά:, 

οχίγα ἀῑνιπίέαίεπι οςι. δὶ αυἱς Οσίδίσπι ρες Ὑἱταὶ- 
ηέΠῃ (4Η4 181 ρε ϱ4η9Ίοπι Πυμχΐ566, ποπ ἀὐίθ]η ἵη 

εὰ ἀἰνίπο δἰπιι] οἱ ΜΙΠΗΦΙΠΟ Πποάο [ΟΓΠΙΘΕΙΙΠΙ 6560 

ἀϊχογίι, ἀῑνίμο, ααἷα αὔνδαυο νἰν] οὔθρα: ἠάμιαπο, 

απῖὰ Πυηιαηΐ οομοερἱα5 Ι666, 3ᾳἱιο αἴ]λοιβ οι. δἱ 

απἰδ [υγ βίαπι Ἰουμι]ηθιη 1996, {νδµπιΠυ6 Ρροδίοα 

Γι ος φκἰάεπι μέ ἀἰεέτεπι, αρμά φκοσάαπι [οφί (γα” 
εἰαίογθς εαι]ιο[ίευ ἀἰνϊπογμπε οἰθημίογαπι. δεά αβί- 
ΕΝΝΦΝ6 ᾗιυς ἀἰαὶ, ἀῑπί5δε πιε Πο[[ει. βΡοξίεα φκίρρε 
υἱάἱ ΠΟΝ 6εεε ἀἰεσπάνηι, φιαπευῖε ΠΟΠΙΗΜίἰα Ῥοφεί! τα- 

τογδα[ἱ φιλπθτα ηί, ἰ δορῖμίὲ Νἰσερίμνς δ. χι, εκρ. Ὁ (ἶυπε άε[ειια]. 
14. υ)] π]ία ο Αροιησσίο εἰ Μις 4 Ηάς ογ(]ιο- 
άρχα «ο[οοίίομο. οσμή ἐι! ου με ιη ορο- 
ἁωιαίοηι θγπούπι ο νἰάοίαρ Ἰαἱρειο. Ησο 
ΕΙ. 

(20) Δῆ.ον γάρ, εἰο. (οιη]νο[. [κεί εί εα Τα" 
εἰουιέ Γεεερίος [1ἱ56, φἰιοά τοεία! Πάέί αθδέεπεπι ρτα- 
ὑιργ η. 

(ὁ7, Οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται. Οοἵὃ. ὅ, οὐδὲ γὰρ ἐν- 
εδέγετο. 

(ὃν) "Αγθρωπον... Κυριακό». []οπείπεπι (οπιἰπὶ- 
εμπι. Παπο νοςδι πο τερτουαί (γερογίμς : ϐ4 
{1 1οη αδὶ διιπί πο Ραΐγυπις αἱ ποι ἱπιθγ]ίο, 
αἰίις απίΏν αἰἰοπάθιη {νι ἱρεὶς Ρροσίθα ἁἱρρίί- 

οµἱι. 9ίς Αιρανίίπο αὐἲ 4ς ία Πείγαει. Ηὺ. 1, ΟΛΡ. 
49 αἰι: Νοι υἰάεο κίγπι γεείε ἀῑεαίΝγᾖοπιυ Ο0οιπἰη!» 
εμα, ϱμέ εδί Ππιεάἰαίου Ὀεὶ εἰ Νοηιπμηϊ, Ποµιο Ογίσίις 
ἆθακα, επι εἰ ε/ίφμε Ὀοπιΐπκ:. Βουπἰπίεμς αμίενι 
ἱοµιο φωΐα ἰι ϱἶμε δαπεία [απιέία ποη ροίεει αἱ 

(29) Καὶ ΥΠ µύνον. Ἱίι οοὰ. Ἱκερ. Β, ται 9, 
0ου. ὅ, 6, 9. Μυνεἰ. 4ο Οοπιυεί, η οὐ{. χαὶ }Υἱὸ, 
μονογενῆ, αἱ Εἰίμνι ωπἰφεπἰέαπι. 

(60) ΤΗΝ ἁγίαν Μαρία». Ίνα Μοπίας., Μοτο]. οἱ 
6οπιε[. [η ου. ἁγίαν ἀθθβι. 

(51) Χωρὶς ἐστί. οὐ. Περ. Β, Οἵαί. 2, Ου. ὅ, 
χωρὶς ἔσται. 0οἱὺ. 9, χωρὶς ἔστω. 

(65) Δραμεῖν. Μουΐαο., Μογε]. ας ΟΠΠ, διαδρα- 
μεῖν, ἐταπαίΐσδε, ετομγγἰκε6. 

55) ἱόμῳ χυήσεως. ΒΙΗ., ]μαία ρατίεμά{ ερ δµ6- 
(μαίπεπε; αἱ ιηεἱίᾳς Ο0ΠΙΡΘΓ., )μαία Γη ηναπὶ «01009 
Ρίμ5 {εφεπι, 4υος υίθγο ρεβίαέυ, θἱ αι) }5έΑΠ) Πευ]οιιὶ 
μεν Πηυγομιθηία μθγόιισειι8. 

(64) Εἶυ΄ ὑποδεδυκέναι, Ώενιπφιιό ροξε(εω ιιθέσες, 
ατιαςὴ Ίδη οχβἰριοηἡ Ἰνοιη]ί ἀοιίας ἁεζοδνογΗ, που 
η {ρ50 6ο οχοἰδίεη(ἰδιΏ 30 θυὐρὶφίοηί]απι Ρίο 
ογέτι ἱνηηδηίίας Πασίὰ 6]ί, 
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5υἡ]55ο ἀῑσαί, ἆαπιπαί]οπί οὐηοσίω5 οδί. 1ου θΗἱΠι Α λέγοι θεὸν, χατάχριτος. Ὁὐ Γὰρ Ὑγέννησις θεοῦ 
Π0Ρ Ὠοί ρεπεγα!ἶο Γαθγίτ, εεἆ ϱοπογα]οιίς Γηρα. δἱ 
η ἆσος [1ο5, ἀἰίογιιπ οχ Ώου οἱ Ῥαΐιο, αἱίθΓΠΙ 

6χ ιηΔί19, ΠΟΗ 46Η ΕΠΙ αἴᾳμθ ευμἆθιι Ἰηάιιχο- 

πι, ἰ5 αὐ 64 ϱθηιις Πἱίογυπι αἀορίίουο "9 οχυϊάαί, 

ηυσς τεςσίο οτθ/δη!1ἶθιις ρτομιῖβδα οδἰ. Ομαπινἷς οΡίιη 
ἀνα ἠαίυ δἱμί ΌρθιιΦ οἱ ποιο, φ1ἱρρο αἱ απἱπιὰ 

δίί οἱ οοἵΡ!Ι6δ, πο {9πιθι 61ο ΠΙΙἰ εἰ αἳί : απεπια(- 

εΙούυϊΏ ηοθ μῖο η υἱάεμι ἆμο Ἠοιμίπ6θς, ἑαπιοῖςὶ Ῥαυ- 

15 ο Ίμιηο πιο ΙΗΙ ἰΠίοΓΙΣΠΙ θἱ θΣίΘΓΠΑΠΙ Ἰοπι]ηίς 

Ρραμίθιη αρρεἰιαωνδσῖί ἳ, Αίας, αἱ ρα εἰς τοι οἱ - 

Ριεοίας, αἰιιά φιάδσι αἰᾳυο αἰίαά «υηέ θα, ες αιῖ- 

Ρας ῥαϊναίου, 88 (4 1ἱρραο οὔἵπι ΠΟΠ Ιάθπι οἱ αιιοἆ 

εογηὶ ποη Ροῖο»ί, ο 60 αιιοά ἵη αβδρεσίυπ ορ! 

οἱ φιιοὰ ἰομιροτῖς αχρεῖ5 68ἱ. ο! 60 αυοά {6μ]- 

Ρογἱ δυύο8ί) : ποη ἵαπιοῃ α)ὴυς αίηυε ας: αὐφὶτ. 

ΑΙΠὺοΟ θη]ιι Ίος οΟΩΠοχΧΙοΠο πΠππι θἱηί, Ὀδο πἰπηϊ- 

ρα Παπιαη]ίαίοπι, οἵσιιο Ποπηίπο ἁῑνπ]ίαίοπι διι5ο]- 
Ρἰομίο, παπί απιοσµπαιιθ (ΔηάθΠι Ποιπ]πο αιἱδρίᾶπι 

τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ φυγη 'πννῄσεως. Ἐ τις εἰσάγα 

δύο 1οὺς, ἕνα μὲν τὸν ἐκ θεοῦ χαὶ Πατρὸς, δεύτερον 

ἑ τὸν ἐκ τῆς μητρὸς, ἁλλ᾽ οὐχὶ ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν, 
χαὶ τῖς υἱοθεσίας ἐχπέσοι τῆς ἐπηγγελμένης τοῖς 

ὀρθῶς πιστεύουσι. Φύσεις μὲν γὰρ δύο θΘεὸς χαὶ 
ἄνθρωπος, ἐπεὶ χαὶ φυχῆ καὶ σῶμα (05) υἱοὶ δὲ οὗ 

δύο, οὐδὲ Θεοί. 0ὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα δύο ἄνθρωποι, εἰ 
καὶ οὕτως ὁ Παῦλος τὸ ἑντὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὸ 

ἐχτὸς προσηγόρευσςε. Καὶ εἰ δεῖ συντόµως εἰπεῖν, 
ἄλλο μὲν καὶ ἄλλο τὰ ἐξ ὧν ὁ Σωτὴρ (εἴπερ μὴἣ ταυτὸν 
τὸ ἀόρατον τῷ ὁρατῷ, χαὶ τὸ ἄχρονον τῷ ὑπὸ χρύ- 
νον), οὐχ ἄλλος δὲ χαὶ ἄλλος' μὴ γένοιτο. Τά γὰρ 

ἀμρότερα ἓν τῇ συγχράσει (20), θεοῦ μὲν ἔνανθρω- 
πῄσαντος, ἀνθρώπου δὲ θεωθέντος, ἡ ὅπως ἂν τις 

ὀνομάσειε. Λέγω δὲ ἄλλο χαὶ ἄλλο (7), ἔμπαλιν ἤ 

ἐπὶ τῆς Τριάδος ἔχει. Ἐχεῖ μὲν γὰρ ἄλλος χαὶ 
ἄλλος, ἵνα μὴ τὰς ὑποστάσεις συγχέωµεν;. οὗὖχ ἅλλο 
δὲ καὶ ἄλλο, ἓν γὰρ τὰ τρία χαὶ ταυτὸν τῇ θεότττι. 

μι πια]. Ῥουγο αἰ]ιά οἱ αἰίιά ἀῑοο' ουπίγα αµ.1Ώ ἵηπ Τγιη]αίο τος αυοί. Πὶς επίπι αι αίᾳας αἶκει 

ης Ρ6/βοῦας «οπ[απάβΙΠΙΙ6 : ΠΟΠ ΑΗἱοιη ἁ ιά αἰηύο αἰίμά, ηιοπίαιη τα αυοαά ἁῑν]ηιίαίειη -πσ οἱ 
Ἱάδιι ϱµ)1. 

δἱ φιιῖ ἀῑν]ιλέθίσπῃ η 6ο, Τεὶυί ἵή ργορ]ισία, Ρος 

βΓάΙἶΔιη ορογαίαπι [1ἱ566, ΟΠ αμίθπι δοςμάιη 

οβδεηίίαἽη οριι]αίαπι Γμἱ9ς6 αίηιο οορι]αοί ἀἰσορί, 

4 Ργδιαπιὶοτὶ αΠαϊ νλσυις οἱ, ἴπιο οοΠ/ΓλΤΓΙΟ 

ὑπρίδαίατ. δἱ αιιῖς ογμοἰῄχυπι ποη 44οΓαί, 4ΠΔΕΕΘΙΗΔ 

αἲϊ, αίαυς ἵῃ 6ου αἱ Ώουπι ἱπίργειπεγυιπὶ πί- 

ΙΠόΓΗΙη αθογυαέγ. 51 φαἱς 61πΙ οχ ορεεῖρις ροσίο- 

οἵττπι [μ15βς6, αιιί ρορί ὑαρίϊδηιαπι, νο] γεβυγ/θοίἹοΠθίη 

4 ποτιαΐς, ἵπ Ευπι αἀορίαίαπι ἀῑχθείί, αθιηαά- 

». ΕρΙιθβ. |, ὃ. 

Εἴτις, ὡς ἓν προφήτῃ. λέγοι κατὰ χάριν ἔντργη- 

χέναι, ἀλλὰ μὶ χατ οὐσίαν συνΏφθαί τε καὶ συν- 
άπτεσθαι, εἴη χενὸς τῆς χρείττονος ἑνεργείας, μᾶλλον 

δὲ πλήρης τῆς ἑναντίας. Εϊ τις μὴ προσχυνεῖ τὸν 

ἑσταυρωμένον, ἀνάθεμα ἕστω. χαὶ τετάχθω μετὰ 

τῶν θεοχτόνων (58'. Εὺ τις ἐξ ἔργων τετελειωμµένον, 
ἡ μετὰ τὸ ῥάπτισμα, ἢ μετὰ τὴν ἓχ νεκρῶν ἀνάστα- 

σιν υἱοθεσίας Ἰδιῶσθαι λέχοι, καθάπερ οὓς Ἕλληνες 

παρεγγράπτους εἰσάγουσιν (ὅ9), ἀνάθεμα ἕστω. Τὸ 

Μ 1 Ο0Υ. χν, ἐὁς 1 6ο. ιν, 16: Ερίιο8. πι, 10. 

(05) Ἐπεὶ καὶ γυχἡ καὶ σῶμα, φκὶ η ἰάεπι ΠοΊπο () φμῖα εἰ Ἆος ρατίιεγ εἰπιρίετ ΡραγίιεΤΜε δοΝΝΙΝ Φος, ἵπ- 
εΙ απῖπια ὁδί εἵ εΟΥΡΗδ. Ε8 οκ! 6111 Ἱάπ]άπᾶ Πα ΜΙΓα «ο 
αιια Ογοσογίο οοπιγονεγδἰα ουσ Αρομασϊνιίς. Νεο 
Ῥοπο ΡΗἱ : (ιιεπιαἀπιοάιιπὶ οἱ απίπια εἰ οοΤΡΝΦ. ΝΙΙΗ 
ἀιιΦ πα ίγο Ἱ αἱ 66ηςΗΒ [ο [ΑἰδιΠὶ δοπαί. Απίπια 
ΏδΙΠ(ι6 οἱ οοτριι Ρατίος βυμέ υπίις ηδη: Πᾶ- 
113. οἱ | Ορίσίς, [ΗΠΙΑ Πα ἨοπΙο εδί, υέ 
οἱ ἁἰν]πίιαιο Όδιφ. Νουΐπικς εἰ (ΕπεΠς, ἵμηιί 
ὦ Αυμιιδὶ , βοΓπι. 4, πιεάἰαίογεπι Ὠεὶ οἱ Ιουιί- 
11, Ποπείπειι ΕΛ γἱείπι ϱ εσπι, ι μα ΛΟΠΙΟ 
εγαῖ, 6] 6556 παίττα ϱν]ως 6ἱ 05 δΗΤΠµδ. . Εἰ εἰο- 
μέ ἵιμ ΗΠΙΙΣ οπιο, απίηια 65 6ἱ «αΤοΟ, εἷέ εί Μίεμπιε 
(Πιηὶδίης. ειν εἰ ΙΙοπιο. 

(26) Ἔ» τῇ συγκράσει. ΟὐπιροΓ. 1 ΑΠΙΡο εοσάκ- 
παἰ{οπο 18η επί. Λάάῑξ ΔΙΙΙΟΙΗ : σύγχρασιν εοπ- 
ιδιπρεγα {οπου ἀῑοῖι Οἱεεγο. Οἱ19 νοχ ροβἱ ΕυἱγςΊιθῃ 
οἵροηοηα 1 οοηιπογοία {ιά ἀῑνίηίέαιίς οἱ Ἶνα- 
μ)λη πείς η 0 Ο)γὶςίο δἰρηνήοεε, ἰηίρυγα μἱγαφιθ 
φιιδέαιίίὰ -: ία οεοαάμπα!ιίοπο Ὀθιις νοιιο [ασίμφ 
οί, οἱ ΠΟΠΙΟ ἀθίιαίς ἠμηυιέῃς ουπιιο Ώδιις. 

(57) Λέγω δὲ ἄ.1.Ίο καὶ ἄ-ι]ο. Αἰιιφ οεί Ραΐος, 
αἰι ΒΗΙ., αἰίας Εἰας, αἰίιις Ὀμίγίέας δαµοέ!ς : ο 
ου) ἀἰδίίπειῦ ΡοΓδΟΠΦ δυΠί; 8ἱ ΠΟΠ αἰιυά δυη!, 
Όιια οηίπι βιρίαηεία ο8ί. ἵπ ΟἨΓὶΡίο αὐίθηι αἰία 
οἱ ἀἰνίηα, αἱ ΠΙΠΙΔΗΑ Πα: ΠΟΠ (που αἰἷας, 
αἰηιιο αι Οἡγιδίυς. δίο Δυριδίπιις ἱδ. χι Ρε 
εἰ ἠίαιε Ὠεὶ. ϱαρ. 10, ἰδίορυι ὀμογάπ νουαυι- 
Ιογιῃ αἰίμς αἱ αἰἰμά Ίομησο ἰπ ταίῖοιο Τηπίιαἶς 
41νοΓβίΙΗ ο55ε δἰσηλῆοκί]ομοπι αἀποηοί. ορίγέες, 
ὑπηυίέ, Ραἰγίςει ΕἰΙἰ δρἰγί5 σαπεία5 ρτοργία φµα- 
ά. γαἰοπό {ες ποηιέ» ἰπ καογίδ [αιεγίδ ΝΗπεΝ- 
ματ. ΑΙίδε δεί αµίοπι φµαπι Ραϊετ εἰ Εἰίμκ : φκία 
µεε [)ί6Υ εεί πεο Εἰίμς; εειί αἰίμε αἰκὶ, Νο α[ίκᾶ, 

εομιπικαθί[ε εί αΙεγπμπι. Φὶο οἱῖδπι Ην. 1. τι Όε 
Τγἱμίίαἰε : ΑΙίνε, ἱπηυ]έ, αὖ α[ίο, σκῖα Ραΐσν εἰ Κἱ- 
Πλ : ΠΟΠ παίκγα αἰσϊπίίαὲς αἰία εἰ α[ία, φπ ία απεδο 
μπι. 

(58) Μετὰ τῶν θεοκεόνων. Μοηπίᾶο., Μονο]. οἱ 
(011096Γ. χριστοχτόνων, (11411 Ιοοἱίομεπι θδοιείες οσι 
ΡΙΗ., αἱ νογίοτα πο αιδιδοςί, επι ἐπίέγεηισγννί : 
θεοχτόνων, απο ἵαπιεη ολοι οληίηο. Ργοῦ- 
ἴθιμιν ου Παπ ἵμ Ομ]δίο ος ὁυὐσυιδ Ππαιιυγίς, 
ἀἰνίμα θἱ ΏΙΗΙΠΔΙΑ, ΡΕΓΡΟΠΔΙΗ, οἳ ευπι Ερ]ιοεῖηα Υπο- 
4ο, Ρ8Γί. 1, 9. 20, Π. 4 : Ίρενπε μκἰφομῖίκηι [λε Κἰ- 
[ οὗ Ραϊτε παίπι, ο[ἰαπιεὶ εεενπάκηε Ρτορτίαπι 
μαἴμγαπι ἐπραδδίθί [15 οἳί, ποξίγὶ ἱαΠΙΕΝ εαΝεα πνοτίδιε 
ἵπ «αΓΠΕ δεεπά µη δεγἱρίωγας ΡαεΕκΙΗ 6.56, Ῥγορτὶς- 
με επί α[ΠἱεΙίοπεα, κας πἰηιίγκηι ὃν οτηοὶ 
«ΩΥΡΟΤΕ ρέγκε, εἶίγα ἰ[ίαπι εμὶ ῥαεείοπενε οἱδὲ αά- 
εοἱυΐσεο. Νεο αἰῑμά πο ὀοουι Αροβίοίααᾳ Αοἲ. χτ, 
Πρίιονϊίηςς Εοι]εκί ρεοςυγίογος ἀἱίοφμοις : Α(ίεκ- 

[ αἶιε υοδἰε οἱ μπίυετεο ϱγερῖ ἵπ φμο Όοες δρῖγίκε «ακ- 
οίμε ροσιέ ερἰεεοροδ τεφὲτε Εοεε[εείανπι Οδὶ φκαπι 
αρφμἰσὲνῖί δαπφιέµε πο. Όγο[υδυς ἱμίίυρ η γοάἆπι- 
ΡίοµεΙη Εοε[εεία" δαλ1ριής, δαηιριῖς εδὶ ἱραίυς ὑεῖ, 
αἱ φεἱρθι ἐγα λατ, υἱ δα ρυ]ΠεΕ δυο αοσιιὶγοτε, 
αηηάαΓοί, θλη ΟΕ Πο αγ, ἐχΗθεγείφκε ἵρεε οαἰθὲ οἱο- 
γἱοδαΠ Εοε[εείαι ΜΟΙ ΠΑΒΕΜΙΕΠΙ πιαεκίαηι απίγµφανε, 
εεἆ ί εἰϊ απεία εί πιαεκίαία (ΕΡρήεε. ν, 97). | 

(όν) Παρεγγράπτους εἰσάγουσιν. Μοιλιις αραά 
Γη ΙΗΙΗΗΙ ἐν ὀἱδίομο οἱ Εἰπ[19 οδί : φαρίεσν (γα- 
ο τάμε, ὈῖΦ νεγυὶδ εις : Αο πιά ιόο ἰοεο, ο ὃκ- 
Ρίίετ, δο[ἱ οπἰπι ε11ΜΑ, ες κἰίκς ΑυΠΙΙΝΚΗν ἐν Λου 
εαία θεί. ΡΥΩίεΥ ΗΕ []ετομ)ειν, ας Πἰοκμείαπε εἲ 
(ὔψηιεάέηι εἰ οεμαρίκπι οἱ ποειγὶ εί οἱ ά4ἲ 
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γὰρ Ἱργμέναν, ἢ προχόπτον, ἢ τελειαύμενον, οὐ Α ΙΙΟΦΝΙ θ1ιο (1Φεἱ αφεγὶριτείο Ἰμδοηί, αὐ ΔΕΟ 

Θεὺς, χἂν διὰ τὴν κατὰ μιχρὸν ἀνάδειξιν οὕτω λέγη- µἰι. Νοαιο οπίηι ἰά, ᾳαοά Γη ἐναυυῖῖ, αυἲ ργο- 
ται. Εἶ τις ἀποτεθεῖσθαι νῦν τὴν ἁγίαν σάρχα (40) µΠοῖὶι, αιί ροιΠοἰ5, Ώοιις οϱί : (Αμιθὶδὶ 6 ἀν ϱ0 

λέχοι, χαὶ γυμνὴν εἶναι τὴν θεότητα τοῦ σώματος (41), ὮἹἀεῖτου ἀἰσαμίας, ᾳποά Ραμἰαείμι 9ε56 ραϊε[δεθνῖ!. 

ἀλλὰ μὴ μετὰ τοῦ προσλήµματος χα) εἶναι, καὶ υΜὶ φυἱδ 641 ΟἰΙΗ ϱΛΓΠΟΙΗ ΠΗΠΟ (δροδίίαίη 6558, 

Ίδειν, μὴ ἴδοι τὴν δόξαν τῆς παρουσίας αὐτοῦ (43). µιιάᾶηηΠιιθ 30 ΟΟΓΡΟΓΟ γασιιδΙ1 ἀἰγίηίαίοπι 6656, 
Ποῦ γὰρ τὸ σῶμα νῦν, εἰ μὴ μετὰ τοῦ προσλαθόντος; ΠΟΠ ΔΗἱΘΙΗ ου αβδδιρία 63ΓΠ6, οἱ 6656, θἱ νεῃ- 
οὐ γὰρ δη κατὰ τοὺς Μανιχαίων λήρους (46) τῷ ἡλίῳ Ἱωνᾶπι 9586 ἀἰχοείί, Δἀνθηίας Ἰ]αφ ρἱογίαπι ΠΟΠ 
ἐναποτέθειται, ἵνα τιμηθῇ διὰ τῆς ἀτιμίας' ἢ εἰς οοιπαῖ. Ὀυί οπίπι πυπο οοτρυς [αθγίε, πἰδἰ οµπη 68 
τὸν ἀέρα ἐχέθη καὶ διελύθη (44), ὡς φωνῆς φύσις, ΠΔίΗΓα, ἃ θἴιὰ Αδευιηρίυπη οἱ} Νοηπ επί ρο]ίοοί 
καὶ ὁδμῆς ῥύσις, χαὶ ἀστραπΏς δρόμος οὐχ ἰσταμέ- ἠἸιχία απο ια ου ἀοὐἰτία 7 δυἱἱ ἱπροδίέμι ο6!, 

νης. Ποῦ δὲ χαὶ τὸ φηλαφηθῆναι αὐτὸν μετὰ τῶν μυἱ ρε" ἀούθοις μοιοτείης : οί ἵῃ 4ογονι Γμδυπι ᾱ 

ἀνάστασιν, ἢ ὀφθήσεσθαί πυτε ὑπὸ τῶν ἐχχεντησάν- ἀἰδεοίαίαυι εδὶ, υἱ νοᾶῖς µαϊανα, εἰ οἀυτῖς Πυχίο, οἱ 
των; θεότης γὰρ χαθ) ἑαντῖν ἁόρατος. Ἁλλ' Ἶξει ᾖΓἱρυνίς οὐΓδα6 μμἱηϊΐπιο οομβὶδίοηίὶς. Ὀρὶί είσαι 
μὲν μετὰ τοῦ σώματος, ὡς ἐμὸς λόγος, τοιούῦτος ὃξ ἉἹ]ιὰ ΡοΏοπιας ιυυά 1ρ96 ρορδί γονυτγδοίομεΠι 

οἷος ὤφθη τοῖς μαθηταῖς ἓν τῷ ὄρει, ἣ παρεδείχθη, Ὦ εοπικοίιι [αΐδο δοπἰυίεας ν, αἱ αὐ ἶς, 4 φπἰυαθ 
ὑπερνιχώσης τὸ σαρχίον τῆς θεότητος. "Ὥσπερ δὲ οοπῇῆχιις οδὲ 5, αἰἰᾳιιαμάθ γἱἀοδίέυς} Ὀἱψίη]έας εηίπι 
ταῦτα λέγομεν ἀποσχευαζόμενοι τὴν ὑπόνοιαν, οὕτω µῥετ 86 οευ]οτυ υδίπίασι (ωχίι, ἵεγανι οµπα «0Γ- 
χἀχεῖνα γράφοµμεν διορθούµενοι τὴν χαινοτοµίαν. ρογ6 φηἰάσῃι, υἱ θομῖο, νου]θί; ἐαἱΐς ἁπίεπι, 4ἱδ- 

[5 ἀϊδοίρι]ί η πιοβίο αρρασσ]ϊ, αυΐ οδίίος θδίδηρυς εδὲ "", ἀῑν]ηίέαίὁ οΑΓΠΟΠΙ βαρογθηίς. θεπιαήπιοά!ῦ 

φυίθπι ο απιο]ἰθηά βιιθρὶεἰοπίθ εδίΙ54 εοίπιας, αἷο Ηία ᾳποφυθ οογσὶᾳεμάί πονῖ εγγυτῖν διιόίο ϱεαἰ- 

υἱπιις. 
Εἴτις λέγοι τὴν σάρχα ἐξ οὐρανοῦ κατεληλυθέναι, οἱ αἱ ϱΔΓΙΗΙΘΙΏΠ α Ο0Ιο ἀθδοθηάϊδεο, Ποη 4Η1ἱ6ιΗ 

ἀλλὰ μὴ ἐντεῦθεν εἶναι καὶ παρ᾽ ἡμῶν, εἰ χαὶ ὑπὲρ ίππο αἰ(11θ 4 ποὺῖθ 6596 ἀἰχεγίε, αἰ]απιδί ΦΙΙΡΤΓΑ ηο8, 
ἡμᾶς (45), ἀνάθεμα ἕἔστω. Τὸ γὰρ, Ὁ δεύτερος ἅν-  ΔΠΔίΊεπιὰ δι Ἡ[ιά οηἱιη, Φεεκπάκδ ΚΟΠΙΟ ἄε εα(ο "", 

΄. Θρωπυς ἐξ οὐρανοῦ, χαὶ Οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦ- θἱ, (καίΐδ εα’[εφδίδ, (αἶεε αἱ εαἰεείεε 9; οἱ, Νέμο 

τοι καὶ οἱ ἑπουράγιοι, καὶ, Οὐδεὶς ἀν αθέδηχεν εἰς ακεειαὶι ἵπ οί. πὶςὶ φιιὶ ἀεδεεπά(ί ἄε εαἰο Εἰῑακ 

εὖν οὐρανὸ», εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαταδὰς ὁ ἠΠΙιοπιπίς 9ἳ, οἱ οἱ φυἱά α [ιά ϱ]ιιδιίθπῃ ροποτίς, ΡΓο 

χιὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτο, νο- . ρίθι υπἰοπειη οἵπι εωἰεθιί ἀῑοί οσἰδ]ηιαπάι]πη οβὶ : 
µιστέον λέγεσθαι διὰ τὴν πρὸς τὸν οὐράνιον ἕνω- ϱ φυθιμαδιποδ οἱ ἐιιά, Ώου Ογίδίυπη οπιπία [αςί 

σιν (46), ὥσπερ χαὶ τὸ διὰ Χριστοῦ γεγονέναι τὰ 65656 'δ, οἱ Οἡγἱείμηι ἴπ εοτάϊθιις υεείγὶς Παθίίατε 3”, 
πάντα, χαὶ κατοιχεῖν Χριστὺν ἐν ταῖς καρδίαις Που βόςθιπάυι ἰά Ὠεὶ, φαοά οευ]ῖς οἐγηίέαγ, 5ο 

ὑμῶν, οὗ χατὰ τὸ φαινόµενον τοῦ Θεοῦ (41), ἀλλὰ δοοιπάιιπι ἱὰ, ααοά ἱμίε]οεέι ρογορίευν, οοπιηἰφί{5 
κατὰ τὸ νοούμενον, κιρναµένων ὥσπερ τῶν φύσεων, υἰάείίοθι, αἱ παϊιτίς, Πα δἰἶαια πυμπίέυς, αἰαιιο 
οὕτω δῇ χαὶ τῶν κλήσεων, χαὶ περιχωρουσῶν εἰς οὐ ατεβοΙπιὴ οο]αμοίίοῦθπι ἱμίου 5ο νἱοφδίπι 
ἀλλήλας τῷ λόγῳ τῆς συμφυῖας. εουπεαμ ος. 

Εἶτις εἰς ἄνουν ἄνθρωπον Ἠλπιχεν, ἀνόητος ὕντως δἱ αυ η Ἰοιρίηπεπι πηθιίθ Ο9ΓΘΗίΘΙΩ βρεγα!, 

ἐστὶ, χαὶ οὐχ ἄξιος ὅλως (48) σώζεσθαι. Τὸ γὰρ ίΛηΦ Ρεο[εςείο θ8ἱ. 1εο ἀἱρπιις, οι! οιηΐ ος ραγίὺ 

ἁπρόσληπτον, ἀθεράπευτον' ὃ δὲ νωται τῷ Θεῷ, καΐι5 ρΠονγαίιγ. Ναπι αιιοά ΔβδδμρίσΙη ΠποΟη θ9ἱ, 

.. [ο, χχιν, 29. ἱ Ζ1οἡ. Σι, 10. Μαι). Χνιι, 2. 51005. αν, ἆ7. Ἠ ἰριά. 48. ϱ δ0ΔΔ. 111, 15. 
5 0:11. !, δ. Ὁ ΕρἱθΒ. 17. 

απεχὶρεΗὲ, εἴο. Αδοριιος απίθΠι 4ε0ΟΒ γοεαραμί Ἠεγπιοβοηὶ έΠ:6η άπο ἱιατοβδίη επ ΤΙοράο- 
ΙΗἱΜΟΓΙΠ ϱδοηέίμηι ἀροβ, αἱ ος Ἠοπηπίυιιδ 1η ἆθο- τθιιιδ. 
τη ογάΐπειη οοορίαιῖ [υ6γαηέ. (οοτο Ώε [ερίῤνε ρ (44) ᾿Εχέθη καὶ διελύθη. Οοἱυ. ὃ, ἐχέθη ἣ δι- 
46686 ιπδ]υγ!Ώ ϱομιίάπι αρρο]ίαί αἱ β6ιΏρερ οίθ- ελύθη, [δὴ τεί ἀἰκεοίκίωη εεἰ. 
σι» ουηί Ιαδί ; αδοσὶρι ος αἱ6ΙΗ 4108 {η οΘΙΗΙ (40) Παρ᾽ ἡμῶν οἳ καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς. ἴι4 Οοἱὺ. ὅ, 
Πιογίία γοσδνετυῃί. Πιο ΒΙΙ/. 6, α, Μοπίαο., Μοτθί. 4ο (οιιΏε[. δίο οίίδια Εν 

(40) Τὴν ἁγίαγ σάρκα. Πα Μοηπίαο. αἱ Ἀογει. Οτοί. ἵ ΟοΗ1ΠΙθΗ{. ή οεἵε, εἰ χαὶ ὑπὲρ ἡμᾶς 9- 
οί οἱ ἱορίί [η]! Ἶν οἱ. ἁγίαν ἀθεκί. δι. Πουι (οµ)οΓ. Είσει αἰεἰοτὲ Φα): 05 Ταἱἱ019. 

(41) θεύτητα τοῦ σώματος. Τὰ 0οἱς. ὅ, 8, Μοη- (40) Διὰ τὴν πρὸς τὸν οὐράγιον ἔγωσιν. 156119 
ἴας. οἱ Μοιεὶ. Δι Οοἱὺ. 9, θεότητα τοῦ προσλἠμ- ΠΠ]. αι 1γρυβταρῃις, ῥγαίεγ εαἰἐδίδπι μΠἱοιει. 
ματος. Ουμ1µο[. Ὀποπίς εαµεα φ1 οκηι οω]εσιὶ ἱπιδτοεἰε, 

(45) Παρουσίας αὐτοῦ. Ιια Μομιαο. οἱ Μοτοί., ἵἰ εδ, οιη Ύ.τὺο, 
ἰοηιιο ἱορίί Ε{11. {η θά(έ. αὐτοῦ ἀεοςί. (47) Οὐ κατὰ τὸ φαινόμεγον τοῦ θεοῦ, Νοπ τθ- 

(43) Κατὰ Μαγιχαίων «Ἰήρους. Μλιι]οἰιοὶ, Ἱπαί Ἅοαηπάνπι ἰά Πεὶ φκοά οεµέἰς εεγπί(αγ. Ίνα 0119 εΓ. φιιὶ 
ΒΙΠ., Οκ! ουεριΦ {η θυἱθ τεροφίέιιηι 6966 Πιιβι- δέ: Ραγυι (λεοἱομίοθ ΒἰΠΙς, πθο αἰίο οτορορή 
υπηίιις: ος {ο Εανίά Ιο0ῦ, ΡδΙΗ. ΧΝΙΗΗ, Πιδίο ἵη- δοπδυς Ἀνῃ οεεµπάιΠι 6απι ρατίειι μα ἵὰ οει[09 
(οἱἱοοίο ϱΓΓοΓοΙ δισ Γαμος: ἴπ δοίο ροεῶῖ κεααάε; ιυὶ οχἰγοπιοΓ Ἰήαιι ἀντίδοσιν ος ΙΙαἰιΙτα- 
(αθεγπας μμ δΜΝ. Ὑδδαιιαίὴ 4 ινεπι οἱ Ππιρίαιμ ΓΙ μηἱήορο οομβίἠεγαί δἱ εχρίίσαι, {αραἱαίᾳιο 
ἹΙιογι!Ώ 46 5οἱο οἱ ἡμίοπθιι γἱόθ αβιιά Αιριθι. ϱοἱ- ἨΝεβίΟΓΙΔΠΟδ, ΦοΓυηι νοςθς ΒΙ]]. νοἰαί αβεοίαι. 
(τα ζακείμηι. ΙΙ). τα, «Αρ. 6. Αἰλαµὰδ. 0. µι ϱβε (18) οὐκ ὄξιος ὅ-Ίως. ἴίὰ οοἁἶ, ποβίτὶ, φίοφα0 
αξερίίυκε Ποηιϊπίς, Ἀαμίείιαυς οἱοοίαε γυςαι: ἉἹἱεορίι ΕΠΙ. Ἱῃ οὖή. οὐχ ἄξιος ὅλος. 



.π 5. ΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙΟΟΙ . 

εὐεμῖυμίς οδι οχροτς : ηιιοά Δὐΐομι Ώοο απίίάπ Α τοῦτο καὶ σώζεται. Εἰ μισυς (49) ἕπταισεν ὁ ᾿Αδὰμ, 

θ8ἱ, νοο πιιοιὰς βαἰμίοι οοµφοη μις. οἱ ΛΙΚ{Λ 

«ΩίΠι ος Ραγίο Αόάαιηις Ιαρδυς οδι, ιά (έιναι 

4ποφ16 θίξ η ιοί αθθμηιρίπη εδ, οἱ αιιοά δ41Η{ΕΠΙ 

αοοἱρίι; οἱ αυἰότω ἰοίμς ρεοσαν!έ, (οι ᾳυοφιιὸ Κ6- 

Πἰίο μπίιυς ονἳ, αίτιο οπιπἰ οχ ῥρατίο θλΙΗ{ΕΠΙ εοΠ- 

πεηπίίως. Οιοσίτοα πο ρογ[εείαπ) αἱ ηἱοπη ἰ8εῖ ποὺΐφ 

ἠην]άσσηί, απ 0564 5οἱμ!Η, δἱ ΠοΓΥΟ8, αίηυο Ιοηιὶ- 

ηὶς ρἰοίαγα) Φαἱνα(οὶ ἐγίλιαπί. Ἀπηυ αἱ {ρ8ο ἑηα]- 

ιηαέης Ἰοιπὸ οδί, ἶιου οιἵαπι Ἁγίοηί αμα, τί ρᾳ5- 

δίομθιι ον ιαἳἱ (γυναα, 88 πο απ) νἰήείουί 

αιιωά «ωτραςδ ππονοι, Ἰάθηι φποφθ ραίαέας. δἱ ᾱἱι- 

δι αἰνηπίιθ αμίάσπι, ὙθίΠ ππθηεῖς 6ΧΡΟΓ5, η!10 

(αιιάθιη Πιοίίο ἱοπιηίς Ποιοι διιθ]πουῖί 1 Νδεφιο 

απἰιἩ Ἠοιπο απἰιηαὶ οδί Πποπίο οαΓ6Η5. Αίηιο Γιά 

ἔμισυ καὶ τὸ προσειληαμένον χαὶ τὸ σωκόμενον. Εἰ 
δὲ ὅλος (ὀ0), ὅλῳ τῷ γεννηθέντι Ένωταιε, χαὶ ὅλως 

σώζεται (51). ΜΗ τοίνυν βασχαινέτωσαν ἡμῖν τῆς 
παντελοῦς σωτπρίας, μηδὲ ὁστᾶ µόνον, καὶ νεῖρα 
καὶ ζωγραφίαν ἀνθρώπου τῷ Σωτῆρι περιτιθέτωσαν. 

Εἰ μὲν γὰρ ἄπυχος ὁ ἄνθρωπος. τοῦτο καὶ ᾿Αρειανοὶ 
λένουσιν, ἵν ἐπὶ τὴν θεότητα τὸ πάθος ἐνέγχωσιν, ὡς 

τοῦ χινοῦντος τὸ σῶμα , τούτου χαὶ πασχοντος (53:. 
Εἰ δὲ ἔμψυχος, εἰ μὲν οὐ νοερὸς, πῶς χαὶ ἄνθρωπος: 
οὗ Υὰρ ἄνουν ζῷον ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἀνάγχη ὁ 
σχΏμα μὲν ἀνθρώπειον εἴἵναι (06) χαὶ τὸν σχτνὴν, τὸν 
δὲ Φυχὴν ἵππου τινὸς, ἢ βοὺς, ἡ ἄλλου τῶν ἀνοξτων. 
Τοῦτο γοῦν ἔσται χαὶ τὸ σωζόμενον χαὶ διεφεύσθτι 

ἐγὼ παρὰ τῆς ἀληθείας. ἄλλου τιµηθέντος, ἄλλος µι- 

ηθυρςθὸ οδί, τί οροεῖε ααἱάθμι οἱ ἱάγνα ΙΠΙΣΗΑ δἳί, Ώ φαλαυχούμενος. Βἰ δὲ νοερὸς, ἀλλ' οὐχ ἄνους ὁ ἄνθρω- 
απίπια απίθιῃ εφ οι/πδρίασι, ααί ὑονίς, 0ἱ πμ πος, παυσάσθωσαν ὄντως ἀνοηταίνοντες (54). 

απἱπια]ί6 ΠιοΡί6Π ποῦ Ἠδυοβεῖφ. Λο ρτοϊπάο Πιά ᾳποφιο επἰε, οαί θ4ἱ15 αΠεγδίισ: αίᾳμε εβο αὐ [ρω 
γεσίιαἰὸ ἀε[ανιις δΗπΏ, οἱ φἰ, 41ο Ινοπογ6 ΔΠεοίυ, 1ρ86 βἰοςῖες, πετ ]λείθιη. Θἱ απῄοια ειθηῖῖς ραπ]. 
ο8Ρ8, 11011 ΛΗἱΟΠΙ πηερίὸ ΟἈΓθΠΕ ΙΙοΙ10 θ8ἱ, ἀἀδίρειθ ΤόΓὸ 46 πιεμ!ῖ5 1π0ριὰ 8ῦυγασυ ὁδδίμαυς. 

Αι, ἱποί, οἰνίπίίαρ μοπίίς ου. αυΠϊοεῦαί. 

Ουῖά πυἱοπ Ώου αἆ πιο] Βἰνἰηίίας οπίπ επι δοῖἱα 

ον! ἸοιΠο ΏοΙ οδὲ, ἶπιο ποσο ΟµΠῃ 604 4ΠΊΗ14, που 

οι Πιέγαήίις, δἱ πωθις αὐθίί, φιι δἰἰδιη πιαρίδ Ίοπ1ο 
οεηβφοσὶ ἀεροί. Οµαπιοῦτοπι ἐοίάπῃ ἱοπίηθιη Τοί]ηθ, 

Ἀςο ον] ξαίθπι αἀ]αῃρο, υἱ πιο Ρ]οπο ας Ρο[εοίο 

ὑοηυβοίο α[οίαθ. ΑΙ, Ἰπᾳιῖδ, ἆνῑο Ρεγ[εεία ΠΟΠ 
οιρίσευαι. ΝΟη 64η6: βἰηιιίάσπ «ΟΓΡΟΓΘΟ πιοἆο Γεπη 

υχρὐπάαφ. Ὑὰ8 ὁπίπι υπίυς πιοἰἶ σαρης ἀοβ πῃπο- 

Αλλ) ἔρχει, φησὶν, ἡ θεότης ἀντὶ τοῦ νοῦ. Τί ὧν 
πρὸς ἐμὲ τοῦτο; Θεύτης γὰρ μετὰ σαρχὸς µόνης οὗχ 

ἄνθρωπος. ἀλλ᾽ οὐδὲ Φνχῆς µόνης, οὐδὲ ἁμοφοτέρω 

χωρὶς τοῦ νοῦ, ὃ καὶ μᾶλλον ἄνθρωπος (55). Τήρα 
οὖν τὸν ἄνθρωπον ὅλον, χαὶ µίξον τὴν θεότητα, ἵνα 
µε τελέως εὑεργετῇς (56). ᾽Αλλ’ οὐχ ἐχώρει, στα, 
δύο τέλεια. Οὐδὲ γὰρ, εἴπερ σωματιχῶς σχηπεῖς, 

Ἁγγεῖον γὰρ μεδιμναῖον οὗ χωρέσει διµέδιµνον, 

οὐδὲ (0) σώματος ἑνὺς τόπος δύο ἢ πλείω σώματα 

4196 πἰμῖπιο οομπεὺῖί, πες ουνρυγίς υπίιι5 Ίουυς 6 εἰ δὲ ὡς νοητὰ καὶ ἀσώματα, σχόπει ὅτι καὶ ὀυχῖν, 
ἆμο αἱ ρίυγα οοΓροτᾳ. δἱ αιέέηὰ ἱ ἱπιοηἰσυή]ήᾳ οἱ 

Ἱπεογροσύα ϱὰ οομβἰάθτες͵, Πιά αρἰιαἠνογίο, ηυοἆ 

.ή6σι {ρ5ο, οξ απίπιπ, δἱ ΤαίΙοΗ 6η, οἱ Ππιθηίΐοι», οἱ 

ορἰΓΙΜΙΠΙ δδηοἰυπ οοη(ἡη1ἱ, αίτιο οἱἶδιη αηίὸ ηιθ 
πιμιιάιις ἡὶο (Ίου οδί ηποί εχ νυἱδίυίριις οἱ ἱην]ςί- 

μη διις τερης οομθια!), Ῥαέτεπι, Εἰάιη οἱ Ὀρίγίίυπι 
διπουπῃ. Πσο εηἵπ ουσ, αιιδ η ἱπίο[]σείαπι ο: 

ἀυπί, ἠδίυγα οί, υέ ΙποοΓροΓοο Δία ἱηνὶφιυὶ 
πιοάο, οἱ ἱπιεγ 66 6ἱ οἵπι εοτρογίὺϊιβ πιβοθαπίις, 

ᾳυαράοφυἱάέπι δἱ ρἱασίαπ νοσυυπῃ αὐγῖ6 υπα οαβραςσ 

εί, εί πιμ]ίογιιπῃ ογα Ιἰβάεπι αφρθοίασὶ ουμ]ῖθ ρος- 

χαὶ λόγον, καὶ νοῦν, χαὶ Πνεύμα ἅγιον ὁ αὐνς 

ἐχώρησα, καὶ πρὸ ἐμοῦ τὸν Πατέρα. χαὶ τὸν Υὲν, 
καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα (58), ὁ χόσµος οὗτος, τὸ ἐξ 
ὁρατῶν λέγω χαὶ ἀοράτων σύστημα. Τοιαύτη γὰρ ἡ 
τῶν νοητῶν φύσις, ἀσωμάτως χαὶ ἁμερίστως, χαὶ 
ἀλλήλοις, χαὶ σώμασι μµἰίγνωσθαι. Ἐπεὶ χαὶ φωνὴ 

πλείους ἀκιῃ μιᾷ χωρηταὶ, χαὶ ὄγεις πολλῶν (59] 
τοῖς αὐτοῖς ὁρατοῖς, καὶ ὀσφραντοῖς ὄσφρησις, οὔτε 

τῶν αἰσθήσεων στενοχωραυµένων ὑπ ἀλλήλων, ἵ 
ἐχθλιθομένων, οὔτε τῶν αἰσθητῶν ἑλαττουμένων τῷ 
πλᾖθει τῆς ἀντιλήφεως. 

8µηί, οἀογδβηιθ οἰίασία οούεπι ρεγοῖρὶ, ἰίὰ υἱ ηθο 66ΗΦΙΦ Ιηπίάο οοπιρεηισηέυ5, τοὶ εσιγαώιπίας, ηοε 

τος δθηφῖ]ο οὐ ρογοεριἰοπῖθ εορίαηι ἱππιπυσπίηΓ. 

(49) Εἰ ἦμσυς. (ον. 9 οἱ ΟοπιῦοΓ. εἰ Άμισν. 
(00) ΕΙ δὲ ὅ-ος. Ὑοχ ἕπταισε νοὶ οχοιάίι, νοὶ 

ει ὐαυ{έυς, Ἠάήουις ΕΙ]. δυρρίονἰ. 
(51) Καὶ ὅλως σώζεται. 0ου. ὅ, 9, οἱ (ο1]νοΓ. 

χαὶ ὅλος σώζεται. Τοίμς εἰΐαπι εα[ιίοηι εοπδεηκ{μγ. 
(52) Τούτου καὶ πάσχοντος. Οοἱ. [ἱομ. τ χαὶ 

τοῦ πάσχοντος. 
(16) Ἀγθρώπειον εἶναι. Ἱια Ου). 5. 6. 9, οἱ δ1ο- 

μας αἱ (οἱὐ. 4, ἀνθρώπινον εἶναι. {ι οἱ. εἶναι 
δυς!. 
(54) "Οντως ἀγοηταίνοντες. ἴίπ 6οἱυ. ὃ, 6. 9. 4, 

οἱ «οά. Ἠερ. ας Οοιροί δἱο οί ἰοσίι 111. Ἶη 
ου1ἱ.: οὕτως, αιιοά 10η ἀἱδρίίουι : Ταπάειι α[ἰὴμαπάο 
{δνίμεγε ἀεσίμαπί. - 
ο “Ὁ καὶ μᾶλ.ον ἄνθρωπος. Μι]ιῖ, ἱπαήι Πι]- 

Πς, ἨουΙῃ6Π) δ0ἱ4 Ιποµίο θίσγιῃί; Ρἱαίο ργᾶ- 
εἶριιο δὐδεδηιἶθιῃ ἴρεβιη ε]ομα]ς ἁπίπις ρου, 
«οριίδ αμίοπῃ Ἠοπιμίς δἰππι]αοτυὴ οἱ η γαιῃ, 
Ὑμο Μας. Εἰο]η ή τη αγρυµιεµίο χιτ ἀἰδ[οβί Ρία- 

Ὀ ιοπίς Ώε {εφίδιιε, ππὰο Α[γὶοπηις Αριιά (Οἱοσγοβαπι 
ἵη Φυπιπίο δἷο ῥοἱρίομθιν αἰοφίιαρ: Νεε εκίσι 
ἐε (1επι [οΥΠια ἰδία ἀάεείαγαί, οεά ΝΙΕΝΕ επ] κεραο ἐν 
εί φι{σφιθ, πο εα Ίρκγα φο αἱρίίο ο επιονειτατὶ 
ῥοίεεί. 

(5) Τε.]έως εὐεργετῇς. Μοηίαο., Μοτο]. οἱ (ομι- 
ρ0[. τεαξείως εὑεργετήσῃς. 

(97) 0ὐδέ. 0οἱῦ. ὂ, ». οἱ θοπιῦοῦ, οὐδὲ γάρ. 
ον) Τὸ ἆγιο» Πγεῖμια. Οὐ]ὴ. ὅ, 6, καὶ τὸ ςΕιῦμα 

τὸ ἅγιον. 
(59) Ὄψεις ποᾶ.1ῶν. ια Οοἱν. ὅ, 4. Ἀοηέας., Μο- 

νο]. 4ο Οομ1υεῇ, Ιπ εάῑι. ὄγεις πλειόνων. ΐυς ῥτο 
ὁρατοῖς, «ο. Β.ρ. Β, Μοπίαο. ο Ορ πῃο[. ὁ ἰ, 
οἱ ρΓὸ ὀσφραντοῖς, Οοιηυθ[. ὀσφρανταί. Ὑογιῖι ΒΙΙ.: 
ΕΙ ρἱμγίπὴι α ρεείκε αὐ ἠἱάειι γεῦμα ἵΝ οεκίοταπε εεκ- 
51504) οαάειθα5 σαρὶ Ροίεκί, αἴηκε ἰάειν οάογα(ας αἲ 
ἐἰδάειι τεῦµς ια οἱ[ασίκε «εΝΗΝΝίΗΥ, εἰς πενιρε κὲ κας 
δ6ΝΕ5ΝΦ 4 4ε ἐμοίᾳ ΠΙΜΙΝΟ οοπερτὺκαπίμγ αἴφωο ἐν αν- 
ακεία: γοὐσφαπίΓ. 



460 ερ]Ιδτοιλ ο. [46 

Ποῦ δὲ χαὶ τέλειος νοῦς ἀνθρώπου ἣ ἀγγέλου, Α ΣΑΠ1 ν6}ο Πύοπαπῃ Ρ8οίο ΠιθηΦ Ἱοπιληϊ6, δὐἱ 4η 
συγχρίσει θεότητος, ἵνα τὸ ἕτερον ἐχθλιθῇ παρουσία 

τοῦ µείτονος; 9ὐδὲ γὰρ αὐγή τι (00) πρὸς Άλιον, οὐδὲ 

νοτὶς ὀλίγη πρὸς ποταμὸν, ἵνα τὰ μικρά προανέλω- 
'μεν (01), οἴχου μὲν αὐγῆν, γῆς δὲ νοτίδα, χαλὶ οὕτω 
χωρτθῇ τὰ µείζω χαὶ τελεώτερα. Πῶς γὰρ χωρήσει 
δύο τέλεια, οἴχος μὲν αὐγὴν καὶ Ίλιον, ΥΠ δὲ νοτίδα 
χαὶ ποταμὸν, “οῦτο διασκεφώμεθα. χαὶ γὰρ πολλης 

ὕντως τὸ πρᾶγμα φροντίδος ἄξιον. Ἡ ἀγνοοῦσιν, ὅτι 

τὸ πρός τι τέλειον πρὸς ἕτερον ἄιελὲς, ὡς βουνὸς 

πρὸς ὅρο:, καὶ χόχχος νάπνος πρὸς χύαμον, Ἡ τι 

ἄλλο τῶν µειζόνων σπερµάτων, χὰν τῶν ὁμογενῶν 

μεῖζον λέγηται: εἰ δὲ βούλε:, χαὶ ἄγγελος πρὸς θεὸν, 

χαὶ πρὸς ἄγγελον ἄνθρωπος; Τέλειον οὖν ἡμέτερος 
νους, χαὶ ἡγεμονικὸν, ἀλλὰ φυχῆς χαὶ σώματος, οὐχ 

ἁπλῶς τέλειον, Θεοῦ δὲ δοῦλον χαὶ ὑποχείριον, ἀλλ' 
οὗ συνηγεμονιχὸν, οὐδὲ ὁμότιμο». Ἐπεὶ χαὶ Μωῦσης, 
Φαραὼ μὲν θεὸς, θεοῦ δὲ θεράπων, ὡς ἀναγέγραπται: 

καὶ ἁστέρες νύχτα μὲν περιλάμπουσιν (09), ἡλίῳ δὲ 
χρύπτονταε, ὡς, μηδ ὅτι εἰσὶν, ἡμέρᾳ γνωρίζεσθαι; 

χαὶ λαμπὰς ὀλίγη µεγάλη π)ρχαϊῖᾷ (05) προσχωρῇ- 
σασα. οὔτε ἀπόλλυται, οὔτε φαίνεται, οὔτε χωρίζε- 
ται (6048), ἀλλ ὅλον ἐστὶ πυρχαϊά ιθ0), τυὺ ὑπερ- 
έχοντος ἐχνιχήσαντος. 

6ο], οἱ οὔπι ἀῑνλη]ξαία οοπιρατοίτ, Ροτίοτῖα ἁἱοί 

ασαί, τί αΙίθγιη Ίού0 «θἆθγθ οοβαί!Γ πια]ογιδ ργᾶ- 

δοηί]α Ἱ Ναφιιθ δηίπι ερἰοπιίογ αἱ, δί ουη] δοἱθ 

ουπ[εγαἱυς, ες 89 ου οχίμιας, οἱ οµπῃ Πιινίου 

τέ αυ Ρραυνα ουυἱ ΡΓί δι ΗΙΟΝΟΔΙΗΙΙΑ, ο ἆοππο 

βΡ]επάθΓοΝΙ, 6 ἵδγγα ΓήΠΙΟΥΘΙΗ, Δἰ1ο ία αὐδ Ηιη- 

1οῦὰ Βιιπί οἱ ρογ[εοίογα οαρίαπίμγ. Οἱ1οΠΠ θιΠι 

πιούο 4ο ρογ[οσία οοπιἰπεδιηί, ᾖήηο πειιρο ἆοπηιιΒ 
βΡΙοπάοσθιη δἱ 60ἱ611, ἠὶπο ΓΗΣ ἱθγγα ἨάΠΙΟΓΘΙΝ 
οἱ Πινῖμπ, Ίου οοηςἰάδγειηήδ; ΠΙΑΡΗΣ οηίπῃ ΡΓΟ- 
(6οἱο οί ΓΑ θἱ ἀπἰιιλάνογθίοηο γ6ς ἀἱρια ορί. Δι ἱ- 

ιά ϱο8 Γαρὶῖ, αιιοά γοῦ θλάθπι, 11 οι αἰνηιιὰ 

οοἱ]αία ρεγ[εεῖα οί, Δἱἱεγίβ Γαίίοῦθ ἱπιρόγίοςία οἳε, 
υἱ οοἱ οµπῃ πιοηίο «οἰίαίας, οἱ ϱΓΠΙΙΠΙ ςἱηαρίδ 

Β οἵἵπῃ [αὓα, πί αἱίο αορίαιη πηλ]ογί θεπηῖπο, διἶαπιςὶ 

9, αι ε]υσάεπ δυηῖ σεηθεῖς, υια]ις ἀἰσλίας : 8η- 

δείς οἰἶσιν οἱ Ἱέα Πελοί, ου Ῥοο, οἱ Ἠοιμο οιπι 
Δημε]ο } Ομοοἶσοᾷ ΠΙΘΠΒ ΠοβίΓα, ΡόΓ/[οοἰ8 Πα «]άεπι 

οϱἰ, εἳ ργἰποἱραξυπι ἰομαί, τθιυηι η απἰ απ εί 

οο/ρύδ; ποη αὐίοπι Αἰπηρ]οῖιογ ρογ[εεία; Ὠοῖ γεοιὸ 

βυγνα οἱ βυυά]ία θβί, ποπ Ρεοϊραξιις6 δο60ἵ4, Πες 
ρατί Ώουογα ργαἁῑία. Οὐαπάοφ]άθιῃ δἰίαη Ἀΐοςες, 
Ρἰιαγαομί5 φιἱάσαι ἆοις 59, Ὀδί αμίθιη [απο] εδὲ.:, 

τὲ Γμιεγίς φαοτγὶς ργοάϊυη [αρθίμτ; οἱ δίο]]ρ ποοῖοπι ἠιδίγαηί, 4 9οἱο αιίοπι οεου]αρί.ς, Ιία αἱ ἵη- 

εωτάϊα πρ 6456 ϱφυἱάσηι ε9δε ἈΡποδεῖ Ροβαῖ!; οἱ οσῖσια Ἱήόργπα ΠΙΙΙΦΠΟ 400Θ6ἆΘΙ8Φ 400ΘΗ5δυ ΓΟβΟ, Πεο 

εσδιηριῆίυς, πθο Ιαοθί, 16ο ἀῑδ]ιιηα]έιις, 5εἀ (οἱΗΠη Γοσι!δ ὁδί 40 ΠαΙΠΠΙΑ, δρογαπίἰα πἰμιίταπι εο αυοά 

Ριασιαιιίές ϱ5!. 
᾽Αλλὰ χατάχριτος, φηπσὶν, ὁ ἡμέτερος νοὺς. Τἰ 

δαὶ ἡ σάρξ; οὐ χατάχριτος; 

σχεύασαι διὰ τὴν ἁμαρτίαν. ἣ χἀκεῖνον πρόσαχε (600) 
διὰ τὴν σωτηρίαν. Εἰ τὸ χεῖρον προσείληπται, ἵν' 

ἁγιασθῇ διὰ τῆς σαρχώσεως, τὸ χρεΐῖττον οὗ προσ- 

ληφθήσεται, ἵν᾽ ἁγιασθῇ διὰ τῆς ἐνανθρωπήῄσεως; εἰ 
ὁ πηλὸς ἐζυμώθη χαὶ νέον φύραμα γέγονεν. ὦ σο- 
φοὶ, ἡ εἰχὼν οὐ ζυµωθήσεται, χαὶ πρὸς θεὸν ἆνα- 
χραθήσεται (67), θεωθεῖσα διὰ τῆς θεότητος: Κά- 
κεῖνο δὲ (08) προσθήσοµεν’ εἰ διέπτυσται πάντως ὁ 
νοῦς ὡς ἁμαρτητιχὸς καὶ χατάκριτος, χαὶ διὰ τοῦτο 

σῶμα μὲν προσείληπται, νοῦς δὲ παραλέλειπται, 

συγγνώμη τοῖς πταίουσι περὶ νοῦν. Μαρτυρία γὰρ 

Θεοῦ χατὰ σὲ (09) σαφῶς ἔδειξε τὸ τῆς θεραπείας 

ἀδύνατον. Ἐἴπω τὸ μεῖζον' σὺ μὲν διὰ τοῦτο ἁτι- 
µάζεις, ὦ βέἐλτιστε, "ὃν ἐμὸν νοῦν (ὡς σαρχο-΄ 
λάτρης, εἴπερ ἀνθρωπολάτρης ἐγώ (10). ἵνα συνδῄσῃς 

5ο Εχοά. νι, 1. 5 ὅο8. 1, 19. 

(60) οὐδὲ γὰρ αὐγή τι. 5ἱο επιρηάαἰ Οοπιῦε[. }η 
εάϊ:. οὐδὲ γὰρ αὐγή τις πρὸς ἡλιον. αυοά ΒΙΗ.: Νέ- 
σκε εµῖηι γαάἶκε φκἰάα:π, εἰ εκ ηὶ εοἰε οοπ[εΤαίιγ, ΡεΥ- 
[εεῖ κε ε5!. 

(61) "Ίνα τὰ μιχρὰ προανέλωμµεν. Βὶ.:ς 1.ἱδοί 
οπίπι ῥαγυα ΡΓίΝ5 ΦΗΙΠΘΥΕ, ΠΙΠΙΙΤΙΗ άοπιμε «βίειάο- 
ΓΕ, 6{ δΟἱέηε, (6ΥΥ6 αµΙΕΠΙ ΠΗΠΙΟΤΕΝΙ εί ρἰκοίαπι, 4 
εἷο πιαζοτα οἱ ρετ[εε[ίογα εοπεϊρϊακἰ. 

(03) Νύκτα... περιλάµπουσιν λοηπίας. θἱ Μοτε]. 
νυκτὶ περιλάµπουσιν. 

(65) ΜεγάΊῃ πυρκαϊᾳᾷ, οἱο. ΕΙ. : Μαηκο ἱκοειάίο 
αά[ιιπεία θε οτε Γὐιφ1(Υ πες αβρατεί. 

(04) Οὔτε χωρίζται. Οοἱὺ. ὅ γνωρίκεται, πεε ϊ- 
ζνοξεί(νγ. 

(65) Ὅμον ἐστὶ πυρκαϊά. ΕἱΠ1. :.Τοίμπι ἱείκά δεί 
ἐπερκαάϊωππ. [.εβίὶ 6οπιυεί. ὅλον ἐστὶ µία πυρχαῖά, 

”. {[ 0ος. ν, 7. 

ΑΙ πιθης Ἠοδίγα, πιμυ]ί, ἀδιηηδία οδί. Οι απίοπν 

Ἡ καὶ ταύτην ἆπο- { 6ΆΤΟ7 Άηποη ἀἁαπιηαία) Οὐ4γ6 ἄμί Ὠπηο ηποφμθ 
Ρτορίες ρεοσαέιιπ αὐῇίςς, απ Ι]]απι δἰῖαμι ργορίος 
θαλυίοπ αἀ]απρο. δἱ φιοά ἀείθγίας ο5ί, αδςυΙηρίυὴ 

δδί, υἱ ρε; Ἱποαγηδίίοπεπ δΑΠΟΙΠοθίΙΓ; 4πηΟη, 
αιιοἆ ργςἰαηῖῖας 68ί, αδευιηείυς, υἱ Ρρ6ς Πηπιαπίία- 

ἰἱς βιδοερίίοπεπι ςαλο]λαίο α[[οἰαίιςΤ οἱ [μέαπι 

(δεπιδηἰα{ώπι οδί, ο βαρἰθηίθς νυἱγί, αὐ πονᾶ ο0ῃ- 

δρειφῖο εκ] 53, Ίπιαπο ἴρδα ποη [οὐπιοηίαδίεαν, 
δἱ ουπῃ Ώεο ἰδπιρεγαδίίας, ρου ἀἰν{πίέαίοπη ἀοίβοσιαἳ 
Οιιίη Ίος 4ποφιε αἁ]ἰοίοπιιις : οἱ πηοης, αἱ ρ6οςᾶ- 

εὶχ οί ἁλπιηπηία, οπΙΠπίπο βργοία οἱ γε]θοία ο8!, οὗ 
6ΑΠΙΦ:16 68Η ΑΠ ΟΠΙ]5δ3 ΙΠθηίθ «01ρ8 αθδιπιρίπι 

οδί, ἰρηποφδοί αι Ραγ οςί 5, αι οἶτοα πιθπίωπῃ 
Ροοεαπ!. Βεὶί ομῖπι ἰρθιποηίο, 4θ ἴΗ φεπἰοηίἰα, 

δρεγίθ ἀειηοηβίρα{πῃ 68ἱ, θ.ΠΙ πι]ία γα]οης ομγαρί 

Ρυβνο. Ὠϊεβπιπο αυοά πι λ]Η9 ο5ι] Τα αυἱάετῃ, ορ- 

Ὁ (οί ΕΠΙ θ8{ ΤΟΦΗΦ. πα [1απιπια. 
(60) Κἀκχεῖνον πρόσαγε. Οοιιυο[. χἀχεῖνον προσ- 

ἀγαγε, ἔπε αά]απαεγίς. 
(07) Ανακραθήσεται, ἰοπιρεγαβίτατ, αιιὸ νοτγδίρ 

(γῷοίς γοβροηόςἰ; δοά ο πι Ραίγπι νοςῖνιις αὐιιθὶ 
{αθτ]ηϊ ᾖναγοίὶοί, πια]]οί Οοιπυθ[. οοπεοεἰαδίίαγ, «ο- 
ρκἰαθί(μγ. 

ϐ8ϐ) Κάχεινο δἐ. Ἱία Οοἱυ. δ, ᾱ, Μοπίαο. ἂο 
Μυτο]. ἵω οςἱε. δὲ ἀοθρι, «- 

(69) Μαρτυρία γὰρ θεοῦ χατὰ σέ. Ἱπ ουἀ. Τορ 
Β, οἱ αρυά Μογε]. χατὰ σέ ἀθβιιπι. 

(70) ᾿ΑνθρωποΔάτρης ἐγώ. Ὀι ἱοἱο] λίγα νοσπη- 
εν, αἰὶ ΒΙΗ]., απά αἰπιι]ασρῖς ἀῑνίιος ποστς αή- 
ῥυυοί, ία Αροιιιηοι ἰδί ογιμοάοσος δμοροἰαίΓας 
αβροἱἱαὐαιὲ, αιιοά {οἱ η! Πο ΝΕΙΗ α Ο)γἰδιο.Άδδιπι- 
Ρίυιη (μἱβ9ᾳ ογθάεΓεβ!, φἱοα6 1 λυπῃ οὐ]οΓθηἳ, Εοάεπι 
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ἔμλὸ νἷς (πα άΠῃ δαγοο]αίγα, δἰη αἱ επ) 6ΡΟ ΑΠΙΙΙΓΟ- { θεὸν πρὸς σάρχα, ὡς οὐκ ἄλλως ὄσθηναι δνάμενον, 
Ρο]αίγα δµη)), ἰάεΐτου πιθωίοΠι ΠΙΘΔΙΗ οοηἰεπηπἰς, μυ 

Ώὔμμη οµΙΏ οατπὸ ἀενίηείας Φ6) ρετὶμάο αί(υεο αἰ]ίος 

αφιγἰηρᾳὶ ποφυεαί, οὐ ἱάᾳα6 ἱπιεγπιδάίαπι Ρ1Γἱθίθιη 
εοἱ{5 53. Μος αιιέοπη ελ{10, που εδε, ποιη]ηῖς πι]ηπιο ϱ8- 

ρἱωηέῖθ οἱ αγά ελ, αι ὉΠᾶΙΩ ον } Μοηο ηγθη!, υἱ Ργο- 
ρα μἱουἱ δἱ εοπ]αποξὶοςί, ]απρίέιις, 3ο Ρ6Υ 6απι οαγαἰ, 

ἑπιοι ἀἰν]μίίαίδσι οἱ οαγμἱ5 πιοῖἰθια , ἱπίογνεπἰθηίειη, 

Ροττο αυίεπι, ή14πι λυπιαηα1ἱ6 αθθιπρίς, τε], 

υἱ ἱροῖ Ἰοημυμέας, ἱποαγηδιίοιι]θ, 8 ΙΦ4Π1 απεγοηί, 
νἰάεαιηας. θἰᾳαἱάεπι υἱ Ώεις αἰϊοφυ{ ἱποοπιργοδίεῃ- 
61 0/1ἱ8, οοπιργεεμάκίης, ας Αι) ϱ8ΓΠ6, ᾳμαδὶ Υο]ο 

αφυὐάδπι, εὔπῃ ιοιηἰπ{υμθ νοζυδθέιιΓ, 5οἱέὰ Ρ4Π6 Ἠο 

ἱροίς ᾖαςνα δεί, εἰ ἠγρουγὶείς (αὐυ]ᾳ : μὲ 1μθρίπι ΠΟῃ 

ἀἰυδιη αἱἱο αἴοιμθ πιοἀο βοτῖ ροίμ158ς, υἱ πουΐδουηι 

νοιφαγδίως, οεμιαάπούυπι ρεῖα8 ἵη Ἱρηῖς γυύο 59, 

οἱ [οΓπια Ώνπιαπα 5ἳ. οἱ αυίεπ υἱ οἱη]ἱ ρογ οἱηιῖ]α 
φαπο(]βοαῖο ροοσαἰ ἆδυμηδΙΙΟΠΕΙΠ βυ]ναί, ΡΓο[θοίο 

φυεπια θά ΙΠ) ΟϱΔΓηΘ ργορίθυ οὔΓΗΘΙΩ ἑΦαριηλίσηι, 
οἱ αΠπίπα ργορίευ απίπιδπι οριι» παδιί, Ιέ οἱἶαπη 
πιοπίε ρτορίος πιοπίεσι, Ιµροίθ φ ἵη ΛάΔπιο ηρη 
δυἱ]π ρεευθνθρὶῖ, δθά εἰ ρτίπια αΠθοια [αεγίί, 

αὐοιπαἁμιοά μπα πποἰοἳ 1η πιοτυίὶς Ιοᾳυυρίας. Οιιοά 

οιπι πα ]ΔίμΙ αοοθρὶῖ, ος πιαπάδίο 4υοα116 μ0]- 
μἱππο ρατιίί : 4ος απίέσπι πιἰηίηιο ραγυξ, Ίος 
εἰίαπι 60 αμάλς]α ΡΓοβΓΘΒΘΙΗΙΩ εβί, υἱ Πλ νἰοἱατοί; 
αιοἆ απίθπι γ]ο]αν]!, Ίου ἵπ ργ]ιπίς ᾳυοᾳ:6 φα[ιιίο 

χαὶ διὰ τοῦτο ἐξαιρεῖς τὸ µεσότοιχον. Ὅ δὶ ἑμὸς 
λόγος εἰς, τοῦ ἀφιλοσόφου χαὶ ἀπαιδεύτου » ὃ νοὺς 

τῷ νοῖ µίγνυται, ὡς ἑἐγγνυτέρῳ χαὶ οἰκειοτέρῳ. χαὶ 

διὰ τούτου σαρχὶ μεσιτεύοντος (74) θεότητι καὶ πα- 
χύτητι. 

Τίς δὲ χαὶ ὁ λόγος αὐτοῖς τῆς ἑνανθρωπήσεως, 
ἴδωμεν, εἴτουν σαρχώσεως, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν. Εἰ 
μὲν ἵνα χωρηθῇ θεὸς, ἄλλως ἀχώρητος ὧν, καὶ ὡς 

ὑπὸ παραπετάσµατι τῇ σαρχὶ τοῖς ἀνθρώποις προσ- 

οµιλίσῃ, χομφὸν τὸ προσωπεῖον αὐτοῖς, καὶ τὸ 
δράµα τῆς ὑποχρίσεως » ἵνα μὴ λέγω ὅτι χαὶ ἄλλως 
ὁμιλήσαι ἡμῖν οἷόν τε ἦν, ὥσπερ ἓν βάτῳ πυρὸς 

ῃ καὶ ἀνθρωπίνῳ εἴδει (72) τὸ πρότερον. Εὶ δὲ ἵνα 
λύσῃ τὸ κατάχριµα τῆς ἁμαρτίας τῷ ὁμοίφ ὁ 
ὅμοιον ἁγιάσας, ὥσπερ σαρχὸὺς ἑδέησε διὰ τὴν σάρχα 

χαταχριθεῖσαν, χαὶ φυχῆς διὰ τὴν φΦυχην, οὕτω καὶ 
νοῦ διὰ τὸν νοῦν, οὗ πταίσαντα µόνον ἓν τῷ ᾽Αδὰμ, 
ἀλλὰ χαὶ πρωτοπαθήσαντα, ὥσπερ οἱ ἱατροὶ λέγουσν 

ἐπὶ τῶν ἁῤῥωστημάτων. Ὁ γὰρ τὴν ἐντολὴν ἑδέξττα, 

τοῦτο καὶ τὴν ἑντολὴν οὐχ ἐφύλαξεν' ὃ δὲ οὐκ ἑφύ- 
λαξε, τοῦτο καὶ τὴν παράδασιν ἑτόλμησεν ; ὃ δὲ 

παρέθη, τοῦτο χαὶ σωτηρίας ἑδεῖτο μάλιστα: ὁ δ 
τῆς σωτηρίας ἑδεῖτο, τοῦτο καὶ προσελήφθη  ὁ: νοὺς 
ἄρα προσείληπται. 

ἱπάίρεῦαέ; ηιοἆ ασπίεπι βα)αίο ἱάίρυλυαί, 11ου εἰίαπι ΦβδµΗΗρίΠ) οδίς ία Πέ, υἱ πΊθης αδθυπιρία οἱε. 

Που πας, Ταἰηί ποϊϊπί, ἀθιοπαίγαίαιη Οδ, ἍΤοῦτο νῦν ἀποδέδειχται, χἂν μὴ βούλωνταε, χεω- 

ξεοπιείἰγὶοῖθ, υἱ ἱροὶ αἰυμῖ, 4 Πδοθδβδισ]δ ἆθΠΙΟΠ- 
αἰγα(ἱοι]υδ. Τα νοδευ Ρ.Ρἱπάθ [ωςίδ, αὐ αἱ, ἰῶ5δο 
ἱιοιμ]πίδ οομἱο, ἃο ρεάθ ἵπδιρετ οΠειςο, ροάἱ αυἱ- 

ἀθπι ΠιθιΙ«1πα αλ νοςςθς, οσουἶυπι αὐίοιή ἱηουγα- 

ται γεηφμογεςδ : αυἱ, μι Ρρίείος αἰφυίά μη 

του ρ]μχίὶδεοί, ρἰοίιγαιι αυἰάεπι ἱππιυίαγες, Ρὶ- 
οἰούειη αιίδιῃ, γδ]υῖ ΠΙΙΠΘΓΘ διιο γουία [υποίυὴη, 

ριαοσγέδ. Θιιοιὶ αἱ, ἐίς γαι]οιίδής ΡτοβΙρίε] 9ο 

οομ[υρίυμέ, υἱ Όσδυι, γθηιοία θἱἴΔΠι Πηδηίο, ουῬι]ιί 

Φαιιίθηι 4ΠοΓΓο ρο586 ἀἰσαηί, υἱίφιιο Ροιυῖε οὐίαη, 
Σοπιοῖὰ ϱγης ρος οοἱαιῃ νο]υμίαίθδι, αδπιδάπιο- 

όπι αἰία ᾳαοσᾳι16 οπιηία οἰίγα ουΓροΓῖΦ ΟµΟΓᾶΠΙ 0Ρρε- 

Σ4{115 θί, οί ορεταίυΓ. ϱ114Γ6 οὐ πηθηίο ϱΑΓηΕεΠΙ 

Φποφιο ἰἐο[[ο, τί ρί6ηα οἱ Ρροτ[οοῖα εἰυἱ θἰί ἰθπιοΓ]ία8. 

μετριχαῖΐς, ὣς Φφασιν αὐτοὶ, καὶ ἀναγχαίαις ἀπο- 

δείξεσι. Σὺ δὲ ποιεῖς παραπλῄσιον, ὥσπερ ἂν εἰ 

ὀφθαλμοῦ ἀνθρώπου πταίσαντος χαὶ ποδὸς προσ- 
πταίσαντος, τὸν πόδα μὲν ἐθεράπευες, τὸν δὲ ὀφθαλ- 

μὸν ἀθεράπευτον εἶας ' ἡ ζωγράφου τι μὴ καλὼῶς 
Υράφαντος, τὸ μὲν γραφὲν µετεποίεις, τὸν δὲ ζωγρά- 

φον ὡς χατορθοῦντα παρέτρεχες. Εἰ δὲ ὑπὸ τούτων 
ἐξειργόμενοι τῶν λοχισμῶν, χαταφεύγουσιν ἐπὶ τὸ 
δυνατὸν εἶναι θεῷ, καὶ χωρὶς νοῦ, σῶσαι τὸν ἄνθρω- 

πον, δυνατὸν δἠ που χαὶ χωρὶς σαρχὸς, μόνῳ τῷ 

βούλεσθαι, ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐνεργεῖ. χαὶ 
ἑνήργηχεν ἀσωμάτως. ΄Ανελε οὖν μετὰ τοῦ νοῦ χαὶ 
τὴν σάρχα, ἵν ᾗ σοι τέλειον τὸ τῆς ἀπονοίας. Αλλ' 
ἁπατῶνται ὑπὸ τοῦ γράµµατος, χαὶ διὰ τοῦτο τῇ 

5ο βοἰ]οθί α Πιίογα ἀθείρίυπέωτ, ῥτορί2τοαφιθ αἆ Ὦ.σαρχὶ προστρέχουσι, τὴν συνῄθειαν τῆς Γραςῆς 

5.» Ερ/θΒ. µι, {4. 5) Εχοι. τ, 2. δ θυμ. νι, 1 9ᾳᾳ. 

ἱίαφυο Ιπούο (σγεροιίὴδ Αροιιμανι 6611069 φαῖ- 
οθἰαίγὰφ γυσ8ί, φιιοί ΟΔΓΗΘΙΠ θοἱαίη αὐ 90 1βδπι- 
ρίθΙΗ [ιίθςο ουπίαμἹετοηί. Ὀμρογίας δομἷ ϱρουανίέ 
«05 φιἱ πιδυίθιη ἰοἱ]ηί, αὐἰήλαίη αὐοι1θ ΡΓογ8β 
(οἱ6Γ6, υἱροίθ ἵη ατα η) δἱί εαοηίο ργῷδία{ὴ19. 

(71) Μεσιτεύοντος. Μρπίαο. εἰ Μοτε]. ὡς µεσι- 
τεύοντος, Ὑοιμί (ο)υο[. : 0ας πιεᾶῖα ἱπιεγεεάαι 
ἑμ]εγ ἀείίαίεηι αἱ εαγηῖς ΜιοίεΙΗ. 

(72) Ἐν ἀνθρωπίνῳ εἶδει. Ιπ ἠμιπα]α δρεείθ, 
γνἰθιἰοοὲ άση δι ρταςειῖληι ραγἱαγομί5 οκ υ]ε. 
Ορίδιπι αὉ ἐλίξίο Πμίου ᾖοιβίησθ [956 οοΏνογβαἑύΠῃ 
οσἰθιιηαριιηὶ Ραἱγύι ΠΟοΠΗΙἰ, (οἩφγεδδΗδ θεί, ἵη- 
αμ Το 1116, εἰ ραιτίατε[ἰς εἰ Ρτορίιε(ἰκ... 
ειἰλεεκ5 Ίαπι ἱπτσα ρτἰιποιάἰο, ]απι πάς [Πο ΓΗ ΝΕΙΝ φκοά 

εταί [πίκγις ἵν 116. Αεσεγαπί φκἰάαµε, 4ἷἱ Ααευειὶ- 
ΠΙΑ, Ιυ. νι ἢε εν. Εεὶ ο9ρ. 39, Βοπιΐνωνε (Ατὶ- 
είμηι, οίίαπι απίε ἱπαεπίμὴι εαγηϊΐς, [ίσο οἰεὶθὲ- 
ἰοιι. Εει φαἰάεπι ἁἰνίπιο Ρυ(εείαἲἰς εἰ ἐπεείδί[ἐα, ἐν- 
εογρογα(ἰς, ἱπεοπιμμαδέ[εφκο κπαίκτίδ, αἶπε αίία ειό 
Μα ἰἰουιε δίἶαμι μιοτίαἰίθμς αερεειἰθδε αΡβατεγε, πον 
ρου ἱά φμοά δεί, εε μεί αἰίημιά σµυά εἰδὲ εκδάίκι 
εεί. Οµίά αμ[θηι {{ί «θά ΠΠ ποη ο6ει) οτι ἱυὶο 
δομίομ(55 ὃ. Ώοσίος [Άνεγο πο γἰἀείυτ. Αάάῑί οπίαι : 
Μιμίιο εεί ογεαἰθί(ἐκε αμοά οἱ Αὐγαβανι ἐν (γίδα. εί 
Γ.οἱ π ἆμοθιως υἱγίς Που η αρποεεεδακί, εωὲ 
ελ μίατεηι ΠΗΙΙΟΓΝΗΙ [οφκέθαπίκή, είίαηι ΕΝ 995 
πες 6456 ατθἰ(γαγεπίµ;. 



160 ΕΡΙ5ΤΟΙΙΑ 6. “0 

ἀγνοοῦντες. Ἡμεῖς αὐτοὺς χαὶ τοῦτο διδάξοµεν. Α ΟΆΤΠΕΙΙ ασοιιγηηί, ῥουἱρίυγο οοηθιιθἰιιάπεπι {γο- 

Ὅτι μὲν γὰρ πανταχοῦ τῆς Γραφής ἄνθρωπος χαὶ 
χἰὸς ἀνθ2ώπου προσαχορεύεται, τί δεῖ πρὸς εἰδότας 

χαὶ λέχειν; 

Γαι{ο5 : Η05 νου «1ος 9] εος ἀοοευίπιιις. Ναι 
ηυοά (ΟἨιεῖδίις ραδοῖιη η Ῥοτἱρίυγα, Ἴοιπο, οἱ 

Εμ Ποιηλεῖς αΡρρε]ἰδίως, αμἱά αρυἀ 605 ϱοΠΠ)θ- 

ΠΙρΓΑΓ6 αἰἰἰμοῖ, ααἱυυς που οοφη]έαπι οδὶ οἱ οχρἰογαξ τη ὃ 

Εἰ δὲ διισχυρίζονται τῷ (756), 'Ο Λόγος σὰρξ 
ἐγένετο, καὶ ἑσχκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ διὰ τοῦτο 

“περιξέουσι τοῦ ἀνθρώπου τὸ κάλλιστον, ὥσπερ οἱ 
σχυτεῖς τὰ παχύτερα τῶν δερμάτων (74), ἵνα θεὺν 

σαρχὶ συγχολλήσωσιν, ὥρα λέγειν αὐτοὺς χαὶ σαρ- 

κχῶν µόνων (7ὸ) τὸν θΞὸν εἶναι θ1ὺν, ἁλλ' οὐχὶ χαὶ 
Φυχῶν, διὰ τὸ γεγράφθαι, Καθὼς ἔδωκας αὐτῷ 

ἑξουσία» πάσης σαρκὸς, καὶ, Πρὸς σὲ παᾶσα 

σὰρξ ἤξει, χαὶ Εὐ.ογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα 

Θιιοά οἱ Ἰῖο Ίοοο ἱπηϊέαμίας, ΤεγβΗΠι εαγο [α-- 

εἴκπε δεί, εἰ [Παθἰ(αοῖι ἰπ ποθὶε 5, οὐ ἰάᾳιο, υἱ 5υ- 

ἰουςς 5 ἱη ρουμ ἐρὰβδίΟΓὰ δμηὲ, ἱέα ἱραὶ, αυοά 

ἵπ ποπ)ίηπε ργῷςίαη ἱδδΊπυπῃ οϱί, αυτγλάσηί, υἱ Όευπι 

ου «Άγιο ουηρΡ]ιηθηί : (θπιρυς οδί υἱ ἱροὶ ἆἱ- 

οληῖ, οβγμίαπι 4υοαυ6 ἀωπίαχαί Όθδυπι 9956 Ώειυμη, 

ποι ἀαμίΘιη οιἶβπ ἀΠΙΠαΓύΗΤ, αοΠίαΙπ δοσἱρίυπι 

αξί, οίεμί ἀεαἰειὶ εἰ ροίεείαί6ιπ οπιπὶς οαγπἰς Ὁ: 

οἱ, Λά (6 οπιμἰε «αγο υεπὶεί 55. οἱ, Βεπεάϊκεαί ομπὶε 

τὸ ἅγιον αὐτοῦ, τοῦτ ἔστι πᾶς ἄνθρωπος ' ἡ πάλιν Β εαγο ποπιϊπὶ εαπείο εἶμς.: ου θ8ί, οιημί5 οι : 
ἀσωμάτους, χαὶ ἀοράτους χαταθεθηχέναι τοὺς πατέ- 
ρας ἡμῶν εἰς Αἴγυπτον, καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ Ἰωσὴφ 

ὃτδέσθαι μόντν ὑπὸ τοῦ Φαραὼ (70), διὰ τὸ γεγρά - 

φθαι, Ἐν ἑθδομήκοντα πέντε /υχαῖς κατέδησαν 

εἰς Αἴγιπτονι καὶ, Σίδηρον διη-Ίθεν ἡ νυχὴ αὐ- 

τοῦ (71), πρᾶγμα δεθΏναι μὴ δυνάµενον. ᾿Αγνοοῦαι 

γὰρ οἱ ταῦτα λέγοντες, ὅτι συνεχδοχιχῶς τὰ τοιαῦτα 

ὀνομάζεται, ἀπὸ µέρους τοῦ παντὸς δηλουµένου ’ 
ὥσπερ χαὶ, Νεοσσοὶ τῶν κοράκων ἐπιχαλοῦνται 
τὸν θεὸν, ἵν ἡ πτηνη δηλωθῇ φύσις, καὶ Πλειὰς 
χαὶ Ἕσπερος χαὶ ᾿Αρχτοῦρος μνημονεύονται ἀντὶ 
πάντων ἁστέρων, καὶ τῆς περὶ τούτους οἰἶχονο- 
μίας. 

Καὶ ἅμα οὑχκ ἄλλως οἷόν τε ἣν τὴν τοῦ θεοῦ δη- 
λωθῆναι περὶ ἡμᾶς ἀγάπην, ἡ ἐχ τοῦ μνημονευθη- 

ναι τὴν σάρχα, καὶ ὅτι (78) δι’ ἡμᾶς χατέδη καὶ 
μέχρι τοῦ χείρονος. Σάρχα γὰρ εἶναι ψυχῆς εὖτε- 

λέστερον, πᾶς τῶν εὖ φρονούντων ὁμολογήσει (79). 
Τὸ οὖν, Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, ἴσον δοχεῖ µοι δύ- 
νασθαι τῷ χαὶ ἁμαρτίαν αὐτὸν γεγονένα: λέγεσθαι 
χαὶ χατάραν ' οὖκ εἰς ταῦτα τοῦ Κυρίου µεταποιη- 
θέντος, πῶς Υάρ; ἀλλ) ὡς διὰ τοῦ ταῦτα δέξασθαι 

τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀναλαδόντος, χαὶ τὰς νήσους βα- 
στάσαντος. Ταῦτα μὲν οὖν ἰχανῶς ἓν τῷ παρόντι 

διὰ εὸ σαφὲς χαὶ τοῖς πολλοῖς εὔληπτον. Οὐ γὰρ λο- 

γογραφεῖν, ἀλλ ἐπισχεῖν τὴν ἁπάτην βουλόμενοι, 
ταῦτα Ὑράφομµεν, τὸν δὲ τελεώτερον περὶ τούτων 
λόγον, εἰ δοχεῖ, χαὶ διὰ µαχροτέρων ἀποδώσομεν. 

αυἱ ΤΗΤΘΙΙΗ Ρραΐγος ποςῖτος {Π6ΟΓΡυΓΘΟΒ εἰ ἐπνὶδιυίίεβ 

η Αδγριυπι ἀέδοέπάϊίδδε, ςοἰαιμαὲ δοδορΗΐ πΠίμ)αιι 
4 Ῥ)ιΓωοῃο πι γἱηοιία οοι]σοίαπι Γαἱ956, ο )ομίληι 

φογἱριὴ εδὶ : ἵπ κερικαθϊμία οφμίιφμὲ αππαθις 
ἀδεσεμάετωπ! ἐν Αουρίωπι ο οἳ, ΕεΥγπι ρεγίταμκίί 

απίηια εἶμε 6ἱ, τ66 υτο[εείο οδοί, αυ μυ] 

νίπουίς αθιγίημρὶ αὐθαί. 1μιογαηί οηρΊιὴ, φαἱ ού 

ἀϊουπί, γ05 ΏαςοῬ ρες δγπυοάοσμενπ οπηιἰατὶ, ἰοίο 

ΏΕΠΙΡ6 Ρο Ραγίοπι Ἰπάϊολίος υἱ ου) αἲί Ῥορίρίυνα, 
Ει ρα[{ἱ οογΌΟΓΗΠΙ Ώειπι ἱπνοσαπί ", υἱ αγίου ϱᾱ- 

εαν ἀθείρησίμη, οἱ ΡΙεῖα5 οἱ Ὑδδροτυθ οἱ Ατοζυισ 
ηθιογαηέΗ5 43. Ρ)0 60, 46 οἱ ἀϊοθγθί οιηπία βἰάετα, 

Βοίφιθ οἶγοα ος ργονἱ ἀεηί]απ). 
Πως αοσθ1ί, ααοὰ ποη αἰίθγ Ὀεί 6Γρᾶ ΠΟ8 πιος 

ἰδδἰλίΙΙβ 9356 ροϊογαξ, Φ11411 οχ 60 αιιοά οαΓο {μι 

μηοιλοτία [μθρῖί, εἰ (ια μποδί! ϱᾶυδα ίροα ειΐληι 

µδαᾳυο αἱ ἀθίθγίογθιιὶ Ρα1ΊθΙΙ 8656 θιμίνίξ. Ο1ΓΗΘΙΗ 

ομἶπι ΑΠΙΠΙΑ γΥἱ]ἱ0ΓΘιΗ 0686 Π6ΠΙΟ δ4Ρ59 πιεη!(8 ἱηβοία- 

υἱέις. Πίασιμο Ὡὶς Ἰοοιίθ, Ἰεγθιηι ἑατο [αείπι εσὲ "ν, 

οαυιάθιη υἷιΏ εί αἰρπίμοαίίοηθπι πω Ἠαύὐογθ γἱἀθ- 

(4γ υπ 6ο, αμοά ρεσεαίπι φὐοφ1ιο ἱρδυπι θ6ἱ πιαίε- 

4ἰοίμπι [ας 6986 ἁῑοίίυς 15: ποι αυ Ὀομαίμιις 

Ἡι ο Ἱωπυίαίυς οι; αυῖ επίπι Ἰ4 Πες ρο5δει ῖ 

5ο ϱυἱὰ ρος Ἰά 4μοὰ Ίο βιμφοερίί, Ἱπίφυίίαίες 
ΠοδίΓὰΦ ουαβιυ]έ, θἱ πιυιοος ροσίανἰί. Αίφιε Όσο 
ηιϊάοπι ἵη ργῶφθεπιὶὰα ρτορίεγ ροτερὶοιηίαίεπι, οί 
αωΐα νο] α γυά]ογίὺιας [αοῖ]ο ρετοὶρὶ φυἑαϱί, ποὺί 
ἀϊσίδ5ο σΠοίαι. Νοπ οπίπι υἱ υρονς οοπάα)ς, 

βδιὶ υἱ ΘΓΓΟΓΘΙΠ θ6ἱ [γαιάθιη ουΏρείπαπιΗς, ισοο φυπἱπιης, ρἱδηίογσίη οἱ ρογ/6οἑἰογθΠι ἆθ 5 τεὺις ἀἱδρυίᾶ- 
ἔίομδυὶ αἰ]λδ; οἱ νιἀουιις, οὐ ιωε]. 

Ὅ δὲ τούτων ἐστὶ βαρύτερον, οὐδ' αὐτὸ τοῦτοπα- ϱ 93 Οιιοί αὐίει ΠὶΦ ϱγην]μ9 ὁδέ, πε ἴιου φμἱάθπι 

δ6 04η. 1, 14. 
οιν, 18. 

5] Ἴοδῇη. Σνι!, 9. 
0 Ρδα]. οσιν!, 9. 

(72) Διισχυρίζονται τῷ. Οοἱῦ. ὅ, 9, 8, διισχυρί- 
ζονται τό. 

(14) Τὰ παχύτερα τῶν δερμάτων. ήν Βι|. 
ογακκίοτεε Ρείίεε: βἱο οπΊπι ρεγὶῖ αἰπιμ{έάο. 

(15) Σαρκῶν µόνων. (90. ἃ, σαρχῶν ; 
(οἱ. ὄ, σαρχῶν µόνων εἶναι θεὸν τὸν Θεόν. Οοἱὺυ. 
ϐ, σαρχῶν µόνων τὸν θεὸν εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχί, εἰο. 

(76) Ὑπὸ τοῦ Φαραώ. Μοηίαο., Μυγε]. οἱ ϱαπιῦεΓ. 
ὑπὸ τοῦ Πετρεφη. Ίος οεῖ, Ρµἱρματε, φ1άπι Ἰ6υ0- 
πέπι οο/Γηιαἱ 9Π68. ΣΧσΙΣ, 20, υὈὶ ποη α Β]ια- 
ΤὰυΠ6, δεἁ α Ρυβρ]ιατο ἰγαάίιυς ἀῑοίέις Φοδθρὶ {η 
οα{06Γ6Π). 

5 Ρε]. χιν, ὂ. 
5 οὐ Σχσνιη, οἱ, ὁ3. 

5 Ροα|. οχµιν, 21. ϐὉ Δε. τη, 14. 
ον ὅραμ. 114. 5 Ποο.ν. 21’ 

.! ΡροΙ. 
(01, ἐς, 10. 

(7) Σίδηρον διῆθεν ἡ ψυχη αὐτοῦ. Εετγωπι 
ρετίταπεῖ(έ απἰίπια ε]με; εί δἰο δορμαρίηία ἱπίει- 
γείθβ, 4ΙιΔΠΙ Ὑογδἰοπθδιη γοφυἰτὶἰ ἡἰδίογία. νογίία. 
υ)Ηυἱ δηἱ1η ἱεβίιηας ἆοδερῦ Ρος δευ1Π ψ]αάίο, αἱ 

η γίπου]α οοπ]δοίμη, Ὑμ]ραίαπι 5δυυέις οί ΒΙΠΙ., 
γοὐάϊάἰίφιιε [εγγαι ρεγ[γαπεἰἰί απίηιαπε ο) 5, φιιο 
(ὤγΦοο Πἠπίπιε γθβροπάεί, εἰ α πεπίο (ϱγοροΓίἱ 
Ρτογβιιθ θ8ί Αἰθηιη, 

(78) Καὶ ὅτι. Ιία (6οἱὺ. 4, 6, 9, 8, Μοπίας, οἱ 
Μοτεἰ. ἵῃ οἱ. χαί ἀθοβί. 

(79) 'Οµμο]ογήσει. 0ο]ν. 5, Αα, Μοπίαο. Μονο, δὲ 
θοπιθε[. πᾶς ὃν τῶν εὖ φρονούντων ὁμολογήσειε, 



μὲ ὃ. οΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ.ΟαΙ 

ργαἰογπιἑίογο οοηχοπίε: Ὀέπαιι αἰφεἰπάαπίμτ φιῖ Α ραλιπεῖν ἀναγχαῖον. "Οφε.ον καὶ ἁποκόψονται οἱ 
005 εοπιιταµί δν. 34ο βθουη η δι αίδηνωή, οἱ 
5ος) 301 ϱοἰγουςΙςίοποΠι, οἳ δοεμπάα δαυγἰῇοία 

ἑμνο]ναξ. ή θι) νογυιν οδὲ η σος αβδοσιινί, αυἷά 

νοιαί ον ΟἨγἰθίις η οιιιὸ αἆ οαἆσμι ἔποο 1ὐΓΟ- 
Επηία γυδιθ πὰδοαίτς, οἱ Γυ15Η5 4 διά ργοάαίυγ, 
οἱ η εγυσει ἰοαίις, εἰ δορυτῷ πιαπάσίως, 

οἱ γοδυγραι. υί ουμυία, αι ο]δάθιῃ δογἱοὶ θυπί, 

ἱωρ]θληίν, οοάεσι θἰείαγιήη οί, Ἱιχσία ογα- 

οΟ Γι οἱγοιλ η, θαύθιῃ οἰγουμ[ονομίο) θυς 

ειν Ίο [βία] ος Γαουῖί, υἱ εχ 1ἶδ, αι ἑμπι 

ουμἰρογιηί, αἰίιὰ ραγίτη θαί, αἰλυά Ρραγῖπι οπιίί- 
αίμγ” ος δαρίεπίος νἰγὶ οθίοηφηϊ, δἳ Πὔγογυπη 

ιπυ)Μ114ἱπο ᾳἱογ]αῃίθῬ. 

Ομοπία αμίοιη οὗ ἡργιπη {ἰαπι ἀᾳ Τεὶμίιαίο αηἰ- 

18 ΙπΠαΓ], [αἱδο Πο, υἱ ἵπ Πάθ Ι]ηίιηθ Φ4ΠΟΒ, 

πςςβαΠ!, ἂς ΡΙ6γοδηιιε νου! 696ὰ αυπάαπι α)οἶηί, 

1Ιυ4 ϱ(ἵγα πθεσςθο ο8ί, Αροιιηστίασα, αυαμγῖς ἀεἰ- 

(αἱἱ5 ποιπση ΦρἰΓἰιη{ δαµοἱο ἀοδοεῖί, νίπῃ ἱάπιεῃ ἀεἰ- 

αἱ πι]ηϊΐιπο οιιδίυἱἱ99ο. Θἰα]όάεπι οκ πΙαρηο, 6ἳ 

πια]ογὶ, θὲ πιαχίτπα, οο εδ, οχ ὑρίρίία δΠεΙιο, οἳ 

Ε,Ιο, οἱ Ραΐτθ, ἰΔΠ ΑΙ οχ δρἰοπάοίε, οἱ γαἱο, 

εἰ θυἱο, Ἐνιιιδίοια οοηδέμογο (ᾳιιοί φυἱάθπι 1η 
Πτιις ἡιτγῖς αροτίο θογ]ρέτη θβί), ἀεἰίλίὶθ ολα θεῖ, 

που ἵπ ο 51Ώνεμθηςδ, δεά 6 οσο ἀε]ίοίειιδ. 

ΑΙ πυς Βουι φαἰάθια Ῥαΐϊτγδιη οἱ ΕἰΙυσι οἱ Ὀρίσίίστὴ 

ΦΟΡ Αρποδοίμις: ος ΔπίθΙη ἨἩ0η πιά ηο- 

τῶἱηη, 4ἱδριτοῦ «μη μιίσφ αἱ Ροίΐδηιία5 θδὐαηβία, 
δοἱ ΗΠΑ οπιηήθιιαυθ, αἱ αβρε]αιἸοῃθιη, ἱία ᾱἷ- 
τιη]ία(δ ηαίµγαπι, οἱ θ8δδοΗΜἶᾶΠι, 30 ΡροίθηίΙδΙΙ. 

Οιιο οἱ φιι{ς νο αἱ ήεπι α ποὺἱ5 γοείο ἀῑοί αὶ- 
ἰγοῖυς, νογµπ αγυίουταπι οοπιπιυΠίοΜεΠι ου]ἱοἰαί, 

9ο Μοδίγυπι 65ο ημἱβρίαπι οβἰεπύαὲ; οἱ υπο οί 
Ρυςςιιαἠδὐίηιις, νο] δοοθάσπιιιδ. Απίο {ιά ἰοίται αἲι- 

ἴ6ιμ, 11ος αἰίιιά ηιἰάσιιαπ πονὶ πιοῖνί (πέηπι οί, 

πού Γ6ίῃ {ΛΠίΑΙΗ, οἱ ἆθ τοις {απεΐς. Νο8 φιἰάθιιι 
ἱδία, οἱ αριά Όευπ οἱ αριά ᾖοιίπες, οομἰερἰα/ 
ΒΙΙΙΙΙ16, οἱ Ο0ΠΙΘΦΙΔΙΠΗΡ, Λο πὸ ππο ηἰάση, «Γ6- 
ἆας μη] λί νοίίαι, νο νορὶρρίβδεπιις, πὶςὶ Εοο]οθίια 

Ιασσγατί αίᾳα ἀῑςοίπάί νάθγειηις, 923 [υπ ρε 

δἱίᾳθ ρτῶι{ρί8Β, ἴπι Ρο ΡΓῶβεπθ γαηίίαίίς οοι- 

οἵίμπι, Οιιοά οἱ αυἱθ ποὺ Ίο ἀἰσθεηιυιφ οἳ 

.ρα|.ν, 10. 

(50) Τὰ πάντα τὰ τῆς αὐτῆς. ΜοΓΟ]. τὰ πάντα 
τῆς αὐτῆς. 

(81) Ματὰ τὴν Ε.ληγικἡν ἀνακύχ.]ωσιν. μπε 
ΟΓΡΕΠΙ αὐ εἰσάεπι αθειπαάὶ, αἲι ΕὨλί., εἰ αά εαηι- 
άεπι τέπι γευεγιεπάὶ οοπ[ιαί Αιριδιίηιις, Πυ, σ, 
«αρ. 61, Ώε εἰσῖι., «0 ορἰπἰο Βἱαιοπίοογαπι Ες, 
αἱ οἱ γοέιις (επιρογυπ] ἱπάπχοτυηί, αυ υμφ οπἀθιῃ 
ΘΟ1Η)ΕΓ [μἱ95ο Γεηοναία αἴπυθ τορειίία {η γ6ΡΙΙΠι 
Πα ΐνα, αίᾳυς Ἱία ἀθϊπςορφ (0Γ6 Φδἱπθ οθβδβίίοπθ 
Αβδογρτατομέ, υἱ Ἱάυμ Αιριιδί. ἀοσοί, Πὺυ. Χη, 
ϱ1Ρ. 19. Οι αυἴθιῃ Ἠμπο οἵῬοπι µοουδδαρίαπ ρυ- 
(αγοηρί Ρἰα(ομίοἳ, εχρυπ]ἰ ὙΐνθἙῬ, Πυ. χ, ορ 4. ο 
γιο]ἱσθί ο: οοΡ819 ο856ἱ απίπιαγπι ΠΙοΓΙ5 4 
Όρο, οἵπι ππυπάμ]η Ώμπο αγολἰοσἰαγθίτ, οτθαί6, 
ουφ-οπί ει ἵογγαπι ἱπουίεγομί Ἠοπιἱπο, ΗΠάο 
εείονο οἱ νο δις Πλογ({ θά εἱΒ. Βον ο) οἱιοιι 
Ἱπυς νἱάρέυγ αἰήημετο Τυήας ἱῃ Φοημίο δεῖ- 
Ρίου. 

(83) Τίς γὰρ ἡ ἁποχόάήρωσις. Ἱέπ «οι. ΟΙΗ165, 

ἀγαστατοῦντες ὑμᾶς, χαὶ δεύτερον Ἰουδατῖαμὸν. χαὶ 

δευτέραν περιτομὴν, χαὶ θυσίας δευτέρας εἰσάγοντες: 
εἰ γὰρ τοῦτο. τί χωλύει χαὶ πάλιν γεννηθηναι Χρ- 

στὸν εἰς ἀθέττσιν τῶν αὐτῶν, χαὶ προδοθτιναι πάλιν 

ὑπὸ Ἰούδα, καὶ σταυρωθτναι, χαὶ ταφΏηναι, χαὶ ἆνα- 
στῖναι, ἵνα πληρωθῇ τὰ Πάντα τὰ τῆς αὐτῆς (90) 
ἀκολουθίας, χατὰ τὴν Ἑλληνικὴν ἀναχύκλωσνν (8), 
τὰ αὐτὰ περιφερούσης τῖς αὐτῃς τῶν ἄστρων χινή- 
σεως; τίς Υὰρ ἡ ἀποχλήρωσις (83), τὸ μέν τι γε- 

νέσθαι τῶν τότε συµθάντων, τὸ δὲ παρεθῄῃναι; τοῦτο 
δειξάτωσαν οἱ σοροὶ, καὶ τῷ πλήθει τῶν βιθλίων φι- 
λοτ.µούμενοι. 

Ἐπειδὴ δὲ τῷ περὶ Τριάδος φυσιούµενοι λόγ»ρ, χα- 
ταφεύδονται μὲν ἡμῶν, ὡς οὐχ ὑγιῶς ἑχόντων περὶ 
τὸν πίστιν, δελεάζουσι δὲ τοὺς πολλοὺς, ἐχεῖνο Τι- 

"νώσκχειν ἀναγχαῖον, ὅτι ᾿Απολλινάριος μὲν τὸ τῆς 

θεότητος ὄνομα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δοὺς, την δύνα 
µιν τῆς θεύτητος οὐχ ἐφύλαξε. Τὸ γὰρ ἓχ μεγάλου, 
χαὶ μείζονος, χαὶ μεγίστου συνιστᾷν τὴν Τριάδε, 

ὥσπερ ἑἐξ αὐγῆς, καὶ ἀχτῖνος, χαὶ ἡλίου, τοῦ Πνε-- 

µατος, καὶ τοῦ 1ἱοῦ καὶ τοῦ Πατρὸς ιὗὃπερ «85) σᾳ- 
φῶς ἐν τοῖς ἐχείνου γέγραπται λόγοις], χλίμαξ ἐστὶ 

θεότητος, οὐκ εἰς οὐρανὺν ἄγουσα (854), ἀλλ ἐς οὐὗ- 

ρανοῦ χατάγουσα ἩἨμεῖς δὲ θεὺν μὲν γινώσχοµεν 

τὸν Πατέρα, χαὶ τὸν α1ὸν, χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα (85) 

ταῦτα δὲ οὗ χλέσεις φιλὰς, τεμνούσας ἀξιωμάτων } 

δυνάµεων ἀνισότητας, ἀλλὰ µίαν καὶ τν αὐτὴν 
ὥσπερ προσηχορίαν, οὕτω χαὶ θεότητος φύσιν, χαὶ 
οὐσίαν, χαὶ δύναμιν. 

Εἰ δέ τις ταῦτα μὲν ὀρθῶς οἵεται λέγεσθαι, ἔγχα- 

λεῖ δὲ τὴν τῶν αἱρετιχῶν χοινωνίαν, δε:ξάτω τις 
τοῦτο τῶν ἡμετέρων (86) ' καὶ ἢ πείσοµεν, Ἡ ἀνα- 

χωρήσοµεν. Πρὸ κρίσεως δὲ οὐδὲ ἄλλο τι καινοτο» 
μεῖν ἀσφαλὲς, μὴ ὅτι πρᾶγμα τοσοῦτον, χαὶ περὶ 
τηλικούτων. 'Ἡμεῖς μὲν οὖν ταῦτα καὶ διεμαρτυρά- 
µεθα θεὸν χαὶ ἀνθρώπους, χαὶ διαμαρτυρόµεθα. 

Καὶ οὐδὲ νῦν, εὖ ἴσθι, ταῦτ' ἂν ἐγράφαμεν, εἰ μὴ 
τὴν Ἐκχλησίαν ἑωρῶμεν διασπωμέντν, χαὶ τεµνο- 
µένην, καὶ ταῖς ἄλλα.ς τερατείαις. χαὶ τῷ νῦν συνε- 

δρίῳ τῆς µαταιότητος. Εἱἰ δὲ τις ταῦτα λεγόντων 

ἡμῶν καὶ διαμαρτυρηµένων, ἢ διὰ χρείας τινὰς (87), 

Μοπίαςο., Μογα]. οἱ οοπιβο[., ο]15 ἱπίογργοί1οῃδῃι 
Ό θεα υἱΠΙΓ, {η θάἱἱ. ἀποπλήρωσις, νδυίέπιο ΕΠΙ. : 
ια ομίπι σο αἰιγὶδιίο [πογίή, κί εν ἐδ φ.αι (αι 
ευπιϊσογιιπί "αἰἰκά [αεικηιν αἰῖιιά οπιίσεεε ος ) 

(86) Ὅπερ. Ιία εοἆᾱ. ποδίγἰ. ἓη 61. ὥσπερ. 
(84) Εἰς οὐρανὸν ἄγουσα. Μορίἁςε., Ἀξογεὶ. 6ὲ 

(6οιιὺς[. εἰς οὐρανὸν ἀνάγουσα, ΝΟ ἵπ δσίωνε εαγ- 
δΠι νε/ιεΠΦ. 

(85) Τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Οοἱϱ. ὅ, καὶ τὸ Πνεῦμα 
τὸ ἅγιον. 

(80) Δειξάτω τις τοῦτο τῶν ἡμετάρων. Οοπ).: 
Οειειάαὶ φμἱερίαηι ἰά αά ποε αρεείατα. ΒΙΙΙ.: ος 
ΠΟΕίΤΟΓΜΙ φμἱερίαπι οείεπάαἰ. 

(31) Ἡ διὰ χρείας τις , οἱο. Οοἵῦ. ὅ, ἢ διὰ 
ἔχθρας τινὰς, ἢ διὰ φόβον ἀνῶν (ἆνων ῥευ ἀνθρώ: 
πων), αι! ργορίο καεάαηε ὑηἡπεείείας αμί ε 
ἐὑπεῥίεπ(πη πιεί. Ῥαι]ο Ρο8ῖ, διὰ µιχροφυχίας, 
γούίι ΒΕΠ], Ργορίεγ εἰπικ]αίες. 



195 ΕΡΙΞ5ΤΟΙΑ (). 19) 

ἡ διὰ φόδον ἀνθρώπινον, ἢ διὰ µιχροφυχίας ἁτόπους, Λ εοπιεκιαπΗίιια, 3μί Ρτορίος αωσαιπ Ολοι, 

ἡ διὰ τὸ ἁποίμαντον τέως χαὶ ἀχυδέρνητον, ἢ διὰ τὸ 

ξενοχαρὲς, χαὶ πρὸς τὰς καινοτομίας ἔτοιμον, δια- 

πτύει μὲν ἡμᾶς, ὡς οὐδενὸς λόγου ἀξίους, προστρέ- 
{ει δὺ τοῖς τοιούτοις, χαὶ δ.αιρεῖ τὸ χαλὸν σῶμα τῆς 
Ἐχκλησίας, αὐτὸς βαστάσει τὸ χρῖμα, ὅστις ἐὰν ᾖ, 

χαὶ ὑφέξει τῷ Θεῷ λόγον ἓν ἡμέρᾳ κρίσεως. Εἰ δὲ 
οἱ μαχροὶ λόγοι, χαὶ νέα φαλτήρια, χαὶ ἀντίφθογγα 
τῷ Δαθὶδ (88), χαὶ ἡ τῶν µέτρων χάρις, ἡ τρίτη 
διαθΈχη νοµίζεται, χαὶ ἡμεῖς φαλμολογήσοµεν, χαὶ 

πολλὰ Υράψοµεν χαὶ µετρήσομεν. Ἐπειδὴ δοχοῦμεν 
καὶ ἡμεῖς Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν' εἴπερ Πνεύματος 

χάρις τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ μὴ ἀνθρωπίνη Χαινοτο- 
µία (89). Ταῦτά σε βούλομαι διαμαρτύρασθαι τοὺς 
πολλοὺς (90), ἵνα μὴ (βάρος ἔχωμεν, ὡς τοιοῦτο χα- 

αιἱ ργορίες Ἠυπιαπάπ πείμπι, απί ργορίεγ αὐ- 
διτύαδ ϱμαδάαπι ριθ]]αηἱπιίαίος, αυἲ ῥριτορίιοΥ 
Ραδιοεῖς οἱ ρυυεγιαίογίς ἱπορίαπι, Απί αὐία Ροιο- 

τη! ϱἱ ἱπιιδίίαίὴς τεῦιις ραμάοί, αίᾳυο κά Γε 

ΠΟΥΦΦ πιο]επάλς Ρτοιηρίυς οἱ ρᾳΓαίι5 οδί, Πο5 αιιὶ- 

άεπῃ υἱ πα] ως ργε{ Ἰοπιίπος ἁδροτηαίιιτ, αὖἲ ἰίοφ 
{ειὴ αοευγΓξ, 4ο ρι]ε τσι Εοοισδίιο οοτρις ἀἷ- 
νιάῑξ, ἱρδα |αάἱείαπι ροτιαδίὲ, φιἰδηυί (Πάθη 

Γιου] ἳ, αίήιθ αριά ὨΠοιήη {π ᾖιό]οἳἳ ἱς ο ΙΦΑΙΗ] 

ἀῑσοι. Οιιοά δἱ ρτοῖ]χὶ Επί, οἱ πονα Βεα]ιυτία, Όα- 
γἰάηιιο οοπἰγατίυπῃ ΘΟΠΙΠΙ οὐσπιία, οἱ «αγ 

Ίορος, Ργο (δγίῖο αιιοάθιη ἰδδίαπιοηίο Ἠαὐδυέας : ηο0φ 

φ1οφ.6 ῥδἱμιο οοπάθιηυ8, 6ἱ π]ία οοηδεγίρθιηυς, 

4ο γογδίθιφ οοπηρἰθοίδιπυς; αιαιμάοφαἱἆθιῃ ἱρδί ας - 
χὸν παρορῶντες, χαὶ παρὰ τὴν ἡμετέραν ῥᾳθυμίαν, Β ᾳιθ ορίρίτυτη Ώ6ἳ πο βαῦθγο οχἰδιπῃΆηιιις : δἱ {4ΠΙΘΠ 

πονηροῦ δόγµατος νομῆν χαὶ Ισχὺν λαμθάνοντος. Μρῖγ]έις ϱΓα(/4 ου θ8ἱ, ἃό ΠΟΠ Ροίίας ΒΙΙΠΙΑΠΑ πονα: 
µο, Πο ιο οδρυἀ πιι]ἰέαάίλθιι αἰιοδιατί νοἱππυς, υέ πο ρομά:16 Παβδαηι!β, {ΔΏ0ΙΙ4Ώ ἠα]Ηδιούί πια]απι 

ἀϊδδϊη]αηίεφ, 45 ρε; δ0ΕΟΓάἱάΠι ΙιοδίΓαΗΙ σοι] ίοηῖες αἱ ῥγανυπ άοβιλα ἰαί]μς θοτραῖ, 4ο ΤΟΡΗΓ οαρἰαῦ. 

ΡΒ’. ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΛΗΑΟ- 
ΝΙΟΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ὁ’ (91). 

01. Αα ΟΙΕΡΟΝΙῦΡΝΜ Ο6ΟΝΤΕΑ ΑΡΟΙ]- 
ΝΑΕΙύΝ 

ΕΡ.ΟΤΟΙ,Α 1. 

ΜΙΙ! (εοπίο (ογεφογίκε τεσµίαπι [4εἱ ὁαΠΟΠΕΠΙΦΗΕ αά ϱµεΠι Ῥγαυας ΠΦγεἱρογπει ἀοειγτίπας ετίφεγειθ 
(ἑαἰᾗο[ἑεὶ: σεγεΝ(ἶα. εἰ δορεἱδμιαία Αροἰπατἰείατγνπι αρετὶ! εί ἀἰνεοιυί!. 

Ἐπειδὴ πολλοὶ, προσελθόντες (93) τῇ σῇ εὖλα- 
θείᾳ, πληροφορίαν ζητοῦσι περὶ πίστεως, χαὶ διὰ 
τοῦτο ἀπῄτησας ἡμᾶς ἁἀγαπητιχῶς σύντημον ὅρον 

τινὰ χαὶ κανόνα τοῦ ἡμετέρου φρονήµατος, διὰ τοῦτο 

ἐγράφαμεν τῇῃ σῇ εὐλαθείᾳ (ὃ χαὶ πρὸ τῶν γραµ- 
µάτων ἑγνώριζες), ὅτι ἡμεῖς τῆς κατὰ Νίχαιαν τἰ- 

ὅτεως, τῆς τῶν ἁγίων Πατέρων τῶν ἐχεῖ (96) συν- 

ελθόντων ἐπὶ χαθαιρέσει τῆς ᾿Αρειανῆς (94) αἱρέ- 
σεως, οὐδὲν οὔτε προετιµ{σαμεν πώποτε, οὔτε προ: 
τιμᾷν δυνάµεθα, ἁλλ᾽ ἑἐχείνης ἐσμὲν τῆς πίστεως 

σὺν Θεῷ χαὶ ἑσόμεθα (95), προσδιαρθροῦντες τὸ 
ἑλλιπῶς εἱἰρημένον ἐχείνοις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύ- 

µατος (διὰ τὸ μηδὲ χεχινῆσθαι τηνιχαῦτα τοῦτο τὸ 
ζήτημα), ὅτι μιᾶς θεότητος εἰδέναι χρὴ τὸν Πατέρα, 
χαὶ τὸν Υἱὸν, καὶ τὸ ἅγιον Ἠνεῦμα, θεὸν χαὶ τὸ 
Πνεύμα Ὑγινώσκοντας (90). Τοὺς οὖν οὕτω φρονοῦν- 

5’ α|.ν, 10. 

Οιιοπῖαπι πιυ]έὶ, αἆ ρὶοίαίθιη Γὐδ αἀθυπίοβ, 

ερτίαιη 4ο βάς ἀουίτίπαπη αιιΦγηπί, οὐ ἱάμιιο ἆ 10- 
Ρί5 Όγδνοπι ους νά θ1 δδηίομίο Ποδίπο γοριίαυι 
6ἱ «9ΠΟΠΘΠΙ α1ἱ60 ἁμμιο οχερίφεἰ, Ιάζίγοο ρἱείπί! 
ει βεγἱρδίπιυς (ηυυ απίο Πθγας ηποφαθ Ποδίγας 

οοπιρδείιΠι 4 0δῦὰϐ) , ΕΙΓΗΗΙ πος ἠάοὶ ΝίοσΠα, 
αυ 4 θοηεἶς Ρατ] ιδ, Ὕαιὶ 11ο αἆ οτθιἰοηδί 

ΑΤΙΑΠΔΗΙ Ἠαγθδίπι «υηνεηθγυπέ, θὐ]ία οδί, πθο 

αἱάφ αλ πηφύ αργα ιι]ςδθ, ποο ΡΓὰ:[6ΙΓΟ ρο68ο; 
ναγυ[η στη βἀάοϊ, Ὀοὶ ΠΙΨΠΘΓΘ, ΠυΦ 65568, 36 [0Γ6: 

ἥ]αά ἱπθυρογ οχρ]]δληίθ8, αιιοά αὐ 11 εωίπυης θά 
Ρίθιο 49 Ὀρίνλέι θαΠεἰο ἀῑθίμπα ὁςί (ρτορίοτοα αιιοά 
ο αυδίίο ποµάνιη οχοἰιαῖα οἱ αρίίαία βιογαί), 
ἩΟΠΊΡ6 μη ΑΠ) «Αμιάεπιημο Ραϊτὶς, εἰ ΕἰΙἰ, οἱ ορἰτὶ- 

εις δα μο ἀῑγίηἰέαίοπι αρποθοθηάασηι 6556, Όδυπι 
αοφιο νἰάε]οεί Θρἰτιίμ!ηπ Ργοβίοπάο. Ἐος ἱμίυς, 

(Α8) Ἀγτίρθογγα τῷ Δαδίδ. Ουπιθε[.: Επ αἲ- ϱ 4, καὶ μὴ άνη (ἀνῖ ΡΓο ἀνβρωπίνη) χαινοτοµία, 4ο 
’6Τεο Ώαυὶαὶ τεερυνάεπίία, θἶαιιο οοηίναρία. Π]υά ογαξ 
ΑΡοιιπασί] φιπάέαπι, υἱ ἠοθγοῖοα ραταρυΓαφὶ ρ8αίπηος 
Ὀανίάίσος Φιἱ5 «ἀμίαπίάος ἐγαάθγεῖί, 6Δὐε αΓί6 1]]ο- 
εὔμι ο)υἱ οοπεϊἑέλιο ΔΙΙΠΙΟΦ. Οἱη τοὶ Ιηδοίία γε 
γανἰίαΐίο πιεηίί (εχέυΓ 418ΙΙ9 ΟΟΓΓΙΠΩΡΕΓΟ , 50408 
ἁοἰ[μφ ἠἱδθομήπα δέ 6γτογθ5. Ιάθπι, ᾳαθιωαάπιοά!Ώ) 
ηΑΓΓΑΙ Ῥοογαίες ἵω Βἰεί. ἱτὶρ., 1Ὀ. 1, «αρ. 160. 
ΙέυτοῬ Μοφαίοο ολτγιπίπο νοη]ί, οἱ «5 ἱη γείοιὶ 
«υηπί Τοδίλππρηίο Ιὶδιργίςοὰ [ογππὰ οοηβοΡὶρΙα ρασιίπι 
ΦΕιγΙὸ πιθίγυ οομθίγασίε, ραγίίπι αἱ {0Γ181Η ΕΓΑ’ 
ρω ἀγαιηαιίος εἰαὈοταν]ε. ]άε Νιεερὰ., 0. χι, 
εαρ. 33. Αὐ 6ο οὐ ν]ἠετεί (τοροσίυβ α]ίος διιᾶ- 
ντωίο οαγη]ηίς {ἰοοίοῬ ἵη 6Γγογοι ρθγ(γαυί, υἱ ᾖυῖς 
πηαἰο που ἱοἰπά μι αΠοτγοί, απίπιμιυ Δά οοιπΡομΘΗΙο8 
νους ἰταφίαἰέ, πλυ]ίὰ6ᾳυ6 1 θχίτ6ιηα θομεοἰυίὸ ϱ0Γ- 
1Η θ0γἱρδί:. 

(99) .1ὰ μὴ ἀνθρωπίη καινοτομία. (Οοἱυ. 5, 

ΠΟΠ ρο(ἵμ8 ἠδὶμίοις Νουα(ἰο. 
(90) Τοὺς πο-.Ἰούς. Οοἆ. Ἠθμ. Β, τοῖς πολλοῖς. 
(94) Αιὶας ΙΙ. δορία 1ηπΠΟ ὀδὰ.--- Πρὸς Κ.η- 

δόνιον. ὑο]ὺ. 6, 9. οἱ εοἱ. Ἠθμ. Ὁ, πρὸς Κληδό- 
νιον πρεαθύτερον ἐπιστολὴ β’. Μογε!. πρὸς Κλυδόνιον 
πρεσθύτερον λόγος δεύτερος. (ΟΩοἱὺυ. ὅ, εἳ (ομιοέ. 
πρὸς Κληδόνιον λόγος α. 

(93) Προσε.θόντες. (0901). ὃ, 4, Μοπίας., Μογς|. 
40 Οο1)εΓ. προσιόντες. 

(95) Τῶν ἐκε]. Μοιῖαο. οἱ Μογε]. τῶν ἐχεῖσε. 
(Φ4) Τῆς Ἀρειαγῆς. Μοπιαο. εἰ Μογε]. τῆς 

Ἀρειανιχῆς. 
(90) Σὺν Θεῷ, καὶ ἑσόμεθα. Μοιίπο. οἱ Μορε]. 

καὶ ἐσόμεθα σὺν θεῷ, κἰσφιο Βἰ.. ἱμίθιρτυδ, Ὀ9ο- 
ϱµε αά]μυαπίε [οΥο. 

(96) Τὸ Πνεῦμα γινώσχοντας. ϱοἱὑ. 5, ἂν τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον γινώσνοντας. 



1] 5. οβΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ 

αἱ ἵνα εοπίίαέ, 3ο ἀοθεπί, Ῥτο φοεἱίς Ἰαὺς, Α τας χαὶ διδάσκοντας ἔχε κοινωνιχοὺς (97), ἐπεὶ χαὶ 

ἡαεπιαἀπιοάση οἱ ἱρδί Ἠλύεπιιθ: 908 ἀίοι, η ἱ 
66015 δοη(λυἡΠί 4ΝΟΙΦ4ΓΘ, Δίᾳµς 4 Ώ9ο εἰ Εεο]εδίὴ 

οδί]ο]ῖοα αἱίοπος οχἰβίῖπια. Οὐαπάοφαἰάθεπι αὐ{οη), 
οἱ ἆο ἁῑνίπα Παπιαηἰἑα(]ς αθδυπιρίῖοης, δἶνθ ἰποῦΓ- 

ηλίίοπε6 , 4Φ8ίΐο ᾳισάαπι πιονείαγ, Ώου 4ᾳυοφμα 

οιππίυϊις ἀο ποὺΐφ α[ήῄγπια, ΠΟ Ὠοὶ Εἰίαπι, αυἱ ος 
Ραίγο ΡΓΙπιΙΠΙ , 40 ἀείπάςθ οχ δηποία Ματία νἱγμὶπθ 
ᾳοπίτης εδε, η ΙπΗπῃ ]ημεγδ, Που 4105 Πο πο- 

μίηατο, 96 υπυΠ οἱ ουπιάθίη ἵη Ιηθδεραγαυἱ1{ Φεὶ- 
ἰαίο οἱ οηου9 Δ40Γ4Υ9. Οαο0ά ϱἳ αἱ ναί ρυς, νοὶ 

ΙΏ Ῥοδίοτυ]η, Ἰΐθ πιήπις 4β6θηςΙις Γιογίὲ, ἱ{ρ5ο Ώ6ο 

ιΠ ἀἱο )αάἱοϊ γαἱίοπεπ τεάάοῖ. 
ΑΟ ΠοδίΓα αιιάθΠι ἀἀἆγθγθιιδ ΑΠΙΟΙίΘΠΙ ΘΟΓΗΠΙ ἆθ 

πιοπίο βθη(εηΙἰαπι οοηἰθηιῖο αἱ ορροδἰξῖο, υἱ Ὀτουἱ 

ἡμεῖς τοὺς δὲ ἑτέρως ἔχοντας ἀποστρέφου , χαὶ 
ἀλλοτρίους ἡγοῦ χαὶ τοῦ Θεοῦ χαὶ τῆς χαθολιχῖς 
Ἐχχλησίας. Ἐπειδὴ δὲ χαὶ περὶ τῆς θείας ἕνανθρω- 
πῄσεως, εἴτουν σαρχώσεως χινεῖταί τι ζἠττμα, χαὶ 

τοῦτο διορίζου πᾶσι περὶ ἡμῶν, ὅτι τὸν Ἰὸν τοῦ 
Θεοῦ, τὸν γεννηθέντα ἓχ τοῦ Πατρὸς, καὶ µε-ὶ 
τοῦτο ἓκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας, εἰς ἓν ἄγο- 

μεν, χαὶ οὗ δύο υἱοὺς ὀνομάνομεν, ἁλλ᾽ ἕνα χαὶ τὸν 

αὑτὸν ἐν ἁδιαιρέτῳ θεότητι χαὶ τιμῇ προσχυνοῦμεν. 

Εἰ δὲ τις οὐ συντίθεται τούτοις ἢ νῦν ἢἩ ὕστερον, 

αὐτὸς ὑφέξει τῷ θεῷ λόγον ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως. 

Ἡ μὲν οὖν πρὸς τὴν ἀνόητον αὐτῶν περὶ τοῦ 
νοῦ δόξαν ἕἔνστασις ἡμῶν χαὶ ἀντίθεσις, ὡς ἓν βρα- 

οοπιρἰθοίας , ία 46 Ἰαΐνοι: δοίΐ θοηῖπι [δ., αυοά Ὦ χεῖ, τοιαύτη χαὶ οὕτως ἔχουσα μόνοι Υὰρ σχεδὺν 
ριοίιεπίας, Άος δεἶαπῃ Γετθγὰ ρα ἡμπίς, οὗ 4ΠΙΘη- 

δὴ μἰπῖγαπι ΠΙδηί6πι οἱροαπιο]άθηίος. Νθ αυίοπι 

ΠΟΒ Ίιος ποπιἶπο 4οοαβεπί, αιοά ἱεν1{ γε πορῖς 
εἰιαγὶφδθίπιῖ ΠάΜΙη, αι, ἵία ροδιυἱαρμίο ὑεαίο Ρ8- 

ΝιἍ5δο, ἨΟΠΙ99 ϱρἰδοοΡο , ἱέογίφ οπβἱρπαίαπη οἁἰά1ε, 

Ρρήνθ ουἱάεπι ρτοῦανθγίη)δ, Πυπο γΥεγο τερῖ- 
εις, 46 Ὠαο 4οᾳἱ6 γο Ρ8µοὰ ἱββεγθδπιυς. ἐδιί 

εΗ]ὰ, ου δρυ Π406 8υ08 ἀἱφείρα]υφ οἱ 4ΓοΔης- 

ραπ οοηΠδοίοδ, φμθΠιδάμιού μπι Μαη] ομορί, 4ριάἀ ϱ08 
η ἱ08 6ἱθοίοβ γοσδΗί, 46 ἁῑγ]η]ιαίο ἀἱδρυίϊαπί, ἴἵο- 

έμπι ΒΕΠ ΠΙΟΓΡΙΙΠΙ ἀεἰθρθηίθα, γἷχ ΟΜἵ4πῃ 92ΓΙΘΟΙ 

Βαἱναίιοτὶ επμί. Οὐπι αμίοσπι οοριπιπίυμςδ ἀᾳ 
λιωπηα η ιδέ19 αβδυηιρίίοπθ θοη/{εΡ/1ἱ8, 4ὐς δοτὶρίι- 

κα οχ[υεε, οουγἰηομπίυς αὐ Ρτοππίέυς, Ρρίης 
αιιἰάθιη ἀἱσίίοηεφ οοπβίδυίυς, ΥθΓυΠΙ οἶγοα 86ΗΦΙΙΠΙ 

οἱ ἱπίιθ[ίρομίιίαυι ἀοῑος Ππδοξυῖ , ση ααἱάειη αΠ]- 

Η:9, Που ΓαΟΗἱ8 40 πιθι!ῖς θχροετίθιη ποο Ἰπηρθγίθ- 

εἵαπι 95 Ιιοπιίηθπ οοπηΠίεπίες: οφίθΓγιπι ἁΠΊτηδ, οί 

ταιἰοπἱδ, 40 πιεηιϊὸ Ιο0ο ἀῑν]ηπίίαίοπι Ἱπάιεοηίθς, 

Ρογ]πέθ αἰ419 ἱρθα 04 οὐπῃι ϱ4ΓΠ6 (οπιρεγαία οἱ 

οορυαίο (μογίέ, αἱ Ω0ς θἰἶαπι ἨΕΠΙΔΠΦ Ποδιτ γε 
οἱ ργυρεϊοίαϊο8; θἱαιιςὶ Πα αἳὐ οπηπὶ ρεοσαίο Ρι- 

Υἱ(36 ΠΩΣ οοηοηςο ουὐἱπίθους οςθοῖ, 40 τἱ- 

Εἱ0δ4ΓΗΠΙ ΠοδίΓΔΡΙΠῃ αΠεοήομυη οχρἰαίσίσ. 

(917) Ἔχε κοινωνικούς. Οοπιπεί.: π εοπιπιν- 
πίοπε παὖε, ἐκ οομιπιπίοπε 14πΦεΓε. 

(08) Ὅ δογµατίζουσιν. Πα 910. ὅ, 6, ϐ, 8, Μοη- 
ίαςο. 4ο Μοτο]. Ιοᾳίίαιιο ΒΗ11. [η δοάῑι. ὅ ἀ9θεί. 

(09) Οὐϊτα.λίου πίστιν. Υϊια[ίιις, οιθδίαίο ία 
εοηδρίευυς οἱ ἀροβίοιίοογιπι ἀορπιαέμιη αμπηιις, 
3 Αροιπατίο ἰΑπάσΠ οογγερίας θβί αίᾳαο ἱη [- 
Γθδῖηὶ ρεγίτασία8. Τῃοοάογει. 0. ν, οαρ. Α. Ηιιπο 
Αροιμαμιις φεοαἑοσίδις δις Απεοσμις ργ[εοίξ. 
Νιοερή. υ. ΧΙ, ορ. ἆ, αὐἱ οἱ ης Αργα πιοπι]- 
μογαί 19. χι, «δρ. 12, ιμὶ οἱ Αροζημασιοιας γ{{4- 
Ι8µυ5 ἀῑείον αὐ Απιοσ]ιθειῖς φοσἰυ]ε. Ου {ια]ίο 
ἰδίο 5ο Απιίοσλί:ς ϱΟΠᾳΓΟΡΦΙΗΗΙ  ἁἰήὸ πια ἆθ 
πηδιίο Ολμτὶςιὶ ἀἰδθεγαίδοο σου Ερὶρι., ἠἰυ. Ἠ1, 
Πωο ΒΗΠ|. 

(1) Γγησίοις αὐτῶν. (0οἱυ. 5, γνησίοις ἑαυτῶν. 
(2) Ἐκ.λεκτοῖς «Ίεγχομένοις. Αιριιδι. ἵπ Πὺυ. θε 

Παγοεῖθις αἆ Οιιοἡνυ]ιάουϊιη, νεο. Χίινι, (0ἱ1. 
ΥΗ!, ραᾳ. 44, Μαπίς]ιος δοεἱεβίαξη ΡΙΙΑΙΗ γοἱμίς8ο 
οοηρίατο ἆμαὺις ργο[οβδἰοηἱ 18, αυ ἰίογιῃ οἱ οἶο- 
οἴογι!Ἡ, δορϊθίὲ. Ὀξ αυίδπι Πίοιγέρας, αἰι ΕΠΙ. 41058 
οἰεείοῦ, 4 µοφφιιο αιάΙίογο» νουβγοµε Μαπίοἰιοὶ, 
ορεγ ργδίίυπῃ οεῖέ νογὺα οἱιικήθηι Αιριιςί. ος ὁρίςί. 
Ῥυμο 2οὔ αά ΠΏομίοτίυιη ορἰδοορι!ῖἩ [ίο αδονῖ- 

ὃ δογµατίζουσιν (98), ὄντως χαὶ πάσχουσιν, ἀνοίᾳ 

τὸν νοῦν περιχόπτοντες. Ἵνα δὲ μὴ κατηγορῶσιν 

ἡμῶν ὡς τὴν τοῦ ἀγαπητοῦ Οὐϊταλίου πίστιν (99), 
ἓν ἀπαιτηθεὶς ὑπὸ τοῦ µαχαρίἰου Δαμάσου τοῦ τῆς 
Ῥώμης ἐπισχόπου, ἔγγραφον ἐπιδέδωχε, περότερον 
μὲν ἀποδεχομένων, νῦν δὲ ἀναινομένων, χαὶ περὶ 
τούτου βραχέα δηλώσωμεν. Οὗτοι γὰρ ἠνίκα μὲν 
ἂν τοῖς Ὑνησίοις αὐτῶν (1) μαθηταῖς, καὶ μύσταις 
τῶν ἀπογῥήτων θεολογῶσιν, ὥσπερ οἱ Μανιχαῖοι 

τοῖς ἐχλεχτοῖς λεγομένοις (3), ὅλην τὴν νόσον αὖ- 

τῶν (ὅ) ἐχκαλύπτοντες, μόλις χαὶ τὴν σάρχα τῷ 

Σωτῆρι διδόασιν. "Όταν δὲ ταῖς χοιναῖς ὑπολήψεσι 

περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἃς ἡ Γραφὴ παρίστησιν, 

ἑλέγχωνται χαὶ πιέζωνται, τὰς μὲν εὐσεθεῖς λέξεις 

ὁμολογοῦσι, περὶ δὲ τὸν νοῦν χαχουργοῦσιν (4). οὖν 

ἄφυχον μὲν, οὐδὲ ἄλογον, οὐδὲ ἄνουν, οὑὐδὰ ἀτελῆ 
ὁμολογοῦντες τὸν ἄνθρωπον , φυχὴν δὲ χαὶ λόγον, 
χαὶ νοῦν, αὐτὴν εἰσάγοντες τὴν θεότητα, ὡς αὐτῆς 

τῇ σαρχὶ συγχραθεἰσης µόνης, ἀλλ᾽ οὐχὶ (5) χαὶ τῶν 
Ἠμετέρων χαὶ ἀνθρωπίνων, εἰ χαὶ τὸ ἀναμάρτττον 
κρεῖττον ἢ χαθ) ἡμᾶς ἣν, χαὶ τῶν ἡμετέρων παθῶν 
χαθάρσιον. 

Ῥοτα. Αμάίογεπε, ἆθ Ὑϊείοσίπο διιάϊδοοπο ἰοα σεν, 
βαπε Μαπίοβα ΟΤΕ , ΠΟ εΡεείΜΠΙ 66 6858 εΟν[εεεε 
δεί. Αικάἰἴοτες αΝίοπι οκ αμρεἰίαπίµτ αρκά εοε, οἱ 
οαγπίθιι Ὀάδεμπίετ, 6ί αθγοῦ εοἰμη!, εἰ εἰ οοκεγίπη, 
Νάυγες Ιιαβαιί, ΟΤΕ ΠΒ [αοίμνί οκὶ οοσαµ{κΥ 

Ρ εἰεε. δε ἐροί αΜάἰΙογε απἰε εἰεοίος θεκκα ῥρανέ, 
μί εἰς ΜΙαΠΝ5 ομρρίιεἶθμς ἱΠιροναίκΓ, ΝΟΝ α εο[ὲς 
ορἰεεορὶδ. υεί ργεεὺψίετίε, ανί ἀἰαεοπὶς ἑοτω, εοά 
α ϱμἱδιιε[ἐδοί εἰεείὶε. Φοίευι εἰίαπι εί ἵκπανε επι εἰς 
αἀυγαπί οἱ οΓαπί. Ὀἱε φκοφιμε Ποπεϊπίεο )ε]κβανί εαπι 
ἐς, εἰ οπιπεε δἰαερλεπιίαε εγεάκηί, οἱο. σανο ἱυ] 
Διριιςί. ΕΙέοίοπΙπι ο ἠαη)Ίρεογυ, υἱ θἱ κ ἑέοσυσι, 
πηθιηἡῖ Ῥορϊάσπίαφ ϱαἱαπιειθὶς ἵῃπ Πο. Όε Ἠίια 
Αιθιςί , «ΔΡ. 16. 

(0) Νόσον αὐτῶν. ἵίια Μοηπίαο. δὲ Μονε]. ἵπ οι. 
νόσον αὐτοῖς, γετίηυε ΒΙΙ].: Τον κογδωηε ἐμεί 
Πείεβεπίε». 

(4) Περὶ δὲ τὸν νοῦν κακουργοῦσι. 0ο]. ἱη- 
ἰοιργθίαιἰοεπ οφ πυσ; γδγιοραί Βἱ{{.: (ἶτεα κεκ- 
ίεμι ἀοίαπι κιγαμπί. 

(5) Αω οὐχί, οἱο. (Οοπιῦο[.: Ας Λον ειἶαπι ος 
ποδίγα εΝΜί αἰφκε ΠΝπιαµα εἰάεηι εοπ/ἐπιρεγαία [πετὸιε 
ει εορκίαία. 



10] ΕΡΙ5ΤΟΙΙΑ ΟΙ. 1095 

Οἔτω γοῦν καὶ τὸ, Ἡμεῖς δὲ γοῦν Χριστοῦ ἔχο- Α ῥδίο 4πιρρο Ἱ]υά φµοαιθ, Λοε αιίοπι ΠΙΕΠΙΕΙΝ 
μεν, παρεξηγοῦνται χαχῶς χαὶ λίαν εὐήθως, νοῦν 
Χριστοῦ τὴν θεότητα λέγχοντες, οὐχ, ὅπερ ἡμεῖς, 

ὑπολαμδάνοντες, ὅτι οἱ τὸν ἑαυτῶν νοῦν χαθήραντες 

µιµήσει τοῦ νοὺς ἐχείνου, ὄνπερ ἡμῶν ὁ Σωτὴρ 

ἀνεδέξατο, χαὶ πρὸς αὐτὸν ῥυθμίζοντες, ὡς ἐφικτὸν, 

οὗτοι νοῦν Χριστοῦ ἔχειν λέγονται ὡς χαὶ σάρχα 
Χριστοῦ μαρτυρηθεῖεν ἂν ἔχειν ἐχεῖνοι οἱ τὴν 

σάρκα (0) παιδαγωγήσαντες, χαὶ σύσσωμοι καὶ 
συμµέτοχοι Χριστοῦ χατὰ τοῦτο Ὑενόμενοι : καὶ, 

Ὡς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, οὕτω, 

φησὶ, φορέσομεν (7) καὶ τὴν τοῦ ἐπουρανίου. 

(ὕτω δὲ χαὶ τέλειος αὐτοῖς ἄνθρωπος, οὐχ ὁ πεπει- 

ῥχσμένος (8) κατὰ πάντα τὰ ἡμέτερα χωρὶς ἅμαρ- 

τας, ἀλλὰ τὸ ἐχ Θεοῦ χαὶ σαρχὸς σύγχραμα δογµα- 

Τ.νεται (9). Τούτου γὰρ, φασὶ, τί τελειότερον /10) » 

Τὸ δ αὐτὸ χαὶ περὶ τὴν τῆς ἐνανθρωπήσεως 
χαχουργοῦαι φωνὴν (44), τὸ ἐνηνθρώπησεν, οὐχ ἐν 
ἀνθρώπῳ Ὑέγχονεν (13), ὃν ἑαυτῷ περιέπηξεν, ἑξ- 

ηγούμενοι, χατὰ τὸ εἰρημένον, Αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε 

τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλ ἀνθρώποις ὠμίλησε, 
χαὶ συνεπολιτεύσατο, λέγοντες χαὶ διδάσκοντες, χαὶ 

πρὸς ἐχείνην χαταφεύγοντες τὴν φωνὴν, τήν: Μετὰ 

τοῦτο (10) ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις 

συν εστράφη, λέγουσαν. Καὶ τί ἄν τις ἁγωνίζοιτο 

ἐπὶ πλεῖον: Οἱ τὸν ἄνθρωπον (34) ἀποσχευαζόμε- 
νοι, χαὶ τὴν ἑντὺς εἰχόνα, τὸ ἑχκτὸς ἡμῶν χαθαρί- 

ζουσι µόνον διὰ τοῦ χαινοῦ (15) προσωπείου, χαὶ τοῦ 

ὁρωμένου, τοσοῦτον ἑαυτοῖς μαχόμενοι, ὡς ποτὲ μὲν 
διὰ τὴν σάρχα καὶ τὰ ἄλλα παχέως χαὶ σαρχικῶς 

ἐξηγεῖσθαι (ἐντεῦθεν γὰρ αὐτοῖς ὁ δεύτερος Ἰου- 

δαῖσμὸς ὥρμηται, καὶ ἡ χιλιοέτης (46) χαὶ ληρώδης 
ἐν τῷ παραδείσῳ τρυφὴ, χαὶ σχεδὸν τὺ (17) τὰ αὐτὰ 

πάλιν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀναλαμδάνειν ἡμᾶς ), ποτὲ δὲ 

δόχησιν μᾶλλον ἡ ἀλήθειαν τῆς σαρχὸς εἰσάγειν, ὡς 
οὐδὲν τῶν ἡμετέρων παθούσης. οὐδὶ ὅσα τῆς ἆμαρ- 
τίας ἐστὶν ἐλεύθερα, καὶ κεχρΏσθαι πρὸς τοῦτο -ῇ 
ἁποστολικῇ φωνῇ, οὐκ ἁἀποστολικῶς νοουµένῃ, ἢ 

λεγοµένῃ, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων τὸν Σωτῆρα ἡμῶν 

γεγενῆσθαι, χαὶ σχήµατι εὑρῆσθαι ὡς ἄνθρωπον, 
ὡς οὐχὶ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἓν τούτοις ὅηλου- 

66 [ζορ. 1, 10. 60 Εργίιας. 1, 0. 
55 ΡΙΗΙΡΡ. η, 7. 

19 { Ουγ. αυ, 49. 

ιγὶςίί Μαθεπιμε 38, ῃτανθ 30 Ρογᾳυᾶπι βἰοἰἰἀς ἱη- 
(ογργεϊαηίυσ, πἰπίταη ρεῖ Ο)γὶφί ππδυίθηι αἰνίὶ- 
Πηἰἰθέοιη φἱρηϊβοαρὶ οοπἰθπἀεηἰθ8; ΠΟΠ αμέεη υης 
ΙΟ6ΗΠ1 ΠΙΟΓΘ ΠοΟΦίΓΟ εςροπρηίθφ, Π6πιραο αυοά {, 

αἱ ππεηίδιη ΑΗ. αἱ ἠίαςδ πιεί, απ Φα]γαίου 
Ρο ποὺίθ ἀβθυπιραϊί , ἱπιέαίομεια ριτραγυ!, 
ΔίήΙιθ οὐ 6Άπι, θυαηίΗ Εθεὶ ῥοίεδί, οοπιροδδγυ!, 

πιοπίς ΟΙ) Ἰαῦεγο ἀἰουμίυρ: ααθιμαδωοάιι 

οἱ Εἡ «αΓΠεΙΟ Οἱιγὶκεῖ Ἠαύῦεγε ἀῑοὶ Ροδδεπί, αἱ οαγ- 

με ὁοιηυθτυέ, αἰφμς ο ΓΑΓΙΟ1Θ ΟΟΠΕΟΓΡΟΓΕΙ 

εἰ «οιριγιἱοἰρεςφ ΟΗτὶθϊ [αυ δυπί 5, οἱ, θίοιι 

Ῥογίαυϊπινε ἐπιαφίπεπε (εγτεπὶ, ία, Ἱπαμὶέ 79, ρογία- 

θίπεκο ἐπιαρῖπεπι οἱ εα[εείίε. Ἐούεπι ᾳιιο(ῖθ ππυάο 
ἱραῖδ ροι[δοίυφ ΠΟΙΟ, ποη αυἱ οπιΠ] ες ροτίο γου 

Β µοβίταβ, θχεεμἰο Ρεοςδίο, οχῥθείι5 θ6ἱ, ο ιά 
εχ Ώεο 6ἱ ϱΔΓΠ6 ἰθιιβθΓΑΙΠΕΠΙΗΙΩ 6696 αἰοιυἶίαρς. 
Που ομ1τη, αἱωπέ, «ιά ρεγ[δοιίας Ἰ 

Ιάέπι ἀἱ6ΙΙ θμἰᾶΠι οἶτσα ἑνανθρωπήσεως γοεσ!ῃ 
ππρτομο αἂό γεγδμίο Ιδιγραβί», Ίου γετρπι ἑνην- 
θρώπησεν πον ἵνα αχρἰἰσαμίες, υἱ ἰάεπι οἷι, αποῦ͵, 
ἵλ Ἠοιηίηθ , 4υθπι ἱδί ἐραί ασ], οσθιΗί, Ἱαχία ἰό 

αυοά αἲξ οετἱρίωγα, {ρεο οπῖπι εεἰεδαί οικίά εεεεί ἵπε 
ποππίπε ἵἳ; ΥθρυΗ ἰάθιῃ 9966 ὀἹοεθπίέες οἱ ἀοοοπίθς, 

αυο, ευπι πορηπίους οοηδυεἑάἑηθιη ᾖαυί ὺ 
γειδαίυς 696ὲ, Δἰᾳῦθ αἆ λωο νειρα οομ[ηρίιίέ : 

Ῥοεί Λου ἵπ (εγτα υἶεκε δεί, εί επι Ποπιϊμίθμς εοιἰ- 

υεγεαίις δεί 3. Ουἷά αυίθπι ἁἰυῖις φυἱθδρίαπι οοιι- 

οθγἰοιῖ απο ἁμιη Ἰορβιίήθπ αίφιιθ ἱπίέγηαπι ἵηὰ- 

σ βἰποπι δυπιονεηί, Ἰά ἀιιπίασαί ποβίτῖ, ημοὰ ἀθ[οτία 
οθί, ῥρ6γ ΠΟΝΒΙΗ Ἰλης ᾖάΓγά1η , οἱ ἀδρδοιαὐἱίθιη ρε: 
εἶθιηι η αϱί, ΔάεΟ 66ου ἱρδίὶ Ρυκβπαπίος , ιὲ 

πυηπο αμἰόάθιι ργορίθυ ϱ4ΓΠΘΗΙ Ο8ί6ΓΔ 6ἱἶ8ιῃ 9Γ3550 

4ο αρα] πιοάο εςροιαπί (Ἠἱηο δηίη 11 8δοη- 
ἀιν Φιδφίσιηυς ἡιαπανὶϊ, οἱ ἀείίγα πι]]θ 4ΗΠΟΓΙΗΙ 

ἵη ραγαύἰθο γο]πρίας, ἠπάαιθ ρτορεπιοάυμ, 96 
Η086 ΘΔ(16ΙΠ ΓΙΤΒΙΙ6 ροδί οἀόθπ] ΓΘΘΙΠΙΓΘ): ηυπο 
αιιίείη ορἰμίοηθιη Ρροι]ας ΙΙ γδβἰἰλίθπι οδΓΠΙΒ 

[πάυσθηέ, (081) η)! Ἠυπιαηί ραβδα [υοσίί, ηθ 

εαγυπ φυἱάθπι Τ6ΓΙΠῃ, 4µ ρθοςΔί0Ο γδοδηίς αἴφυοὸ 

αἱ Πυι]αβπιοάί ἀοριαίί ΟΡ ΓΙΗΦΙΙΟΙΙΘΠΙ , αρονίο(ί- 

οᾶπη αιιδπάαπι γοεεπι αλ υθαηί, 1180 αροβίοΙἰοῬ ἱῃ- 
εεἱ]οοίᾶπῃ, ηθο ρτοπυηιἰλία, ηΙπηΐτυιη 15 {η οἰπηἑἑεη- 

12 ΦΟ8Η. ΙΙ, 2ύ. ᾖ Βαγιοῦ 11, 28. 

(6) Οἱ τὴν σρκα. ἴια «οἱ. Βορ. Β, Οοἱυ. ὅ, 6, Ὁ επ εοπιρασίωηι εἰδὶ αληθές ἴνορ πείπρο, ἵπ 
9 ἃ. ἵη οὐἱ{. οἱ 49θβί. 

(7) Φορέσομεν. Νὺ0 αἰίίος Ὑμἱραία (Γ8563, πογία- 
ρίπιμε, οἱδὶ Τ,Δίΐπα Ρρογίεπιδ. 

(8) Πεπειρασµένος, οἷο. Αροδίο]υς, Πεὺσ. ιν, 1, 
πεπειρασµένον χατὰ πάντα χωρὶς ἁμαρτίας, ος 
γε]ραία, (επίαίκµὶ ΡεΥ οπιπία αὔεφμε ρεύεαίο. 

ϱ) Δογματίζεται. Οοἱὺ. δογµατίζοντες. 
10) Τούτου γὰρ, φασὶ, τί τεἈειότερον. [ία «ο- 

έεχ Βοίιις Β, Μουίαο., Μοτεί. οί θοπυείῖδίης. οἲ 
δἱο ἵη νοιδίυμαο ΒΙἰίιδ οπιεη/ αν]. Τη οΚἰξ. τουτο 
Υὰρ, φασὶ, τελειότερον. 

(14) Κακουργοῦσι φωνγήν. Οοπιδε[. : Οἴγεα Όοοει 
οποϊ[{απ!α;. . 

(19) Ἐν» ἀν θρώπῳ γἐγονεν. Ουπινεί.: Ό: ἰάεπι 
»ἱ/ ριοί ἵπ Πιουμίμοιι Ὀεμίέ, οαρρίίι 9886 ἱπ μοιρίηο, 

Ίρεμπι θε, Τά6Πη δἷί 40 οοπιρίπφετθ, δἱυίᾳιο αἁ[ιί- 
ογο , (οίαφις ἀθίίαιίς Ρργαςομέῖα ἱπρίθίυηι δν 
[2ςς)6, η 11ο δροσίαξ αιιοἑορίέας ἱπάσιία: Ίμεε εεἰεδαί 
φ]ά ε5δεί ἵν ΠΟΙΗΙΠ6. 

(15) Μετὰ τοῦτο. Οοἱὺ. 5. μετὰ ταῦτα, οἱ δἱο 
μαθω Ὑμ]ραία, τοδδἱάίιαιια ΒΙΙΙ. 
ᾳ 4) ΟΙ τὸν ἄνθρωπον. Οοἱῦ. 4, ὅτι εὺν ἄνθρωπον. 

Ουρ. ὅ, ὅτι οἱ τὸν ἄνθρωπον. 
(15) Διὰ τοῦ καιγοῦ. 0ο. Πορ. Ὦ διὰ τοῦ χε- 

νοῦ. Ρ6Γ ἰπαπεηι απο, θἱο. 
(16) Χ,]ιοέτης. ἵια (οἱ 0. ὅ, 6, 9, ἂν εἱ λογο. 

«πί μοἰαέ Πιοιάοςο ἱοβί ο Μοπίαο, χιλιότης; αἰίοφ 
Διιίοπη αιιοίογός αογΏογθ χιλιέτης. ἴ εξ. χιλιοέτις. 

(11) Καὶ σγεδὺν τό. ἵμ Οοἱρ. ὃ τό ἀου»ί. 
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ἀϊπεπι Ἱοπιίπυρι Φαἱναίογεπι {αεέάπι 69656, εἰ Ἰνὰ- Α µένου, Φαντασίας δέ τινος ἁπατηλῆς καὶ δοχἠ- 

δάει Ἰηνδηέυϱ) αἱ οηπιίποπι: ο υὰςί Ἠὶς νοτυῖδ ποη 

Πιο Γογια κἱρηϊβοθίας, 5ο [αἰ]ὰχ αὐΦφσηι 
δροοῖθς οἱ ορἱμ/ο. 

Θιιυπῖαιη ἱρίίαν ο νοςςθ, οἱ τοςίθ Ἱπίε]Ἱραμίης, 

ου! ρἰείαίε εομ]υποι δυπί; οἳ ρ6γρθ6γαπι 6χρο- 

πομίς, Ἱηιρίείαία πο ολο, η μἱά αἱτυνι, οἱ γἱ- 

ιαιζἱ (11οσι16 νουὺα ο φμ{άσηι, ἐπ δια οηίς νο η - 

ἰαΐίο, Ἱπ ρίύπι ΒΘΗΦΕΙΙ αοθθρίηυ56, αἱ αυἱοιη αἱ 

οογΙΠΙ, αι δορἱρία δέ, Ππιδίθιη εχαδρογοπἰγ οἱ 
ἱππαπιμιαπίατ Ἰ Ομοἆ ο σηι ἵῃ οδυδα [μ.ο τοοῦ, 

εις Ἱρθ6 απο(υε Βαπιαδ5, ο ΠΙ Ροςίθ τουίις ορ- 

οἵιις [ηἱδδοί, σἱπηιι]ήιιο η ρι]διμῖς ο05 οχροφ]οπί- 

υι5 ρορσἰαγο πυ19δοί, 05 αὐ Εοοἱσδίιο οί αυά]- 
οαρίι, Πάοῖιιο ΠεΙάηί ο ΔΗΜΟΙ ΛΙΊδΗΙΟ ἀο]ό- 

νορῖές ἕνα οἱ ασ (γαπάσια οηΗ, ὰ αυ Ρος 

αἰπιρ]]οἰἑαίοπι Ιηοάἀεραξ, ρογμιοἰθθίο [ογτοί. 

Παγι Ἰίαφςο Γ6ΓΗΙ Οµηι Πηπηϊίοδιο οοηνἰοτὶ 

φιιέ, 1οη ἰπά]σπαίῖομο α[οϊἰαηέιιγ, δει) ριάογο β{- 

Γιά αη ές Πο ποπ αοἷἷς 1ος ἱΠοςδδαμί, 56ιἱ Απί- 
1105 Φδργίιηλαέ, 30 ΠΑΡΗ ΙΠΙ ἡιιά οἱ αὐμηγαπάσιη 

ογιοοχἰα. οἰοσίπὴ οἱ γα οοΙιπ οκ σάίππι γονίὶ- 

ὑιἱ1ς εχριιραϱὶ, απο Ἰηργορδι]ς δη νὴ ουσ ὃι- 

]υθιποςί «5ίίοπο 4ο ἀἰδεηοίῖοιιςο οσεεµεγυμί, Λάο- 

Γαη(11πι νά ὁ]ἱοϱί 655665, 1ο ἱουιίμονι Ὀυ]ίογιιπι, 

δοἆ Βου οαρη[ογαμι, 010 αι] (εις βηᾳῖ Ρρος- 
δίὲ, Πιαςποροτο ἰέοσί ᾖου Ποιίμο ρἱοτϊθμέασγ μον! Η1ἱ 

γογ]ἑαιὶς Ρίαοοπος Ἱ Ουηπινὶς ομἱπ, οὐ ἱηνογς]οιιῖς 

ἑα]δγ]ιαίοιη , δορ]ιθιίσαηι αἰησασι ργαίίαπι Ἰυσαί, 

οἱ νου  εαἱομ]ογυ]η δι υάἀμοίίομο, {αάιΠοαείοιιοπι 

αὐαπιάαίη, Ἱπιρογίίογυὴ απίπιος οὐ]οσδηίσιη : πμ] 

αυ] αυς τ]άΙου]απα, ηλ] ὤη 0ο δε] οἱ οἵο- 

Πάνπι οχοοφ]έατὶ ροίοςἰ. Ναι σἱ οἱ Ἱπιπιυίαίο Ώος 
νοσαυμίο, Λοπιο, αἰηὰθ ἰίθπι ναο νυεο, οαγο, ἵπ 

Ῥουπ (αὔοΓμ φοἱ]οθί αἰίθγηπι ποῬρίφ, αἰίογυῃ 

1ρ6ἱ5 ρἱαςεί), Ροδίεα οχἰωῖα ἰδίὰ οἱ ο λνπίές οοριῖ- 

ία Ἰηνα[κίοπο υἱπίας, φαἱἆ οοπῄςοἰδΜιιγὸ Πποιπρο αιἱο- 

γαγὶ ἀεῦθγο, Ποπ «8γήσΠ ἀοϊίδγαπι , 5ος Ώδιμηῃ Ἡο- 

ηηηἰίογυιη. 0 Ιηρεηίΐριη αὐοαγά[ιαίοιη ! 4Ώδοοπά[ίαπι 
ροςι 97 Πεἱδίαπῃ «αρίοπιίαπη Ἰγούίε πουὶφ απυηιἑαπέ: 
ὶ.!) φυοά 64πο Ιαογγιηίς ἀἱρμυιη οί. Ναπι ςἳ ἐγὶρίπία 

ἀυπίαχαῖ αὐμίηο απηὶ5 (405 ἱπίλυπῃ θιιπιραίέ, οπή 

αιιαἀτίηροπ! ]άπι [ογο απηῖ Πιικεγὶηί 4 φπο Ομ] 

πια] [αδίαίης οδί, ἵμαπο ]ηιίο ἰαμίο ἵόμιροτο [μέ 

ΓναπρεΠυἩ , ἸηὰΡἱ5 οιίαπι [Πάο8 Ποδίγα , [γαδίγααιιο 
ΠΙΑΓΙΥΓΕς πιατγτίο ρογ[υλοί δυπε, [ιδία (4ἱ6Β 

ιαπίίᾳμ6 απιςείἰες ρἱοὺΐ ριυΦ[υδγυπί, νογδυλαυς, 
ποπ αὐίδιη Εά6ἱ, ερί ρελιίο. 

(18) Τοίνυν αἱ φωναἱ αὗται. ἵια ον. 5. 6, 9. α, 
Μονίαο., λογο]. οἳ Οοπιῦθ[. ἵω οὐἱί, τοίνυν αὐταὶ 
φωναί. 

(19) Προτέρων µένειν. Οο]ὺ. ὃ οἱ Οοιπῦθί. προ- 
τέρων µένειν σχοπόν, {π Ργὶείίπατµπι εος εχροδὶιἰο- 
111 ρτορυδἰ0 ΡυΙδΙ4Τ8. 

(20) Ἀνατετραφέναι. Οοἱῦ. 5, 6ἱ Οοπιυε[. ἀνα- 
Ὑξγραφέναι, οἵὴὶ αα{ιθιια (δημιο ηλοιίηιθ ες ἵγα- 
αἰάετί!. 

(21) Αὐτῶν ἐχεῖνο. ἵια Ωοἱρ. ὅ, 6, 9, α. ἱπ ο1ι. 
αὐτῶν οὐκ ἐχεῖνο. 

(32) Οὗ τἰ. 0ο. Πορ. Β οἱ Οοἱυ. α, τούτου τί. 
(26) ᾿Ρήματι τούτῳ μέγα. [ία (011. ὃ, 6, 9, οἱ 

σεως, 

Ἐπειδὴ τοίνυν αι φωναὶ αὗται (18), καλῶς μὲν 
νουύµεναι, μετὰ τῖς εὐσεθείας εἷσὶ, χαχῶς ὃδ ἓξ- 
ηγούμεναι, τὸ δυσσεδὲς ἔχουσι, τί θαυμαστὸν, εἰ χαὶ 

τοὺς Οὐϊταλίου λόγους, ἡμεῖς μὲν ἐπὶ τὸ εὐσεδέ- 

στερον ἑδεξάμεθα, οὕτω τοῦ θέλειν πείθοντος, ἆλλοι 

δὲ πρὸς τὸν τῶν γεγραµµένων νοῦν ἀγριαίνουσιν; 

ὅ µοι δοχεῖ, χαὶ Δάμασος αὐτὸς μεταδιδαχθεὶς, χαὶ 

ἅμα πυθόμενος ἐπὶ τῶν προτέρων µένειν (19) αὐτοὺς 
ἐξηγήσεων, ἀποχηρύχτους αὐτοὺς πεποιτσθαι., χαὶ 
τὸ γραμματεῖον ἀνατετραφέναι (20) τῆς πίστεως σὺν 
ἀναθεματισμῷ' χαὶ πρὸς αὐτὴν τὶν ἁπάτην αὐτῶν 

Β δνσχεράνας, ἣν ἔπαθεν ἐξ ἁπλότττος. 

Ταῦτ' οὖν ἐληλεγμένοι σαφῶς, μὴ χαλεπαινέτω- 

σαν, ἀλλ ἑνρεπέσθωσαν, μηδὲ χαταφευδέσθωσαν, 

ἀλλὰ συστελλέσθωσαν , χαὶ τῶν πυλώνων ἑἐξαλειφέ- 
τωσαν τὸ μέγα χαὶ θαυμαστὺν αὐτῶν ἐκαῖνο (931) 
πρόγραμμά τε χαὶ χήρυγµα τῆς ὀρθοδοξίας. μετὰ 

ζητήματος εὐθὺς ἁπαντῶντες τοῖς εἰσιοῦσι χαὶ δια- 

χρίσεως, τὸ δεῖν προσχυνεῖν μη ἄνθρωπον θεοφέ- 
ρον, ἀλλὰ Θεὸν σαρκοφόρον. Οὗ τί (93) γἐνοιτ ἂν 
ἁλογώτερον, χἂν τῷ ῥήματι τούτῳ μέγα (35) «ρο- 

νῶσιν οἱ νέοι της ἀληθείας χήρυχες: χάριν μὲν γὰρ 
ἔχει τινὰ σοφιστιχἠν τῷ τάχει τῆς ἀντιστροφῖς, καὶ 

φηφολογιχὴν τερατείαν, τοὺς ἀπαιδεύτους τέρπον- 

σαν " ἔστι δὲ τῶν Υελοίων γελοιότερον, χαὶ τῶν ἁσυν- 

έτων ἀσυνετώτερον. Εἰ Ὑάρ τις μεταθαλὼν τὶν, 
ἄνθρωπος, φωνὴν, χαὶ τὴν, σὰρξ, εἰς Θεὸν (ὧν «ὁ 
μὲν ἡμῖν ἀρέσχει, τὸ δὲ αὑτοῖς), ἔπειτα τῇ ἀντι- 

στροφῇ (34) χρήσαιτο τῇ θαυμασίᾳ ταύτῃ καὶ θεο- 
γνώστῳ (39), τί συναχθήἠσεταε; τὸ δεῖν προσχυνεῖν 
μὴ σάρχα Ὀεοφόρον, ἀλλὰ θεὸν ἀνθρωποςόρον. Ὢ 

τῆς ἀτοπίας! τὴν ἀποχεχρυμμένην μετὰ Χριστὸν 
σοφἰαν σήμερον ἡμῖν χαταγγέλλουσιν (30), ἐφ᾽ ᾧ 

χαὶ δαχρύειν ἄξιον. Εἰ γὰρ πρὺ τριάχοντα τούτων 
ἑτῶν ἡ πίστις ἤρξατο, τετραχοσίων σχεδὺὸν ἑτῶν 

γΞγονότων ἀφ᾿ οὗ Χρισ-ὸς πεφανέρωταε, χεν»ν ἓν 
τοσούτῳ χρόνῳ τὸ Εὐαγγέλιον ἡμῶν, χενὴἡ δὲ καὶ 
ἡ πίστις ἡμῶν, χαὶ µάτην οἱ μὲν µαρτυρῄήσαντες 

ἐμαρτύρησαν, μµάτην δὲ τοῦ λαοῦ (27) προέσττσαν 
0 οἱ τοιοῦτοι καὶ τηλικοῦτοι προστάται. χαὶ τῶν µέ- 

τρων ἡ χάοις, ἀλλ᾽ οὐ τῆς πίστεως. 

Πορ. Β, Μοπίλο., Μυτε]. οἱ Οομιδε[. Ἱῃ εἀῑι. ῥήματι 
μέγα τοῦτο. ἳ 
κ) Τῇ ἁνγτιστροφῇ. Τίς Ο0οἱ0. ὁ, 6, 9, 4. ἵη οἁ]ι. 

τῇ ἀθὺςι, 
(205). Θεογνγώστῳ. Μοβίαι. οἱ Μογε]. Ἱεραπι οἱ 
νο οἱ θεοπνεύστῳ. 
«(40) Σήµερον ἡμῖν καταγγἐλλουσιν. Μαὶο νε! (- 
ν Γοδη μα μτῖρας, νοἱ οδἱαινος ἰ οάίε. οιιίσδα νος 
ιοί : δι] ρυ δεν ριίοης ΙνΓεδίπι ηογἰέοίον δὰ- 
Ριῖ5δ ουιρτοβδογυιιέ Οα1]νο[1οἱ. 

(27) Μάτην δὲ τοῦ .ἰαοῦ. Μοπίαο. οἱ Μουε]. καὶ 
του λαου, δἶεφιιο ἱεροταί ΒΙΙ. οἱ γοιἀἰάσγαε. 
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Τίς δὲ οὐχ ἂν αὐτοὺς ἀγάσαιτο τῆς παιδεύσεως, Α ὅδαπι Τ6ΓΟ αμ Πυπ 60ΡΗΠ δγυάἰῆοηθπι δἀπιίγο- 

οἳ σαφῶς αὐτοὶ τὰ Χριστοῦ διαιροῦντες, χαὶ τὸ μὲν, 
ἐγεννήθη, καὶ ἐπειράσθη, χαὶ ἐπείνησε, καὶ ἑδίψη- 
σεν, ἑχοπίασέ τε καὶ Όπνωσε, τῷ ἀνθρωπίνῳ προσ- 
νέµοντες, τὸ δὲ, ὑπὸ ἀγγέλων ἑδοξάσθη, χαὶ τὸν 
πειραστὴν ἑνίχησε, χαὶ ἔθρεψε (28) λαὸν ἓν ἐρήμῳ, 

καὶ ἔθρεψεν οὕτω, χαὶ ὕπερθεν θαλάσσης ἐπέζευσε, 

τῇ θεότητι λογιζόμενοι, καὶ τὸ μὲν, Ποῦ τεθείχατε 
Λάζαρο», ἡμέτερον εἶναι λέγοντες, τὸ δὲ, Λάζαρε, 
δεῦρο ἔξω, βοᾷν, καὶ τὸν τετραήἡμερον νεχρὸν ἑγεί- 
ρε» (399). ὑπὲρ ἡμᾶς ' καὶ τὸ μὲν, ἠγωνίασε, χαὶ 

ἑσταυρώθη, χαὶ ἐτάφη, τοῦ προχαλύμματος, τὸ δὲ, 
ἐθάρσησε, χαὶ ἀνέστη, χαὶ ἀνέδη, τοῦ θησαυρίσµα- 

τος» Ἔπειτα χατηγοροῦσιν ἡμῶν, ὡς δύο φύσεις εἰσ- 
αγόντων ἀπηρτημένας (50), ἡ µαχοµένας, χαὶ µερι- 
ζόντων τὴν ὑπερφυῆ χαὶ θαυμασίαν ἕνωσιν' δέον ἣ Β 
μὴ ποιεῖν ὃ χατηγοροῦσιν, ἢ μὴ χατηγορεῖν ὃ πράτ- 
τουσιν, εἴπερ ἑαυτοῖς γοῦν ἀκολουθεῖν ἐγνώχεισαν, 

ἀλλὰ μὴ χαὶ τὰ ἴδια λέγειν, χαὶ τὰ τῶν ἀντιπάλων. 
Τοιοῦτόν ἐστιν ἢἡ ἁλογία" καὶ πρὸς ἑαυτὴν, χαὶ 
πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἁπομάχεται, ὡς μηδὲ περι- 
"πίπτοντας αὐτοὺς ἑαυτοῖς ἢ νοεῖν, ἢ αἰσχύνεσθαι. 

που οἱ δ6υᾶ, οἱ αυ αἀγθγβατίογτυπι δυπί, ἀϊοθγὸ 

ας, αἱ οὐ ρογερίουθ θα, αι Οἡσὶςεῖ δυπί, ἁῑ νἱ» 
ἀαπί, αίαια ἱ]α νετυα, ρεη]έιβ θ8ί, (θΠηίαἱίυ8 θ6δί, 

οβαρῖε, αἴθνίι, [αἱραίέυς ο5ί, ἀογπιἰνίί, Ἠ1βχαιιο8 

ρατιῖ αἰετ]ριιαηί ααοά αυίθΠ 4ῦ ἀμροὶὶς ρἱου]ῇβοα- 
κας ΓιοΓίί, οἱ (οηιαίογοπι νἱοεείέ, δί ρυρ]απι {η 

ἀοδοτίο α]μορίέ, αίαιο ἵίὰ αἰυεπί, θἱ 6ΗρΓὰ ΠΙαΓΘ 

απιζιιαιι, ἁῑν]η]εαίἰ 4βδ]ρπεπι : ἱίεπιαυο Π]μά, Ὀδί 
Γαχαγαπι ροειἰεὲς ν, Ποδίγῷ Ἱπῃγπι]ιαιἰς 6056 ἆἷ- 
οαπί; οοπίτα, ααοἀ, Γ-αζατε, υεπὶῖ [ογας Ἰ", οἰδιηΔ- 

νοείί οί φυαἰγιἀμαπ πι ποπ αά γἱπι γ6Υοςα- 

Πί, δΙΡΤὰ ΠΟδ Ρροπαπί; αίᾳυο Ι]ὰ νυογρᾶ, ΠΡΟΓΟ 
αΠεοῖιςδ οςί, εἰ ογυοί αΏχις, 4ο δορυἱέή8, οσεετηἰ 

ἱπιοσιπιεηί 65506 υ{Ηγμιοηί : 9ο αιίδηω), οοπβάϊΙε, 
οἱ τοβυτγοχἰέ, αἰ(μιθ αφοθμάϊέ, Ἱπίεγηί (Ἠπεςαυνὶ : 

ουσ, ἱπαυαπι, ἂἀ Ἠμπο πιο τοῦ ΟΗηὶεΙ ἀῑτὶ- 

ἀθηί, Ώ0ς {αππδη ὁγ]ιω]ηαπίως, (4η(υβ ἆυλς ηδ- 
(μχας ἀἱβθοοῖαίας, αυὲ Ιπίογ 96 ρυβπαηίθς, ἰηγοῖα- 
τημ9, Δίᾳαθ οχἰπηίαπι οί αἀπ]γαὑἱίοπη υπίοπσιη ἁἱ- 

τἰάαπιυς. Αιᾳπἳ ρα δςαὲ, υἱ γνεὶ, αυοἆ ἀεουθαπί, 
ΠΟΠ [406Γ6ηἱ, νο ααοά [αῦυπι, ΠΟΠ 4οσδαγεῃί; 8ἱ 

πιοάο αἳυὶ ἱραῖς ΦΔἱίθΙη ϱΟ0ηΦίαγθ ΡΓΟΡΟΠΘΓΙΘΗΙ, 30 
. Ταἱό αω]άάαπι οβί εἰο]άϊίας : δὲ εθουπ ρα, οἳ 

οι νθγῖίαίο Ῥιιρπαί: υί πε, οὕπ οἱ ρί {ρ8ίφ αἀγδγδοπίυς, αιί ἱπίοίῆραηε, αυί ογυῦεσοσηι. 

Καὶ εἴ τις οἴεται ταῦτα Ὑράφειν ἡμᾶς ἢ λέγειν 
ἑχόντας, ἀλλ οὗ τυραννουµένους, καὶ τὴν ἕνωσιν 
ἁποσπεύδοντας (51), ἁλλ᾽ οὐχὶ χαὶ λίαν σπουδά- 

ζοντας, ἵστω χαχῶς «φρονῶν, χαὶ οὐχ ἑστοχασμέ- 
νως τῆς ἡμετέρας ἐπιθυμίας, οἷς οὐδὲν εἰρήνης 

Οιοά δἱ αἱ ποβ Ἠ9ο ΒΡΟΛίΘ 4ο ἡΗνεπίοςγ δογἱυεγθ 
γα] ἀοοςτο αγρἰ(γαίατ, ΠΟΠ ἀυὐίοπι 60Δ0ἱ08, Δἶᾳμθ 

υμέαίθηι δὲ οοπεογἀἶαπι Απηο]ἱθηίοδ, 6ἱ ποη ἵη 6πι 

οιμηὶ δἱυάϊο ἱπουππυδηίεἙ, γαἰῖμι Ίου δεἱαὲ, 86 Πηαὶ6 

ὀχίδίίπιαγε, πεο ουρἰἀ]ϊαίὶθ ποςίγς φεοΡίπι 3966- 

ἐστὶν, ἡ Ὑέχονε προτιµότερον, ὡς αὐτὰ πείθει τὰ Ὁ αἱ, αιίδιψ Ρᾶοο πθο θδί αυἰάᾳιαπι, πθο (ηἱἱ υπ” 
πράγµατα ́  χἂν ἃ ποιοῦσὶ (63) τε χαὶ νεανιεύονται 
καθ᾽ ἡμῶν ἀποχλείῃ παντάπασι τὴν ὀμόνοιαν. 

ΡΓ’. ΠΑΛΛΛΛΙΩ (55). 

4υαπ1 απίϊηυἱμ5, αυεπιαάπιοάμτο τες 1ρ8:9 Πάετη [- 

οἰυπί; αιαπιγἰς ϱ4, αυ ἰδεῖ αάγθγδαπῃ Πο [αεἶαπί 

εί ἀεδίριιαηί, οοιουγάἰδίη Ρεοςθι8 οσο]μἀαηί. 

«998 ΟΙ. ΡΑΙΙΙΑΛΡΙΟ. 

κει [ὶς Π(εγίε Ραἰἰαάίο εοπεπιεκάαί, Ίαπι Απίεα εοπιπιειάαυεταί (γεηοτίκε, μέ ἡὶς θεγδίε οείεπάἰ! : 
Ἀηρρίίοσπι άυπῃ Εαρεπιίάπι γωσδ9 οἥετο ΗΡἱ, αίᾳυθ Ἰέθγασπι δµβρίίεο. [μάς σοἰ]θας φμαεάασι ἀερεγαίϊίας 
Ογεφοτίϊ (ἐ(ίεγαε, φιΗδ κε Ίαπι Βπρηεπεμπι οοπιπιεπἀανεται. Ρα[ίαάϊιε φεγο, οί εοιηπιεηάαἰν; Εαρεπιῖμε, ἰ[[ε 
έρες εδ, ἐέ πιεγίέο εοἰφὶὲ (σοἱβο[τεᾶνε επ ας εἰ ας αά ἱρεμιη (γεβογὶϊ ερἰειθίἰε, οκὶ εκὺ Τ/εοάοσίο ἩΜαβπο 
Φαεταγµήι ἰαγρίεἱοπμήι ρτῖπιο οΟΠιευ [μἱΐ, οί αά ε11ΠιαΠι ροδίέα ἀἰσπίίαίεηι εὐεείφ. ΑΜΠΟ ὅδὰ εογὶρια υἰάείκν 
ἑας ερὶνἰοία. 

Εἴ τις ἑρωτήῆσειέ µε, τί τῶν ἓν τῷ βίῳ (58) κάλ- 
λιστον; εἴποιμι ἂν, ὅτι φίλοι. Τούτων δὲ τίνας µά- 

λιστα τιµητέον; τοὺς ἀγαθοὺς ἂν εἴποιμι, Τούτων 
δὲ τίνα πρῶτον ὀνομάζεις (50); οὐχ ἄλλον τινὰ πρὸ 
τῆς σῆς ἀρετῆς, οἵδ' ὅτι θήσομαι. Καὶ γράφω ταῦτα, 

1 ὅοδη. χι, 24. ἵο ἡἀ. 10. 

οἱ ηυἱς ἱπέογγορανεγίί 6, αυἱά οογυπι αι {η 

για δυηἱ, ρυἱο]θγτί πι δἰί, ἀΐοσγεπι υέ(υο αιπί- 

ϱ06 «596. ΕΧ | τθτο ιἱμ η ΡοἱἰθδίσΙΠι ΊνοΠο- 
γαπάἱ οΊηί Ί Ώοπος οππΙἰαΓοΙΙ. Ἐν Ἠΐδ ΡΟΓΓΟ φυοπι 
Ρτπυη ποπι]ηας Ἰ ἁἰίαμι οθγίο ηΠ]Ίὔ1η, Ργοµο Φου, ΄ 

ο Ἓγνίκησε, καὶ ἔθρεγε. η α]ραδάατι ος Ὦ αἰε[ἱπεία». 
το 4. ποβιιῖ Ἱορίεαν ἐνίχησε καὶ ἔτρεψε, (οιίαιἰο- 
16) υἱοεγίέ εἰ [ηφανεγῖ(. Οὕτω χαὶ ὕπερθεν, οἱ ἰία 
δρτα πιατο απιθα[ανίέ ς δἷο οἰῖαπι Οοπιβεί,, οἱ ᾖηρο 
Ιεοιίο νάείατ ετρεδιίογ. ΑΙ οοἆὰ. ἑνίχησεν χαὶ 
ἕθρεφεν λαὸὺν ἐν ἑρήμῳ χαὶ Όπερθεν, ἵῃ αἶδυς χαὶ 
ιν τὰς οὕτω ἀεκίάειλπξινγ. Νοίαμι Μοπίας. οἱ Λίο 
τοι. ἴπ μοπηυ[]δ ᾳυος νἱόάθγιπἰ οοἀά. ἆθθςθο χαὶ 
ἔθρεφε λαὸν ἐν ἑρήμῳ. ΑΙίαπιεη ΒΙΠΗ{ θείο ποη αἱς- 
Ρ]ιουι : αιοά 6Η (Ο]μγὶσίις ἵη ἀθθθτίο ρορααία 
θιυεγίε, π]γλομίαπη θρἰ ἀῑνίηω Ροίοηιία». 

(29) ἘΕγείρευ.. Τα Μομίαο., Ματο]. αο 0οπιῦοΓ. 
η οὰῖί. ἐγείρων. 

(60) ᾽Απηρτεημένας. Ῥυτροταπῃ ΟΙ] : Όμας παἰιγαδ. 

Ῥλτεοι. 65. ΧΧΧΥΙΙ. 

(61) Ἀποσπεύδοντας. Οοπιυθ[. : (οπεογάϊαπι αἰα- 
εμιάεπίεε, αὐ εα ἀθ[ιογιακί6ε οἱ ΠΟΝ ἵν ἐπ, οἰο. 
ΒΙΗ. αυἱεπι ϱὐ:9 οομίγαγίὰ θµΗί, θαύθιι Ἰαὺοί, (οκ- 
ο ααπι αἀκγοενίεε, ἵπ εαήι µε οπιπἰ εἰμάΐο ἐπεκπι- 
666. 
(ὅ1) Κἂν ἃ ποιοῖσι. ἵη οοἆ. Βεμ., Β. οἱ 0ου. ὁ, 

6, 9, ἃ, χᾶν ἆθεοςι. 
μὴ Λας ΟΟΧΧΥΙΠΙ. Λημο ὅδὲ ἱπευπίθ βοεὶρἰ. 
4) Ἐν τῷ βίῳ. ἵη ορ4. Ρὰ58. τῷ ἀ9θβί. 

.(ὅ5) Τίνα πρῶτον ὀνομάζεις. Μοπίβο. νομίζεις. 
(ωά. Β. ὅ, 6ἱ Ραςς. τίνας πρώτους νομίζεις, ϱµο6 
ΡΓΙΠΙ086 αγθίίταγί» ) 

Ἴ 
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νἰγυεὶ τυῶ ἀΠΙ6ΡΟΙΟΓΟΙΙ. ΑίΠυθ Ίμῶο φοτῖῦο ΠΟΠ Α οὗ τὴν δυναστείαν θεραπεύων (00), ἀλλὰ τὸν τρόπον 
ΡΙεποΙραίυπι οοἰθΏδ, 5ο οἱ ἁαπίπιιη ΠπιοΓεδᾳυθ 

εοἶαπι, ααογαω ρασνὶ ᾳυἱάθπι Πο8 Γογίβθο ῥΡΓΦου- 
Πθ8 δυΠΠΙΕ, ὙθΓΙ ααοάἆ ος [αου]ίαί βἰί που ργᾶ- 
(θειηἰμουίθς : 46 ΟΠ ΡΓο0Π6ς ἰαπίυσι, ο6ἳ εἰ «οµ- 

" οδΓΙΔίΟΓ66, πα οἵπι Ριθείρυφ Ροϊοδίαίθιη οοη(δ- 
τοβίο». ἔωο µ6ᾳυ6 ορὶρίο]απ ργοάµοετο οοηβέἰ(α6- 
ταπι; αμία νοςο ἀἰνίημπα ηὔΠΙΘΩ πο δο]αη οοιίπιυς, 
«οὐ οὐ υἱ Ὀοηοθθβσοίο µος αἠοῖαί, ροδοίσηιιο : 9ᾱ- 
Πιἰίίο οἱίατη φρ56, ποῦ αἱ πιο]οδίιία 4 ποβὶθ υἱ]α αΕϊ- 
οἶπεῖδ (Πο δηἱω Ποδίτα Ουἱ ποὶεδιίο δυρί; ος 
αχ ἴἶς φμ απἰονοτίογωηί, οοη]ίοθγο ν4ῦε6ο) ; γδγυπα 
μί Ρος πο η πιομίθαω γούισας. Φιρρῥίίοεπι ἔπυπι 
Ευρηθιπίαπι Γωγδυ9 οἴετο ΕΡἱ; αίφυο ἱιοεγατυ 5ὐρ- 
Ρἰίοο, εί 1οη βοἱήπ Ὀθηίβπο ]ανθδηθίη εχοἰρία8, δὲά 

οἰἰαπι αἱ οοµμάοῃο» ἑαχάλέαι!, ᾳυδπάο αυἱάθω ηΩς- 
βοιἱδ οτύογυπι ΡΓῷ[εοίυς, πεεεδδαγἰο οοευραίι6 
(ω]ί οἶγοα ἐα ᾳὐ8 {επ ιεπι ἀοπΠΙΠη 4ο [ΑΠ 141 βρε- 

οἰαμί : αὐἱμ θἰἶαΏ υ]ογῖμφ θυΠῃ ΡΓΟΠΙΟΥΟΤΕ δἱυύθ, 

ουπῃ Ὀομουίδ ποβιτὶ «Ἀςρα, έἔιπ δά ῥτοδί(α]ς (ο 
[4Π14ΗΏΙ. Ναι ουπι πιιηιὶ οἱηί, ἆςᾳ αυἱθυς Ώθης Π1ο- 

εἰιμδ 68, 46 Όθπο πιργοςῖθ, ᾖοο ΕΜ0ἱ ργοπιθεἰέμπι 

τιμῶν, οὗ μιχροὶ μὲν χήρυχες ἴσως ἡμεῖς, πλὶὲν ὁ 
εἰς δύναμιν (57) οὐχ ἑλλείποντες: καὶ οὐ λὔρυχες 

µόνον, ἀλλὰ καὶ συναγωνισταὶ, ταῖς εὐχαῖς ε δύνα- 
σθαι συνεισφέροντες. Μέχρι τούτου στῆσαι (28) τν 
ἐπιστολὴν ἐδουλόμην , ἐπεὶ δὲ χαὶ τὸ θεῖον οὗ σέδο- 
μεν µόνον, ἁλλὰ χαὶ τὸ εὐεργετεῖν ἁπαιτοῦμεν ’ 
δέξαι χαὶ αὐτὸς οὗ διοχλούµενος παρ ἡμῶν (39) 
(οὗ γὰρ ὄχλος σοι τὰ ἡμέτερα” τοῖς προλαθδουςι, 
τοῦτο εἰχάξειν ἔχω), ἁλλ᾽ ὑπομιμνησχόμενος τε 

ἡμῶν ' τὸν σὺν ἱχέτην (40) Εὐφήμιον πάλιν προσάτω 
σοι, χαὶ πάλιν καθιχετεύω, μὴ µόνον φιλανθρώτως 

δέξασθαι τὸν νέον, χαὶ συγγνῶναι τῆς βραδυτῖτο, 

"ἐπειδὰν ὀρφανιχοῖς πράγµασιν ἐπιστὰς ἀναγχαίω 

Ἡσχολήθη περὶ τὸ οἰχίδιον (41). ἁλλὰ καὶ εἰς ὁ 
πρόσω ἀγαγεῖν προθυµήθητι, εἰς τιµ.ὴν τε ἡμετέρα,, 
καὶ δόξαν τῆς σῆς καλοχαγαθίας. Πολλῶν γὰρ ὄντω 

οὓς εὖ πεποίηχας καὶ ποιεῖς (43), οὐδενός σοι τοῦτο 
εἰς φιλοτιµίαν ἕλαττον, ὡς παρὼν ἑδίδαξα. Καὶ νι 

ἀξιῶ πιστευθῆναι: ὁ γὰρ αὐτὸς χαὶ διὰ τὴν ὁρᾳ:- 
νίαν ἑλεεινὸς, χαὶ διὰ τὸν τρόπον ἀγαπητὸς ἡμῖν 
ἵνα μὴ λέγω διὰ τὴν ἁγχιστείαν τοῦ αἵματος. 

Πη]]ο πεῖηις αἆ ρἰοτίᾳ ἆθομδ οεἀθέ, υἱ οοΓαπι ἀοοαὶ. Βὲ πιο βάδπι π]Ώὶ α ἰ9 αἀλίοοτὶ νοῖέπα : λιὶς οµἷα 

υπ ργορίες οτλ)θίοιΏ ωἰδεταπάιι5, ἔμπῃ Ργορί6γ Πιοςθς ἃ που ἀἱίθοίας θδί, Ώ6 ἀἰεδαι οὗ θαηραϊκα 
Ρτορίπαμ]ίθη). 

ΙΤ. ΟΙ ΤΜΡΙΟ. Ῥδ'. ΟΑΥΜΠΙΩ (12). 
Οιψμαρίμε, αά φµειι ἀαια! εΝΗἰ | [ἱ(2γα, αππο 083, εεεµπάσ [Γαρβαάοεῖα., ἵΝ φµα οὐκ εεὲ Αγίαντκα, 

Ργα[εοίμε [κΐέ, μέ αδιπάε ργοδαπί ερἰειοἰᾳ εἐεφιεπίεε, Κας, ο ία ἐ νε ργα[εείµτα ερεείεπε, α εαιετι 
εεραγαίαε, ἠοῦ ΑΠΟ οο{{οεᾶπιΝ». Νεπίπεπι Ροίεπς αεεκεανε θγεσογίκε, Οἰψηιρίί υρεπι ἑικρίογαί ρτο ΕΛέίαπιαε, 
ομἰά ῥαεεα [μεγῖί, οχφοδίίνγα. 

ΛΙ ορῃία Ῥοπεβοῖα, 839 οοηβδσυΜΙ16 ΦΗΠ1, 4 έμας ὨΤὰς μὲν ἄλλας χᾶριτας, ὅσων ἔτνχον, εληφὰς 

ηιβΏβιιθίαάϊηπθ Πο αεοθρίθ8ο 99 οοἱο : 4ο τε]ίπι 

Όο6υς ρτο Μὶ8 Εἱ9ἱ ῶοηα δυα τορεπάα!, αίαιια Ἱμίογ 

εβρίοτα ἡ]αά, σἱ ργ]ποεῖραίς ομγρίου]μπη οµ1η 9ρἰοπ- 

ἀὐΓδ αἰπιιο βἱοσία εοηβρἰαφ. Οιθἀ αὐίθπι πυηο 4 {6 

Ροΐο, ορ Πυ]υδπιοάί, αέ ἀλίμγυς ἱροο Ροεΐιι αἶι, 

4ὐ4πι αοεθρίυΓις, Πηὶδὶ (8Π16η Ὦου ΔΓΓΟΡΔΠΕΙΙΙ5 4 116 
ἀϊσαίιγ. Ἀίφεγαπι Ῥ]Π]]μπιδηδῆὶ ΠιᾶπΕ πιθα Εδὶ οί- 
{ετθ, υἱ α αφ] (μ ροἆθθ 9680 ΡΓονο]ναί, 40 
«γοδίς Ι4σγγπιὰς 645 αἰδίαί, αυἱῦμς απΊπλΗΠΙ Ποδίγιηι 
εοπ/είέ. Αίᾳιθ 6ὰς αυἱάεπῃ ἱπ]μσ]ας, 448 αεοορίῖ, 
εἰ 4 ηιἱῦιβ, 1ρ58 δχροῃεί. Νοφυθ εηίπι ο ζλὰ α!ίθιῃ- 

4 ΔΙ 46ΟΙΦΔΓ6 (πέν οδί. ου υπυπι ἀπηέασαι ἀἰ- 
66Γ6 Πος6896 θ8ἱ, αωοά γἱάἀμίας οἱ οὐ, οι] 

οἶδα παρὰ τῆς σΏς ἡμερότητος (44). χαὶ σὶ ἀνὶ 
τούτων ἀμείψαιτο τοῖς παρ) ἑαυτοῦ χρηστοῖς ὁ θεὺ-, 

ἓν δὲ τῶν χρηστῶν εὐδόχιμον χαὶ λαμπρὸν διεξε- 
θεῖν τὴν ἀρχῆν. ν δὲ νῦν αἰτῶ, δώσων ἔρχομαι 

μᾶλλον, περ ληψόμενος (45), εἰ μὴ φορτικὸν εἰτεῖν 
Τὴν ἁθλίαν Φιλουμένην δι' ἐμαυτοῦ (46) προσάχω 
σοι, καὶ τῇ σῇ δίκῃ προσπεσουµένην, καὶ ὑμῖν τὰ 
δάχρυα στήσουσαν (47), οἷς συντρίδει τὴν ἡμετέρο 
ψυχἠν. “Α μὲν οὖν ἠδίχηται, χαὶ παρ) ὤν, αὐτὴ ὃκ- 
λώσει. Οὐ γὰρ ἡμῖν γε χατηχορεῖν οὐδενὸς ἀσφαλέ-. 
Αὐτοὺς δὲ τοσοῦτον εἰπεῖν ἀναγχαῖον, ὅτι χηρεία (19) 
καὶ ὀρφανία, πᾶσι μὲν βοηθητέα τοῖς γε νοῦν ἔχουσι, 
μάλιστα δὲ, οἷς γυνὴ καὶ τέχνα ἓν µέσῳ, τὰ μεγάλα 

0) Δυγαστείαν θεραπεύων. 6ο. ορ, Β. ὅ, οἱ Ὁ οεεµραίαε [μέ ἵπ ἀοιπκηεκία. 
Ρα58. 40 Μοηίαο. δυναστείαν χολαχεύων, πο ρτηεὶ. 
Ραΐμπι αάμ/αἰέοιιε ἄειεμ[εομς. Ὑοτιῖι Μοτγε]. : Λο 
Ῥτἰπεϊραίμπι οοἰεπε, εεά Πιοτεε ΠΟΠΟΤαΠΦ. λος ἱῃ 
εἰ. τόν ἀθθγαί βΠηἰθ τρόπον, δε Ἠαῦομί εοἀἀ. ηο- 
δἱΓἱ εί Ο0ΠΙΡΕΓ. 
όἳ Παὴν τὸ εἰς δύναμιν, οίο. Μοται. : Έεγωήι 

Ῥτο νἱγὴ(ἑ ποείτα ποπ ἀεβείεπίος. 
(58) Μέχρι τυύτου στήσαι, οἱ. Μογε]. : Πιο 

µεημε ερἰειυίαπε Ῥγοεεάετε. Οοπιῦοί. : δεγἰθεπάὶ ᾖ- 
16Η [αοξγό εοπε[{ίπεταῃι. 

(ἆ8) Παρ ἡμῶν. ἵπ οοἆ. ϐ ὅ, ἀδθιπί νο 
πθΓυ8. 

(40) Τὸν σὸν ἱκέτην. Ἱία ο. οἱ Ῥ488. ας Οοπ)- 
οί. δεὰ ορ. Βερ. εἰ Μοιίαο. τὸν σὺν οἰχέτην, [α- 
μιΜίµΏι (µαηι. Ίη οί. σόν ἀθορί. 

(41) Περὶ τὸ οἰκίδιον. Ιια οοά. Τομ. οἱ Οοπιδο[. 
1η δυἱ{. περὶ τὸ οἰχίδειου, α.ιοιὶ Μονοι. : Νεεεεδατὶο 

(42) Πεποίηχας καὶ ποιεῖς. ἵνα εοἆ. Β9μ. οἱ Β.5, 
Μομίαο. 4ο Μογεί. Αἱ Οοπιῦε[. καὶ ποιἠσεις, σε [ι- 
(μγιπι µί θεµε πιεγεατὶα. Ἰη θὰ1ί. χαὶ ποιεὲς ἆρουι. 

(45) Λιίας Ο1 ΧΧΙΥ. δοσίρία 4ηΠο ὅδὰ. --. Ὁλυμ. 
πίῳ. 00. Β. ὅ. Εὐσεδίῳ φΏφῳφ. (0ά., Ἀξοηιας. αἳ 
Μοτε]. οἱ Ὀλυμπίῳ εἰ θεµιστίῳ. 

(44) Παρὰ τῆς σῆς ἡμερότητος. Μοπῖας. οἱ Μο- 
σε]. περὶ τῆς σῆς χαθαρότητος, -. 
(2) περ ηνψόμενος. 0904. ερ. δι Οοπιυεί. 

Ἡ παραληψόµενος. Μοηίας. αἱ Μογεἰ. ἡ παραλτφά- 
µε νος. 

(40) Δι: ἐμαυτοῦ. ἴία οοἆ. [εμ., Μοηίας., Μοιεἰ. 
40 Ο0ΠΙῦΘΓ. ᾗη οἆἱὲ. δι ἑαυτοῦ. 

(47) Στἠσουσια». (οὐ. Βομµ., Μοπίας., ΜογοΙ. 2ε 
(ο1106Γ. συστήσουσαν. 

(46) Ὅτι χηρεία. ὁοἆ. ὅτι χηρεία μὲν. Θὶο οἱ Ἡο- 
τε]., 4υἱ ραμἱο Ρρο»ί μέν ἀε]εῖ. 
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δικάδοµεν, ὄντες ἄνθρωποι. Ἡμῖν δὲ συγγνώμη τοῦ 
δι ἐπιστολῶν ταῦτα πρεσθεύειν, ἐπειδὴ Ύε τῷ ἆῤ- 
ῥωστεῖν νημιούµεθα ἄρχοντος οὕτω δεξιοῦ, καὶ οὕτω 

θαυμαστοῦ τὴν ἀρετὴν, ὡς καὶ τὰ προοίµια τῆς σῆς 
ἀρχῆς εἶναι τιµιώτερα τῆς διὰ τέλους ἑτέρων εὔδο- 
χιμήσεως. 

ΕΡΙΡΤΟΙΑ 0ΥΙ. 

τοῦ ἐλεεῖν ἑνέχυρα (39) " ἐπειδὴ γε ἀνθρώποις (ὅθ) Α οπιπίαπι, φυἱ αιἱάθαι πποπίο ργΦάἰιί οἰπίι, ορο 4-- 

900 

αὐς αακ]1]]ο ᾗανατὶ ἀεῦθεαηέ, 61Πω 6ογυΠ ργῶσεΠίπῃ, 

αυἱραβ, αἱ υχου, οἱ Ιου, ἱω πιοάίο διιΠί, ΠΙΔΡΗΑ, 

Ἱπαυαπι, πο οομιπιὶβογα(]οηίς ΡἰΡΠΟΓΑ, 4ωβπάρ 

αμἰάεπα ἱνοιηϊηϊθιις ᾗιις ἀἱοίμιις, οµπι 1ρ6ί 4ὔᾳ1ἱ6 
ἹιοῬίηεςρ δίπιαφ. Νοῦίς αιωίοπι, φᾳαοά Ρ6Γ ορὶδἰοίαπη 

Ώσο ἃ ἰθ ρείίσιυς, τοἰίπι ἱρηθδοαβ» οἰᾳυϊάεπι οἱ) 
4ὐνεγθᾶπι γα]ίμάίμοιῃ Ργαθὶἀο (πι ἀοπίτο αἰᾳυθ οθΗΙΠΠΟΔΟ ρείναπιις, ἴλπβαιιο αἀπιίαυϊαἁ τὶγίαίο 

ῥιούΐιο, αἱ πιαρἰςίγαίι ᾳοφ.6 {αἱ ρη]ιάία αἱοτίαπι ο8Π, ϱὔ πι αἰἰ ἰοίο ππαρἰθίταίας θυἱ έδπιροτθ 

οθηδευυπίυς, αμέθςε]]αμ. 

ΡΕ’. ΤΟ ΑΥΤΟ (51). ΟΥ. ΕΙΡΕΝ. 

δαρρίος ΟΙψπιρίαηι οὐφεεγαί ΟΥεῇΟΥΝΙ5 μέ 1 Ρτο Ῥαμίο ἀδργεσα πει δµαἩι αςεΥὺο Γε]ἱοίαί. 

Ὁ μὲν χαιρὸς ὀξὺς, ὁ δὲ ἀγὼν πολὺς, ἡ δὲ νόσος Οεοαδἰο νοἱαογὶς, ἀἰδοτίπιθω ΙΠβοΠΒ : πιθΓδι6 αἲι- 
βαρεῖα, μ.ικροῦ καὶ ἀχινήτους ἡμᾶς ποιῄσασα. Τί ῃ επι ρτανὶς, Δίᾳ16 δ]Ηνιπούί, αἱ πο ρεπθ πιοίαθ 
λοιπὸν, ἢἡ θεοῦ δεηθῆναι, καὶ τὴν σῆν Ἰκετεῦσαι φι- 
λανθρωπίαν’ τοῦ μὲ», ἐπὶ νοῦν ἀγαγεῖν σοι τὰ χρηστό- 
τερα . τὴν δὲ. μ τραχέως ἀποπέμφασθαι τὴν ἡμε- 
τἐραν πρεσθείαν, ἀλλ ἡμέρως δέξασθαι τὸν ἅθλιον 
Παῦλον, ὃν ὑπὸ χεῖρας Ίγαχεν ἡ δίχη τὰς σὰς, ἴσως 

ἵνα σε λαμπρότερον ἑργάσηται νῷ µεγέθει τῆς ἡμε- 
ῥρότητος, καὶ τὰς ἡμετέρας εὐχὰς, εἴ τινές εἶσι, τῇ 
σῇ προξενήσῃ φιλανθρωπίᾳ: 

οιηηϊ6 εχροτίε γοάϊἁοτΝ. Ουἱά τεναί, πὶςὶ υἱ 
Ώειπῃ οΓθ6Π1, ἵμαπημο πηρετ]οογάίἁη βµῃρ]ος ου5ο - 
ογθιη : ἠ]απι ηἰρίτυτη, υἱ ϱ0ἱ Ῥοπἱρυίοία οομθὶἰ 
ἵη π]θηίέθπη ἠπηπηλεεαί» Ἠδπο δυίθη, υἱ πο 4εργεσα- 

410Β6ΙΏ Ποβίγαπι ἆυτο Δίᾳυ6 αο0θΓΏῬ το]ἰε]αέ, πογα!η 
Ἰοπί 46 ΠΙΦΗΡΙΘΙΟ 4ΠΊπΙο πιίβοταπι {απ δαυ]υσ 
ἀοοἱρῖαί, 4 επ Ώοθυς Ἰηδίμί ργῶβθ8, διῦ ΠηΔΗΗς 
μιᾶς ἀασίε, Ίιαο [ογίαςθθ ἆθ 6Δ64, υἱ (8 ρ6ι Ιεηία - 

ε6 οἱ οἰοπιοπέί πιαρηϊιαάίηοπι ἱ]αφίγίογεασι γοάδαϊ. ας ποδίγας αἆ Όειπι ῥτοςθθ, δἱ αυ δυη!, Ὀοπΐἱσιιί- 

(14 ιο οοησ]]]οί 

ρ( Τῷ ΑΥΤΑ (93). 

(οήεέεδαδ αὐ Οἰψπιρίο ρτίογες στα[ία»ς ΟΟΠΙΠΙΕΠΙσΤάΙ: 

100 ονι. ΕΙΡΕΜ. 
ο06ε ΠΟΠΟΥ6Η, 4800 οἱδὶ Ἰαδεί, αά πονας φεἰεπάαε 

Φε ιγαἰἰ εακσα ργουοεα!κγ (τεροτὶκε. 

Ἰδού σοι (59) καὶ ἄλλη γραμμάτων ὑπόθεσις, ἃς 6 Επ αυ] αἰῑαά «4ποαυς Πογαγυπι αΓριιπιθηίέυπ, 

σὺ ποιεῖς (54), εἰ χρῆ τἀληθῆ λέχειν, τῷ τιμᾷν προ- 
καλούμενος (55). Ιδού σοι καὶ ἄλλος ἱχέτης φόδου 
δέσµιος οὗτος, ὁ σνγγενὴς ἡμῶν Εὐστράτιος, ὃς μεθ) 
ἡμῶν, χαὶ δι ἡμῶν προσπίπτει τῇ σᾗ ἀγαθότητι, 

οὔτε διαπαντὸς ἀφηνιάζειν τῆς σῆς ἀρχῆς (50) ἀν- 

εχάµενος, εἰ καὶ φόθος δίχαιος αὐτὸν διεπτόησεν (91), 

οὔτε δι ἄλλον σαι πρασπεσεῖν ἢ δι ἡμῶν αἱρούμενας : 
ἵνα καὶ σεμνοτέραν ἑαυτῷ ποιῇσῃ τὴν φιλανθρωπίαν, 
αοιούτοις πρεαθευταῖς χρώµενος, οὓς, εἰ μὴ τι ἄλλο, 
αὐτὸς μεγάλους ποιεῖς, οὕτω τὰς παρακλήσεις δεχδ- 

µενος. Ἑν καὶ σύντομον φθέγξοµαι. Τὰς μὲν ἄλλας 
πρώτας χάριτας ἑδίδως (08) ἡμῖν, ταύτην δὲ τῇ 

σεαυτοῦ (59) χρίσει δώσεις ἐπειδὴ ἅπαξ ὅρμη- 
σας (00) παραμυθεῖσθαι τὸ γῆρας ἡμῶν καὶ τὴν 
ἀσθένειαν ταῖς τοιαύταις τιμαῖς. Ἡροσθήσω δὲ ὅτι 

καὶ τὸ θεῖον ἀεὶ σεαυτῶ ποιεῖς (61) εὐμενέστερον. 

(19, ᾿Ενέχυρα. Ἡα εοᾶ. Ώερ. Β. ὅ, Μονίαυ. οὲ 
Οὐμι6ξ. νη εα!!. ὀνέκειρα. 

(60) ᾽ἉΑνγθρώποις. ῴοά. ἀνθρώπους. 
δη Αἰίας ΟΚΧΧΙΙΙ. Βοτὶρια οράθδηι ο) Γεἰέοτ (εια- 

Ροιο. -- Τῷ αὐτῷ. 004. Βερ. ἱίλ, δε θεµιστίῳ. {η 
οοά6. αιιος γἰάρευηί Μουίαο. 26 Μογεἰ. ἱηδοβίρίίας 
ὑοὺ ορίριοἰα ΤΠεπηὶδίῖο, θἱ (Δίπ6η, υἱ οὐδειναηί, 
ἰὰ πο οτί, αὈὶ ίδγυιη Ἠαυείατ, Οἰγπιρίαπι ργ ο 
(εί. 

(59) ΛΙας ΟΙ ΧΧΥΙΙ. Βοεὶρία οοάδπι οἱεοιίέος (εηλ- 
Ρογὺ. -- Τῷ αὐτφ, ἰὰ ο6, Ὀλυμπίῳ. (οἱ. Εὸρ. 
Ἁλυπίῳ ἄρχοντ,. 0οἆ. Β. ὅ. Βὐσεθίῳ φίλῳ. 

(56) Ιδού σοι. ΙΔ «04. Βεφ., Β. ὅ, ἃο Οοιπὺε[., 
Ἱορίίαιιο ΕΙ. ἵη οδίτ. ὁδοῦ. 

(64) Ἆς σὺ ποιεῖς. Πα (οἱ, Πορ., Β. ὅ, οἱ 6οἱη- 
υο[. ἵη οὐἱ. ἃ σὺ ποιεῖ». 

4ἵαγυπ {α, δἱ Υοτο Ιοᾳιοπάσπ θ6ΐ, οβΙ5ὰ 68: Π- 

ΠΙΙΡυπι ϱ6ς 605 Ἠοποξύδ, 41ος πι! μ4ῇςδ, ἀἆ Ρε- 

ἑοπάδπι Π]θ ΡΓΟΥΟΕΦΗδ. Έπ Η)ἱ αἰίά5 4οαιε δυρρίες, 
Μπιοτίς γἱωσου[]5 οοηςίἰτὶοἰας, ο, Ιπαιιαπῃ, οορηκλ9 

Πηοφίον Ειωδίγδίυς, αἱ ποὈΙβοιπι, 40 Ρ6Γ Αο5, αἆ 

υοπμα!{]6 {9 Ροἀθθ 6656 ΡΓοβδΓΗΙ{, ποος [ᾗοΓρείο 
4 ἴμο Ἱπιρογίο Ρ6Γ οομτυπιβοίφπι 66866 4ὐδίγα]ογα 
δυβἰΊπθης, εείαιηθὶ |υθιι 6µπι πιθί5 Ρρογιθγγαίε, 

ε.ος Ρος αἰίαπι, 41α1η της, αἆ ρθἀες Εἱδὶ αοεἰάθγο ἵῃ 
απίωιπι ἱπάμοεηθ : 4ο φοϊ]]οθί αλ] Γυ]αδ. 
πιοάϊἱ ἀθρτοελίογίδας, αᾳἱο8, ϱἱ 8ἰΗΙ] αἱαά, {μας 
ΠΙΑΡΠΟΘ ο[ῃοῖδ, ἆμπι ἀεργουθίίοπος αἷο οχαἰρἰς, 
ρ]εηάιάίογεπι οἰθὶ Γοπἱρηἰίσίοπι έωαπι οοποἱ{ἰοῦ. 

Όπαπ, ἀσπίασαι, άμα Όρους, ἀἰσαπι. Οιδί0Γ4ς ηυἱ- 
Ὁ επι Ρτίοςεβ ῥταίίαφ ποὺί οαποθάθ]ας; Ὠδπο {1ο 

ἱροῖυς |ἱοἱο ἀλίςδ, αμαπάυφαἱάδπι εοπιοὶ ΠποθέΓὰ:11 

50) Τῷ τιµᾷν αροχαούµεγος. 004. ἃς Ομ ο{. 
τὰ ἡμώ ἐχχαλούμενος, Μοδίγα Ργοτοςαδ. 

(50) ἴ Της σῆς ἀρχῆς. Ουά. ἆαα. τῆς σῆς ἔξου- 
σίας. . 

(51) Διεατόησεν. Ἱτα οοἆ. Πορ. 4ο ΟοΙΡο6[. ἵπ 
εὐ]ί. ἑπτόησεν. 

(58) ᾿Α.ὲας πρώτας χᾶριτας ἑδίδως. Ιία «οι [ 
6(]1. ἄλλας ἀοθσθί. (ο. [νωμ. ἐδίδους. 

(59) Τῇ σεαυτοῦ. ἵια εοἀ. Πορ., Ὀ. ὅ δἱ Οοπιῦε[. 
ἰε(ιο Ἱορίέ ΒΙ]. ἵη εί. τῇ σεαυτῷ. 

(60) Ἕρμησας. Βἰ]. αφῇγεδεις ἐν. 
(61) Σεαυτῷ κποιεῖς. ια οὐ. ἴπ οαῖι. σιαντῷ 

ποιεῖν. νογϊίαιο Β.1.: Ρἱαείάΐμς γεάάες. Λἱ 6οπι- 
ὑοῖ,: Αάάαπι Όεγο 6ί αἰτίπι εῑδί ΗΕ ΠΠ ά)ὴ 
30” ραοΙ4ἱι Τεᾷάεγο. 
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βοπος οι οἱ εογρυγὶς ἱἹηβγηνλίοπι ἱνα]ιςδηιούί ἠοπογῖυιδ οοηςοἰατὶ ἵπ απίημιπι ἱπάμχίσεί. Αα 

οἰζλιη ηιιο 9ο ΓὰΊομο ρ]αοἰόίας ευ] ἀῑνίωαη ο πηςη τουΚίς. 

ονΗ. ὠ.ΕΌΟΝΙΟ. Ρ7’. ΚΛΗΛΟΝΙΩ (09). 

Τοιο ϱκαάγαφεείπι(ξ ΙΕΠΙΡΟΥΕ αμπὶ 83 αά Ῥαεεία, φκοά ἵπ ῑεπι 1] ΑΓΙ ος αἨπο ἱπείάέθαι, (ογεφοτίαε, 
(επι ΠΙΟΤΟΙ5 εἰ αοηἰκηι φο[ἑἱε αὐε[ἰπεπιία [αθοτίθα» ορεΓαπι άαΤε ΠΟΠ εἰπεῦαπί, φκοά ἱποίίκα Κας Ρατίε 4ε- 
φετάεγε εἰδὶ νἰάεδαίμή, ά κο Μέι πε οἱ εΟΝ (πιο ελάλί εἰ[επ[ίο εοἩΡελκατε. αγίας ίαΠΙΕΠ ε0 (6πἱΙΡΟΥΕ αετὶρεϊ! 
«ρίειοία», ἵπ φμίθεα Ρἰεγίσφιε οἰ[επι φωοά εἰθί ργα εγἱρέοταί, πιο. [ας ἰπίεγ (τες αἲ ([εάοπῖκ πε σωπι 
6ρἰείοίισ εἰ αίιᾳ αἆ αὐο». 

Οιαγίς, αιιἱά αἰ]δηίίαπι ποδίγωπη δ1Ρί γε] Μίο- Α 
ἁάπι οτιοπῖς οἱ ἰδοϊιυτη]ίαές γυ]. Ναπι αυ) ἰο- 

ἐπ θαρογανἰέ, ἰ46Πι ΠΙΙΠΟΓ6 ποβοίίο ρᾶγίθηι αιιο- 

«119 αρογαΡίἰ; 80 Ρτφίθγθὰ οοΠυλέΙΠπι αηἰπϊ πιο- 

(ή οοδαί, ἀμπι Φ6ΓΠΙΟΠΟ ΠΙΙΠίπιο «οΠδγίυς, νθγυΠῃ 

η ρεἱρθο αὐθυιμίέρ. 

ΟΥΗΙ. ΕΙΡΕΜ. 

Ἐρωτᾶς τί βούλεται ἡμῖν ἡ σιγή; Βούλεται λόγου 
µέτρα καὶ σιωπῆς. Ὅ γὰρ τοῦ παντὸς χρατήσας, 
ῥᾷον χρατίσει τοῦ μέρους, πρὸς δὲ χαὶ θυμὸν 

ἡμεροὶ, μὴ λαλούμενον, ἀλλ ἐν ἑαυτῷ (65) δαπανώ- 
μενον. 

ΡΗ’, ΤΩ ΑΥΤΩ (44). 
Ομίθις ἄε εαμοὶς {ασεαῖ, ([ε ου πι ΓΥΕ5 εετίίογεπι [αεῖ(. 

:Θ6ΓΠΙΟΠΘ ῥαςξη 6, υἱ αυ Ἰοᾳαἵ ορ οί ἀἱδο- 

ΠΩΙΙ5, 80 Ώ086 {ρρος αἱ (ωτρυ[εηίοῬ απἰπιί πηοί8 1η 

ἰπηρατῖο 4ο Ροϊθθίαίο ἰοπεπάοΦ εχκεΓοθΠηΙ6. ο] η] 
Άος αοοἱρίῖ, Ώοπο οί : δἱῃ 66ευ6, ου ᾳποσις Ἰοςί 

ποὺῖς αἰἰθιί]υπι αΏοτί, ααιοά πι]ς πἰβ! γδεεροη- 

ἀθπ]υβ. 

101 ΟΙΧ. ΕΙΟΕΝΜ. 

Σιωπῶμεν τῷ λόγῳ, τ λαλεῖν ἃ χρἒὴἒῑ διδασκή- 

µενοι, χαὶ τῶν παθῶν ἐπιχρατεῖν γνμναξόµεθα. Εἰ 
µέντις δέχεται τοῦτο, καλῶς . εἰ δὲ μὴ, χαὶ τοῦτο 
χέρδος τῆς σιωπῆς, τὸ τοῖς πολλοῖς (605) μηδὲν ἆπο- 
χρἰνεσθαι. 

Ρθ'. ΤΩ ΛΥΤῃ (600). 
6ο οι ντε αά οοΦΓΕΕΕΙΗΗ 111 (γερογίιις αἁήι1. 

{οπβγοδδυι Ποδίραπη Ἰαυά ρτομίθευ. Νάπα εἰδὶ β 
ὕπρυα {αο6ί, αἱ 41γ6Φ {πιο βογπιοπίρις ἐυΐ9 ργα06- 

ὑἱπις, αιιαπἀοσαμἰάσηι αμάϊτο 4υα ορυτίεαι, που 
ἱω/[ογίαβ ο8ὲ, 4ὐυ4πῃ ϱἳ Ἰοᾳυ]. 

ολ. ΡΑΙ120Ι0. 

Οὐ χωλύω τὴν συντυχίαν' εἰ γὰρ χαὶ ἡ γλῶσσα 
σιγᾷ, τά γε ὦτα ἡδέως τοῖς σοῖς (07) λόγοις παρ- 
ἐξομεν, ἐπειδὴ τοῦ λαλεῖν ἃ χρὴ, τὸ ἀκούειν οὐκ 
ἀτιμότερον. 

ΡΙ. ΠΑΛΛΑΔΙΟ (08). 

ΑάΙιΩΕΠΟ Ογίςιέ [εοὶ, δἰπεί[ε εἰπιίή ἀοεεί 6γεβοτῖνς, φἰ{επΐνπι εἰ[επίο. 

Νοναθ αἀπιοπίεἱοιιίδ πιοάµφ. Να αμἷα Ιοηυθμ 
Πηρυαθ πον οοΏ]δυἱ, αἱ]θηξίιιπι οἰ[επιίο ἀοουί, ϱἱ- 
πιο αἰπι]]ί δὔοοεπΒ. Βδὶ οἱ Ομηὶείί ἴδια ες : α:ιο- 
π]αίη ἁππῃ Ίοβες ηοὺίφ οοπάοετεί, ποπ ραγραν]έ » ἱι- 
ΠΙΑΠΑ Παἴιγα [οηπιηδιι Ππιαπριοίασ, δοοιπάιτη] 

ΠΙΑΠΑΠΙ 91 ΟΓβᾶ ΠΟΒ ἀἱκροηραιἱωμίφ οἰθιηδωΜίαιὴ. 

{99) Αίας ΧΟΙΥ. Φοείρία Απο ὅ83, ἴου:ροσο Ο11- {ο 
ἠγαροδίνηςν. 

(65) 'Α..1) ἐν ἑαυτῷ. Ιιὰ εοἆ. Βοερ. οἱ 0ομιῦο[. 
[η οὐ!ἱ. αὐτῷ. 

(68) Λιίας ΧΟΥΙΗ. Θογὶρία ἠθι]θπῃ 4ΠΠΟ οἱ ί6ΙΠΡΟΓΕ., 
ο τος πο.].λοῖς. Ιία ορᾶ. Πρ. 1η οιὐέ, τοῖς ἅλ- 

λοις. ἡἳυχ μι δὲν ἁποκρίνεσύαι. Τα «οἱ. ἃς Όοιι]- 
Ρα[. ἑη δυ1ἱ. μηδὲν ἀποχρίνασθαι. 

(66) ΑΙ]ας ΧΟΥΙΙ. Ροτϊρία ἰδάοπι ΑΠΠΟ θἱ (οπι- 
Γο. 
(07) Τοῖς σοῖς. Ἡα οοἆ. Πορ., Μοπίαο., λ1οιοἱ. οἱ 

Ο01η)οΓ. Τη οὐἶε. σοῖς ἆθθθί. 
(08) ΑΙίας ΟΟΧΧΧΙ. δεη]ρία εούοεπι ἰοιπροίς. 
(609) Ἐπειδὴ νομοθετῶν, εἰο. 004. Βυᾳρ. ἐπειδὴ 

γάρ, εἰο. Μοτο]. εἰ (οπιΏε[. ἐπειδὴ γὰρ νομοθετῶν. 
ἡμᾶς οὐχ ἐχάθηρεν, αι φιία ἆ πι (υβες εαείγες, 
πος ΟΛ ρµτθαυ. 9ὶο ελ ἱορίι Μοπίας., αἱ {ὰ- 
16η ργοροφεἰί : νουθετεῖ ἵνα ἡμεροῖ, 
η] Ἡμεροϊ τῷ ἀγθρωπίγφ. Τια οοι]]. ποςτ], 

Μουιαο., Μογο]. οἱ Ωοιυοί. ἓι οὐ1{. νομοθετεῖ δὲ τῷ Ό 
ἀνθρωπίνῳ, αιιοιὶ Μοτο]. οοπδεΗἱομίθης ΌεΓο Πμια- 
πὶε Ποηιίει πεί. Αἱ (οπιῦ. [. Ππιαπϊ(αἰίε πα- 
έμγτα ΠΟΠΙΙΠέηι α-ί πιαισκέικάἴπεηι (Γαδ[εΓί. ΜοτεΙ. 

Καινὸς τῆς νουθεσίας ὁ τρόπος" ἐπειδὴ γὰρ λα- 

λῶν οὐχ ἐπεῖχον τὰς γλώσσας, τῇ σιωπῇ τὸ σιγᾷν 

ἐδίδαξα, τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἐχπαιδεύων. Οὗτος καὶ 
Χριστοῦ νόμος ἐπειδὴ νομοθετῶν (69) ἡμῖν, οὖκ 

ἐκάθηρεν ΄ ἡμεροῖ τῷ ἀνθρωπίνῳ (10) τὸν ἄνθρωπον, 

κατὰ τὴν μεγάλην αὐτου τῆς περὶ ἡμᾶς οἰχονομίας 
φιλανθρωπίαν (71). 

αιιίθπη ἵῃ ηοῖῖς αἁπιοπ](ἶομε ΠΧ λαπα [επί Νο έπεσα - 
50, 4ἱἱ (ΟοπιῦθΓ., ΡροΓοᾳγίηο Πηἰιηίφ. ” 

(71) Κατὰ τὴν µεγά.Ίη» αὐτοῦ τῆς περὶ τᾶς 
οἱκογο[ας φι.1αγθρωπία». Τὰ «ο. πονιτὶ, λέου- 
ία. οἱ Οοπῦεί.: πεο υἱίγα ]ησία 11ος ερἰνεοῖα Ῥεο- 
ἀμοίέασ. Ὑεγει Ἰπ πο Μοτοί.: ὁμδία πεαφναπα 
εαγπὶδ ρτο ποθῖς αδοιιπιρία θοηἰφπίιαίεας ΟπινοΓ. 
ΔΗἴδΙη :; μσία ΙΠαΘΠΙΗΙ ἱρνίμς ΘΥᾷα ποῦ αἰσρεπ σα ἷω-- 
μὲ ἱπάμ[ίαπι Πα πιαπἰ[αίοηι αίφιε οΥαίαιι. ἔπ οάϊε 
χατὰ τὴν μεγάλην ὁ υἱὸς Εὐφήμιος οὕπω μὲν -άο. 
εστιν ' ἐλπίσει δὲ, χαὶ οἶμαί σε μὴ πολλοῦ πόνου ὅτκ- 
σειν, εἰ παραγένοιτο : (10 Μουε]. : δηρής ι κα ΑΙίκε 
αά πιαθ'ιαι Περαομιαάαιι ποπάκπι αεοθεδί!, εοα 
γα δὲ αά[ίμγαπε : αἰσμε ορἰμοΥ δί Ππαφηο {αδυτο 
ορµ5 πον [ογέ, δἱ αεεἑδδεγῖ κατὰ τὴν μεγάλην, αὐ 
πιαπαῦι Πεὐάοπιαάαπι. Οιἱά Ίου ιουάοιιαι 34 
ΡΓο(εοιΠ 3 ναγίομυπι ροιἱμ6 ἵπ Ιαρπα ποναάκµα 
αάθεί εἰτίίαίε: δἱο ουἵπι ορίδὲ. οσα, (οί εεῖπο-- 
Ρο] τοροτίιιφ ἀοβίρηαι, ὁρμήσαντι ἐπὶ τὴν 
Υάλην, αά ΠΙά(ΛαΠΙ οἰν[[αίονι ΡΥο[εεΙΗδ. Αἱ ου] Δέυν- 
ἰαο, 4 άμλης : Σία Νε κο δρεείσαί : οἰάεπίμγ [αέσες 
Μην ηι αἰιεγίις. ορἰσ[οἷα (ια ἵ ποδιγὶ πια κετὺς 
ΡΙΐδ πο ἠαδοίιγ. 
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Β{Α’. ΕΥΛΛΛΙΩ (19). 
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οχι. ΕΟΌΙΙΛΙΙ0. 

᾿ 6γαίίαπι μέ ὑίεν δε οοπιηιηἰςελ, ορίαι Ογεφοτῖι. 

Σὺ φιλοσοφεῖς τὴν ἑρημίαν, καὶ τὴν ἄμετρον οὕτωΑ Τα κο]ιιάϊηὶ ἀίΠιιθ Ἱία Ἱπιπιοάϊσο ]ε]υμίο ἆά 
νηστείαν, ἐγὼ δὲ τὴν σιωπἠν. Μεταδῶμεν ἀλλήλοις 
τοῦ χαρίσµατος” ἐπειδὰν δὲ εἰς ἓν γενώµεθα, χοινῇ 
τὸν Θεὸν ἀσόμεθα, χαρποφοροῦντες ὥσπερ εὔλογον 

σιωπὴν (75), οὕτω χαὶ λόγον ἔνθεον. 

ΡΙΒ’. ΚΕΛΕΥΣΙΩ (7/). 

6βρ6ΓΦΠη» 6Ρο αἱ]οηπίῖο. (ραίαπι ἰηίος πο ουππι” 
πἰοεΏημΦ. Οωπι αυίοπι υπα ου 8, ἀἰνίηας ἱαμάςφ 

οἶπιυ] «λ με], αἱ γαἱοηί οοηδεπίαηδπι θἰ]οπίίυπη, 

ια θίίαΏι ἀλνίπιΠ ΡΟΓΠΙΟΠΡΙΠΙ οΏεγθηίος. 

οχΗ. 6ΕΙ ΕὉΡΙΟ. 

6εἱειιδίππι γερτε[ιεπα(ε, φμ0ἆ δαεγα Ἰο]πία ΠΟΠ δετυει, εἰ [ωάα ερεείαειία Ργοροπαἰ. 

Εἰσεδεξάμην σε χαὶ σιωπῶν (79), ἵνα µάθῃς χαὶ 

σιωπῆς λόγον τῇ Υραφίδι λαλούμενον. Λαλήσω δὲ ἃ 
πρέπει φιλίᾳ χαὶ τοιούτῳ καιρῷ. Παρανομεῖς, ὁ 
δικαστὴς οὐ νηστεύων’ καὶ πῶς φυλάξεις τοὺς ἀν- 

θρωπίνους νόμους, τοὺς θείους περιρρονῶν ;, χάθαρὀν 

σου (76) τὸ διχαστήριον, ἵνα μὴ δυοῖν ἓν, ἡ γίνῃ χα- 
χὸς, ἡ νοµίζη. Τὸ προτιθέναι θέας αἰσχρὰς, ἑαυτὸν 

ἑστὶ θεατρίζειν. Κεφάλαιον τοῦ λόγου, ἴσθι χρινόµε- 

Εχοερὶ (6 θίί4Ώι Μ408Η5, υἱ οἰ]οπιίὶ 4µθᾳιιο 96ς- 
ΠΙΟΠΘΠΑ 6956 Ιπίθ]ἡρᾷδ, Ρος οαἱαυΠῃ 66 ΡΓοίετοη- 
ίεπι. 1,οᾳυᾶς αὐίδιη φαιά θἱ ἀπιοϊιἰ ποδίτῷ οἱ 
πι] υδηχο] (επιροτί οοαγεπ]υπι. Ππ]ᾳαο αρίς, ο {μάος, 

αυ πο ]ε]άΠᾶ8. Ἐὶ φὐοπιοάο ἰερεςφ Ώυιηαηας 8ος - 

ναυίς, αἱ ἀϊγίπαςφ οομίθιηπ]ς 4ο ΡΓο Πἰμί]ο ἀποίς 1] 

Ῥυιρα εἰυυραὶ (μυπι, πο 109 ἀμογυιη αἰίοτυπι 

εὈὶ αοοἰἀαί, υἱ ἀδιἱ πιαῖας ϐ45Ν, αυἱ οχἰθτηςγὶς. 

νος, ὁ χριτῆς (17), καὶ ἧττον ἁμαρτήσεις. Τούτων Β Εαωάα αρθεἰαοι]ὰ ῥΓοροποΓε, δθίρδιπι (γαάιοργὸ 
οὐδὲν εἶχόν σοι παρασχεῖν ἄμεινον. 

ΡΙΓ’, ΤΩ ΑΥΤΗ (78). 

εδ. Ίη 8ΗΠπΙα, ο ]μάεχ, (ο Ἰαἱείσπι δυὐΗΓίη 
6956 θοΐίο, εἰ πιίηιφ ρεεξαυῖς. Ηίς πΙ! Πιο] 
Ιαῦοῦαπι, αυο Ηυἱ ργαῦεγεῃ). 

αλΙΠ. ΕΙΟΕΜ. 

δὲ (αεθπίεπι πε ]πάϊεεί ἀαυιπείφμε, Οεἰεκσίηπι (6εφοτίης αἀπιοπεί. 

Μὴ χρῖν: μὲ σιγῶντα, οὐδὲ γὰρ ἐγὼ σὲ φθεγγόµε- 
νον, ὃ περὶ τῶν βρωµάτων ὁ Παῦλος (19) ἑνομοθέτη- 

σεν. ΒΕἱ δὲ χρίνεις, φοθοῦ τὴν γλῶσσαν, μὴ κατὰ σοῦ 

χινηθῇ πρῶτον, εἴ σε λάδοι τοῦ σιωπᾷν ἄξιον. 

ΣΙΜ, ΤΩ ΑΥΤΗ (80). 

Νε πιθ ἰαοθηίοιη 1068 40 44ΠΠΠΘ8, 4οπιαάιηο- 
ἆαπι πες 6ρο ἰ6 Ιοηιθηίδπῃ, 4ιοά ἆθ οἱρίς Ραυ1ις 
Ρεοπιμ]ρανίι Τό, Οµυά αἱ ]αάϊΐσας, (πι πο ἱίηριια 
πιθὰ 44 νεΓνυς {6 ρτίπαυπη οοποἱισίατ, αἱ (ὁ βἰἰθιίο 
ἀϊρπαπι παπεἰδοσίυς. 

ΟΧΙΤ. ΕΙΡΕΝΜ. 

(εἰεισίωπι [οφκαείογεπι Ποπεῖπεπι (αεἴίνγπως τερογίης οφγεθίε εατρὶέ εἰ ἱγτίάει. 
Ἐπειδὴ µοι τὴν σιωπὴν ἑἐγχαλεῖς, καὶ τὴν ἀγροι- ᾳ 

χίαν, ὦ καλὲ χαὶ ἁστικὲ, φέρε σοι δη χαὶ μυθολογήσω 
μῦθον οὐκ ἅμουσον, εἴ πως ἄρα ταύτῃ Υε δυναίµην 
ἐπισχεῖν σε τῆς φλυαρίας. Ἑπέσχωπτον αἱ χελιδό- 

νες τῶν χύχνων,.τὸ μὴ ἐθέλειν ὁμιλεῖν τοῖς ἀνθρώ- 
ποις, μήτε δηµοσιεύειν τὴν μονυσιχὴν, ἀλλ᾽ ἀμφὶ τοὺς 
λειμῶνας διάγειν χαὶ τοὺς ποταμοὺς, καὶ τὴν έρη- 
μίαν ἀσπάζεσθαι, χαὶ βραχέα μὲν ἄδειν' ἃ δὲ χαὶ 

ἆδοιεν, ἄδειν ἓν σφίσιν αὐτοῖς (81), ὥσπερ αἰἶσχν- 

νοµένους τὴν µουσιχἠν. Ἡμῶν δὲ, ἔφασαν, εἰσὶν αἱ 
πόλεις, χαὶ οἱ ἄνθρωποι, χαὶ οἱ θάλαμοι, χαὶ περι- 

λαλοῦμεν τοῖς ἀνθρώποις, χαὶ τὰ ἡμέτερα αὐτοῖς 

διηγούµεθα, ταῦτα δη ταῦτα τὰ ἀρχαῖα καὶ ᾽Αττικὰ, 

16 Ἠρῃι. χιν, ὄ. 

(13) ΛΙιας ΟΠΙ. Φοτῖρία οοήδπι {οΠΙΡΟΓΕ, 
(15) Εὔ.Ίογον σιωπήν. ὑοπ)οί[. εὔχαιρον σιω- 
ν. ΟΡΡΟΤΙΗΜΙΙΠΙ εἱ[οπι πα. 
(74) Λίίας [ΙΧΧΙΥ. Ροτἱρία ορἆδπῃ έ6ΠΙΡΟΓΘ.--- Κε- 

Λευσίφ. οοἆ. Πομ. οἱ ΟοιπΏε[, Κελευσίῳ ἄρχοντι. 
Ρυϊαί ἱλπεουη Τισπιοπι. (Οεἰεπδίαπ (αβέΗΠιοάο 
υγυίφ ΝαΖἱαη2ἱ [υἱ56ο Ργᾷ[θείυπῃ, Πθς αἰίυιῃ Ίος 
4ΠΠΟ Ρισδίάεπι Ριυθγπαθςο (ρραάοσίαηι, Ργωίες 
ΟΙγρίυπη. 
Γρ] Καὶ σιωπῶν. οοἆ. Τομ. εἰ Οοπιθ[. χαὶ 

σιγχων. 

μῦ Κάθαρόν σου. Ἱία «οὐ. Β6ρ. οἳ Ορπῦε[. ἵη 
εὐ![. χαθάρου σου. 

(11) Ὁ κριτής. Ἱϊα ο0ἆ, Πεζ. οἳ ὑοπινοί. ἵπ ο]. 
. ᾿ 
/ 

Οἱορίαπη Φἰ]εηή απ δί τωκιὶοἰίαίοπι πο μὶ οὐ]ίείς, 

τὶς Ὀε]]ὸ δἱ ΗΓΏ4Πο, 4Ρ9 [αὐυἱαπι ηλἱηίπιο ἱπβοίίδιη 
εὈἱ εἴΏηραπι, υἱ εχροΓῖαΓ Ώηυπι αο δ4]ίοπῃ Γαιίοηθ 
ἱπερίαπι ἰδίαπι Ἰοᾳιβοίιλίοπι οΟπΏρθδΟΘΓΟ 4ππρλπι. 
ΠΙγαπάίηθα 4ιουάβπι «ΥοΠΟΒ οαν]] ἱποθεδοὺπιί, 

Ρεορίεγεα φυοἆ π6ο εαπα Ιιοπη]ηίυμα οοηθυθἰαὀἱποτη 

4β6Γ6, πθο οπηεμάἰἱ αγίοπη ἱη ρυ)Ιἰοιίπη Ργο[δγτο νοἰ- 
Ιεηί, 96 εἶγοα ΡΓΔί4 6ο] υπ] οἱ Πιιῖπα νἰέαπι 4Ρ0ΓεηΙ, 
96 βο]ἱμάϊποπι απηρἰθοίθγδηίας, ΡᾶιςΔᾳυθ6 ϱΔποΓθῃί, 
αυ νετο ΕΔΠΕΓΕΗΙ, ἱη 86 ἱροῖθ οβΠΘΓΕΠί, ρογ]ηζο αί- 

αὐ6 608 Ππιιθίοθο δαρρυάογοι. Αί ποδίγα, ἱπαι]οῦαλί, 

διπί αγ098, ποβῖσὶ Ιοπιἱηθό οί (ἰνα]αποὶ : αίηαο αρ 

μοιηίηεθ βαγγίτηιι5, Τθδᾳι6 ΠΟΡΙΓΑΒ ἱροίς θτροπίπις, 

Ώ ὁ δικαστής. Ῥτο χρινόµενος Ιοβυπάυπι [ογίο χοινού- 

19) Περὶ τῶν βρωµάτων ὁ Παῦλος. ἴη οοᾱ. 
τῶν ἄεεδί. Βαυἱις α αονῖῖνοαη ᾳὶρ Ἰοηιί- 
(ας χιν, ὅ, 8θῆ. : 9 ϱ παπά µ- 
οαπίεπι ΠΟΠ εβεγναί, «ἲ ι-- 
εαπίεπι Λο /πάίοει, 4 νὲς 
(ος /μάϊύατα εἱρα]β. ' 
τα. Πωμοσία. 

ευ Ρ 4σως 
ὃν 
µε 

ἀῑοι 

μένος. 
Ἡ) περὶ ΙΣΧΥ. θοσίρία οοσπη {6Πηροτο. 
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ηἱπι]γιίΏ νθίογα Ι]ία οἱ Αἰίΐοὰ, ῬαπάίοΠοιΏ, ΑίΠΟΠΔΦ, Λ. τὸν Πανδίωνα (82), τὰς Αθήνας, τὸν Τηρέα, τὴν θ6ρ6- 

Τδγευηι, Ἰ]Ἠγασίαιη, Ρεγοργἱηαἰίοῦσπ , αλη]ίαίδπι, 

εοπἰμιηθἰἰθία. πρι οχδοοἰίοησπι, Πίεγα», ρις- 
ογᾳυ6 οπιηία Ἠγιη, οἳ φοπιοάο εκ οπείηϊθις ἵη 
3765 πηυΗαί βυπιυΦ. Αί οτομὶ, αυοά εδΓυπι ῥρὰΓ- 
τί οχοβᾶπα Ἰαμετθπί, νἱκ αιἰάεπι ες 86ς- 
Π]ωΠο ἁἱρπαρ ἀατοσιηδ; υί αιίοπι ἁἱρπᾶς ἀμχθ- 

τυηί : Αί, ο ριφεῖαγα, ἱπηυϊυηί, 08198 ΠΟΒίΓΑ η 

φοιἱιμάϊπδιη 4αοηυθ αιἱθρίαπη Ιῶεης 96 οοπἰυ]ογ]έ, 

υἱ πιυδίσαπι αὐάϊαί, ΟΠΠ Ζ6ΡΜΝΥΓΟ Ρ6Πη88 ΠΟΡΙΓΑΘ 
Ἱπβαπάαθ ρογπιΜῖπιυα, υξ 6υᾶγθο φι]άάαιη οἱ οοη- 

εἴππιπι ἱηβρίτοί. 04186, δἱ ΠΟΠ Πυ]ίσ, πες αριά 

103 πυ]ιο οληίωυ8, αἲ Π]ιά οετίθ ἵη ποὺίφ ρυ]- . 

επεεγίπιπῃ ο8ί, ααοἀ πιοά μη ἵπ οββοπάο ἴθηθιηυς, 

ηθυ πιαςἰσαη ἔαπιπ]ήθυς ΡθγωῖβοθΠηδ. Το αυίοιη. 
οἳ ἵη φάες ἀἀπιίφθας Ἠοπηῖπες {αριἱἁλυηί, εἱ «Άπ6υ- 
ἐο8 ανδΡβΑΠΙΗΣ, Ἰάᾳιθ ορίίπιο Ίυτο, ᾳυἱρρε αυ πε ῃ 

εχκοῖδα αυ]άθπι Ππρυα οἱ]ερο ηυθαίίφ, νογαπι {ρα 

ΔΠΙΙΡ8ΑΠΙ γουεπι δί οπαπηιαίοπι υθρίγδη Ἱοεπίος, 

ηυαν]θ 414 νο ΡτοΟΓΙΦΑ [ίπσυα ργφάϊἰία ϱὐἐ ΘΑΠΟΓΑ 

Ἰοᾳυαείογθθ ἰεῖφ. Ππίθ]{ρβο αυἱά ἱοᾳ.α5. αἲὲ Ρἰπάα - 
Γυβ, 4ο αἱ Ἰαο)μυγηϊἰαίθπη ΠηθαΠ μα Ιοηιἱξαπα! [α- 

ο]ίαίο ργβίαη(ίοΓθῖΏ ϱ856 ἰηγοποτίς, θἱ]δπιίη 

χην, τὴν ἀποδημίαν, τὸ χῖδος, εἢν ὕδριν, τὴν ἑχτομὴν 
τῆς γλώττης, τὰ γράµµατα, χαὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν Ἔτυν, καὶ 
ὡς ἐγενόμεθα ἐξ ἀνθρώπων ὄρνιθες. Οἱ δὲ μόλις μὲν 
αὐτὰς ἠξίωσαν καὶ λόγου, τῆς ἁδολεσχίας µισήῄσαν- 
τες ἐπεὶ δὲ ἠξίωσαν, Άλλ' ἡμεῖς μὲν ἕνεχεν ὧν, 

ὦ αὗται, κἂν εἰς τὴν ἑἐρημίαν ἀφίχοιτό εις, ἄνστε 
ἀχοῦσαι τῆς μουσιχῆς, ὅταν ἀνῶμεν τῷ Ζεφύρῳ τὰς 

πτέρυγας, ἐμπνεῖν Ἡδύ τε καὶ ἐναρμόνιον. ὥστ' εἰ 
μὴ πολλὰ καὶ ἓν πολλοῖς ἄδομεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο 
χἀλλιστόν ἐστιν ἡμῶν, ὅτι µέτρῳ φιλοσοφοῦμεν τὸ 
έλος, καὶ οὐχ ἀναμίγνυμεν θορύθοις τὴν µουσικχἠν. 
Ὑμᾶς δὲ χαὶ εἰσοιχιζομένας οἱ ἄνθρωποι (85) δυσχε- 
ῥραΐνουσι, χαὶ ἁδούσας ἁποστρέφονται’ χαὶ µάλα ἓν 
δίχη, αἵ γε οὐδὲ ἐχτμηθεῖσαι τὴν γλῶτταν δύνασθε 
σιωπᾷν, ἀλλ’ αὐταὶ τὴν ἀφωνίαν ὑμῶν ὀδυρόμεναι, 

καὶ τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν πάθος, ἔπειτά ἐστε λαλίστεραι τῖνος 
οὐχῖ τῶν εὐγλώττων χαὶ μουσιχῶν. Σύνες ὃ τε λέγω, 
φησὶν ὁ Πίνδαρος, κἂν εὗρῃς τὴν ἐμὴν ἀφωνίαν 
ἀμείνω τῆς σῃς εὐγλωττίας, παῦσαι χαταφλυαρῶν 
ἡμῶν τῆς σιωπῆς ' Ἡ σοι παροιµίαν ἐρῶ, μάλιστα 
μὲν ἀληθῆ, μάλιστα. δὲ σύντομον, ὅτι τότε ὥσονται 
χύχνοι, ὅταν χολοιοὶ σιωπῄσωσιν. 

ποδΙΓΗΠΙ ὶΠορίθ ϱ«3ΓΡ6Γ6 ΔίΠιθ ἱπβοοίαρὶ ἀεείηθ. Αἰἰοφυϊ ρτονεγὺῖυπι ἀΐθαοπι, αἱ νογφείπυσι ία οἱ]λη 

Ὀτογίδθπυη : Τυπι οληἑαῦυπί ογεῃῖ, δὔπ ῥγαουὴὲ ἰαουεγίηξ. 

σαν. ΤΗΕΟΝυΟΠΟ. ΡΙΕ’. θΕυδ0Ρᾳ (44). 
Αά ΤΙεφάογιπι ΤΝαπέεπεόπι, Ραμ[ο απίε ΡῬαεείια απὶ 5δ3, οετῖρια ποθδὶε εἰάεπίμν ᾗα [ιετα φωίδκεεκια 

ΡΗἱοσα[ἰαπι Οτἱφεπίς αά απιομπι. πιιεγῖς {οεθ, ῥετ[ετοὶ εμγανίέ, κί αἰἰφμίά Λαδεγεῖ, φκοά ομἱὶ εἰ Μας 
Μαρκὶ ππεπιοτίαπι γο[γἱεαχεἰ. 

Ῥοθίυπι αἴᾳαο Πίου, ᾳιοάφμο ργῷσίαηίίας θα, 0 
ἑεπρι» αηἰονοΓῖ6, ἆσπι αἱαογίξιίο ποβίθ ρτῶςίαθ 
πί [ορ οοἰουσ]έαίθιι οἱ ᾳαιάἰδ απἰϊοίβεπηςς. Αίας 
Άφε ηιἱάθπι 4 ἔιὰ Ρἱείἀί9. Νο αυἰθπ] αιοά οπηπῖαπι 
πιατίπιαπι Ἠαῦσπυς, ἴος θ6ί ΡΓεσθΑ, Ε)ὶ νἱοἱκδίπι 

ἁαπιις. Όι αμίδπη αἰ]ᾳυ]ά οιἴαπι, ααοά θΡὶ πορίιςὶ 
ΙΠδΠΙΟΓΙΑΠΙ Γο[τ]ρθξ, 3 Ἠ0Ρἱ8, Δΐᾳιθ Ιίδιη ἃ δοΠΟῖΟ 
ΒαφΗίο, ἰμαῦθαδ, Ρηἱ]οσα]ίο Ουμεπίς ΠΌτυπι αά {6 
πιὶθῖπιιι6 δαΓΠι τογαπι ου ἱμογαγαπι οίιἀ]οθῖθ 
υή]οφ αἰπί, οοἱἱθοίάποα φάση οοπἱπεπίοωι. Πος 

π]σηυς 6ἱ αοοῖρίας το], δὲ υἱἰΠαἰἰ οχ 6ο Ρο0Γ- 

εθρι3 αγριπιθηέιηὶ ποδὶς Ρεφῦσαθ, πἰπίτυπη οἱ ἃ 

ιυάϊο εξ α Βρἰσιίυ αά]υξις. 
σχτι. ΕΟΙΛΙΗΙ0. 

θιο ἴεπιροτε εἰ[οι(ἶε πι (επεβαί (γεφογίιε, ΠΟΠ 9οἶμηι 
φεπίεε ὑπυίεί!, ἱπργίπς Ει[αἶμπε; πεε ἰαπιέη 

Ἑορτὴ χαὶ τὰ γράµµατα (85), χαὶ Ὁ κχρεῖστον 

ὅτι προφθάνεις τὸν καιρὸν, τῇ προθυµίᾳ τὸ προεορ 
τάζειν ἡμῖν χαριζόμενος. Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῆς σῆς 
εὐλαθείας, τοιαῦτα. ἡμεῖς δὲ, ὧν ἔχομεν τὸ μεῖζον, 

ἀντιδίδομεν τὰς εὐχάς. Ἵνα δέ τι χαὶ ὑπόμνημα παρ’ 

ἡμῶν ἔχῃς, τὸ δ αὐτὸ καὶ τοῦ ἁγίου Βασιλείου (86). 
πυχτίον ἀπεστάλχαμέν σοι τῆὸ Ὡριγένσυς ΦΔιλοχα- 

λίας, ἑχλογὰς ἔχον τῶν χρησίµων τοῖς φιλολόγοις. 

Τοῦτο χαὶ δέξασθαι χαταξίωσον, χαὶ ἀπόδειξιν ἡμῖν 

δοῦναι τῆς ὠφελείας, καὶ σπουδή καὶ Πνεύματε 

βοηθούμενος. 

ΡΙΦ’. ΕΥΛΑΛΙΟ (87. 

Ιμετας δογἰρεἰ!, εθά εἰίαπι ΠΙΟΠΑεΙοε ἵν ᾖ,ακιίαε ἄἲε- 
εἰ[επιίμπι ταρἰ:, ΤΗΝ {4ο6ΠΕ. εἰ (απφδαιν αάκηιθταίµα ἐπεείι. 

Μοα εοἰκία Ίαπι ἰἴπθμα φι:ας 80808 ἐποίφεταί, εοδάεπι Ίοηιθιιδ Εἰάετε εμρίεδαί, εἰ αά[κίνγκπε Ρο ἱοεδα(αυ. 

:.Ησο ὃν Ηεετὶς δεημειίθι5 αά Εκί[α[ίαπι οἰφπήεαί. 

ΜΙΠί οἱ οἰ]οηιῖξ Ίοους, οἱ Ρ]ἠοδορμία ραἱῶσίτα Ὁ ἍᾖΓέγονε καὶ ἡ Λαμὶς ἐμοὶ τῆς σιωπῆς χωρίον, χαξ 

(84) Τὸν Πανδίωνα, οἱο. Ἔθεοιβ, γεχ Τηγασίο, 
οἵπι ΡΓΟΡΠΕΠ, Ῥαπά]οηῖς ΑΙΠΕΠΑΓΗΠΙ τοβίς (Ηάπι, 
µχογεπη ἀυχίφδεί, 6]ὰ5 οἰἶαπι οτοςὶ Ρὶή]οπιεία, Ρος 
βΡοεἰδηι τἰδεπὀ αχοσίε, αὈισί γίπι αυ, 3ο 
ἀθϊηάο ἱίηπριαπι ῬγΦοἰάἰε. θιοί [αείηιθ ο ἵλα 
δ0Γο1 αἰἰέδΓ ἰμάίσλγο ηΟΠ ρο5δεῖ, Ι6ἱά1Ώ ογµοτς 840 
ἀθρίσίαπι αἆ 64ΠΙ ἀθ[ογεηάαπι ογ8γἰι. Θιι το «0- 
πηϊία, Ῥτοριιθ, υέ 8οΓοΡεΠη αἱείδεεγείις, 1ἴγη  Ηνυπε 
ῥραῖτί οραἱαηάυπι αρροδιί. Ργο]αίο ἀείπάθ οδΡίΐ6, 
ουσ Ραίΐος 66 υτοσί ἀοίο βίαπι ἵπ δια: γὶδεεγα 
οοπἀἰάΐδ96 αβποβοθΓεξ. οἱ 4ό υήοπεπι ῥγορογατοί,. 
Ῥτομτο, υἱ Ροεία Βπρυπί, ηλιίαία οδί  Ιήγιπάί- 
πευι, Ρηἱἱοπιο]α ἵπ ανδιι εί ποιηίς, Τδγους ΠΠ 
νρυραπι. Ἰιγς ἱη ραδίδµυπι. Ηπο Βοεγίως. Υἱάθ 

θτνίἀ. νι Μείαπιοτρι. δι. 
(80) Ὑμᾶς δὲ καὶ εἰσοικιζο οἱ ἄνθρω- 

ποι, θίο. «μάς ρτονοτυῖαπι, αἱί ΒΙΗ., Ηἰγυπάίηδσι 
οιὺ ἰδιίο ποῦ Ἱιαβοπίαιι : Ώου θδῖ, 4 ϱατγυῖοτυς 
οοπιπιογοίυ αΏείίποιά η. | 

(84) ΑΙας [ΙΧΣΥΙΗ. ἄτεα Ράδο]ια απηὶ 083. 
(80) ᾿Εορτὴ καὶ τὰ γράμματα. ἵνα οοἆἁ. ἴγευ 

Περ., Ῥα88. δὲ (οπιυε[. ἵη ο)ί. ἑορτὴ χαὶ γράµ- 
µατα, ηιοά ΕΒἰΙ. : Εεείµη φμο ΠΠίετα ἵρεα 
εμμὲ : φιοάφιο Ῥταείαπιζ δεί απιιὲ οίκάἰο αἰφὰε 
αἰαεγίίαίε [ἐείαπι απἰευεγ(ῖς, ἑ{{ιιά ποθὶς ἐγίδμενο. 

(86) 'Αγίου Βασιλείου. 004. Ρα59. μεγάλου Β8ὰ- 
σ.λε[ου. 

(87) ΛΙι88 ΧΟ)Χ.: Εοάθμι ἰσπτροτο, 



2[ὅ ΕΡΙΡΤΟΙ ΛΑ ΟλΧ. 3 

φιλοσοφίας ἐγγυμναστήρων, ἣν ὡς σιγῶν ἐθεασάμην, Α 1, απιῖς οχδιά ; 4Η1ῃα αἱ (406η5 οομίοδιηρἰαἰ5 60), 

ἰδεῖν ἐπιθυμῶ χαὶ φθεγγόµενος, ἵνα τοῖς τε ἁἀδελφοῖς 
πληρώσω τὸν πόθον, χαὶ ὑμᾶς ἀμύνωμαι τῆς µιχρο- 

λογίας (88), τοὺς χαχοὺς τῶν ἐμῶν φλεγµάτων ἑξ- 
ηγητάς. Αὐτὸς γὰρ ὁ λαλῶν παρέσοµαι, οὐχέτ ἆλ- 

-. ληγορούµενος, οὐδὲ εἰχαζόμενος, ἀλλὰ χαθαρῶς νοού- 

ψενος. 

Ρ17’. ΤΟ ΑΥΤΗ (89). 

ἵια θἰίασι Ἰοψμεῃς γ]άεγο οοπουρίροο, υἱ εἰ ΓΓάίγιῃ 
ἀρείἀργίο φα1ἱδ[αοἱᾶΠῃ, οἱ τοδ, βΘ6ΓΠΙΟΏΙΠΙ ΠΙΘΟΓύΠΙ 

πΦΙοβ ἱπίδγρτοίος, οὗ Υογῦογυπ ραγοἱπιοπίδπη υ]- 
εἰθδᾶγ. [ρ6ο6 δλίπι, αἱ Ιοᾳ05, 4416Το, ΠΟΠ 145 η 
αἱ]ορογίουπι θθιδύ1η ἰγαοίμδ, Ποη εοπ]εοίιτὰ αὐΔ- 

ἆαιν αἀμιυγαξις, θοἆ Ρυτο 40 Ρίδη6 ἱπίθ]]θοίΗβ. 

1οᾶ οχνι, ΕΙΡΕΝΜ. 
Εκ[α[ἰο «ΕΥΠΙΟΠΕΝΣ ἱμροτιέγε οἱ υἱεἰκείπι εμρὶέ αεείρεγε (Εγεροτίκ. 

Καινόν τι πέπονθα παρόντι σιγἠσας, ἁπόντα 
ποθῶ, ἵνα καὶ μεταδῶ λόγου χαὶ µεταλάδω. Καλὸν 
Υὰρ ὥσπερ ἄλλου παντὺς, οὕτω δ] χαὶ λόγων ἁπαρ- 
χὰς ἀνατιθέναι τῷ Λόγῳ πρῶτον, εἶτα τοῖς φοθου- 
µένοις τὸν Κύριον, 

ΡΙΗ’. τῷ ΑΥΤΩ (00). 

Μιηή πονυπι αυἱάαπι αοοἰἀ!ἰξ. Ναπ ααἱ (96 ργᾷ-' 
θοηἱθ ἰαου], Ἰάρπι αὐδθηπίοπι γοφιῖτο υἱ οἱ 6εγπιο- 
π6πι ἱπρογίίαπι, οἱ τν]οϊφείπι αοοὶρἰαη. Ῥεείαγαπι 
οδι θρἶπι, υἱ τεγυπι οηῖμπη ἀἱίαγυπο, ἱὰ οἑἵσιη 

6ΓΠΙΟΠΙΤΩ Ρεἰπη]έας ΤοτΏο Ρεπλώπι, αο ἀείηάο ἰΐ5, 
αιἱ Βοτιἱηὶ πιοία ργφἰδἱ δυΏέ, ϱ0Ώ860Γ316. 

σχνι!. ΕΙΡΕΝΜ. 
Ταενὶ! οἱδὶ (γεφογίκε : αἰίε [οφμίέκν, φκακάοφκἰάενι ἰοψκεπάὶ (επιρκε εοί. 

Καιρὸς τῷ παντὶ πρἀγματι, φηαὶν ὁ Ἔκχλη- ῃ Οπιπία (επιρκε |αδοπί, Ἰπαυῖι Εοε]εβίαρίος 
αιαστῆς ΄ διὰ τοῦτο Ἐθέμην φυλαχκὴν τῷ στόµατί 

µου (91), ἠνίχα κχαιρὸς, καὶ Ἰδοὺ τὰ χείΊη µου 
οὐ μὴ χωάύσω, ἐπειδὴ τουτου χαιρός. Ἐσιώπησα 
γὰρ, φησὶν ἡ Γραφὴ, μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσοµαι; ἐσιώ- 
πησα μὲν ἑμαντῷ' λαλῶ (93) δὲ τοῖς ἄλλοις. Οἱ δὲ, 
εἰ μὲν, ἃ χρἠη, φθέγγοιντο, πᾶσα τῷ θεῷ χάρις; εἰ 
δὲ μὴ, χαὶ τὰ ὦτα φραξόµεθα. 

ΡΙΘ. ΠΛΑΛΑΔΙΩ (95). 

ῥτορίογθα Ροειμέ εμεἰοᾶἰαπι οτὲ πιεο 15, ουτα (επρυς 
ἵία Ροε!ιι]αγοί ; οἱ Εεοε [αδία πιέα ΟΠ ῥγοβίδεδο Ἰ0, 

αυαπάοφιἱάδπι Ἠιλις γοὶ (οπιρις ορί. Ταενί δη]πῃ, 
ησυῖι Βοπἱρίαγα 50, παπι εἴἰδπι 68ΠΡΟΓ ἰαςθὺο 1 
Τασμί, πα (Π, ΠΙΕΙ; αἰῑ{φ ΙοᾳµοΓ. 1ροῖ αυίεπι, οἱ 

αιἱάδαι 6, 4 οοηνοηίέ, Ιοᾳυαπίάτ, οπιπὶς Ώεο 
Εεαιῖα ἠαῦοασίας; βἶη Ὠ]αμς, 4αγες 6αοᾳυθ οοε]α- 

ἀεπιιμ. 

οχιχ. ΡΑΙΙΛΡΙΩ. 

οἱ[επ{ οἱ βμεπι Ραἰ[αάΐο (γεφοτίκε απηκπ(ἶαι. 

Χριστῷ συνενέχρωσα τὴν γλῶσσαν , ἠνίχα ἑνὴ- 

στευον χαὶ ἀναστάντι συνῄγειρα. Τοῦτό µοι τῆς 

σιωπής τὸ μυστήριον ἵνα ὥαπερ ἔθυσα νοῦν ἀν- 
εχλάλητον (94), οὕτω θύσω χαὶ λόγον χεχαθαρ- 
μένον. 

ΡΚ’. ΕΛΛΑΛΙΟ (5). 

Ουαι Οἡεὶσίο Ιηριαη πιοτίαθ Ἠαὐυμ], 4ωαπάο 
Ἱε]άπαῦαπι, δἱ μπᾶ ου θοἆθπα α γἰίαπι γονοςδίο, 
ἴ]άσι οχοἰἑανὶ. Ποο παϊαὶ οἱ]οηί]ἱ ἁγοδησΙη ος, υὲ 

ναἰω(ὶ πθηίοπο ποῦ ϱαγγυἰαη φαρτἱσατὶ, οἱο οίῖαμὶ 
Ρυγραίαπ Β6ΓΠΙΟΠΕΙΩ βασγἱῆορΠη. 

σχΣσ. ΠΕΙ ΛΟΙΟ. 

΄Ῥτο ραεεμα[ἴδκε πικπεγίδαε εἰ ΠΜ ετὶ Πεἰαάϊο ογαἰΐας ασἲι σγεροτίκε, εἰπικίφμο εκ γοβαί ί οἳυὶ θοηθεῖι - 
ἴοπι, ο] 9 Ὀδηεβςίο, οοπιπιοάθ οἰαιάοτο Ιοσαί, οοΏδΏέυίο α νοὺϊς, ἑπφμέε, αῖο Εοοἰἱοςίῶ, πέπιρε Ναλίαπτέ- 
πα Εεε[εδία, ερίδευρο. 012 φαϊάεπι οπιπἰα Άαπο αά αππωπι ὅ8ὰ ερἰείοίαπι ρεγῖπετε ἀεπιοπείταπι. ϱΜάεηαπι 
φεγο οἷι Πεἰίαάῖνς αἆ φπεπι φεγὶρία εδί, απ Η ε[[ααἵνς (ασεατίεπείε, απ αἰιεγίως εεαἰε ερἰεεορις εἰί, ἱπεετίμηι 
εοι. Βατοπίκα Ο61αΓἱΕΗΣΕΙΗ εεεε ερἰεοορνπι οτε (ἶπιαί. Τετωπι (γερογῖκε {μα ΠΟΠ αἰὶμά ρτουϊπεία εαβιι αά- 
ποδεεθαί, ρισίετ ΤΝαπεπσεπι ερἰεεορδ ιν μἱ ερὶδίοἰα 192, αἰίαε 88, ῥαίεί, πέσφκε ἱρείε Ηεετῖε «ου βγπιατὶ ρο[ε»!, 
ἵπ φμίδις 6γεῃοτίμε Ηε[[αάίνην, ΠΟΠ µί ατοµερίεεοραπι, ϱεά μὲ εοπιργουἰπεἰαίεπι, μί ἰία ἰοφματ, ερἰεεσρµηι 
εοπιρείἰαί. Ῥταίετεα Πε[ἰαάϊνε (σεαγίεπεἰε εἰεείοπὶ Εκία[ἠἰ οὐδιϊιε. 

ὉΟρᾷν τὰ ἐλπιζόμενα (96) πόῤῥωθεν διδαχθέντες 

(χρήσοµαι γὰρ τῷ σῷ προνιµίφ), καὶ τοῖς ἤδη 
παροῦσιν ἐνευφραινόμεθα. Τὴν γὰρ ἁγίαν τοῦ Πάσχα 
ἡμέραν, εἰς ἓν χαττντἠχαμεν, τῶν ἐχεῖθεν ἀγαθῶν 
οἶδα µυσταγωχίαν, ἑορτὴν οὖσαν διαθατἠριον. Ὃν 
χαλῶς ἐποίπσας χαὶ αὐτὺς ἀναμνῆσας ἡμᾶς, οἷς 

π Εροῖθ. η, Ἰ. ἵὃ Ρομἱ. ἵσχνιῃ, 2. 

(88) ᾽Αμύγωμαι τῆς μιχρο.ογίας. Οοπῦς[. : 
Απονείας επἰ[ΐεφκε ογαἑοπίό ποπεῖπε µ[οίεεαγ. 

(89) ΑΙἷας 0. Ρεπὶρἰα οοἆδπι ἆππο, Ροδὲ Ρας]. 
(90) Αίας (0. Φεπὶρία εοάεπι (ΕεΠΠροΙΓε. -- Τῷφ 

αὐτῷ, ἰά οδἰ Ευ]α]ιο. Ο9θάες Περίαθ οἱ 0οπιεθ- 
οἷμς, Εὐγενίφ. Μοηιαο. εί Μογεὶ. Εὐαγρίψ. 

9!) Τῷ στόµατί µευ. Ο0ἀ. Περ. οἱ Οοπιῦε[. 
χείλεσί µου, [αδίΐς πες. 

(932) Λα.ῶ. 6οἀἀ. ἁπο [6ρ. λαλήσω, (Φηκα;. 
(90) Διίας Ο0ΧΧΣ. δεπὶρία εἶτεὰ Ἰάεπῃ ἱοπιρυς. 

15 Ρυα|ἱ. σχτις, 10. 

Βοε η 6ρο Ροθδἰέ16 ργουιμὶ γίάργο λἀπιορίεί (υίας 
οηίπ] {μο Ργοὤπιίο), Γεῦμς 41ου ]πι ργδεπ(ίυυφ 
ουἱθοίαπιιρ. Εἰοπίπι οαπείυιη Ραδεῶ ἀίοπι, ἃαά 

αυεπ ρυγνεπίπυθ, Π)γβίίουια [αἱτογυπῃ ΏοΜοΓΗΠῃ 
δγιηροἱωπι 6656 οἱο, υἱ αυἱ (Γαηβ]έυς [δεδίμη οἱ. 
Οµατυσ Γεγπῃ (ὰ φ1ιοᾳµο «ΟΠαµιοάς 05 ευ)ιπο: 

0 Ρρα]. σι, 91. 

(9Η) Νοῦν ἀνεχ.άητον. Μοτο]. : Μεπίε ἨΟΝ 
θαιγμίαπι. 0οτηῦο{. : ΘεΠΣΠι ΜΕΓΙΠΟΙέΕ (αεἰεηὴ. 

(96) Λας Ι1Υ. Ροτὶρία ϱοάθΏι 4Πµ0Ο, ροςί Ρα: 
ο, οοἆ αμ, ΠΊ6ῃΦΘ. 

(96) Τὰ εζόμενα. ους. σι : ὀωτία βάεηι {η 
ΟΠΙΠΕέ ΠΙΟΓΙΝὲ εΚΗΕ, ΟΝΠΙ ΠΟΠ αεεερἰεεέπι Ρηομηεεἰυ- 
πέδ, εεά ρτοεκί ἐαε νἰάϊἰκεεπί;, εἰ φυοά Ραυ]υς οἱ οί 
ριοασκ Τιοοῖορις ἀῑείί τὰ ἐλπιζόμενα, θ0ἀ 6Η) 
δέηδς. ϐ.. 
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{6Π1, 30 Ρα αέπι οπιο]]έγεπι, ἀἰᾳύ6 Ίος πελή ϱρθ Α δὲ, ὡς ἔοιχε, χἀχείνους χείρους ποιῆσας , χαὶ τὴν 
Πηροραπι. Ὑδγιπ, υἱ αρρατοί, Ἱ]ιά Πἰηῖηο 
απἰπικάγοτεἰ, πῃιθ Ρρε]ογες 608 ο[εςίδδο ας Ρος Ἱπ- 

ἰοπιροθι]γ»Π! Ἠδπο Ρηἰ]οδορηίαια Εοοἱοθίς ἁἀοίτί- 

ΠΙοΜέΠΙη αἰτι]ῖ59θ. Νεο θηἶπι ΡΓΑΥΟΦ μοιη]ῃος ἱεηί- 

ἴα8 ἸηΠεσείΙ. Εί φι]ἆθῃι δἱ πΙπο Ρος πιθίρουπῃ αο 
ιο ἆοοθΓο Ροἑἱδβειη, Ποπ Πιὐ]ίαδδοίη, Ργτοὺθ ΠΟΥ6- 
ΓἱΦ, γεὶ υἱίτα νἶτος Ιου ϱ8Ρ68Μ6ΓΕ, ἀἰᾳΙο αἆ ος. 

εε]θεηίί ἵμς Ρρεἀάθς πιεϊρδυπι αἀγοίγογτὸ, Ουοπίδαι 
αυἱθιὴ Ιοηρίης πιο πιοτῦυς ροτάυχἰε, δἱ Χθητασγίαὶς 
ΕΙιθγπηῖς ηι η] ἆθ Πηιδι]οΟΓΗΠΙ οοηδ]]Ιο ιἱἱ Ώθοθβδθ 
ου, Ι{ίεγὰς πηί νἰσαγῖας βυὐδίίνο. Ῥπορίογ αἰία 
ύΗ)ΠΙΔ οὐ 4υοᾳύ96 αυαοἱἰς ργογυρθγιπί ῃιθ]ὶ λορἱ- 

Π08 6ἱ πιαῖἰο Ρεγάεπά!, υἱ ορἰςοοροβ οἰίᾶπι ϱ109- 

ἀαπι, ηυἶδς ἁἱρηϊίας αὐ υπὶνοσφαίἰ Οτἱοπίο]ίαπι οἱ 

Ἐχκλησίαν βλάψας, τῇ ἀκαίρῳ φιλοσοφίᾳ. Οὐ γὰρ 
δυσωπεῖ τοὺς πονηροὺς ἐπιείχεια. Καὶ νῦν , εἰ μὲν 
αὐτῷ µοι δυνατὸν Ἶν δι’ ἐμαυτοῦ ταῦτα διδάξαι (3), 
οὐχ ἂν ὤχνησα, εὖ ἴσθι (20), καὶ παρὰ δύναμιν κι- 
νηθεὶς προσπεσεῖν τῇ σῇ τιµιότητι. Ἐπειδὴ δὲ κι- 
ῥαιτέρω προἠγαγεν (26) ἡμᾶς ἡ ἀῤῥωστία, χαὶ τοῖς 
Ξανξαρίδος θερμοῖς (27) χρῄήσασθαι ἀναγχαῖον ἑγέ- 
νετο, τῶν ἰατρῶν τοῦτο συµδουλευσάντων , νι 
ἐμαντοῦ ποιοῦμαι τὰ γράµµατα. Ἐτόλμησαν οἱ χα- 
χοὶ χαὶ χαχῶς ἀπολούμενοι πρὸς πᾶσι τοῖς ἄλλαις, 
καὶ χαθῃρηµένους (28) ἐπισχόπους ὑπὸ πάσης ἆνα- 
τολιχῆς χαὶ δυτιχῆς συνόδου χαλέσαντες, Ἰ παρ- 

ιοῦσι χαταχρησάµενοι (οὗ γὰρ ἔχω τοῦτο εἰπεῖν 
ἀχριθῶς), χαὶ πασῶν κατεξαναστάντες βασιλωα» 

Οεἱἀθια]ίαπι εοποἰίο αγοββία (µθγαί, 4εεθζρθ- Ὦ διατάξεων, καὶ ὑμετέρων προσταγµάτων, ἐπισί- 
ἴο5, αυ ἰγαηδδουπίίριςθ αὈυίεηίοδ (ποη εηΙΠι ϱ6ΜΟ 
α[ἤτιιαγθ Ροβδκη), Ἱπιροτιαυμς οπιπίΌιις οοηβείιι- 
εἰοπ]αφ αίᾳυθ οπηίριυς γερισῖθ οἱε[ῖς γ]οἰαῖφ, 
επἰάλαι Ἱπιρὶί οἱ αἀυ]ιογὶπ] δυὶ ζΖτορίς ορὶφοορὶ 
ΠΟΙΠΕΠ ἱπιροβιθτίηί, Πα το, υἱ ορίπος, ρεείπἀ ο 

{γεῖ, ἁί4μθ βΗΠΠΠΙ πιθα Ἰπιὑοοϊ[ίαίο : Άου οηίπι 

ἀἰσδεπάμια ο. Ου οἱ Ιονία οἱ [οΓοηάὰ δυμέ, [ογαί 
ίυα Πγπι]ίαφ; {6Γεπις ἱρθῖ 4οᾳ1θ, αιοπιαάπιο- 

ἀάπι 6ἱ 8Φρ6 (ήποιιδ. Βὶ νογο ργανἰα, δἱ πε ἱροῖς 

που ὄνομα ἐπιθεῖναί (49) τινι τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἀαι» 
θῶν καὶ χιδδῄλων , οὐδενὶ τοσοῦτον, ὡς οἴμαι, ὅσω 
τῇ ἐμῇ νεχρώσει (τοῦτο γὰρ δεῖ λέγειν[ 50]) θαῤῥηεεν 
τες. Ίαυτα εἰ μὲν ἀνεχτὰ, ἑνεγχάτω μὲν ἡ οἡ 
στεῤῥότης  οἴσομεν δὲ χαὶ ἡμεῖς, ὥσπερ οὖν πολ- 
λάχις Ἠνέγχαμεν. Εὶ δὲ βαρέα, χαὶ οὐδὲ τοῖς εὖ- 
λαδεστάτοις (61) βασιλεῦσιν αὐτοῖς φορητὰ , ἔπεξελ» 

θεῖν τοῖς γεγενηµένοις, εἰ χαὶ τῆς ἀπονοίας ἔλεν- 
τον , χαταξίωαον. 

ααἰάέπι ρἱείαιῖς Ἰαμάο ργωςίαπιἰδα]ωῖς Ἱπρογαιοτίοιφ {θγοηάα 6, (18 ολπιίρδα δυπίέ, υωείις ἴδοισ 
απαΠ) (μία αυάδοῖα πιθγείυν, μ]οὶδοὶ ἀϊρπατο, 

ΟΧΧΥΙ. ΕΙΡΕΝΜ. Ρκς;. Τᾳ ΑΥΤῃ (09). 
πι Χαηπκατίάε δα[πεογμηι «αδα ΒΕΓΕΑΥΕΙΝΥ (2γεφοτίµε, ορρογίπα τἰάεπαί Οἰψπιρίκηι, οί φια. εἶα οςεσεἰο 

56 οδίµ[1!. 96ά δοΠΝΠΙ φιοά ]απι πιαπίδις ἰεπεῦαί, Τεεγμάεεεεµίθ ΠΙΟΤΘΟ., ἱποι(ης ρεγάἰαί!. θαπι ἐᾷ εἰθὶ 10- 
ἰεδίμηι [μετ Οἱμηιρίο εια ἐρϊείοία εἰφπίῆσαι : αὐ ας ΡΤΦΙΕΤΕα Ροείκ[αἲ, κ Νιυουυ]μηι έπη ονεως 
«6 υογοάαγίογήι οιΤα [ἱνεγοί. Νἰουθα [μὴ αμί6ΙΠ 
ει [Πἱίαμι μΧΟΤΕΠΙ ἀμπεταί. 

γείαί Ρος φοπιρίτιπι λατ αΠίῦΙΟ ζαὶ. Ναπι οἱ ϱ 
ΊἼδηυο αὐ πιομαθίοΓίπῃ ἀε]αέως 6656, υἱ πυππἰΏ1 

δο]δ1ἱ ϱχ Ώ4116Ο «ὐβδοΠΙΘΙΘΣ, 30 ἀείηάς «οηΡΓ6Ρ- 
ΒΙΠΑ ΠΙΗΙΠΠ ϱΏθ οοποθρίδδθπι, /πιάυθ Ἰος Όρμυπι 

γε]υιί πιαπὶυυθ {6ΠΕΡΕΠΗ, αίᾳι6 αἰἶᾳαοι 108 ἀῑερ 
όλο οχθβἰδδθιη, ΓερεΏίθ α πιυγῦο, αιὶ ραγίῖπι /811 
πηλμἰ ποροϊίη [αορθθουαί, Ρραγίπι ηιἱμαδαίυς, 

αυ πιοίιθ δµΠῃ. Ας οἳ Ὀυῖο τε, α πα]μί ἀοοἰά]ξ, 

Ἱπιαρίποιη φμαπιάαπι εἰ αἰπιιάίποα ᾖλγεπίγθ 

ὥσπερ οὖν ἑἐπέτεινον, ΙπΠαΊΟΥΕΣ ε]ς τεὶ ερες εολεὶ- 
Ρίεῦαπι. 

(24) Ταῦτα διδάξαι. Τὰ «ο. Βερ. εἰ (οεί. η 
θὐι. ταῦτα δεῖξαι, ας ΟδἱΕΠ4 ΕΤΕ. 

(25) Εὖ ἴσθι. ἴια «ο. Μορ. εἰ (οπι0ς[. Ἱπ οὐ. 
εὖ ἀοθφί. Πο ΒΙΗΙ., πι εγεάς. 

(26) Περαιτέρω προήγαγε». δίο οπἶπι Ἱοροπάμπι, 
αἳἱ ΒΙ{].ποὮ π{1η γυ]ραἡς οσεπιρὶαΓίδιι5 προσήγαγεν, 
ὶά φοά βα!ἱς ἱάϊσαί αἀγορδλίιι ργᾶεθάομς περαι- 
τέρω. δίο οἱἰαιὴ Ιαυομί οσο. ο Ο006Γ.: αἱ ΡΓο 
τα οο. Πἱαρ., ΔΙοπίας., Μογεἰ. οἱ Οὐμιυοί. 
ποῤῥωτερῳ. 

(37) Σανξαρίδος θερμοῖς. Μοπίμο. 6 λογε. 
Ζανζαρίδος θερμοῖς. ΤὈί ομίπι ργο ἡθτινίθ Ὀδιπθὰ 
επ]ίάα. ΑΛ ἱπ οοὐ. Ξανξαρίδος,. Νάπι εο Ιοοί ος- 
βἰγισία οιαξ Πιοπᾶφίογίαπῃ, οι] 18 [068 νἱγου] 
γοαίίυπο 46 η.,δἀίσοοσυπα οομςὶ]ο υἱἱ δ1δὶ ποςθδ6ε ΡιΙ- 
ια αί σγορογἱ8. - 

(21) Καθῃρηµέγους. Επιομάαιάυθ 65έ, αἲί ΒΗΙ., 
Πογναρ. ουάοχ εκ Εγουσπίαμο, οἱ Ρίο χεκατηρηµέ- 
νους, δα πομά μα) οδί καθηρηµένηυς. 

ρε 
[μπι επι αρρείίαι Ετεοτίμε, ημία Αἰφρίαπαιε ευτοτῖ 

Ὄναρ ηὐθύμησα. Καὶ Ὑὰρ µέχρι τῆς μονῖς 
ενεχθεὶς, ὥστε τινὸς ἓχ τοῦ λουτροῦ παραμυθίας 

τυχεῖν, εἶτα τὶν σἣν συντυχίαν ἑλπίσας , χαὶ ὥσπερ 
ἐν χερσὶν ἔχων ἤδη τὸ ἀγαθὸν, χαέ τινας ἡμέρας 
ἑνδιατρίψας (55) , ἑξαίφνης ἀπήχθην (54) ὑπὸ τῆς 

ἀῤῥωστίας, τὰ μὲν Ίδη λυπούσης, τὰ δὲ ἀπειλοῦ- 

σης. Καὶ εἰ δεῖ τινα εἰκασίαν εὑρεῖν (55) τῷ πά- 
θει, ταυτὸν ἔπαθον τοῖς πολύποσιν, οἳ βίᾳ τῶν σε- 
τρῶν ἀποσπώμενοι , χινδυνεύουσι χαὶ ταῖς χοτύλαις 

(29) Ὄνομα ἐπιθεῖκαι. Οοὰ. εἰ Ώθρ. ας Μοτει. 
ὄνομα περιθεῖναι, σπεηιάαπι ερὶσεορὲ ποηιῖπε ἐμάκο- 
γἱμί. ναί εκἰάαπι (ἱδμδγίπέ ποπιεΝ. 

(50) Τῇ ἐμῇ εχρώσει. Ομἱά ἱερογὶῖ Β:Π. ἵποςι- 
ταῦι οΗΙΠΊΠποΟ, ἁμιη τοάσδἷἰ, εµίΝηια µιεα ἱνηδοεϊ[[ἐαίε 
υἱγήηφιιο εοπδετυα(ἰομε. ουν Ρργοῖδείο ουἐγέκιιφαε 
εχ οΙἰπε[ίοπε. οομιΏοί : Εαχλανεείς υἰγίθες πιεῖα ενθεἰίο- 

Ὦ φιε ευγρκτεµίο. Μος ἵῃ ο0. γάρ ἀθθςί. 
(51) Κὐ1αθεστάτοις. Όμο «οἱ. Β6μ., Μοπίας., 26 

Μογο]., ΏΘοποπ οἱ ἱη οὐ1ἳ. αι ωαδάδ]η εὐσεθεστάτοις. 
(55) Αἰίας ΟΙ ΧΧΥΙΙΙ. Ρεπὶρία οοἆδιι ο... --- 

τῷ αὐτῷ, ἰὰ αδἰ, Ὀλυμπίφ. 0ο. Β. ὅ, Εὐσεδίῳ 
φίλῳ. 
65 Ενδιατρίψας. [9 οοἆ. Β6ρ., Μωνέας , λέωτε]. 

οἱ ὁοιπύοΓ, ἓι οὐ!!. προσδιατρίψας. 
(61) ᾽Απήχθην. Τα ερ. Ἠθρ., Μουξιο., λέογεῖ. 

πο Οὐμι)ε[. ἀπηνέχθην ὑπὸ τῆς ἀῤῥωστίας, φυοάἀ 
Ε.]]. : Οὐ πιοτβιπι αθία(µς σι. Β.: ἅπη ν. 

5υ) Εἰχασίαν εὑραῖν. (οἱ, Μοτε]. εἰ (ομ0ε{. 
λαθεῖν, 
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80] ΕΡΙΡΤΟΙΑ ΟΧΧΥΗΠΙ, 

φολλάχις, ὧν ει προσαφιᾶσι ταῖς πέτραις, ἤ τι παρ’ Α οροτίθῖ, άρια πιἰμή, αιιοιὶ Ροἱγρίθ, ἴδια νοπῖί ; φαί 
αὐτῶν προσλαµθάνουσι. Τὸ μὲν οὖν ἡμέτερον τοιοῦ- 
τον. Α ὃ ἂν παρὼν ἐδεήθην τῆς σῆς χαλοχαγαθίας, 
ταῦτα χαὶ ἁπὺν ἐθάῤῥησα. Τὸν υἱὸν Νιχόδουλον 

σφόδρα εὗρον τῇ τοῦ δρόµου φροντίδι (26), χαὶ τῇ 
τῆς μονης προσεδρείᾳ στενοχωρούμµενον, ἄνθρωπον 

καὶ ὁσθενῆ χαὶ τῶν τοιούτων ἀήθη , χαὶ τὴν ἐρημίαν 
οὗ φέροντα. Τούτῳ, πρὸς ἄλλο μὲν πᾶν ὃ τι ἂν ᾗ 
σοι φίλον, χρῄσασθαι θέλησον » χαὶ γὰρ πρόθυμος 
εἰς πάντα ὑπηρετεῖν τῇ σῇ ἑξουσίᾳ " ταύτης δὲ, εἰ 
δυνατὸν, ἐλευθέρωσον τῆς φροντίδος ’ εἰ µή τι ἄλλο, 
παὶ ὡς ἡμέτερον τιμῶν νοσοχόµον, ἐπειδὴ πολλὰ 
Ἄαὶ περὶ πολλῶν δεηθέντες (61), καὶ τυχόντες, 
χρῄφομεν χαὶ εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς τῆς σῆς ἡμερό- 

τητος. 

91 

ουπι βῥθέ ΜΗ 4 τυρίυυς ανε]πίως, Ρογβ8ρο ἆθ 

αοοἰσυυ1ρ΄ ᾠίοφαςἷῃ ροσἰουίααι νομίυπί, ᾳυἱρρθ 

ηογυ) πομηλμί!΄ ἠρρύρις, τεἰπᾳ σι, αυἱ αὐ Ι]ίθ 

αἰἰηιιά αθθισιυπί. Αἰιο, πιῤωόριοάί αἱάάαπι Πο- 
Ρἱ6 οομἱρίῖ. Ου αὐΐθιν 4 ίσα ρὲρλήίαίᾳ «ΟΓΑΠΙ ρθ- 

εἱβθιη, Ίνῶο 4ὐθθημδ ᾳοφιθ Ρθίθγο ΠΌΝ Αν). 
Εἰανη πυδίτυη Νἰσουίαη, ἑμπα εωγθιις εοἰμοίμί- 
ἀΐπθ, (επι αρεἰάμα ἱπ Ιποπβρδίθι]ο οοηιΠιοΓαιἰοἷις 

γαἰάο Ργοβδυπ οΠεπάί, οπιίπεπι εἰ Ἱπήῤγηιίς νἱγί- 

Ρµ5, δί ΓδρΏ1 ια) α5πιοάίἱ νηδοἰεΠίεπ, οἱ «οΏέιάῖποαπι 

ιηἱηΐ1ως. (ογουίοι. Ηι]ήβ οΡροτα αά ααπιουηᾳιθ 
βἰίαπι ταπι Ευὶ οογάἰ (αθτῖί, ααγὶς νο]ίπι ; φἱᾳἱἀθΠι 

αὐ οπρὶα ΡΓοπιρίο αίᾳυθ Ἱπιρίρτο ἄΠΙΠΙΟ Η)υὶ ορο- 
γα παναδ]ε. Παυ αμίθσ ουΓα, δἱ οί Ρροϊθδἰ, ΘµΠΙ 

Ἡβρεγα, δἱ ποη αἰίδπι μἱ]πι οὗ 6818951, δάἱίοπ μί Ίιοο ἱοποτίθ οἱ Ἡαῦεαδ, απὶ πιο ὠρτοίαπίθηι οιι- 

τα. Ουαπάοφαἰάδια ουΠ πυ]ία οἱ Ρτο πι] α {6 Ροιοσίπις δίᾳις οὐιπαθείπιας, (ιᾶ 4ποφυ6 
οἵβᾶ η08 ἱροφρ πιαπβυοίυ]ηθ οριΙβ Ώαθοπιυς. 

ΡΚΖ’. ΕΛΛΑΔΙΩ (δ). ΟΧΣΥΙ. ΠΕΙΙΑΌΙΟ. 
Ηἰε εοπιπιοάὀ εοἰἰοεαπάα εε ο[[εγί 1327 ερἰείοία, κ ε]κεάθι αγθιπιεπί 6 εαάέπι 4ὲ εακεα Φετὶμία 6εἰ αὁ 

δµρετίυγ. ΝΗπίγιπε ἱπιρίογαί ορεπι Ηεἰίαάἰί αἱ Νἱεοθκ/με ριδίίεα τεὶ οπεγίθις «οἱναίμγ, αίφνο ο(ἵο οί φμίε({, 
ει{ αεεπείκ: εοί, γεάάαίνγ. 

Ἡδὺ μὲν χαὶ ἄλλως (29) τὸ προσαγορεύειν τὴν Β ῥὀὁπευπάσιη υίᾳμα δἰπι αἰίὰ 49 ο81δὰ Γ6ΥΟΓΘΙΙ- 

σην εὐλάθειάν  ἐμοὶ δὲ ἤδιον οὕτω διαχειµένῳ. Τὸ 

γὰρ καθ’ ἑχάστην σχεδὸν τὴν ἡμέραν ἀπογινώσκε- 
σθαι (10) , πλέον ἔχεσθαί σου ποιεῖ, ὡς ἂν (41) τὰ 
τελευταῖα παρακχερδαίνοντα. Ἐπειδὴ δὲ τὸ (43) κέρ- 
δος ὁμολογῶ, χρεωστῶ τὴν ἀντίδοσιν τῷ αἰδεσιμω- 
τάτῳ υἱῷ Νικοδούλῳ, παρ) οὗ τὸ χέρδος ΄ ὅπερ δὲ 
ποιοῦύσιν οἱ πένητες πρὸς τοὺς εὐπόρους βλέποντες, 
ἵνα παρ) ἐχείνων εὖ πάθωσι , τοῦτο χαὶ αὐτὸς ποιῶ, 
διὰ σοῦ τῷ ἀνδρὶ διαλύων τὸ χρέος. Ἀρῄζει δὲ ἀπρα- 
Υµοσόνης πάντα τὸν χρόνον ταύτῃ συνειθισµένος: 
πρὸς ταύτην (40) αὐτῷ συνάρασθαι καταξίωσον. 

ΡΚΗ’. Πρυκοπ!ᾳ (11. 

επι (υ8πι δαἱμίαγο : 66 Πλ] Τί αΠοείο ]υομπάίυθ 

δί. Ναη αιοἀ οἱπρυ]ῖϱ [ειπιο ἀἰεὂις απίπηυτη 46- 

αροπάὀφο, {[8οῖί υἱ εί αγοίῖυς αἀμβθγοδίη, φυασί 
Ἠθτἰβδίπια οὐ]έος ἱαοσί[αοίθης. Οµπι αίοπι ἱσογυπῃ 
[αί6ΔΓ, ΡοΠΙΙΠΘΓΔΙΙΟἨΘΠΙ ἀ9ῦθο Γονογεπάο πιασίπια 

Νίοουιίο, 4 4υο Ιάοτυη αεοθνεῖ, θιθά ΡοτΓο [8- 

οἶυπί Ρ81ροί68 ἵπ οριι]εηίον ἱπίωθηίοῬ, αέ αἲ 115 
Ῥοποβοίμπι αοοἱρἰαηί, ὶάθιω 1ρ56 [αοἱο, ἆαπι Ρρος {ο 

νἰτο ἀελ]ίμπι οχβοὶνο. Εᾳοί αιίοπι οἱἱο οἱ απἱεῖο 
ομἱ Ροτροίαο ἀθδυθίυς οσί; υἱ Πα [ευδίυς σπιν αᾱ- 

Ίαγαγς ἀϊριιετε. 

109 ΟΧΣΤΙΠ. ΡποΟοΡυ, 
Ρτοεορίμπι (Θοπείαπεἰποροίί ρτα[εοίμπι, απεἰεϊεῖα αἱθὲ οο]μπείεη, ἆαῑῖο ἶπ αΘθΤΟ ΑγίαπΑΟ ΠΗετίε, Οτεφοτίιν 

) εαἱμίαι. (ιο αΠπο ἀαία εἰπί ε0ΓίΟ ε(αἱἱ6Γό ΠΟΠ ΡοξδµΗἱΜ8. 

Διὰ μακροῦ σε προσφθέἐγγοµαι, τὸν ἀντὶ πάντων 6 ᾖοηρο ἱπίεγγα]] ἰ6 δα]μίο, αἰᾳμο αἱἱοφπος, αἱ 
ἐμοὶ (45) καὶ πρὺ πάντων, ὃν χαὶ παρόντα τῶν µε- 
Ὑάλων Ἠξίους, καὶ ἀπόντα οἵδ ὅτι τῶν αὐτῶν 

ἀξιοῖς. Μισθὸς δὲ γενέσθω τῷ διαχόνῳ τῆς ἐπιστολῆς 

τῷ υἱῷ ἡμῶν Ἀνθίμῳ (40) ὑπὲρ μεγάλων μέγας. 
Ίίς οὗτος» τῆς παρὰ σοῦ προστασίας τυχεῖν, ἓν οἷς 

ἂν δέηται. Μέγιστον δὲ εἰς τὴν πρεσθείαν ἡμῖν, χαὶ 
ὁ ἀνὴρ οὗτος (47) ἐξ ἐπιφανοῦς στρατείας, ἴσως καὶ 

ῦ)) Τῃ τοῦ δρόµου φροντἰδι. Ωοπιροῖξ : τει 
Ρο [οἱ εμτα. Λά φιἱἁ Ἠσο, παιίε, Ο1ΠΙ μονῆς προσ- 
εδρείᾳ, Πἰκὶ εκ ἴ]α, αιιΦ [οτίο ἵῃπ Αἰγδία ρυὐ[]υὰ 
οΓωῖ, σἱο ουγεαἱ ριῦ]ὶοο ορείαῖιη ἀλῦαι. Μοπίαο. οἱ 
Μογε. τῇ τοῦ νόµου φροντίδι, αμοά αἰλιά ϱ896ἱ, Πος 
8418 Πποίιη, | 

(57) Δεηύέντες. Ιία οοἆ. [ομ. οἱ Β, δ. Μοπιίαο. 
Μοταί. οἱ 6οἱΠ)ΕΓ., βἰεφαο Ἱορίι ΒἰΙΙ. η δἀἱι. δεη- 
θέντα, 96εᾱ {π πιαγρὶπθ δεηθέντες. 

(28) ΑΙΙΑΦΟΟΧΧΧΙΥ. δὐεῖρία εἶτοα Ιάεπῃ ἵοπιριφ. 
(690) Καὶ ᾱ-Λως. ΙΙ «οἆ. Ἠερ. εἰ Μογα]. ἰΏ Πποῖῖθ. 

(οὐ. Ῥαες. 1 οἱ 9 γὰρ χαὶ ἄλλως. 1 θά. χαὶ 
ἅλλοις. 

(10) ᾽Απογιγασκεσῦαι. (9οά. Ρὰὴ55. 3, τὸ γὰρ 
καθ) ἑχάστην ἐπιγι)ώσχετα: σχεδὸν τὴν ἡμέραν. 

ἱησίας οπή), Δίᾳυθ 4Πίθ 0ΠΙΠΘ9Φ ΠΙΠϊἰ 68, ΤΠο - 

αυ εί ῥεᾷδεηίομι πιαρηὶ Ποποτίθις οοπιρ]θοίο- 

ὈαΓί8, οί αὐθθηίθηι (Ρίο επίπι ΙπὶΝ{ Ρεγουκάρο) 
Ιβάθιη οοπιρἰοείθεῖφ. Μετοθ αμίθΠι ΒΙΟ Πορίγυ 

Απηιίπιο, μυ]υ9 ορἰὶθιοἰ πηὶηϊςίγο, Ρτο Ἱηρεπίίδιν 

τοὺς ἱηροηΦ γερεπάαίµ;. Οὐ ἰλπάεπι οἳ ὃε 
αιἴδις ἱη τεῦιβ οριςδ οἱ [αοςίε, ργαφἰάίαι) ἑααια 

(11) Ὡς ἄν. (Οοάἀ. τς μα ΚΝ. ὡς ἀεί. Ιία οἱ 
Μογε]. ἵπ ποῖῖς. ΕΗοάάιίι ΟὈδπιρο[. : τὰ τελευταῖα 
πα αχερδαίνοντα, µί ομὲ οεχίγεπια οθἰ(εΥ ἐἰμεγεν. 
5] πειδὴ δὲ τὀ. Ἱια οοἀὰ. Βερ. Ραβς. οἱ Π. 

η οά]ι. ἐπειδὴ δὲ γαὶ τό. Φ 
(4105) Πρὸς ταύτην. Ιια ἠάσπι οοἆᾷ. ἵη δά{ξ. : πρὸς 

αὐτήν. Ῥοριίι Μοτο]. : Ηαιο ὑρεί εοπ{εττε ἀῑρπεγίς. 
(οιΏῦο{. αυίοπι: Αά εαπι, 6µ5σεο, [ί ορ] έκίατε. 

(44) Λας 01:11. Ἱποργίο (επιροτο δε[ἱρία, 5 
[ογίθ απ. 282. 
μ5 Πάντων ἐμοί. Τα «οἆ. Ιερ., Μογε]. οἱ {Γοπι- 

Ρ6Γ. 1Ἡ θοἁίί. πάντων ἡμῖν. 
(46) ᾽Ανγθίμῳ. (οἆ. θἱ Μοπίαςο. ᾿Ανθιμίῳ. 
(47) Αν ἡρ οὗτος. (6οπιδο[. ἀνῆρ αὐτός. 



219 Φ, οΕΟΟΠΙΙ ΤΙΚΟΙ.ΟΕΙ 99) 
Γ6Π, 36 ΡΔΠ]α8Π] 6ΠΙΟ]ΙΓεΠΙ, 4ἱ:6 Ἰὸς πι]ή δρϱθ Α δὲ, ὡς ἔοιχε, χἀχείνους χείρους ποιῄσας , χαὶ τῖν 
Πηρεῦαπι. Ὑδγιπ, υἱ αρρατοῖ, Ἱ]υιά Ππιηίηιο 
αηϊπιαάνοτιὶ, πιο ρε]ογος 906 εΠοοίβδςθ ας ρου ἱη- 

[οΠιροθι/γδΠι Ἠδο ρλἠοδορ]ίαια Εοοἱοσίο ἀοιτί- 
ΠΙΘΗΜΠ β11]996. Νθο εηίπι ρτανος Ἰοιυίηθς Ἱοηί- 

ἰας ἱηβεσείί. ι αι ἆθηι δἱ πΙπο ρος πιείρουπη ας 
(ο ἆοεστο Ροίιἱδβειη, ποη ἄυὑϊίαβδοδιη, βτοὺθ ΠΟΥΟ- 

Γἱ6, Υο] υ]ίγὰα νῖτος Ἱίθγ «Αβ68δ6Γ6, αἰᾳιο αἆ ος- 

«ε]]επιῖ (η Ρεάθθ πιθὶρδιπι ἀἀνοίγογο. Οορίδαι 

δμίει) ἱορρίυδ πιο ποτ ρογάυχ]έ, οἱ Χαηταγὶζθ 

Ειθγπηῖς πΙ]Πῖ ἀθ πηδι]]ςΟΓΗΠΙ οοηβἰ]ῖο υἱ Πθοςβδθ 
ου, Ιίεγὰς πηαὶ γἱοαγίας βιὐφείμο. Ῥποίος αἰίὰ 
ΟΠΙΠΙ ϱ0 4µοαυε αυάαοἱς ργογυρογιηί μια]ἰ ἑνοποί- 

Πο 6ἱ πια Ρρειἀεπά!, υἱ ορἱςοοροθ οίΐαπι ύ109- 

ἀλπι, ηυἱυνς ἀἁἱρπίίας αὐ υπὶνογφα]! Οτἱεηίοίυπι οἱ 

Ἐχχλησίαν βλάψας , τῇ ἀχαίρῳ φιλοσοφίᾳ. Οὐ τὰρ 
δυσωπεῖ τοὺς πονηροὺς ἐπιείχεια. Καὶ νῦν , εἰ μὲν 
αὐτῷ µοι δυνατὺν ἣν δι’ ἐμαυτοῦ ταῦτα διδάξαι (1, 
οὐχ ἂν ὤχνησα, εὖ ἴσθι (25), καὶ παρὰ δύναμιν χι- 
νηθεὶς προσπεσεῖν τῇ σῇ τιµιότητι. Ἐπειδὴ δὲ τε- 
ῥαιτέρω προήγαχεν (260) ἡμᾶς ἡ ἀῤῥωατία, καὶ ταῖς 
Ἐανξαρίδος θερμοῖς (27) χρῄσασθαι ἀναγχαῖον ἐγέ- 
νετο, τῶν ἰατρῶν τοῦτο συµθονλευσάντων , ἀνν 
ἐμαντοῦ ποιοῦμαι τὰ γράµµατα. Ἐτόλμησαν οἱ χα- 
χοὶ χαὶ γακῶς ἀπολούμενοι πρὸς πᾶσι τοῖς ἄλλοις, 
χαὶ καθῃρηµένους (28) ἐπισχόπους ὑπὸ πάσης ἆνα- 
τολιχῆς χαὶ ὀντιχῆς συνόδου χαλέσαντες, ἢ «αι- 
ιοῦσι χαταχρησάμµενοι (οὗ γὰρ ἔχω τοῦτο εἰπεῖν 
ἀχριθῶς ), χαὶ πασῶν χατεξαναστάντες βασιλως 

Οεοἱάθια[ίαπι οοποἰἱίο αΏρορβί [ωθγαί, 4606ΓΑ9ς- Ὦ διατάξεων, καὶ ὑμετέρων προσταγµάτων, ἐπισιό- 
ἴο8, αυἱ (γαπδουπίίθυβ αὈμίεηίεβ6 (ΠΟΠ θΠίπι οδΜ0 
α/ἤτιπαγς Ροβδυκη), Ἱπιρογία[ίθις οπηπί ους οοηβίί(α- 

μοπίῦαφ πίηυθ οσπίρις τοριγῖ οὐἱείῖς γ]οἰα!ῖ. 
επἱάαι ἱπιρὶί δἱ αυτη εοαὶ ζΖτγορί ερἰφεορἰὶ 
ΠΟΠΙΕΩ Ἰπιροδιθγϊηέ, πιυ]]ᾳ το, υἱ ορίπος, Ρρεεϊἰπἀο 

{ε], ἀἰᾳΙθ δΗΠηπια που Ἱπὺοο]ἰίαίς ς ου οηἱπη 

ἀϊοθπάαπα δεί. Ου οἱ Ιονία οἱ [ογοπάα δυέ, [ογαί 
ἵυα Πεπῖίας , [θγοπιιφ ἱρδί 4αοᾳ.ς, αμοπαάπο- 

ἀάπι οἱ 8ρθ ἐ]ίπιυδ. Θἱ νοτο ρτανία, οἱ πε ἱροῖς 

που ὄνομα ἐπιθεῖναί (29) τινι τῶν παρ αὐὗτοῖς ἀαι» 
δῶν καὶ χιδδήλων , οὐδενὶ τοσοῦτον, ὡς οἴμαι, ὅσω 
τῇ ἐμῇ νεχρώσει (τοῦτο γὰρ δεῖ λέγειν[ὀ0]) θαῤῥήσεν 
τες. Ἰαῦτα εἰ μὲν ἀνεχτὰ, ἑνεγχάτω μὲν ἡ σἳ 
στεῤῥότης ' οἴσομεν δὲ χαὶ ἡμεῖς, ὥσπερ οὖν ποὶ- 
λάχις Ἱνέγχαμεν. Εἰ δὲ βαρέα, καὶ οὐδὲ τοῖς εὖ- 
λαθεστάτοις (1) βασιλεῦσιν αὐτοῖς φορητὰ , ἔπεξελ, 
θεῖν τοῖς γεγενηµένοις, εἰ καὶ τῆς ἀπονοίας ἔλαν- 
τον, χαταξίωαον. 

αυἱάοπῃ ρἰείαιῖς Ἰδιάο ργαδιαριἰςθἰιηῖς προταίοτίρις (ογοπάα 64, αι Φ4ΠΙΙ6δ64 δυΏί, τηϊεῖιις δα 
απ) (αὐία αυζδοῖα πθγευς, αἱο]θεὶ ἀ4ἱρματο, 

ΕΧΧΤΙ. ΕΙΡΕΜ. Ρκς’. Τᾳ ΑΥΤΩ (39). 
μπι Καππατίάε δαἰπεοταπι εαµ2α Όεγεατείµγ (ογεφογίμε, ορβοτίμπα τἰάεπάί Οἰψπιρῖκοι, οί φμα εἶἷ-α ος εσεὺν 

56 οδιμ/!. 96ά δοΠΗΠΙ φμοά Ίαπι πιαπίθες ἰεπεῦαί, Τεεγμάδεεεµἰ6 πιοτθο., ἱπυι(μς ρεγάἰα(!. θα απι ὃά εἰθὶ 1ο0- 
[εδίμπι [μεγίε ΟΙΨιρίο εἶια ερὶείοία ει : αὐ ας ΡΓαΙέγεα ροβ!μ[αί, κ; Νἰεορυ]κηι Βέυπῃ «γε μραδεκὶ 
ε6ι υογεάαΓγίἰογµ οἶιγα [ἱεγεί. Νἱευθι[μὴι αμ (6Η 
εις [ἱἱαυὶ ΜΧΟΥΕΠΙ ἀμπεταιί. 

γε]αί ροῦ φοπιρί πι Πἱατὶ απίπιο {υἱ. Ναπι ους 

ιδαις αὐ ηιοµαδιορίυπι ἀθ]αίως 6895611, υέ ποπ! 

ϱο]αι]ἶ οκ Ἠαἱι160 «ΦΒΦΕΦΙΘΓΟΕΣ, 30 ἀε]ηάὸ 60ΠβΓεδ- 
ΒΙΗΑ ἰυ!Π ϱΏθ οοποθρίδδθιι, /4Π1ᾳυ6 ᾖοο Ῥομ1ἱ 

γο]υὶ ιαηἱυθ {6Π6ΓΕΊΏ, αίᾳυο αἰᾳμοί 108 ἀῑοε 

μία οχθρἰδδθδιη, Γορεηίθ α πιυτῦο, ααἱ ράγέίπι 4η: 

πιμὶ ποροιἰαπ {[ασοθθδεῦαί, Ραγίῖπι πιἰμαθδέυς, 

αιπιοξήδ δαΠ1. Λο δὶ Ἠΐο τοὶ, Ύὐ πεή αοοἰα1ι, 
Ἱππαβίπδιη αααπάααι εἰ οἰπ]λιάίπδω Ἰνεπίταο 

ὥσπερ οὖν ἐπέτεινον, ΠΙα]ΟΥΕΦ ε]μο Γεὶ ερεε εοποὶ- 
Ρίεῦαπι. 

(24) Ταῦτα διδἀάξαι. Τα οοἆ. ερ. οἱ 6οιµυ6{[. ἴ1 
θε. ταῦτα δεῖξδαι, 5 ΟδίΕΠ4ΕΤ6. | 

(20) Εὖ ἴσθι. ια οοὰ. Ιερ. εἰ (οπιυεί, Ἱη οὐἱς. 
εὖ ἀοθκὲ. Πυόάῑι ΒΙΙΙ., πιδῖ εγεάο. 
(0) Περακέρω προήγαγε». δίο οπίπι Ἰοφεπάμπῃ, 

αἲι ΠΙ{1., ποῦ ΠΕΤη νυ]σαεἶ5 εςεηιρἰαΓίδ5 προσήχαγεν, 
τά ηιιοὰ δαίἱς ἱηά]σαί αἀγογυλιῃ ργῶεεόάους πεοαι- 
τέρω. δίο οἰίαιη ἠναὺυεμί ουά. ο ΟριηῦεΓ.Σ αἱ Ῥρτο 
εαν οοὐ. [αρ., Ἀοηίαο., Μογο]. εἰ Οοινυεῖ. 
ποῤῥωτερῳ, 

(97) Ξανγξαρίδος θερμοῖς. Μοηπίιο, δὲ Μογε]. 
Ζανζαρίδος θερμοῖς. οἱ επίπι ρτο ἱμῆγιλίς υα1ηθς 
επ]ίάα. Αὲ ἵῃπ ο. Δανξαρίδος. Ναπι 6ο ]ροί ος- 
ίρυοίιπι ογαί μιοπαδογίπη, οιι]18 [0Γ81Η νἰνοιυ] 
ΓγΦίίυπο ἆθ μ.οἀϊἰσοξαπι οοιιδἰίο μα δ1υἱ ποςθ586 Ρι- 
(αυαί ῴγοροτίμ8. 

(21) Καθῃρηµένους. Εωομάαιά 8 οδέ, αἲί ΒΗΙ., 
ΠΙεσναρ. ουάεχ εκ Εγουσπίαμο, οἱ ΡτΟ χεχατηρτµέ- 
νους, δμυφ Ισ 11 οδἱ καθηρημένηυς. 

[μπι «ΜΗ αρρείίαι Ετεηοτίμ8, ηνία Αἰφρίαπανιε φυτοτᾶ 

Ὄναρ ηὐθύμησα,. Καὶ Ὑὰρ μέχρι τῆς μοῖς 
ενεχθεὶς, ὥστε τινὸς ἓχ τοῦ λουτροῦ παραμυθίαες 

τυχεῖν, εἶτα τὴν σἣν συντυχίαν ἐλπίσας, χαὶ ὥσπερ 
ἐν χεροὶν ἔχων Ίδη τὸ ἀγαθὸν, χαέ τινας ἡμέρας 
ἑνδιατρίψφας (55) , ἔξαίφνης ἀπήχθην (54) ὑπὸ τῆς 
ἁῤῥωστίας, τὰ μὲν ἤδη λυπούσης, τὰ δὲ ἀπειλού- 
σης. Καὶ εἰ δεῖ τινα εἰκασίαν εὑρεῖν (55) τῷ πά- 
θει, ταυτὸν ἔπαθον τοῖς πολύποσιν, οἳ βίᾳ τῶν πε- 

τρῶν ἁποσπώμενοι , χινδυνεύουσι χαὶ ταῖς χοτύλαις 

(29) Ὄνομα ἐπιθεῖγαι. 004. οἱ Περ. ας Μοτε]. 
ὄνομα περιθεῖναι, σφιεμιάαπι ερἰεεορέ ποηιέπε ἐνάκθ- 
μέ. ναοί εκἰάαπι ἰγἱδεγἰμέ ποκεΒ. 

(20) ΤΠ ἑμῇ νεκρώσει. Οθυἱὰ ἱερετῃ Β.Π. ἱποςι 
ται οΙΠΙΠΟ, ἆμιη Γυάάἰὲ, 2 1Νηια Ίνεα ἑνιθφο[έίαιε 
υἱγ (ιο εοπδογυα(ἶομε. Ὑο]αὶί ργοίθείο υἱγίκπισαε 
εχ φΙἰπείομς. 0ο : Εαιακειίε υἱγίθες πιεὲε εµεείο- 

Ὦ φιοε ευγρκλομ/ο. Μος ἱη οοἱ. γάρ ἀθεεί. 
(61) Κὐαθεστάτοις. Όιο «οά. Βέᾷ., Μοηίας., 96 

Μογο]., ΠΘΟΠΟΠ οἱ ἵη οὐ1ἳ. αι ὑαβάλ]η εὐσεθεστάτοις. 
(63) Λίίας ΟΙ ΧΧΥΙΗΙ. δορἱρία δοιἱδιη αεας --- 

.. αὐτῷ, ἰά οδί, Ὀλυμπίφ. Οοὰ. Ὦ. ὅ, Εὐσεδίῳ 
φίλῳ. 

(85) Ἑνδιατρίψας. Ιία οοἆ. Π6ρ., Μ.μιέις , Ἀξωτεί. 
οἱ ὁοιηῦοΓ. ᾗπ οὐ!. προσδιατρίἰψας. 

(61) ᾽Απήχθην. [ια οοὰ. Εθρ., Μοηέις., λέαγε]. 
πο Ο0119οΓ. ἀπηνέχθην ὑπὸ τῆς ἀῤῥωστίας, αυοά 
Β.Ι. : Οὐ πιοτθεπι αὐ αίμα σι. Β. : ἁπη ν. 
65) Εἱχασίαν εὑραῖν, Οοὐ. Μοτε]. οἱ υμιδε[. 

λαθεῖν. 



' 
ς 

' 

ΕΡΙΡΤΟΙΑ ΣΧ. 919 

φολλάχις, ὧν τι προσαφιᾶσι ταῖς πέτραις, Ἶ τι παρ) Α ορογίθι, ἄέριη πι, Φιιοι] Ρο]γρίς, δι νεηὶί ; ααὶ 

αὐτῶν προσλαµθάνουσι. Τὸ μὲν οὖν ἡμέτερον τοιοῦ- 
τον. Α ὃ ἂν παρὼν ἐδεήθην τῆς σῆς χαλοχαγαθίας, 

ᾱ ταῦτα χαὶ ἁπὼν ἐθάῤῥησα,. Τὸν υἱὸν Νιχόθουλον 
ἡ σφόδρα εὗρον τῇ τοῦ δρόµου φροντίδι (26), χαὶ τῇ 
η 
κ 

6 
ἳ 
[ 
[ 
| 

τῆς μονῆς προσεδρείᾳ στενοχωρούμενον , ἄνθρωπον 

καὶ ὀσθενῆ καὶ τῶν τοιούτων ἀήθη, καὶ τὴν ἑρημίαν 
οὐ φέροντα. Τούτῳ, πρὸς ἄλλο μὲν πᾶν ὃ τι ἂν ᾗ 

σοι φίλον, χρήσασθαι θέλησον ’ χαὶ γὰρ πρόθυμος 
εἰς πάντα ὑπηρετεῖν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ " ταύτης δὲ, εἰ 
δυνατὸν, ἐλευθέρωσον τῆς φροντίδος ’ εἰ µή τι ἄλλο, 
παὶ ὡς ἡμέτερον τιμῶν νοσοχόµον, ἐπειδὴ πολλὰ 
παὶ περι πολλῶν δεηθέντες (27), καὶ τυχόντες, 

χρῄδομεν καὶ εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς τῆς σῆς ἡμερό- 

τητος. 

ευπι ϱοὲ υπ ο τυρίυις ανθ]πηίας, ΡοΓ68Ρο ἆθ 
αοοἰσυυ]ἱρ ᾠἱοφυςεῃ ροσἰευίαα νουίυπὶ, ααἱρρθ 
απο) πομηλμ!ὁ ἠρρύρις; τοἠυφυυμί, αυἱ αὐ 1ἱ9 
αἰἰφιίά αθθιπχυμί. Αιφιο, ιδυδηιοάἱ (πἱάδπῃ πο- 
Ῥἱθ οομιἰρίι. Ου αυίθιι α εὐα Ῥερδἰαίῷ οΟΓΑΠΙ ῥ6- 
(β6θιη, νο 3ῦφεπβ 4ποφιθ Ρείοτο πΌμ ιο ν). 
ΕΙΙΙΙΩ πυδίτυ Νεο], {1πῃ εωτθιις ου ή οἶμι- ϕ 

ἀΐπθ, ἔυπι αρεἰάυα ἱη Ιποβαςίθε]ο οοηιπιοια({οῖιο 

γαιάρ Ργδδδυπη οὔρπά!, ἠοπίποπι εἰ Ἱπήγπιίς νἱνί- 

Ρα, οἱ Τ6γΙΠΙ Ώα]υςπιοάἱ ἱωδο]οπίεπ], οἱ αοἰ{εμάίπεπι 

ιηϊηίιης. [οΓθμίοπι. Ηι]Ιβ ορεία αἆ αιβπουη(ιθ 
δἱίαπι Γ6πι Ε)υἱ εοσάἰ ΓαοςῬίὲ, υἱἑαγίδ νε]ίπι ; δἱᾳυἱάθπι 

αὐ οπη]α ΡΓοΠρίο ἀἴηιθ Ἱπιρίργο ἄΩΙΠΙΟ ΓΗ υῖ 0ρο- 
γα παναὺϊε. Παυ αὐίθσ ουΓα, οἱ ΗθΓἱ Ρυίθθί, 6ΗΠι 

Ίλετα, δἱ ποη αἰίαπι υἱ]απη οῦ 6889), βα]ίοπι μέ μου ἡοπογῖίφ ϱἱ Ἰάύυθαθ, αἱ πο ἁὠρτοϊαπίοιι οἱ- 
τας. Οιαπόοφαϊάειη ουπ ΠΙΑ οἱ Ρίο πια] 4 ἰο ροιἰοτίιφ αἰιο οδίἰηυδγίπιϐ, ἵμᾶ ϱωοφιθ 
οΓᾷᾷ Π08 [ροφρ πιαπδυεἰυ( πο ορυς Ἠαῦοπιυθ. 

ΡΚΖ’. ΕΛΛΑΔΙΩ (8), ΟχΧΥΙΙ. ΠΕΙ ΛΌΙΟ. 
Ηἰε εοπιπιοάφ εοἰοεαπάα οε οῇετι 1327 ερἰείοία, φκῶ ε)νεάειι αγθιπιεπ(! εί εαάεπι 4ὲ οαµεα δετὶρία εεἰ αο 

Φµρεγῖυγ. ΝΗπίγαπι ἐπιρίογαί ορεπι Ηεἰ(αάϊ κι Νἰροθμ/ε ριδίίεα γεὶ οπετἰθµδ φοἱναίμτ, αἴφιε οἱἷο οἱ φμίεἰὲ, 
ει! αεεκείµε εοί, τεάἀαίμγ. 

Ἡδὺ μὲν καὶ ἄλλως (29) τὸ προσαγορεύειν τὴν Β ὁπουπάσιη υέἶᾳιθ οἱ αἰῖα 49 οβυδα Γετίτειι- 
σἣν εὐλάδειαν ΄ ἐμοὶ δὲ ἤδιον οὕτω διαχειµένῳ. Τὸ 
Υὰρ καθ) ἑχάστην σχεδὸν τὴν ἡμέραν ἀπογινώσκε- 
σθαι (40), πλέον ἔχεσθαί σου ποιεῖ, ὡς ἂν (41) τὰ 
τελευταῖα παρακερδαίνοντα. Ἐπειδὴ δὲ τὸ (49) χέρ- 
δος ὁμολογῶ, χρεωστῶ τὴν ἀντίδοσιν τῷ αἰδεσιμω- 
τάτῳ υἱῷ Νικοδούλῳ, παρ) οὗ τὸ χέρδος : ὅπερ δὲ 
ποιοῦσιν οἱ πένητες πρὸς τοὺς εὐπόρους βλέποντες, 
ἵνα παρ᾽ ἐχείνων εὖ πάθωσι , τοῦτο καὶ αὐτὸς ποιῶ, 
διὰ σοῦ τῷ ἀνδρὶ διαλύων τὸ χρέος. Χρήῄζει δὲ ἀπρα- 
Υµοσύνης πάντα τὸν χρόνον ταύτῃ συνειθισµένος ' 
πρὸς ταύτην (40) αὐτῷ συνάρασθαι καταξίωσον. 

ΡΚΗ’. ΠΡύΚΟΠΙΩ (1). 

επι (υαπι βα]αίαγὸ : δεἆ πιιὶ Τί αΠεςίο ]αομπάϊυς 

δι. ΝὰΏ} θυοά οἱπρυ[]6 [6ιπθ ἀϊερυς απίπιώπῃ ἆο- 

δΡροπάφθο, [ποῖί υἱ Εδὶ αγοθυς αἀμώγεαη, ο υαςὶ 

Ἠθγἰδδίπια οὐ]ίος Ιμοσ][αοἱθΏβ. πι αυίδπη ἱογίπι 
[αί64Υ, ΤΟΠΙΙΠΟΓΔΙΙΟΠΘΠΙ ἀεΏθο ΓονδΓΕεΠάΟ πιαχίπηθ 

Νὶοοῦιυίο, 4 4µο Ιαογυπ αεοἑδείι. θµθά ΡοσΓο {- 
οἶυπί ΡαυΡοτεθ ἵπ ορι]εηίο Ἱπίιεηίθςϐ, υἱ αἲ 16 
Ῥοποβοίυσ) αοοἱρίαηί, Ιάδιω 1ρ96 [αοἱο, ἆαπι ροτ {ο 
γίτο ἀεδ]ίμπῃ 6χβοἱνο. Εμεί απίθπι οἱιο εἰ αιἱείθ 
ομἱ ρογροίυο ἀθδιθίυφ οδὲ: υἱ ἴ]α [γυαίαγ μπι αᾱ- 

Ίήγατο ἀϊριογίε. 

109 οχαχΤΗ. ΡΒΟΟΟΡΙΟ, 

Ρτοεορίμπι (οπείαπ(ἰποροίἰ ΡΥα[εοίιπι, απιϊοϊέα εἰδὲ οι) ποίεπ, ἆαιὶς ἵπ αΦΤο ΑΓίαπΣο [ε{ετίε, 6τεροτίιο 
5α(μίαι. 0ο απΠο ἀαία οἰπί 6ΕΓίΟ είαἱ16Γ6 ΠΟΠ ΡΟΔ6ΣΝΠΙΗΦ. 

Διὰ μακροῦ σε προσφθέἐγγοµαι, τὸν ἀντὶ πάντων 6 “Ἱοηρο ἱπιογυαίίό ἰ6 φα]ιίο, αἰφιε αἱἰοιπος, αἱ 
ἐμοὶ (45) καὶ πρὺ πάντων, ὃν χαὶ παρόντα τῶν µε- 
γάλων Ἠξίους, χαὶ ἀπόντα οἵἱδ ὅτι τῶν αὐτῶν 

ἀξιοῖς. Μισθὸς δὲ γενέσθω τῷ διαχόνῳ τῆς ἐπιστολῆς 

τῷ υἱῷ ἡμῶν Ἀνθίμῳ (40) ὑπὲρ μεγάλων μέγας. 
Ίἰς οὗτος; τῆς παρὰ σοῦ προστασίας τυχεῖν, ἓν οἷς 

ἂν δέηται. Μέγιστον δὲ εἰς τὴν πρεσθείαν ἡμῖν, χαὶ 

ὁ ἀν]ρ οὗτος (47) ἐξ ἐπιφανοῦς στρατείας͵, ἴσως χαὶ 

50) Τῃ του δρόµου φροντίδι. Ωοιπροῖ : Όμτενε 
Ριδ[ἱοἱ ατα. Λά φμ]ά Ἠσρο, ἱηαμίέ, ουΠι μονῆς προασ- 
εδρείᾳ, πὶςὶ εκ Ίἴ]α, αι {ογίθ ἵη θἰγδία ραυ)ίυλ 
ουαί, ἱο οὐγσυῖΐ ριΏ]1σο ορεΓα!η ἆαῦαιί. Μοπίαο. οἱ 
Μοτο]. τῇ τοῦ νόµου φροντίδι, ᾳαοά Δ[ἱιιὰ 6886ἱ, πεο 
640818 Ποίιιη. 

(57) Δεηθέντες. Ἱία οοἆ. Ιομ. οἱ Β, δ. Μοπιαο. 
Μοτο]. εἰ (οἱ109Γ., θἶσᾳυθ ἱορίί ΒἰΙΙ. η οἁἰί. δεη- 
θέντα, 66ἆ {η Πιαγρἰηθ δεηθέντες. 

(58) ΑΙΙαΦΟΟΧΧΧΙΥ. Θὐείρία οἶτοα ἰάεπι ἵοπιρις. 
(69) Καὶ ἅλλως. Ιια «οἆ. Ἡορ. εἰ Μογοἱ. ἱπ ποϊῖθ. 

(οὐ. δαες. 1 οἱ 3 γὰρ χαὶ ἄλλως. Ἱπ δι. καὶ 
ἄλλοις. 

(10) ᾽Απογινάσκεσθαι. (04. Ῥα98. 2, τὸ γὰρ 
χαθ᾽ ἑχάστην ἐπιγινώσχετα": σχεδὸν τὴν ἡμέραν. 

ἱηνίας οπιπίμ), 4ἰᾳ1θ αΠί6 ΟΠΊΠΕΦ ΠιΠί 68, πιο - 

αυο οἱ ΡΓΦδ6Πί6ΠΙ πιαρηἰΦ Ἠοπογίοιφ οοπιρἰθοίο- 

υατῖφ, οί αυβεηίεπι (6ἱο οπίπι Πηηί ρεερικάοο) 

Ιδάδπι οοπρἰθοίογῖφ. ΜεγσθΒ ΑΠί6ΙΙ ΠΙΟ Ἠορίτυ 

Απηησιο, Ὀα]19 ορἰὶςίοἱ πι]ηἰείτο, ΡΓο ἱπρεπιίυι» 

γοῦμς ἱπβομΦ γορεπάαίιγ. Ομ ἰαπάεπω ου Ὃι 
ααἱθις {η τεῦις ορυς οἱ Γδγίε, ργφίάμιν (μιΏ 

(41) Ὡς ἄν. (Οοὰά. Βθρ. οἱ Κ. ὡς ἀεί. Ιία εἰ 
Μοτε]. ἵπ ποῖῖς. Βοἀάϊίι πινοί. : τὰ τελενταῖα 
πα αχερδαίνοντα, µ{ ομἰ δπίγεπια οδἰ(εν εἰκεγεγ. 

43) Επειδὴ δὲ τὀ. Ἱια ου. Ἡερ. Ρας». οἱ Π. 
η οὐ]ι. ἐπειδὴ δὲ χαὶ τό, ο 

(25) Πρὸς ταύτην. Ίια ἱάσπι οοἆᾱ. ἵη θυ1ί. : πρὸς 
αὐτήν. οτι οτε]. : Παπο ὑρεί «οπ{εττε ἀϊρφπείς. 
Οοπηδοί. ἁμίοπι: Αά 6απι, (στο, Π[ἰ ορἰ(μίαγο. 

(44) «Λἱίαφ Ο1.ΥΙΙ. Ιωοργίο (6Ππροτο δετίρία, δε 
[ογίο 4Π. 682. 
μ5 Πάντων ἐμοί. Ιια εοἆ. Ἡερ., Μογε]. οἱ {οιι- 

Ρ6[. ἓα θάἱ{. πάντων ἡμῖν. 
46) ᾿Αγθίμῳ. Οοἆἀ. οἱ Μοπίαο. Ἀνθιμίῳ. 
47) Ανἡρ υὗτος. 6οπιὺς[, ἀνλρ αὐτός. 
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«ΕΠΙ, 36 ραυ]αίιπι επιο]]ίγοπι, Δἰᾳθ Ίος πι]ί δρθ Α δὲ, ὡς ἔοιχε, χἀχείνους χείρους ποιῄσας , καὶ τῖν 
Πηροῦαπι. Ύεγιπ, υἱ αρρατεί, ἱ]ιά μηίιηθ 
αηἰπιλάνετεἰ, Ππθ Ρε]ογθς 608 θ[Πεοίβδθ ας ρου ἱη- 
ἰοπιροφἰἰγοπι Ἠαηο Ρρ]ἰἰοδορ]ίαιι Εεο]οεί ἀοίτί- 

πιομίέπι αἰεμ]]99θ6. Νθο οπίπι ργανος Ἠοιυπίηος ἱοπί- 

α8 ἹπῃεοιΙί. Βϊ αιι]άθιη οἱ πµπο ρος πιδίρδυπι Ώσο 
ιο ἀοθθγο Ρροἱμίδδδιη, ποη Δὐἱἰ4686ΙΩ, ΡΓΟὺΟ ΠΟΥΟ- 

ΓΙ, γε] υ]ίγα νῖτος ΙίθΥ «Ἀρθβδθτο, αἰᾳμο αἆ ος. 

εε]]ομί] (η Ρρεἀθς πιθίρδπ αἀνοἱνογο. Οοηίᾶπι 

αυίθηὶ Ιηρίυβ πιο πιοτρυς ρεγάχἰὲ, οἱ Χαηταγί ή 

Ειθγπηῖς πι μῖ ἆθ ππδοογμΠὶ οοηφῖ]ο υἱἱ ηθςθβΒθ 
ουί, ΠΜἱεγᾶβ π]πὶ γἱοβγῖας ουὐφιίίυο. Ρποίος αἰίὰ 
ΟΠΙΠΙὰ ϱ0 φµοᾳἱο αυ4αοἱ Ργογυρογιηί μιαὶ πορυί- 

ος θἱ πιαἰο ροιἀεμάὶ, υἱ ορίσοοροβ θίδπι Φ1ἱ08- 

ἀαπι, ηαἶυὰς ἁἱρηϊίας αὐ υπὶνουραἰὶ Οσἱδηίοίυπῃ οἱ 

Ἐκχλησίαν βλάψας, τῇ ἀχαίρῳ φιλοσοφίᾳ. Οὐ τὰ 
δυσωπεῖ τοὺς πονηροὺς ἐπιείχεια. ἹΚαἱ νῦν » εἰ μὲν 
αὐτῷ μοι δυνατὸν ἣν δι’ ἐμαυτοῦ ταῦτα διδάξαι (94, 
οὐχ ἂν ὤχνησα, εὖ ἴσθι (25), καὶ παρὰ δύναμιν κ.- 
νηθεὶς προσπεσεῖν τῇ σῇ τιµιότητι. Ἐπειδὴ δὲ τε- 
ῥαιτέρω προῄγαγχεν (260) ἡμᾶς ἡ ἀῤῥωατία, χαὶ τοῖς 
Ἐανξαρίδος θερμοῖς (27) χρῄσασθαι ἀναγχαῖον ἑγί- 
νετο, τῶν ἰατρῶν τοῦτο συμδουλευσάντων , ἁν' 
ἐμαντοῦ ποιοῦμαι τὰ γράµµατα. Ἐτόλμησαν οἱ χα- 
χοὶ καὶ χαχῶς ἀπολούμενοι πρὸς πᾶσι τοῖς ἄλλοις, 
χαὶ καθῃρηµένους (38) ἐπισχόπους ὑπὸ πάσης ἆνα- 
τολιχῆς καὶ δυτιχῆς συνόδου χαλέσαντες, Ἀ αα- 
ιοῦσι χαταχρησάµενοι (οὐ γὰρ ἔχω τοῦτο εἰπεῖν 
ἀχριθῶς), καὶ πασῶν χατεξαναστάντες βασιλικῶν 

Οεοἱἀθιμία[ίαπι οοποἰἰο αὈγορβία Γαεγαῖ, 4ε66Γ56ς- Ὦ διατάξεων , χαὶ ὑμετέρων προσταγµάτων, ἐπισ- 
ίο6, ἁυἱ (γαηδουπίὶῦυς αὈιμίθηίθ6 (ΠΟΠ θΜίπι 060 
δ/ἤγμιαγς ΡοβδίκΗ), ἱπιρεγία ῦας οπιηίθιφ οοπριἰ(ι- 

εοηίδήΦ «ἴηυο οπηίρυς γεριηῖο εἀἰειί6 γ]οία!ΐφ, 
εμἰάλιη ἱπιρὶὶ οἱ αἀυ]ιοτηὶ ουἱ ὅΖτορίὶς ορἰφεορἰ 
ΠΟΠΗ ἱΙπροβαθοηέ, πυ]ία τ6, υἱ ορίηοτ, ρεεϊ]πάο 

ΓεΓῖ, αίΦ1θ δΗΠΠΠπΙα πιθα ἱπροοϊ]ίαίο : Ἠου απίπι 

ἀἰσοοπάμπα θρἰ. Ου αἱ Ιον] οἱ [ογοπάα 5υηΐ, [ογαί 
ἵυα Πεπι]ίας; [θγεπιας ἱροὶ 4υοαᾳµ6, αὐοπαάτηο- 

ἀάπι οἱ 8306 (μ]Ίπιιδ. Θἱ νοτο ρτανία, οἱ πο ἱροίς 

που ὄνομα ἐπιθεῖναί (49) τινι τῶν παρ αὐὑτοῖς ἀάι» 
δῶν καὶ κιθδήλων , οὐδενὶ τοσοῦτον, ὡς οἴμαι, ὅσω 
τῇ ἐμῇ νεχρώσει (τοῦτο γὰρ δεῖ λέχειν[ὅ0]) θαῤῥήσεν 
τες. Ίαῦτα εἰ μὲν ἀνεχτὰ, ἑνεγχάτω μὲν ἡ οἱ 
στεῤῥότης  οἴσομεν δὲ χαὶ ἡμεῖς, ὥαπερ οὖν πολ- 
λάχις Ἠνέγχαμεν. Εἰ δὲ βαρέα, χαὶ οὐδὲ τοῖς εὖ- 
λαδεστάτοις (61) βασιλεῦσιν αὐτοῖς φορητὰ , ἔπεξε]- 
θεῖν τοῖς γεγενηµένοις, εἰ χαὶ της ἀπονοίας ἕαυ- 
τον, χαταξίωαον. 

αυἱάέπῃ ρἰδίαιῖ6 Ἰδυάα ργῷςίαηιἰδδίωῖς ἱιπρογαίιοτίῦαφ {ογοπάα 6ᾳ, (1150 4 ΠΙ]664 δη, αωἱεῖιις (δαν 
απ ἰαΗ(4 αυζθοῖα Ἰηθγδίαγ, μἱοὶδεὶ ἆΐμπατο, 

ΟΧΧΥΙ. ΕΙΡΕΛ. ΡΚς’. ΤΩ ΑΥΤῃ (09). 
μπι Χαπκχατίάε θαἰπεοταηιὶ εαᾶ δα Ψεγεατείµγ (ογεφοτίμε, οΡρβογίµπα υἰάεμαάί Οἰψπιρίκηι, εἰ φιασ.εἶ α οεεσύο 

56 οὐ(μ[ίι. 96ά ΡοΠΗΠΙ φκοά ]απι Πιαπίθιε {οπεβαί, γεεγµάεερεµίε ΠΙΟΓΘΟ, ἱπυίέις ῥετά(ά([. 0µαπι ἰά εἰθὶ 10- 
ἱεείωπι [μεγὶ Οἰψηιρίο ει ερἰε[οία εἰφπίβεαι : αὐ εοᾷΝε Ρταίετεα ροείκίαῖ, αἱ Νἰεουα]νηι βάπη οκγενς ραδκὶ 
εέμ υεγοάατίογαι οἵγα [ἰδογαί. Νἰουθι {111 αδίδΙ 
ει [ἱἰαηι μΣοΟΤεΠΙ ἀιπεγαί. 

Ὑο]υί Ρο; φοπιρίπὶ αγ αΠΊηιο Γμ. Ναπι ο 

Ίιδαυο αὖἆ πιομαδίοΓίαπι ἀε]αέας 686561η, υί πυπη ή] 

δο]δΙ11 οκ Ώ8ἱ16Ο ϱὐΒΦΘ6ΠΙΙ6ΓΘΡ, 40 ἀείηάθ 6ΟΠΡΓΕδ- 
ΒΙΛΑ {ΙΙ ΑΡθ ϱοΠΟΘΡΙΦΦΕ6ΠΙ, ]4πιαυο Ίου Όθμυπι 

γε]υί ιπαπἱρυβ (οηεΓεΙΩ, αίᾳμθ αἰίᾳαυοί 108 ἀῑες. 
ἕλίο οχθρἰδδδιη, τερεηίθ ἃ ΠΙΟΤΡΌΟ, ααἱ ραγίπι ]411 

Ἠη] μὴ ποροιἰπα [αοθβθδεὺαί, ραγείπι Πηιἰμαραίυς, 
δυὐπιοίίιθ δΗΠι. Λο δἱ Ὀυἱο γε, 4 πολλή αοοϊάἰε, 
Ἱππαρίηοιη φμαπιάασι οἱ οἰπιλιάίποω ἰγοηίγο 

ὥσπερ οὖν ἐπέτεινον, ΠΙα]ΟΤΕΦ ε]μς Γεὶ δρες εοπεὶ- 
Ρἰεῦαπι. 

(24) Ταῦτα διδάξαι ἵνα «ο. Βεμ. εἰ Οοιμύε[. ἵπ 
θέ. ταῦτα δεῖξαι, [ιο ΟδἱΕΠάεΤΕ. 

(207) Εὖ ἴσθι. ἴια «ο. Μερ. εἰ (οπιεί[. Ἱη εἰ. 
εὖ ἀθοφὲ. Πού Βἱ]Ι., πι εγεάς. 
(ς) Περαιτέρω προήγαγε». δὶο ομῖπι Ἱορεπάμπι, 

αἳ( ΕΙΠ{. πος {1Π γυ]ρα(15 οχδπιρΙΣΓΙΡιι5 προσήγαχεν, 
ὶά ηιιοὰ δα:ἰς ἱάϊσαί αἀγορίιι ρΓῶεσύσης πεοαι- 
τέρω. δὶο θἰίαη Ιιαυεμί ουά. ο Οσοι υε[.; αἱ Ρίο 
πια. οἱ. Ἰἶδμ., Μομίας., Μογοί. εἰ οὐμιὺοῇ. 
ποῤῥωτερῳ. 

(27) Σανξαρίδος θερμοῖς. Μοπίιο. 6ἱ λΜοτει. 
Ζανζαρίδος θερμοῖς. νί επἰπ ριο Ἰηβτυνίθ οιηθα 
εα]όα. Λι ἵπ οοἆ. Ξανξαρίδος. ΝαΙη εο ου ὁχ- 
ςἰΓιΙΟΜΗΙΏ οταί Πιοπαδσρίπι, οιι]18 [0084 ν)νου] 
γαῖῖυηο 49 μ.θάϊοοσυπα οοιιδί]]ο αἱ 1ὺἱ ποοθδδε Ρι- 
ιαυαἲί στομογίυ8. 

(2) Καθῃρηµένους. Επιοιάαιά αθ εδί, αἰί ΒΙΠΙ., 
Ηεσναᾳ. ουκ εκ Εγουοπίαμο, οἱ Ρίο χεκατηρηµέ- 
νους, δΗυδἱἑ πο οδί καθηρηµένηὺς. 

[μπι ΜΗ αρρε[ίαι Εετεηοτίωδ, ημία Αἰφρίαπαιν φυτοτὶ 

Ὄναρ ηὐθύμησα. Καὶ γὰρ µέχρι τῆς μονῖς 
ενεχθεὶς, ὥστε τινὸς ἓχ τοῦ λουτροῦ παραμυθίας 

τυχεῖν, εἶτα τὶν σἣν συντυχίαν ἑλπίσας . καὶ ὥσπερ 
ἐν χερσὶν ἔχων δη τὸ ἀγαθὸν, χαί τινας ἡμέρας 
ἑνδιατρίψας (55) , ἑξαίφνης ἀπήχθην (54) ὑπὸ τῆς 
ἀῤῥωστίας, τὰ μὲν ἤδη λυπούσης, τὰ δὲ ἀπειλοῦ- 
σης. Καὶ εἰ δεῖ τινα εἰκασίαν εὑρεῖν (55) τῷ πά- 
θεε, ταυτὸν ἔπαθον τοῖς πολύποσιν, οἳ βίᾳ τῶν σε- 
τρῶν ἀποσπώμενοι, χινδυνεύουσι χαὶ ταῖς χοτύλαις 

(29) Ὄνομα ἐπιθεῖναι. 0ο. εἰ Ώδρ. ας Μον. 
ὄνομα περιθεῖναι, σμεπιάαπι ερὶεεορὶ Μοπιῖνε ἐπάκδ- 
μὲ. νοὶ οκἰάαπιε (Τἱδιδγίπί ποιιεΠ. 

(50) Τῃ ἑμῇ εχρώσει. Ομἱἁ ἱερογ]ί Β.Ιἱ. ἰποει- 
ελ ΟµΙΠίηΟ, ἆμίῃ ΓοὐςΙξ, Σµ1ηπια Ίμεα ἑνιδοείἶιαιε 
υἱγηφιιο εοπδεγνα(ἶοιαε. Ὑο]α]ί ργο[οείο ουἰτέωνιφαε 
εἲ αἰποιίομε. οομιοξ : Εαιαειἰς οἰγίθες μιεῖς οΝοείο- 

Ὦ φιέὲ ευτ)κτει[ο. Μος ἵη «οὐ. γάρ ἀθθεί. 
(51) ΚὐΛαθεστάτοις. Όιο «οἱ. Β6μ., Μοηπίῖας., 26 

Μοτο]., ΠΘΟΠΟΠ οἱ ἵη οἱ. αι ραδάλ]η εὐσεθεστάτοις. 
(65) ΑΙίας ΟΙ ΧΧΥΗΙ. δοεῖρία οοάθιι πα ολα -- 
. αὐτῷ, ἰὰ δδί, Ὀλυμπίῳ. 604. Ὦ. ὅ, Εὐσεδίῳ 
φίλῳ. 

(65) ᾿Ενδιατρίνας. ἴια οοὰ. Βθρ., Μουέιο , Νοτεί. 
οἱ ΟοιΗΡΕΓ. ᾗ οὐ]! Φαννας μωκὸ 

(61) ᾽Απήχθην. ἴια «οἱ. Ὦομρ., Μοηέιιο., λέγε]. 
πο Οὐμιδε[, ἀπηνέχθην ὑπὸ τῆς ἀῤῥωστίας, αυοά 
Ρ.ΙΙ. : Οὐ πιογθιπι αθίαίκε σι. ΕΙ. : ἀπηνέχθην. 

ὦ5) Εἱἰχασίαν εὑραῖν. (ο. Μοτεὶ. οἱ (ὐ0./. 
λαθεῖν, 
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πολλάκις, ὧν τι προσαφιᾶσι ταῖς πἐτραις, ἥ τι παρ) Α οροτίθί, άριη πι ή, αφ ιοί Ρο]γΡί8, εδ νοπίς; φἱ 

αὐτῶν προσλαµθάνουσι. Τὸ μὲν οὖν ἡμέτερον τοιοῦ- 
ϱον. ΄Α δ ἂν παρὼν ἑἐδεήθην τῆς σῆς χαλοχαγαθίας, 
ταῦτα χαὶ ἁπὼν ἐθάῤῥησα. Τὸν υἱὸν Νιχόδονλον 
σφόδρα εὗρον τῇ τοῦ δρόµου φροντίδι (ὅ6), χαὶ τῇ 
τῆς μονῆς προσεδρείᾳ στενοχωρούμενον, ἄνθρωπον 

καὶ ὁσθενῆ καὶ τῶν τοιούτων ἀήθη , χαὶ τὴν ἑρημίαν 
οὐ φέροντα. Τοῦύτῳ, «πρὸς ἄλλο μὲν πᾶν ὅ τι ἂν ᾗ 
σοι φίλον, χρήῄσασθαι θέλησον ' χαὶ γὰρ πρόθυμος 
εἰς πάντα ὑπηρετεῖν τῇ σῇ ἑξουσίᾳ ΄ ταύτης δὲ, εἰ 
δυνατὸν, ἐλευθέρωσον τῆς φροντίδος εἰ µή τι ἄλλο, 
παὶ ὡς ἡμέτερον τιμῶν νοσοχόµον, ἐπειδὴ πολλὰ 
χαὶ περι πολλῶν δεηθέντες (27), καὶ τυχόντες, 
χρῄκομεν χαὶ εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς τῆς σῆς ἡμερό- 
τητος. 

ουπ βού πι 4 τυρίυυθ Ανοαπίας, ΡοΓΡ8Ρε ἆθ 
αοοἰαυυ{ἰβ΄ ᾠἱοφαςἱα ροσἰευίωαι γθιήαπὶ, φἱρρθ 
απιοΓΗΠὶ Εμ ΠΠ αυ αὐ 119 
αἰἰᾳιιίά αφδιηιυμί. Αἴθυο. ἀιζυδηιθάί αἱάάαπῃ Πο- 
υἱ6 σομἰφίι. Ου αὐΐθιν α (σα ῬερλΠίαίὁ 6οζαπι ρθ- 
Μΐβδειι, Ίνῶο ἀὐβθπ ᾳποφιθ ρείετο πΌῃ Αυῤήαν). 
Εἰίαιη ποδίτυα Νίεοραίαπα, απ «ασθιι φγμοΐμι- .: 
ἀπα, ἴυτι αρεἰάωα ἱῃ ΙΠοΠαΡίΘΙΟ οοπιπιογαἑοἶια-ζ ον - 

γαἰὰο ῥγεδδυπη οΠεπά!, Ἱοιηίπεπι εἰ Ιπίήγπϊς νί- 
Ρας, οἱ Γορυπι Ώ])αςπιοάί {πδο]οηίεηι, δἱ φοΜαάΐηθπι 

ιηηίιηθ. [ουθΗέοΠ. Ηυ]υ οΡροίτα αἆ αυδπιουηᾳθ 
ἱίαπ} Γ6Ιη εἱΡἱ εοτάἰ {μοσίέ, υἱατίδ νοἰίπι » θἱᾳ μάθει 

αἱ οΩΠὶὰ Ρτοπιρίο 4416 ἱπρίρτο ἄΩΙΠΙΟ Ηὺὶ ορο- 
τα παναυϊι. Πας αμίοσ ουτα, οἱ ἠθγὶ ρυϊθδί, εἰ 

Ἰδεγα, οἱ ποη ἰίαπι υἱἱαι οὗ 318211, ΦάἱίοπΙ μί ὦοο Ιοποτῖ6 αἱ Ἀαύῦθᾶθ, αἱ πιο ὠρτοιαπίθπι οἱ- 
τας. Οιαπάοφιλάθιη ουσ πμ] οἱ Ρτο πια]ιής α ἰο ροιἰοτίτηαφ αίᾳυο οδιηιθεπς, ια ποφυθ 
εΓᾷὰ ΠΟ8 οφ, πιαηβυσἰυἶπο ορυΦ Ἱαῦοπιυς. 

ΡΚΖ’. ΕΛΛΑΔΙΩ (δ), οχΣΥΙ. ΠΕΙΙΑυΙΟ. 
Ηἰε εοπιπιοάὀ εο[ἰοέεαπάα εε ο[[ετι 1321 ερἰείοία, φκΦ ε]μκάει ατθιπιεπί εἰ οαάεπι 4ὲ ἑαδδα φοτὶμία εεἰ αα 

δαρετίυγ. Ν πείτε ἐπιρίογαί ορεπι  εἰ[αά!ί κι Νἰεοθκ/με ριθ[ίεα τε οπεγἰθμο εοἰσαίμτ, αίφμε ο(ἵο εί φμίείἐν 
οί ασε εεί, τεάἁαί κ. 

Ἡδὺ μὲν καὶ ἄλλως (29) τὸ προσαγορεύειν τὴν Β ὁυουπάμιη υ{ίαιε εἰῖαπι ἀἰία ᾖ6 Ο8!Ι5ὰ Γ6ΥΓ6ΙΙ- 
σην εὐλάδειάν ' ἐμοὶ δὲ ἤδιον οὕτω διαχειµένῳ. Τὸ 
γὰρ καθ) ἑχάστην σχεδὸν τὴν ἡμέραν ἀπογινώσχε- 
σθαι (10), πλέον ἔχεσθαί σου ποιεῖ, ὡς ἂν (41) τὰ 
τελευταῖα παρακερδαίνοντα. Ἐπειδὴ δὲ τὸ (49) χὲρ- 
δος ὁμολογῶ, χρεωστῶ τὴν ἀντίδοσιν τῷ αἰδεσιμω- 
τάτῳ υἱῷ Νιχοδούλῳ, παρ οὗ τὸ χέρδος ' ὅπερ δὲ 
ποιοῦσιν οἱ πένητες πρὸς τοὺς εὐπόρους βλέποντες, 
ἵνα παρ᾽ ἐχείνων εὖ πάθωσι , τοῦτο χαὶ αὐτὸς ποιῶ, 
διὰ σοῦ τῷ ἀνδρὶ διαλύων τὸ χρέος. Χρῄζει δὲ ἀπρα- 
Υµοσύνης πάντα τὸν χρόνον ταύτῃ συνειθισµένος " 
πρὸς ταύτην (45) αὐτῷ συνάρασθαι χαταξίωσον. 

ΡΚΗ’. πρυκοπιᾳ (η). 

απ (υαπι δα]μίαγο : θεὰ Πιἰ Τί αΠεςίο /υευπάϊια 

οί. ΝαΠ} αωοά οἱπρυ]ῖ6 {ειπιο ἀῑεῦιις αηἴπιωπη ἆ6- 
δροπἀφο, [αεί υἱ ΕἱΡὶ αγοῖυςδ αἀμῶγοβη, φυὰδί 

ποτὶφδίπια ολ]ίος ἱιοσί[αοίθη». Οὐπ αιίοπι Ἰογυπ] 
[αίρας, ΤΕΠΙΙΠΕΓΑ(ΙοἩσίη ἀεῦοο Γονοτεπάο Ππαχίπηθ 

Νϊοοῦι]ο, 4 4ωο Ιαογυπη αροθδεῖε. 0αθά ΡοΓὸ [α- 
οἶυπί ΡᾶΙΡοΓες ἵπ οριεηίος Ἱηέαθηίοδ, υὲ αἲ ΙΙ 
Ῥοποβείατν αοοἱρίαηί, ἰάδιη Ίρ9ο [αοἱο, ἆμπι Ρος {ο 
γὶτο ἀθΏίέμπη οχφοἱνο. Εμοῖ απίεπ οἱἷο οἱ αυἱείθ 
ουἱ Ρογροίυο 9βδιδίυς οοί : υἱ {ία [τυαίαγ 1]σπι αά”- 

Ίυγαγθ ἀἱρηθεῖε. 

109 ΟΧΧΤΙΙ. ΡΛΟΟΟΡιυ, 
Ρτοεορῖμπι (οπείαπἰποροίἰ Ῥγα[εεί, απεϊοἰεέα εἰδὶ οσο} Πε, ἀαἲῖς ἵπ αθτο ΑΤΙαπΖΟ [εετίε, Ογεφοτίιν 

εα[μίαι. 0ο αππο ἀαίῶ εἶπί ε6ΓΙΟ είαἰμέγέ ΠΟΠ ΡοΣδΜΠΙ9. 

Διὰ μακροῦ σε προσφθἐγγοµαι, τὸν ἀντὶ πάντων 6 μοΏβο Ἱπίθγνα]]ό ἰ6 οα]μίο, αίᾳυθ αἰίοφαος, αἱ 
ἐμοὶ (45) καὶ πρὺ πάντων, ὃν χαὶ παρόντα τῶν µε- 
Υάλων Ἠξίους, χαὶ ἀπόντα οἵἱδ ὅτι τῶν αὐτῶν 

ἀξιοῖς. Μισθὸς δὲ γΣενέσθω τῷ διαχόνῳ τῆς ἐπιστολῆς 

τῷ υἱῷ ἡμῶν Ἀνθίμῳ (46) ὑπὲρ μεγάλων μέγας. 
ηἱς οὗτος, τῆς παρὰ σοῦ προστασίας τυχεῖν, ἓν οἷς 

ἂν δέηται. Μέγιστον δὲ εἰς τὴν πρεσθείαν ἡμῖν, καὶ 

ὁ ἀνῆρ οὗτος (17) ἐξ ἐπιφανοῦς στρατείας, ἴσως χαὶ 

ὦ)) Τῇ τοῦ δρόµου φροντίδι. Ωοπιοεί : Οιγεις 
ριο[ἱοἱ εμτα. Λά αμἱά Ώδο, Ἰπᾳιίέ, οἵΠι μονῆς προσ- 
εδρείᾳ, Πὶδὶ εκ Ί]]α, αι [οτίο ἵη δίγαία ραὐ]ίοὰ 
οἵω!, σἱο ουτε ριβ]]οο ΟΡΟΓΔΙΩ ἀαὺῦαι. Μοπίαο. οἱ 
Μοτο. τῇ τοῦ νόμου φροντίδι, ααοά αἰυά θ886ἱ, πθς 
δαἱἱς Πο]. 

(57) Δεηθέντες. [ια οοἆ. Ἰθμ. οἱ Ὁ, ὔ. Μοπιας. 
Μοτο. οἱ (οπ)ϱΡ., βἰσαιο ἱορῖί ΕΙ]. η οὐίι. δεη- 
θέντα, δ8ἀ ἱπ πιαγρίηθ δεηθέντες. 

(28) ΛΙἰαςΟΟΧΧΧΙΥ. δύεἱρία εἶτσα Ἰάρπι ἵοπιριφδ. 
(59) Καὶ ἅ-]λως. ἰΙὰ «ο. Ἀθμ. οἱ Μοτο. ἵη ποιίς. 

(οάὰ. Ῥαεν. 1 οἱ 3 γὰρ χαὶ ἄλλως. ἵπ οά]ι. χαὶ 
οις. 
(10) ᾽Απογινωσχεσῦαι. (ο. Ρὰ58. 3, τὸ γὰρ 

καθ ἑκάστην ἐπιγινώσχξτα! σχξδὸν τῆν ἡμέραν. 

ἱησίας οπΙπΊάΠ, Δίᾳυθ6 ΑΠίθ ΟΠΙΩΘ8 Ὠ]Ώί 66, ΠῃΟ - 

αυο εἰ ργαφεηίθι πιαρηΐ Ἰοποτίδυφ οοπιρ]θείο- 

υαγίδ, οί αὐφθηίθηι (86ὶο οπίἰπὶ Πλ! Ρεγδυαύοϱϱ) 

ἡἱδάθιπι οοπιρἰθοἰογἱθ. Μετοε αιίθει ΠΙἱο Ποβδίγυ 

Απηνίπιο, υ]υ9 ορἰθἰοἱ πιὶηϊςίγο, Ῥτο ἱηρεπίίδας 

γοῦυς ἱπσοης γεροπάαϊίιιγ. Οἱ ἰαπάθπι ο ὃς 
αἱ ἱω τεῦις ορυ8 οἱ Γμορίί, ρα ]ἀίσωι ἑααια 

(41) Ὡς ἄν. 0οὰἀ. αμα κ, ὡς ἀεί. [ία οἱ 
Μογε!]. ἵπ ποίῖς. Εοῤάιί Οδπιρο[. : τὰ τελευταῖα 
πα αχερδαίνοντα, µί σι επίγεπια οθἰ(ίεΥ εἰμεγεγ. 

43) ᾿Ηπειδὴ δὲ τὸ. Ἱια οοἆὰ. Βορ. Ραςς. οἱ Π. 
η οά(ί. ἐπειδὴ δὲ καὶ τό. . 

(10) Πρὸς ταύτην. Ιι8 Ἱϊάσπι οοἑᾱ. ἵη εύἰἰ. : πρὺς 
αὐτήν. Ὑερῖι Μοτο]. : Ηαιε ἰρεὶ ϱοπ{εΥγε ἀἰρπετίς. 
(οηῦεί. αμίοπι: Αά εαπι, φμαςο, ἱ[ὶ ορἰ(κίατο. 

(44) ΑΙίαφψ ΟΥ]. ἱπεσγίο ίοπιροτθ βοτὶρία, δυἀ 
[ουίο απ. 582. 
ον) Πάντων ἐμοί.Ἱια «οὐ. [ορ., Ἀογεί. οἱ {οιι- 

Ρο. Τὰ οά{ί. πάντων ἡμῖν. 
(40) Αγθίμῳ. Οοἆ. οἱ Μοπίας. ᾿Ανθιμίῳ. 
(47) ΑΝ Πρ οὗτος. (6οπιυε[. ἀν]ρ αὐτός. 



325 6, ΟΠΗΟΟΑΙΙ ΤΙΙΕΟΙ/Ο6Ι φι 

οοπβοηυαίας. Μασίππι ὀμἱεπ ροπάις δὐ περτοςα- Α τοῖς µεχάλοις ὑμῖν (48) γνώριµος, καὶ ἡ συμφορὶ 

Ινοπεπι πολἰς αΠογὶ ἱο ᾳαοσυθ ἐρθοσνίτ, Ἔχ. ὑλαίρηὶ 
βίηυο ἡ]ιςισὶ ηίία, γουίς οὐ άμὸ οηὰφΠής σἱσίς [ος - 
(9950 Πο, αἴᾳυο οαγρθῖὰς "δρΠη]ιας οομ[(9 {ραίς 
"επι [πείεηδ. θψ; οπμΏ Ῥοῦ 56 ριανῖς αἱ αοεσύα αἳε, 

ααΣιΣ. ΕΙΡΕΜ. 

τοῦ σώματος αὐτόθεν τὴν ὄψιν πείβουσα. Βαρεῖε 
μὲν χαὶ καθ) ἑαυτὴν, τῷ παρ) ἀξίαν δὲ, ὡς εἰς, 
βαρυτέρα. Τούτοις προστεθεῖσα χαὶ Ἡ παρ μῶ 
παράχλησις, οἶδα ὅτι χατορθώσει μᾶλλον τὸ σπο- 
δαζόµενον. 

.2Κθ., ΤΩ ΑΥΤΩ (49). 
Ρο {ΕΙἩΡΟΤέ φμο εεγἰρία εεί ως ερἰείοία, ἐἱ δαφετίοτ, ΠΙΗ{ εετίέ Λαδεπικε. Ἐκ Πίο (απίαπι νετδίε; Νά 
ανα οοΓροβίδ ναθμπάίηθ πἱδγοιπας, οοιιγεμἰδδέπιιις {ο, δἱ ἴναπο Ρεῖ η08 Ιἐραίίοπθπι ἱραί οὐἱϊκδόπιυς, οὖν- 

1ἱεετο [αε εοί (γεφογίωπι (οπείαπιἰπορο[έπι ργυβεἰεεεπαὶ οοπεἱ(] μπι ΠΟΠ οπιπἰπο αὐ)εοῖεεε; εἴφκίάειε ρτείε- 
εἰ ἵπ εα 1ὸε ἀεθεθαίν υεἰ Ργοοορίωπι αἰἴνηη [μἱνεε. Οὐεεγυαπάωπε εἰίαπι γεροτίῖν αά πκριῖαε ΟΙψπεμίοέὰς 
υΟεαίµηι α Ὀγοςοίο, Ροδίεα, μέ υἰάείπιως, πη[ίαπι αἰίαπι, Ῥγᾶ!ετ ΠΙΟΤΗΠΙ, επεΝεαίίοµειι οδΙεπάετε; φιού 
αΓΟΙΙΕΠΙΟ ἐδί διιβεγίοτεε [ίετας αά βτοεορίμπι (Θοπεἰαπιἰποροιἰ ῥτγα[εοίμπι σεγἰρἰα» 6866, 
οπιπίπο τα[εαἰαίκεο Πηιές εἰοίίαιὴ. 

πεε ϐ.γερογίαα 

ΝίΦί Ργὰνο οογροΓίἰφ γαἰοίυάίπο ιίεγοπιυγ, αἰαιο Β ὮΕὶ μὲν μὴ πονηρῶς ἡμῖν ἔχρητο τὸ σῶμα, μτᾶ 

ἆθ ἵρεα θἱἰΔΠῃ Υἰίὰ πιδἰαῦ1 6ρεῃὶ Ώαῦογοπιη5, ρω υσῃ 
ἐ]ιά ας πιαχίπιαπ ἱυσογυη [οοίφβδηια6, υἲ ἴυο 
οΟβΓΘΡΦΗ ἆο οο]]οαμίο {γαθγδπας, αμοἆ οπηηἰηο 
ποβὶγὶ οΓβα {9 ο[Πεῖὶ ταί]ο ροβιυ]αῦαί : ἀείπάο ρες 
ΠΟΦ ἱρδοῦ Ίαιο Ἱεραίίοπεπ οὐ]δδεωαν. ΟυὐοΡἱ4Π) 
ΔΙἱ6ΙΑ, ΠΙΟΤΡΟ Ρτουθι6, αμα ολἰοηῖθ γἱποιὶ, 

14έ6ΙΏΙΙ8, 6Ο δΡοβίθ ποδίγα οἱ νο]μηίαίο Ίος ἀθίεὶ- 

πιθηϊυπι αοεθρίπηυς5, αυυά υρθοτογαί, ἰἀ [αοίπιυς, 

ιεᾳυο ρε; Πίίθγας αά1ιπΙΒ, αἴᾳμθ απιρ]οσίίπυς εξ 

εκοβευα!η!!γ, οαΠ]θιιο Πάμοίαπι οομοἱρίς, μέ ργο 
εοη({46οΠο Ποδίγο Ειωροπίο ΓοβεπιΙ5, 4ὐυ6Π 4 (υὰ 

ηθηίἷ6 πιαρηἰἰωάίπθ 4ο ργῷδίληίία ἀθροδοίπιμδ. Λο 

οἱ ααἱάθιυ πι ]απι ογίπιθη 65ἱ ο [ωπ]]ατίίας, τι» 
ὶμαῖ επι Βερίαπο Ἰομήπο 110 ουηςρεἰογαίο οἱ 

περὶ τοῦ ζῇν αὐτοῦ πονηρὰς εἴχομεν τὰς ἑλπίδας, 
πρῶτον μὲν (50) ἂν καὶ µέγιστον ἔχε αμεν τὴν 
σὴν συντυχίαν χαὶ συνουσίαν (51), ἡ σοι παρ) ἡμῶν 
πάντως ὠφείλετο" δεύτερον δὲ δι’ ἡμῶν αὐτῶν ταύ- 

την ἂν ἐπληρώσαμεν τὴν πρεσδείαν. Ἐπεὶ δὲ χεί- 
µεθα παντελῶς τῇ ἁῤῥωστίᾳ πεπεδηµένοι, χαὶ οὐχ 
ἑχόντες ἐζημιώμεθα, ὃ δεύτερον ἣν ποιοῦμεν, πρὀε- 
ιμέν (52) σοι διὰ τῶν γραμμάτων, χαὶ δεξιούµεδα, 
χαὶ χατασπαζόµεθα (56), καὶ θαῤῥοῦμεν δεηθηνα 
περὶ τοῦ συνδιαχόνου (54) ἡμῶν Εὐγενίου, ὃν ἕξε-- 

τούµεθα παρὰ τῆς σῆς µεγαλονοίας. Ἐὶ μὲν οὖν 
οὐδέν ἐστιν ἀδίχημα ἡ πρὸς τὸν ἀνόσιον "Ῥηγιανὺν 
οἰχειότης (οὐ γὰρ ἄλλο γε οὐδὲν ἁδιχῶν φαίνεται], 
δι’ αὑτὸ τὸ δίχαιον, οὗ σὺ βραδενυτὴς (550) χαὶ κρο- 

πε[ατίο ἱμιεγοθθδίἰ (µθ6ᾳ6 θηἱὰ ουπι αἱάαμδ1ω Ο στάτης ' εἰ δὲ ἀδίχημα τοῦτο χρίνεις (56), διά γε τὸν 
αμ δεεἰθεῖθ αἀμι]θίσδο «οηδία{ ), οὗ ]18 ἵρευπι, 
ου]υς ἐν αγΏἰίε; ας ραίτοπις 65 : οἱ αἱίθιη ἰὰ ογἱ- 

Ἠ]6Ώ 0580 66Η868, εθΓίο ἵπ Ὀοί ρταίίαην, οἱ αθειξ, 
86 δποεζμίίθ ποδίγς οἈυδς, 4 μάπι πι]ς υἱγὶς Πεἱ 

Ἰηοξ ργαἀῑἰῖς γοησγδϊοπί 99866 ΠΟΠ ἱβηθΓαβ, απο 
Ισίίας, 41δο, βγαιἰαΏ) οἱ πουΐδ, θἱ υΠΊνογδο οἶθιο 
εοποοάο; αίθιιο Ἰομήοι οαιππία Πὐυογαπάο 

[αιδίας Ε)ὶ ἀἰνίπας 6ρος ο[Πίοο. Θἱ Ίιου [δυςΓῖ, 
Ρο 15, ααθ ἐπραῖδ, ποῦ μἱπογα (μ]δὶ οο ἀῑσία 

μοηος. 

(48) Με]ά.οις ὑμῖν. ἵια «οἱ. Β. ὅ, Β, οἱ ΟοιιδοΓ. 
Ἱη οί ὑμῖν ἀθερι. [ου άῑί (απιοη ΒἰΠλις. 

(49) Λίίας Ο01ΥΗΙ. ἱποστὶ ἰθπιροτί, 5οἆ [οτίιο 
εἰβάθπὶ Απη]. 

(50) Πρῶτον μέν, οἱο. Ἠωπο Ἰοοιπὶ, οἱ Πλ] 
εουςεί αάάσμ μπι, δἷο νουί ΟοιβῦεΓ.: ΕὈγίπιιπι ἠ {ιά 
ας Πιαφ ΠΜ εχξεπ ερ)ιδεεμ(ἶ, 64 (10 εοπᾳΓεέςι ας 
οο({οφιίο ρο(ἴγεπιμν, φμῖρβέε φὶ Παπο [εφα[ίοπέπι βΡεΓ 
06 ἱρεος οὐἱΐδεεπιμε. ΒΙυς , ἡιαυίέ, 9ο ἁἰν]άῑί ; 
5ο) πιοἰίας αο δἰπιρ]ίοίας οἀίία ὄγῶζα 08 |οοί]ο- 
οι, Ύ14Π1 δοο μέ θδί, που αἁιπ]ιμηίι. Ὀπιυη 
ἈριιοβοῖΙί ἀθίγίπιοπίιπι (τορογία5 , φαοά ργθομίία 
Πα οχοἰἀετῖ , οι{ δΙίογίη [αοὲ, υἱ ρογ ορἰδίο]απι 
α(1ὁ8ί οἱ Ιπίογροίιίοε: Ὁ δεύτερον ἣν, πρόσιµέν σοι 
διὰ τῶν γραμμάτων. 

(51) Καὶ συνουσίαν. Λἀάΐπιας εἴιπι ο0οἆ. Βομ . Β. 
ὦ οἱ Ι, 4ο Μογοί.: "Ἡ σοι παρ᾽ ἡμῶν πάντως ὠφεί- 
λετο ΄ δεύτερον δὲ δι’ ἡμῶν αὐτῶν ταύτην ἂν ἔπλη- 
ρώσαμεν τὴν πρεσθείαν. [,ερῖι Μοηίαο.: Καὶ συνου- 
σίαν, αν παρ ἡμῶν σπανίως ὠφείλετο) δεύτερον 
δὲ ὡς δ.᾽ ἡμῶν αὐτῶν ταῦτα ἐπληρώσαμεν. ἵὴ οά:ί. 

θεὸν, ᾧ παρέστηχε (01), καὶ τὴν ἡμετέραν πολιᾶν, 
ἣν αἰδέσιμον οἶδας (58) πολλοῖς τῶν φοδουµένων οὐν 

Κύριον, δὸς οὖν (59), παραχαλῶ, χαὶ ἡμῖν καὶ τῷ 
χλήρῳ παντὶ ταύτην τὴν χάριν ̓  χαὶ δεξιὰς σεαυτῷ 
ποίησον τὰς χατὰ θεὸν ἐλπίδας, ἑλευθερώσας τῆς 
ἐπηρείας τὸν ἄνθρωπον. ᾽Αντιλήψῃ δὲ, ὧν δίδως, 
οὐχ ἑλάττονα (εἰ μὴ µέγα τοῦτο εἰπεῖν), τὰς παρ) 
ἡμῶν εὐχάς. 

Ππἰηιῖς ΠΙΑσΗΙΠ) ο5ἱ), Γοο]ρίο8, ὧοο θρί, Ὠοδίτας οἱ3- 

χαὶ συνουσίαν, ὅτι παρ ἡμῶν αὐτῶν ταύτην ἄνεπλτ» 
ρν 

εοὰ. [λορ., Ώ. 5, οἱ Π., Μοτε!. πο Οομ1υθΓ., φίσφυθ 
Ιερίι. ΒΙΙ. αμὶ νεγί]ὲ: ϱκοά ἀείπεερε εεφµεθαίωτ , ἰά 
[αςίμιικ. Μοηίαο. ὃ δεύτερον ἣν προσίοµεν. ἓν είε. 

ώσαμεν. 
(539) Ὅ δεύτερον ᾖν «ποιοῦμε», πρόσιμον. ἵία 

ποιοῦμεν ἀθοςί. 
(ὅ5) Κατασπαζόμεθα, (οὐ. οἱ (οπιῦςδΓ. ἆσκα- 

(54) Συνδιακόνου. Ἱια οοἆ. Βορ., Μοηίας., Ἀξογε]. 
ζόμεθα 

οἱ Οοιηδο[. Ἱη οὐ]ί. διαχόνου. 
(55, Οὗ σὺ βραδευτής. Τὰ οοὰ. Βομ., Μοπίαο., 

Μυτεὶ. ας 6οὐιυθί. ἵπ οὐ1ἱ. χρατεύτηῆς. 
(56) Τεῦτο κρίνεις. Τὰ οο. Πιερ. Β. ὅ. Μοπίαο., 

Μυτε]. ο (Οοομ19οΓ., ἱρεεηιθ ΕΙ. ἵπ οὐ. τοῦνο 
κρίνει. 

(57) Παρέστηκε. Μοηίπο. εἰ λΙογε]. παρέστηκας. 
(58) Οἶδας. Μοτο]. οἱ Οοσι)ο[. οἶδα. Ι 
(59) Δὲς οὗτ.. Ἱία «οἱ. Μοτο]. οἱ (Οοιιδὸί. Τη οα]ι. 

ἀοσδι οὖν. 



ΕΡΙΡΤΟΡΑ ΟΧΧ}Ι. 196 

ΡΛ’. Τῃ ΑΥΤΗ (600). ΟΧΧΧ. ΕΙΡΕΜ. 
Ρετίοτγεε ερὶειοία, (κα πυῖν ἴπεεγιὶ (ἐπιροτίδ, πεεθεξαγίο Παῖς μημμώ εἵαΜί, ιά «εφ, πεπιρε 
φμαπι Ρτοεορίο εεγὶρεϊε. (οἱἱ8ίαπίΙποροιἑ Πιαὺίίηι 68ἱ αππο ὅδ2 εοπεἰίμηι; αά φιιοά πιαίμγε, [οτίε υετί 
» Τεί οἰίας εἰἶαπι α Τ/ιεοάοτίο (2γεφογίιμ Λοπογὶς εαυδα υοεαία5 εεί. ἨεΓΙΗι εµΏι αάθδδε πο[[6ί, αἱ ας- 
ἰε ΠΚΟΓΦΟ ΠΟΠ ῥροεεεί, αά ῬΒγοεορίωπι ποίατίµηι, δε. Τ/ιεοάοδίο α δεετε[ίδ, μέ υμέι ΤΙ{[επιοπίΐμδ, οει ρτα- 
πι τὶς (Θπείαπίϊποροιἰίαπα, ἓἱ παδθεί (ο(Πο[τεάις, ορἰκίοίαπι 150, αἰίας δὺὸ, ἀεάΙ:, ια δε ετειδαί, αἱ 
1ρίμπι γοθαί, μέ 4εί ορέταπι Πθ ρἱ]δβίηωιας ἱπιρογαίος ποιο ο ἱφυλνία 5ο 6υπθιηηθί, 5ο ἱπῃριπίέαιί 
οαί, εἰο. Αἱί αµίεπι εε (γεφοτίὰε αὖ οπιηἰθιις ερἰεεοροτωπι εοποἰϐὴς αὐΙιΟΥΥΕΤΕ, ΡΥορίετ τίαας εί εοπίειι- 
Εν Φιεἶθιι9 ἰπίόγ 6 εοα [Πἱείαπί1. 

(ω μὲν οὕτως, εἰ δεῖ τἁληθὲς γράφειν, ὥστε Α ἕΈσο, ἳ ἵεγα ρεγίὮθγο ορογίθί, ἴνου ἁΠίπιο διπῃ, 

χ «σύλλογον φεύγειν ἐπισχόπων, ὅτι μηδεμιᾶς 
ου τέλος εἶδον χρηστὸν, μηδὲ λύσιν χαχῶν 
ν (61) ἑσχηχυϊΐαν Ἡ προσθήχην. ᾽Αεὶ γὰρ (63) 
ειχίαι χαὶ φιλαρχίαι (ἀλλ ὅπως μὲ (606) µε 
χὺν ὑπολάθῃς οὕτω γράφοντα), Χαὶ λόγου 

τονες (04) ' χαὶ θἄττον ἄν τις ἐγχληθείη χαχίαν 

ις (65) διχάζων , Ἡ τὴν ἐχείνων λύσειε. Διὰ 

εἰς ἐμαυτὸν συνεστάλην, χαὶ µόνην ἀσφάλειαν 
: (606) την ἡσυχίαν ἑνόμισα. Νῦν δὲ καὶ τὴν 

στίαν ἔχω προστατοῦσαν τῆς κρίσεως, ἀεὶ 
ν (07) τὰ τελευταῖα πνέων, χαὶ εἰς οὐδὲν 

εῷ χρῆσθαι δυνάµενος. Διὰ τοῦτο συγγχινω- 

υ μὲν ἡμῖν (08) ἡ ση µεγαλόνοια, πεισθήτω δὲ 
ιοῦ χαὶ ὁ εὐσεθέστατος βασιλεὺς, μὴ ῥᾳθδυμίαν 
᾿χαταγινώσκειν, ἀλλὰ συγγινώσκειν τῇ ἁἆσθε- 

δι) ἣν οἷδς χαὶ συγχωρήσας (09) ἡμῖν, δεηθεῖσιν 
ἄλλης εὐεργεσίας, τὴν ἀναχώρησιν. 

υἱοιηποπ ορίδοοροτυιη οομνορίυπ Γυσίαπι, αἱο- 

ΜΙΣΟ Π 11115 οομοἳ ἱ Πο ἱσέυι οἱ [αμδίαπῃ νἱάὶ. 
που φιοά ἀερυ]μίοιθπι Πιο ροίίτδ, αὐδιῃ 

αὐεθΦδἰοΏθιη αἱ ἱποΓθπιθηξὰ μαυμοείί. ὥδπρος 

θΗἱπι δυμί εοπἰοη!ἶοΏς8, εἰ ὁἀοιμηαπάϊὶ ουμἰαἰίαίου 

(46 πο Πῃθ, 4ὐ35ο, ΡΓΑΥΕΠΙ εί πιο]θίαπ οχἰδίίπιος, 

[ιο δεγἱυθηίδηι), ηθο 5 ααἱάθπι νογυίθ οχρἰἰοαιὶ 
ααθυμί; οἰίμδᾳιε αἰᾳαῖς ἱμργοήταἰ5 αγρυείυς, 

ἀυηι αἰἱΐθ δε ]ιάΐσθιη ργαδεί, (4 σΗ1 ΠΙΟΓΕΙΠ ΙπΙΡΓοΟ- 

υἱιαίθς οοπιρεϊηιαξ. Ργορίεγεᾶ ιμθπιοῖ {ρ96 οο]]ορὶ, 
ἁμἱπισφαυο ϱοεμΓἰβί6ηΙ Ἰη δοἱα αἰιθίό 4ο 5ο έιο 

πΟἰἡ{ ροδἱίαπυ λαἀϊσαγὶ, Ἀσπο νετο μἱὸ ᾳο(16 Πιθο 
Ἱπάϊςο ραίγοπις πιογὺας αοερά]ί, ηι1ρρο αἱ 4σ- 

μιάϊο [ετο θαγεΠΙΟΦ ο[ΠΠο αρἰτίίᾳςδ, που αἱία ἵπ το 
Β ιμεἱρδο μἱ 4ἱευ. Αίήμο οὗ 8ο οΝ 164 {βποδοαί 
πουί (μα απίπηϊ πιβρηϊιμήο, ἀθίηιθ ΟΡΘΓΔΙΗ ηθ 

Ριδείπιας ἱιπρογαίογ πο Ἱπεγίω αἰιὸ ἱριανίῶ 

ρπιηει, 111 θεά ἱπίγιηϊιαὶ Ἰᾳποδεαί, οὗ 4ΙΙΔΠΠ 6 ({υοηἱο πουΐδ, ἱμδίας ους ου]υφρίαπι ὑοποῇ. 
νο ροδιυἱαμδυς, Φεεοἁθιιάΐ ροἱορἰαίοιη [ο6ἱς5δ πονΙ. 

ΡΑΑ’. 6ΛΥΜΠΙΩ (70). ΟΧΧΣΙ. ΟΙΙΥΝΡΙΟ. 

ΒΙ[ ειρεγίοτίθις Π(εγίε πο 6εφοτίμδ. 1Η1ο ἐιεταία πιαπάαία ρε Πεατί εἰ Οψρίωπι 6αρραάοεία 
οι. ἵ)ιγίφμο τεερομάῖέ. Πίεγτα αά ]οατῖηπε ρεγῖθτε, Φ1ΕΠ {1 ς(γἡαδίπιδηι τοζαξ ἴπ ορὶείοία αά Οἰψηι- 
,θµᾳ6 εµρεΓεεί. ἕα ἑρσα εδί φιια σεφµ!(κγ. 

Ἴτό µοι (7) τῆς ἀῤῥωστίας ἑἐστὶ βαρύτερον, 
ῥῥωστοῦντα μηδὲ πιστεύεσθαι, ἀλλ' ἑχδημίαν 
μαχρὰν ἐπιτάττεσθαι, χα) εἰς µέσους θορύδους 

ίθαι, ὧν τὴν ἀναχώρησιν ἠγαπήσαμεν, μικροῦ 

4ριν διὰ τοῦτο τῇ τοῦ σώματος χαχοπαθείᾳ 
γήσαντες. ᾽Απράγμων Ὑὰρ ἡσυχία τῆς ἓν 

µασι (73) περιφανείας τιµιωτέρα. Τοῦτο ἑπ- 

λα μὲν χαὶ πρώην τῷ θαυμασιωτάτῳ Ἵκα- 

|) ΛΙίας ΙΥ. Βοτὶρίᾶ 4ΗΠΟ ὀ8ὰ., νογθ {λθιμίθ, 
) αὐτῷ. Ργοεορίο. 6οιπὺδ[. Ἡ ραχλιανῷ. Ηι]ιις 
οἱ αυείογ]ιαἰο αά οοποϊίογπΙ οΡΡιΡΙΔΙΗΙΟΠΕΙΙ 
ηιις αὈυθίίΗς, 56 ποπιίποπι ΡΙΟΓΙΙΠΙ ΠΙΟΥΘΓΘ 
... Νες θιίπι ἀθ ῥοπεΓδ[ῖριθ, δε4 4ο ργίἱου]η- 
' αιἰυυδύδηι οομεἰ]ῖς ἰοφυἱεης. Αἱοφι! κεουηι 
ραβηβτεί, μἱροίθ οφ μἱ Ριυσίρυς {μ ]οοίς Νίςεδ- 
ϱὐμο μη αμάίρις {π οζίιηὶ Γογαί, ϱἳ πιββηα 
2455 [αογίέ Οοηβίαπιπορο]ίέαιια θγποά!, ἵπ ᾳὐ8 
ἀοπίαηϊ, αιὶ δρίγίεηί δαοίο Ῥε]] Ιηή1χθ- 
, ἀαιηπαί1, ἀίᾳὐθ απαηθιιαίθ Ρρεγοιςςσὶ δι. 
Ρι!]. 
) Λύσιν κακῶν. 0ο. Τορ. εἴ Όαφ9. ας οι- 
λύσιν χαχοῦ. 
)) Δεὶ γάρ. Τα οοἱ. οἱ Ῥαβ. 8ο 0ο)βο[. 
ο ἷε, πμήφιαπι οπίπι ΠΟ εοπΙεμἰοπέΗι. ΤΠ 
αἱ γάρ. 
) Ὅπως µή µε. Ιιὰ οοἁ. Ἡ. οἱ Ρα58. πο 6οπι- 
ἵπ θὐ1ε. ὅπως µῆτε. 
ἡ Καὶ .Ίόγου κρείετονες. Μοπίας., Μοτε]. 86 
η’Γ. εἰσὶ λόγου χρείττονες. ᾿ 
|) Κπκ/αν ἑτέροις. [ία εοἁ. οἱ Π., 5ἵοαιο ἨΜοη- 
Μογο]. ἂὁ Ουιπύὺσ Γι [η θὐἱ{. χαχίαν ἑτέραν. 

Που πι δὶ πιοΓΏο ἱρδο βαν] ὁδί, αιοά οηὶ 

Άρυγ ἵπι, ΡΤοίαΓθ {άπιθῃ πΟΏ ΟΓΘΔΔΥ, Υ6ΓΗΠῃ Ρο- 

τοργίπδιἴοπειη Ἱ{ὰ ἱοπρᾶπι ἱηίτο, ἵπ μιδἠίοῬ (υπυ]ίς 
πιαίρδυπη Ἱιπρε]ίευὸ 11Ώθας, ἃ φιιθιβ 5θοθςςἱ59ς {40 
πηῖιί ρα ἑ1Ὦ {αἱ αὲ Τοο ποπιίπο ργαίίαπι Φ1οᾳ1Θ 
οοτροςῖ6 α[Πιοι]οπί Ρργορεπιοάσ!η ᾖαυοσηι. Ουἶσία 
6ΠΙ1Η οἳ 4 ποροι]ΐς επιοία υἱί τα!]ο ασίιοςίο νἰισ 

ρ]επάυγο ρΓωδίαμίίος ο8ἱ. Ηος εἰ Πἱμδιγὶκδῖηιο ᾳιἱο- 

(06) Ἀσφάμεια» γυχῆς. ἴιοξο οιἶπι, αἰι ΒΙ., 
φυχῆς ἀσφάλειαν , πι ]9ίῃ ες ϱομ]οσίυγα ἀυμίαχαὶ, 
υὲ η ργ]οῦο δύ1819µο9, δε θἰἶαπι αὐοἰογίίαίο ΗΕΓΟΡΙΙΤΗ 
Ιἱα{1οοζιΠ. ἱο ειπα ἠαυορί 0. Ῥα5ς., Μοπίας., 
Μοτεὶ. 4ο ΟοΠ)Ρ6Γ. ἵπ οὐ εὐχῆς. 
«(67) ἸΑεὶ σχεδόν, εἰο. ΒιΙ.: (0μἱρρε αἱ ἰία πιε 
να πάν. μέ φιοιἱάΐε {εγε οασίγ6υ-0ς δρἰτί(μ5 ε[νεπι, 
πες μ{[ία τε εμἱἱ πιεῖροο φπεαπι. 

(68) Συγγι/ωσκέτω μὲν ἡμῖν. Πα οὐ. οἱ Ρας. 
Μομίας,, Μοτε]. ας 0οιιδε[.; δίοᾳιιο ἱορίέ ΒΙΙΙ., ἰἰουι 
ἡμῖν ἀεςὶί ἵπ οϊῖ. 

(09) Συγχωρήσας. Ἱ.οροεπάμπι [οτίθ: συγχωρῇ- 
σαι. δὶο Ἀομίαο. εἰ λογεἰ. 

(10) Αἰίας Ι,ΧΧΥΙ. Φεπὶρία 4Ππο ὦδὸ. --- Ὁ1υμ- 
πίφῳ. Ἀοπίαο. εἰ Μοτο]. θεμιστίῳ. ΝΙΙἰ γείαί, 
πα Οοπιροί., γδρογίιη ριωσίθις φορὶρεϊςρο ἀ9 
οούεπι αΓβμιηέπιο, γεὶ ϱἴἰδΠι εδἀθιη, Ρ6; ος ἱίογ 
Π]μά ἀερτδεαγοίάς, εἰ υἱ 56 αριιά ἱπιρεΓαίογθαι θχ- 
ευδαγοί. 

(14) Τοῦτό µοι. Ὀσἱθπί µοι Μοπίας. οἱ Μοτο]. 
(12) Της ἐν πράγματι. ΟΌοά. ἓν πρἀγµασι. Ηιιμό 

Ιοσιιη τοὐόί Ου... Νεφοι[ί ὕπεα5δ δο[[μ4ο αὖ 
φιιῖέδ εἰατίίαίο πια ἵπ Γείµς φοτεπάἰς οί «ιάΓΙΟΥ. 
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αοοδρἰΦσοτα : οἱ η υπο 4 ἔυὰ απ]πιὶ πιρη]έμάίῃο ρείο, 

υἱ ρτο ποδίφ 4υ2ᾳ16 ἰἆ θετίὍεΓο πε ργαγείέυς, φυἱρρθ 
4 υειη πιογὸὶ Ιοουρ]είθπι ἰερίε Ώρες. Ατρι- 
πιοπίο οδὶ Ίαπππυπι ἡ ιά, ααοά Ώαπο αοοθρἰιηυ, 
ουµη Ρ6ς οογροξίβ ἱπβγπ]ίαίδπι π6ς αᾱ (6 4οουζτοςε, 
που {6 [ρι], ποὺῖ6 ἠουθεῖέ, Ρις θὶἀάρ ἴ8πι οοπηπιοάο, 

(4πι(ις εχἰπιὶὰ νἱγίαίο ργφάϊἰίο, υἱ ργΦ]ιάῖα ϱᾳ0- 
αυ6 ἵρθα πιδρἰδίγαίας εἰ εχοεΙλεηέῖογὰ αἱηί θὰ β]ο- 
ΤΙ, 4άλπι αἱ ἰοίο πιαρἰδίγδέι6 {οπιροτθο «υῃδο- 

αυ. 

οχαχή. ΡΑΤΟΠΝΙΝΟ. 

5. οπεσουΒι! ΤΠΕΟΙΟΟΙ | | η 

αὐε Ιεαγἱο ΠΟΠ [ία ργἱάεῖη δογίραί, ο άδίὴ ]18δυπ Α ρίῳ (76), τὸ αὐτὸ δεξάµενος «ρδσταγια ' ἐπιστῖα 

δὲ χαὶ νῦν ὑπὶρ ἡμῶν ἡ σἡ µεγαλόνοια χαταίν 
σάτω, ὃν ἀξιόπιστον μάρτυρα τῆς ἡμετέρας ἔχομυ 
ἀῤῥωστίας, Ἠείθει δὲ καὶ ἢ ζημία, Άν ἑζημώκ. 
μεν (74) νόν, μηδὲ προσδραμεῖν χαὶ ἁπολαῦσαί οι 
δυνηθέντὲς, ἄρχοντος οὕτω δεξιοῦ , καὶ οὗτι 

µασίου τὴν ἀρετῆν, ὡς καὶ τὰ προοίμια (15) ὕῖ 
σῆς ἀρχῆς εἶναι τιμιώτερα τῆς δεὰ τέλους ὃτίρι 
εὐδοχιμήσεως. 

9 

ΦΛΒ’. ΣΑΤΟΥΡΝΙΝΩ «(θ). 
Ε; Ίιας εμὶείοία, (μα ε]μαάεπι επι ρταεεάἑπιῖδαε ατοιπιοὶ σίφµε ε]εάενι εἰἶαπι αππὶ εεί, [έφιοι 

δειιε οἴθα Ε.εεεείαπι 6226ἱ απἰπιαίω» (ΥΓεφογῖµε, φµαπίοφκε ε(μάϊο βαεεια οἱ εοπουτάἰἶανι βύνεεφωστεία». ϱ 
ἱρειω ερἐεῖαί, φκαπιυί» ϱγαὈἱ ΠΙΟΤΘΟ ἑαθοτατεί, ΟΙΩΠΙ3, ἐπφκῖς, αριιἀ ποβ Ὀοί ὑεπε[εοίο γουίθ 8 ἕαδοπι. Νὺὰ 
απα{τδ, ΠΙ{ κ«οὐἱεἰ(ε, πἰεί 4ε Εεεἰεείίς [αάε (κτῥαί{ε, υουςί ί πε οοπει(ἱαι (Τέε(ἑ ᾗνε εἰακάαίας» εονεῖκα, 
ὑπη μα), ἰ[ιιά,ημοά αΝµμο ὀδ2 ῥτοσΐπιε «οπεέείήι δὲ αεμπιείεαπι ἐἰίαπι εΙοάΚΗΙ, π αλα εοάε (σονεἱαὸ 
πορο[ἰίαπα «ΦδεΓαί, ΝΟΠ αμίοπι, μί Βατολπίο οἶεμπι «ί, αἰἷμά ουπεί(ίκπι 
(υπείαπἰποροίἑ εἰίαιι Τἡεοάοείαε εοπυοεαυΜέ. 

Νου εδ αρμἀ πιο ἀυάρίαπι (αἱίοηφαἱ ἰδιμετατίατα Ὦ 
οβθοί ϱογἱῦογθ}, αμἱη απηἰοἰι] ο(Βεἶυπῃ 4 πιο γθηυ]ς 

γὰ5. Εχίθτγηἰς θοΠβἰπι βοϊθβίαίθπι, ποὺϊβ θυΐοσι θάν- 

ο (ευαίδ, υἱ οοπβετναθ Ὄουυς ἵς αἱ Ίο 
οοπβοοιιά ουμὲ, υἱ αἆ Ώευπ αρρτορίιπαυεμἰ. Οἱ0- 

εἶτοα (ο αἴοφυο αἱοαυίπυς, οἱ ουρἰἀἰίαίῖ ΠπιοΓθεὴ 

6εγεηίθΒ, ΓΕΓΙΠΙ ΠΟΡΒΙΓΑΓυΠΙ βίαέυπῃ Εδἱ δχροηίκηυς. 
Οπιπίὰ δρυάἀ πο Ὀδί νεποβοίο τθοίθ 86 Ἠδῦοπί, ου 
Ἡῃο θσοεθρίἰο, αιοά ἀθ Εοο]θαῖῖς αησχὶϊ θἱ οοἱ1ομί 

δυη]5, ἰδπη [ή ροτίυτυδ!ί]δ. Ηΐς ᾳµασουπαυο τὰ- 
μοπο 119 ροίαοςίθ, οΟΠΙΠΙΠΘΠ εοπουγάἶθπι. ο 
γὸ 6ἱ 60ΓΙΠΟΗΘ, Ἰπρίρτο οοηβί(ίαθ, «παπάοςμἱάθιΏ 

τυτθυ5 ορὶφεορὶ εοθυηῖ, 8ο πισεμάμπι Γυγδυ9 
ο8ί, Ἀθ πυπςο ᾳυοαᾳνθ ριάοτο ϱμβυπάαπις, οἱ 1ο 

δγποάυς θἱπίσίγυπι ἤηεσ Ἠολρυοσίέ, αυσηταάπιοάυπι 

ακιιο 085, ὡΦαἰαγκένο ος 

Απαιτεῖς, εὖ οἶδα, τὰ φιλικὰ (77) (χαὶ εἷἩ 
τολμηρὸν ἄλλως τὸ Υράφειν). Τοῖς μὲν γὰρ ἕξω ἂι 
ἑξουσίαν, ἡμῖν δὲ νέµεις τὴν παῤῥησίαν, ὡς ἑ 
δουλος ἀγαθὸς τοῖς θεῷ πλησιάκειν Ἠξιωμένος. νὰ 

τοῦτό σε χαὶ προσφθεγγόµεθα. καὶ ποθοῦντί σα (3 
παραστήσομεν τὰ ἡμέτερα. Πάντα ἡμῖν οὖν θὴ 
χαλῶς ἔχει, πλὴν ἑνὸς, τοῦ μεριμνᾷν κερὶ ὦ 
Ἐχχλησιῶν, οὕτω ταρασσοµένων. Ταύταις ὃ τι ὃ 
εἰσενεγχεῖν δυνηθῆς , μὴ χατοκνῆσῃς τὴν κου 

: ὀμόνοιαν καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ βραθεῦσαι, ἑπελ 
πάλιν σύνοδος ἐπισχόπων, χαὶ δέος «τάλιν μὲ 

νῦν αἰσχυνθῶμεν, πικρὺν χαὶ ταύτης λαθούη 
τέλος, ὥσπερ τῆς πρότερον (80). Τὰ γὰρ ἡμέιμ 
Θεῷ τῷ τὰ πάντα εἰδότι χαὶ γινώσκχειν καὶ χρὺ 
ἀφῆτομεν (81), εἰ χαὶ ἡδέως εἴξαμεν οῷ φθόνῳ, 

Ιαυμ]ι εαροτῖος. ΝΑ 4049 πολὶς οοπ!ΐρεγαηί, 64 ( τοῖς βουλομένοις (83) ' οὗ χρηστοῦ τινος πρέῃ; 

Ώοο οπιηία φεἱθιίὶ ϱἳ οβρποφεθηάα δἱ 1ιάἱσδηἆα 
γοἰπφιεπιυς, εἰἰαπιδί ]ουπάο απ111ο Ἰην]άΐα ορβεὶ- 
Πιυβ 46 γοἰευίίῶυδ; ποη ΠΠΗΔΠ ρυ8γδίΠ 4α9Π]- 
ἅαιη τοι, υἱ ριεγίδαυο νἱἀοίωγ, 5οἆ ἀὐιιοάμπη 

τος (86), ὡς δοχεῖ φοῖς πολλοίς, ἀλλὰ χαὶ λίαν ἐπ 

κινδύνου παραχωρήσαντες, καὶ ὥσπερ ἐχ χειμῶα 
δεινοῦ καὶ τραχέος, εἰς εὔδιόν τινα ὅρμον χαὶ ἁσγαᾶ 
χαταντήσαντες. 

ρογἱοα]ο5ᾶπι γο]πᾳιεηίεΘ, 40 γε]αί ὃς ϱγανἰ δἱ α5ροίὰ ἰεπιρεείαίο οὐ {γαπφυ]Ἴ]μηι συερλάσων σὲ (υέωπη ρ» 
(σπ] αρρε[]εηίθς. 

ΟΧΧΧΗΙ. ΥΙΟΤΟΠΙ. ΡΑΓ. ΒΙΚΤΟΕΙ (44). 
Εαάεπι οεεαδίοπε, εαάεπιφμο εεπιρεείακε ἀαις οπὶ Ηίεγα αά Υἱείογεπε, φνὶ αὐ ο μ[]απὲ (επιρογε πιαφή | 

πι έεμπι ἀἰσπίίαίεήε με {αμάε (επεδαι. Η Μπο Πιογίαϊκτ μὲ εοπιπιπέ (γαπφα (αι Ἱπαπαπε ροττίφαι, φαν 
σμίάειη «/ποάπ ΤΗ} πι εοθ[ίμε, γε 1φμ6 εετίαμίειι εααἰὴ!, εἰ α[Πίεῖς Εεε[εεία γεν: ορενε Γεγαι 

Νου φαἱα ης θοσἱοίπµς, θυάαεθ 6ύΠηυς; δε, 

15) ᾿]καρίφ. 0ο. Β. οἱ Ο0Ι10εΕ. Οὐικαρίῳ. 
14) Ἡν ἑζημιώθηκεν. Μοπίαο. οἱ Μοτο. ἑζημιώ- 

εΌα. 
(15) Ὡς χαὶ τὰ προοίµια. Τὰ δµρτα ορὶ»ί. ον. 
(76) Αίας ΣΕ ΧΧΙΙ. Ρυτιρία 4ηπο 082. 
(77) Ἀπαιτεῖς... τὰ φιλικά. Οοπιῦ., φιὶ απιέσα 

Σεηιίτας α πιο [ἱ{εγαγκὴι εοπιηιετεῖα. 
8 Καὶ εἴη. Φὶο Ιεβδάίη ου 1ο. {η οι1έ. 

καὶ εἰ. 
(79) Προσφθεγγόµεθα. καὶ ποθοῦνεί σοι. ἓα 

«οι. ἓπ θύ1{. σοι ἀθοθί. Βεατι ΗΙΙ.: Τε εαἰκίαπιμς 
οἱ εμρἰαἰία[! ΠοδίγΦ ΠΙΟΓΕΗΙ ΦΕΥΘΠΙ8δ. 

(δύ) Πικρὺν καὶ ταύτης .Ἰαδούσης τέ.Ίος. ὥσπερ 
τῆς πρότερον. Ἱια οἱ. οἱ Οοιμλο[, ἓπ θὐ11. μιχρὸν 
καὶ ταύτης λαθούσης τέλος. ὥσπερ καὶ πρότερον. δἱ 
Μήλα, ἀθεδί νος αἰἰφυ 111 διιρρίοςθ οομαίς 
ΜΗΗ., ἀῑπο γεγε" βατ {ΙΗΗΗ ο Παθμογ]!, 
Φιν Ἱαπάπιοάπηι οἱ μι. (πΗίοΥΦ Νοὐατι {εοῖρθ. 

υ ϱή ΕΗΠ1. π οὐῖϊι ἀφήσωμεν. 

Οὐχ ὅτι νῦν γράφοµεν, τολμηροὶ, ἀλλ) ὅτι μὴ 

Πιν Πδ. τι, «αρ. 39, ρυϊαί Τηδφίοβιπι Ργο µαρὸ 
δοη]ροίθςυ μον πιο ἰάεο Ἱία ἱεφεπάνω. 

(84) ᾿Ασήσομεν. ἴὲλ οοἆ. δἳ ϱομιῶοΓ., δἱοηιι ἰ- 

(82) Φθόνῳ καὶ τοῖς βουομόνοις. Ἶια «οὐ. ά 
Οοπ)ε[. ἵπ οἀΐι. ἀθοςὶ καί. Γ,ορῖθρο νὶάοσίατ ΕΠ. 
τῶν βουλομένωνο ογίί ορίπι: Σηνίάϊα Θογκπε, φαί 
ἰά αμγειεδαπί , εεεδἰπιὰ». Μα] Οοπιυο[. εἴξαμεη 
θρόνῳ τοῖς βουλομµένοις, ΙΠΤΟΜΟ οθεεῖπικς οοἰεκ[έδει. 

(8ύ) Οὐ χρηστοῦ τος αρἀάγµατος. Θυἱάκαι (οι: 
ἴαθθο φιιθρ]οαγὶ ροϊογαηί (γερογίυση Πο αἶπο φυ0” 
ἁδιῃ απ]πιϊ ἀοΐογό (οιιθιαηειορο!ίᾶπο ορὶςεοβαίδ 
6666 αὐάἱοᾷᾳ5θ. ΛΙἱ Ιρίίας πλ] οἳΟἱ ]υουπαά(υ διὁ- 
ὁ6γο ροἱμἱθθθ, 4μ.πη ιοί 4 ἴαπι ἀῑ[Ποϊῖ εἰ ριή- 
ευἱο5ο πιυπθγυὺ ῃ διλΥἰβδΙπιΑπι ιι]οίσπι ν{ηἰολί09 
δι, ας γο]υί ες ατηνὶδδἰπια ἰθιηρεδίαίθ ἵη Ρροτίυμ 
ἀθίαίις. Πας .Β] 

(84) Αιίας ΟΧΧΣΙΠΙ, Βοεῖρία δοἆθπ 4ππο. -- δὲ 

μ.ο ο ο ου ----------- 

ο η 
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τάχ.ον, ὀχνηροί. Μᾶλλον δὲ οὐδὲ τοῦτο. Οὐ γὰρ Α αυἷα µοη εἰς, ρἱρτ]. Ιππο Πο Ίου ᾳὐἱάσιμ. ΝΟΠ 
εὐποροῦμεν δι ὧν ἐπιστελοῦμεν. Καὶ τοί γε (86) 
πῶς οἴει τοῦτο ποθοῦντες, ἓν ἀγρῷ πόῤῥω που τῆς 

μονῆς διατρίδοντες, χἀχεῖ τοῦ σώματος ἡμῶν ἔἐπι- 
µελούμενοι (86) { Νῦν δὲ, ἠνίχα κσιρὸς, χαὶ προσ- 
φθεγγόµεθά σε (87), καὶ ἀξιουμεν ἣν παροῦσιν ἡμῖν 
τιμὴν ἑχαρίζου, ταύτην χαὶ ἀποῦσι χαρίζεσθαι, χαὶ 
μὴ διὰ γραμμάτων ὀχνεῖν παραμυθεῖαθαι ἡμᾶς σφό- ΄ 
δρα τῷ χωρισμῷ χάµνοντας. Ἐπειδὴ δὲ πάλιν σύν- 
9δος, ἀγὼν πάλιν, χαὶ τοῦτο ἐν µέσοις ἐχθροῖς πάντα 

τηροῦσιν ἐπιμελῶς τὰ ἡμέτερα, δὺς χεῖρα τῇ χοινῇ 

καταστάσει, ὣς µέρος ὢν τῆς Ἐκκλησίας οὐ τὸ 

φαυλότατον, χαὶ μὴ περιίδῃς πάντα (85) χαταν- 
-. αλωθῆναι τῷ ἐμπρησμῷ τῷ νῦν περιέχοντι τὴν Ἐκ- 

Κλησίαν. ᾽Αλλ᾽ ὅ τι ἂν δυνηθῇς (89) τῶν σθεστη- ᾿ 

εμ]πῃ ῥγαςδίο δυη! αυἱ ος ἠέέογας ἀθηνιις. Βί φι{ιίθι 
4045) ρι{ᾶς πο ος ο4ροΓ6, γρὶ ργοςυ] ἃ ΙΙΟΠα- 
δἰθγἰο οοΠηπιογαη!ος, ἰ]]ίοφμο εοΓρυθ ποδίγαῃ ο- 
γαηίος{ Νμηςο αἱἱθῃΙ, «ΠΠ 6689 οΏδγί οοσλθἰο, οἱ {ο 
δα]υἱαπιιις, εἰ 4 ἰ6 ρείίπιυς, τί ᾳαεπῃ ποὺὶ ΡΓ86η- 
εραφθ Ἠοπογειη Ιαδιδε], ουππάεπι 4υοᾳυθ αὐβοπί]- 
Ῥυ5 Ἠάμεας, ηθς πο8 ἀἰδ]αποίίοπδιη Ποβίγαπι Ρο/πιο- 
Ιεδίθ [εγεηίες Ρε: ους οοπροἰατὶ ϱγανθείδ. 0ι1ο0- 
π]αιη αὐίεΠ Γµσςυπῃ δγηοάσς οοβίατ, γτυγδυτηφθ 
οθΓί4Πι6η ετδὶςἰ]έ, ἱάᾳαθ ρε; πιοάἰος5 Ἠοδίθφ, [68 
ποδίγας βϱθὀυ]ο οὐφεγνλπίθἙ, οοπιπιυηί (γαπα αἱ 1 ἱια εί 
πιαηυπη ρογϱΐρε, υἱ ααἱ Εοοὶεθίᾳ ρατθ δἱ ᾖαιὰ 
πιηῖπια ϱἱ αΏἱθεξὶθδίηια; πθο οπιπία ϱ0 ἱποεπάϊο, 

αιοἀ παπο Εοσ]εθίαπι Ἰηναφίί, ἀθῄβργατο αἰαιο 
ρίων ὀργάνων, τοῦτο προσένεγκε, χαὶ τοῖς ἄλλοις Β οοπειιηιὶ βἰπο. Ύδτιτ αιἱάᾳμίά 6οΓΊπ ἱηβδίγυπιση- 
διαχελεύου, ἵνα καὶ τὸ σὺν εὖ ἔχοι (90) τοῦ κοινοῦ 
πράττοντος ἄμεινον. 

ΡΑΔ’. ΤΩ ΑΥΤΑ (91). 

ἴοσυπι, αι ἂἁ οχθἰηρυδεπάαπι Πάπα δΡία δη, 

ΡοίοΓ]δ, φά]ωο, αἱίοδᾳυε Ἀογίαγδ; ἵία βοί αἱ, ριδί- 
οἷφ περοιἰΐ6 πια[]αβ 9ο ἡαλομιίθιις, πιε[οτὶ αωοφίο 
δίαίι τος έι οἱηι. 

119 ΕΧΣΧΙΥ. ΕΕΝ. 

Αίῑετα αἆ ειπιάεπι Ἠἱείογέπι ερὶείοία Ιῖο εοπιπιοάε εοἰ[οςατὶ Ροεδέ υἶδα 65; ϱΝαπι εἰεί Λος (61ΗΡΩΤΘ 
ὀεγίρίαήι ΠΟ εοηκἰεί , φογἱθὶ ίαπιεπ ρομί!. Ιπ εα γεροτίις τες ῥγᾶείατε θεοί. Υεἰογὶς ργαἀῑεαί, εἶφμο Ην - 
ρεγευλίπι εοπιπιεμάα!. 

ἜὌντως νικητῆς σὺ, χαὶ διὰ πάντων ἀριστεὺς, ὦ 
θαυµάσιε. Νιχῶν γὰρ τοῖς ὅπλοις τοὺς πολεμίους, 

χως ἑξῆν, καὶ νῦν πάντας (93) νιχᾷς γρηστότητι. 

Διὰ τοῦτο χαὶ τὴν προσηγοοίαν ταύτην ἐθαρσήσαμεν 
προσαγαχεῖν, καὶ μιτὰ τῆς προσηγορίας τὸν τιµιώ- 

τατον υἱὸν Ὑπερέχιον, ὃν Ὀἶδα ὅτι χαὶ διὰ τὸν τρό- ο 
πον τιµήσεις, εἰ πεῖραν τοῦ ἀνδρὺὸς λάδοις , χαὶ δι᾽ 
ἡμᾶς, οἷς ἔγνωχας τὰ πάντα χαρίἰζεσθαι. Καὶ θαῤ- 
ῥεῖν σοι χέλευε, εἰς ὑπόμνημα τῆς ἡμετέρας φι- 

λίας (90), ἣν, ὅσον αἱδῇ, πεπείσµεθα. 

γετο τὶείο; 69 έα, αἰᾳμα η οπιπίδὰς γο δα ρα]- 
Ώ]απΙ οὐίίηςδα, νἱ; ἁαὐἀπι]ταιμάθ. Ναι ξ Ἰοαίος, 

αυαπάἶα Που, ἀπ νΙΠοΘΙναΒ, ία ΠυΏ0 «θΙΠΏςΒ 

μδιήρπ]ιαϊο νἱποῖν. Οὐ 6811 οθΙδ4Π), Ώ8πο ϱ0- 

6116 ραἱμιαίίοποπι Ὀἱ οὔοιτὸ ποντ ἁσυ]ανίηυς, 

Δἰηιιθ επι λ]υίδίίοηθ οἰαγ]9θίωλυια ἰαπι γρει- 
οεἱΠ], (6 ἰο δί Ρτορίεγ ππογαπ εἱεραηίίαη, 
αἱ ἱροίαφ ρεγἰου]απι [δεθγίς, οἱ ργορίθτ ΠΟΒ, ἃ αι] - 

Ῥυ9 ἵη οιπηῖρας γεῦις μγα(ίαπ ἱπίτο η αΠίπὴ 
Ἱπάμχίδιί, οπογς αΠεοίμγΙπι 65596 δοἱο. Ουὐαπι- 

οὗσεπι ἵπ απἰοἰής ηοδίτ ιποιἰπιθίὔῶ, ὐ4Π, (ιιδηΙΙ ́  Γα0188, Ροικυᾶδύπι 90θο, ευπι ΠάμοίβΏι Ίη 

(6 οοἱιοσᾶτε 1109. 

ΡΑΕ’. ΣΩΦΡΟΝΙΩ ΥΠΑΡΣΗΩ (91). 

Ε]ινάεπι αγθιπιεπιὶ ασ (6ΗΗΡΟΓΦ, 
9 . 

ΟΧΧΣΥ. ΟΡΗΠΟΝΙΟ ΡΗΒΣΕΕΟΤΟ. 

αἰφνε ργίοτγ αά Υἱεἰογέπι, ε5ί εἶπε ἁμθὶο ἰία ερἰειοίἰα αά δορΗγοπίηπι, ἆε 

φιμο αι [ωεε. Βιεπίπι ἴπ ἐα ῥεὶογίθ ποπιίπα εοποἰ ν σιίφμε ἱρείμς, Σ0118 ἰηδίας ἵη ρείαρι5 ρτο]θειί ἁμηι 

πιεπι ηἰί , Οοποιαπἰπορο (απ γή, ομὶ αάεο εεοµπάηι αιπὶ ὀ8ὸ ομροπὶ!ΐ, εοπο[έμπι οεΓΙἱεκίπιε ἀρεί- 
παί. Φομβτοκίαπε αά οοπιροπεπάας ερἰεεοΡογµπε οοπίτουεγεῖας ραγεἰεπάαπιφιμό με Οτἰεπία[ες ει Οεεἰάειι- 

Ἰαίος εοπεοτάἰαπὶ Πογίαίν;. 

Φιλοσοφοῦμεν (95) ἐφ᾽ ἡσυχίας ' τοῦτο οἱ μισοῦντες 

ἡμᾶς ἠδίχησαν (96), ὡς εἴθε τι καὶ ἄλλο τοιοῦτον, 

ἵνα μᾶλλον εὐεργέτας αὐτοὺς γινώσκωμεν. Πολλὰ 

χτορι. Οοἆἀ. Πορ. 1405, 4ο Οοπηῦε[. Βίχτορι στρατη- 
Ἰάτῃ περὶ εἰρήνης τῶν Ἐχκλησιῶν, Ἠ{οίογὲ πιαβἰεἰγο 
πι (ἡέήε 4ὲ ριιεε Εεεἰεείαγωπι. Μοηίας. δἰἶᾶπῃ 3ο Μο- 

γοἱ Ίο ἵπ ἱδοτίριίομο ποιαηϊ αἀεπάα. 
{86) Καί τοί γε. [ια σοά Ἰθρ. δἱ Οοπιρε[. ἵπ εἰ. 

γε ἀοθρῖ. 
(86) ᾿Επιμεοσύμενοι. 

λόμενοι, εοτρι5 εμγα(ατῖ. 
[81] ἤροσφθεγγόμεθά σα. Τία «οἱ. Μορίλο., Μο- 

τε]. 46 (Οοπδεί. ἓη ἐάἱἱ. προφθεγγόµεθα , εἰ σε 
ἀεθνί. - 

(38) Μὴ περιίδῃς πάντα. ἴια οοὰ. Ῥορ. δἱ Π. ἵη 
οὐ!ι. πάντας, οΠππ6ε. Μοχ ΡΓΟ χαταναλωθηναι, ἴυρ. 

οἱ (Οοπιυθδί. χαταναλωθέντα ’ Ἱερυηί ομ{ειν Μοιμίαο, 

4ο Μογε]. χα) μὴ παρίδῃς πάντα καταναλωθέντα. 

0ο. οί 6οπιδε[. ἐπιμε- 

Τγαηραἱ]ἱο Ρλ]οδορίιαπια : Ἀοο ποδίς ἰπ]υτί 
ΏΒ Ἱπιυίογυπί, αἱ ποδιτὶ οὐίο Παρταυαηί, αἴφιο υἱ- 

ΠάΠη αἰία Φα ἡα]αδπιοςί ἡ]1Γ/Δ 108 αἰΠοἰληί, 

(89) Αυνηθῇς. (ο0ἀ. Βομ., Μοηίαο., Μονο. ας 
(οπιυθ[. δυνηθείης. 
90) Εὖ ἔχοι. Τα οοἆ. Πορ. οἱ Οοπιβοζ, ἵη οά!!. 

εὖ ἔχῃ. 
(91) Δίας ΟΧΧΣΧΙΥ. ορια ουάεπῃ οἱγοῖίοῦ ἔδπι- 

016. 
(93) Καὶ νῦν πάντας. ἵπ οοἆ. οἱ Εθρ. νῦν ἀεθςι. 
(93) Τῆς ἡμετέρας φι-ίας. ἵνα εοᾶᾱ. Πεμ. δ. ὅ, 

οι Β., Μοπίας., Μογςθ., 4ο 69η ΏΘΓ., ίση! ἱερεπάυν 
εοπ]θυῖί ΒΙΙΙ. [ή δΗ1ἱἱ. φιλίας ἀοοςί. 

(94) Αίία9 [.Χ. δετὶρἰα 4ΠΗΟ ὅδᾷ, 
(95) Φι]οσοφοῦμεν ἐφ᾽ ἡσυχίας. 0οὰ. Περ. φ:- 

λοσοφοῦμεν τὰ ἡμέτερα ἐφ᾽ ἡσνχίας. 
ὅ] Ἠδίκησαν. 004. ἠδιχήχασιν. Μοχ ερἀ. Ρα8δ, 

ὡς εἴθε καὶ ἄλλο τι τοιοῦτον. 
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μι Ρυσίνις Ὀοπυβοίί Πο8 ἐροί οὐδίιτίείοῦ 6886 Α Υάρ ἔστι χαὶ ἁδικουμένους εὖ πάσχειν (91, χὰ 

ΑΚΠΟΒΕΒΙηΙΦ. Μι]ία οπίπι δυβί, ἵπ φυἷυυς 1, αἱ 

ἰαάαρίας, ὑοπεβοίαπι αοοἱρίυπί, εἰ οομίτα 5, αὶ 

Ἱαποβοίαπί ποοἰρίωηῖ, ἑπ]ηγία ἱπ[ογίαγ. Αί4ιο αἆ 

μμπο Πηιοάαπι Γ68 ποδἰγς 96 Ἠαῦοπι. θυοἆ οἱ αἰῑῖς 

μυ]μ5 τοὶ Πάδιη που [αείπιμς, ἰ φυἱάπι οθγίο, ου 

Πὑοπιί αηἰπιο νἱ πορδίγῷ ταίἰοπεπι γοάίπιυς, ἱη- 

βί3; οπηίυπι δοἱτοθ νοἱπιὸ, ἵπιο Υθτο εί βεἶτα 

εοπθάϊίπιας, θἱ ἱβποταπίίυυρ Βάθιη {ποςτθ. Το5 

τογο, ΟὐβοσΓο, οπυιηὶ δἱμάΐο ἱη Ίου ἱπευπὺ]ίο, αἱ αἱ 

πό ΡΓίΗ8, ΠυΠο βαἱέηι οιὈίδ δεΡΠιεΠΙὰ πιο 

ἰε]ωποία οοπδρἰτοµὶ εἱ ο0ΘΔΠί, 40 ̓  ΡΓΩΡΕΡΗΗΗΙ, αἱ 

605 Ἰμνθπομίιίς, Ποπ οὗ βἀοὶ ἀοοίγίμαω, δε οὗ 

Ρεΐναιαθ βἰπισ[ίαίαν Ιπίος θε ἀῑδίγαςίοῦ ο 41γυ19ο8, 

αυοὰ ααἱάθηι 1ρ5ο οὐθεγνανί. 1οο 6ἱ γΥουῖ πιεγοθ- 

χαλῶς πάσχοντας ἁδικεῖσθαι. Τὰ μὲν οὖν ἡμέτερα 
τοιαῦτα. Καὶ εἰ μὴ τοὺς ἄλλονς πείθοµεν, αὐτόν γὶ 
σε (08) ἀντὶ πάντων εἰδέναι βουλόµεθα, ᾧ λόγο 
ὑπέχομεν ἡδέως (99) τῶν ἡμετέρων, μᾶλλον δὲ, εἰ- 

δέναι πεπείσµεθα, χαὶ πείθειν τοὺς ἁγνοοῦντας. 

Ὑμῖν δὲ, παρακαλῶ, πᾶσα σπουδὴ Ὑενέσθω νὺν 
γοῦν, εἰ χαὶ μῇ πρότερον, συμφωνῆσαι (4) χαὶ εἰς 
ἓν ἐλθεῖν τὰ τῆς οἰχουμένης τµήµατα κχαχῶς ἃ. 

εστῶτα, χαὶ μάλιστα, εἰ λάδοιτε αὑτοὺς οὐχ ὑπὲρ σῦ 

λόγου τῆς πίστεως, ἁλλ' ὑπὲρ τῶν ἰδίων µιχρούν- 
χιῶν διεστῶτας, ὅπερ ἐγὼ τετήρηχα (3). Τοῦτο χαὶ 
ὑμῖν ἔμμισθον, ἂν εἴη τὸ δύνασθαι’ χαὶ ἡμῖν ἡ ἀνα- 
χώρησις ἁλυποτέρα, εἰ φανείηµεν μὴ χενῶς ταύτην 
ἁρπάσαντες, ἀλλ’ ἑχοντὶ (ὄ) ῥίψαντες ἡμᾶς αὐτοὺς 

ἀσιι ἐωἱογί!, 5ἱ ἰά ροιαοσ){β ; δἱ πυορίθ πιηιΦ πιῶ- Β χατὰ πελάχους, ὥσπερ ὁ Ἰωνᾶς (4) ἐχεῖνος, ἵν ὁ χκύ- 

τοτὶς ἱαυίίατυς οδἰ ποδίος βθοθβδί6, δἱ αρραγυεΓίἰ 

05 θὐπι ποπ ἱποβθδυπα ἀπιρίοτοῦ [μίδ6ο, θεά 

δρομο Ποβηιειἰρςος ἵπ Ροἱαρι», όοπ Πας 1τά 

δων παύσηται, χαὶ σωθῶσιν ἀσφαλῶς οἱ ἐμπλέον- 
τες. Εἱἰ δὲ οὐδὲν ἧττον χειµάζονται, τόγε ἡμέτεροι 
εἰσενήνεχται. 

ἑηδίας, Ρτυ]θοίθθθ, μὲ 5θὐθίυς (επρεδίαθ, 4ς νθείογεδ Μο δεγγεμέυν. Οιοά οἱ Πμἰοπίπας {εεπροφίαί9 

ἠαοιαπίς, ΠΟ5 οθτίθ, αιοά ἵη ποὺίς {ας ργΦδήσυβ. 

ΟΧΧΣνΙ. ΝΟΡΑΠΙΟ ΕΧΕΒΟΙΤΟΡ ϱὔ6]. Ρλςα’. ΜύΔΑΡΙΩ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ (5). 

ΑΙιογὶ εἰίαπι πιαθὶκίγο πι ζέεπεν ΕΠΙ 1α1π οοπο ἔκπε εε[εθτατείατ, [ιίέτας ἀεαῑε (εγεφοτῖκε, οἶθας οὔεεεταῖ 
µί Ῥαεειι εἰ οοποοτάϊἶαπι ἵπιετ ερἰεεοροε, φμὶ εοπυέπεΓαπέ, [ουεαί εἰ (πεαίντ. ᾗς πιαθίείετ πει Ἀοάαγίκε 
εγαί πα[ίοπο (οί [με, ο ( μγἱεέαπκδ. 

Έω πουῖς δἱ εοσιαίμθ, οἱ [απολμίατὶς 66, οἱ φιἱἀ - 

αυἱά ε]αβωηοά! α φυοφαΆπι ἀἱοὶ ροββί(. Βἱρίας δΠἱπι 

πο οοπ]υηχίέ οἱ νἱτιυιίβ ρἱογῖα, φ141Ω {η {6 απίπι- 

αἀτοτίῖπιως ; λίηο γ]ἀυ]]οδί ἱ]ιά ρογφρίοιθ οβίθ- 

ἀεπίο, ὄτΦουπ οἱ Ὀατυαγυπι, οοζρογυΠ, ποῦ ἀΡί- 

ΠΠΟΓΗΗΣ, 6986 ἀΦἱβδοτίπιοη, ὰο ἱοσυγυπ ἀῑδίαηί]δη), 

ΠΟῦ ἀὐ{θ6ΠΙ ΠΙΟΓΙΤΑ ας νο]υπίαίυπ, Αίαυο υέέπαια 

πιυ]ή ος ἰἱδ, αἱ ᾳεπετο πουἰδευπω ᾖυπεί δυπί, 

Ριοὐἰδίομι ἑμαπῃ ἱπείεπίας { δἱο εηίπι που ἀαίίο, 
αίπ Γ66 011165 ΠοβίΓ, (8η ρυδἱίες παπι ργίναίς, 

Εοἱία Πα ὐιίαν δἱιε. Τὸ αμίθπι ΓΟΡΟ ἀίᾳμ9 ΟΡΒΘΕΓΟ, 
υἱ (παμιάιποάιιπι οκίεσπυυὺ νεα παπι ἵυα οἱ 

εοικἰίο αςο ρτυἀθπίία θσδίἰηριίδ, δίΓοπυο ἀΠΙΠΙΟ 
ΡαΤί66 ΠΟΡΙΓΑΡ ἰπίαπδ, Ι{4 ειἰαπ ποδίγαπι 4ποφιό 
εοιιριῖμιας : μ]πιῖταπι αυαηίπ ἰη (6 δίίαπι εγῖ!, 

«οπἰθµάση», υἱ ορἰφεορί5, αἱ πυπο οουνοπεγυῃῖ, 

Ρασαίιις Βμῖς δι. Εἰδυίπι 68ο ἵη ΙΠΠΠΙ οοἶτ6, πηθο 

Ἡμῖν σὺ χαὶ (0) συγγενὴς χαὶ οἰχεῖος, χαὶ πᾶν ὃ 

τι οὖν ἂν (7) εἴποι τοιοῦτόν τις. Ἡ γὰρ εὐσέδεια 
συνῖψεν ἡμᾶς, καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς εὐδόκιμον, ἣν ἓν 

6 σοὶ χατεµάθοµεν, δείξαντι σαφῶς, ὅτι τὸ Ἑλληνικὸν 
χαὶ τὸ βάρθαρον, σωμάτων, οὐ ψυχῶν ἐστι διαφορὰ, 
χαὶ τόπων διάστασις, ἁλλ᾽ οὐ τρόπων, οὐδὲ προαι- 
ῥέσεων (8). Εἰ Υένοιτο πολλοὺς τῶν ἡμετέρων τὸ 
γένος, τὴν σὴν µιµήῄσασθαι χαλοχἀγαθίαν, χαὶ πάντα 
ἡμῖν οἵδ) ὅτι ἕξει χαλῶς, τά τε χοινὰ χαὶ τὰ ἴδια. 
Παραχαλῶ δὲ, ὥσπερ τὸν ἔξωθεν πόλεµον τῇ σεαυτοῦ 
δεξιᾷ χαὶ συνέσει (9) χαταλύεις, γενναίως ὑπὲρἡμῶν 

ἱστάμενος, οὕτω λῦσον χαὶ τὸν ἡμέτερον ὅσα γέ 

ἐστιν ἐπὶ σοι, εἰρηνιχὸν γενέσθαι τὸ τέλος τοῖς συν- 

ελθοῦσι νῦν ἐπισχόποις ἀγωνισάμενος. Τὸ γὰρ συν- 
εέναι μὲν πολλάχις, μηδὲν δὲ πέρας εὑρίσχεσθαι τῶν 
χαχῶν, ἀλλ ἀεὶ προστιθέναι ταραχαῖς ταραχὰς, 

μείνονος τῆς αἰσχύνης (10), ὃ καὶ αὐτὸς γινώσχεις. 

ΙΠΠΟΝ ἰλάπ πιαΙογυπα Βπειη τορετθ, Υγεγυπα (πα ή νας 6οµ1ρος ἐυπιίης αἀἱάηρογα, πια]οτίς, αί 
ευ ᾳαοᾳίθ ΠΟΠ ἱβμοταθ, οδἱ ἱη[απίσ. 

(91) Καὶ ἁδικουμέγους εὖ πάσχει». ἵια ουά. ὮΏ ἀλλ ἑχόντες, 
Πορ. οἱ Ρᾳ458. Ἱπ οά]ῖ. Πολλά γάρ στι χαὶ ἁδιχεῖσθαι 
δοχοῦντας εὖ πάσχειν, εἰς. Μκίία επίπι δέ ἐν φμί- 
θας {ἰ φκὲ (ααάἲ υἰάεπίνν δεπεβείμπι αοεἰρτιέ, εἰ ευἠ- 
τα ἴ φμἱ θεπε[εἶμπι αἰεί/ετε ρμίαπίτ ἱπ]ωτία ἱπ- 
[ετγίμγ. Ώαορο οἱ Ἱη]πιὶοὶ ργοδυέ 5 απἱυαδ εαρίηέ 
πουσγο, οἱ αιηὶοῖ ὀμδυμί 19 φυίνας ριούοςςεο οἳ- 
Ρίυπι. Υἱάο Ριυίαγομα!η, 6 μΗ[ίαίε αὐ αιπῖεο σα- 
Ρεπάα. 
ῷδ Πείθοµεν, αὐτόν γό σε. (0ἆ. πείθωµεν. Ἰά. 

204. οἱ Οοπιῤρε[. αὐτὸν δέ Υγέ σε. 
(99) 'Ηδέως. 0οὰ. οἱ θοιιυο[, ἡμεῖς. 
(4) Συµμφωνήῆσαι. (οἱ. Π. συμφρονῆσαι. 
(3) "υπερ ἑγὼ τετήκηκα. ὁοή, Πομ. ὅπερ ἐγὸ 

πεπείραχα, οµοά φμἰάξµι ἵροε (ομίαυὲ : Ἠνοχ, Ρο 
τοῦτο, ευ. οὕτω. 

(6) Ἀ.1 41 ἑκονγςί. Ἱία ο: ᾱ. οἱ (οπ0[, ν οι. 

(4) Ὥσπερ ὁ Ἰωνᾶς. Ἱία «ο. εἳ Περ. ἵω οἁ]ι. 
ἀθοςί ὁ. ΜΟΧ, Ργῦ παύσηται, 001. παύσῃ. 

(6) ΑΙΙΑ5ΟΧΧΧΥ. δογῖριὰ πηοῦδ2, ἱπθυηίθ εροιαἰο. 
(6) Ἡμι σὺ καί. ἴλ «οὐ. Βαμ. Β, ὅ, οἱ Β, 

Μοηίας. οἱ (οπιδε[. 1η οὐ]ι. σύ {σοοφι. 
(Ἡ) άν ὅ τι οὗν ἄἅν'. ἵια ζοὐ. οἱ 0οιμ)οῇ. [η ο]:. 

πᾶν ὃ τι ἄν. 
ϐ Οὐδὲ προαιρέσεων. Τια εοάᾱ. ορ. ιΏ. 5, οἱ 

Π, Μοπίαο. εἰ Μοτε]., 5ἰόφιο ἱοᾳίί ΒΙΙΙ. Αὲ οοἁ. οἳ 
Οοπιῦο[. προαιρέσεως. ΙΙ 6/1. προδιαιρέσεων. Μυσ, 
μ. εἰ Υένοιτο, ου. Πυρ. ἡ γένοιτο. θοἆ. Ε. εἰ 
ο106{. ἡ χαὶ γένοιτο. 
(9) Δεξιᾷ καὶ συγέσει. ἵηπ ο0. καὶ σωνέσει ἆο- 

(10) Της αἰσχύγης. Τια «ο. Περ. οἱ Οομιλοῦ, [8 
οὐἱν, ἀθυδὶ τῆς. 



ν ρ' ον 

Ν΄ 

ΡΛΖ’'. ΤΟ ΑΥΤΟ (11). 

ΕΡΙΞΤΟΙ:,Α ΟΧΣΣΤΙΙ. 954 

αχχχνη, ΕΙΡΕΙ. 

Εἰάειι Μ οἁατίο ἱποοτίρίαπι Ιιαμο ερἰίο[αμι ῥγαοεάθηεὶ εκ ὐ]ίφετυ Ό1δπι εδἰ. δὲ φιῖε ργαπιεπάαπι }ι.αῖ- 
ξαυετίε, εο [ἰδεπιῖις αθκἐΠ(ἱΕΓΙΝΥ, φοἆ ο[πεῖοεα [απιπι «αἰπίαιῖο ἐδί, 11 Π [ογίε Μοἀατἰο εεγἰρείἔ, βοδίφµαηι 
6οπε (απ ἰποροίένι γεἰφε. θἱάηκίά εἰι, Τἡεοάογαηι φμεηιάα .ὐ 
Ροίεηέ(ε εοπιπιεπάα!. 

οάατίο πιῖ[{{επι ο) αεάεπι απε(οτὲ(αἰἰ αο 

Ἐπήθουν διὰ πολλοῦ προσειπεῖν σου τὴντιμιό- Α Ριδδίληίιαπι (μδπι δα] υαπάἱ Ἰαπιργίάθπι ἀοξὶ- 
τητα, καὶ χάρις τῷ θεῷ. δεδωχότι τὴν ἀφορμήν. 

Ζητῶν δὲ ὅπως ἂν ἀμειφαίμην τὸν ἐγχειρίζοντά σοι 
τὴν ἐπιστολὴ», χάλλιστον τοῦτο εὗρον παραθέσθαι 

αὐτὸν τῇ σῃ ἑξουσίχ. Ὃν µέρος τι καὶ δι ἡμᾶς 
ἡδέως ὁρᾶν ἁξίου, ἐμόν τε ὄντα (12) καὶ σόν' σύν- 
οιχον μὲν, ἡμέτερον, ατρατιώτην δὲ σὺν (λέγω δὲ 
τὸν νῦν (12) προσιόντα σοι δι ἡμῶν θεόδωρον), ὅπως 
ἂν καὶ αὐτὸς αἴσθηται τῆς τιμῆς, ἣν ἀεὶ τετιμήμεθα 

παρὰ σοῦ, χαὶ νῦν ἔτι (14) τιµὠμεθα. 

ἀθτῖο ιοπεῦας; 45 Ώσο ᾳγαϊίαπι Ἀλυοο, ααἲ Ἠ]ιις 

γοὶ [αοιαίθί πιὶμὶ ἀθάίί. Οµπι αυίδι, 4491 
Ρασίο 6, αυἱ ΗΡΙ Ώπῃςο δρὶδίοἸαιη τοἆάΙέ, Ροβ86ηι 

Γουηογασῖ, ΙΠθοΙΙΠ οσηαἱγεγθπι, ορίηαπι Γιά 
ηνοηὶί, υέ δή αιιοοηἰἑαιὶ (ι αο ροιομῶ οοπι- 
ΠΙΕΠάΦΓΘΙΠ. Οδ, Ρα ΠΠ θΙΙδΙ ποβίγι οθυςδᾶ 

ναιίη [αεηίος γἰάθας. υἱ αμἱ, δὲ 1ή6υς ἱὲ, εί Ιίθιι 

(056 ; Ποδίετ, ἵπαυδίη, οοπΏδγηα[ς, ἔυυς ἁαὐίθηὶ 

πιῖ]εδ (46 Ίου Τ[ιδοάογα Ἰοηιιοῦ, ααἱ πηυπο ρορ πον 

δὐ ἰο αοοθάἰς) : υἱ ἱρ9ο φαοφυθ ΠΟΠΟΓΘΙΠ θἵπι θ6Π/ἱ4ἱ, Πιο 4 ἰ9 56ιηρος αΠὸοιἰ Γαἱπι!β, αἰᾳαθ θἱδῃη)- 

η πι ΑΠ εἴτηνγ. 

ΡΛΗ’. ΒΟΣΠΟΡΙΩ ΕΠΙΣΚΟΠΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ (15). 115 οχασνιῃ. ΒΟΕΡΟΝΙΟ Ερ]ςζθρυ σοἱο: 

Οἶγεα Ίιπτο (επιροτα, επι Νατίαππεπα Εοε[εεία αὐ Αροιιατίειἰε πιαμἰε ασ πιαρὶς ἵπ ἀἶεις (Ντόαγε[ατν 
ννν μπἰσεγεοηιιε ΡοΡΚίΟ, μδή1( εί πιαθπῖν Ὀοεί[εταπιίθις, εἰ οὔεεεταμίέθις, ί 6γεφογίμς αεξΠιρΙΟ 
Μεεἰεεὶ( εἰαυο , ἐαπι αἲ ἱπεπιπέπ!θ εετυατεἰ παν[γαρίο, (απάέπι υἱοίμ ἀεπίγας ἀδά{(, εέφιε εεἰεεἰ(ὁ οµταπεν 

ΌΏεο ]μναπίό , εἶπε εμπεἰα[ἰθὰς 5Ν2οερΙΜΓΚΗΙ ῥρο((ἐοῖϊκε εχἰ. ἴ]ος ΒοεροΤίο οἱομεπεῖ ἴπ εεεμπάα ζαρραάοεὶά 
ερἰκεοβο ὠἀεπωμίίαι. 

Ἐνόμιζον μὲν χἀὶ ὑπὲρ τῶν προτέρων χρεωστει-ὮἙ Αποιιαῦαγ παὶ]ιὶ ρτο {ἶς ᾳαοφίδ, αι ῥγάεθςρο- 
ὅθαί μι παρ᾽ ὑμῶν ἀπολογίαν (οὕτως ἀρχαῖός τίς 

ο. εἰμν (160) καὶ µάταιος). Ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἀνίετε ἐπι- 
πιμῶντες (171) ἡμῖν, ἁλλ' ἀεὶ τοῖς προτέροις ἐἑπαγω- 
νίδεσθε, χαὶ ταῖς ὕθρεσιν ὕθρεις προσεξευρίσχετε, 
οὐχ. οἶδα δι) ἣν τινα αἰτίαν (18), εἴτε ἡμᾶς μισοῦντες, 
Ἑἴτε ἄλλοις τὴν ἀτιμίαν ἡμῶν χαριζὀµενοι, τάῦτα 
μὲν τῷ Θθεῷ καὶ εἰδέναι χαὶ κρἰνειν παρῄσοµεν, ὃν 
λανθᾶνει τῶν ὄντων οὐδὲν, ὃ φησιν ἡ θεία Γραφὴ, 
μἂν χυχῶμεν τῆς ἀληθείας τὸ πρόσωπον (19), εὕπρε- 
πεἰας ἕνεχεν της πρὸς τοὺς πολλούς. Εὐαγγελιζό- 

µεθα δὲ τὴν ὑμετέραν εὐλάδειαν ' ἠττήμεθα, χαὶ 
πῃς (90) Ἐκκλησίας, ἂν διδῷ θεὺὸς, τὰ δυνἀτὰ φρον- 

πίζειν οὐ κατοχνῄσομεν (ἐπειδὴ τοῦτο ἀγωνίζεσθε, 
καὶ μάλιστὰ τοῦ Χαιροῦ χατεπείγοντος διὰ την προσ- 

δοχωμένην τῶν ἑναντίων ἐπιδρομῆν, ὡς αὐτὸς Υρά- 
φεις) ' ἀλλὰ τὸ ταπεινὸν τοῦτο σῶμα χρήσομεν τῷ 
θεῷ, µέχρις ἂν διαρχῇ (31) καὶ σθένωµεν, ἵνα µήτε 

, 1οὐ χι, 2. 

(14) Λας ΟΧΣΧΥΙ. Ροτὶρίὰ ὀαάεπὶ οἶτοα 6» 
Γη. 

ϱ Ἐμόν τε ὄντα. Ἱία οοἆ. εί ἆᾗάο Περκ. Μοηπίαο. 
Μυτο]. ας Οομιυοῦ, η εὐ]ε. ἡμῶν τε ὄντα. 

(45) Λέγω δὲ τὸν νῦν. ΙΙΑ ο0ἆ. Ἡοθμ. Μοπίαο. 
Μοτε]. 4ο Οοπιροί. βἰοφυθ ἱορίίι ΕΠΙ. Ἱπ οάἰίι. τὸν 
νουν. 

(14) Καὶ νὸν ἔτι. ἴια οοἡἆ. Ἐεᾳ. 1406, οἱ Β. ὅ, 
Μοηίας. ΜογεΙ. ας Οοπωῦεί., δίοπιιο Ιεβίιί ΒΙΙ]. ᾗη 
δάΐι. νῦν ἀθοςί. 

(15) Αἰίδε ΧΙΥ. ῥοηρία 4πηο θὰ. 
(16) οὕτως ἀρχαῖός εἰς εἰμι. Οωιϊνί.: δίο Ίπο- - 

ῥίὰ5 21111 εἰ εἰο[ίάμε. Μαΐα, ἱπαιῖε ΒΙΙ., χατὰ πρό- 
χειρον’ ἑία απἰφι επι οί εἰο[ἰάµ. 
«η Ἐπειδὴ δὲ οὗκ ἀἁνίετε ας καωφά ὃς δα(8 

αρρατοί, αἰί Πἱ115, πιοπάοδιπῃ 6966 Άωηο Ἰοοιπῃ {ή 
Πδινταρ. 004. οὐχ ἀνίετε τολμῶντες ἡμῖν. Ἰίληιις 
ΕτοὐοπἰθΏΙΗ 60Π116ΏΒ ΡΓο τολμῶντες Ί6β0 ἐπιτι- 

Ριτποι. απ. ΧΧΧΥΙ. 

τί, α γουῖδ δοκεὰδαΊοπεπι ἀθὺορὶ (14 Αἰπιρὶοχ 

θἱάΔΠη δίπι οἱ ἰο[ἀμς). θοηίαπι αιϊόπι οὐ/ιιγ- 

Ρ4μάὶ πιο ἤηθπι ποη [αοἱήδ, βδά 4 ρτίυτα οθγί- 
πηῖπα ηυἱάρΙΔΠΙ 66πἹρες α]ἱοἰιἶδ, 4ο οοπεμπιθ]ἰας 

εοπυμηθ!ῖ οιιπι]αἡἶς, Ἰαιιά 9οἱο (ιά 681154 ΡΟΓ- 
Πηοἳῖ, δἱνθ φυ0ἆ πος ἱηγίςσος ἠαυθαίῖς, δἱνο μἱ ρου 

οβίτὶ «ομἰοπρίυπι 40 ο) ργαίίαπι Ἰλεδί]δς ο 

(ιήάοπι Ώοο οἱ πόδεδηάα οἱ ]αἀϊσαπάα τοπ μἰπιυς, 
αοπι πυ]]α γ6 Ριρὶί, τι αἰί Ῥορίριυγα 55, ο αιηςὶ 
γεγ]α!! Γποίη Ταεἰαπίας, μυ ροοἰοθἰο; δἰέ αΡιιά 

πιυελμάίπεπι Ρταίοσίυς. Τι αυἱοπι ῥίοιαἰ Ίου 
ἀθμυηίϊαπυ6 : πιηπιις ἆαπιυς οἱ οδἡ πιό, αἴηιιθ 
Εος]οβίᾷ οµἵ{α!Ώ, Ώθο ἀθηπίθ, Ρο νἱγὶῖϊ πορίγα οἶπθ 
ομμεξα(]οηό αβδεερίιτί ϱΗ1πυς {[ᾳυδπάὐμἱάθιη Ίνου 

εομίδηά!!Ιβ, 8ο ρ;Φφεγίϊπι ι/ρεῃίό ιό ἰεπιροδίαίθ, 
Ρτορίθυ Ἱπιππεηίοπι υἱ ἱρεο οί ανδγβαγίο- 

τυπῃ {που γβίοπεπι) » 96ά οἳ ἱαπι]]ό λος οΌγριφ Όεο 

μῶντες. Νο) Ι4πί6Ώ ΠόΠ Ιπουπιπιθάθ ηιιοᾳύθ το 
τολμῶντες Ιεμὶ ο. γ]ἀεγδίιρ πολεμοῦντες. δἱο 
Παοπί «ο οοἀά. Ἐορρ. οἱ οἷό ἱοροιιάαιωη οθη5οι 
Μοπίαο. 

(158) Δι ἤν τινα αἰτίαν. ἴιὰ οοι. πολίγὶ, ἵπ οή/:. 
τινὰ τὴν αἰτίαν. Ραὐἱο Ίη[γα, εἴτε ἄλλοις. Μοπίᾶο. 
εἴτε ἀλλήλοις. 

(19) Κκἂν χυκῶμεν τῆς ἆ.Ἰηθείας τὸ πρόσωπο». 
(ομυοῇ. ΕΒίΐαπικί εί [αεἰθι ΙΠΥδεπιµς, 004. 
χἂν χρύπτωμεν, εΠαπικί οεγί[αἰ{ς [ασίει ΌεἰΕΙΙΝΦ, 
[ιοβεπά μη ργοροπιπἰ ποπ: χλν ὑποδύωμεν τὶς 
ἀληθείας τὸ προσωπεῖον, οἳ δίο γοτιέ 1111. : Βιαηιή 
υε/ {αι [αγυαι ρα Ιεπάσηι 5. 

(20) ᾿Ηττήμεθω καὶ τῆς. Ω04, οσα, ττήμεία δέ, 
Ραμ]ο Ροβί, οὗ χατοχνῄσοµε». Μωπίκς, «Οκ ἁπωνὴ” 
σοµεν, πε μίηιο ἰπίάἱ αμί ἱημανί γα ΜΗ ΡΙΗΗΗΦ, 

(2/) Διαρχῇ. ἵπ δι. διαρκεῖ, 



Αν 1 

πορίγα [8γ6Πέ, υἱ πδο ΠΟΒ ΟΠΟΓΕΠΙΙΣ, αίᾳαο οὗΓα- 

ΠΙΕΡ, (μπι 4 νουίς βἷο εοπάσπιηα), (πι οἱατὶ ἐοἑ]1ς 

εἰαμιοπί δις οχαρἰία(!, ουπηπισπ/υϊιβ οπ]πίἁτη ρεπιὶ- 
εἶδιιΦ πο ορργἱπιθιεῖ5, αἰᾳυο Εαε]οθίαπι πορ]θεξαπ] 

οδζηθηΙί686, 46 ῥρετπιυ]ίο αἴ]λπι οΠυπάθμίθς, ἵδη- 

αιάπι Ἠος]οδί ποροίία ΟΟΠΙΘΙΠΠΑΠΙΙΦ; Πθ6ο γος 

εἰιῖας ἵπ ποςφιτὶ ουρίθπρίίοπο Ιβογοίίδ. Αίηιο 

προς [αυἱοίμς ρτοείριις γορίγ]ς (ου, αἱ ἓ Εςεἱοσίω 

οιιραπι βαφεἱρογςα νότογϊα, υἱ οἳ ἱρ5θ σεσὶυῖς, οἱ τὸ5 
Ἱρρῳ βάθιη [αοἱυπί. Ρηεειοὶ ἑπίω 1]ὴ5 ουισῖς ἵι- 
εηουίς ΑΠ η, οφυαπάοηι]άθιη ΟΠΙΠΙΠΟ ηθ5 
α[Πὶβὶ ηεςεςδθθ οί, Ὀδο νο ΠοθρίΓαφ ία οοηρίϊ- 

ιυομίθ. 

116 ολλδχιΙΣ. ΤΗΡΟΡΟΠΟ. 

ο, ΩΠΒΕΟΟΠΙ ΤΠΕΟΙ.ΟΟΙ 5 

οομιιηοδαἑ)] δΗΙΗ116, ηὐαράία οπγαρίὲ, νἰγοβφιο Α ἡμεῖς βάρος ἔχωμεν, οὕτω καταχρινόµενοι (23) παρ 

φ’η 

ὑμῶν, καὶ παρὰ παντὸς τοῦ κλήρου χαταθοώμενοι 
παντοίοις ὁδυρμοῖς ἐχθλίδοντος ἡμᾶς, καὶ τὴν Ἐχ- 

χλησίαν ὁρῶντες ἀμελουμένην, χαὶ τοὺς πολλοὺς 
πλῄήσσοντες, ὥσπερ ὑπερορῶντες τὰ τῆς Ἐκκλησίας: 
μήτε ὑμεῖς µαχρότερα κάµνητε ἀτιμῶντες ἡμᾶς. 
Καὶ τοῦτο πράξοµεν ταῖς ὑμετέραις εὐχαξς, εἰ αὐτλς 

ὀχνεῖς χαὶ τῆς Ἐκκλησίας (30) τὴν προστασίαν, ὡς 

αὐτός τε λέχεις, Χαὶ πείθει τὰ πράγµατα. Βὲλ- 

τιον γὰρ ἐχείναις ἐἑναποθανεῖν ταῖς φροντίσιεν, 
ταύταις, ἐπειδὴ δεξ πάντως ταλαιπωρεῖν, οὕτιο τν- 

ποῦντος τοῦ θεοῦ τὰ ἡμέτερα. 

ΡΛΘ’.. ΘΕΟΔΩΡΩ (44. 
Οι ἐία οἱ Τήκοάογμς, αἲ Φ1εηι (γεβοτὲμς ας Π(ίογαξ εΓρΕεΤΙΙ, 101 αιιδῖηι ΑΓΕΤ. δὶ τει 

ΤΙιεοάογωπι ΤυαπέΙδεΗ», τθγύα ἰρείμς ερὶεἰοἰς, (μι εοπἰγαγίηπι ργοδαί , οβ]ἱείεπίμτ. Ηἰς ενε , αά σεν 
εεγὶθἰέ, (οτεφοτί5 υεγὺέ εομεμείίαι : Οαπι τοῬεης5 περοϊἰῖν νι οἷθ, οἱ ἱρπογος Ρἰυείπια, ευ νογὶφἰπιϊ]ύ 
οί, «118 4 Ἰιἱδίογίδι Ιοβίγα!η βροοίαὲ. είε. Νωπηαί ΤΙιθοάοΤΗ5 γέτµ! κα αά (γερογίὁ Αέε(οτίακι 
εφεοιαύαλίν ἴφπατιδ εται» ΤΙιεοάοτι, παπι, Τηαπεηδίς, φμἱ Αγίαησὶ παίτεε, μὲ 6τγορογίο [απ {δατῖς, φιῖ 
ὁροῖιμ (001 {αΠΙπΟΡΟΙΦΗ θ1ι15 «οηιέδ, φιεί Πεγκεσμ(ἐομίς, [αρίάαἰἰοπίε «οεἵκε εἰ ρατίἰεερε [κὶίι ) Αά ΤΛεο- . 
40Γ18, φιιῖσφις {ία εἰί Τ]ιεοάοτας, πας Όθγθα, 
ΦΟΡ/ΙΗΟΠΙΝΗΣ : 

15 ἵΝ εα [εφμπίμγ., εαάειπ ας ἵπ εαρεγίοτίθνο [ἐεεετὶε οά 
Οοπἱδ νο ΘἱίΙΗ βτηνές οΓ.ἱ156. ΓθΟΘδΦΙΠΙ οχρΓΟΡΓΑΙΙΘΒ... ἑαμάθιη γἰοξαφ θΕΠΩ , οἱε.ν 

κίρμπφμε ἐβιδίοίαἰι ἐ]μδάει αγοιεπίἰ εἰ (εηιρυγῖς εεδε ἀἐπιοισίγαπ/. 

Οἱ Πανίάθιη βογν απ υὔμ) 4ὓ αγἱο Ρραθίιογαί αἆ ῃ 

ΓΕΦΠΙΗ ονοχίε, 8ο τονύγοηβίαιη Αὐθ1 ἃ βτεµο αὖ 

ραδίογ6 1ο πιύηως : απἱ ος νο]υμίαίθ δυα ἀϊθρεῃ - 

φαΐ Γέ9 08186 θἳ οπρίυπ αἱ ἐπ επι δρεταῃέ; 

ἱῷ96 θἰἰᾶπι Ώμπο ἵπ απίπαπι ἱιάωσαί (ας Ρροτίε- 
οἱοηῖ, υέ αριιοδοςί ἀθεοις (ο ἀθάθεθταί! ϱὐπ)58 
4 ἑοπι]ηίς ορὶφοορὶ5 αμαβίµη αἆ γοία οἳ δι/ταρία, 

αυϊ αωἱάδα οοὐδοπμπί ογἀἰπα(ἰοιιὶ, η05 αίει 

ρορείμπί. Να ᾖαιηααυδπ γονθγοηἰαπι {1400 
ἱΠοιιδδύΟ, ϱΝπ Γ6ΟΘΙΙΦ περοιῖῖς ριφίεετυθ οἱ», οἱ 
φβηοτες Ρίγα, υἱ γοτδπιὴο εδὲ, οι αἆ μιδίο” 

Γἶδηι ΠΟΡΙΤΑΠΙ δρθςοἰλδηἑ. Αίας ο αιἰάσπι δα:ἷ5 
ευροΓαιι6 : πθ(ίθ οπἰτπ νοἰο ἀἰσιυς Ηυἱ πιοἰοδίς 

6566, 116 γ]άθὰΣ ἱππρυτίιπαθ, Διμίοἰέία Γροςῃ5 οοπο]- 

Παία. Οµ3 νοτο γίδα δυπί πουίδ ουπι 6ο εοηθὶ- 

Ὁ ἀναλαθὼν μὲν Δαθὶδ τὸν ἑαυτοῦ δοῦλον ἓχ. ποι- 
μαντιχΏης εἰς βασιλείαν, τὴν δὲ σὴν εὐλάδειαν εἰς 

ποιμαντιχὴν ἀπὸ ποίµνης ΄ ὁ οἰχονομῶν χατὰ τὸ . 

ἑαυτοῦ θέληµα τὰ ἡμέτερα, καὶ πάντων τῶν (35) 
ἐλπικόντων ἐπ᾽ αὐτὸν, αὐτὸς παὶ νῦν ἐπὶ νοῦν ἀγάγοι 

τῇ σῇ τελειότητι γνῶναι τὴν ἀτιμίαν (26) Άν ἥτι- 
µάσμεθα παρὰ τῶν χυρίων τῶν ἐπισχόπων περὶ τὰς 
Φίφους, τῇ μὲν χαταστάσει συντιθεµένων, ἡμᾶς δὲ 
παρωθουµένων (7). Οὐ γὰρ δῇ τὴν σἣν εὔλάδειαν 
ἀἱτιάσομαι, νεωστί τε (28) ἐπιστᾶσαν τοῖς πράγµασι, 

καὶ ἀγνοοῦσαν τὰ πλεΐστα, ὡς εἰχὸς, τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς 

ἑστορίας. Ταῦτα μὲν οὖν ἰκανῶς ΄ οὐδὲ γὰρ βούλο- 
μαι διοχλεῖν σοι µαχρότερον (29), ἵνα μὴ φαίνωμαι 
φορτιχὸς, ἄρτι τῆς φιλίας ἀρχόμενος. ᾿Α δὲ πάρεστι 
μετὰ τοῦ θεοῦ βουλευοµένοις ἡμῖν (00), ταῦτα γνω- 

ὕμωι δυηοπ{ἰῦυς, ο ραϊιο[αςἶλθ8, Ναπι 6ρο φσἱ- 6 ρἰζομεν. Ἐγὼ γὰρ ὑπεχώρησα μὲν τῆς χατὰ ἵΝα- 

ἆοπι ἃ ΝαΣί4)ζοῦὰ Εοοἱθεῖὰ πιο ουυάμχὶί, ποη 
ηιιαδὶ Όδ6υηΠ] οΟΜΙΟΙΠΠΘΗΘ, Ἀθσιις ιἱ ἀερρίοίεης Ρραί- 

νι οτἰ]ο (αὐθίί οπίιη υἱ ἰά ραἱἰαίς απίηια ΡΙΙΙΟ: 

φυρ]ιο ἀοδίία): 9ο Ρ ηπη φιήἆσπι, οἱ πι]]ο 
μυ) 15ιοάἱ ρτΦοοπίο (6πογος ; θοουάο ηπία ἑηβγιπί- 

(23) Οὕτω χατακρινόμεγοε. [ία ο04. Γ6ρ. ΠΘΟΠΟΗ 
οἱ Μοπίας. Ἶπ ο611. οὕτω ἀθόςί. 

205) ᾿Ο»νεῖς καὶ τῆς Εκκλησίας. Ὀεθθί χαί ἵη 
ευὰ. Ἰἱερ. οἱ 1η οϊἰ. αιἰὑὐδάαπι. 

(21) Αἰας ΟΟΧ ΧΙΙ. θυτίρία οἶγοα ἑοπα ἔεπιριιν. 
(30) Πάντων τῶν. [ια οοή. Ἡοα. Μοπίας. 40 Μο- 

γε]. Ἰῃ εξ. τῶν ἆθθβί. Οοιηῦε[, ἀὐἴθηΙ : πάντων 
τῶν ἐλπικόντων ἐπ᾽ αὐτῷ. 

(36) Γνῶναι τὴν ἀτιμίαν, οἰο. Μοτο].: ἵί αφ.ιο- 
5ζαί ἱπ[απιίαμε ία α[}εε[ὶ δις α ἀοιμμδιίε ερἰσεο- 
ρἱς ΡεΓ φμοτιπιάανι οι[γαφία, φιί φκίάεµι οοιείέ(ω- 

Ὅ έἰοπί αἰοτμι [ανεπί, 1ος αμίεπι ἀἰπιονεΠί. 
(27) 'Ημᾶς δὲ παρωθουµέγω». Νοε αβίεΠΙ γερεἰ- 

ἐπί, Ιἰἶφιιε α [6Γοιιάο θιΓασίο, 4ο ργοἰμόθ γε] 
αυ ορίδοοροσΠ ογάΐπο. (14Π) ἀῑσαι ὤεομοτίή5 ου - 
ευ έιοηθ1, 5611 δἱθοίίομθΗ1, χατάστασιν, Π01 ᾖἰηυεί. 
Ἰρ90 οηί ΝαζίαηΖέπαπ Ἀεοοἱθθίαιη, [ου (Γοίο 
«ωγροςς, οο]αρδίδαιιο γήρας, ργου γα άσμα ἰμίθΕῖηλ 

ζιανςὸν Ἐκκλησίας, οὔτε ὡς χαταφρονῶν τοῦ Θεοῦ. 
οὔτε ὡς περιορῶν (51) τοῦ μιχροῦ ποιμνίου (μιδὲ 
γὰρ πάθοι τοῦτο (2) Φυχἡ φιλόσοφος), ἀλλὰ πρῶτον 
μὲν ὡς οὐδενὶ κηρύγματι τοιούτῳ κρατούμενος (25): 

δεύτερον δὲ διὰ τὸ συντετρίφθαι τῇ ἀῤῥωστίᾳ, καὶ 

Φυφεορυγαε, ἆῑπι δἱ Εωα[λυπ) ργαβοἰοπάυτα ουτατεε. 
ος Νεωστίέ τε. ΙΙ ο. οἳ θοµῦε[. η οάι. 

νεωστὶ δὲ. Μοπίαο. οἱ Μοτο]. νεωστὶ ἐπιστᾶσαν. 
(39) Μακρότερο». 6ο. οἳ (οιιοῇ. βότερα. 
(20) Βου«κευομέγοις ἡμῖν. ἕα εοάᾱά. μοσμὶ; ἵω 

οἰε. μοβ. ὑμῖν, αιιαπῃ ἠεείφιθειη ργυῦαέ 0οσι- 
ὈςΓ., Ιἱοθέ, 405 γιοί ορἀἀ., επι ποθιτῖφ ϱΟΏΡΕΠ- 
εαηί, γειάἰίᾳμο : θµ6 αμίεµι, Όεο αµερἰοε, ἆκκι 00- 
{ἱεἱς, υοὺίς ΡΥαείαγε [ἰοεί. ἴδὸ ἀφείαχαθο. Άἴογε]. 

Β αιιίσπι : Ομ υἶσα εμέ ποθί οµπι ερ τοίεπίίθα.. 
Αριι Μοπίαο. πεςΠοΙ οἱ Μογε]. ἡμῖν ἀθθβᾶ. 

(51) Περιορῶν. Μορίας. θἱ Λογθ]. ὑπερορῶν. 
(65) Πάδοι τοῦτο. [να εοάά. πορίεί. τω οὐἰι. πάθῃ 

τουτο. 

(56) Οὐδενὶ κηρύγματι τοιούζῳ «κρατούμενος. 
Μοτεἰ. ὕι πι ργῶεοπίο ἰαἰἰ εκβαάἰίκε; Πο]ίυς 
πιί0 ρταεομίΐ ΦΕΠΕΤΕ 6είεπία., αυτ οτάἰπδέιφ μυ]ᾶφ 
υτοία ία[ο ναί οἱ αδοεἰρἑις ερίςεορι». 



9 ΕΡΙΣΤΟΙ.Α οτ!.. -ᾱ- 

νομίςσειν μὴ ἐξαρχεῖν πρὸς τὰς τοιαύτας φροντίδας. Α ἰδὶο «ΟΠδΙΠΙ 8, οἳ φποὰ θαἱδεαι οἸασανουᾶ επεὶς 

Ἐπειδὴ χαὶ ὑμεῖς ἑἐθαρεῖτε, την ἀναχώρτσιν ὀντι- 

δέζοντες, χαὶ αὐτὸς οὑχ ἔφερον τὰς παρὰ πάντων µοι 

γινοµένας καταδοήσεις, ὅ τε χαιρὸς χαλεπὸς, ἅπει- 

λῶν ἡμῖν ἐχθρῶν ἔφοδον ἐπὶ βλάθῃ τοῦ χοινοῦ (54) 

πάσης τῆς Ἐκκλησίας" τέλος ἠττέθιν ἕτταν (65) 
τῷ σώματι μὲν ὀδυνηρὰν, τῇ δὲ φυχῆ ἴσως οὗ ποντ- 

ρὰν. Ἐπιδίδωμι τὸ ταπεινὸν τοῦτο σῶμα τῇ Ἐκκλτ- 
σίᾳ, μέχρις ἂν ᾗ δυνατὸν (50). αἱρετώτερον εἶναι 
νοµίζων ὁτιοῦν παθεῖν σαρχιχῶς μᾶλλον, ἡ Ὄνευμα- 

τιχῶς πλβσσεσθαι (37) καὶ πλῄσσειν τοὺς πολλοὺς, 

τὰ χείρω περὶ ἡμῶν ὑπειληφότας, ἓξ ὧν αὐτοὶ τά- 
σχουσι. Ταῦτ' οὖν εἰδὼς χαὶ συνεύχου, χαὶ τὴν γνώ- 
µην ἡμῶν ἀποδέχου. οὗ χεῖρον δὃ ἴσις εἰπεῖν, χαὶ 

τυποῦ πρὸς εὐλάθειαν (ὅ8). 

ΡΝ’. ΟΛΥΜΠΙΟ (39) 

πιραΓοπι της οχἰδιηιάγοτη. (υυαΐλαι τος εἶναι 
πι]λὶ 6Γατες ογαίῖς, ΓοςῬςδσ οχρζυυγλαέος, ο 

ἱροο τοοϊίεγαίίουςς αὖ ου υας επλὶ [αείας ος 

[εγεβαπι, 40 ἁἀῑ[βεῖ]α ἵεπρις Ιοθδήῖήπε αἀτονίσα 
πι]ηϊίαυς ιά Ἐκε]οσίδ ἰοίας ευ ου απΏσεο 1λς- 
(κεἰαπάαω : (λάθη νἱείας 5.58: ῥργο ποῖεςιο 

πυἱάθετα οοτροΓἰ, 5οᾷ 4Πἱ114. {ΟΓΦ1Ώ ΠΟ ὀ44σηοφο. 
(οποεάο Ώὺς αὐ]θιίμμι «οτρις Εοεϊεσίο, ᾳποδά 

Ηεποδτῖέ, ορίαυ]ως 17 εςςο άυσεης ρετρείὶ Ρρο- 

ἴἴας α αἱ λλίνοί {η «ΆΓπ6, Ύπ 21η «βὶπια)έες οὔεοάι οἳ 

πιυ]ιῖς οςςο οξεωσίοπὶ, αυἱ Ρε]ογε ἆς ποὺὶς ορὲ- 
μἰοβεσ Ἠαὐυετυσί, ος ἰἷς ϱὐ ἱρεἰ ρουπίας. πο . 

ομπι λὰ εορηίὰ οἰπῖ, ειἶλαι Ρτουες οοὐ/σαρο, οἳ 

εοπεϊἔίατα Βοθδίγυ αβρρτοῦὰ ; πες Ρρε]υς [οιδία8 

οείἰ άΐοδτε, ϱἳ ᾱ ρἰεἰαίδιω 1η[ογηΔ. 

στι. οι σνριο. 

Ώιφίεν υατίας «ά Οψπιρίηπι ερἰείοίας, (κας σαἷς, κ μο(κἔπιας, [οευίε αεεἰρπαοῖπιαε , εαρετεπκί κον ῥαμοα, 
τας ος αΠΙΟ φκἰάεηι εεγὲρίας, ῥγσ[εείνγα” εί πιεπίϊῖο, εί εἰφκίβεα[ἷο εαίίεσι αίσκα, ἀπ δίίατε κο εἰπίί.- 
[ας ἵίαφνε Πὶς εοίἰυεαπικδς αάηιὶαῖς {41ΗΕΝ ΝΟΝΗΝΙ[ἰς αἆ αἰίος ἀαιῖε, σκα «πι ἐ)κσάεπι εἰνέ αγφαπιεκῖῖο 
ο] αεάέι Φου κὁ ὁηιρυγὶς οεηκεμάς 51. δίς ]μχία 56 ἱπτυίεεπι ροεῖία εἰδί ΠΝΙΝΟ {απιεν α[/νμάεκι. Παίας 
αά Οἰψπιρίμπι (ἴμετας ρε Αμγείίωπι ρεγ[αθαπι ῥρταἑιεπάα; ατβἰίταπιαν. Ην ΟΙψπιρίο, φωέπε πιαφκὶς 
επωη[αί ἰαπάϊΐθις, ΑπΤο[ΙΠι οΟππεπάαί, 119 ἐρεῖ 20ἱΜΗ , οεά εως εἰίαπε «οείο εί αά)κιογὶ, φκεια 
Απίογίμηι 665έ εχἰειίπιαι Τ{1{[επιονέέκ5, δε ἑπππιεγίμος φκίρρε φαει εἰ [ἐ1ετῖς εαάεηι άε τε (πεφοτῖας εἰ ροίε- 
ἑἷα ειπε Οἰψπιρὶο εοπεοείῖαι. 

Πάλιν γράφω, παρεῖναι δέον ἀλλὰ παρὰ σοῦ µοι η ἄΒνγεις 5εΠυο, «πι 9άεΦ6ο ορογίοείς οοἆ πηλή 
τὸ θάρσος, ὢ χαὶ τῶν πνευματικῶν βραθευτὰ (40) 
(ἵνα πρῶτον εἴπω τὸ πρῶτον), χαὶ τῶν χοινῶν ἔπαν- 

ορθωτὰ, χαὶ θεόθεν τὰ ἀμφότερα (44) ὁ χαὶ μισθὸν 
εὐσεδείας λαθὼν, τὸ κατὰ νοῦν χωρεῖν σοι τὰ πρά- 
γµατα., χαὶ µόνῳ τυγχάνειν ἁλωτὰ, τὰ μὴ τοῖς ἅλ- 
ΔΜοις ἁλώσιμα. Σύνεσις γάρ σοι χαὶ ἀνδρεία τὴν ἀρ- 
χἣν ἄγουσιν, ἡ μὲν εὑρίσχουσα τὸ πραχτέον, ἡ δὲ 
ῥᾳδίως ἐπιτελοῦσα τὸ εὑρεθέν. Καὶ τὸ µέχιστον, ἡ 

τῆς χειρὸς χαθαρότης, ᾗ πάντα εὐθύνεται, Ποῦ σοι 
χρυσὺς ὁ ἄδιχος; οὐδ' ἐγένετο, πρῶτον ἑξορίαν χα- 
τακριθεὶς (42), ὡς ἀφανὶς τύραννος. Ποῦ δὲ ἁπ- 
έχθεια; χαταχέχριται. Ποῦ δὲ χάρις; ἐνταῦθά τι 

κλίνη (χατηγορήσω γάρ σου μιχρὸν), ἀλλὰ Θεοῦ φι- 
λανθρωπίαν μιμούμενος, ἢν χαὶ νῦν αἰτεῖ δι’ ἡμῶν 

8 ἰο θὐἀμεῖὰ ἴωωο Γαφους, ὁ οἱ ερἰπυλίυπι αείος 

(αέ Ργίππο ᾖοεο, αυοά ρείσυῃι οοί, ἀϊεδαι), εἰ ρυἰ- 

Ο8ΓίϊΠι ΓΘΓΊΙΠΙ οΟΓΓΘΟΙΟΣ, 3ίᾳ16 πίγππφυε ἀἰνίηίίμς 

αι οίἶαιι ου ρἰθιαἰὶς ργαυπι αεεορίφιἰ, ιἱ Γες 

ηυἱ ος αμίηιί δοπἰοηίία Πιιδηέ, Φ0/16 19 64 35εθφυί 

Ροβδίβ, αυ οπιπί δι 25 Πηοραία 5υπι. Ργυζεηίί 
επί εί (οτηιυάϊμὶς ἀαάσιι αἴπιιο αμερίοίί ἵπιρο- 
ίση αἀηιληίνίταν: αὔδγιπι αἰίθτα, αι {αοἱεηά 

δυμί, εχοορἰἰαὲ; αἰίθιΔ, φυοά εδ οτεοβἰἰαίυπι [4 

οἷίὰ οκθαιλέωΓ. Ἴ]αο, αυοά πηαχίιηπ οβί, 2οοδει 

ιΠ8Π8 ρυγίιαδ οἱ ἱπίορΓίίᾶδ, θἰιὰ οπιηία ΓοβιιμίυΓ. 

Ὀνιπαπι η0ἱ αμ. γυπι ἱη]αρίθ οοἱιδεξαπι ) Πο [ες αἱ - 
ἀάπι απϱΙ51, πέροῖο απίο οηηία Ργοροτ]ρί δι, ἴδη« 

αὔὐαπι {δείς οἱ οὔδοιιγυςδ ἵγγαηπυς. Ὀ0ἳ ἑπλην]οἶεία 
Λὐρήλιος (40) ὁ οὓς στρατιώτης, ὃν ἄφρονα φυγάδα 6 ἁαιηπαία ρι. Ὀδὶ (Ἀνοι 1 ᾖὶο ποππἡἰὶ Ιαῦας οἱ ῇ9» 
καλῶ, χαὶ Ἱκέτην σώφρὀνα, ὅτι ὑπὸ τὰς ἡμετέρας 
ξαυτὸν τέθειχε (44) χεῖρας, χαὶ διὰ τῶν ἡμετέρων 
τὰς σὰς, ὥσπερ τινὰ εἰχόνα βασιλιχὴν, τὴν πολιὰν 

ἡμῶν προθαλλόμενος (45), χαὶ τὴν ἱερωσύνην, ἂν 

(54) Ἐαπὶ β.1ἀ6ῃ τοῦ χοινοῦ. Μογε]. Ππ ἀαπινκηι 
ριδ[ίονπι (οιἵκε Βεε[εεία.. 

(65) 'Ηετήθη» ἠἧτταν, οἱς. Μοτο]. "είς ο: 
εἰαάε οογροτἰ φμίάεπι ἰαδοτίοδα, απἰπιο ΤΟ [ογίασεε 
ΔΟΝ ἄαπιποδα. (10106. 4υΐδια: ές 4ΜΙΠ ε]ις σε- 
πετίε τἱείογία φµς εοτροτὶ φμίάεπι ἀοίοτεπι α[}εγαί, 
αἱ ἡὑα απἰπο ([οΓδαη ἀαπιποδα 10 δχαἰείαἰ. 

)) Μέχρις ἂν ᾗ δυνατόν. ΜυΡεΙ. φκωπάο [μεγί: 
ναάμπι. Απηιαἀνογεἰ δ4Π96 νὶγ ἀοείας ηυοὰ ρ8αυἱο 
ΑΠίο «οερύθ πιοτΏο οοπ/{εσἔΗΙΗ (γοροΓίιιδ οαυφοίυς, 
ουῖ οὐγα ορἰεορα]ΐ5 ἆἀθ/ηπο [ΙΓ  οἷε οἱ οθτυἰου; 
ἰάθοφις, τί βἰεῖ 56οηδύβ φµθ6μι οχεορίίαέ, ἐπιδίδω- 
μαι τούθίέ εοπεεάαπι. 

ο (63) Πνευματικῶς π.Ίἠσσεσθαι, εἰο. Ο0π1]νεΓ. νοτ- 
ρίοηοῃι ΦοᾳαΜήπιυγ. Νονε[. ὁρίγίν ρετεε!, εἰ πικ[ίος 
Ῥεγεείίέτε., εἰο. 

(28) Τυποῦ πρὲς εἰ«Ἰάόζεια». Μοτεὶ. Εογμργίε 
εἰίαπι αά Ὁομεγα(ίὐΠ6ΠΙ. 

οἰετὶς (ραιμπι οπίΠ {0 αοὐΙδαῦο); γδγυιη δοί 

υοπὶρμ]ισίδπα ἰπ]ίαπς, (Η801 πυπο αὐοαιθ Ρρες ἠήος 

Ρειῖι αίᾳιο ἱπιρ]ογαί Αυγο]ίμς πω] μις, α16ηι 
ἀἐπιεπίεπι ᾳἱάθπι ρογ[Ηραπι νουο, ρτγυάεηίθιι δυ- 

(69) ΑΙίας] ΧΧΥΙΗΙ. Βογίρία ωβίαίο αηηὶ ὅδὰ. --- 
Οάυμαίφ. (οὐ. Πορ. Β Μοπίας. οἱ 6οιπῤε[., Ἁλυ- 
πίῳ. Μοιε]. Αλνπίῳ νοὶ Παλλαδίῳ. 

10) Πνγευματικῶν βραθευτά. Ἱια οο(]. Πο. ΤΠ, ας 
Μοτεὶ. ηαφπὲ Ἠάο γεγὰ Ἰεσ]ο, αἰξ ΕΙ, η οα]ι. 
πραγματιχῶν. 

(41) Τὰ ἁμφότερα. ἵη οοἆ. τά ἀθεβέ. 
(42) Πρώτον ἑξορίαν χαταχριβείς, Ρηϊα εκαί[ίο 

ἀαημιαίαπι. 14 08. 20393. Λι Πορ. πρῶτος ἑξορίαν. 
ἓ οἱ. αυἱθαφάαπι ἀθοςί πρῶτος, ἵμ αἰἰῖς πρώτον 
ἔξω, φαοί ΒΙΙ. ῥργίε ἀαπιπαίμηι οἱ ε]εείνηι. Ου” 
ωα[. πρῶτον ἔξω, νογιἰίφυθ: Νε [μι φκἰάεπι ΗΠΦΜαΗ 

Ὁ ραγίκηι εχίτα ρτίις ἀαπιμαίμηι η ἱρδᾶ 6] ΠαΙγω, 
φιιαδί (/ταππιις ἐεία5 οπηπίφκε εἰ πεθαίο αάϊ!ν. 

415) Αὐρή.ίιος. Ουά. Αὐρήλιον. 
44) ᾿Εαυτίν' τἐθειχε. Ίίὰ «οἱ. οἱ Ἡομ. ΕΙ. τέ» 

θηχε. Βαυ]ο ἑη[ρα, ΡΓο τὰς σάς, 114. εοὐ.. ταῖς σαΐςο 
(46) Προδα.ῖ.Ἰόμει-ος. Ἶινα «ο Μουίαο. Μογεἰ, 03 



φο0 6, 6ΠΕαΟΕΒΠ 1ΤΠΕΟΙ,οσί φιὸ 

οι βιρρίίσθπι; ΗοΠΙ4ΠΙ ᾗπ πιαη5 ΠοβίγαΦ οΟΗ/Γ- Α αἰδεῖσθα: πυλλάχι; χαθωµολόγησας. Ἰδού σοι προσ- 

εἰι, ο ρος ποδίγας ἵη {υας, οδΠΙίἱ6ΠΙ Ποδίγαπι ϱἱ ἀάχει τοῦτον ἡ θυοφόρος αὕτη χεὶρ καὶ ἀναίμακτος, 

ςαοθροίῖαπι, αἱ Ρἱ νεποΓαἑοηὶ 6956 6ῶρο ΟυΠ- καὶ πολλοὺς μὲν ἐπαίνους σου γράψφασα (460). γρά- 
(665ἱ16 65, ἱπρίαυ ἱπιρεγαίοτί ου]υδάᾶπι ἱπιβρὶιῖσ Ψψουσα δὲ, οἵδ' ὅτι χαὶ πλείους, εἰ θεὸς παρατείνοιεν 

ουιοπάοπς. Επ Ευἱ απο οὔεγί φδογ]βσοα Ἰδο ΠΙΑΠΙΙ ὑμῖν (47) τὴν ἀρχὴν, τὴν τε σὴν λέχω, καὶ τῆς 
οἱ ἱπογμθηίὰ, (ναι δἳ )υ]ίας 118. ίυᾶ9 Ἰαυάος συνεργοῦ (48) τῆς σῆς θέµιξος 

Ἱ αμιοτίθ πιαπάανίί, Ῥἰατθδηιο οἱίαπι, δοίο, πααιιάαυῖί, οἱ Όους νοδὶς, δἱ ἔπωηι, οἱ Τ]οηιίάΐς (ασε οοεἶν 

οἱ α͵)ωσ]οῖφ ἱπιροσίαιη ργογοσαςὶε. 

ΟΧΕΙ. ΕΙΡΕΜ. ΡΜΑ΄. Τᾷ ΑΥΤΩ 49). 

Ραεἴπκο αἰίφκοά ραίτατακι Νατίαπχζεπί , εί αἲ οεώΙΙἱΟΠΕΙΙ ὉθΗίΜπι εγαί οὐ ἱγγοφαίκπι [ογδαν στασίκν 
φιοάάαπι (ἱθμίκπι. Οἰψπιρίμς πιηαδαίαΥ 46 Ίγβεηι εοἱο «ημαίαγωπι. }ΓηιπιίπεπΣ ρορμ[ατιύς οκἰς μετὸ- 
επίµπι αυετίφτε εἰ αἆ πιεεγιἐοτάίαηι [Πεεῖετε Οἱμπιβίωπι ἠὶς (ἰιεγίε εοπαίµΥ (ερυτίκε. Ὑατίας, πιο 
ΟΠΙΠ6Ε ελατία[ε [οΥπιαε ἱπάμί, κμί οεά(ἱοκές ἑταίμηι ῥγεεἰάεηι εοποσϊ[εέ, εἰ μΥδὶ απίφπα ταῖπνασνι 
αυεΓίαί. 

Βυγεας ὑεηὶφηἑα6ἱς (επιρυθ, οἱ ΓιΓδᾶ8 6ΡΟ αιάας ῃ Πάλι φιλανθρωπίας χαιρὸς, χαὶ πάλιν Σγὼ τολ- 
δὲ ἰειπογαυ8, φυἱ γοὶ ἰαπία ἀθργοσαίίοπθπι Ἠμεθγί μηρὸς γράµµασι πιστεύων περὶ τοσούτου παράκλτ- 
εοππηϊιίαηα, Αιάλοσπι θΛΊΙΠ Πο ΠΠΟΙΏιΦ [αοίί, πο σιν πράγματος. Ποιεῖ γάρ µε θρασὺν ἡ νόσος, οὐδξ 

Ργοργοόί φυἱάσπι ρίηθυς : ηθο ΘΠΙΠΙ Ἰοποδίη οἱ προϊέναι συγχωροῦσα’ οὐ γὰρ εὑπρεπη παρέχει τὶν 

ἀθεοσί!η δ ἴθ 4οοθδδΙ Ργαὺθι. Οι ἰβίίγ ο8ἰ εἴσοδον. Τίς οὖν ἡ πρεσθεία; παΐ µου δέξαι ταύτην 
αο ἀοριθαίίο ὓ α πιο Ρρὶασῖάο οἱ ΝυΙΠάΠ6 θµςοἱρο. Ἠἡμέρως καὶ φιλανθρώπως (50). Δεινὺν μὲν χαὶ ἆν- 

Λοθιῦα ηυἰόθηι οιίχπι το θ8ἱ, ΠΟΓΡ ουν, δρὺς θάνατος (πῶς γὰρ οὗ ;) τοῦ σήµερον ὄντος, χαϊ 
(αἱ ἀιὶ οαἶπν ) οί γἱνεηιίδ, 6ἱ οσα πιοτωτὶ, αὕριον οὐχ ἐσομένου, οὖδὲ πρὺς ἡμᾶς ἀναλύσον- 

πθς αἆ Π0Ο8 τογοΓβυΓὶ. Μι]ιο αιίθπι αοατβἰος θεὲ τος (51). Πολιῷ δὲ δεινότερον πόλιν ἀποθανεῖν, ἓν 

υερῖς ἱπίδιίίμδ, αὐδΙ Ἰπιρογαίογο «ομά]άθτα, οἱ µβασιλεῖς ἱδρύσαντο (ὅ2), χαὶ χρόνοι συνεστῄσαντο, χαὶ 

ἑοππροτα «οηφἑαογυπί, οἱ ΙοΗβᾶ ΑΠΠΟΓΗΠΙ βθΓἱς ἀχολουθία μαχρὰ διεφύλαξεν. 'Ὑπὲρ τῆς Διοκαισα- 

«οηβοι γανἰι. Ὀο Βἱσςῶδαγθα ἰοφος αωοπάφιη οἰγί- µρέων (560) ὁ λόγος, τῆς ποτὲ πόλεως, νῦν δὲ οὗ πό» 
ἴαίο, πα αὐ{έπι 4 οἰνίιαίαπι αἱ9ο δχριησία, Πὶςί ἍΆλεως, εἰ μὴ σὺ νεύσειας Ἴμερον (54). Ἑαύτην σοι 

(υ ρἰαείέσια αιάάδηι αΠηιᾶ8. Ἠληο Ρε ΠΟ ροήἰ- προσπίπτειν νόµισον δι’ ἡμῶν, καὶ φωνὴν ἐχέτω, 
Ῥυς ἰωἱς αἀνοὶνῖ οχἰδιπιαἰο. Αο νοςθιη θἰύαιμι ἰνα- χαὶ σχῆημα πενθιχὸν περιχείσθω, καὶ χειράσθω χό. 

ναί, εἰ ἱαφυῦτοπ Ὀαὐίίυιη Ἱπάμαί, οἱ οΟΙΗΔΠΝ έοη- 0 µας (55), ὥσπερ ἐν ὃ,άματι, καὶ τούτους ποιείσθω 

ἀοαὶ, να]αί ἱη ἑαρφύἱο, ἑαἱμ]ιθ οΓαἱἱομα ἰε αἱἱθ πρὸς σὲ τοὺς λόγους | 

αυαίυγ 
Ροννὶρο υπ] λὶ παβΗ η πηὶ ]ασρηίΐ, δυζοσυγο |4- Δός µοι χεῖῥα χαμαὶ χειμένῃ, βοήθησον ἆσθε- 

μογαπι. Νο αἱ (επροτί αοετἰἑθίθί ἱιηρείάῃ νούσῃ. ΜΗ συνεπιθῇ τῷ χρόνῳ (6), μηδὲ διαφθείρης 
ει 4ζἱάπβαβ, Πθο Ῥεύβαγιπι το]φμίαδ θνθΓγία. τὰ Περσῶν λείψανα. Πόλεις ἐγείρειν σοι πρεπω- 
Ποηοφιίς Ηδἱ (μθείέ υτῦεῬ οχδίγιµογο, 0141 Ι8ῦ00-  δέστερον, ἢ χαταλύειν τὰς χεχμηχνἰας. Γενοῦ πολ:- 

γαμίος ἀοιετθ. Οἱγίίαιϊς οοπάἰίου οχδίδίθ, νοὶ 34 στὶς ἢ τῷ προσθεῖναί τι (ὅ7) τοῖς οὔσιν, ἃ τῷ φν- 

Οοιηυεῇ, θἱ9 δηἷπι, αἷί ΒΕΠ] , που γἰάεί Ἱερομίμπ ταύτην ἡμέρα» φιλανθοώπως. Ὀέγαπιαιο Ιδοιίοπθπι 
προθαλλόµενος, Ώυῃ Ππροσθαλλόμενος. Οἱ αὐίθ τα 111 : Α ῃιε μιαείάο εἰ ΙΙΝΗΙάΠΕ Λοάἰδγπο ἀῑς 
αμ αἱτυς α ἱπρεγαίογυιὴ Ἰηιαρίηςες οἱ δια {115 οὐ  οιφεἱρο. 
Γυρίευαπε, ]αᾳς αὐγίί ουηδοφυευαπίυς, πες {μύό αὖδ- (51) ᾽Αγα.ἰύσαντος. Ἱα ουἀ. εἰ Β. Μοπίας. Νο- 
εγαὐί Ροίογασί. ά νἰάοίωτ ιο κἱραίβζαγὸ Τ1μοο- το. 4ο Οοσυοί, Ἰη θ41ἱ. ἀναλύοντος. 
Ίοσι5. (92) Βιισιεῖς ἱδρύσαγτο, ος. δὶς οοἆ. οἱ Ἐ. 4. 

(40) Ἐπαίνους σου γράψασα. Ιέα «ο. οἱ Θοπι- Οοππυς[. [η θὐἱἱ. βασιχεὺς ἱδρύσατο, χαὶ χρόνος ονυν- 
δεῖ. { δάἰῖ. σοί. ι εστήσατο, χαὶ ἀχολουθία µιχράἀ. Μοπιας. θἰίλιμι 46 
ο 41) Παρατείνοιεν ὑμῖν. ἴα εοὰ. εί Ἠερ. ἴη εἀΙι. Ὦ ΜονοΙ. ἀχολουθία μακρά. [ία ἱοριι ΒΙΙΙ. 
ἡμῖν. . κ (560) Ὑπὲρ τῆς Διοχαισαρέων. ᾖουςδδίΦ4Πε Ἰηῖος 

(48) Καὶ τῆς συγεργοῦ. [ία εοἁ. Βερ. Ου ἁμπῃ (ϱΟαρραάοοία τῦθφ Ρομίι Βιπίυς, Ιν. τι, ορ. ὅ. 
δΊο ἱερυμίας, 1χογ ἀεδίρηαίις, οπιμίδφιιο δναιιθδοίί [ναί (11ος οἱ αλα υτὺς ος ποιμἰμθ ἵπ Ρανς 
αιΏ]σι]ίας. Ἰμ θά1Ι. καὶ τοῦ συνεργοῦ τῆς σῆς Θέ- «ιά! (αμ Όφδας, ἁμ]ίαμί Αρονίαις [Γαίος, οχοἳ 
µιδος. (οιι)ε/.: εἰ (μα ΤΗεικίά( ευοῖ εἰ αάλιίοτίς 9 80ἱ0 Φηματὶ }ηθδίί οὐ τουθίίος δµἀρθος, Ώο «ων 
η) Γογίαςςε εἱρηλίέδης. Εἱ11. οἱ Τ/ιεπεἰάἰς (ή εοεῖΐ τ6 γἱάο ΒοοΓ8ί6ΙΗ, Πρ. Η, «αρ. 31. ο ΒΙΙΙ, Ὀὶο- 
εἰ αά)ιίογί ἠμετίκπι ργογοφανΏ. Επμο Φου μη οἱ ΟΠΦΑΓΕΔΗΗ, ΡΡΟ 118 δυρρίεχ (τοµοείις Οἰγπερίιωη 
αὐ]ΗἱοΓεῖς Τή]εηιοπίέμς μία! Αδίοτίυιο ὁ666, 116 σοραί, ΜΟΝ ἀἰίαιὴ Ρριίαί Τι]οπιοπί. αὔλι Νάσίκη- 
οἳ ΙΗιθγί5 δδήθπι 4θ τὸ 6ἱ ροιεπίια ου) Οἰγιηρίο 201, ευἰ ἀθίυῃι υἱγωήι(1ο Ιοιποη. 
Φτεροτίις δρἰδι. οχινῖ, ας ΧΙΗΥΙΙ, οομεοςἰαῖς (54) Ψεύσειας ἤμερον. (ο. οἱ Β., νεύδειας αἢ- 
ἑμιο 4Η 61Π ΟΚ ΥΙ, ἀἶἶαθ ΟΧΧΝΙΙ, ουΠι ΡΓῶςίάε ἀῑδειίθ, µερον, Πὶςδὲ {μ ΙΙοάίεΥπο ἀἱε Ῥτοπνε [μεσὶ αά μεἰςστ- 
γεια ου Ηθγομίο Ἰοἱαμι, Ρτογεναπιάυθ «1 ρᾳ- οοτάίαπι. 
υειπαίογο οοπ]υ1ρί!. κ (55) Κειράσθω κχόµας. ΒΙΙΙ. εοπιας ανόεί. 

49) ΑΙί9 ΧΙΙΧ. Φοεἱρία εοίεπι απο. --- Τῷ (60) Συγεπιθῇ τῷ χρόνῳ. Οοπιδο[. συνεπιτιθῇ τῷ 
αὐὑτῳ, ἰὰ ἐδί, Ολυμπίφ. (οὐ. Μ. οἱ ΟοιπΜε[. Ὅλυμ- χρόνῳ, πε [ἶθεαί Εἰδὶ εωπε (ειβογίε αερετἰἰαῖθ καν 
ὥς ὃν ΟΙ υηρίο .. ο. ον. γαῖπ εοΠ]μηΦεΤ6. 

20) Δέξαι ταύτην ἡμέρως καὶ φιλαγθρώπως. ) Τῷ προσθεῖνα᾿ τι. [ία οοὐ. 1 εἰί. τῷ προς” ̓  
Ιω ου. Ἀἰομίαο. Μοςε]. ας ζομιίνε[, Ἶη εὐιί. δέξαι θῆναι ιν  λω- 



Λι! ΕΡΙΡΤΘΙΑ ον, υὁ Ἐ) 
λάξαι τὴν οὖσαν. Μὴ ἀνάσχῃ μέχρι τῆς σῆς ἀρχῆς Λ οππι φυἱἀρίαπι αὐἀθιιο, Υυ] ΙΠίΟΡΥΔΏΙ ϱ0ΠΒ6Γνοηάο. 
εἶναι πόλιν, χαὶ μετὰ σὲ μηχέτ᾽ εἶναι" μηδὲ δοῦναι 
πονηρὸν (8) τῷ χρόνῳ διήγημα, λαθεῖν ἀριθμου- 
µένην ἓν πόλεσιν, καὶ καταλιπεῖν χωρίον ἀοίχητον 

τὴν ποτὲ πόλιν ὄρεσι, χαὶ κρημνοῖς, χαὶ ὕλαις 
μόναις (59) γνωριξοµένην. Ταῦτα μὲν ποιείτω χαὶ λε- 
γέτω πρὸς τὴν σἣν (00) φιλανθρωπίαν ἡ τοῦ πλάσμα- 
τος πόλις. 

Νο ρα(ἶαγίς 6411 δρα αἆ Ρορ[οοια γα {0211 οἰνὶ- 
ἰΔί6ΗΙ 6556, οί ροβί ἰ6 ]3Ἠι ΠΘΟΩ 6556: Ώθο οοηιη(ἳ- 

ἴα5, υέ ρορίουί Παθεαηῖ αιιοι ἆθ ἰ6 πιαὶο ἰοᾳ0811- 
ἔυτ, ηἰΙΙΓΕΡΗ {ο ἰπίογ οἰν]ίαίον Ππιιπιθγλίαπι 3006- 

Ρίδ5ο, ίπιιο θἳπι, ϱὐ φυοηάαιη υτὺφ 119 οτοῖ, 
γηδίυπι εἴἳ Ἰπουίίμ Ίοοπι τθἱφιιῖδδο, μοβ υης 

ἀμηίασαί οἳ ριφοἱρὶεῖδ, αο γιάσγίρις δοἱἱς 4ΡΟ- 

δουμύαπι. Αί4μθ Ἰμρο αριά (αασι μηπηδηιβίθην Γαίας 6ἱ ἀῑοαι οἶτίια ΘΑ, ἄυπίη Ἰοᾳαθηίθσι ἵη- 
ἀικηιις. 

Ἡμῶν δὲ ὡς φίλων δέξαι παραΐνεσιν σωφρονί- 

σαι μὲν θέλησον τοὺς ἑξημαρτηχότας εἰς τὸ πρὀσ- 

ταγµα τῆς σῆς ἑξουσίας. Ὑπὲρ γὰρ τούτου (601) οὐδὲν 

θαῤῥοῦμεν, εἰ χαὶ μὴ ἀπὸ χοινοῦ σχἐμµατός φασιν 
εἶναι τὸ θράσος, ἀλλὰ (02) µειρακίσχων τινῶν ὁρμὴν 
ἀλόγιστον. Τὸ πλεῖον δὲ τῆς ὀργῆς συγχωρῆσαι, χαὶ 

λογισμῷ χρήσασθαι µείζονι. Μητρὸς ὑπερήλγησαν 

νεχρουµένης, οὐχ ἤνεγχαν πολῖται χαλεῖσθαι, χαὶ 
εἶναι ἁπόλιδες, ἁμάνησαν, παρενόµησαν, ἀπέγνωσαν 
τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας ἔχφρονας αὐτοὺς τὸ παρά- 

ὅυξον τοῦ πάθους ἐποίησεν. ᾿Αρ' οὖν διὰ τοῦτο χρὴ 
μηδὲ εἶναι πόλιν τὴν πόλιν; Μηδαμῶς, ὦ θαυμάσιε, 
μὴ τοῦτο ἐπιγράφῆς (02). ᾿Αλλὰ τίµησον πάντας πολί- 
τας, χαὶ (64) πολιτευτὰς, καὶ ἀξιωματιχοὺς ἱκετεύον- 

τας" πάντων γὰρ οἵου τὴν συμφορὰν ὁμοίως ἅπτεσθαι, 
καὶ εἰ τῷ µεγέθει (05) τῆς σῆς ἑδουσίας ἑρησυχάξουσιν, 

οἷον ὑποθρύχια στένοντες. Τίμησον δὲ τὴν ἡμετέραν 
πολιὰν, οἷς δεινὸν εἰ ποτὲ τὴν μεγάλην πόλιν ἔχον- 
τες, νῦν μηδὲ πόλιν ἔχοιμεν (06), χαὶ θηρίων οἰχητή- 

Φα ΠΟΦΙΤ4ΠΙ, ου οί, απιϊοὶ νἱτί, ἁἀάπιοπίέίοπθηι 

αοοἱρο. Ο80ΏβαΠΣ αιιὰ ἀἱοο ηὐἱη ἐὰ ἵη 605, αἱ {η 
ιν ροιθείαιἰς οὐ ἱείμιι Ρθοεσαγµηῖ, Πα γθιΊης. 

Ναιὴ Ργο ἔαάς το πυ]άπ νθγριΠι ἀἰσθγτο αάεπΗς. 
οἱθὶ αυάαχ Ίου [46ἱ 16, πεαφυαὴ ἃ ἑοπΙπί 

εομφὶ]ο, 66) α (6ιεΓαΓίο αιιογιάαΙΏ αάοίθβοοι- 

εν ἠρείυ ργο[δοἑΗ η 6986 ΙΗ3ΓΓΔΗ/. Ο8)1ἱ6ΓΙΗΩ {ηὰ- 

Ίογεπι ἱτῷ ρατίεΠι γοπηἑίθ, 40 δυβηπ]456 ΓΕΟΠΙ {(6- 

ου ϱοηρ]άθγὰ. Ὀοἱαθευηί ελαίγοπ ορργἰιοἰ, 80 Υε]- 

μί οπθοδτὶ» ΠΩΣ (ἱογυῃί 56 ονίυηι ΠΟΠΙΘΗ Γαυογο 

οἱ οἰγ]ιαίο «356Γ6, ΓΓογῬθ Ροτοξί θυΠίέ, 4 Ἰεσιουρ 

ΓοοθβΦοΓΙΙΠΙ, δα]ἱἱ5 Φιιδ 6Ρδειη αὈ]θοετυηί ; οδἱαϱ)ὶ- 

(αἱ: πονἰἰας 609 ἆθ πιοπἰἰς δίαίυ ἀειατρανίτ. [ἀοὶγ- 

εομο υΓΏθίη 6ΥοΓΙῖ οροσ!οι } Ληθὶϊ 4 ἰ6, νἱτ ρ/ᾳοίατο, 

υἱ Ώου δίαίαα9. Οµἱη Ρος {6 Ιπονεαί, οἱ οἰγίαιι 

οιηπίυπη, θἱ 6οΡΗ!Ώ αἱ τοπιριιρ]οαπι αἀπι]ηἰσίταπί, 

δι πιδρἰδίγαίιι ϱοτυπί, ἀεργεςβίίο: ΟΠΙΠΕ6 εΠηἰτη 

ὥέυ6 Ρυία οα]απη]ίαίο νο α[ποὶ, οἐϊαπηςὶ ααοξοσίέα - 

ἠ5 (18 πιαρπἱιμάϊπο ἀθίογηίί ααἱεέεπι ἁριιηῖ, (ας]- 

ριον Ὑένοιτο μετὰ τὴν σην ἀρχὴν, ὃ τε ναὺς ὃν  ἴοψιρ ἱπρεπίφουμι. Νοθίγα θἰίαπι {6 πιονθαί εδῃίο 

ἡγείραμεν (07) τῷ θεῷ, καὶ ἡ περὶ τοῦτον ἡμῶν 

φιλοχαλία. 0ὐδὲ γὰρ εἰ ἁνδριάντες χατενεχθήσον- 

ται (68), τοῦτο δεινὸν, εἰ καὶ ἄλλως δεινὸν (69) ’ 
μηδὲ περὶ τούτων νοµίσῃς ἡμῖν εἶναι τὸν λόγον, 
οἷ περὶ τὰ χρείττονα ἡ σπουδὴ, ἀλλ᾽ εἰ συγκατ- 
ενεχθήσεται τούτοις πόλις ἀρχαία, καὶ τι λαμπρὸν 

ἐνεγχοῦσα, ζώντων ἡμῶν καὶ ὀρώντων τῶν παρὰ σοὶ 

τιµωµένων, χαΐ τινα ἰσχὺν ἔχειν νοµιζομένων. Άλλ' 

ὁ μὶν περὶ τούτων λόγος τοσοῦτος. 

(ἱο8, οἱ ϱΓ4Υ9 θἱ αοεγΌμπι Γιδρίί, θἱ ΠιΡΏΔΙη (ὐ0µ- 

ἆαπι ιγΌθπι ἱαὈσηίθ8, Πυπο Πο ιγῦθπι ααἱάθιη 8” 
νθα]ηιι, θεά Ρροδι ργ[δοίµΓαπι (μπι ἵ [6ΓάΓΗΠΙ 
Ιαδίταπι οοπνοτίαίυς ἰεπιρίυπ ίαά, ααοά Όεο 

αχδίτυσἰιηις, ΟΠΙη6(άΘ ΠοδίΓµΠΙ ἵη 60 θχογπαπἆο 
αἰυά]υπ. Νααυο επίω, αἱ οἰοίυ ἀο]ίοίαπίατ, [νου 

6{4ν6 οἳ Άοετρυπι οϱί, οὐαπηθὶ αἰϊοφιί αοθγβιΠ 

πθυ ἆὸ ΕἱΦ πολὶφ 6986 86ΓΠΙΟΠ6ΠΙ αγοϊίγοσϊς, ααἱ ἵπ 
ριδίαηιογα ἱπουπιρίπιαφδ, νδγυπῃ οἱ τος απίίαυ, 

οἱ αυ οχἰπἶ αΠιιἁ ας ργς]αγὶ αλ, υπ ουπ 1] οογγυαί, πορίἰς γἱνεπεῦιφ 4ο νἱἀοηίίδις, ηυἱ 

ἵω Ἰοποίς αβιά {6 δύυπιας, ρια(ἰβ(ό οὲ αιοιοΓίί8ί9 ποηπἰΒΙ! γα]ετο οχἰδίπιαπυν. θ8ά ἆο ἱδ τεῬιΙθ 5ᾱ- 

εἰ 4 ποδἰθ ἀῑσέαπῃ δίὲ. 
Οὐδὲ γὰρ εἰ πλείονα εἴποιμεν, ἰσχυρότερόν τι τῶν 

σῶν εὑρήσομεν λογισμῶν, οἷς ἔθνος τοσοῦτον ἄγεται, 
χαὶ ἀχθείη Υε πλείω (70) χαὶ μείνω, χαὶ ἐπὶ µεί- 

(ὄ8) Δοῦναι πονηρόν. Τὰ οοὰ. Ἐθρ. ἵπ οά{έ. ἀοεεί Ό | 
" δοῦναι. 

(69) "γ.αις µόναις. 004. Όλαις µόνον. Ὀιταυν- 
αιιε γοάτι ΕΙ. 
ι (60) Πρὸς τὴν σἠν. Ἶία «ο. Μοπίας. Μοτοί. 36 
Οοἱπὺε[.  οὐ1ί. περὶ τὴν σἠν. . 

(61) 'ΥὙπὲρ γὰρ τούτου. Ο90. ὑπὲρ γὰρ τουτο. 
(69) Φασὶν' εἶναι. 004. Π. 4ο ΟοΙ0εΓ. φαμὲν 

εἶναι, Ργο[εείΜΠΙ εδ εχὶα(έπιαπιει». 
(06) Μἠ τοῦτο ἐπιγράφῃς. Νε ού ἰπιρέτέδ, Νέ 

ου ἱπάίσεε, 118 Πο αίμα». 
(64) Τίµησον πάντας ποὀιτας, καὶ, εἰ. [ία οοἀ. 

μι θήἱ. τἶμησον μὲν πάντας πολίτας τ8. . 
65) Καὶ εἰ τῷ µεγέθει, εἴς. ΜΗ{εἱ Ργορίέ πιαφπὶ- 

ηδη μειογ ας ἐπ (αςθμὲ, 061 Εἱ ὑπίγα 5ὲ φέ- 
Ψπεπίεε. Ὀνο ὑποθρύχια, Οοιηυοί. ὑποθρύγιον. 

(06) ΙΙόιν ἔχοιμεν. Ου. πόλιν ἔχομεν. 

Νοάυο οπίπι αἳ ρίγα ὀἰχογίπιυς, να] άῑιις αι] ἁἆθηι 

[οσίίαδαια ευ ταἰἰομίδιις αίᾳθ εομςἰίθ ἱηνοηίο- 
πήθ, αυἱρις ρτον]ηοία ἱαμία ρυδογιδίας, αἴαυο 

η. Ναὸς ὃν ἡγείραμεν. Πφιοί ἠΐπο, αἲἲ Οοπι- 
6[., Ὀϊουβδαγθδαιη, ΝΑΣΙΑΠΖΟΙΗ 0656, ἩαΙη οἷο 

Ῥαϊετ 6γεροβί5 πιαρηϊίίοο ἰεπιρἰο ογαν]ε. 
(08) Εἰ ἁνδριάντες κατεγεχθήσονται. Ἠὶο οὐ- 

8υτνα, αἲξ ΒἱΙ,, Οτεροπὶ φυωοφῦύο (6ππρογΓο ἁάθΒ 
βαο/α5 βίαἰμῖς οἱ ἱπιαφίμ]ουςδ οΓΠΔἰ48 [ιἱ95ο. Ὑο- 
ταπ, ἱπαιμίί ΟρΠ1βο[,, ΠΟΠ πιαρὶς ἀῑσίί θίαίιιας αά 
ιοιπρ!ἰ ογηκίυπῃ δροεἰδηίθν 6υαπι αά υτγρὶς άθοοτα : 
φμεοφμθ ποη νἱάἀεέις ης γαίσ]η αὐριπαεμίάίη υ]ὴς 
ρορουἱ γἱίὰς ΡαοΓαγυη ἱπιδρίηνι ας βἰαίμαγαπ, 4 
αυῖοις φας αὈ]ογτεπί [οΓο (ΓΦ6ΟΓΙΠ π]ογος ἵη 
γέρυς δ8οιἶδ, ουΠ) ρἰοίγα ρίαῦὰ ρἱυτ πι ἀθὶθ- 
εἰεπίυς. 

(69) "Α.1Ίως δειγόν. Ο04. ἄλλοις. Ἱια οίῖαιη οί 
Μοτο]. αι μοϊαί ἄλλως ιπεηάρθο ἱερί α Μοπίαςο- 

(70) Καὶ ἀχθείη Ίε π.ῖείω. ΕΠΙ. Οἱθι" 
υἱπεία ιαπία φθεγιαί) αἰφιὸ δι(θΗμογα 



- 

.-) 

ἴοπι ομρρίίοοπι; ᾳοπίαῦὶ 1 Πδηι5δ Ποδίγας οοΡ/{Η- Α 

μἰί, ας Ρ6Γ ποδίγας ἵη ἴυᾳς, «Απί(]εσι ποβίζαπι οἱ 
«αοογἀοιίαπι, αι Ιἱ0ἱ νεπεγαβἰοηὶ 99566 863Ρο ουΠ- 
(ο65ιΙ6 65, ἱηρίαν Ἱπιβογαίοτί ου]υδάθπι Ἱπιβρ]ιί 

οὐιοπάςπ8. ΕΠ ΕἱΡὶ Άωπο οὔοτί φαογ]οα Ἠφδο ΠνΠΙΙ6 
οἱ ἱπογιοηία, (µᾳυ6 οἳ αἱ 118, ιυᾶ5 Ιαυύ69 
Π(ιοσίθ πιαπάανίί, Ρ]ιγόδαυς6 οίίαπι, δοἷο, τβδιάφυ]ε, 

οἱ α]ισίοῖφ ἐπιροσίη ργογοφατίε. 

σχεΙ. ΕΙΡΕΜ. 

5, 6ΠΕαΟΒΙ  ΤΗΕΟΙ,ΟσΙ ι 10] 
αἰδεῖσθα: πυλλάχι; χαθωμµολόγησας. Ἰδού σοι Χροσς- 

άγει τοῦτον ἡ θυοφόρος αὕτη χεὶρ χαὶ ἀναίμακτος, 
χαὶ πολλοὺς μὲν ἐπαίνους που γράφααα (46). γρά- 
Ψουσα δὲ, οἵδ' ὅτι χαὶ πλείους, εἰ θεὸς παρατείνοιν 
ὑμῖν (47) τὴν ἀρχὴν, τὴν τε σὴν λέχω, καὶ τῆς 
συνεργοῦ (48) τῆς σῆς θέμµιδος 

οἱ Ό6υς νοδίς, οἱ ἐτωπι, οἱ Τηοηι]άῑς (ας οοε 

ΡΜΑ’. ΤΟ ΑΥΤΗ 9). 

Ραεἴπμς αἰίφμοά ραίταταπί Νατίαπσεπὶ , εἰ αἲ αεάΠΙἱοπεπι υεμίκπι εγαι οὐ ἱτγοφαίκπι [ογοαν ργατίκ» 
ομοάάαπι (γἱθμίωπι. Ονπιρίως πηιιαδαίμί 46 Ἱγδεπι κοἱο φηκαίαγωπι. ΙΠΙΠΙΜΕΠΕ ρορι[αγίθας είς μετὺ- 
επἰιηὶι αυετίογε εἰ αά πικετίοοτάίαπι [εεῖετε Οἰψπιβίωπι 5 [Πιεγίε εοπαίμ; (σοφυτῖας. Ὑατίαε, ἰπιν 
οπ1πεε ελατί[α!ε [ογπιας ἱπάμίι, εί εεἀἰἰοσὲς ἑγταίκηι βγεεἰάεπι εοπεῖ(δεί, εἰ αγ απίίφωα ταῖναια 
ανεγίαί. 

Πυτευς ὑεπίση]α/18 ἔδιηρις, οἱ Γιιγδαθ 6Ρ0 αιάασς ῃ 

οἳ (οπιο)ασ]15, ουἳ γα ἰαπία ἀθργοςβίίοποπι Πἱεογίς 
εοπηη ια). Αιάβσσπι ααἰιῃ Πο ποιους {[αςοίξ, πο 

Ρτορτεάὶ φιλάοπι δἰηθιΦ : ηεο θΠίπι Ιιοηοδίµη οἱ 

άθοογυ!η ἂἆ {6 400688 Ριφυεί. Ου ἰαίίιν οδί 
μας ἀεριοςθεῖὺ Ἱ 4 πιό Ρρὶασϊάο οἱ ἨύηΔΠο δυςοἱρο. 

Λοθιῦθα ημἰάθηι θἰί8πι 166 ο8ῖ, πιογ Ἰουη]ν, 

(αἱάμί οπἱην ) μουίἱο γἱνερέίδ, εἰ ο πιοτνγὶ, 

ηθε αἱ Π086 ΓοΥοΓβυΓΙ. Μι]ίο αυί6πι αοετγβίος οεί 

υγὺῖς Ἱπίδι]ίμ8, 48η ἱπρογλίογθα «ομά]δτε, οἱ 

ἑοπιρογα «ομφίυογυηί, 6ἱ ]0οΗβὰ Δηποτῦπι δεΓίε 

εοηφογνανἰι. Όο6 Ὀἱουβδάγεα Ίοψ1ος φυοπάαιπ οἱ γἰ- 
ιαΐο, πα αυίεπι α οἰγἰίδέΙη αἱ0ο δχρυρμοίὰ, ΠΙςἰ 

ια ρἱασίόσι φἀάαηι ἅπηυαφ9. απο Ρος μοβ ρούί- 

Ρυ5 ἱυῖς οὐ νο]νὶ δχἰθιπ]αίο, Άο γοοθιη θίδηι ἰν- 

δοαί, οἱ Ἰυσυῦτεπι Παὐ]ίυιη Ιπάυαί, οἱ ΟΠΙΔΠΙ έοη- 

ἀοαί, νοίί τη ἱεαρφάίδ, ἰαἱμμαθ ΟΓΦ4ἱΟµΟ {ο 1ἱθ- 

ηὐλίυγ » 

Ροιτίρο πὴωὶ πλ καπ ]ασρηί, δυ0σαΓΓθ |- 
ρογαπιὶ. Νθ αά (επροτὶ αοθγἰἰαίθπι Πωρδίιη 
ἵυνὴ αὐάπβαδ, πθυ Ῥεγδαγυπι τε]αυἷᾶς θυογίας. 
Ιοηοφιίω5 Ευἱ Γαθείέ υγ)ες οχρίγιθγο, (141 Ι100- 

Υ8ηίοΦ ἀοΐσγο. ΘΟἱνίίαιίς οομάἰίου οχθὶδίθ, νοί ἂὐ 
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Οοιπυε!. Οἱ οηἶπι, αἷί ΕΠ] , ΏοἨ νὶάεί ἱοροπί1μηι 
προθαλλόµενος, ΠυΠ προσθαλλόμενός, Οἱ Λιίθιῃ 
ἁμηαίέὴς αά ἹπρευαέογΕ1ὴ Ίπιαρίηεν οἳ δδίιιὰς ουη)- 
Ευβίουαπε, /ᾳ5 αογίὶ ουηθοφυευθηίυς, πες {40 αὐφ- 
εγαμί ροίογαηι. Ἰά νἰάσευς πο φἰραίβοατο ΤΙοο- 
10509. 

(40) Ἐπαίνους σου γράψασα. Τα ου. εί ἄοπι- 
υε[. ἓι θο1ί. σοἱ. | 

(47) Παρατείνοιεν ὑμῖν. Τα ευ. οἱ Περ. ἵπ οι. Ὁ 
νο 

ἡδ) [καὶ τῆς συγεργοῦ. Ιια οοἆ. Β6ευ. θυ9 ἁμῃι 
σἱο ἱερυμίυτ, αχοῦ ἀθδίρηθίιν, οΠ]ίδφιιο θναιθδοίί 
αιὈἱσιινας. Ἡν θάἱί. καὶ τοῦ συνεργοῦ τῆς σῆς θέ- 
µιδος. θομιυεί.: οἱ ἱκῶ Τ/ιθΙίά(ς εοεῖὶ εἰ αά]ιιογίς, 
Ηίμη) Γογία5ςο θἱρπίάσαης. Ε411. οἱ Τεπιϊάἑς ιἱ εοεἰἑ 
εἰ αά)ιογίς ἱπιμετίνηι ργογοφανίε. [πιο βουίυνη οί 
ἀὐ]μίογθια Τἱοπιοπιία5 βυίαί ΑδίιογίμτΏ 9556, 41161! 
οἳ Π{ιογὶ ο ήθπι 49 τὸ 6ἱ Ρροιεπίἰα ου Οἱγπιρὶο 
(εροΓίβ ερἰδι. οχκεν!, ία Χν!, οορδοσίαξ; 
{ιο 4ὔδιη ΟΥ!, αἱίαδ ΟΣΧΝΙΗ, ουΠι ργῶςίόο ἀἱδειίθ, 
νου ου Ηογοιι]ο οἱάμηι, ρτοΓεἰαπιάυ6 εὐ ρα - 
ὑενγηαίοτο οοη]υιρί!. 

(49) Αἱίας ΧΙ,ΙΧ. ῥορἱρία οοὐθιῃ ἁΠπυ. --- Τῷ 
αὐὗτῳ, ἰὰ εδ, Ὀλυμπίφ. (ος. Π. οἱ οοιμιϱ[. Ὀλυμ- 
πίῳ ἄρχοντι, Ο/ψιπρίο ργα ο. 

(00) Δέξαι ταύτην» ἡμέρως καὶ φιλαγθρώπως. 
ἵέ ου. Ἀλοιίαος. Μοςσί, ας (οπιο[. ἓ θάιἰ. δέξαι 

Πάλιν φιλανθρωπίας χαιρὸς, καὶ πάλιν Σγὼ τολ- 

μηρὺς γράµµασι πιστεύων περὶ τοσούτου παράκλιτ” 
σιν πράγματος. Ποιεῖ γάρ µε 0ρασὺυν ἡ νόσος, οὐδὲ 

προϊέναι συγχωροῦσα ̓  οὗ γὰρ εὑπρεπη παρέχει τὴν 
εἴσοδον. Τίς οὖν ἡ πρεσθεία; καί µου δέξαι ταύτην 
ἡμέρως καὶ φιλανθρώπως (590). Δεινὺν μὲν καὶ ἀν- 
δρὺς θάνατος (πῶς γὰρ οὗ ;) τοῦ σήµερον ὄντος, χαϊ 
αὕριον οὐχ ἑἐσομένου, οὖδὲ πρὺς ἡμᾶς ἀναλύσον- 
τος (51). Πολλῷ δὲ δεινότερον πόλιν ἀποθανεῖν, ἓν 
βασιλεῖς ἱδρύσαντο (52). καὶ χρόνοι συνεστήσαντο, χαὶ 
ἀχολουθία μαχρὰ δ.εφύλαξεν. 'Υπὲρ τῆς Διοχαισα- 

ρέων (50) ὁ λόγος, τῆς ποτὲ πόλεως, νῦν δὲ οὗ πό. 

λεως, εἰ μὴ σὺ νεύσειας Ἴμερον (54). Ταύτην σοι 
προσπίπτειν νόµισον δι ἡμῶν, καὶ φωνὴν ἐχέτω, 
καὶ ὄχῆμα πενθιχὸν περικείσθω, χαὶ χειράσθω κό. 

μας (50), ὥσπερ ἓν δ,άματι, καὶ τούτους ποιείσθω 
πρὸς σὲ τοὺς λόγους ; 

Δός µοι χεῖῥα χαμαὶ χειμένῃ, βοήθησον ἁἆσθε- 

νούσῃ. Μῆ συνεπιθῇ τῷ χρόνῳ (56), μηδὲ διαφθείρῃς 
τὰ Περσῶν λείψανα. Πόλεις ἐγείρειν σοι πρεπω- 

δέστερον, ἢ χαταλύειν τὰς χεχµηχνίας. Γενοῦ πολ.- 

στὶς ἢ τῷ προσθεῖναί τι (07) τοῖς οὖσιν, ἃ τῷ φν» 

ταύτην ἡμέρα» φιλανθοώπως. Ὀίγαπιαιο Ιδοιίοῦσην 
γα ῑε 11: Α ηιε ριαεῖάε εἰ ΠΙΜΙΝΑΠΕ Ποάίεγπο ἁὶς 
φιιεεἴρο. 

(51) ᾿Αναἰύσαντος. 1ϊὰ ευἀ. οἱ Β. Μοπίας. Νο- 
το. 4ο Οοπιυοθ[. [ηπ οί. ἀναλύοντος, 

(53) Βασιαεῖς ἱδρύσαντο, εἰο. Ρίο οοἆ. οἱ Ε. 3 
6οιπὺς[. η δὐ1ἱ. βασιχεὺς ἱδρύσατο, χαϊ χρόνος συν- 
εστήσατο, καὶ ἀχολουθία µιχρά. Μοπιὰο. θἰίαιι 46 
Μονο]. ἀχολουθία µαχρά. [ία ἱοριι ΒΙΙΙ, 

(96) Ὑπὲρ τῆς Διοκαισαρέων. ὑίουαδδ(δ28 ἱηῖος 
Οαρραάἀοσίῶ το ροηνίἰ Βιπίυβ, Ιλ. γι, αρ. ὅ. 
ναί (ά0ιο οἱ αἰἷα 105 ὧου Ποµιμο ἵ Ραἰσοίίης 
(81η (111198 5.5, δηἱἱαμί Αρονίαις [ραΐδς, δι οἱ 
40 8οἱ0 συ αγὶ 1αςςίί οὐ γουθἰἰο διάφος. Ὦε ϱω 
το γἰόάς6 Ῥουγαίθιι, Πὺ. µ, ορ. 31. 9ο ΒΙΙ. Όιο- 
οςδάΓόΔΠΙ, ΡΡΟ οιιὰ δαµρὶεχ (γεροῦίυς Οἰγπρίιμα 
ΕΟΡΔΜ, 0ου ἀἱαιι ρυίαί Τ]θεπηοηί. αὐδίη Νὰάσίαη- 
ΣΗ0], ει] ἀθΔίμι ὑἱγωπιφιίθ Ποίήδη. 

(54) Νεύσειας ἤμερο». (ο. εί Β., νεύσειας σῇ- 
µερον, δὲ {ω Ποάἱεγπο αἰε ΡΓΟΝΗΝ5 [μεσὶς αά κεὶσετὴ- 
εοταἰαιπ. 

(55) Κειράσθω χόµας. ΒΙΙΙ. εοπιας από. 
(50) Συγεπιθῇ τῷ χρόνῳ. Οοπιδε[. συννεπιτιθῇ τῷ 

χρόνῳ, πε [ἶδεαι Εδί επι [εηρογίς αερετἰἰαία ἴκανν 
εεῖαηι ἴγαιπ οΟΠ]ΗΛΦΕΤΕ. 
ο ο Τῷ προσθεῦνα’ τι. [ία οοἆ. Ιῃ εΙί. τῷ προο-᾿ 
ἢναι, 

--.. 

- 



“1! 

εἶναι πόλιν, καὶ μετὰ σὲ μηχέτ᾽ εἶναι» μηδὲ δοῦναι 
πονηρὸν (08) τῷ χρόνῳ διήγηµα, λαθεῖν ἀριθμου- 
µένην ἐν πόλεσιν, καὶ χαταλιπεῖν χωρίον ἀοίχητον 

τὴν ποτὲ πόλιν ὄρεσι, χαὶ χρημνοῖς, χαὶ Όλαις 

όναις (59) γνωριζοµένην. Ταῦτα μὲν ποιείτω χαὶ λε- 
γέτω πρὸς τὴν σἣν (00) φιλανθρωπίαν ἡ νοῦ πλάσµα- 
τος πόλις. 

ΕΡΙΡΤΟΙΛ Εχ!. 

λάξαι τὴν οὖσαν. Μὴ ἀνάσχῃ µέχρι τῆς σῆς ἀρχῆς ΛΑ οὔτη αἱ ἀρίαπῃ αὐάσμίο, Υοὶ ἰπίοργαπι οοηΏβοΓναΠάἀο. 

2ἱ9 

Νε ρα(ἰαγίθ 6411 15018 αἆ ργο[οσιαταπα {αδπι οἰν]- 
ἰδίεπι 6556, οἳ ροδἰ {6 1411 ΠΟΠ 6856: Ώ6ο εοπιη!ί- 

ἰ38, υἱ ρορίοΓί Ἠαῦοδμέ 4 μοιὶ ἀθ ἰ6 παἰο Ἰοᾳ111” 
αγ, ΠΙπΙάµΙ {6 ἰπίερ οἰν]ίαίος Πιιπιθγλίαπν 4006- 

Ρρίδ5ε, Δί4ϊι6 απ, ϱυ αποπάλιη υτὺθ 119 ογοαι, 
γαδίυπι εἵ πουν {οσςπι τοἱἰαιίδδο, μιοηυς 

ἀμηίαχαί οἱ ριφοἱριἠῖς, ας τυάδγίθιις δοἱἱς αρπο- 
δοηάαΠ). Αϊᾳιθ Ίμεο αριά (μασ ἠυπιαηίίδίεη [αοίαι δἱ ἀῑσαι οἰπίίαφ 68, ᾳὔα1η Ἰοᾳαθμίοσι ἵη- 
ἀὐκίηνιις. 

Ἡμῶν δὲ ὡς φίλων δέξαι παραΐνεσιν' σωφρονί- 
σαι μὲν θέλησον τοὺς ἑξημαρτηχότας εἰς τὸ πρόσ- 

ταγµα τῆς σῆς ἑξουσίας. Ὑπὲρ γὰρ τούτου (61) οὐδὲν 
θαῤῥοῦμεν, εἰ χαὶ μὴ ἀπὸ χοινοῦ σχἐμµατός Φφασιν 
εἶναι τὸ θράσος, ἀλλὰ (02) µειραχίσκων τινῶν ὀρμὴν 
ἀλόγιστον. Τὸ πλεῖον δὲ τῆς ὀργῆς συγχωρῆσαι, καὶ 

λογισμῷ χρῄσασθαι µείζονι. Μητρὸς ὑπερήλγησαν 

νεχρουµένης, οὐχ ἤνεγχαν πολῖται χαλεῖσθαι, χαὶ 
εἶναι ἁπόλιδες, ἁμάνησαν, παρενόµησαν, ἀπέγνωσαν 
τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας ̓  ἔχφρονας αὐτοὺς τὸ παρά- 

δυξον τοῦ πάθους ἐποίησεν. ᾿Αρ΄ οὖν διὰ τοῦτο χρὴ 
μηδὲ εἶναι πόλιν τὴν πόλιν; Μηδαμῶς, ὦ θαυμάσιε, 
μὴ τοῦτο ἐπιγράφῃς (05). ᾽Αλλὰ τίµησον πάντας πολί- 
τας, χαλ (66) πολιτευτὰς, χαὶ ἀξιωματιχοὺς ἱχετεύον- 

τας" πάντων γὰρ οἵου τὴν συμφορὰν ὁμοίως ἅπτεσθαι, 

καὶ εἰ τῷ µεγέθει (059) τῆς σῆς ἐξουσίας ἐρησυχάζουσιν, 

οἵον ὑποθρύχια στένοντες. Τίμησον δὲ τὴν ἡμετέραν 
πολιάν, οἷς δεινὸν εἰ ποτὲ τὶν μεγάλην πόλιν ἔχον- 
τες, νῦν μηδὲ πόλιν ἔχοιμεν (66), καὶ θηρίων οἰχητή- 

Φ4Πῃ ὨΟδίΡάΠΙ, ου οί, απιίοὶ νυἱτί, ἀἀάπιοηπίτίοπθαι 

αςοἱρθ. (4 ραπι Ἱαυά ἀἱεο απῖη ἐ ἵπ 605, αἱ ἰη 
μι ροίορίαἰἰς οσα Ρεοσαγυηῖ, Ηἱιπαιγθιῖης. 

Ναι ρτο μας το Μυαπ] νεγυαὶ ἀἰοοτο αμάθιημς, 

εἰθί αυάας Ώου [αοἱμς, ποια ἃ ϱΟΠΠΙΙΠΙ 

εουφἰ]ίο, 5δε ἃ ἰθηιθζαλγίο αογμΠιάα]η αάο]εβοσι- 

ευη ἑπροία Ρτο[6οίάπῃ 96δθ υαγγαπί. ΟΦί6γυΠ] Π)ᾶ- 

Ίογ6πι 1γ ρατίεπι γοπ]θ, 3ο θυσίας Το] (6- 

ου «οπφἰάρτα. Βοἱαδγυπὶ αλαίγεπι ορρτἰηἰ, 46 γεἰ- 
υί οπθσαςὶ; ΠΩΝ ευἱογυπῖ 56 οἱ νίυΠὶ ΠΟΠΙΘΗ 4 ῦογα 

οἱ οἰν]ιαίθ ϱΛΓ06Γ6, Γαγογθ ρογζξί διηπί, 4 ]εσίοιιρ 
γουθββοΓγυηί, δαἱυἱ5 δι» 6ρ6ιπ αὐ]οεοσυηί : οδ]αϱ)]- 

ἐαἱἱ5 πογνὶἰὰς 909 46 πιεπίἰς δίαίυ ἀειατυαν]ε. Ιἀοῖγ- 

εουθ υΓΏθιπ θυογιὶ οροτἰοι Ἰ Ληβὶϊ 4 ἰο, νὶγ ργοἱατο, 
υἱ λος διαίυας. Οµἱη Ρος {6 πηονθαί, εἰ οἰγίαηι 

οιπηΐυπι, οἱ 60οΡ1Ω αἱ γοπιριυ]ίσαπι αἀπληίδίταψι, 

οἱ πιαρἰβίγαίιι5 ρεγυπί, ἀθργεςαίῖο : ΟΠπΙΠ6Ρ θΠίπη 
«ύ19 ρυία οπἱαπη]ίαἰθ Ίναο α[ιοί, δἱαπησὶ ααοξοσίέα - 

εἰ τι πιαρη]ιαάἶηο ἀειθγειὶ φαἱείεπι αριιπὲ, (αςἶ- 

ριον Ὑένοιτο μετὰ τὴν σὴν ἀρχὴν, ὃ τε ναὺς ὃν ᾳ ιδηιο ἱηρειίδουμί. Νοθίγα θίίαπι {6 πιονοαί οδηί9 
ἡγείραμεν (07) τῷ Θεῷ, καὶ ἡ περὶ τοῦτον ἡμῶν 

φιλοχαλία. Ο0ὐδὲ γὰρ εἰ ἁνδριάντες χατενεχθήσον- 

ται (68), τοῦτο δεινὸν, εἰ χαὶ ἄλλως δεινὸν (69) " 
μηδὲ περὶ τούτων νοµίσῃς ἡμῖν εἶναι τὸν λόγον, 

οἷς περὶ τὰ χρείττονα ἡ σπουδὴ, ἀλλ εἰ συγχατ- 
ενεχθήσεται τούτοις πόλις ἀρχαία, καὶ τι λαμπρὸν 
ἐνεγχοῦσα, ζώντων ἡμῶν καὶ ὀρώντων τῶν παρὰ σοὶ 
τιµωμένων, χαΐ τινα ἰσχὺν ἔχειν νοµιζοµένων. ᾿Αλλ' 

ὁ μὲν περὶ τούτων λόγος τοσοῦτος. 

(ἱ98, ουἱ βΓαγθ οἱ αεεγθ η (μδε]ί, δἱ πιαρηαπι φὐυο- 

ἀαι 596 αῦοηίθθ, πυπο πο υγῦ6ιΠ φυἱάεπῃ ιδ” 
µθαίωυς, 9ο Ρροδί ργῷίθοαταπι (44η ἵ [6ΓάΓΗΠΙ 

Ιμδίτυπι οοπνοτίαίυγ ἑοπρίυπ ιά, αιοά Ώεο 

οχδίγυχἰπιμς, οἵηηθααθ ΠοδίΓΗπΙ ἵπ 60 θχοζηαΠάο 
ρμάίυπι. Νεαιο ὁπίω, αἱ δίδίι ἀε]οίαπέας, Ἰιού 
6{Γανο οἳ ἁοθτραπι θ8ί, οι]απιθὶ αἰἱ]οφιί 4εδγβΠ» 

που ἀὲ ΕΦ Ποὺὶφ 6966 86ΓΠΙΟΠΟΠΙ ατΏ]ίγοτίς, αι! ἵη 
ῥυαςίαρί]οία Ἱπουπύϊπιυς; γδσυ οἱ υτὸς απίίᾳυ4, 

οἱ αυ οχἰπιί αἰἰι]ἁ 4ο ργο]αςὶ Μη], υπᾶ ουπ 1]ἱθ «ογγυαί, πουίς γἱγεπίίῦμθ 4ο γἰάἀοπάδυς, αἱ 

ἰᾳ ποποτο αριά {9 ΦυπιΠ8, ϱεαίἰδιιιο οἳ αυὀΜοΓΙ(849 ποηπὶβΙἱ γαἱογο θδχἰδιπιαυγ. 9εά ἆο Πἱ9δ τεῦας 9ᾱ- 

εἰ 4 πορἰς ἀἰσειπι φἱὲ. 
Ο0ὐδὲ γὰρ εἰ πλείονα εἴποιμεν, ἰσχυρότερόν τι τῶν 

σῶν εὑρήσομεν λογισμῶν, οἷς ἔθνος τοσοῦτον ἄγεται, 
χαὶ ἀχθείη Υε πλείω (70) καὶ μείνω, καὶ ἐπὶ µεί- 

| νὰ, Δοῦναι πογηρόν. Τα οοἆ. Ἐερ. 1π εά1ί. ἀθερί 8 
ναι. 
(69) "γλαις µόναις. 004. Όλαις µόνον. Ὀίτιαν- 

αιιε το ΒΙΙ. 
| (60) Πρὸς τὴν σήν. Τα οο. Μοπίας. Μοτεί. 30 
(1Π)ΕΓ. Μη θἁ]ι. περὶ τὴν αἠν. . 

(61) 'Ὑπὲρ γὰρ τούτου. Ο9ίΙ. ὑπὲρ Υὰρ τούτο. 
(63) Φασὶν εἶναι. 00ά. Ἡ. 4ο 0ομ)06Γ. φαμὲν 

εἶναι, ργο[εείνπι εεδό εχἰα[ἐπιαπι». 
(00) Μἡ τοῦτο ἐπιγράφῃς. Νε Ιου ἰπιρετεν, Ἡά 

ἠος ἱπάίςεδκ, 116 1ος αἰαίμας. 
(04) Τίµησον παντας πο.ιτας, καὶ, εἰδ. Τι οοἆ. 

ἓ Θἠἱ{. τίμησον μὲν πάντας πολίτας τε. | 
ϐ5) Καὶ εἰ τῷ µεγέθει, εἰο. Μ{εἱ Ργορί6Γ πιαφηὶ" 

ἐά ιει ααειογἰιαεἰε ές [ασθηῖν ει ἐπίγα οὲ θὲ- 

ΨπεΠίει. Ότο ὑποθρύχια, 6οιπυε[. ὑποθρύγιον. 
(66) ΙΠό.ἰι’ ἔχοιμε». Ου4. πόλιν ἔχομεν. 

Νοάυο οηίπι οἱ ρίγα ἀἰχδγίπηιις, να]ίατς αἱ ἁόδμηῃ 

(οσι]αδαιιο ἐὶς τοι]ου]έις πίαυμθ εοιθ(β ἱηνθηίῖο» 
πάς, αἱυμςδ ργονϊηοία ἰαὐία ρυρθγμαίυς, αἴᾳιο 

(61) Ναὸς ὃν ἡγείραμεν. Ἰφιιοί αΐπο, αἲί Όοπι- 
Ὀδί., Ὀἱουβδαδίθαιῃ, ΝαχἰβΏζύΙΗ 0856, (ἱ81η οἷο 

ι6ς νομοί πιαρμη]/ίοο ἴοπιρίο ογπαν]έ. 
(08) Εἰ ἀνδριάντες κατεγεχθήσονται. Ἠϊο οὐ- 

φεΐνα, αι ΒΙΙ., Οτορουϊ «θφµο ἴΘ6ΠΠροΓο ἆ 468 
ΦηοΓὰ5 αἰα(μίς οἱ ἱπιαβίπίῆις ογηᾶδίας [ιίςςαο. Ὑο- 
τσι, ἱπαυ]ὲ Οοπιβεί., πο ηιαρὶς ἀῑοΙξ δἰαίηας α 
τοιηρὶί ογυθέάπη δρεςίαηίος υπ αἆ υγρὶφ ἀθοοτα ; 
ήεοφιο πο νἰάείις Γης ταύτῃ αγβιηιορίαπῃ ησ]υ5 
ρορο]ἱ Γἱἱ19 94ςΓΑΓΕΗΠΙ ἱπιδρίηυιὴ ας δίαίµαγήπῃ, 4 
αυίυυς οια(μῖθ αΏ]ογγεπί [ογο ΟγοογΙῃ) πιογος ἰη 
τέρας δαοιἱδ, οὐπι ρἰοίυτα ρίαµὰ ρ]υγίλυ ἀο]ο- 
οιεπιυΓ. 

(69) "Α..Ίως δειγόὀν. 004. ἄλλοις. Τα οίαιη οἱ 
Μοτε]. αιιὶ πιοῖαὶ ἄλλως ιποπάρθθ |θρὶ  Μυπίαο. 

(70) Καὶ ἀχθείη Ίς π.Ἱείω. Εἱ{. ΟὙμίθις ρνο- 
υἱπεία ἰαπία Φεγμαίιγ αἰ(μθ 9 Ημιίοτα  ἱπρυγία. 



90 5. οΠΕύΟΠΙΙ ΤΗΡΟΙ ΟΠ φις 

γορβρηέυς ρἱγος 190 οἱο/εδαα εἶσηι ἐν θὐἱέ- Α ζοσι ταῖς ἀρχαῖς. Ἐκχεῖνο δὲ ἀναγχαῖον γνῶναι τὴν 

πηἱοσίθιις ἱπιροςίΐδ. ἐ]οο ααίδὶ ἔσρ αλλιηί μαρη.- 

ἀἱηί, ἆθ {ἱς αἱ ᾗα1 η (αφ 1Ω.ηι19 Ιπο]άεγυηί, 110- 

«1 ο566 οΡοΡίεί, 4αοἆ Ργοῦδυς πι]βογί εν αμ]εοιὶ 

δυπί, μού ευ ἰἷδ, αυἱ [αοἷπας ἵλαά ραίταγηέ, ρ6- 

α]αιίο υἱ ως δοοἱΐ αίφιιο οοΏφοτίος θχσιἸίθγιηί, 

αοειηδἀιιοά μι πιυ]ί ος 9, αἱ απ αὐ[ηεγαηί, 

πουῖς βάθη [αοίυπι. Ὀο ΠὶΦ τοῦις ου ορηδί!έή6, 

θιιοά εχρθάῖτο |άϊσανοτίς, έυπι 3 ]18 γἱίῶ β]ο” 

τίαπι, ἐάπι αἆ 5εηιθδυ!ῖς γυἱίῷ 6Ροπι. Νο8 Υ6Γο, μιιοἆ 

εἰνὶ ἀθοέτιθτς {Π πιοπίοπι Υδυθεῖί, ποη ᾳαἱάθΠι δἱπθ 

σὴν µεγαλόνοιαν περὶ τῶν προσεµπεπτωχότων (7{).,δτι 
παντελῶς εἰσιν ἅθλιοι, ἀπεῤῥιμμένοι, χαὶ μηδεμιᾶς 
ἁταξίας τοῖς ἡμαρτηχόσι χοινωνῄσαντες, ὡς πολλοὶ 

πείθουσιν ἡμᾶς τῶν τότε παρόντων. Πρὸς ταῦτα 
βούλευσαι ὅ τι ἂν συμφέρειν νοµίσῃς (72). καὶ πρὸς 

τὴν ἐντεῦθεν δόξαν, καὶ πρὸς τὰς ἐχεῖθεν ἑλπίδας. 

Ἡμεῖς δὲ τὸ παραστὰν οἴσομεν, οὐχ ἀλύπως μὲν, 

οἴσομεν δὲ. Τί γὰρ ἂν καὶ πράδαιµεν ἕτερον», Εὶ ὃλ 
τὰ χείρω ν'χήσειε, χαλεπανοῦμεν (76), καὶ οῇῃ ποτὲ 
πόλει ἐπιθαλοῦμεν δάχρυον. 

ΒΙΦΓΟΙΟ βὀΓ6Πηυ8, 86ά ἴαππον {οζοιπις. Οαἱά ομίπι αλιά (ας6ΓοΠηιι5) Όυοὰ οἱ ἀθίοιοςι θδθυ(οωίίὰ νἰοῬ- 

τὶί, 80θιὴο {ογθπιῦΒ, οἱ 6401 (8 ρείι5 υνς ογαί, Ιαογγωίς ΡΓγοβδηυθίηή;. 

οχωι. ΕΙΟΕΝ. ΡΜΒ. Τᾳ ΑΥΤΟ (74) 

Ρνυχ]μιαμι ρεγὶοσίθιις [ιοτίς, (11α5 µαμίο μοδί οισεενία 654, εεάεπι οεεµρατε ἀεδεί ερἰειοία Οχι, να 

Οιψρίμηι, κ Ναλίαι κεί: Ρατοαί, 9ΝΙΦέ ροείκ[αί ᾱτεφοτία». 

Γι εοπρτεςθι5 ἐί ειρίά]ίας αγάσης εδἰ, οἱ Τοζαπ- ς Εὶ καὶ ὁ πόθος (78) τῆς σῆς συντυχίας θερμὸς, χαὶ 

Μἱ1ὴ πθοθδδἰίας πΙαρηὰ; 96δἆ ΙΠοΓΡΙς νἱμοί πεφυὲ. 

Λό ργορίθγθα ἀεργθεαίίοποπι Ίαπο ἡετὶς οοιμιρίί- 
ἴογο ποπ ἁμρίιαγὶ. Μουοαί (6 Πποδίτα οαΗ/1ἱ68, (1 

96 |Απι αμίελας, εἱ ραγ εταῖ, οἱ αμ]άθπι ρεγεσρο 
πιονίι. Μονεαι {6 «υοφ.ς Ἱποσδις ἐΐο, εἰ, δἱ αἱ 
αΓτοΚαπιθς ὁΙοθιιάμίη οδἱ, ραρίοιη αἰἰᾳααπ] α5οερίί 

Ρο οθ58 θιιάογος οοηἰµίοτυμί. Ο0 81116 οβδαΠ1 
οἰνίδιθ ῥρ1Γο8, 41ΟΓΠ 1 Πο οου]! «εοπ]θοίί θὐμέ, 
(απ ασ αἱ αμοἰογἰἰαίθυι 4ο θἀμοίαπι αριιά (ὁ ἰν8- 

ωθβπ119. ΑΙἱ6 Πέδιη, φυὐἱ ποδίγα οι «0]οοί 51, 

ῥαιὺο. θἰᾳπἱάθιν πα] μία οχ [αοἰ]]ίαίο αἰᾳας πιἰθδυϊ- 

ουρία ἀθίτιιπδεπίέμ γοὺιβ ἱη[δεείυς, αυαπύοφαἱ- 

ἀειη ἔὰ ἵεγγογο Ρίαγα οοπῇβςίθ, απαπι α] μρρ]οἱἱφ 

εἳ ογυοϊαίι. Τ]υἱ νεγο ϱτο ή τοῦιι (ἶθιῃ ὁΓρ4 ἰ6 

Ιμά]σθπι οοηεεααῖ οὐμ]ηραί, φαἱοπι {ο ομρριοἱ- 

νις, 4 ποῦίςδ, αἱ Ρίο ἱροῖς ἀθρίοσαηΙγ, ριο- 

υυευῖφ. 

121 ο. ΕΒΙΡΕΛΙ. 

ἡ χρεία τῶν δεοµένων µεγάλη ΄ ἀλλ ἡ νόσος ἀήτ- 

τητος, Διὰ τοῦτο Ὑράμμµασι πιστεῦσαι (76) ταύτην 
τὴν πρεσθείαν ἑθάῤῥησα. Αἰδέσθητι μὲν ἡμῶν τὴν 

πολιὰν, ἣν ἠδέσθης ἤδη χαλῶς ποιῶν χαὶ πολλάκις. 

Λἰδέσθητι δὲ καὶ τὴν ἀῤῥωστίαν ταύτην (77), ᾗ 
µέρος τι ναὶ οἱ κατὰ θεὸν ἱδρῶτες συνεισήνεγκαν, εἰ 

σι δεῖ χαὶ νεανιεύσασθαι. Καὶ διὰ τοῦτο φεῖσαι μὲν 

τῶν πολιτευοµένων πρὸς ἡμᾶς βλεπόντων, ὡς ἐχόν- 
των ἡμῶν (78) ἐπὶ σοῦ παῤῥησίαν. Φεῖσαι δὲ τῶν 
ἄλλων τῶν ὑπὸ τὴν ἡμετέραν φροντίδα. Καὶ γὰρ οὗ- 
δεµία ζημία τοῖς πράγµασιν ἑἐχ τῆς φιλανθρωπίας, 
ἐπεὶ τῷ φόδῳ (79) πλείονα κατορθοῖς, ἢἃ ταῖς τιµω- 
ρίαις ἕτεροι. Σοὶ δὲ ἀντὶ τούτων Ὑένοιτο, τὸ (80) 

τοιούτου τυχεῖν τοῦ χριτοῦ, οἷός περ ἂν αὐτὸς γένη 
ϱ τοῖς δεοµένοις, καὶ ἡμῖν τοῖς πρεσθεύουσιν. 

ΡΜΙΓ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (81). 
Ηἰό εοπιπιοάε 5 ο[εγί ἐμὶείοία ΟλΙΗ, μα (6γεφοτῖμο ρἰμτίμια κε αὐ Οἰψιημίο θεπεβεία αεεερἰεσε (εείαίκν, 

κεο ίαπιεπ ε{{μηὶ οἳ δὲ ΠΙΕΗΙΗ 6556, πε ἱρείμς θεηἰρηίίαίεπι οπ]ιαμτίαί. Ραιγοπκπὲ ποπ αἰἴκε Ργο ἔρροκ- 
εἰο ἄερτεεαν» αάλῖθεί, εαΙΙ εἰ [εί φμαπι εἰ ἱπιρεγῖὶ οί ροίθείαιὶς δοεἶαμι εί 6ΟΠδΟΓίΕΠΙ Παθεῦαί, ΊΕΙΝΡε Οἱψκι- 
ρὶὶ εον)/ μσειν. 

Ουίἀ μιμ]ία ρογίιι]ςςο, δἱ Ὀεπείϊεῖα αοορρἰβσε, 

Νομπίθυς αῇοιί } υπιαηίἱίαίθιη οὐ Ππιδογἰοογζ{αῖη 

φοεοί, οβοἰίᾳό υἱ 4 «08 6656 ἱπῃοσίδηί, φυἱ {ρ5ο- 

Δὲ Ἄοο νογβὶο πθο νθγᾶ, Ι6Ο 66ΠΦΗΙΗ τοάΚἰι. Ορίαί 
ὤομονίυς υἱ, αἱ ἰ80ἱ4. ρυθμοί ρτονἱμοίαιη 
Ρἰατοθ Πια]ογεδηὐθ ϱυῦεγμεί υἡοτίθαςδ ἑη[υ]ἱ6 
ΟΓΗΛΙΗΙ8. 

(11) Προσεμπεαπτωχότων. 14 οοἆ. Μοηπίας, Μο- 
γε]. ο Ο0ΠΙΡΕΓ. τη θ4ἱἱ. προσπεπτωχότων. 

(72) Νομίσῃς. Ιια οο. ἵη θάἰί. νομίζεις, ᾳωοά 
ΒΙΙΙ. φιοά εχ μ5ις 656 )ιάἱσαδίδ. 

(74) Νιχκήσειε, χα-ϊεπανοῦμεν, θἱο. Ἱια οοἆ. Π. 
3ο Οοπιυε[, Αἱ Μομίᾶο, οἱ Μογο]. νιχήσειε, ἓν χα- 
ριούµεθα µάνον, τῇ ποτὲ πόλει, υἱεεγῖέ, Μι αή- 
ἰαφαί (ΓΙδµεΠΙΗ5: 6απι φμᾶ φκυπάαπι μτὸς εγαἰ. 1η 
εὐἰ{. νικήσεων, ἓν χαλεπανοὺμεν, χαὶ τῇ πρότερον 
πόλει. ΒὴΙ , οἰοεγίέ, ΤΕΙΝ ΙΗϊαΠι α6εγθε [εΤεΠΙΝ9 
εαΠιΝέ ους Ρτίμδ μτὸς εταί ἰαεγψφηιίδ ρτοσεφμέ- 
πι. 

(14) Αἱας (0 ΧΧΙΙ. Βοτίρία ραιι]ο ῃοδἰ δαρογίο- 
Τ6Π..--- Τῷῳ αὐτῷ, Ιὰ ο8ί, Ὀλυμπίψ. [ία ρίυτος ϱ 
εοάἀ. πονιτὶ8; αἱ ΠΒ. ὅ, Εὐσεβίῳ φίλῳ. ἵῃ οἷϊι. αυ- 
Ψ8ά481, οἱ 1η οσο. Πθρ. θεµιστίῳ: οἱο οἰίαυι Λίοη- 

ΤΙ τὸ πολλὰ παθεῖν, καὶ τὸ εὖ παθεῖν τοῖς ἀνθρώ- 

ποις χαρίζεται; διδάσχει φιλανθρωπίαν, χαὶ κλίνει 

τοῖς δεοµένοις. Οὐδὲν γὰρ (82) τοιοῦτον παίδευµα 

ἴαο. Ὀἱτυππαιθ Λαῦοι Μορε]. 
(7) Εἰ καὶ ὁ πόθος. ἴια ουἀ. Ἱεμ. Β. Μονοἰ. ας 

Ὀοιμὺεί Εἰ ἀθορί ἵπ ου1ἱ8. 
(10) Γράμμασι πιστεῦσαι. ἵνα ευ. ϱἱ Εεμ. 
Μωμίας, λογο. οἱ (οιμ)υοί. ἵπ εἁ. π.στεῦσαι 
ἀθερί. 

(71) Αῤῥωστίαν ταύτη». ία ο0ἆ. Ἐορ. Μοτε]. οἱ 
Οο1υ6[. ἓῃ οι. αὐτὴν. 

(78) ᾿Εχόντων ἡμῶν, ια εοἀ. Ἡεμ. οἳ Β. Νοη- 
(ας. Νοζεί. οἱ Οοι ο, [η εὐ1ε. ἡμῶν ἀθὲςι, 

(79) ᾿Επεὶ τῷ φόδῳ. Ια εοά. 6ἱ Β. 5, 4ο Όοσι- 
Ρε[. ἵη οὐ1τ. ἐπὶ τῷ φόδω. 

(80) Γένοιτο, τό. ἴἰ8 εοἆ. ἵπ οί, τό ἀθθμι. 
ιδ) Αἰίας ΟΙΧΧΥ. δορὶρἰα εοάθιη οἱγοῖίορ {σπα- 

ΡοΓο. --- Τῷ αὐτῷ. τὰ εδι, ΟὈλυμπίῳφ. 004. ᾽Αλυπίῳ. 
ὡοἆ. Ἱἱοερ. ᾽Αλυπίῳ ἄρχοντι. Μομίαο. θἳ (Οοιμυοί. 
Ἁλυπίῳ, νεἰ Ὀλυμπίῳ, Μυτεί. ᾽Αλυπίῳ, νεὶ Ὀλυμ- 
πίῳ, αἱ εἰίαιι Παλλαδίῳ. 
(82) Οὐδὲν γάρ. Ιία «ο. εἰ (Οοιυοί. ἵ οἷξ. 

οὐδὲ γάρ 
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πρὸς τὸ ἐλεεῖν, ὡς τὸ προλαθεῖν χρηστότητα. Τοῦτο Α Ριπῃ ΟΡΟ ἱμάίροπι. Ἀοσιθ ομίίῃ ΕΠΙ ἰΠίΠΙ αά 
καὶ αὐτῷ µοι συµθέθηχεν᾽ ἔμαθον τὸ συμπαθὲς ἐξ «οπεἱρἰεπάαΠι πιβοζαιίοµθίη ἀοσιπηδηίμίη οδί, αἱ 
ὧν ἔπαθον. Καὶ ὁρᾷς (85) τὸ ἡμέτερον µεγαλόφυχον» υοπίρηί[έαίοπ ρυ]μ9 αεοθρί8εο. {ου πολ] υ8υ νοηί!ς 
αὐτὸς χρῄζων τῆς σῆς ἡμερότητος ἓν τοῖς ἐμοῖς ος ἰἱδ (ι Ρεγροξδιθ δ5υη1, ουπηιίκθγπιίοΏθίη αἷ- 
πράγµασιν, ὑπὲρ ἄλλων πρεσθεύω, καὶ οὐ δέδοιχα Μἱεὶ. Δο νἰάρθηο ΠΙΘάΠΙ αθϊπιί πιαρηϊειάίπειη  Οµ1η 
μὴ δαπανἠσω σου (84) τὸ φιλάνθρωπον ἐν τοῖς ἆλλο- πιπηριοἰμάΐπε έυα ἵηῃ πιοί6 ΓοῬιΦ 6Ρ6αΠΙ, Ρτὺ 19 
τρίοις. Γράφω δὲ ταῦτα ὑπὲρ τοῦ πρεσθυτἐρου (85) «ἀθεργοσογ; Ἠθο Πῃεῖιο πο ὑοπίρπίίαίοηι (.ιπ η 
Λεοντίου, εἴτ' οὖν ποτὲ πρεσθντέρου’ ὃς εἰ μὲν ἄξα οἱἱοπίς τοὺιι οχαυγίαπι. ἐ]φο αιίοπι ἀθ ]μεοπιίυ 
πέπονθεν ὧν πεποίηκεν, ἐνταῦθα στῶμεν, μὴ τὸ µῥΡγεδυγίθτο δοεῖμο, να, υἱ δἷο Ιοᾳΐα5, ααοπίσπι 
ὑπερθδάλλον ἁδικία γάνηται (86). Εἰ δὲ τι τῇ τιµωρίᾳ ρτοβυγίετο : αιιὶ, δἱ ἀϊρπας βεεϊογυπι ρπας ἀοάῑι, 
προσχρεωστεῖται, καὶ οὕπω (87) τοῖς ἁμαρτήμασι τὰ Πὸ οοΠδἰβέαΜΙΙ8; ηο 14, αιιοά αἆ αρρ]οἰἰ πιαρτιι- 

τῆς ὕδρεως ἀντισώθη, τοῦτο ἡμῖν (88) συγχώρησον,  ἀϊῃοιῃ αοοθφδθεῖε, η ἠβἰηυμαίδπι ἁοροποτει. Φίη αι - 
καὶ τῷ θεῷ, καὶ τῷ βήµατι, καὶ τῷ κοινῷ συλλόγῳ (Ί6πι ἁἰᾳαἰά ἱηδιιρει ραπ αιάὶ ἀεῦαι, εἰ ποπάυηη 
τῶν ἱερέων, οἷς ποτὲ συνηρίθμηται (89), καὶ εἰ νῦν φεθἰογιτη αἰτοσἰικίθιη οομιµηθ]ί ᾳγανίίας αφ φηυλ- 
ἀνάξιον ἑαυτὸν ἀπέφηνεν, οἷς τε πεποίηχεν, οἷς τε νΝ : Ίου ποὺυῖφ οοποθἀθ, 4ο Ὀθο, δί βαογασίο, οΟΠΙ- 

πέπονθεν. Ἠὶ μὲν οὖν πείθοµεν, τοῦτο ἄριστον' Ὦ πιιμ]φιθ βαεεγάοίυπι οζδίμὶ, φποξύΏ ωπηθτυπι αἱἰ- 
εἰ δὲ μὴ, προσάγομέν σοι πρεσθευτὴν αἰδεσιμώτερον, (ιυαιιάο ἁαιχ]έ, οἰδὶ πυης, (411 Ρ6Ρ ϱὰ 06 ραίγανῖ, 

τὴν κοινωνόν (90) σοι καὶ τᾶς ἀρχῆς χαὶ τῆς εὖ- αιΙδίῃ 4ὐ ρογρ6βδι8 ο5ί, ἱπάίριιμιη 5ο 60 ἡοπογίς 

δοξίας. Ειαάυ τοάἰῑί, 9ἱ {9 μῖς νετὺῖς Ρογιονεβιύ5, οΡίῖιιο 
96 Τε ]ιαμοί; η Πἱωυδ, αυριφίίοβειη ἀθργδσαιτίοομω ΕΡί αἀμίθοιηας, ο8Ώ) ΠΡΟ, 4ὐΙ θὲ πιαρὶς 
οἱγηί.9 ϱ]ογία βοοῖαπῃ οἱ οοΏβογίοπι Ὠαύοςφ. 

ΡΜΑ. ΤΩ ΑΥΤΟ (9!). | οχΙΙΥ. ΕΙΡΝΜ. 
Εο (ΕΠΙΡΟΤΕ φκο Ναπίαηχεπαπι Εοεἰεείαμι (γεφοτίιδ γεφεδαῖ, εοτίρια εἰμί ορογίεί άνω ρἰείοία, Παγκτη 

ημα αά Οἰψηιρίαπι. αἰιετα αά Ψετίαπωπι. Ὀγαφκο 4ε Ψετίαὶ βίία, φιιαπὶ οκ ραίεΥ α πιατί!ο ἀἰκεεάεγε υυίε- 
όαι. Απιῤς ΤΛοηίοφο εἰ εβἰεεοραιἰ ργαἀεπίέα εἰ εἰατί(αίο ἀἰφηϊεείπια Ὀτίογεπι, φμᾳ αά Οἰψπιρίωηι δεγίρία εεῖ, 
}4ι α ΒἰΠ{ο τδ/ζαίαπι, η οτείίων υε[ωἑ πούαπι ἱίεΓΗ οΐάῑι, ραφ. 904. Πα ο δει ὑιίεγ ερἰείοίαε οσχ!. 

Οὐ πανταχοῦ τὸ τάχος ἑπαινετόν. Διὰ τοῦτο ἁ- Ηαιά αὐυίαᾳιμο ρτοροΓα!ίο ἰαμάληάα θ86ἱ. Λο Ρίο: 
εθαλόµην τὴν ἀπόχρισιν εἰς τόδς περὶ τῆς (93) τοῦ µῥΡἰετθα ἀο υἱτὶ ευηρηπιἰς λοπογαιιάί Ὑεγίαηί Εἱέλ 
αἰδεσεμωτάτου ΟΩὐπηριανοῦ (90) θυγατρὺς, τῷ Χρόνῳ  6ΦβΟΗΡΦΙΙ Ίο µ6ᾳθ Φἰδεα]ί, υἱ (επιροτὶ αἆ εοἳ- 

τι διδοὺς εἰς διόρθωσιν, καὶ ἅμα τῆς σῆς στοχαζόµε- Ο τοοιίοπεπη αἱᾳμ]ά ἆατεπι, θἰιπι] οἰίαπῃ ιιοά ἀΐνος- 

νος ἀγαβότητος οὐχ ἐπαινούσης τὸ διαστάσιον, ἐξ ὦν εσωτ ἰδιιά πηἰηΐπιο Ὀοπίίαιἡ (μα ρτουατί, εκ ος 

ἡμῖν τὴν πεῦσιν (94) ἐπέτρεψας, οὓς οὐ ταχες οομµ]οσίαταπι [Ε0ἱδφδπ, φιιοά ποδίδ, 4ος ἱω μήνς- 
δεις οὐδὲ ἀπερισκέπτους πρὸς τὰ τοιαῦτα. Διὰ πιοάί τεῦιιδ ἴναιιά οεἰθγο 46 ργοεἱρίἰθβ 6556 9εἱε- 
τοῦτο μὲν οὖν χατέσχον ἐμαυτὸν εἰς δεῦρο, καὶ, 6, Ρετεμποιαἰοπίς 199 μοροιίυιη οοΠΙηΙίΦΘΓΛ8. 

οἶμαι, οὐκ ἀλογίστως. Ἐπεὶ δὲ (95) εἰς στενὸν ἤχο- ἍἘιΙ6 ἀθ 81164 ΠΙΘΙΡΒΙΙΗ Ώμο µδηας τουμαί, 1ος, 

μεν τοῦ χαιροῦ, καὶ ἀνάγκη γνωρίσαι τὸ παρὰ τῆς κί ορίπος, ἱποομαίάθγαίο, Οοιήθαι αίεπῃ (ειωροτίφ 
ἑξετάσεως εὑρεθὲν, καὶ δῆ γνωρίσοµεν (96). Διπλῆ αησιςιὶ Ῥγοπαϊρις, ίθα 6, αιίά οχ ἑηφυἱςί:οιθ 
τις ἡ παῖς εἶναί µοι φαίνεται, µεριζομένη αἶδοῖ τε µπουῖθ Ἱηνεηπίιιη, 3ΐηιιο οοπιρεγέιπῃ δἷ, οοΓἱογ6ΠΙ 
γονέων, καὶ ἀνδρὸς συνηθεί1. Καὶ τὰ μὲν ῥήματα.  {[αοέεγτὲ ηθςςΞ8Ο θ8ἱ, Ἰά υέίφιο ποϊυπη [αείθηνς. Όυ. 
μετ ἐχείνων ἐστὶν. ἡ δὲ διάνοια, οὐχ οἶδα αἱ µή τι µΡἰἰοἱ αιοάαπιπιοίο αμἰπιί αΠεοια μοἰΗἱ ῃιο]ίὰ 9966 
καὶ μετὰ τούτου, ὡς παραδηλοῖ τὸ δάχρυον. Αὑτὸς µνἰάδίμτ, υἱ «8 Ρραγάπι ριάοτθ ΡᾷΓΕΜΕΙΙΩ Ρραγίτηι 

μὲν οὖν δηλαδη πράξεις, ὃ παρίσταται τῇ σῇ δίχῃ µυἱγὶ οοηβυεέιάἰπο ἀἰδίγαλαίυγ. Λίφυε {ρδῖας φὐἱάσιὴ 
καὶ τῷ χατευθύνοντί σε πρὸς πάντα Θεῷ. Ἐγὼ δὲ νετὺα επι 1 δυΠί : 11616 θιίέΠΙ ἡαιμά θείο ο 

ἔδιστα ἂν Υνώμην ἔδωχα τῷ υἱῷ Οὐτριανῷ πολλὰ Ό η ο) νου «πύφιιο δἷί, αἱ Ιαγγπι ἰπάἰσαμὲ. Λι 

85) Καὶ ὁρᾷς. (0οΡε[. καὶ ὅρα. εἰ υἱάο. ῥΓγασεερίοτεπι Ιθί α θΕΠΙΝΣ, ΘΙΙΠΙ Πεπιρέ 0π6Πι εί 
δὲ) Δαπαγήσω σου. (0ἆἀ. δαπανῄσω σοι. ἐπιρεγῖί οἵ {οτί εοοἰίαπι. ἵπερια Ἰίο ΥνΟΣ παιδευ- 
(85) Ὑπὲρ τοῦ απρεσθυτέρου. Τα «ας. [6μ. οἱ τὴν, αειαφιθ ΡΓοΓδΗ6 4 ἀθριθςδη5 Πιωριία, 

Ρις9. ΜοΓθ]. αὐ (00Η ῦΘΓ. 1η οὐ]λ. περὶ τοῦ πρεσθυ. µΥἱάθ τή ερἰδι. οχι. | 
τἐρου. (91) Αιίας ΟΙ ΧΧΥΙ. ῥοεὶρία οοἶοιῃ ἔοπιροτο. 

(56) Αδιχία γἐγηται. Οοι]. Μοτε]. οἱ Οθοὺυῇ. (93) Περὶ τῆς τοῦ. ἴια «οά. εφ. 4ο Οὁοιπὺςῇ., 
ἀδίχημα γένηται, ἵπ ἐπ]ικζήαπι ἀεφοπεγεί. οἶοηιο ἰωσίι ΒΗἱ. ἵπ οα]ι. τῆς ἀοὺρι. 
η Μαὶ οὕπω. Ἱνα ευᾱ. Ῥαςφ8. Μοτο]. εἰ Οοπιυο(. (96) Οὐηριανοῦ. Ἱια εοά. εἰ 0ο). Λι οἱ. 

μ οάἱε. οὕτω, νεγυ οοη(οσιυῖ γεραρηα!. Βομ. Οὐκρινιανοῦ. η εὐ1ὲ. ο κα, 
(88) Τοῦτο ἡμῖν. ΙΙ. ρτοροιῖέ Ιορθιάιπι τοῦ- (4) Τὴν πεῦσι». Ιίὰ «ο. Περ. αἂὐ ΟοπιύοΓ., Ιὁ- 

τον. θεά 19 οου]εοίαγ Ἰοσομς, αἰὲ ροςί Ἀ]ογοι. αἰήιο ΠΛ]. Ιπ οί. τὴν παίδευσιν. 
οοπιοί. : (95) ᾿Επεὶ δὲ. 004. ἐπειδὴ δέ. 
.. Συγηρίθµηται. 0ο. Παρ. ας (.0Π10οΓ. συν- (96) Καὶ δὴ γγωρίσοµεν. ΙΔ εμΠῃ (ομιῦθ[. ἱοροη - 

ηρίθµητο. ἁυμι οδηδειυ8, φι οἰίαιῃ Ρτυροιἰ γνωρίζοµεν, ᾖος 
(90) Πρεσδευτἡν αἰδεσιμώτερον, τὴν κοιγωγό». οίαπι [αεἴμιμδ. ῴ0ά. χαὶ δῆ γνωρισόμενον, φΗά α 

Ἱια «ο. οἱ Π. Μογε]. ας (οπιὺο[. ᾳὐ8 νευα, Ἶηῃ ποδὶς ἐπεεπέωπι αίφιιο πνεηἰδιάνηι οἱ). Μοιεἱ. ναὶ δὴ 
α1ἱ, οὐ] 1ροιὶ ἀὐδίρηκί, ᾗ οί. παιδευτην αἱὃ- Ὑνωρίαωμεν, εἰ Όογο ]α)ὶ ΠΟΙΝΗ [αεἰαλικδ. 
διμώτερον, τὸν χηινωνόν, ηιιοά ΕΙ. Αιρισίίοζειι 

“« 



9] 5. οβΡύΟΠΙ ΤΙΕΟΙΟΟΙ 1.6 

γοββηές Ρἱηγος 190 μμο/ογοδᾳε εἰἶαι τη δι δἱί- Α ζοσι ταῖς ἀρχαῖς. Ἐχεῖνο ὃὲ ἀναγχαῖον γνῶναι τὺν 

ιηϊοσίθιις ἱπιρογίϊδ. 1ου αυίεϱὶ ἐς αλίιηΐ ΙπδβΏ.1- 

ἀλαῖ, ἀο ἐἱς φιι! 181 ἵῃ {1αδ Ιπαπυ9 ἱποἰάογαη!, Πο” 
{41 6566 οροΓἰοί, φυοά ργοῦς5 πιὶβογὶ οἱ αὐ]εοί! 

δυπί, 6ο οὐ 16, αὐἱ [δοίπις ιά ραίταγιηὲ, Ρ6- 
μα υ {5 βοοἳἑ πίαιιθ οοπευγίος οχςίἰίεγιηὲ, 

αωειηαάμιοά μη πα] ος 18, αἱ (απ αὐ[πεγαηί, 

πουίὶ Πάθη [αοἰυπί. Ὀρ 5 τοὺις Ἰουο οαμφέυθ, 

ιιοά οσρεἶτο {μά]οανοτίς, (απι αἆ ἔι]ας γι ρἱο- 

τίαπι, ἐσπῃ αά βεᾳιθυιῖς γἱίῷ 6ροπι. Νο νΥογο, φιιοά 

εν] ἆθοέτιοθτε ἵη ΠΙοΠίθΠη νουθείί, ποη φπἱάεπι θἱπθ 

σὴν µεγαλόνοιαν περὶ τῶν προσεµπεπτωκότων (71), ὅτι 
παντελῶς εἶσιν ἅθλιοι, ἀπεῤῥιμμένοι, χαὶ μηδεμιᾶς 
ταξίας τοῖς ἡμαρτηχόσι χοινωνῄσαντες, ὣς πολλοὶ 

πείθουσιν ἡμᾶς τῶν τότε παρόντων. Πρὸς ταῦτα 
βούλευσαι ὃ τι ἂν συμφέρειν νοµίσῃς (72), καὶ πρὸς 

τὴν ἐντεῦθεν δόξαν, καὶ πρὸς τὰς ἐχεῖθεν ἑλπίδας. 
Ἡμεῖς ὃξ τὸ παραστὰν οἴσομεν, οὐχ ἁλύπως μὲν, 
οἴσομεν δὲ. Τί γὰρ ἂν καὶ πράξαιµεν ἕτερον; Εἰ δὲ 
τὰ χείρω νικῆσειε, χαλεπανοῦμεν (16), καὶ τῇ ποτὲ 
πόλει ἐπιθαλοῦμεν δάχρυον. 

Εηῶτοιο Εόγθπµ5, 96ά (ποπ [ογοίης5. Ουἷά ομἱμα αυά [αεεγοπις] Οιοά δἱ ἀθίθεῖος βθιεατία νίος- 

τε, 4ςθιὸς {ογοπιιδ, εἰ 681 οὐ ρε υνος ογαί, Ιαουγαιῖς ργοβοηυεηας. 

οχι. ΕΙΡΕΜ. ΡΜΒ’. ΤΩ ΑΥΤΑ (19) 

Ρνυ και ακρετἰοσίδιιε ΠΠ (εγίε, Φαξ Ραμίο μοε διύκεομία 65ΐ, μεάεπι οεεµρατό ἀεδεί ερὶείοία οτι, να 

ΟΙψιηρίκπι, κ Ναλίαιχειές ῥαγεαί, 6ΝΙ4έ ροείκ[αί «τεφοσῖας. 

Ει εοΏργοδθυς ει οπρίἀῑιας ατάθπς οδί, οἱ τοβαή- Ώ ὮΕἰ χαὶ ὁ πόθος (16) τῆς σῆς συντυχίας θερμὸς, χαὶ 

ΕίΗη Ππδυθδθ]ίᾶς πρ; δδἆ Πιογὺυβ γμοί μεφυ]ὲ. 

Αό ρτορίεγθεα ἀερτθραίίοποίη Ίαπο Πιιεγῖς οομηίί- 
ἴογθ ποπ ἁμυιίανγί. Μουοαί ἰο Ποδίτα οδΗἱ68, οι 

ἰ6 ᾖάπι αμίελας, αἱ ραγ ογαί, 6ἱ αμ]άθηι Ρ6Γ5ΦΡ6 
πηογ]τ. Μουνεαί {6 αμοφς ΠΠΟΕΟΙΦ Ἠἱο, οι, δὶ ηιιὶὰ 

3;τομαπίθγ ὀἱσθιάδίῃ οδί, ραΓίθΙη αἱ μαπι δμδεοριὶ 

Ὠοὶ οθύ54 φιιάογες οοηΙδνυμί. Οὐ οδ1η119 68 µ54πῃ 

εἰνῖθυφ Ραγος8, ᾳὐοσιπὶ ἱῃ Ὠος οου]ἱ «οπ]θοί δυ18, 
(8µ(σασι φυἱ αὐοἰογ[ίαίεῃι 4ο ἠάμοίαπι αριυά ἴο [ιδ- 

νοβπιυφ. ΑΦ ἱέοιη, α αἱ ποδίγῶ οι «υ0]οοί{ 55, 

Ραγυο. δἰημἱάθὶ πα μίη ος [αοἰἰίίαίὁ αἰαυο Πιἰθοι]- 

ουρία ἀθίτπιοπίυ τεὺιι ἱη[οτοίας, αυππάοσἱ- 

ἀοίη { ἱεγεογθ Ρίατα ορπῇοίς, φυαπι αἲῖ εμρρ!ἰοἷἰς 

οἱ ογυσ]αία. Τί νεγο ϱεο Φ ταὺιι (4ἱ6μΙ ΕΓΡΑ {9 

Πάὐΐοσπι οοηεεφαἱ ουμίίηραι, αωαίοπι ἰο διρριεἰ- 
νας, αὐ ποὺίδ, αἱ Ῥνο ἱροίς ἀθρτεσαμιυγ, ρτῶ- 
υυου]ς. 

121 ο. ΕΙΡΕΜ. 

ἡ χρεία τῶν δεοµένων µεγάλη, ἀλλ' ἡ νόσος ἁἡτ- 

τητος. Διὰ τοῦτο Ὑράµµασι πιστεῦσαι (70) ταύτην 
τὶν πρεσθείαν ἐθάῤῥησα. Αἰδέσθητι μὲν ἡμῶν τὴν 
πολιὰν, ἣν ἠδέσθης ἤδη χαλῶς ποιῶν χαὶ πολλάκις. 
Αἰδέσθητι δὲ χαὶ τὴν ἀῤῥωστίαν ταύτην (77), ᾗ 
µέρος τι γαὶ οἱ γατὰ θεὺν ἱδρῶτες συνεισήνεγκαν. εἴ 

τι δεῖ χαὶ νεανιεύσασθαι. Καὶ διὰ τοῦτο φεῖσαι μὲν 
τῶν πολιτενοµένων πρὸς ἡμᾶς βλεπόντων, ὡς ἐχόν- 
των ἡμῶν (78) ἐπὶ σοῦ παῤῥησίαν. Φεῖσαι δὲ τῶν 
ἄλλων τῶν ὑπὸ τὴν ἡμετέραν φροντίδα. Καὶ γὰρ οὗ- 
δεµία ζημία τοῖς πράγµασιν ἐχ τῆς φιλανθρωπίας, 
ἐπεὶ τῷ φόδῳ (19) πλείονα κατορθοῖς, ἃ ταῖς τιµω- 
ρίαις ἕτεροι. Σοὶ δὲ ἀντὶ τούτων γένοιτο, τὸ (50) 

τοιούτου τυχεῖν τοῦ χριτοῦ, οἷός περ ἂν αὐτὸς γένῃ 
ϱἳ τοῖς δεοµένοις, χαὶ ἡμῖν τοῖς πρεσθεύουσιν. 

ΡΜ. Τῷ ΑΥΤΑ (8ἱ). 

Ηίς εοπιπιοᾶε 5ε ο[]εγί εμὶεἰοία ΟλΙ.ΗΗ, σα Θτεηοτίαε ρἰιτίμια εε αὐ Οἰψπιρίο δεπεβεία αεεεβίεεε (εοίαίκν, 
κες (απιεη μ [Γι δἱδί ΠΕΙΣ 6556, 116 ἱρεῖμς θοπίρηἰ[αίεηι επ[ιαγίαι. Βαίτοπκηι πἰΜυιίης αἰίπιπ Ργο ἔρροις 
εο ἀεργεέανε αάλῖθεί, 66. εοἰ[ίοξί φμαπι εἰ ἱηπρεγὶϊ εἰ ψοιθείαιἰς δοεἷαιι εἰ σοπδογίθηι Ιιαθεθαί, ΆΕΙΜΡὲ Οίγα- 
μὶὶ οοΝ/ 1θειν. 

Ουἱά πωμ]ία ροσίι]ίοσο, οἱ Ὀοπε[ίεία αοοορἰἱβ»ε, 

Νοπιηίρις αΠονί Τ Ἠυπιαπἱίαίθιη 4ο Ππι]δοτὶἰοογὰἰαίη 
ἄοςρε, θ[ῆο]ίαιό υἱ 4ἆ 908 9666 ἱπῃοείαπί, φυἱ {ρ5ο- 

Δέ Ἠσο νδγδἰο πεο γεγ]ὰ, 1160 66ΠΦΗΙΠ τοάσἰε. Οριαἰ 
(Ἓδμονέα8 μἱ, οἱ αμα ρυὐσδρισίι Ργονἱηοίαιι 
ΡΙάγόθ 4]ονεδήυθ ρυυεγῃοί ου Ημίογίθι ἱω[υ]ίς 
οΓμΛΗΙΙΝ. 

(71) Προσεμπεπτωχότω»γ. Ίία οοἆ. Μοηπίαᾷο, Μο- 
γε]. 4ο Οοπιβε[. 1η θά]. προσπεπτωχότων. 

(73) Νομµίσης. ΙΙ «οὐ. ἵπ εἀῑῖ. νομίζεις, ααοά 
ΒΙἱ. φμοά εἴτ δι δε )κάἰεαδίς. 

(73) Νικήσειε, χαεπανοῦμεν, οἱο. ία εοά. Ε. 
αὁ Οὐπιυε[. Αἱ Μομίαο, εἰ Μοτο]. νιχήσειε, ἓν χα- 
ριούµεθα µάνον, τῇ ποτὲ πόλει, υἱοεγίε, ακήι αωπ- 
(αφαί (Γἱδιεπιµμα: ἐαηι φις ἠκοπάαπι μτὸς εΤαΙ. 1Η 
εί. νιχήσειεν, ἓν χαλεπανουμεν, χαὶ τῇ πρότερον 
πόλει. ΒΙΙ , ουἱοογίέ, Υ6ΙΝ µΜαΠι αεετθε [εΓεΠΙΙ9 
ἑαπιημὲ φµῶ Ρτίμς μγὸς εταί ἰαεγφμιί ῥτοεεφιε- 
ο] ΄. 

(74) Αἰίας ΟΙ/ΧΧΙΙ. δοτίρία ραυ]ο Ροδὶ διρργίο- 
Γ6ηΙ.---- Τῷ αὐτῷ, 4 ο8ἰ, Ὀλυμπίῳ. ία ρίμνος ϱ 
οοἆᾱ. πιοδίν]8; αἱ ΠΒ. ὅ, Εὐσεδίῳ φἰλῳ. ἰμ οάϊ. αυἱ- 
Μαβάδϱ), οί ἵη σος. Π6ρ. θεµιστίῳ: εἰς δίϊαυι Λἴοη- 

Τί τὸ πολλὰ παθεῖν, χαὶ τὸ εὖ παθεῖν τοῖς ἀνθρώ- 

ποις χαρίζεται; διδάσχει φιλανθρωπίαν, χαὶ χλίνει 

τοῖς δεοµένοις. Οὐδὲν γὰρ (83) τοιοῦτον παίδευµα 

αυ. Ὀέπαια Ἠαυοί Μορεἰ. 
(76) Εἰ καὶ ὁ πόθος. Ἶία ουἁ. Πορ. Ἡ. Μουο|. 4ο 

ὑοινδοί Εἰ ἀθθβί η εὐ(ἐὶ5. 
(76) Πράμμασι πιστεῦσαι. ἵια ου. οἱ ΕΒομ. 

Μωμίας. Μοτο]. οἱ (οιὐς[. Ἱπ ο. π.στεῦσαι 
άθο»!ι. 

(71) Αῤῥωστίαν ταύτην. ἵια οοἆ. Βορ. Μοτε]. οἱ 
6οιαυ6[. ἓὴ δυἰι. αὐτὴν. 

(78) ᾿Εχόντων ἡμῶν, Τι εοἀ. Βοεμ. οἱ Β. Μου- 
ίαυ. Μοτε]. εἰ Οοι 8, [η εὐτ. ἡμῶν ἆθεσι. 

(79) Επεὶ τῷ φόδῳ. Ίία «οἆ. οἱ Β. 5, 3ο Οσοσι- 
Ρο[. Ίη οὐἰ{. ἐπὶ τῷ φόδῳ. 
(δι Γένοιτο, τό. Πὰ ο. η οἁ]ι. τό ἆθρει. 
(81) ΑΙας ΟΕ ΧΧΥ. Φοηρία εοάει οἰτοῖιορ (οπα- 

Ρογο. -- Τῳ αὑτῳ, ιὰ οδἰ, Ὀλυμπίῳ. 0οἀ. ᾿Αλυπίῳ. 
(ο. Περ. ᾽Αλυπίῳ ἄρχοντι. ἡδουίας, εἰ (οιποί. 
Αλυπίῳ, νεὶ Ὀλυμπίῳ, Μυτεἰ. ᾽Αλυπίῳ, νοὶ Ὀλυμ- 
πίῳ, 4υἱ εἰἶαηι Παλλαδίω. 
ο) 0ὐδὲν }άρ. Ἱία «ερὰ. οἱ (οιιο[. ἴα οὐῖε. 

οὐδὲ γάρ 



φι5 ο ΤΡΙΦΤΟΙΑ Οχμαν. 919 
πρὸς τὸ ἐλεεῖν, ὡς τὸ προλαθεῖν χρηστότητα. Τοῦτο Α γιπι ΟΡΟ ἱωάϊρομι. Κοσιο οἱ υἱΠι ἰαηίνηι αὐἲ 
καὶ αὐτῷ µοι συµδέδηχεν' ἔμαθον τὸ συμπαθὲς ἐξ «οπεϊρἰθπάδηι ἨιἰβογαιἰοθΙ ἀοοιιπιοπίυϊη οδί, τί 
ὧν ἔπαθον. Καὶ ὁρᾷς (86) τὸ ἡμέτερον µεγαλόφυχον;: ἡοπὶρηϊέαίεπ ργ)8 αεοθρἰ8δο. Ποο πηηὶ υ8ὺ γορί!ς 
αὐτὸς χρῄζων τῆς σῆς ἡμερότητος ἓν τοῖς ἐμοῖς ος ἰἱδ ᾳυΦ Ρεγροβδιις δμι, οοιηπιἰκθγαιίοποπι ἆἷ- 
πράγµασιν, ὑπὲρ ἄλλων πρεσθεύω, καὶ οὐ δέδοιχα «ει. Αο νἰάρεπο πιδαπ απὶπηϊ ηιαρηϊειάίπεια } Οµ11 
μη δαπανἠσω σου (84) τὸ φιλάνθρωπον ἐν τοῖς ἆλλο- πιπηκυθἰμάίπε έυὰ η πιεῖς γοῦιθ 6ΡΘΔΠΙ, Ρτο αἱ 5 
τρίοις. Γράφω δὲ ταῦτα ὑπὲρ τοῦ πρεσθυτέρου (35) «ἀεριδοος: Πέο Πιεῖιο πο ὑοπίρηίίαίοπι {81η {η 
Λεοντίου, εἴτ᾽ οὖν ποτὲ πρεσθντέρου" ὃς εἰ μὲν ἄξα καἱίοπίς τοὺιις οχηδητία!ν, ἐ]ῶο αιίεπι ἀθ ]μεοπίίο 
πέπονθεν ὧν πεποίηκεν, ἐνταῦθα στῶμεν, μὴ τὸ µΡΓεδυγίθΓο φοβίµο, γαι, υὲ δἷο Ίσηιατ, φωοπύαπι 
ὑπερθάλλον ἀδιχία γένηται (86). Εἰ δὲ τι τῇ τιµωρίᾳ µῥΡτοβδυγιετο : αἱ, δἱ ἀἱριας Φεεἰογυπι ρῴπᾶς ἀθάίι 
προσχρεωστεῖται, καὶ οὕπω (87) τοῖς ἁμαρτήμασι τὰ ἡµὶε οοηδἰβαµιΙ6;: Πο ἰ4, φοά α φμρριίοῖἶ πιαρηἶτιι- 
τῆς ὕδρεως ἀντισώθη, τοῦτο ἡμῖν (88) συγχώρησον, ἀΐποι αεοθβδεΓῖξ, ἰ ἰΒϊηυἱαίεπι ἀορεποτεί. δίω αι - 
καὶ τῷ θεῷ, καὶ τῷ βήµατι, καὶ τῷ κοινῷ συλλόγῳ (επι αἰφαῖά ἵπδιρει Ρῶπ αάἰ ἀεραί, οἱ Ποπά!ιΒ! 
τῶν ἱερέων, οἷς ποτὲ συνηρίθµηται (89), καὶ εἰ νῦν φοβίογιπι αἰγοσίιαίθιι οοπ(υε] ᾳγανἰίας αφ η 04- 
ἀνάξιον ἑαυτὸν ἀπέφηνεν, οἷς τε πεποίηχεν, οἷς τε Ν : ου ποὺίν οοπεσἀο, 4ο Ὀεο, οἱ βαοΓαΓίο, «ΟΠΙ- 

πέπονθεν. Εὶ μὲν οὖν πείθοµεν, τοῦτο ἄριστον: Ὁ πιηίφιιο θαοἑγάοίιπι οσθἰμῇ, (πω οξύίη Πωηθγώπη αἲἱ- 
εἰ δὲ μὴ, προσάγοµέν σοι πρεσθευτὴν αἰδεσιμώτερον, ϱπδιιάο αωχίε, οἱδὶ ημης, ἰ8πι ρεγ 64 σσ ρδίγανίτ, 

τὴν χοινωνόν (30) σοι καὶ τῖς ἀρχῆς χαὶ τῆς εὖ- Φ0ἱ0Π1 409 ρ6Γρθβδις ος, ΙΠάὶριιπίή 9ο 60 οποτϊς 

δοξίας. Ειαάι τού ἰάῑι. 8ἱ {6 ἐιὶ ναγθίς Ρ6ΓΙΙΟΥΘΗΙΗ6, οΡίί1ιιο 
96 τε5 ἈαῬοί; η Πιἱῶυθ, αυριιφίοβοι ἑθριοσαἰτίσομω Εδὶ αἀίβοηιυς, 68) Πδιηρο, θὐδΙΙ θἱ βιδρίὶς 
οίτοίυς ϱᾳ]οτίᾶ βοοἰαπ δἱ οοηθογίδίη Ὠαύςθφ. 

ΡΜΑ. τῃ ΑΥΤΩ (ϱ/). | οΧΙΗΥ. ΕΙΡΗΜ. 
Εο ΙΕΠΙΡΟΤΕ φκο Ναπίαηχεπαπι Εοεεείαιν (ογεβοτίο γεφεδαῖ, εογὶρια εἱπί ορογίεἰι ἁια ερἰείοία, φπαγκη 

ημα αά ΟΙψπιρία μι. αἰιετα αά Ψετίαπιηι. Ὀίταφκε ἄε Υεγίαπί βία, φιαπὶ εἶαε ραίετ α πιατί!ο ἀἰπεεάετε υοίε- 
όαι, Απιῤα ΤΠρηίοφο εἰ ερῖεεοραιἰ ργωάεπίέα εἰ εἰαγί(αμε ἀἰφὶκείπια:. Ὀτίογεπι, (πμ αά Οἰψπιρέμπι εεγὶρία εει, 
1η α ΒΙίο υα/φαίαπι, Ἡ ογείέωες υε[ιἑ πουαπι ἱίέεγμνι εἰάῑ[ε, ραφ. 904. Ηαο οδι ἐπίεν εριειοίαε 6σσ. 

Οὐ πανταχοῦ τὸ τάχος ἑπαινετέν. Διὰ τοῦτο ἆν- Ηαυά υυἶᾳμο Ρτορογα!ὶο Ιαμάσηάα θ8ἱ. Αο Ρριο- 
εθαλόµην τὴν ἀπόχρισιν εἰς τόδε περὶ τῆς (93) τοῦ µΡἰοτεα ἀθ υἱτὶ ομρηπιῖθ ἠοπογαιιάί Ὑεγίανί Ελ 
αἰδεσιμωτάτου Οὐηριανοῦ (90) θυγατρὸς, τῷ Χρόνῳ }ΟΡΡΟΠΦΕΙΙ Ίαο µδᾳιθ ἀῑδευ]ί, υέ επιροτὶ αἆ εοι- 

τι διδοὺς εἰς διόρθωσιν, καὶ ἅμα τῆς σῆς στοχαζόµε-  τδσιίοιεη αἰίᾳαἱά ἀἆατεπ, απ! εἰίαπι ιιοά ἀΐνος- 

νος ἀγαθότητος οὐκ ἐπαινούσης τὸ διαστάσιον, ἐξ ὧν μπι ἰδίιά ππ]ηϊιηο ΓὈοπίίαιί ἑαα ργουα, εκ ὁ 

ἡμῖν τὴν πεῦσιν (98) ἐπέτρεψας, οὓς οὐ ταχες οοΜ/ΟοίΙΓὰΏΙ [60ἱδΦ6Π, «ιοά ποδίδ, 4ος 1 ἑ]ις- 
δεις οὐδὲ ἀπερισκέπτους πρὸς τὰ τοιαῦτα. Διὰ ιποάί τεῦις ἴιναιά οοἱογος ας ριφεἱρἰιθθ 6956 δυἱ6- 

τοῦτο μὲν οὖν κατέσχον ἐμαυτὸν εἰς δεῦρο, καὶ, Ίμαο, Ρετομμοίαἰοηἰθ 1993 υεροιἰ!η οοΙΠΙΙΘΕΓΑΦ. 

οἶμαι, οὐκ ἀλογίστως. Ἐπεὶ δὲ (95) εἰς στενὸν Ἴχο- Ἐαηιο 4ο 681194 ΠΙδἱΡΦΙΙΩ Ἠάο µδηυ6 τοἰἰμαί, πες, 

μεν τοῦ καιροῦ, καὶ ἀνάγκη γνωρίσαι τὸ παρὰ τῆς ἵί ορίπος, ἱποοπαἰάθταίο. θαομίαπι ἁίεῃι (ειωρογί8 
ἑξετάσεως εὑρεθὲν, καὶ δη γνωρίσομεν (96). Διπλῆ αηφυςιῖθ Ργοπηίπιις, ἰοφισθ, ο ἱά ος ἱηᾳυΐςίίοιιο α 
τις ἡ παῖς εἶναί µοι φαίνεται, µεριζομένη αἰδοῖ τε πουῖθ Ἱηνεπίιη, ΔίΠιιο οΟπιρογέη δίί, οαγἱογοπὶ 

γονέων, χαὶ ἀνδρὸς συνηθείἰ1. Καὶ τὰ μὲν ῥήματα. ᾖ[αοέτο πθςεδθθ θ8ί, ἰά υἶφιιο ποῖυτη [αοἱθνας. Ρα. 
μετ) ἐχείνων ἐστὶν. ἡ δὲ διάνοια, οὐκ οἶδα εἰ µή τι µῥΡἱἱοὶ φιοάδπιπιο(ο απἰπὶ αΠεσίι μμί Πιο] 9580 
καὶ μετὰ τούτου, ὡς παραδηλοῖ τὸ δάχρυον. Αὑτὸς υνἱάδίμτ, υἱ φὐ8 ΡΜ ρυάοτὸ ΡρᾶΓΕΠΜΙΠΙ Ρα 

μὲν οὖν δηλαδὴ πράξεις, ὃ παρίσταται τῇ σῇ δίχῃ µυἱτὶ εοηδιεειάίπε ἀῑδίταλαίυγ. Λίφιιο {ρεῖας φυἱάσηῃ 
καὶ τῷ χατευθύνοντἰ σε πρὸς πάντα θεῷ. Ἐγὼ δὲ νδγὺα επι 1ί ΒὐΠί : ΠΙΘΙΒ θυίθΠ αι δοἱο ἃμ 

ἔδιστα ἂν Υνώµην ἔδωχα τῷ υἱῷ Οὐτριανῷ πολλὰ ” ΠΟᾷ οἱ) ᾖοο {ποιο αἰί, υἱ Ιαογγπις Ιπάἰσαμὲ. Δί 

85) Καὶ ὁρᾷς. Οοπῦε[. καὶ ὅρα, εἰ υἱάο. ῥγσεερίοτεπι (ἱδί α ΠθΕΠΙΝΕ, θἱΠΙ ΊΕΠΙΡΕ 0κόπι εί 
δὲ) Δαπαν ήσω σου. (004. δαπανῄσω σοι. ἰπιρεγίί οἳ φίογία εοείκπι. ἵπερια Ἠίο νοΧ παιδευ- 
(85) Ὑπὲρ τοῦ απρεσθυτέρου. ΙΔ εαἆ. Πδρ. οἱ τήν, 41θιηάφιθ ΡίοΓβυ5 α ἀεργεσθηίῖ ειωύοφιῖα. 

Ρις. Μογθὶ. αὖ (οπ1υ6{. Ἰη οὐ]. περὶ τοῦ πρεσθυ- ῥΥἱάς μα. δρἰδι. οχι. 
τέρου. | (94) Λας ΟΙ ΧΧΥΙ. δουρία οοι]οια έοΏ]ρογο, 

(56) Ἀδιχία γέἐγηται. ο. Μοτο]. ὁϊ Ουὐπιῦυ[. (93) Περὶ τῆς τοῦ. ἴια «οά. [εφ. 4ο ὁοιπύε[., 
ἀδίχημα γένηται, ἵπ ἱπ][φ[ίαπι ἀεθεπετεί. οἶοφια ἰορὶὶ ΒΙἱ. π ο]ί. τῆς ἀοὺρί. 

(81) Καὶ οὕπω. Ἱία «ο. Ρας9. Λἰογο|. οἱ 0οπιδε[. (05) Οὐηριανοῦ. Ἱία εοά. οἱ (ομ]]νοῇ, Λι «ος. 
μι οὔἱε, οὕτω, νετΙπι εοηἰοσιυΐ τερυρμαί. Βομ. Οὐχρινιανοῦ. ἔη δ(1ὲ. Οὐποινιανοῦ. 

(88) Τοῦτο ἡμῖν. ΡΗΙ. μτοροιήέ ἱορθιάμῃ τοῦ- (94) Τὴν πεῦσιν. να «οί. Περ. αὐ ΟΟΠΙΡΟΓ., Ι6- 
τον. 9εὰ υυίμφ οομ]εσέατ Ίοους, δἱὲ ροδι Ἀοεοί, ορἰιο ΡΙ]. Π ο-ι. τὴν παίδευσιν. 
οοπιροί. . (95) Επεὶ δὲ. 004. ἐπειδὴ δέ. 

το (19) Συγηρίθµηται. 0οἆ. Πορ. ας (:0ΠΙ)6[, συν- (96) Καὶ δὴ Υ}ωρίσομεν. Τὰ ευΠα Ο9109Γ. ἱ6ρο) - 
να ἀπ οβΗδεΏ)ὔ8, « 11] οἴίαιι Ργυροιἰ γνωρίζοµεν, ᾗος 

(90) Πρεσδευτ]ν' αἰδεσιμώτερον, τὴν χοινωγόγ. ποίµπι [αεμμδ. 004. καὶ δὴ πο μ.. φµά α 
ἵια «οἱ. δἱ Π. Μοτο]. 4ο Οοπιὺε[. αυ νοτυα, ἵν ο πμοθίς ἠπόοπίπι αίφιο ἱπυεπίεπάιηι δὲ. Μοτο]. καὶ δὴ 
αμἱἱ, οο η] άρον ἀοθίριιμί, Ἡπ οι. παιδευτην αἱδξ- νωρίαωμεν, 6ἰ Ό6γο ]αΗι ποίΗι [αείαιδ, 
διμώτερον, τὸν χρινωνόν, ηιιοἀ ΕΒἱΠ. Ααριείοτειι 

΄ 
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τοββηέις ρἱιγος 190 υια/οΓσδᾳ1θ εἰἶανι {ν θὈἱ{- Α ζοσι ταῖς ἀρχαῖς. Ἐκεῖνο ὂξ ἀναγχαῖον γνῶναι τὶν 

πηὶοσ]διις ἱπιροτί]ς. Που αμίθΠι ασ αλ ιηί μιαρη.!- 

ἀῑα!, ἀο 5 αιιῖ ᾗαιΏ η ἰμας Ίπαπυς Ιπεάθευηϊ, 110- 
ἵμ] 65986 οΡοΓγίοί, 4υοά Ρρτογ5υ5 πιὶβοτὶ εἰ αὐ]εειί 

δυπί, 16ο ουΠ) 16, (ὐἱ [αοίπιας Ἱ]υιά ραίταγαμὲ, Ρε- 
ταἱα υἨ ας βοοἱ αίφιιο εοηκδογίθθ εχεἰ[ίθγιυέ, 

ηοθιηΦἀμιοά ια πμ] ος 5, αἱ (μπι αά[αδζυηί, 

νοὺυῖφ θάθπη [αο]υπί. Ὀο Ιἱδ γοῦυς ου ορηφιἰαθ, 

αιιοάἆ οχροάἰτο υάϊοανεγίς, έππι αά ἱ]ής υ]ί ρ]ο- 

τί8ηι, ἑαπι αἆ δοφυθιίῖς γἱίῷ 6Ρροπι. Νο νΥετο, φιοἆ 

ερὶ ἀθοέγιθτο ἱη ΠΙθηίθΠι νοηθηῖξ, πο ηυἱάεπ δἱηθ 

σΏν µεγαλόνοιαν περὶ τῶν προσεμπεπτωχότων (7Τ{),δτι 
παντελῶς εἶἰσιν ἅθλιοι, ἀπεῤῥιμμένοι, χαὶ μηδεμιᾶς 
ταξίας τοῖς ἡμαρτηχόσι κοινωνῄσαντες, ὡς πολλοὶ 

πείθουσιν ἡμᾶς τῶν τότε παρόντων. Πρὰς ταῦτα 
βούλευσαι ὃ τι ἂν συµφέρειν νοµίσῃς (73), καὶ πρὸς 
τὴν ἐντεῦθεν δόξαν, χαὶ πρὸς τὰς ἐχεῖθεν ἑλαίδας. 
Ἠμεῖς ὃΣ τὸ παραστὰν οἴσομεν, οὑκ ἁλύπως μὲν, 

οἴσομεν δὲ. Τί γὰρ ἂν καὶ πράξαιµεν ἕτερον; Εἰ δὲ 
τὰ χείρω νικήσειε, χαλεπανοῦμεν (16), καὶ νῇ ποτὲ 
πόλει ἐπιθαλοῦμεν δάχρυον. 

ΕΩΓΟΓΟ ΕΟΓΘΠΙυΒ, β6ἀ (41Π6Π [ογοπ15. Οἱ οπίπα ααά [αεεγτεπιιδ] θιοά οἱ ἀαίοιίος δδυ(δαιῖὰ νίος- 

τί, 4ςει ος {ογδπιυς, οἱ 6αἳι ο ρε υνος ογαί, Ιδογγαιὶδ ΡΓοδδ(Ι6ΠΊΗΓΡ. 

οχι. ΕΙΟΕΙ. ΡΜΒ. Τᾳ ΑΥΤΩ (14) 
Ρνοχμιαι φρεγὶοσίθας [ἠεγίε, μας ψαμίο ροεί εὐδεεμία εδί, εᾶεπι οεζµρατό ἀεδεί ερὶειοία Οχι, φκα 

Οψηιρίκηι, κι Νακία εί βατεαί, ονἰσε ροείκ[αί στεφοτίµε. 

Γι ϱοπβτεσθις ἐπί ομρίάϊιας αγάθης θ68ἱ, οἱ τοὔλή- Ώ ἍῥΕἰ χαὶ ὁ πόθος (76) τῆς σῆς συντυχίας θερμὸς, χαὶ 

µη πθοθβδίίὰς παρὰ; θοἆ πογρυφ γιοί ποφυίῖ. 
Λό ρτορίεγεα ἀερτθεδίίοπεπα Ίαο ἡμοτίς οοιηιηί- 
έΓ6 πο ἀπυἰανὶ. Μογοαί {6 ποδίγα οαμ/{ἱεβ, αι 

ἱ6 ᾖλπι ἀλμίομας, υἱ ραςγ ογαί, οἱ αιἱἆθηι Ρρ6γ86ρο 
πιογἰί. Μονεα! {6 4ποας ποσὺς ἐίο, ουἱ, δἱ α αἱ 

αγτοραπίςς ἀἰσθιιάκιη οδί, ραγίδίη αἰίφααπι βδοορίί 

Ὠοὶ οβΙΦ4 διιάοΡεΦ ουπιµ/σνυμί, Ο0 ο4ΠΊᾳ116 68 184ΠΙ 

οἰνίθιας Ραγ66, 4ποσπ η Πο οου]ί οοη]δοιί δυμἱ, 
(4η 0απῃ φυἱ αυοἑοε]ίαίθιη 4ο βἀμοίαπι αριιά {ο ἰνὰ- 

νδβη]υς. Αἱἱἱδ 1έδινμ, φἱ ποβίγο οιιτ «αρ]θοιί δις, 

Ρατιο. Φἰᾳυἱάθι πι]άπι ος [αοἰαίο αἰφις πι]δυ- 

ουσία ἀθίτίπιδπίυν Γορις Ἱηίργείυς, αααπάοφιιἰ- 

4ἀοιΏ έω ἱεγγογς Ρίγα ουπβοίς, αααπι αἱ εαρρ]ἰοἰἶφ 
εἳ ογυσ]αίῃ. Τί νετο ρτο | γεὺιι ἐ4θιὴ 6{Ρ4 {6 

ἡ χρεία τῶν δεοµένων µεγάλη. ἀλλ' ἡ νόσος ἀἡτ- 

τητος. Διὰ τοῦτο γράµµασι πιστεῦσαι (760) ταύτην 
τὴν πρεσθείαν ἑθάῤῥησα. Αἰδέσθητι μὲν ἡμῶν τὴν 

πολιὰν, ἣν ἠδέσθης Ίδη χαλῶς ποιῶν χαὶ πολλάκις. 
Αἰδέσθητι δὲ καὶ τὴν ἀῤῥωστίαν ταύτην (77), ᾗ 
μέρος τι γαὶ οἱ χατὰ θεὺν ἱδρῶτες συνεισήνεγκαν, εἰ 

τι δεῖ χαὶ νεανιεύσασθαι. Καὶ διὰ τοῦτο φεῖσαι μὲν 
τῶν πολιτευοµένων πρὸς ἡμᾶς βλεπόντων, ὡς ἐχόν- 
των ἡμῶν (78) ἐπὶ σοῦ παῤῥησίαν. Φεῖσαι δὲ τῶν 

ἄλλων τῶν ὑπὸ τὴν ἡμετέραν φροντίδα. Καὶ γὰρ οἡ- 
δεµία ζημία τοῖς πράγµασιν ἐκ τῆς φιλανθρωπίας, 
ἐπεὶ τῷ φόδῳ (79) πλείονα χατορθοῖς, ἡ ταῖς τιµω- 
ρίαις ἕτεροι. Σοὶ δὲ ἀντὶ τούτων Ὑένοιτο, τὸ (80) 

τοιούτου τυχεῖν τοῦ χριτοῦ, οἷός περ ἂν αὐτὸς γένῃ 
ἠμύϊοθπη εοηςοφαἱ οὐμείηραι, φμαἶοπι {6 δαρρίἰεἰ- ϱ τοῖς δεοµένοις, καὶ ἡ μῖν τοῖς πρεσθεύουσιν. 
νυθ, 4ο ποῦίδ, ααἱ Ρο ἱρεί ἀδρτεσδιιίς, ρτα- 
υυοείᾳ, 

121 01. ΡΙΡΕΝΜ. ΡΜΓ. Τῷ ΑΥΤΩ (81). 
Ηίς εοπιπιοᾶς οὲ ο/εγί ερἰκίοἰα ΟΙΤΗ, φμα (γεφοτίμε Ρἰιτῦλα δὲ αὓ ΟΙιµπρίο δεπεβεία αεεοβἰεεε (εείαῖκν, κεο ΙαΠιΕΠ {{ΚηΙ δὲ ΠΛΕΙΗΙ 6556, πε ἱροίμς θοηιἰρηίίαίεηι ἐπ ιαιιγίαἰ. Ῥαίτοπώπι πἰ(ομείνκς αἰίι ΡΓοΟ ἔρρον- 

εο ἄεργέεανε αάλιϊθεί, 64Η φοἰ[ἱοέί φιιαπι εἰ ἱπρεγίΐ οἱ ροίθείαιἰς δοείαιι εἰ σΟΠδΟΓ(ΕΠΙ Παθεῦαὶ, πέειερε Οίψκι- 
ρῖῖ εο/αθειν. 

Ομἱά πια ρεγίμ[ήο, δἱ ΕΏεπε[εία αοοορἰδσο, 
λοπιπίοις αΠετί Ἱ ἠυπιαηπίέαίοια 80 Πιὶδοτίουγά]δίῃ 
ἀοεοί, εὶοίίᾳιὸ αἱ ἂἆ «υ5 βε5δ6 ἱπῃορίαπί, ᾳαἱ ἱρ5ο- 

Νέ 22ο γ6Γ8ίΟ ηθο νεγὴᾶ, 1180 6ΕΠΒΙΙΗ τοάΚἰε. ΟΡριαιί 
(6µοέιθ υἱ, οαυἱ (αηία ριθγιαί ργονἱησίαι 
ρίυεύθ μιὰ]ογοδήυ6 ρυυεγῃοί δυδἱμμοτίδας ἑη[υ]ίς 
ογμλί8. 

(11) Προσεμπεπτωκχότωγ. Ἱια οοἆ. Μοπίᾶο. Μο- 
γε]. 40 Ο0ΠΙΡΕΓ. η Θ4ΐἱ. προσπεπτωχότων. 

(72) Νομίσης. 1 εοά. [η θάί. νομίζεις, αυοά 
ΒΙΙΙ. φιιοά εἲ µειι 6ε5ε Γη ἱεαδίδ. 

(74) Νικήσειε, χα λεπαν οὔμεν, είο. Τα οοἀ. Β. 
30 (Οὐπηρε[. Δί Μομίας, οἱ Μοτο]. νικήσειε, ἓν χα- 
ριούµεθα µάνον, τῇ ποτὲ πόλει, υἱσεγίί, ΜΗΝ ἁμπ- 
ἰαπαὶ (Τίθµεπιμς: εαπι φμᾶ ἠκοπάαπι µτὸς εγαΙ. ῆ 
ε615. νικήσειεν, ἓν χαλεπανοὺμεν, χαὶ τῇ πρότερον 
πόλει. ΒἰΙΙ , υἱεσγίέ, ΤΕΙ ΙωὶαΠι αοθεΓύ6 [εγεπιιίδ ν 
ἑαπιηνε κά Ρτίμς Μγῤς εταί Ιαετψηιῖς ργοδέφιε- 

΄. 
(74) Αἰἱπφ Ο{,ΧΧΙΙ. δοβίρία ραμο Ρροδί δυρργίο- 

Γ6η].--- Τῷ αὐτῷ, ἰὰ ο8ι, Ὀλυμπίῳ. Ιία ρίυνες ο 
οοδἑ, ποδιείΒ; αἱ ΠΒ. ὅ, Εὐσεδίῳ φίλῳ. ἓμ οάϊι. αἱ- 
ὑαβόαη], οἱ ἱη ος. Π6ρ. θεµ.στίῳ: οἷο οἰίαυι Μο- 

Τἰ τὸ πολλὰ παθεῖν, καὶ τὸ εὖ παθεῖν τοῖς ἀνθρώ- 

ποις χαρίζεται; διδάσχει φιλανθρωπίαν, χαὶ χλίνει 
τοῖς δεοµένοις. Οὐδὲν γὰρ (83) τοιοῦτον παίδευµα 

ας. Ὀίτυπιφυθς λαῦοί Μουε]. 
(76) Εἰ καὶ ὁ πόθος. ια ουἀ. Ἡορ. Ἡ. Μογο]. 4ο 

οι [ ο ἀθθθί ἱηπ εαἰὲἱ5. ἳ . . 
10) Γρ ι πιστεῦσαι. ία ου. οἱ τ 

ας Μονο]. εἰ (οιμὺθ[. 1π οι. ως 
ἀθόςι, 

(71) Αῤῥωστίαν ταύτην. Ἱία ουἆ. Ἐορ. Μοτε]. οἱ 
Οοιηυο[. ἓη οἱ. αὐτὴν, 

(78) ᾿Εχόντων ἡμῶν, Ἱια ορἀ. Ἐομα. εἰ Β. Μοη- 
ἴ8υ. Μογε]. οἱ 6ου υοΓ. Ἡν ει. ἡμῶν ἀθωκί, 

(79) ᾿Επεὶ τῷ φόδῳ. ἵια «ο. οἱ Β. 5, 3ο Όοσι- 
υεῖ. ἵη οὐἰτ. ἐπὶ τῷ φόδῳ. 

(80) Γένοιτο, τὀ. Ιιὰ οθἆ. Ἱπ οι. τό ἆθοει. 
Ἡ ΑΙιας ΟΗ,ΧΧΥ. δοεϊρία εοάθη; οἰγοίιος (δτη- 

ΡοΓο. -- Τῷ αὑτῳ, ἰιὰ εδι, Ὀλυμπίψ. (ο. Αλυπίῳ. 
(οὐ. ερ. ᾽Αλυπίῳ ἄρχοντι. ἁμονίαο, εἰ (ομυο[. 
Αλυπίῳ, νε] Ὀλυμπίῳ, Μυτε]. ᾽Αλυπίῳ, νε] Ὀλνμ- 
.. αυἱ εἰίαηι Παλλαδίῳ. 

2 ) Οὐδὲν γάρ. Ἱια «ο. οἱ Οοιιδοί. ἵ οὐῖξ. 
οὐδὲ γάρ 
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πρὸ; τὸ ἐλεεῖν, ὡς τὸ προλαδεῖν χρηστότητα. Τοῦτο Α τιπῃ ορΟ ἱμάίροπι. Νοσας ομία Πἰλά (αηίην αὖἲ 
καὶ αὐτῷ µοι συµθέθηχεν’ ἔμαθον τὸ συμπαθὲς ἓξ 
ὧν ἔπαθον. Καὶ ὁρᾷς (85) τὸ ἡμέτερον µεγαλόφυχον 
αὐτὸς χρῄζων τῆς σῆς ἡμερότητος ἓν τοῖς ἐμοῖς 
πράγµασιν, ὑπὲρ ἄλλων πρεαθεύω, χαὶ οὐ δέδοιχα 

μὴ δαπανἠσω σου (84) τὸ φιλάνθρωπον ἓν τοῖς ἀλλο- 
ορίοις. Γράφω δὲ ταῦτα ὑπὲρ τοῦ πρεσθυτέρου (85) 
Λεοντίου, εἴτ᾽ οὖν ποτὲ πρεσθντέρου’ ὃς εἰ μὲν ἄξα 
πέπονθεν ὧν πεποίηκεν, ἐνταῦθα στῶμεν, μὴ τὸ 
ὑπερθάλλον ἁδικία γένηται (86). Εἰ δὲ τι τῇ τιµωρίᾳ 

προσχρεωστείται, καὶ οὕπω (87) τοῖς ἁμαρτήμασι τὰ 
τῆς ὕδρεως ἀντισώθη, τοῦτο ἡ μὲν (88) συγχώρησον, 
καὶ τῷ θεῷ, καὶ τῷ βήµατι, χαὶ τῷ χοινῷ συλλόγῳ 

τῶν ἱερέων, οἷς ποτὲ συνηρἶθμηται (89), καὶ εἰ νῦν 
ἀνάξιον ἑαυτὸν ἀπέφηνεν, οἷς τε πεποίηχεν, οἷς τε 
πέπονθεν. Εὶ μὲν οὖν πείθοµεν, τοῦτο ἄριστον" 
εἰ δε μὴ, προσάγοµέν σοι πρεσθευτὴν αἰδεσιμώτερον, 
τὴν χοινωνόν (30) σοι καὶ τᾶς ἀρχῆς χαὶ τῆς εὖ- 
δοξίας. 

«οποἱρἰθηάδηι π]θοΓαιἰοῃΘΙ ἀοοΙΠΙσΗ ΕΙ οδί, 

μεπὶρηϊέαίοιι ρι]18 αεεθρἰἱδςδο. Ποο πὶἰ ἵ6υ νοηῖ!ς 

οκ 15 αυ ρετρεβδιι δυη], ουηηιἰκογαίίοπσηι ἁἱ- 

(οἱ. ΑΟ νἰάσβπο πιθαΏὶ απὶπιὶ πιαρπιάίηθιη } Ομ1ῃ 

πιπηρυθίμάϊπε έυα ἵη πιεῖς γουιΦ 6Ρ6ΔΠΙ, ῥτυ αἱἰί8 

4εργεσοοῦς ηθο Ππισίιο πο ὑομίρηϊίαίδηι {μ81η η 
α]ιοηί τοὺιιδ οχλαυ ία. πο αμίοπι ἆ6 {,σοπιίό 

Ργεδυγέετυ 5εγίωο, νε], υἱ δίο ἰοβιιας, αιομάλπι 

ῥτγεθυγίθτο : αἱ, δἱ ἀἱρπας βοθἱεγυπι ρῴῃας ἀοάιις 
με οοηδἰδἐαµι8: ηο 14, Ύυοά αἆ ευρρ]ϊοῖἶ πιαρητι]- 

ἀίπθιη αοοθβδογἰξ, ἩΙ Μαϊ μἱἰαίοπι ἀρρεπογεί. δη α- 

ἴοπι αφαἰᾳ {ηςρεΓ ρπ αὐάὶ ἀεμεί, οἳ ποπάιιηι 

δοθἰογπι αἰγοςίμαίθια οομιμηθ]ί ρταν]ίας αἆφαιλ- 
Υά : ου πουῖΒ οοπεθἀα, ας Ῥεο, οἱ Φιογαγίο, «ΟΠΙ- 

. πιυηίαυθ δαουνἀοίμπι οσα], αογυίη ἠΠπιθγυπῃ αἱἰ- 

αυαιιάο αὐσίὲ, οἰεὶ ηυπς, ίαπι ρε ϱ4 ὐδ ραίγανῖῖ, 

410 αυ ροίρθβεθυ6 οςὲ, ΙΠΦΙΡΙΙΙΙΗΩ 56 60 Ἠοποσίὶς 

βιαάι τες ἰαῑί. Οἱ (6 8 νεγΏῖς ρεΓΙ)ονθμι!1δ, ορίίο 
96 γὲβ Ἰαῦεέ; οἷη ΠΙΊηυ8, ααριδίίοβειη ἀθρτοοαίτίσομη εἱδὶ αἀλὶβοπιΙβ, 6881 Ώωπιρο, 6401 θἱ Ρβιδρῖς 
οἰτοίι16 ϱᾳ]ουἱ βοοἱαπῃ δἱ οοπβοτίοπι Ἠαῦθβ. 

ΡΜΑ’. Τῃᾳ ΑΥΤΑ (9!). ΟΧΗΙΥ. ΕΙΡΗΜ. 

Εο ΙΕΠΙΡΟΤΕ φκο Νασίαηχεπαπι Εοο[εείανι (πεφογία5 γεφεδαί, εογὶρια εἶπι ορογίεἰ ια ορὶείοία, ϱπαγκηι 
μα αά ΟΙψιρμίαπι. αἰιετα αά Ῥετίαπιπι. Ὀίταφκε 4ο γεγίαι! βία, φλαπὶ εἶμα ΡαίεΥ α πιαγῖ!ο ἀῑεεεάετε υυίε- 
όαι. Απιδα Τ/οπίοφο εἰ Αν ῥον ργααεπιέα οί εματί(αιο ἀἰφπἰεσίπια,. Ρτίογεπι, (μι αά Οἰψηιρέμηι εεγὶρία δε, 
δα α Βἱ/ἱο υδ[σαίαπι, 

Οὐ πανταχοῦ τὸ τάχος ἐπαινετόν. Διὰ τοῦτο ἆν- 
εθαλόµην τὴν ἀπόχρισιν εἰς τόδε περὶ τῆς (93) τοῦ 

αἰδεσιμωτάτου Οὐπηριανοῦ (90) θυγατρὺς, τῷ χρόνῳ 

τι διδοὺς εἰς διόρθωσιν, χαὶ ἅμα τῆς σῆς στοχαζόµε- 
νος ἀγαθότητος οὐχ ἐπαινούσης τὸ διαστάσιον, ἐξ ὧν 

ἡμῖν τὴν πεῦσιν (94) ἐπέτρεφας, οὓς οὐ ταχεῖς 

δεις οὐδὲ ἀπερισκέπτους πρὺς τὰ τοιαῦτα. Διὰ 

τοῦτο μὲν οὖν κατέσχον ἑμαυτὸν εἰς δεῦρο, καὶ, 
οἶμαι, οὐκ ἁλογίστως. Ἐπεὶ δὲ (95) εἰς στενὸν ἤχο- 
μεν τοῦ καιροῦ, καὶ ἀνάγχη γνωρίσαι τὸ παρὰ τῆς 

ἑξετάσεως εὑρεθὲν, καὶ δῆ γνωρίσομεν (96). Διπλῆ 

τις ἡ παῖς εἶναί µοι φαίνεται, µεριζομένη αἰδοῖ τε 

γονέων, χαὶ ἀνδρὸς συνηθεἰχ. Καὶ τὰ μὲν ῥήματα. 

μετ) ἐχείνων ἐστὶν. ἡ δὲ διάνοια, οὐχ οἶδα εἰ µή τι 
καὶ μετὰ τούτου, ὡς παραδηλοῖ τὸ δάχρνον. Αὐτὸς 

μὲν οὖν δηλαδὴ πράξεις, ὃ παρίσταται τῇ σῃ δίχῃ 

καὶ τῷ κατευθύνοντί σὲ πρὸς πάντα θεῷ. Ἐγὼ δὲ 

ἔδιστα ἂν γνώμην ἔδωχα τῷ υἱῷ Οὐτριανῷ πολλὰ 

85) Καὶ ὁρᾷς. Οοπιὺςε[. καὶ ὅρα. εἰ υἱάο. 
δὲ) Δαπαγ ήσω σου. 604. δαπανῄσω σοι. 
(85) Ὑπὲρ τοῦ πρεσθυτέρου. Τα εαὰ. Περ. οἱ 

Ῥιςφ. Μοτο]. ἂς Οοπαυδ[. 1η ου]. περὶ τοῦ πρεσόυ- 
ερου. | 

(8θ] Ἀδικία γένγηται. Οοἱ. Μογε]. οἱ ΟυπιροΓ. 
ώς γένηται, ἵπ ἱπ]ιςἶαπι 4εζοπετεί. 

(81) Καὶ οὕπω. Ἱία ερ. Ῥ488. Μογε]. οἱ Οοπιὺε[. 
μ οὔ1ξ. οὕτω, ν6γπι οοηίαοσιυὶ τερυρηςί. 

(88) Τοῦτο ἡμῖν. ΒΙΙΙ. ρτοροιμίὲ Ιερδιάινιπι τοῦ- 
τον. Φα μα οοι]εσίαγῶ Ίοους, δἱἱ ροςἰ Μοτο!, 
6 οπιυο[. 

| . Συγηρίθµηται. 09ἆ. Ὦρρ. ας (:οπιυθ[, συν- 
ηρ τμ 

(90) Πρεσδευτ]ν αἰδεσιμώτερον, τὴν χοινωγό». 
ἵια «οἱ. οἱ Ἡ. Μογεί. ας (οπιυο[. αυ νεγὺα, ἵη 
αἱ, «ου)1ροι ἀοδίρηηί, η οί. παιδευτην αἱδξ- 
διμώτερον, τὸν χηινωνόν, ηιιοά ΒΙΠ. Αιρισίοτειι 

“ 

ογεί{ι Όε[ιἑ ποῦαπι ἱέγιὴι εἀἰαΙ!, Ρας. 904. πο 65ἱ ὑίεν εριειοἰαε σοσ!Ι. 

Ηαυά υ)]ᾳμο ΡτορθΓβίίο Ι4ιάληάᾶ ϱ8ἱ. Αὸ ϱιο: 

Ρίογεα ἀο υὶτὶ ουιηρτίπιῖθ ᾖοποςαμάὶ Ὑουίαμί ΕΛ 
τοβροΏβυῦῖ Ἠο µδαιο ἀῑδίμί, υἱ (οπροςτί ἂ «οἵ- 

γοςίομέπι ἁἰϊᾳιι]ἁ ἀάγεπι, δἰππυὶ οιίαπῃ ϱιοά ἀΐνος- 

επι διά πι]πίιηο Ὀοπίίαιἳ ἐυα ργουασὶ, ες ο 

οομοσίΓαΠΙ {δοἴδθεπῃ, ο ιιοά ποὺίς, αὐ05 η Εἰ]ιι5- 

πιοάἱ γ6δΏΙς αι οοἱθρε 46 ργοεἱριίοθ 6556 δεἱ6- 
ναδ, Ρροτομπομα]οπὶς 122 Περοἰῃ εομιηιΙθθΡᾶδ. 

Εαφιιο ἀθ οδ164 ΙΠείρδΗΙΩ Ώυο µ5ηυ6 το], ος, 

Ἡί ορίπος, ἱπεοηβὶάθγαίθ. Οοιιίαπι αμίοπι ἰθιηρογίς 

αησυφι]ΐ Ῥεοπΐπιις, ίθρφς, αυἱά ες ἱπᾳ]δίιίοιιθ ἃ 

πουῖδ ἱηνεπίυιρ, αίηιιο οοπιρογίέα οδἷί, οδ)ἱ0Γ6ΠΙ 

{ας6γο Ώθςθς5θ οδἰ, Ἰά υἱ]ψιιο ποίαπι [αοἱθηνς. Όυ » 

ΡΙἰοί ᾳωοάαπιπιούο αηϊπηϊ α[εοίι μη μἱ ῃιιε]ία 9966 
γλάδίιις, υἱ αι Ραγάπῃ Ρρυάοτο ΡᾶΓΕΙΜΙΙΠΙ ραΓ{111] 

ψἰγῖ εοιδυθέιάίηο ἀῑδίταλαίυς. Λίηυο ἑρδίας αυἱάσιὴ 

νεγὺα επι ἰί βυΠί : 1166 αίοπι ιά δεῖο ο 

πο ο1Η ου «ποιο δἰί, υἱ ἱαογγπι πίσσα. Λι 

Ργαεερίοτεπι δὶ αά θ6ηΙΝΣ, ΕΙΙΠι 19ΠΙΡΟ ϱΝεπι εί 
ὑπιρετίί εί φἰοτία εοεἶμηι. Ἱπθρια Ἰὶο ΥΟΧ παιδευ- 
τήν, 4Ιἱθιλάμο ΡΓοΥδΙ5 ἃ ἀεριθοδηἰθ Πιωάςθι]α, 
γ]άθ ϱΗργὰ ερἰδί. οχι.. | | 

(91) Αίας ΟΙ ΧΧΥΙ. Θορἱρία οοἹοιὴ {οπιρογο, 
(99) Περὶ τῆς τοῦ. ἰια «ο. Πεμ. 4ο ὁοιπύεί., 

εἶσαιιο Ιοσίι ΒΗΠ1. ἵπ εὐἰ!ι. τῆς ἀεὺςι. 
(05) Οὐηριανοῦ. Ἱία εοἆ. οἱ (Οοπ]βε[. Λι οοἱ. 

Βομ. Οὐχρινιανοῦ. ᾗη ος/ὲ. πο 
(94) Τὴν πεῦσυ'. ΙίΔ οο. Πορ. αὐ Ο0ΠιΡοΓ., [ὁ- 

σα ΕΙ]. ἵπ οὐ!ι. τὴν παϊίδευσιν. 
(95) ᾿Επεὶ δὲ. 0ο. ἐπειδὴ δέ. 
(96) Καὶ δὴ Υγωρίσομεν. Ιίὰ ουπι 0οιμιὺς[. ἱορος- 

ἁπί οθηδδι»Η5, ϱ1ἱ οίἶδιι Ργυρομ]ἰ γνωρίζοµεν, {1ος 
γιοίπὴι [αεἱμδ. ζοῦ, χαὶ δὴ γνωρισόμενον, φΩίά α 
οί ἡμτεπίμπι αίφιο ἐπυεπίειιάιιη δὲ. Μοιο]. καὶ δὴ 
Υνωρίαωμεν, ϱἱ υ6το ]αμὶ ποί1ι [αεία ιδ. 



99 5. αΠΕμΟΠΙΙ ΤΗΡΟΙΟΟΙ ... 

γοβοπίιις ρ]υγος 190 ο/ο/οδᾳαϱ εἰἶαμι ἵλ δα Ὀἱ{- Α ζοσι ταῖς ἀρχαῖς. Ἐκεῖνο ὃξ ἀναγχαῖον γνῶναι τὶν 

πιἰοσίδιιφ ἱπιρογὶίς. 1ος αμίθηι ασ αἱ ϱιαρηςίι- 

ἀῑηὶ, ἆο ἐἱς αἱ ᾗα1η ἱη {μας Ππαπυς ἱποίάθγυηί, 110- 
ΒΙΑ 9566 οροΓίεί, 4υοά Ρργουευς πι]βογὶ οἳ αὐ]εςίί 

δυπ!, Ώ6ο ου(ῃ 16, ααἱ [αοίπας ἡαά ραίγαγιηέ, Ρ6- 
ταἱαμιί ές βοοἳἱ Ἀίφιο οοηδογίες οχςΜἰἰδταέ, 

ηαθιηφἀμιοά μια πυ]ί ος ἶδ, αἱ ἵμσ αἀπογυπί, 

πουῖς βάθπι [αείαπι. Ὃο 5 γοῦῬις ᾖου ορηςίῖίυθ, 

αἰιοἆ εχῃοάΊτο υάἱσανοσίς, ἐπ αά ἠιι]ά5 υ]ί βὶο- 

τίαπι, ἔμπι αἆ φεᾳµθεηΙἰ9 γἱίῶ 6Ρροπι. Νο8 Υετο, φιοά 

εν] άθουγιιθτο {π πιοπίοΠ. τοιµθεῖέ, πο (μἱάθΠη δἵηε 

σἣν µεγαλόνοιαν περὶ τῶν προσεμπεπτωχότων (Τ!),δτι 
παντελῶς εἶσιν ἅθλιοι, ἀπεῤῥιμμένοι, χαὶ μηδεμιᾶς 
ταξίας τοῖς ἡμαρτηχόσι κοινωνῄσαντες, ὡς πολλοὶ 

πείθουσιν ἡμᾶς τῶν τότε παρόντων. Πρὸς ταῦτα 
βούλευσαι ὃ τι ἂν συμφέρειν νοµίσῃς (73), καὶ πρὸς 
τὴν ἐντεῦθεν δόξαν, καὶ πρὸς τὰς ἐχεῖθεν ἑλπίδας. 

Ἡμεῖς δὲ τὸ παραστὰν οἴσομεν, οὖχ ἁλύπως μὲν, 

οἴσομεν δέ. Τί γὰρ ἂν καὶ πράξαιµεν ἕτερον; Εἰ δὲ 
τὰ χείρω νικήσειε, χαλεπανοῦμεν (75), καὶ νῇῃ ποτὶ 
πόλει ἐπιθαλοῦμεν δάχρυον. 

ΒΙΩΓΟΓΟ ΡΕΓΘΠΙΝΒ, β6ά ἰ4ἱΠ6Π [οἴθππιι5. Οἱ δηἱη αἶνιά [αοδτοππιις! Οιοάἆ οἱ ἀειοιῖου βδυ[οω(ἷα νῖον- 

εἰς, ἀρειὴθ (ογθηι6, εἰ 640 φυῶ ρείιι5 υτὴ5 οταί, Ιαεγγπιίς ργοδθηυδηυΓ. 

ολ. ΕΕ. ΡΜΒ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (79) 
Βνυχίμιαμὰ ρεγοσίθες [ογίς, (μα ψαμίο Ροδί κιδσεεμία Εδί, οέάεπὶ οεζωματθ ἀεθεί ερὶείοία ΟΣΗ, ζα 

ΟΙψιρίνηι, κ Νακίαισεηῖα ρατοαί, ενἰκἁ ροφίµ[αί στεφοσῖν». 

Γι οοΏβγεβδιι9 ἐπί εμρίάἶιας αγάθηφ οί, οἱ ΤοΡαΠ- Ώ ἍὨΕἰ καὶ ὁ πόθος (1ὔ) τῆς σῆς συντυχίας θερμὸς, χαὶ 

ΕΙΙΜΗ ποεθδδ]ίὰς ΠΙΆριὰ; θ6ἆ ΙΠΟΓΟΙΦ ν]ιοὶ περυῖε. 

Αύ ρτορίογεα ἀθργθοθίιῖοηποπι Ίαπο Πειογί οοισιη]ί- 

ωγθ πο ἁπλυίαν]. Μουοθαίὶ ἰο Ποδίγα οαμ{ἱ68, αι 

16 |4πι ΔηίεΊας, υἱ Ρας ογαί, οἱ αιἱάσπι Ρογ5Φρο 
Βιογἰι. Ἠονεαί {6 4ὐοφμς ποτρς ἡο, ουἱ, δἱ ααἱἆ 

Ἀγτοραπίος ὀἰεθιόάδπῃ οδἰ, Ρατίθι αααπι δυφεοριῖ 
Ροὶ εα498 βιάογοφ οοηἰμ]δριπί. Ο0 οαἱηη1ἱ6 686 άΠῃ 

οἰνίδυς ραγοθ, 4Ἡοσιπι {η ος οου]ί οοπ]οοί δυ!, 

(8ηφσαπι αἱ αμοἰογ]ἑαίθιη ας θμσίαπῃ αριιά ἰὁ ἰιὰ- 

ὑδβηις. ΑΦ {έδιη, φυἱ ποβίγοο οι φα0]οοι δε, 
Ραγιο. ΒίᾳυἱάθιΙ πι] υπ ος [αοἰ]]{αἰὸ 4ἴιο πιἰθεν- 

ουρία ἀθίτιποπίσω τοῦ ἱμίοτοίις, αααπάοφιῖ- 

461 ἐ ἵεγγογο Ρίγα οοηβοίς, (υαπι αἱ βαρριἰοἰἰφ 
εἰ ογισ]αέα. ΤΙΟἱ γετο ϱτο 9 γ6ῦις ἰαἱ6ιη 6ΓΡ4 {6 

ἡ χρεία τῶν δεοµένων µεγάλη ' ἀλλ' ἡ νόσος ἁήτ- 

τητος. Διὰ τοῦτο γράµµασι πιστεῦσαι (70) ταύτην 

τὴν πρεσθείαν ἐθάῤῥησα. Αἰδέσθητι μὲν ἡμῶν τὴν 
πολιὰν, ἓν ἠδέσθης ἤδη χκαλῶς ποιῶν χαὶ πολλάχις. 
Αἰδέσθητι δὲ χαὶ τὴν ἀῤῥωστίαν ταύτην (171), ᾗ 
µέρος τι γαὶ οἱ χατὰ Θεὸν ἱδρῶτες συνεισήνεγκαν, εἰ 

ει δεῖ καὶ νεανιεύσασθαι. Καὶ διὰ τοῦτο φεῖσαι μὲν 
τῶν πολιτενοµένων πρὸς ἡμᾶς βλεπόντων, ὡς ἐχόν- 
των ἡμῶν (78) ἐπὶ σοῦ παῤῥησίαν. Φεῖσαι δὲ τῶν 

ἄλλων τῶν ὑπὸ τὴν ἡμετέραν φροντίδα. Καὶ γὰρ οὗ- 
δεµία ζημία τοῖς πράγµασιν ἓχ τῆς φιλανθρωπίας, 
ἐπεὶ τῷ φόδῳ (19) πλείονα κατορθοῖς, ἡ ταῖς τιµω- 

βίαις ἕτεροι. Σοὶ δὲ ἀντὶ τούτων Ὑένοιτο, τὸ (30) 
τοιούτου τυχεῖν τοῦ χριτοῦ, οἷός περ ἂν αὐτὸς γένη 

ἠπάΐοθπι οοηφεᾳαΐ οὐμείηραι, αια]οπι {6 δὐρρίίοί- ϱ τοῖς δεοµένοις, καὶ ἡμῖν τοῖς πρεαδεύουσιν. 
νυφ, ἃο πουίΐδ, ᾳαἱ Ρο ἱρεῖς ἀδρτεσαμιυς, ργῶ- 
υυεείς. 

121 οχῶοῃ. ΡΙΡΕΝ. ΡΜΓ’. Τᾳ ΑΥΤΡ (81). 
Πίο εοπιηιοάε 56 οῇῄετί ερὶείοἰα ολ ε, σφι (γεφοτίμδ ρἰωτίμια 5ε αὐ Οἰψιμὶο θεπεβεία αεεερἰεδε ἐεείαίκν, κεο (απιεη μ{{Μη: κἱθὲ ΗΙΕΙΗΙ 6556, 116 ἐρείης ὑομίθηιαίεπι επ]ιαωγίαί. Ραίγοπκηι πι υμείκς αίμα ΡΤο ἔρουις 

0 ἀερτέοαμα αάίθεί, 66) δεἰ[ἱοεί φιιαπι εἰ ἱπιρεγῖΐ εἰ μοἰδεἰαιἰς Φοεἰαμι θἱ οΟΏδΟΓΙΕΠΙ Παδεναι, Νενιρε Οἶψικ- 
μΙῖ ου] μςειν. 

Ομἱά πημ]ία ρετιμ]ήφευ, 6ἱ ὑεπθ[οῖα αεεορίβος, 

ἁουυ]ηΐθις αΠετῖ 7 Ἠπιδηίίαίοιη 40 ηιὶςοτἰοογάἰ8ίη 

ἀοεοί, αἰΠοίίᾳιθ υἱ ἂά «ὐ5 5656 ἱπῃοοίαπι, αἱ ἱρ5ο- 

«Δί σρο νδγδίο πες νθγ)ᾶ, ηθΟ 66ΠΦΗΙΗ τοάΚἰξ. Ορ. 
Θεμομέυς υἱ, οἱ (ία ριιδγμαί ρτονἱοίδιηι 
ρίυτοθ μαα]οιοδηάθ ρυβεγηςί δυυΗοτίρις ἱμίυ]ίς 
οΓΗΛί118. 

(71) Προσεμπεπτωκότωγ. ια οοἆ. λίοπίαο, Μο- 
γε]. 40 Οοπιβεί. Ιη Θ4ἱ. προσπεπτωχότων. 

(72) Νοµίσῃς. ΙΙ εοά. ἴη θάῑι. νομίζεις, αιοἀ 
ΒΙΙΙ. φιιοά εὖ αξι ε.εε )παἰεαδὶς. 

(76) Νικήσειε, χα.επανοῦμε», οἱο. Ἱία «ο. Β. 
40 Οοὐπιυθ[. Αἱ λίοιίὰς. οἱ Μοτο]. νιχήσειε, ἓν χα- 
ριούµεθα µόνον, τῇ ποτὲ πόλει, υἱοεγῖ, αι αωπ- 
(απαὶ (γΙδιέπε: εαπι φµᾳ οακοπάαπι αετός ογα!. Ἰη 
ε6ἱξ. νιχήσειεν, ἓν χαλεπανοὺμεν, χαὶ τῇ πρότερον 
πόλει. ΒΙὶ , ουἰοετίέ, τει εΗαπΠι ασεγθό [6ΓέΠΙΜΦ, 
εαΙΊἠΜ6 ϱφμῶ Ρως αγὸς «γταί [αρτφηιί ΡΥοδοφιέ- 
πια Γ. 

(74) Αἰίαφ ΟΙΧΧΙΙ. Βοεῖρία ραι]ο ροδί δαροείο- 
Γοη.-----Τῷ αὐτῷ, ἰὰ ε5ί, Ὀλυμπίφ. ΙΑ ρίανες 
οοδᾷ. ποδίτίδ; αἱ Ώ. ὅ, Εὐσεδίῳ φἰλῳ. ἵμ οάϊι. ααἱ- 
ὑυρόάαα), οἱ ἵπ «ος. Πόρ. θεµιστίῳ: δἷο δίίααι Μοη- 

Τί τὸ πολλὰ παθεῖν, χαὶ τὸ εὖ παθεῖν τοῖς ἀνθρώ- 
ποις χαρίφεται; διδάσχει φιλανθρωπίαν, καὶ χλίνει 
τοῖς δεοµένοις. Οὐδὲν γὰρ (83) τοιοῦτον παίδευµα 

ἰαο. Ὀτιπιαις Μαὺοί Μοτο]. 
(1ὅ) Εἰ καὶ ὁ πόθος. ἵια ουά. Ὦομ. Ἀ. Μοςο]. 4ο 

ὑοιυοί Εἰ ἀθθθί ἱη οάἱς. | ι η 
70) Γρά ι πιστεῦσαι. Ἶἵία ουἠ. οἱ ᾿ 

ωανο, Μονο]. εἰ (ομὐςδ[. Ἱπ οί. αν τῬδοπι 
ἀεος!. 

(71) Αῤῥωστίαν ταύτην. Τια οοἆ. Βομ. Μοτε]. οἱ 
Οοιαὺδ[. πι θυίι. αὐτὴν. 

(78) ᾿Εχόντων ἡμῶν, ια ορ. Ἐομ. εἰ Β. Άοι- 
ἴ4ο. ΜοΓεΙ. εἳ 6ομνυο[, Τ εὐἰε. ἡμῶν άθοαι. 

(79) ᾿Επεὶ τῷ φόθῳ. Ἱία ο. δι Β. 5, 4ο (οτι- 
μεῖ. 1η οὐ({. ἐπὶ τῷ φόδω. 

(80) Γένοιτο, τό. Ι «οὐ. ἵπ οάί, τὸ ἀθθκι. 
(81) Δια ΟΙ ΧΧΥ. δοεἱρία εούειη οἰγοῖιορ ἰδπι- 

Ροτθ. --- Τῷ αὐτῷ, ιὰ οδι, Ὀλυμπίφ. 00. Αλυπίψ. 
(οἆ. Περ. ᾿Αλυπίῳ ἄρχοντι. δονίας, εἰ (οιοζ. 
Αλυπίῳ, νεὶ Ὀλυμπίῳ, Μυτο]. ᾽Αλυπίῳ, ν6ὶ Ὀλυμ- 
ὡς δυἱ εἰἶαιι Παλλαδίῳ. 

2 ) οὐδὲν γάρ. ΙΙ «ο. οἱ Οοιμροί. ἴα οῖε. 
οὐδὲ γάρ 
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πρὸς τὸ ἐλεεῖν, ὡς τὸ προλαθεῖν χρηστότητα. Τοῦτο Α τιπι οΡ6 ἱμάὶροπι. Νοσας ομίιἩ ην (απίσηι αὐἲ 
καὶ αὐτῷ µοι συµθέθηχεν' ἔμαθον τὸ συμπαθὲς ἐξ «οποἱρἰθηάδΠι πιἰβοαἰἰοιθίη ἀοοπιομίάίὴ οδί, ἱ 

ὧν ἔπαθον. Καὶ ὀρᾷς (85) τὸ ἡμέτερον µεγαλόφυχον; ὑθπίρηϊεαίοπι ρη/1θ αοοθρἰΦςο. Που πι μί υΒὺ γοπίϊς 
αὐτὸς χρῄξων τῆς σῆς ἡμερότητος ἓν ταῖς ἐμοῖς οκ ἰδ φυ Ρεγρθβδιι διΠΙ, οοιπηιίςογαιἰοηθπι ἀἱ- 

πράγµασιν, ὑπὲρ ἄλλων πρεσθεύω, καὶ οὐ δέδοιχα εί. Δο νίάεεπο ΠιθΠι απὶπηϊ πιαρηἰιάίπθιη ὃ Οµ1η 
μὴ δαπανήσω σου (84) τὸ φιλάνθρωπον ἐν τοῖς ἆλλο- Πιπηδιθιμάἰπο {ωὰ {η πιοίς τοῦιθ θβεδπὶ, ϱτο αἰίίς 
ορίοις. Γράφω δὲ ταῦτα ὑπὲρ τοῦ πρεσθυτέρου (55) «ἀθργθοο;; Ώθο Πισίιο πο ὑοπίρηϊιαίθη (αιΠ {η 
Λεοντίου, εἴτ' οὖν ποτὲ πρεσθντέρου’ ὃς εἰ μὲν ἄξα καἱἱοπίφ τοὺιις οχ]αανίαϊι, ἔ]ῶο αμίοπι ἆθ ,εοπίίὺ 
πἐπονθεν ὧν πεποίηκεν, Σνταῦθα στῶμεν, μὲ τὸ µΡτεδυγίετο φοπίμο, γναἰ, υἱ δἷο Ισβατ, αποπάθίη 
ὑπερθάλλον ἁδιχία γένηται (86). Εἰ δὲ τι τῇ τιµωρίᾳ µΡτοβὺγίοτο: αἱ, οἱ ἀἱρπαφ βοο]εγυπῃ Ρπας ἀοάῖι, 
προσχρεωστεῖται, καὶ οὕπω (57) τοῖς ἁμαρτήμασι τὰ ο οοΠδὶδἐαΙ6: ηθ 4, αυοά αἆ ωρρὶὶοἰἰ παρ αἱ τιι- 

τῆς ὕδρεως ἀντισώθη, τοῦτο ἡμὲν (88) συγχώρησον, ἀἱποιη αοοθδοτίε, ἵ ἡβἰηἱαίοπι ἀοροποτοί. δίη 4ἱι- 
καὶ τῷ θεῷ, καὶ τῷ βήµατι, καὶ τῷ χοινῷ συλλόγῳ επι αφαίά ἱηδιιρογ ρῴπ αἱ ἀομοῖ, οἱ ποπάιιηι 
τῶν ἱερέων, οἷς ποτὲ συνηρίθμηται (89), καὶ εἰ νῦν φοθἰογυιη αἰτος]μαίθιι οοηἑιμηθ]ίεο ᾳτανίίας αφ η 4- 
ἀνάξιον ἑαυτὸν ἀπέφηνεν, οἷς τε πεποίηχεν, οἷς τε νΚ : ὧου ποὺῖβ οοπεσἀς, 4ο Όεο, δί 6ιογαΓίΟ, 6ΟΠΙ- 

πέπονθεν. Εἰ μὲν οὖν πείθοµεν, τοῦτο ἄριστον: Ὁ πιμηίφυο βαεειάοίαπι οζθίμή, ᾳποσύίη Μωπποσυτη αἲἱ- 
εἰ δὲ μὴ, προσάγοµέν σοι πρεσδευτὴν αἰδεσιμώτερον, φιαιιάο ἀασίε, οἱεὶ ης, (πι ρ6ς ϱὰ 49 ραϊγανίε, 
την κχοινωνόν (90) σοι καὶ τᾶς ἀρχῆς χαὶ τῆς εὖ- «Φ119Π1 ϱὐ8 ρεΓρθβδις οςί, ἹηάΙριπιη 56 6ο ἡοποςῖς 

δοξίας. ριδάι το ἁἰάῑι. 91 (9 ἰιὶς νογὺίθ ρ6Ριιονθμλ5, ορίΊνο 
96 Γ6β Ἀαῦοδί; οἱ ΠΙΙΩΙ8, αυριφίοηδ!π ἀδρτοσαίτίοομω ΟΡί αἀλίβοπιις, 685) ΏθΘΙπρο, αὔδιν θὶ βιδρὶς 

οἰτλίή9 ϱ]ογίῶ βοοἰαπῃ οἱ οοΏβοΓίοπῃ Ἠαῦ9Ῥ. 

ΡΜΑ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (91). ΟΧΙΗΥ. ΕΙΡΝΜ. 
Εο Ιέπιροτε φκο Νατίαησέπαπι Εεε[εεῖαιι (πεφοτίκς τεφεῦαί, κετίριῶ αἱπί ορογίεἰ ια ερὶσίοία, ϱπαγκηι 

µα αά ΟΙ μίαπι. αἰιέετα αά Ψεγίαπιπι. ἴίταφκε 4ε Υεγίαπϊ β[ῖα, φιίαπι εἶδ Ῥαίεν α πεατί(ο ἀῑδεεάεγε υυ/ε- 
όαι. ΑπιδΩ Τήραίοφο εἰ τ. αἲἱ γι άεπίέα εἰ εἰιαγ]ίαιο ἀἰφηεσίπια, Βτίοτεπι, (μι αά Οἰψηιρίμηι δεγἰρία δεί, 
Φα) α ΒΙΠίο τα[φαίαπι, Ἡ ογεί{ω5 υεἰιἑ πούὐαπε ἱίγιμι «αῑαίι, Ρας. 904. ασ ἐδι ἱπίετ εριείοίαε αοχΙΙ. 

Οὐ πανταχοῦ τὸ τάχος ἐπαινετόν. Διὰ τοῦτο ἁ-- Παυὰ υυίᾳυθ Ρτορθ[β!ίἰο Ιμάθηάα θ8ἱ. Αὸ Ρίο: 

εθαλόμην τὴν ἀπόχρισιν εἰς τόδε περὶ τῆς (93) τοῦ µΡἰετεα ἀο σὶτὶ ομιρηϊπιῖς οηογαιάί Ὑεγίαι] Εἰίὰ 
αἰδεσιμωτάτου Οὐπριανοῦ (90) θυγατρὺς, τῷ χρόνψ τιθβροηδυ! Ίο αδφιθ ἀῑδίμί, υἱ (οπροσί αά «οἳ-- 

τι διδοὺς εἰς διόρθωσιν, καὶ ἅμα τῆς σῆς στοχαζόµε- Ὁ τουιίοµέπι αἰᾳυἱἀ ἀαγεπῃ, θἱπυ] οἶαπι φιιοἆ ἀΐνος- 

νος ἀγαθότητος οὐχ ἐπαινούσης τὸ διαστάσιον, ἐξ ὧν ἰἶσπ ἰδιιά πἰηίπηο Ὀοπίίαιί (αα ργουατί, ος 
ἡμῖν τὴν πεῦσεν (94) ἑπέτρεψας, οὓς οὐ ταχεῖς «οομ/οσιΗΓ8ΠΙ [60ἱδ6όΠΙ, Φ1ιοά ποδίς, φὐος τω ἐι]ιιθ- 

δεις οὐδὲ ἀπερισχέπτους πρὸς τὰ τοιαῦτα. Διὰ µπιοάἱ τεὺιι Ἰαιά οδἱθγος 40 ργφεὶρἰἰεθ 6956 δυἱε- 
τοῦτο μὲν οὖν χατέσχον ἐμαυτὸν εἰς δεῦρο, καὶ, πα, ρετεμιειαοηίς 199 Πδροίἰη οοΙΙΠΙΙΒΕΓ48. 

οἶμαι, οὐκ ἀλογίστως. Ἐπεὶ ὃδ (96) εἰς στενὸν ἤχο- ἍΈαφιο 46 οδίΦΑ Πηθίρδυ!Ώ Ὠμο 1δηυς τομ, 1ος, 
μεν τοῦ καιροῦ, χαὶ ἀνάγκη γνωρίσαι τὸ παρὰ τῆς Ὦἵί ορίμος, ἱποοπαἰάθγαίο. Οιοιίαπι αμίοπη (ειωρογίς 

ἑξετάσεως εὑρεθὲν, καὶ δὴ γνωρίσοµεν (96). Διπλῆ αμσυςιῖῖθ Ργοπιίπις, ἴθᾳίθ, υἷά ος ἱπᾳιὶςίιίοιε ἃ 

τις ἡ παῖς εἶναί µοι φαίνεται, µεριζομένη αἰδοῖ τε µποὺίδ Ἰηνεπίμι, αἰφιιθ οοπιρογέπα αἰί, οΕΓΙΗΟΓΘΠΙ 
γονέων, χαὶ ἀνδρὸς συνηθεἰ1. Καὶ τὰ μὲν ῥήματα. ([αοετο ηοςθς5θ εδὶ, Ιά υἱἶαιο ποίυπη [1οθηιὴς. Βυ” 

μετ ἑχείνων ἐστὶν. ἡ δὲ διάνοια, οὐχ οἶδα εἰ µή τι ρἱίαὶ αιοάαδπιπιοίο απίπί αΠεοίμ ]Ώί ῃιείία «986 
καὶ μετὰ τούτου, ὡς παραδηλοῖ τὸ δάχρυον. Αὐτὸς µνἰθίιτ, υἱ «8 ΡαΓάη ρυάοτο ΡΔΤΟΜΙΙΙΩ Ραγί{μὶ 

μὲν οὖν δηλαδη πράξεις, ὃ παρἰσταται τῇ σῆ δίκη µνἱτὶ εοπδυείιιάίηο ἀἰδίταλαίαρ. Λίηιο {ρδίως αυἱάσηι 

φαὶ τῷ κατευθύνοντἰ σε πρὸς πάντα θεῷ. Ἐγὼ δὲ νετὺα ουπι ἰ βΗΠί : ΠΙΘΙΒ ΔυέθΠΙ Ὠαιμά δοίο ὁἱἱ 

ἔδιστα ἂν γνώµην ἔδωχα τῷ υἱῷ Οὐτριανῷ πολλὰ Ὀ ΠΟΗ ΟΙ11Η Ἴνος «ποσιιο δἷί, υἱ ἱαογγπιῶ ἰπάίσαμι. Αί 

85) Καὶ ὁρᾷς. Οοπι)ε[. χαὶ ὅρα. εἰ υἱάε. Ργαεερίοτεπι 0ὶ αὐ[θ6ηΙΝ5, εἰἰΠὶ Ίόπιρε ϱΝέπι εἰ 
δὲ) Δαπαγήσω σου. 604. δαπανῄσω σοι. ἐπιρεγὶὶ εί φἰογτία εοεἰκπι. ἵπορια Ἱὶο Υοὰ παιδευ- 
(89) Ὑπὲρ τοῦ πρεσθυτέρου. ΙΔ εα. Πορ. οἱ τήν, ἀἰἰθιάφις ΡΓουδυ5 ἃ ἀεργθοθηίίθ Πιωάθρίἰα, 

Ῥις9. Μογε]. οὐ Οοπ1υθ[. τω οὐ1{. περὶ τοῦ πρεσέν- µγΥἱάθ ον ες δρὶςἰ. οχι.. | 
τέρο». (91) Αίας ΟΙ ΧΧΥΙ. Θοβρία οοἶοι) {6προγο. 

(56) Ἀδιχία γἐγηται. Οοί. Μοτο]. οἱ Ουπιυοῇ, (99) Περὶ εῆς τοῦ. ἰια «ὐ9ά. Πεμ. 4ο Οοπιύυε[., 
μις; γέντηται, ἵπ ἱπ]ιδίἶαπι ἀεσεπετεί. εἶσηιο Ιοσίί ΒΗΙ. ἵ εα]ι. τῆς ἀοοςί. 

(81) Ναὶ οὕπω. Ἱία ερ. Ῥαςφ. Μογε|. οἱ 0οπιῦς[. (95) Οὐηριανοῦ. Ἱία οοἆ. αἱ (0ο111ν9Γ. Λι οοἱ. 
μι οά1ξ. οὕτω, Ναγιπι οοηίεχιυῖ γεραρηαί. Πορ. Οὐχρινιανοῦ. {η οὐ/ε. Οὐπηοινιανοῦ. 

(88) Τοῦτο ἡμῖν. ΒΗ1. µτοροιέ ἱεροιάιιῃ τοῦ- (94) Τήν πεῦσιν. ία εο. Πορ. αὐ Οοπιῦο[., Ι6- 
των. ὣ6ὰ Ὠυἱἱμ9 οομ]εείυτ Ίοεμς, αἷί Ρροςι λοτοί, μρσίιιο ΕΙ], {η οἱ. τὴν παίδευσιν. 
ὑοπιυοί. . (90) ᾿Επεὶ δ6. 004. ἐπειδὴ δὲ. 
μι Συγηρίθµηται. (οἆ. Ώρα. ας (:0ΠιυΟΓ. συν- (96) Καὶ δὴ γ}ωρίσομεν. ἴτα ευπι Οομιὺρῇ. ἱ6ρο)- 

το. ἁσιι οθηδθιν 6, οί οιἶδμι ργυρομίι γνωρίζοµεν, ἠος ηρίθ 
{190) Πρεσδευτ]ν αἰδεσιμώτερον, τὴν κοινωγό». ποίμπι [αεἱμδ. 004. καὶ δῆ γνωρισόμενον, ιά α 

[ια οοὐ. 6 Β. Μοτε]. αο (οπὺε[. αυ νεγὺα, ἵν πο ἠνεπίμπι αἴφιε ἠνεπίεάιπι οἱε. Λογε]. χαὶ δῇ 
αμῑί, οΟΜ]ΡΟΙΙ ἀὐδίρηέ, Ἡπ οἱ. παιδευτην αἱὃ-- Ὑνωρίαωμεν, 6ἱ υογο ]αηὶ ποίΗΗι [αεἰαμικδ. 
διμώτερον, τὸν κρινωνόν, ειιοά ΒΙΗ. Αιμισίίοτέηι. 

“ 



Αν] 5. απΕὑοΠΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ ... 

γθβδηίιις ρίιιτες 190 μωο/οΓοδᾳ6 εἰἶαμι ἵ δδἱί- Α ζοσι ταῖς ἀρχαῖς. Ἐχεϊνο δὲ ἀναγχαῖον γνῶναι τὶν 

πηϊοσίριις ἱπιρογίῖ. ᾖῑος ααίθαὶ ἐς αλλληί ιαρηι- 

ἁληί, ἆς {5 φιιὶ ᾗά1η ἱη ίυαφ 1ηαπις ἱποίάθγιηί, Πο- 
(ά1Α 6556 οροΓἰθεἰ, αυοὰ Ργογδυ5 πι]θετί οἳ αὐ]εςι 

δυπί, υθυ ευ) 15, αἱ [βοίηας ἰυ ραἰταγιμὲ, Ρ6- 
αἱ] υἱ]μς φοοἳἑ Ἀίφιο οοηδοτίθς εχεἰἰιοτμῃί, 

ηειηθάμιοά μη πια] ος 1ΐδ, αυἱ υπ ἁά[πδογυηί, 

πουῖς βάσπι [αεἰυπί. Ὃο ἡὶ τοῦις ου οαηςδίίυς, 

αιιοἆ οχροάἰτο |υἀἰοανοτίς, (υπ αά ᾖ]15 γἱι) β]ο- 

τίαπι, ἑάπῃ αἁ δδαιιθη!ῖΦ γἱίῶ δΡεπι. Νο8 Υθτο, φιιοά 

ευ] ἀθούγιοτο ἵη ΠΙοπίθΏ ὙθηοΓίέ, ποη φυἱάεπ] 5ἱΠθ 

σὴν µεγαλόνοιαν περὶ τῶν προσεμπεπτωχότων (71), ὅτι 
παντελῶς εἶσιν ἅθλιοι, ἀπεῤῥιμμένοι, χαὶ μηδεμιᾶς 
ἁταξίας τοῖς ἡμαρτηχόσι κοινωνῄσαντες, ὡς πολλοὶ 

πείθουσιν ἡμᾶς τῶν τότε παρόντων. Πρὺς ταῦτα 
βούλευσαι ὃ τι ἂν συμφέρειν νοµίσῃς (73), καὶ πρὸς 
τὴν ἐντεῦθεν δόξαν, καὶ πρὸς τὰς ἐχεῖθεν ἑλπίδας. 

Ἡμεῖς δὲ τὸ παραστὰν οἴσομεν, οὖχ ἁλύπως μὲν, 

οἴσομεν δὲ. Τί γὰρ ἂν καὶ πράξαιµεν ἕτερον; Εἰ δὲ 
τὰ χείρω νικήσειε, χαλεπανοῦμεν (16), καὶ νῇῃ ποτὲ 
πόλει ἐπιθαλοῦμεν δάχρυον. 

ΒηΦ{ΟΥΟ ΕΟΓΘΙΠΙΑΒ, 66ἀ ἴ4ΠΠ6Π [οΓδίπι5. Ου] ομίπι αἰίυά [πεετοπιιςῖ θυοά δἱ ἀοίοιίου δδυ[ευίίὰ νῖον- 

εἰί, ἀσειὺς {εΓεηιΗδ, εἰ 681 οιῶ ρε! υγὴς ογαί, Ιαογγριίς ρΓοδο/υεπιΗ;. 

οχι. ΕΙΡΕΝ. ΡΜΕ’. ΤΩ ΑΥΤΑ (14) 

Ργοχίμιαηι εμρεγἰοτίδις [ιετίε, φαξ Ραμίο Ῥροδί ειδδεειία θ8ἱ, Μεάεπι ο(6µΡαΤΟ ἀεθοί ερὶσίοία ΟΣΙ.Η, πα 

Ονρίκηι, κί Νακίαησεηίε ρατεαί, ενίσε Ροβίµ[αί 6τεφοτῖν». 

Γι «οΏβτοβους ή οπρἰάἶίας αγάθηφ ο5ί, οἱ ΓοὔβΗ- Ώ ὮΕἰ καὶ ὁ πόθος (10) τῆς σῆς συντυχίας θερμὸς, χαὶ 
ΕΙίΜη πθοθδδἰἰὰς ΠΙβριΣ» δεἆ μηογῦυς νἱμοί που. 

Δυ ρτορίογεα ἀθργεσαίίοπεπι Ίνηπο Πειογῖς οοιηιηϊί- 
έγθ ποπ ἀπρυίέανὶί. Μογοαί ἰο Ποδίτα οαμἱἐἱ68, αι 

6 45: ἀμίεηας, υἱ Ρας οταί, οἱ αμἱάεπι Ρρογ9σρο 
πηογἰι. Μουνθαί {6 ᾳὔοφυς ποσὺς μἱο, ουἰ, δἱ αυἱά 

3ΓΓοΡδΠΙθς ϱἰσθμάδίηΏ θδί, ραγίθι αἰἰφμαπι δυδεοριὶ 

Ροὶ οβ 58 διιάογεφ οοπμ]δρυμί. Οὐ οδ η! «15 4πΠι 
εἰνίδιφ ραγοθ, 41 0Γ ΠΠ {η Πο οομ[ἱ οοπ[θοιί δµη8, 
(8ηᾳ0ᾶπι φὐἱ αμοἰογἰδίθπ) 3ο ἠὐμοίαπι αριιἁ {6 ἰνα- 

ὑδᾶπιυς. Αθ ἱέδιη, αἱ ποδίγορ οιιγ φ0]οοί{ μὲ, 

Ραγές. δἰᾳυἱάθι πισω ος [αοἱἡἰἰαίὁ αἴφιο πιἰδοιί- 

ουγϊα ἀθίτ]πιοπίιμῶω γε Ἱπ[οτδίής, αμ ππάοφυἱ- 

ἀσιη ἔω ἔετγογο Ρίυτα ουηβςἶφ, α παπι αΏῖ δΗΡΡΙἰο1ῖβ 

εἳ ογυρίαία. ΤΙὓἱ νεγο ϱτο ἠἱ γεὺιι {αἱθΙΙ ὀΓΡ4 {6 

ἡ χρεία τῶν δεοµένων µεγάλη” ἀλλ' ἡ νόσος ἀήτ- 

τητος. Διὰ τοῦτο Υράµµασι πιστεῦσαι (70) ταύτην 

τὴν πρεσθείαν ἐθάῤῥησα. Αἰδέσθητι μὲν ἡμῶν τὴν 

πολιὰν, ἓν ἠδέσθης Ἄδη χαλῶς ποιῶν χαὶ πολλάκις. 
Αἰδέσθητι δὲ καὶ τὴν ἀῤῥωστίαν ταύτην (77), ᾗ 
µέρος τι ναὶ οἱ κατὰ Θεὸν ἱδρῶτες συνεισήνεγκαν. εἰ 
τι δεῖ χαὶ νεανιεύσασθαι. Καὶ διὰ τοῦτο φεῖσαι μὲν 
τῶν πολιτευοµένων πρὸς ἡμᾶς βλεπόντων, ὡς ἐχόν- 

των ἡμῶν (78) ἐπὶ σοῦ παῤῥησίαν. Φεῖσαι δὲ τῶν 
ἄλλων τῶν ὑπὸ τὴν ἡμετέραν φροντίδα. Καὶ γὰρ οὗ- 
δεµία ζημία τοῖς πράγµασιν ἐκ τῆς φιλανθρωπίας, 
ἐπεὶ τῷ φόδῳ (19) πλείονα κατορθοῖς, ἢ ταῖς τιµω- 

ρίαις ἕτεροι. Σοὶ δὲ ἀντὶ τούτων Ὑένοιτο, τὸ (80) 

τοιούτου τυχεῖν τοῦ χριτοῦ, οἷός περ ἂν αὐτὸς γένη 
ἠαήΐοθιπ εοηδεφαἱ οὐμίηραί, ᾳὐαἱσπι ἰε διρρἰἰοἰ- ϱ τοῖς δεοµένοις, χαὶ ἡμῖν τοῖς πρεσθεύουσιν. 
να9, 3ο πορίδ, αἱ Ῥνο ἱροίδ ἀθργεσαιυτ, ργῶ- 
υυογῖφ. 

121 οχυΗΠ. ΕΙΡΕΜ. ΡΜΓ’. ΤΩ ΑΥΤᾳ (81). 
Πίο ΕΟΙΜΙΟᾶ6 56 οβετί εμὶίοία ΟλΙ.ΠΗ, μα Ογεροτίμε ρἰωτίμια δὲ αὐ Οἰψιπρίο δεπεβεία αεεεβἰεθε Ιδείαίκτ, 

κεο ίαπιέῃ μ{{Π1 οἱθέ ΗΡΕΙΗΙ 6556, 16 ἱρείμς θεηἰρηἰιαίεηι οεἰιαυγίαἰ. Βαἰγοπκπι πι ομείκ αἰίνηι ΡΥο ἔρροκ- 
εἰο ἄερτέεαν» αάλϊδεί, αι αοἰ [ἱοεί φµαηι εἱ ἱπιρεγίέ εί μοίρείαιἰο εοοἰαμι εἰ οοΠδογίεΠι αθεθαῖ, πειρε Οἶψκι- 
μὶῖ εον]µθειµ. 

Ουἱά πω] ροτίι]σςυ, οἱ υεπε[βεία αοοορἰἱβ»ο, 
Νοπιπίρις αΠογῖ Ἱ Ἠπιαηἱίαίθια 40 πιὶδοτίουΓά{ἀίη 
ἀοοοί, ο[Ποιίᾳιὸ υἱ 4 «υ5 5656 ἱπῃοοίαπί, αἱ {ρ5ο- 

Δέ νο νθΓδἰο πεο νθγ]ᾶ, 1160 δεΠδΙΗ το Ψἰι. ΟΡ. 
ΦΟεμοιυ6 μί, οἱ ἱαίαιὴ ριυδγμαί ργονἱηοίβι] 
Ρίσεοθ μα]οίοδήαθ ϱυὐεγηθί δα ἡωογίρις ἱηυ]ῖ5 
οΓΗΛΙΙ18. 0 

(71) Προσεμπεπτωκότων. Ιια ο0ἆ. λΜοηβίας, Μο- 
γε]. 46 Ο0ΠΙΡΕΓ. Ἡη θὐ1{. προσπεπτωχότων. 

(73) Νομίσῃς. ΙΙΔ οοά. ἵπ θάἱἱ. νομίζεις, ηαοἀ 
ΒΙἱ. φιμοά εν εδιι 6656 ]κάἰεαδὶς. 

(74) Νικήσειδ, χα.Ίεπανοῦμεν, οἵο. Ιία ερἀ. Β. 
3ὁ Οοπηυε!. Αἱ Μομίας, δἱ Μοτο]. νιχήσειε, ἓν χα- 
ριούµεθα µόνον, τῇ ποτὸ πόλει, υἱεετί, ΑΗ 4νή- 
(απαί (γίθμεπις: 6απι φμᾷ φκοπάαπι ωτὸα εΓαΜ. 1Η 
εά1ὲ. νιχήσειεν, ἓν χαλεπανοῦὺμεν, καὶ τῇ πρότερον 
πόλει. ΒΙΙ, υἱοετίέ, ΥΕΝ ἵαηι αοεγθό [ΕΓεΠΙΝΦ 
ἑαπιμέ φµμα Ρτίις αμγὺς εταί ἰαργφηιί ρτοδέφιε- 
πια 

(74) Αἰαφ ΟΙ ΧΧΙΙ. Βογίρία ραι]ο Ροδί δαροΓίο- 
Γειη.---Τῷ αὐτῷ, ἰὰ 6δι, ὈΟὈλυμπίῳ. ΙΑ ρἰυνος ϱ 
εοάᾱ. τιονιτῖθ; αἱ Ὀ. ὅ, Εὐσεδίῳ φίλῳ. ἰμ ος, αυἱ- 
μεκόάαη), οἱ ἱπ εος. Π6ρ. θεµιστίῳ: οἷο δἰίααι Μοη- 

ΤΙ τὸ πολλὰ παθεῖν, χαὶ τὸ εὖ παθεῖν τοῖς ἀνθρώ- 
ποις χαρίζεται; διδάσχει φιλανθρωπίαν,. χαὶ χλίνει 

τοῖς δεοµένοις. Οὐδὲν γὰρ (82) τοιοῦτον παίδευµα 

ας. Ὀίγυπφιθ Παυοί Μυγε]. 
(7ὅ) Εἰ καὶ ὁ πόθος. [ία ουἀ. Τομ. Β. Μοτε]. ας 

ὑομινοί Εἰ ἀθεβί ἱη οἱ. 
(70) Πράμμασι πιστεῦσαι. Ίνα «ο. οἱ Βερ. 

Μωμίαςο. Μοτο]. οἱ (ομὐθΓ. 1 οί. π.στεῦσαι 
ἀθὸςι. 

(71) Αῤῥωστίαν ταύτην. ἵια οοἆ. Ἐομ. Μοτε]. οἱ 
6ομλὺε[. ἣη ου. αὐτὴν. 

(78) ) σα ὦ ἡμῶν, ια ορἀ. Ἐομ. οἱ Β. λου- 
ἴ46. ΜΟΓΕΙ. οἱ ουν υο{. ἵπ ει. ἡμῶν ἆθοκι. 

(79) ᾿Επεὶ τῷ φόδῳ. Ἱια ο. οἱ Β. 5, ἃς Όοσι- 
Ρο[. 1η οὔ{. ἐπὶ τῷ φόδω. 

(50) Γένοιτο, τό. Ιί8 ο. ἵη οἑἵι. τό ἀθθει. 
ίδ1) ΑΙ] ΟΙ ΧΧΥ. Ροβἱρια εούθηι οἰγοίίος (δπι- 

Ρογό. --- Τῷ αὑτῳ, 4 εδ, Ὀλυμπίῳ. 00. ᾽Αλυπίω. 
(ο. Περ. ᾿Αλυπίῳ ἄρχοντι. ἁμουίας, εἰ (οι οΓ. 
Ἁλυπίῳ, νο! Ὀλυμπίῳ, Μυτο]. ᾽Αλυπίῳ, ναὶ Ὀλυμ- 
πίῳ, Δυἱ εἰίαιῃ Παλλαδίῳ. 
ο) Οὐδὲν' γάρ. Πα «οἱ. οἱ Οοιμυοί. ἵ ος. 

οὐδὲ γάρ 
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πρὸς τὸ ἐλεεῖν, ὡς τὸ προλαδεῖν χρηστότητα. Τοῦτο Α τιπῃ 9ρ0 ἱμάίβοπι. Νοσας ομίια αἰλάπὶ (αηίυην ο 
καὶ αὐτῷ µοι συµθέδηχεν' ἔμαθον τὸ συμπαθὲς ἐξ 
ὧν ἔπαθον. Καὶ ὀρᾷς (85) τὸ ἡμέτερον µεγαλόφυχον- 
αὐτὸς χρῄζων τῖς σῆς ἡμερότητος ἓν τοῖς ἐμοῖς 
πράγµασιν, ὑπὲρ ἄλλων πρεαθεύω, χαὶ οὐ δέδοιχα 
μὴ δαπανἠσω σου (84) τὸ φιλάνθρωπον ἐν τοῖς ἆλλο- 
ορίοις. Γράφω δὲ ταῦτα ὑπὲρ τοῦ πρεσθυτέρου (85) 
Λεοντίου, εἴτ᾽ οὖν ποτὲ πρεσθντέρου’ ὃς εἰ μὲν ἄξα 
πέπονθεν ὧν πεποίηκεν, ἐνταῦθα στῶμεν, μὴ τὸ 
ὑπερθάλλον ἁἀδιχία γένηται (86). Εἰ δὲ τι τῇ τιµωρίᾳ 
προσχρεωστείται, καὶ οὕπω (87) τοῖς ἁμαρτήμασι τὰ 
τῆς ὕδρεως ἀντισώθη. τοῦτο ἡμῖν (88) συγχώρησον, 
καὶ τῷ θεῷ, καὶ τῷ βήµατι, χαὶ τῷ χοινῷ συλλόγῳ 

τῶν ἱερέων, οἷς ποτὲ συνηρἶθμηται (89), καὶ εἰ νῦν 
ἀνάξιον ἑαυτὸν ἀπέφηνεν, οἷς τε πεποίηχεν, οἷς τε 

πέπονθεν. Ἐὶ μὲν οὖν πείθοµεν, τοῦτο ἄριστον" 
εἰ δὲ μὴ, προσάγομέν σοι πρεσδευτὴν αἰδεσιμώτερον, 
τὴν κχοινωνόν (30) σοι καὶ τὸός ἀρχῆς χαὶ τῆς εὐ- 

δοξίας. 

«οποἰρἰεηπάδηι ΠΙβοΓαιίοΠδίη ἀοοιπιομίυίη οδἰ, τί 

ρεπὶρηἰέαίοπ ργ)18 αεοερἰθ5ο. 11οο ηι]δὶ υ8υ νοηί!; 
οκ ἰἱς αυ ΡεΓρεδδιις δὐΠ], ουηπιἰκογαίίοπσθπι ἀἷ- 

{1ἱοΙ. Αο ν]ἀσβΠο ΠΙΘ4ΠΙ αη]πιϊ πιαφηἰμιάίποιη } Ομ) 

π)ηηςυοαΐπο έμα ἵη πιεῖς τοὺιφ 6µ6ΔΠΙ, ϱτο Δἱἱἱ6 

ἀεργεσογ:; Ὠθο Ππιεῖιο πο ὑοπίρηϊιαίθηι {Ηδη {η 
αἱιομίς γοὺιις οχαυτίαϊα, ας αιιίοπι ἆ9 1 εοπιίο 

Ργεςυγέετυ 5ο51μο, γε, υἱ δίο Ιοα115, αὐὐμάφπῃ 
Ργοβυγίθτο : αἱ, δἱ ἀἱρπας βεοἱογπι Ρρῴηας ἀθάιις 

ο ορηδἰδἐαη18: ηο ἰ4, Ύαυοά αἆ εμρρ]ϊο]ἱ παρ] {ι]- 

ἀφπθιη αεερβδοτἰέ, 1 Μαἰ(αἱἰαίεπι ἀορεποτοί. δη αι - 

ἴοπι ἀᾳα]ά Ιπδρετ ραπ αὐάὶ ἀεραί, εἰ ποπάιιηι 

φοεἰογυΠη αἰγοο]μαίθια οομιµηθ]ί ᾳταν]ίας 44 δᾳλ- 
νά : οο πονίΒ οοπεθἀἆα, ας Ὀεο, οἱ βιογατῖο, 6ΟΠΙ- 

πιυρίαᾳωθ βαοἑνἀοίαπι οσα], αὔογυη Ιμυπιοτυπι αἱἰ- 

αυαιιάο αὐσίέ, εἰεὶ πυπο, (απ ρε ϱα 0 ρδίγανἰτ, 
41801 4 Ρορθβδις οςὲ, Ιπάὶρλίη 9ο 60 Ἠοηοσίς 

βιαάυ τοι ἁἰάί!. ἱ (6 8 νουδίς ρεγιῃονθη5, ορί!ιο 
96 τ6β δεί: δἷη Ππιἰηυθδ, αυφιβίίορειη ἀεργοσαίτίοσιωω Εδὶ αἀλμίθδπιις, θ85ἱ πόπιρο, αὔ411 θἱ βιδρὶς 
οἱγοία9 ϱᾳ]ογία βοοἵαπι δἱ οοηβογίετη Ἠαῦος. 

ΡΜΑ’. Τῃ ΑΥΤΗ (9!). | ΟΧΙΙΥ. ΕΙΡΙΜ. 

Εο ΙΕπΙΡΟΤε φκο Νακίαηχεπαπι Εεε[εεῖανι (2πεφοτίες τειεῦαί, εογίρίαω αἱπί ορογίεἰ ιια ερἰσἰοίς, φπαγκηι 
μα αά ΟΙψηιρήαπι, αἰιέτα αά Ψετίαπμηι. [ίγαφμο 4ε Υεγίαπϊ β[ία, φµαπι εἶμΦ ραίεΥ α πιατί(ο ἀἰφοεάετε υυίε- 
όαι. Απιῦα Τ/θοίοφο εἰ πο ῥταεπίέα εἰ ελατίίαιο ἀἰφπϊκείπια Βτίογεπε, (4 αά Οἰψπιρίμηι δεγἰρία ἐ5ὲ, 
αμ α ΒΙἱο υδ/σαίαπι, 

Οὐ πανταχοῦ τὸ τάχος ἐπαινετόν. Διὰ τοῦτο ἆ- 
εθαλόµην τὴν ἀπόχρισιν εἰς τόδε περὶ τῆς (93) τοῦ 

αἰδεσιμωτάτου Οὐπηριανοῦ (90) θυγατρὺς, τῷ χρόνψ 
τι διδοὺς εἰς διόρθωσιν, χαὶ ἅμα τῆς σῆς στοχαζόµε- 6 

νος ἀγαθότητος οὐχ ἐπαινούσης τὸ διαστάσιον, ἐξ ὧν 

ἡμῖν τὴν πεῦσιν (94) ἐπέτρεφας, οὓς οὐ ταχεῖς 

δεις οὐδὲ ἀπερισκέπτους πρὺς τὰ τοιαῦτα. Διὰ 
τοῦτο μὲν οὖν κατέσχον ἐμαυτὸν εἰς δεῦρο, καὶ, 
οἶμαι, οὐκ ἁλογίστως. Ἐπεὶ δὲ (95) εἰς στενὸν ἤκο- 
μεν τοῦ καιροῦ, καὶ ἀνάγχη γνωρίσαι τὸ παρὰ τῆς 
ἑξετάσεως εὑρεθὲνα, καὶ δὴ γνωρίσομεν (96). Διπλῆ 
τις ἡ παῖς εἶναί µοι φαίνεται, µεριζομένη αἰδοῖ τε 

γονέων, χαὶ ἀνδρὸς συνηθείᾳ. Καὶ τὰ μὲν ῥήματα. 

μετ) ἐχείνων ἑἐστὶν. ἡ δὲ διάνοια, οὐχ οἶδα εἰ μή τι 
καὶ μετὰ τούτου, ὡς παραδηλοῖ τὸ δάχρυον. Αὐτὸς 

μὲν οὖν δηλαδὴ πράξεις, ὃ παρίσταται τῇ σῃ δίκη 
καὶ τῷ χατευθύνοντίἰ σε πρὸς πάντα θεῷ. Ἐγὼ δὲ 

ἔδιστα ἂν γνώµην ἔδωχα τῷ υἱῷ Οὐτριανῷ πολλὰ 

85) Καὶ ὁρᾷς. Οοπιῦε[. καὶ ὅρα, εἰ υἱάο. 
δὲ) Δαπανήσω σου. 004. δαπανήσω σοι. 
(80) Ὑπὲρ τοῦ απρεσθυτέρου. Ἱίὰ εαά. Π9ρ. οἱ 

Ρα99. οτε]. αὐ Οοπε[. Ίη ου]. περὶ τοῦ πρεσδυ - 
τέρου. | 

(56) 'Αδικία γἐγηται. (οἡ. Μοτει. οἱ Οοπιδε[. 
ο. α Ὑέντται, ἵπ ἡπ]ιδίέαπι ἀεφεπετεί. 

[καὶ οὕπω. Ἱίέα ορᾱ. Ῥα58. Μογε]. οἱ οοπιῦε[. 
μι οὐἱξ. οὕτω, ν6γιπὶ οορίεχευΐ γερυρπαί. 

(88) Τοῦτο ἡμῖν. ΒΙΙΙ. ρτορομίέ Ιερομάνιπι τοῦ- 
τον. ὣθὰ υυἱἱμ9 οο]εείαγᾷ ἶοουμς, αἰί ροςἱ λουε!, 
υοπιῤοί. Ι 
.. Συγηρίθµηται. (ο9ἆ. Τα. ας («οπιυο[, συν- 

ηρ τμ 
(90) Πρεσδευτ)ῃ' αἰδεσιμώτερον, τὴν χοιγωγό». 

Ἱια οἱ. οἱ Ἡ. Μογεί. 4ο (οπιδε[, αὐ νογυα, {η 
αἱί, οο] προ ἀοδίρηΗΜ. η οὐ]. παιδευτην αἱὸ:- 
διμώτερον, τὸν κρινωνόν, ειιοά ΒΙΙ. Αιρισίίοτέηι 

“ 

ογεί{5 υεἰμ[έ ποὺαπι ἱίδγιμι εαἰάίί, Ρας. 904. Εσο ἐ5ι ἱπίετ ἐριειοίας οσχιῃ. 

Ηαυά ιὐίᾳμο ΡτορθΓΦΙΙΟ Ι4μάβηάὰ θ8ἱ. Αο ϱἱο- 
Ρίοιοα ἀο υὶτὶ ουιηργϊπιίς ᾖοπογαμάί Ὑοτίαηί ία 
ΓΟΦΡΟΠΦΗΙΗ πο µδᾳυ6 ἀῑδευ]ί, υἱ (δπροςί ας «οἵ- 

γουίομεπι αἰίᾳιίά ἀατεπῃ, πι] οµίαίη φιιοἆ ὀΐνος- 

εἶώπ ἱπίιιά πιηίιης Ὀοπίίαιἳ ἐυδ ρτγουασί, ος ο 

οομ]θοίΗΓαΠΙ {60ἵδΦεΠῃ, «ιιοά ποδίς, αὐος ἵη Ἠ)8- 

πιοάί τοὺς Ἰναιά οδἶετες 46 ρΓΦεἰρὶἰοθ «650 6υἱ6- 
Ἰαδ, Ρροτομποια]οπίς 192323 µερο η ϱοΠιπιίθοΓϱθ. 
Εαφυςο ἀθ «8164 πεὶρδυΙη ἵνάς Ιιδηυς γοηαί, Ἠποο, 

μὲ ορἰποΣ, ἱποοπαἰάθταίθ. Οιοιήαπι Δπίοπη ἰθιροτίφ 
αησυςδι]ῖ Ργοπίπ]ης, ίεασε, αυἷά αχ ἱπᾳυ]δίιίοιθ ἃ 

πουῖδ Ἱηνεηπίυιῦ, αἰπιιο οοπηρογίτιπα οἱί, οεΓΙΙΟΓΘΠΙ 
(αςέτο ποςθςςθ θδί, Ἰά υἱίαμο ποίυπι [αοἱθιης. Όυὰ. 

Ρἰἰοὶ αιοάαπηπιούο ἁμηνὶ αΠδοίμ μηί ῃριε]ία «966 
γἱάδίιις, υἱ οι Ρατ ριάοτο ΡΔΓΕΙΜΙΙΩ ΡαγΜὶ 

γὶοὶ εοηδιεἑιιάίης ἀῑδίγαλιαέας, Λίο {ρδίαφ αυἱάσ!ῃ 
νοτὺα οµΠι ἡ] δυηί : 11616 αμίθΠῃ ᾖαιά 6εἱο οι 

ηΟΕ οἱ Ίου ποιο δἰί, αἱ ἱασγγπι Ιπάϊσαμε. Δί 

Ργαεερίογεπι εί αἀΠήδεπι5, ΕΙίΠι ΠΟΠπΙΡέ κει εί 
ἐὑπιρεγὶὶ εί φἰογία εοεῖκηι. ἱπεριὰ ο Υοὰ παιδευ- 
τὴν, ἀἰθιπφιο ΡΓουδ6 α ἀεργερδη!ίς Πιωάεθίῖα. 
γιάς ντ ερἰςί. οχι. 

(91) Αἰίας ΟΙ ΧΧΥΙ. ῥορὶ)ρία οούθιῃ έοπιροτο. 
(99) Περὶ τῆς τοῦ. ἰιὰ «0. Πεφ. 4ο ῥοιπύε[., 

αἶσηιο Ιοσίὶι ΒΗ11. η οὐἳ!ι. τῆς ἀουςί. 
(05) Οὐηριανοῦ. Ἱία οοἆ. οἱ (οιμ]νοῇ, Λι οος. 

Περ. Οὐχρινιανοῦ. {η δε. ναών 
(94) Τήὴν πεῦσυω. Ιέα «οἱ. Περ. αὐὁ ΟπιῦοΓ., [6- 

σίφιιο ΒΗ{1. ἵπ οἷι. τὴν παἰδευσιν. 
(90) ᾿Επεὶ δ6. 004. ἐπειδὴ δέ. 
(96) Καὶ δὴ Υγωρίσομεν. Τὰ ουπι Οομιυο!. ἱορο) - 

ἁαμι οδηδδ» 8, φΗἱ θΗίδυι ργυρομι γνωρίζοµεν, {1ος 
μιοίηι [αςμ. ὗου, χαὶ δῆ γνωρισόµενον, «μίά α 
μοῦὶ ἠτεπίμπι αίφιο ἐποεπίεμά ην εὖε. ΜΟΙ ο]. καὶ δῆ 
ἡνωρίσωμεν, εἰ Ὁ0γ0 ]αυι ποια [αείαηιδ. 



αι] - ὃ. αΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙΟΕΙ 

( αἱάθιη ὶἀ 5εἱ]οθί [αοἱσδ, αιιοά οθφιἱα εἰ (8 ἵη Α τῶν ἓν µέσῳ παραὀραμεῖν, ἐπὶ τῷ μὴ χυρῶααι ὁ 
πποηίσθηι ουὐἱὈίὲ, αο Όσο, αιιὶ {6 ἵπ οιμίΌας γορῖί, 

δεοίαπῃ δε]. Ερο αμίεπι Ιαυεπέὶφδῖηιο ΠΙίο Ὑογίαπο 
ἰά εοηθὶ Ηλ ἆδγθπα, ἰἱ πιυ]ία δογΠπι, αυ Ἱη πιθάῖο 

ουαμί, Ρρισίογἱγθέ, 4ο ἀἰνογιῖμιπ ΠπὶπΙηο οοπῄγπια- 

ἁἀποστάσιον, ὃ τοῖς ἡ(/ετέροις ἁπαρέσχει πάντως 

νόµοις, κἂν οἱ Ῥωμαίων ἑτέρως χρίνωσι (91). Τὸ δί- 

καιον γὰρ φυλαχθῆναι ἐπάναγχες, ὃ χαὶ ἡμεῖς σοι 
εὐχόμεθα ἀεὶ λέγειν τε χαὶ ποιεῖν. 

τοι, φιυά Ἱοβίραφ ποςιτὶς ριου5δυς Ἱηρτουαέαγ, οἰζασιθὶ Ποιμαπα αἰ]ίος ἀθοθτηαηί. δες ομἷπι φογνατί 

ΙθοδβΦ6 Θ8ὲ, αιιοά αἱ δἱ εοπιρογ κἀἱζᾶφ, οἱ [αεία ΕΡί, ορίδιπιθ. 

ΟλΙΙΥ. ΤΕΠΙΑΝΟ. ΡΜΕ’. ΟΥΒΡΙΑΝΩ (08) 
Υοεγίατιιδ, (16 {Γι δΠι υοσαῖ (σγεφοτίµε, [οΥ84Ν σμία ΝαλίαπΣΟ ογἰηπάκε, ᾖΛἱίαΏι εκαΠΙ α πεαγ!ο ἀἲς- 

εεάετε υοἰεῦαί. Βγα[εείς ργουἰαεἰς Ομψπιρῖε ἴπιεγγοφαπαί [ἶαπι μπι εοπεπεἰεἰί (γεβοτίο, ΠΟ δ εενεοΓῖ, 
«θά τί ερἰσεορο. Οἱ ει [ίαηι ἱπιεγγοβαςξθί, ἱρεῖμε τεοροπεἰς, τεί ρε εἶμε {αετήπεῖδ, αφπουῖί πκίίαίεπκε 
ἐ{[ἠ ἀἱεερεείοπεπι α πιαγίιο ῥρίαεετε. θ11απι εἰίαπι Ιἰπίπιο ρτοθαί (γεφοτίκδ, μὲ 
αἰοίαιν͵ 

ΝΗΙ 6Γανο ολγπἰῇοςφ απυπί; Ἱερῖρις δημ ἵπ- 
φργν]ιπί. Νος ἐπ] οδί ρἰαάϊιι, 4ο ἆθ ΠπρτοῬίθ 
εμρρ]οἶσπι θυη]ίπιας. Νθο (αΠΙΕΠ Ἰαμόαέιν εαγμίίος, 

π9ο οεµθη/ιι σἱαάΐσα αρθεί απίπιο ἱγαοίαίμς. Εο”- 

ἀείι Μιοάο πθ Πο ϱυἱάθω οἀΐαπι ποδὶς εοπῇαγθ 

δυβίἰποπιβ, ἀππι Ρος πΙαπυπι 4ο Πηρυδιὴ ΠηοδίΓᾶΠ) 

εἰγοείαπι ορηβγιμαίαγ. Ργαρίαί οπίω οοπ]αηςΕἱοιι]ς 

οἱ αποἰοἶεί αὔαπι ἀἱρειάιί ασ νἱ σο]αϊοηίφ αγδὶ- 

ἐτιπη 6586. Οιιοὰ δἰῖαπι πηϊμί ουππργϊιηἰθ αἀηίγαη- 
ἐδ Ρίςθ6ς αη]πιλάνεσίϊοςο γἰδδίυτ, εωπι 1ο (1 

ἱμίογτοβληά Ππυπις πορίφ οοπιηἰδίί, αἱ αἱ αἆ 
ιηδιγἱπιοπ]ἰ ἀἱβεο]ιίίοηοπι ἁμτο οἱ Γἱσὶἰάἀο Απο 

γεπἰτο πιἰηϊπιθ ΡΟβΡεΠπΙυ. Νδπυο ομἱμι 1ης, υἱ οεΙι- 

8οΓ6Π1, ο6ἆ υἱ ερἰδοοριπι ργοροςιί, πο Υεδίγ ϱ4- 

Ιασ]ἱεαι(ς αὐἰίγωπη οκ] μἱί. θΗαπιοῦ{δυι νος γορο, 

υἱ ποηηΙιΙ! ἀοηείϊς 1943 πες πιἁἰίαιϊ, εἰ αυἱ- 

ἆθτη οἳ οὰ 4039 υΙγιωεῖς ϱµηέ Ρρεσταἱοᾶπῖ, ποὺῖς υἱ- 
πηὶπί υἱ γοἱέ 9 νοδίτῷ πηληϊφίγίδ: ας πορὶς φιἰ- 

ἀθτι Ὀευ]αςπιοάἱ γε ἱπιρογαςὶ Ιθίαπιας. Ρἱπ ΔυίΘιΙ 

ἀθίθείογα οἱ ογιάθΙ]ογᾶ, θἱ ευἱδυφ ποπάπη αά Άμης 

µδαι6 ἀἰθίῃ ΙηΗΠι αἀ]εσίπιυς, αὖ Ίνοο αρίίογθ, 
8υ4!11 66Ο βἶ1η, «111 ἱέ6. ΜΗ εί πο νασα!, υἱ 
αππἰωιί νοςίγο Πιογδιη ρθγᾶπι (οαιηςί αἰἰοφαἱ 

Ρτοτφιι Υορ Ρ]ωσὶπιὶ [δοίαπι), ἵπ Ῥοί οΠοιδίοιιθπι 

ἵποισγοιο, οἱ οπιηῖς ασἰιαέ]οηίς οἱ ουκ]αἱοπίς γα- 

ενοποῦι τοἀοπάδηι ᾖ4ῦθο. Τις αυἱθπι Π] (πι 

ἀθιωμπῃ άοπ αἀλ]ρθπιις (ἀϊΐοὰπι οπἷπι φυοά Γο8 
66ί), ουπι. ἀεριῖςο 60 ριάοτα, αἱ οἱ 4 νοὺίς νποι- 

εΤἰαΠΟ εεγὶρεϊέ απο ερὶ- 

Οὐδὲν δεινὸν ποιοῶσιν οἱ δήµιοι' χαὶ γὰρ ὑπτρ:- 
Β τοῦνται νόµοις' οὐδὲ τὸ ξίφος παράνοµον, ᾧ τοὺς 

πονηροὺς χκολάξοµεν. Αλλ᾽ ὅμως οὐχ ἐπαινεῖται δἡ- 
µιος, οὐδὲ ἁσμενίζεται φονιχὸν ξίφος. Οὕτως οὐδὲ 

ἡμεῖς ἀνεχόμεθα γενέσθαι µισητοὶ, διὰ τῆς ἡμετέρας 

χειρὸς χαὶ Ὑλώσσης τοῦ ἁποστασίου βεθαιουµένου. 
Κρεῖττον γὰρ ἑνώσεως καὶ φιλίας, ἢ διαστάσεως χαὶ 

βίου λύσεως µέσους γίνεσθαι (99). Τοῦτό µοι δοχεῖ 

χαὶ ὁ θαυμασιώτατος ἄρχων ἐνθυμηθεὶς, ἡμῖν ἑπιτρέ- 

φαι τὴν πεῦσιν τῆς σῆς θυγατρὸς, ὡς οὐχ ἁποτόμως, 

οὐδὲ ἁπαθῶς ἑλθεῖν δυναµένοις ἐπὶ τὴν λύσιν (4). 0Οὐ 

γὰρ ὡς λοχιστὴν (2), ἀλλ' ὡς ἐπίσχοπον δηλαδὴ 

προεθάλετο (ὄ), χαὶ μέσον ἑποιῄσατο τῆς καθ) ὑμᾶς 
περιπετείας (4). Παραχαλῶ τοίνυν χαρίσασθαί τι τῇ 

ἐμῇ δειλίᾳ' χαὶ εἰ μὲν τὰ χρείττω νιχᾷ, χρέσασθε 
ἡμῖν ὑπηρέταις τῆς ὑμετέρας βουλήσεως, καὶ χαίρο- 

6 μεν τὰ τοιαῦτα ἐπιταττόμενοι (ὁ)΄ εἰ δὲ τὰ χείρω τε 
καὶ σχαιότερα, χαὶ οἷς οὐδέπω χαὶ τήµερον ἕνεχει- 

ῥρῇσαμεν, ἄλλον ἐπιξητεῖτε τὺν πρὸς ταῦτα ἔπιτη- 

δειότερον (6). Ἐμοὶ δὲ οὐ σχολὴ, ἵνα τῇ ὑμετέρχ 
Φιλίᾷ χαρίσωµαι {εἰ χαὶ τὰ πάντα οἶδα ὑμᾶς ἑμαυτῷ 
τιµιωτάτους), θεῷ προσχρούειν, ᾧ λόγον ὑπέχω παν- 
τὸς χινήµατος χαὶ διανοήµατος. Τῇ δὲ σῇ θυγατρὶ 
τότε πιστεύσομεν (εἰρήσεται γὰρ τἀληθὰς), ὅταν 
δυνηθῇ τὸ αἰδεῖσθαι ὑμᾶς φυγοῦσα παῤῥησιάκεσθαι: (7) 

τὴν ἀλήθειαν. Ὡς νῦν γε (8) τὸ πάθος ἑλεεινόν. 

Μερίνει (9) γὰρ ὑμῖν μὲν τὰ ῥήματα, τῷ δὲ ἀνδρὶ τὸ 
δάκρνον. 

εμας, ναγυ Ἰήθτο Ργο]οφιί Ρουθ. ἈΝαπι πυπο φυἱάσπι μιἱσογαπάιπι αιἱάάαηι ρογροίυτ. Τουῖς 
ορίπι ΥοΓΏα, Πιαγ]έο ΔΙιίδίη ἱαογγηας ἱγὶρυ]έ. 

(97) Κρίνωσι. Οι βοηυυηίς ἀεδυπί ἵη οοἆ. οί χαίροµε» τὰ τοιαῦτα ἑπιταττόμενοι. Πα 0.1. ορ. 
ἩΒ.. Ροβδθηίηιθ, αι ΟοΠΡε[., Ἠα]]ο ἀείγιπομίο ῃϱ ας (ομ10ς[. Αί οοᾖ. Β. ὅ, Μοπίαο. οἱ Μογε]. χαρίσα- 
4ῦθ.ςο, πος γο[θγί Μυτε]. Ηἱ Ίαηο ορὶδιο]αΠι Ἰνεγα!η 
θΙἱάίέ. 

(98) Α]ίας ΟΧΧΧΙ. Ρογὶρία εοἆθπι έοπιροτο. 
(99) Μέσους Ίίνεσθαι. Ἱιι οοᾱ. οἱ Οοιβὺς[., αἱ 

οοἆ. Βομ. μέσον. ἵηπ οά!έ. γενέσθαι. 
(1) Δυνγαμένοις ἐπὶ τὴν .λὐσιν'. Ινα Μοπίας., αἲ 

ἩΜοτα]. δυναµέντς. Ιῃπ οὐἱέ. δυναµένους. 094. Πεμ. 
ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν. 

(3) Ὡς ἁἰογιστήν. Τήἱοπιοπέ. µί )κάϊίεεπι. Αἰ]ιοηῖς 
λογισταξ ἀϊοουαπίυς πιαρἰδίγαιιιςς οἱ ιχία Θυἱ1λη) 
λογιστής , 66Π5ΟΓ 65ἱ, δχαιπϊπαίρς, ]ιάεχ αοἱ[ἱεοί 
νοί Ρείποεβς ἱπίορ πιλρϊσίγλιιις υγρίς, οἷι Τ111θιποι - 
Μις, τοὶ μγοῖς πεγεῃς ργ/δοίμΓαπ. 

(2) Προεδἀρετο. ἰιὰ ορι]. οἱ 6οπιῦθῇ. ᾖπ οά1ξ, 
προεθάλλετο. κ 

(4) Ῥῆς καθ) ὑμᾶς περιπετείας. (οπι]νε!, ΓΠ[οΥ- 
(μὴ) υεσίγέ ΓΕΤΓΙΠΙΦΙΕ ΕΨΕΠΙΙ, νεί ειδα θε τ ὃι 
βοπίγατίτεπι πιμίαοπίς. 

(ὅ) Παρακα-ἰῶ τοίνυκ χαρίσασθαί τι τῇ ἐμῇ... 

σθαι τῇ ἑμῇ δειλίᾳ χαὶ εἰς τὰ χρείττω χαταχρίσα- 
σθαι ἡμῖν ὑπηρέταις τῆς ὑπερτέρας βουλῄσεως. Οκαπι- 
ΟΛ ΤΕΙ 908 ΓοΦο 4 πιε Ἴαιι [ογπιαϊἰπὶ ἀοπείῖα, εἰ αἲ 
εα φις ροιῖογα δΙΙΠέ μοὺὶς εερεγὶογἰ εοίνηέα(ἶς πηῖ - 
πἰσεγὶς μ[α πι. ἴπ οτε. Παραχαλῶ οὖν χαρίσασθαι 
ἡμῖν ὑπηρέταις τῆς ὑμετέρας βουλήσεως, χαὶ χαίρω 
μὲν τὰ τοιαῦτα ἐπιταττόμενος, αὐρά ΒΙ{. ϱκανι- 
οὔγοπι Ό05 049 Πί ποδὶς νοαλία[ἰς υεείτα πιϊνἰε(γὶς 
οὐκεςιιάθ[ῖα; ασ μέ φιμἰάενι Λα]μεποάί γεε ἵπερε- 
γατί Ιᾳ197. 

(0) ᾽Επιτηδειότερο». 4 οοἆ. εἰ Τομ. 1ο Β. δ. ο 
Β. 4ο (οπδο[., δἶοᾳιο ἱορίί ΒΙ. ἵπ οὐἰι. ἐπιδειό- 
τερον. 

(7) Παῤῥησιάέεσθαι. Πα ουἀ. οἱ Βεμ. ας Οοπιῦς!. 
Τη ει. παῤῥησιάσασθαι. 
(8) Ὡς νυν γε. Τα οοι. εἰ οοιμΏοΓ. Γη οάῖι. ὡς 

νυν γε χαί. 
(») Μερίζει. 6οπιυφ[. Μερίκετα:. 

. 



-ᾱ η) 

ΡΜΩ’. ΟΛΥΜΠΙΑ (10). 

Οαιετὶς αά ΟΙψηιρίκμε γεφοτίέ {1Η ογίς αά]μηεπάα δεί δε ερἰειοία, 
ΟΗηπίαι οηἱηὶ μα μι ἴία ἀἶσαπι, [ἰθε[ίογιηι, φµος Οἰηπιρὶο 

ΕΡΙΡΤΟΙ.Α οχι.γἰ. 1 

ανινι. ΟΙ ΧΝΡΙ0Ο. 

κα ΙαἨΙΕΝ Ρακ[ο ἰαγάϊκε οεγἰδὶ ροϊκἰ). 
γεφογὶνε οδ(κ{ίι, ἐς Ροδίγἑπιµ5 λαθεγὶ 

Ροα5{ΐ, {π ιο ργα[εειὶ θεπίφηἰίαίεπι α εὁ ἐχαµείαπι εἰ ἰαιαεηὶ ργα εακγἰαἰο [αειἱιἵκην τε[ογπιίἁαἰ. 

Τοῦτο ἣν ὅπερ ἔλεγον ὥσπερ ἔκ τινος προφητείας Α 

εἰς πάντα δεξιοῦ σου (11) τυγχάνων, χαὶ ἀπλήστως 

τῆς σῆς ἡμερότητος ἐμφορούμενος, ὅτι δέδοιχα μὴ 

κενώσω τὸ Φιλάνθρωπον ὑμῶν ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις. 

Ἰδου γὰρ ἀγὼν ἑμὸς (εἵπερ ἐμὸς (13), ὁ τῶν ἐμῶν), 
καὶ οὐ μετὰ τῆς ἴσης παῤῥησίας ποιοῦμαι τοὺς λό- 
ους. Πρῶτον μὲν ὅτι ἐμός. Τὸ γὰρ ὑπὲρ ἑαυτοῦ 
δεῖσθαι, εἰ χαὶ χρησιμώτερον, ἀλλὰ ταπεινότερον. 
Ἔνπειτα ὑφορῶμαι τὸν χόρον ὡς τὸ ἡδὺ λύοντα, χαὶ 
πᾶσιν ἐναντιούμενον τοῖς χαλοῖς. Ἔχει μὲν οὖν 

οὕτω ταῦτα, χαὶ εἰχάζω (40) λίαν ὀρθῶς. Ὅμως δὲ 

τῷ τε θΞῷ θαῤῥῶν, ᾧ παρέστηχα (14), καὶ τῇ σῇ 
περὶ τὸ εὖ ποιεῖν (15) µεγαλοψυχίᾳ, τὴν ἰκεσίαν 
ταύτην ἐθάῤῥησα,. 

Που φοἱἱοθί θγαί, ηὐοά γεὶυῖ οχ γαίοἰπίο 41ο- 

ἀἆλπι ἀἰοεῦαπι, ΟµΠη ἐο ἱῃπ οπιπίριυφ γοβις οοΙπιοάο 

οἱ Ῥεπενοίο υἱθγὲς, 40 ἐὐὰ Ιθη]ϊαίο ίᾳυο [αο]]ίιαίο 
ἱπαχρ]ευίί αιαάαπι Αν]άῑίαίο πιο Ἱηρυτρίίατοι ; 

ΠΘΠΙΡΟ πιο νογογὶ, πθ ὑεηἱρηΙἑδίθΠι γεδίταΠι ἱη αἱἱ6- 

ηἰΦ τοι» οχ[αμγίγθπα. ΝΑΙ 6000 ὀἱ8οΓ1λθῃ 16111! 
(εἰᾳπἱάθιῃ ΠπΘιΗ οί, ααοά πιδοζυ!η ϱ9ί) : π6ο 181 

ρανὶ ευπι βἀαοία γοετρογπιαυο Πυεγίαίο ἰο αἱἱοᾳυο}. 

Ρεπιυπι, αἱ ΠΙΘΙΗΙΗ θ8ἱ. ΝάΙΠ Ρτο ϱοἶμδο τοφ4{6, 

φἱ8η4 11 υ]μφ αἴαμο οοπάμοϊρί ως, Γης 

(απ) δἱ αὐ]οοιίας οδι. Ποϊπάο οαυὐῖα φαἰγ]ίαέεΠι 

διιδροσίαιι ᾖαῤθο, αἱ 1 υανἰίαίοιι οσηρυνί, εἲ 

Ρι]οἰιτὶφ οιωπίρας Τεῦις αἀνογδοίμγ, Αἰᾳιο νο 

αιἱάθπι ία 5ο Ἠαυμηί, 4ο Ρεγ(υσπῃ γοείθ εοπ]ἱο]ο. 
Νιλ ]οιμίη 18 ἱαπιεη Ώθο, οι] βίο, ἵπααυο ἵπ οηθβοϊἰ ἁαπάϊφ λεγαϊ]ιαίο [γείας, Ίιαμο Εδὶ υρρΙόα- 

εὐυποπι οἥδεγο πιηίπιο ἀιιυ]ίαν]. 

Ἔστω χάχιστος πάντων Νικόθουλος, ὃς ἓν ἁδιχεῖ ῃ ῥδὶί 84Π6 πιογία]υ οπιπίαπι φοεἰεγαξἰδεῖηιυς ΝΙ- 

µόνον ὅτι δι ἡμᾶς ἐστιν ἐπίφθονος (16), καὶ τοῦ 

Σέοντος ἐλευθεριώτερος. "Ἔστω χαὶ διχαιότατος ἆν- 

“θρώπων, ὁ νῦν ἡμῖν πολεμῶν. Αἰσχύνομαι γὰρ χατ- 

ηγορεῖν ἐπὶ τῆς σῆς ὀρθότητος, οὗ πρώην ὑπερεμά- 
χουν’ ἀλλ οὐχ οἶδα εἴ σοι παραστήῄσεται δίχαιον (11) 
ὑπὲρ ἄλλων ἁμαρτημάτων, ἓν ἄλλοις ἀπαιτεῖσθαι 

ὀίκην, καὶ τούτων ἀλλοτρίων, χαὶ οὐδὲ ἐχουσίων τὸν 

οὕτω χινῄσαντα τοὺς οἰχέτας, καὶ τοσοῦτον ἀγανακτή- 
σαντα, ὥστε ἑνδοῦναι τῷ ἐγχαλοῦντι προθυµότερον, 

Ίπερ ἐχεῖνος (18) ἐθούλετο; ᾽Αλλὰ δεῖ δουλεύειν 
Νικόδουλον, Ἡ τοὺς τούτου παΐδας, ὃ δοχεῖ τοῖς 

ἐπηρεάζουσι (19) ; αἰσχύνομαι γὰρ τὴν ὑπόθεσιν τῆς 

ἐπηρείας καὶ τὸν καιρὸν, εἰ σοῦ τε ἄρχοντος, χαὶ 

ἡμῶν παρὰ σοὶ δυναµένων τοῦτο γενήσεται. Νὺν 
βοηθεῖται τὰ δηµόσια; νῦν αὔξεται τὰ βουλευτή- Ο 

ρια (3Η) , ὅτε λυπεῖ τὰ ἴδια: Μτδαμῶς, ὦ θαυμάσιε, 

μὴ τοῦτο παραστήτω τῇ σῇ καθαρότητι. Αλλὰ συν- 
εἲς μὸν τῷ πτηνῶῷ τάχει τῆς διανοίας τὴν ἀφ' ἧς 
ταῦτα γίνεται καχοῄθειαν, αἰδξσθεὶς δὲ ἡμᾶς τοὺς 

σοὺς ἑπαινέτας, φιλάνθρωπον σεαυτὸν παράσχου τοῖς 

χινουµένοις χριτὴν (21), ὡς οὐχ ἀνθρώποις µόνον 

(10) Αἰίας ΟΙ,ΧΧΙΧ. δοτίρία οοι]θπι οἰτοῖίον (ίοπι- 
Ροτο. -- ὈὉ Ἱυμπίῳ. 60. Ῥας8, Ὀλυμπίῳ ἄρχοντι. 
ὑυά. Β. 5. Εὐσεθίῳ φίλῳφ. 

11) Δεξιοῦ σου. Μοπίας. οἱ Μοτε]. δεξιός σοι. 
19) Εἴπερ ἐμός. ἵπ οοἀ. Θα55. Ἶαάὶο νετ]α ἀθθιιηῖ. 
10) Καὶ εἰκάζω. ὡοά. Ἡερ. Μοπίἁο. Μυτεί. εἰ 

6οσιμο[. καὶ ὡς εἰχάζω, αίμα κὶ οομ)]ἱεἶο. 
(44) Παρέστηκα. ἵνα «ο. οἱ Περ. εἰ Ρ.89. Τοη- 

ίαο. Μυγε]. αὐ Οοπιῦο/., θίσσιιο ἱερίι ΕΛ]. η ου]. 
παρέστησαν. 

1) Περὶ τὸ εὖ ποιεῖν. Ἱια οοᾱ. οἱ Π. Ύδγιιπ 
εο. Εὰρ. περί τι εὖ ποιεῖν. Ἱη θ41ἱ. περὶ τοῦ. 

(16) Εστὶν ἐπίφθονος. ΟοππῦεΓ. : Γποϊαϊα {αὐοτα!, 
αὐἱ ἱπυίάία Παθοίιμν, ΕἱΙ]. «)πνϊάϊα [αφταί, «ιά 
μι αρὶς αονπῃ ν]ἀείιτ. Μοχ, ἑλευθεριώτερος. Οοἱη- 
οί. [ἱθογα[ἰογί ἱπφεπίο, νἱν δε[]οθί ἱπρομιως, ουὶ 
ορροπῖέ, αὐοά αάάῑσειάυς ϱἰί δουν[εητί. 

(17) Παραστήσεται δίχαιον. 0ο. τὸ δίχαιον, 
αιιοι! Οοιηροί: μπι με Ηδἱ ρεγεΝα ΓΗ ΠΙ δἱί, 114, οἱο. 

(18) Οὐδὲ ἑχουσίων εὺ οὕτω κιγήσαγζα... 

εοῦυ]β, οι] οο ΠΠΙΠ ἁἀμηίαχαί αὐθο]ας ο6ί, 

αιιοἆ ργορίος πο Ιην]άΐοδμφ ας Πβογίογ 68ί, ᾳὐ41πη 

ρα αἱ. δὶί ία τυγδυπυ οιπηΐίαπι ᾖυφιβείπιιν ἶ8, 

αυ] πυῃο πο ορρυφμαί. Ριάοί οηἱπι πιο αριά (υΔ1η 

ἱηίδργἰἰαίθιη θι1Ώ 400 454Γ6 (1ρ]ιη Πρες ἀε[εμἀευκιη. 
Λι αιά δοἱο απ Ἰ9ί, αηιιηι οχἰθηιαίτιις δἱς, 

6 αἰϊθηί5 ρεεςα(ῖ ρᾳμας οὐ αἰῑῖ εκροιῖ, 49 αἱί6- 

ης, ΙπᾳΙ πι, 40 πο γο]μμίαγἱ1φ α]άεπῃ : ἵη ογίπιθη 

τουαοὶ Ποπιίπεπ, αὐἱ υβᾳιις 44εο Γιπυἱο 5υο05 

ροιπιονίε, αἰσηυθ τεπι πάίρπο (υἱ{, υἱ αοοιιθαιοΓἱ 
Ρτοπιριϊιιβ θἶαίη, αἴ140ι ο νοἱεῦαῖ, οθ5φοτἰἑ7 Λιι 

Ριορίδγθα Νϊεουμίσα, αι ο]9 ΡΙΙ6ΓΟΡ, ἵπ δουν] 

ίοπι αἀᾳιοίὶ ορογιεὺαῖ, φιιθιπαἀιμού η 119 αιί ἱραΐ 
Ἱπ[οδί δυ)ί, ρίασθι Ὦ Μι! οΡηἱπ ριάογεπι ἱποιέ ἵη» 

Ἰατί οα159 {οπιρυφαςο, αἱ, (6 ρτῷβίθ, 46 ευ) πρι 

(6 1ρ81 ναἱεαπυς, αι οοη/ί]ησαί. Νυποπο (ἰδοί «οι- 
πιούϊς οοηφιυ αγ” Χμποπο ααφεπίμς (ηβυπαίία, 

ἀπη} Γ68 ργϊναί Ἰαῦογαπί” Νο, αιιῶςο, ντ αὐμηῖ- 

γαηάθ, η ἈοῬ, ἰἱπαΙαπ], ρυγὶ(α{ἱ αἰᾳυο Ἰμίομτίίαἡ 

ἐς ἵμ πΙεµίεπι γεηῖαί, Ύογυπι Ρτο γοιαστὶ ἱπρορίϊ 
αἱ οεἰοσίίαίο ας ρεγορὶοαεῖα ἱπιρτοβίίαίδυι 6411, 

ἀγανακτήσαντα, ὥστε ἐν δοῦγαι... ἥπερ ἐχεῖνος. 
Ιι οο4. Πυρ. τε. οἱ Ῥα9ς. Μοτε]. 4ο Ουπιρεί. ΑΔ 
Μοπιωο. τὸν οὔτε χινήδαντα... ἀγαναχτήσαντα. ἢὴ 
εὐἰί. οὐδὲξ ἑχουσίων τοὺς οὔτε χινήσαντας... ἀγα- 
νακτήῄσαντας, ὥστε ἐχδοῦναι... εἴπερ ἐχεῖνος, φιιοή 
ΒΙΙΙ. : θε αἰοπίδ, ἱπημαπι, ας πε νοἰκπίατίΐ φάει 
Ρώπαπι ἐς ἐγγοφατὶ, φμὶ πεε [απιΝίος 9Μ0Φ οοπυ{(αγμηέ, 
αάπιῖεσπιηκε [αεἶπδε αάεο ἰπάίφκο εἰ αεἐτθο απἰπιο 
μ{ογιέ, εί 608 αεοιιδαἰοτὶ ρτοπιριἰκε εἰἶαπι φκαιὶ 
υοίεῦαι ἀεαἰάετίπι. 

(19) Τοῖς. ἐπηρεάζουσι. θυς βδιπίαν ἀοθυπί 
ἵτ οὐ1ξ.; 56 γοδίαπί εοά. [ορ. Π, Β. 5, εἰ Ρα5ς. 
Μογεἰ. 6ἱ ΟοΙΠΙΓ., ἱρ9θ θίϊλιμ Μυπίας., Ιοοί υἱ- 
ἠ056. 

(29/) Νῦν αὔξεται τὰ βου.ευτήρια. 18 ΟΠΙΠΕΦ 
εο 4. ποβιτὶ, Μοτεὶ. οἱ Οοπιίνθ[. τω οἱ. τὰ αὔδει 
τὰ ῥουλευτήρια, γἐδάἰίηιο ΒἱΗ1. Ἀνποιε (γἱθεπαίια 
αμφεθῖε, ει μὴ γες ργίυαια ἀἰεογιοἶαηί 7 

(31) Τοῖς κινουµένοις κριτήν. Τα οού. Ἡερ. 
οἱ Ὄιςς. ἡ]ωτο]. Οομιροί[. εἳ ΒΗ {η ΝΕΓΣΙΦΠΟς ἵη 



.!7 - ὃ. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΙΕΟΙ.ΟΕΙ 

ει αυἱάθιη ἰἀ 5εἱ]οθί [αοἱσ8, αιοὰ οδφι]ιαιἱ (α {η Α τῶν ἓν µέσῳ παραὀραμεϊῖν, ἐπὶ τῷ μὴ] χυρῶσαι ο) 
πηθηίθυι φυ)μ]Ρἰί, 4ο Ὀδο, αἱ {6 ἵπ οιημίὺις γορίῖ, 

δεαίνπι οεἶξ. Ερο αὐίοπ Ιυεπίὶφδῖπιο ΠΙΙο Ὑδγίαπο 
ἰά εοηβ]ζΙ ἀδγθπι, υἱ ππυ]ία 6οΓυπι, αµ ἵπ πιθάἰο 

οί, Ρρτα(ομἱγοῖ, αυο ἀἰνοτείση ηἱη]ππο οο μή γπιὰ- 

ἀποστάσιον, ὃ τοῖς ἡ[ετέροις ἁπαρέσχει πάντως 
νόµοις, χᾶν οἱ Ῥωμαίων ἑτέρως χρίνωσι (97). Τὸ δί- 

καιον γὰρ φυλαχθῆναι ἑπάναγχες, ὃ καὶ ἡμεῖς σοι 

εὐχόμεθα ἀεὶ λέγειν τε χαὶ ποιεῖν. 

νο, ουυάἁ ἱερίοιφ ποςιτὶς ργοῦῬις Πῤνοραίυς, εἰἰαπιδίὶ Ποπιαη αἰίίες ἀθοργιαπί. δάδ οι φογνατὶ 
Ιθεέβ56 Εδί, φιιοά υἱ εἰ 5οπιρογ ἀἰζαςδ, οἱ [αοἷαθ ΛΙ, ορίαιπυδ. 

ΟΝΙΥ. ΥΕΠΙΑΝΟ. ΡΜΕ’. ΟΥἨΒΡΙΑΝῃ (08) 
γεγίαπες, 6 [ΗΕ δη υοσαί (σγεφοτίμ8, [οΓἱάΝ φµία Να2ίαπχο ογἰηπάκα, [Πἱἰαηι «Μαι α πιαγί!(ο ὲς- 

εεάεγε τοἱεδαί. Ργα[εεί5 ργουϊπεῖςς Οἰμπιρίμς ἱπιεγγοφαπαί Π{ἱαπι Μιώπ εοπιηεἰεἰε (γεθοτἰο, ΠΟΠ 9! οεκεοτὶὲ, 
«θά τι ερἰσεορο. Οἱ ευη [ία ἐπιεγγοβαςδεί, ἱρεῖμς τεεροπεὶε, τεί ρειῖμε (αετιμίε, αφπουϊέ πα [ίαίεπκς 
ἐ{{ὲ ἀἰκεδεδίοπεπι α Πιαγὶίο Ρίαεετε. Οιιαπι εἰἶαπι νἰπίπιο ρτοῦαι (γεφοτίμε, ϱμέ 
αἰοίαιπι, 

ΝΙΝΙΙ ρΓανὸ ολγπίῆρος αρυπί; Ἱερίυις οηίη ἱπ- 
φθεν]ιηί. Νοο ἱπίηυυς ορ ρἰαάϊιιδ, ᾳὐο ἆθ ΠπρτοῬίφ 

εμρρ]ἰο μπι θα ]πηὰς. Νθο (άπιεῃ αυ αίιτ οαγηίεΣ, 
Ἀθο ΓΗοΠΙιι σἱαύΐως ἱυροπίὶ απίπιο ἰγβοίαίυς. Ὦ9” 

ἀθίΏ Πιοάο πθ ηο8 μάθει οἀΐμπι ποδὶς οοπίαγο 

βυδιίποιηιις, ἀπ] Ρος η) υπ 49 Πηπρυλιὴ ΠΟδίΓΔΠΙ 

εἰτοσιίαπι οοπβσιμαίαΓ. Βγῷδίαί οἱ οοπ]ιηοἰοιι]α 

οἳ αποοἰε{ α παπι ἀἱρκίάιί αο νυν] ο]υ]οπίφ αγρἰ- 
ἔτιπῃ 68956. Οιιοά οίῖαπι πλ ουπιργϊιηῖς αἀπίγαη- 

ἐς ΡΓῶςθ απἰιηλάνογί]οοθ γἱάδίατ, ουσ {ο ια 
ἱμέογγορληά ΠΙΠΙΦ ποὺῖ οοπιηἰςε, αἱ αἱ αὐ 
ιηδίγἱπιοπ]ἱ ἀἱβοοιιέοπόπ ἆατο οἱ τὶρὶάο απο 

γεπἰτο πιἰπίπιο Ροβδεηυς. Νοπυε οµίπῃ πΠ]θ, υἱ οειι- 

ΦΟΓ6ΠΙ, 66 υἱ ορἰδεοράπι Ρργοροδυ!, ᾗιο νεδίγο ϱ- 

Ια)]ἑα1ς ατυἰίέγυπη οοηβΜἰεμἱέ. Οἱαπιοῦίδιι νο τοσο, 

υἱ ποηρἰλ! ἀοπείίς 1429 Ίππο πια], εἰ η υ- 

ετἰαπο θοτὶρεῖι Άαπς ερὶ- 

Οὐδὲν δεινὸν ποιοῦσιν οἱ δήµιοι’ χαὶ γὰρ ὑπτρ:- 
Β τοῦνται νόµοις' οὐδὲ τὸ ἄίφος παράνοµον, ᾧ τοὺς 

πονηροὺς κολάξοµεν. Αλλ' ὅμως οὐχ ἐπαινεῖται δι- 

µιος, οὐδὲ ἁσμενίζεται φονιχὸν ξίφος. Οὕτως οὐδὲ 

ἡμεῖς ἀνεχόμεθα γενέσθαι μισητοὶ, διὰ τῆς ἡμετέρας 

χειρὸς χαὶ γλώσσης τοῦ ἀποστασίου βεθαιουµένου. 
Κρεῖττον γὰρ ἑνώσεως καὶ φιλίας, ἢ διαστάσεως χαὶ 

βίου λύσεως µέσους γίνεσθαι (99). Τοῦτό µοι δοχεῖ 

χαὶ ὁ θαυμασιώτατος ἄρχων ἐνθυμηθεὶς, ἡμῖν ἑπιτρέ- 

ψαι τὴν πεῦσιν τῆς σῆς θυγατρὸς, ὡς οὐχ ἁποτόμως, 

οὐδὲ ἁπαθῶς ἑἐλθεῖν δυναµένοις ἐπὶ τὴν Ἀύσιν (1). Οὐ 
γὰρ ὡς λογιστὴν (2), ἀλλ' ὡς ἐπίσχοπον δηλαδὴ 

προεθάλετο (6), καὶ µέσον ἑποιήσατο τῆς χαθ)' ὑμᾶς 

περιπετείας (4). Παραχαλῶ τοίνυν χαρίσασθαί τι τῇ 

ἐμῇ δειλία" χαὶ εἰ μὲν τὰ χρείττω νιχᾷ, χρῄσασθε 
ἡμῖν ὑπηρέταις τῆς ὑμετέρας βουλήσεως, χαλὶ χαίρο- 

ἆθτη οἱ οὰ 403 υἱγιυ(ἶδ διιπέ ργαοναἱσαηί, ποὺῖς αἱ] 6 μεν τὰ τοιαῦτα ἐπιταττόμενοι (5)’ εἰ δὲ τὰ χείρω τε 
πῖπὶ υἱ γοἱα είς γερίγῷ πιληϊκισίδ: ας πορὶς φι]- 
ἀθτι Ὀει]αδηιούἳ γε ἱπιρογατὶ Ἰθίαπιας. δἱῃ ΔΙΙΘΗ) 
ἀθίθτίογα οἱ ογιἀθἰἰογᾶ, οἱ ο Ηἱ 015 Ποπάι αι) Άμηο 

µδαᾳυ6 ἀῑθιη ηδη µπ αά]εσίπιμς, αἱ Ίναο αρίίοτθ, 

αι 6µο ἶιπ, αι! 119. ΜΙϊ ου πο νασαί, υἱ 

απιϊωής νοδίγο ΠπιοΓθι βθΓαπῃ (οἱθιηςὶ αἰἰοηφαὶ 

Ρτουφιις τον ρλγίπιί [ποἱα!ή), ἵπ Ῥο οΠοηβίοιθαι 

ἱποιιστοιθ, οί οπ]μῖς ασἰ(αΜοπίς οἱ ουμἰἰαίῖοπίς 1- 

ενοποπ τοὐἀθηάαπι ἰαυθο. Τις αὐἱθιη βΙί έυπι 

ἀθιηίπι ἠάθαι αἀλίνθιπας (ἀΐσαπι οπἱπὶ φιιοὰ Γ6β 
66), εµπι. ἀερυ]δο εο ρυάοτα, αἱ οἱ α γορίς ἰποι- 

καὶ σχαιότερα, χαὶ οἷς οὐδέπω καὶ τήµερον ἕνεχει- 
ρῇσαμεν, ἄλλον ἐπιξητεῖτε τὸν πρὸς ταῦτα ἔπιτη- 

δειότερον (6). Ἐμοὶ δὲ οὗ σχολὴ, ἵνα τῇ ὑμετέρε 
φιλίᾷ χαρίσωµαι (εἰ χαὶ τὰ πάντα οἶδα ὑμᾶς ἑμαυτῷ 
τιµιωτάτους), θεῷ προσχρούειν, ᾧ λόγον ὑπέχω παν- 
τὸς χινήµατος χαὶ διανοἡµατος. Τἡ δὲ σῇ θυγατρὶ 
τότε πιστεύσομεν (εἱρήσεται γὰρ τἀληθὲς), ὅταν 
δυνηθῇ τὸ αἰδεῖσθαι ὑμᾶς φυγοῦσα παῤῥησιάκεσθα: (7) 

τὴν ἀλήθειαν. Ὡς νῦν γε (8) τὸ πάθος ἑἐλεεινόν. 

Μερίζει (9) γὰρ ὑμῖν μὲν τὰ ῥήματα, τῷ δὲ ἀνδρὶ τὸ 
δάκρυον. 

ειωτ, νδγυπ νθγο ρτο]οφιὶ ροιυθείῖτ. Ναάπι πυπο φυἱάσπι Πιἱσεγαπάιπι αιἱάάαπι ροιροίυτ. Τουῖς 

ορίπι νογΏα, ΠιαΓΙέο Διιίθπη Ιαογγηας ἐπ] έ. 

(97) Κρίνωσι. 0199 οηυυπίής Φεδυπί ἵπ οοἆ. οἳ 
Ἡ., ῬΡοβδθηίηιιθ, αἲί (ΟοἱΗΡΕΓ., η] ἀαίγίπιθιτο 
3ύθςςο, πος γο[εΓί Μυγεί. φὐἱ Ίαπο ορἰδιο]απι ΙεγΠὶ 
οὐ]αάίέ. 

(98) Αἱῑς ΟΧΧΧΙ. δοπὶρία εοάσπι έοπιροτο. 
(99) Μέσους γίνεσθαι. ια οοἁ. οἱ (οἱΜ)6Ι., αἱ 

ο0ἁ. Βομ. μέσον. ἵω οἱ{. γενέσθαι. 
(1) Δυναμένοις ἐπὶ τὴν «ὐσιν. Ἱία Μοπίας., αἲ 

Μροτεί. δυναµένης. η οὐἱέ. δυναµένους. 6οἆ. Πομ. 
ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν. 

(3) Ὡς ἰογιστήν. Τή]οπιοπέ. µί )ιάίεεπι. Α.]ιοῃῖς 
λογισταί ἀϊοοραπίυν πιαρἰδίγαῖνιδ» δἳ Ἱηχία Β11ληι 
λοχιατής , 66Η56ΟΡ 6δί, οχαιη]ηαίρς, ]πμάεχ οἱ οί, 
νοὶ Ρτῖμοεβς ἱπίου πιαρἰκἰγαῖιις υτρίς, αἲί Τ1ΘΙΟΠ- 
Ειι6, τοὶ μιδῖς πεΓοῦυθ ρΓ[δοἰυΓάΠ]. 

(0) Προεδἀλετο. ΙΔ ορ. οἱ Οοπιυςβ. π οι. 
προεθάλλετο. . 

(4) Τῆς καθ' ὑμᾶς περιπετείας. (οπιρεῖ. ΠΗογ- 
(ήν υεδίτὲ ΤΕΤΗΠΙΦΙ6 ουεπίιεε, νεί εμ)ίία Όεείιγτώ ἵπ 
ῥοπίταγίεπι πιµία(ἰοπίς. 

(ὄ) Παρακα-ῶ τοίνυκ χαρίσασθαί τι τῇ ἑμῃ... 

χαίροµε» τὰ τοιαῦτα ἐπιταττόμενοι. Ἱέη οος. ορ. 
Ὀ 36 (ομ1υο[. Αἱ οοὰ. Ὁ. ὅ, Μοπίπο. οἱ Μογε]. χαρίσα- 

σθαι τῇ ἑμῆῇ δειλίᾳ χαὶ εἰς τὰ κρείττω χαταχρίσα- 
σθαι μον ὑπη τα τῆς προς νο καν. 
οῦΓειΗ 004 Γοβο αἱ πιες ]αιι [ογπιϊαἰπέ ἄοπειῖς, εἰ αἆ 
ἑα φιι Ροίίογα σ.ιπῖ μοὺῖς ειρεγίοτὶε τοἰμηεα εἰς πεὶ- 
πἰδεγὶς μ[απε ή. ἵπ οὐἱε. Παραχαλῶ οὖν χαρίσασαθαι 
ἡμῖν ὑπηρέταις τῆς ὑμετέρας βουλήσεως, καὶ χαίρω 
μὲν τὰ τοιαῦτα ἐπιταττόμενος, αὐρά ΒΙΠ. ζναιν- 
ΟΡΤΟΠΙ 905 γοφο μἰ ποδὶς τοκηίαιέε υεείτα πιϊνὲείτίς 
οῦκεςιηάοίίκ; ασ μιιέ φμἰάεηι Λα] κεπιοᾶὶ ες ἵπερε- 
γατὶ (197. 

(6) ᾿Επιτηδειότερο». 44 ο0ἆ. οἱ [ϊθμ. 1ο Β. ὅ. οἳ 
Β. 4ο (οπιδο[., δίοφιο ἱορίί ΒΙΙ. ἵπ οὐ]. ἐπιδειό- 
τερον. 

(7) Παῤῥησιάάσθαι, Τα ουἀ. οἱ Βερ. ας Οοπῦοϐ, 
[η ού. παῤῥησιάσασθαι. 
(8) Ὡς νὺν γε. ἴια οἱ. οἱ ΟοιῦοΓ. Γη οὐἵε. ὡς 

νῦν γε χαἰ. 
(5) Μερίζει. Οοπιυφ[. Μερίκεται. 
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--ᾱ ο) 

ΡΜα’. ΟΛΥ ΛΠΙΩ (10). 

ΕΡΙΡΤΟΙ.Α οχιΥΙ. 

οχι. ΟΙ ΧΝΜΡΙ0Ο. 

Οασιεγὶε αά Οἰψπιρίκιπ (γεφοτίΐ [εγὶς α]ιθεπάα εδί Ίὲε ερἰείοία, φµ (απιεπ ρακίο (αγάἶμα δετἰθὲ Ρρο(μἰ!. 
Ο)πίπηι επῖηι εαμρίίεκηε, μὲ ία ἀσαηι, [δε[ίογιπε, σμος Οἱηπιρὶο γεογῖι οὐ 11, ἱς Ροδίτέπιις [ιαθεγὶ 
Ροσ5ΐ6, π ΦΜΟ ῥγα[εειὶ θεπἰφηζίαίεηι α δὲ εκ]ιαµκίαπι δὲ (αιάεμὶ ργα καμγίίαιε [αδιαίνπι γε[ογηιίάαι. 

Τοῦτο ἣν ὅπερ ἔλεγον ὥσπερ ἔχ τινος προφητείας Α 

εἰς πάντα δεξιοῦ σου (11) τυγχάνων, χαὶ ἁπλήστως 

τῆς σῆς ἡμερότητης ἐμφορούμενος, ὅτι δέδοιχα μὴ 

χενώσω τὸ φιλάνθρωπον ὑμῶν ἓν τοῖς ἀλλοτρίοις. 

Ἰδου γὰρ ἁγὼν ἐμὸς (εἵπερ ἐμὸς (19), ὁ τῶν ἐμῶν), 

καὶ οὗ μετὰ τῆς ἴσης παῤῥησίας ποιοῦμαι τοὺς λό- 
ους. Πρῶτον μὲν ὅτι ἐμός. Τὸ γὰρ ὑπὲρ ἑαυτοῦ 
δεῖσθαι, εἰ καὶ χρησιμώτερον, ἀλλὰ ταπεινότερον. 
Ἔπειτα ὑφορῶμαι τὸν χόρον ὡς τὸ ἡδὺ λύοντα, καὶ 
πᾶτιν ἐναντιούμενον τοῖς καλοῖς. Ἔχει μὲν οὖν 

οὕτω ταῦτα, χαὶ εἰχάζω (16) λίαν ὀρθῶς. "Ὅμως δὲ 

τῷ τε θ2ῷ θαῤῥῶν, ᾧ παρέστηχα (14), καὶ τῇ σῇ 
περὶ τὸ εὖ ποιεῖν (15) µεγαλοψυχίᾳ, τὴν ἱχεσίαν 
ταύτην ἐθάῤῥησα,. 

Που βοἱ]]οθί ογαξ, ηιιοά το]υί ος γαἰ]εἰπίο 4:ο- 

ἀαπι ζᾖἱοθύυαπῃ, ουπῃ {ο η οππίριας Γ6ἱιι5 οοΠηπποάο 

εἰ ὑεηπενοίο υίθγος, 4ο (8 Ιοη]ίαίο ἀίηιο [αοἱ 1 ἱαἱθ 
ἱπεχρ]οὈίί αυαἆαπι αν]ἀϊίαίὁ πιο ἱηρυγρίίαίοιυ 

Π6ΠΙΡΟ πιο νογογί, πθ ὑεηἱρη[ἰαίέπι νεδίγαπι 1η α[ίε- 
ηἱ5 τοῦ» εχ]ααγἰγοπη. ΝάμΙ 9066 4ἱ8ογ]16) Πηθιὴι 

(θἱᾳ] ει Ππο1η οδί, ααοά πΙθοΓι!η ο8ί) : πες 18Η1 

Ραχὶ οµπι βάμοία γοζρύγαπαυο Ηδεζίαίο (ο αἱ{οφμοῦ. 

Ρε ησ, αία. ΠΙΘΙΙΗ οδἰ. Ναι Ρο 5εἱμδο τορᾶὰ!ς, 

αιαπη 1η υἱἱ 5 αίμα οοπἀμοἰυ]]έας, ἡη]υς 

(16η οἱ αὐ]οσίις οι. Ποϊπάο αυἷα βαυπἰαίεΠι 

διιδροοἰαι Ἰνάῦεο, υἱ στι δυανἰίαίοιη οςἠηρυαέ, εἳ 

Ριιο]ῖς οιηπίδιις Τεῦας αἀνθγδείας. Αίφιιο Ίος 

αμἱάεπι ία 9ο ὈὨαὺωμί, 4ο ΡΕΓ(ΙΑΠΑ τοσίε εοη]ἱοἷο. 
ΝΗΙοιηίπ6 (αππεη Ὠθο, οἱ αβίο, (παφιο π ὑοησθοίίν ἁληάϊς [ενα]ἰίαις [Γείμθ, Ίαιο Που δυρρΙίόλ- 

ευποαπι οῄθιτγο πιληίπιο ἀιυ]ίανγ]. 

Ἔστω χάχιστος πάντων Νικόθουλος, ὃς ἓν ἁδιχεῖ ῃ ῥΡἱΐ 846 ΠΙΟΓΙΣΙ 111 οππίαπι φοε]ογαιἰβαίηυς Νἱ- 

μόνον ὅτι δι’ ἡμᾶς ἐστιν ἑπίφθονος (16), καὶ τοῦ 

Ῥέοντος ἑλευθεριώτερος. "Έστω καὶ διχαιότατος ἆν- 
“θρώπων, ὁ νῦν ἡμῖν πολεμῶν. Αἰσχύνομαι γὰρ χατ- 

ηγορεῖν ἐπὶ τῆς σῆς ὀρθότητος, οὗ πρώην ὑπερεμά- 
χουν’ ἀλλ οὐχ οἶδα εἴ σοι παραστήσεται δίχαιον (11) 

ὑπὲρ ἄλλων ἁμαρτημάτων, ἐν ἄλλοις ἀπαιτεῖσθαι 
δίκην, χαὶ τούτων ἀλλοτρίων, χαὶ οὐδὲ ἐχουσίων τὸν 
οὕτω χινῄσαντα τοὺς οἰχέτας, χαὶ τοσοῦτον ἀγαναχτή- 

σαντα, ὥστε ἑνδοῦναι τῷ ἐγχαλοῦντι προθυµότερον, 

Ίπερ ἐχεῖνος (18) ἐδούλετο; ᾽Αλλὰ δεῖ δουλεύειν 
Νιχόδουλον, Ἡ τοὺς τούτου παΐδας, ὃ δοχεῖ τοῖς 

ἐπηρεάζουσι (19) ; αἰσχύνομαι γὰρ τὴν ὑπόθεσιν τῖς 
ἐπηρείας καὶ τὸν καιρὸν, εἰ σοῦ τε ἄρχοντος, χαὶ 
ἡμῶν παρὰ σοὶ δυναµένων τοῦτο γενήῄσεται. Νῦν 
βοηθεῖται τὰ δηµόσια; νῦν αὔξεται τὰ βονυλευτή- 6 

ρια (24) , ὅτε λυπεῖ τὰ ἴδια: Μτδαμῶς, ὦ θαυμάσιε, 

μὴ τοῦτο παραστήτω τῇ σῇ καθαρότητι. Ἁλλὰ συν- 
εἰς μὸν τῷ πτηνῷ τάχει τῆς διανοίας τὴν ἀφ' ἧς 
ταῦτα γίνεται χαχοίθειαν, αἱδεσθεὶς δὲ ἡμᾶς τοὺς 

σοὺς ὁπαινέτας, φιλάνθρωπον σεαυτὸν παράσχου τοῖς 

χινουµένοις χριτὴν (31), ὡς οὐχ ἀνθρώποις µόνον 

(10) Αἱας ΟΙ ΧΧΙΧ. Βογίρία ορΊεπι αἰτοῖίου {σπι- 
Ροιο. -- Ὁ Ἱυμπίῳ. 004. Ρὰ88. Ὀλυμπίῳ ἄρχοντι. 
ὡυά. Β. 5. Εὐσεθίῳ φίλῳ. 

11) Δεξιοῦ σου. Ἀοηίδο. οἳ Μογε]. δεξιός σοι. 
19) Εἴπερ ἐμός. η οοἆ. Ῥα55. Ἰὰ.6 γδγὺα ἀθδιιπί. 
15) Καὶ εἰκάζω. ὡοά. Βοφ. Μοπίαο. Νυγεἰ. οἱ 

(6ου1δ[. καὶ ὡς εἰκάσω, αἴφμα πἰ οο)]εἷο. 
(14) Παρέστηκα. Ἶα «οἱ. δἱ Περ. εἰ Ρ.88. Μοῦ- 

ἰαπο. Μοωγε]. αἱ Οοιπὺς!., βἰσπιιο Ἱομίί ΕΠ]. νι οὐ]. 
παρἑἐστησαν. 

10) Περὶ τὸ εὖ ποιεῖν. Ιια οοὰ. οἱ Π. Ύδειπη 
εο. Εὺωρ. περί τι εὖ ποιεῖν. η οἱί. περὶ τοῦ. 

(16) Εστὶν ἐπίφθονος. Οοπιυοῖ : Γπουϊαϊα (αδογαῖ, 
αἱ ἑπυϊαϊα Παθείμτ, ΕΠ]. «Γπυϊάϊα [ασταί, «ιιοά 
υιαρίς αοίνιπη ν]ἀείας, ΜοΣ, ἑλευθεριώτερος. Όοιη- 
Ῥο[. [θετα[ἰοτὶ ἱπφεπίο, νἱτ βοἱ[ἱεαί ἱηβομιιις, οί 
ορροπίί, αυοάὰ αἀάϊσθηάις ϱἰί 96ι ν]ιι]. 

(17) Παραστήσεται δίκαιον. 0ο. τὸ δίχαιον, 
αιιοι! Οομιυοί: μπι ας εἰθὶ ρεγΚαδΚΤΗΠΗ δὲ, μέ, οἱο. 

(18) Οὐδὲ ἑκουσίω» τὺ οὕτω κιγήσαγτα.,. 

εοῦι]ς, οι] ου υπίπι ἀιππίωσαί δυθ]ας θ6ί, 

αιιοἆ Ργορίογ πο Ἰηγἰάϊοθυηθ 4ο Π9ετίος εδί, φὐαπ] 
ρατ οί. δἱί ἱίαπι τυγδΗπι οιηίαπι ]υβεφείπιυς ἶς, 

αυἱηµΠο ΠΟ ορρισμα!. Ῥυέοί οµἶπῃ πω αριά {81Η 
ἱπίοργϊἰαίθιη θΙΗ1η 46οΙΙδΔΓ6 (Ηδη ΠΗΡεΓ ἀθ[εμάδυα[η. 
ΛΙ Ἰαιιὰ δοἷο αν Ἰδί, αηιιπὶ οχἰδηιαίυγιις οἱς, 
άθ αἰίοπίς ρ6οςα!] Ρας αὉ αἰιῖς οσροιὶ, ἆο αἱἱ6- 

μ]ς, ἱπαιαπῃ, 46 Πο νοἰαμίαγ]5 αιῑάεπι : ἵπ οΓΙΠπΙοη 

νουαοὶ Ποπιίπεπι, αμὶ ἁδηιιθ 344εοΟ [αιημ]ο5 5υο08 

Ρογπιονί!, αἰσητθ Γεπι ἱπάίρηο (μὲ, οἱ αοοιιδαϊοτὶ 
Ργοπιριΐ9 οἴἵαιη, αιιαῦι {ο νοἱεῦαί, οε5ςεΓῖ7 Αι 

Ριορίθοτοα Νἰσοουα]ωμε, ἀιιί ο]Η5 ΡΙΙ6ΓΟδ, η δοεντέ- 

ίοπι αἀάαοὶ οροτίεὐαῖ, αθιηαἀιλού 18 αἱ 1ρ8ί 
Ἱη[εδιῖ δυηἱ, ρἱαοςίι Ἱ ΜΙ! οπἱπι ριάογοεπη ἱπου]έ 1 

1υτίῷ οα158 (6ΠΙρυδαυς, αἱ, ἰο ργῷβ]6, 16 ου! πριν] 

(ο ἱρ8ὶ γαίθαΓηυς, Πλ! οοπ6ῖηραι. Ναποπο [δοί οοἱη- 
πιοὐῖς οοηδιυίίαγτ Νμηοπο αασοπίτ (ύπαϊία, 
ἀπ γ6ν ργϊναί ἱαυογαηίὸ Νο, αιιῶςδο, νἷς αὐμι]- 
Γαπάθ, Πθ οσο, ἱπαιαπ], ρυτ]τοἱ αἰᾳις ἱμεμτίεαιὶ 

εις ἱῃ πΙθηίεΠῃ γεη]αί. Ὑογυπι ρτο νο]ιογὶ ἱηρουίί 
αἱ ερ]οὈ]ίαίθ ας ρεγρἰοαοία ἱπιρτουίίαίθυι 6411, 

ἀγανακτήσαντα, ὥστε ἐνδοῦναι... ἥπερ ἐχεῖνος. 
Ιια οοἆ. Περ. Ἰ. οἱ Ῥαθε. Μογε]. 4ο Θθοὔυθ[. Δί 
Μοπίας, τὸν οὔτε χινήῄσαντα... ἀγανακτήσαντα. η 
εί. οὐδὲ ἐκουσίων τοὺς οὔτε κχινήῄσαντας... ἀγα- 
νακτῄήσαντας, ὥστε ἑἐχδοῦναι... εἴπερ ἐχεῖνος, ηιιοή 
ΒΗΙ. : Όε αἰἰεπὶδ, ἱπημαα, ας πε υοἰκπίαγ]]δ Φπἰάεπι 
Ῥαμαπι ἐῑς ἱγγοφατὶ, φκὲ πες [αηιμ[ος 5109 εοπεαγΗΜ, 
αἀπιὶεσμπιημό [αεἰπμα αάεο ἰμάίφκο εἰ αεέτθο απ!πιο 
μ{εγιί, Ἡί ϱοδ αεοιμ»α(ογὶ ργοπιριϊκε οίΐαπι ϱπαὰ 
υο[εῦαί ἀεαἰάετϊπ!. 

(19) Τοῖς. ἐπηρεάζουσι. θς θθηυηπίαν ἀθθυηί 
ἵτι ο]1.;, 5ο γοδύαυπἰεοάᾱ. [ερ Π, Β. 5, οἱ Ρα58. 
ΜοτεΙ. οἱ (ο1ΠΗ6Γ., ἱρνθ θἰἶλιμ Μυηίας., Ιεεί νΥἰ- 
1ἱ056. | 

(30) ΝΟ» αὔξεται τὰ βου.ευτήρια. Τα ϱΠΙηεΦ 
εοὐ. ποβιτὶ, Μοτο. οἱ Οοσιπιίθ[. ἵα οὐἰί. τὰ αὔξει 
τὰ ῥουλευτήρια, τἐά]ίημο ΒΙΗ1. Ἀπειε (γ]θεπαίια 
αμφεδίῖ, ειηὶ ει τόν ργὶναία ἀἰεεγμ οἶαμί 

(21) Τοῖς κιουµένοις κριτήν. ἰία εοά. Τεβ. 
οἱ Όα55, ἡωτοί. θοιὺο[. εἰ ΒΗ1 “1 νεγδιοµς ἵω 
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υηάο ἴμδο ργο[οϊδοεμη Μας, αἠπιαἀνδγίθης, 4ἴη!ϊΙ6 Ἰνο- Α διχάζων σήμερον, ἀλλὰ χαὶ ἀρετῇ χαὶ χακία οὗ 
ΠΟΠ οξίαιη ποδίγὶ οπµ5α, αἱ ἵσαγυη Ἰαυάυη ρτα- 

ὁ0πο5 δις, ὑομίσπυπι αἰᾳμὸ άΠΙάηυΙΩ (6 ἴῑς, 

αι πιοτοπίς, ]αάΐσειη Ρργαῦο: (4Π4 ΠΠ Ώοη ἴιο- 
πιπίθα 5 ἠυπίαχαί Ιοάιθεγπο ἀἱςθ {19 ἀἱ6θηΒδ, ΥογΙπι 

ειἶαιηπ υἱγιυῖ 4ο γ]ο. Ου]ις ααἱάσπ γαὶ πιαρῖς, 
αὐσηι ςἵηριίοζυπῃ λουιίππι, ταῖἰο θἱ οιιΓα Ὠδῦοπύα 

δι, ἰἱδ αἱ ίο νἱγίαιο γε[ογυέ, ας ργΦ/6εοΙ πααετὸ Ρρτυυο αίᾳιο οοπιπιοίυ [απαυπίης. 

μᾶλλον, ἢ τοῦ (23) χαθ) ἕκαστον, Φροντιστέον τοῖς 

ΥΣ χατὰ σὲ τὶν ἀρετὴν, καὶ δες'οῖς ἄρχουσιν. 
Ἔσται δέ σοι παρ ἡμῶν ἐπὶ τούτοις, οὗ τὸ τῶν 
εὐχῶν µόνον, ὧν οἶδά σε μὶ περιφρονοῦντα χατὰ 
τοὺς πολλοὺς, ἀλλὰ καὶ τὸ περιθόητον χαταστῆσαι τὴν 
σὴν ἀρχὴν (35) πᾶσιν, οἷς γνωριζόμεθα. 

Ῥτο Πῖθ αυίστη 
τεῦιιδ ΛΟΝ Ῥρεςθ ἀμμίασαί 4 ποίς Ἰαυίέατας 65, αὐας ε0ἱ ἱαιάαυααυᾶπι, υἱ Ρρἱεγίραιο αἡίς, ο0η- 

μωππρίυϊ 9656 βοἵο; νδγυιη Π]{ιἆ οἱἶαπη, υἱ οἰαΓΗ]η 4ο οεἰοῦτο έἔπαπι Ἱπιροσίήπ Αριιά ο05 οΙΗΠ98 γεάαίυγ, 

«ἱῦα5 ποίὶ δµπυς. 

αΙΤΠ. ΑΡΤΕΗΙΟ. ΡΜΖ’. ΑΣΤΕΡΙῃ (1). 
(επεῖπα φμ(ὸ δεηΗΜ(ΗΥ αά ΑεἰοτίιἩι ερὶκιοἰα, ε]ικάειὶ 514 ατηπιεπέ εἰ (επιροτῖίς, ας µρεγίογες. δεγοὶ 

Ν ῥδαας ρηη αἰίφνοά ραϊγαγαπῖ, οὕ] μα εαµσα αεεισαίοτ φαερίαμε, εν] μα οι ραἰγοσϊπίκην εκεεερεταῖ ὄτε- 
/ογίκε, Νἰεοθμίκηι, ας νε[ι(ἱ εδδει ακείοτ ἀεί[ῖοιί, ]κάϊείο ρεγδἐφκεδαίκν, φκαπιυἰς «αἰἰε[ασεγέν ἔρεοσφκε 5εγνου 
ἰΓαά6Υ6 ΝΟ ΓεεμδαΤ6, ἔλλο οβετγεἰ Αἰεούκέ». 

Ομἱά Ό6ο {ωδίίας Τ οἱ (4116Η, ουἵη ουμίαν οἵεα-  ἍὗΤί θεοῦ δικαιότερον, ἀλλ ὅμως πάντων ποιητὴς 
ἕως ας ἀοιμίηυς βἰί, ρεευ]ἰαχ]ίέος αἱδὶ ρορι/η Ίδγδε- 
ἱίουιη νἰηάϊσαί, θΗυ1ηᾳύ6 Ποπιίπαί : πες γετεῖυς, 

16 Ίου Ποπῖηθ ἱμ]αδίυς οχἰδίηδίις, Ουἱά ἱρίεις 

επῖγυση, δἱ πο φυοᾳς6, 4Η απινὶς οιπίυπι, αὐ1 δυῦ 

ὑοδίΓᾶ Π]απι οἱ Ργ[θοίυΓγὰ διπῖ, ΟΙΙΓΑΠΙ ϱδΓαΠ1Η5, 
αγοζῖυς (4ΠΊ6Ώ μπι Ν]εοδυίααω 195 οοπρἰεςίᾱ- 
1005, 446 6ἱ ϱεμοθςἑυ1ἱ6 ποθίγ οἱ μιογὺί ουγδέοΓοΠὶ 

αβηοδείΏιιϐ, 46 γοἰυέ διιΏθἰ ία οἱ Ὀαουπ ης - 

ενα! Πηοδίγο υ]δυίωαθ. Ηυπο Εὺἱ οἱ ρε; (ο ρτᾶ- 
δἰάί οοπιπιεηάθίπυς, ϱΓανθ ἁἀπιοάμηὶ οἱ 46ΘΓΡΗΙΗ 

«5956 θΣεἰδΙἰηι8ΗΐΘΒ, θ6ἱ, Οµ1Η ἀἱἱοφ οχ ριαυὶδδίπηὶς 

οἵδιη αοοιθαἑἰοπίυιας οΡρογα ποδίγα Πῆθγοπιυς, αίηιιο 
ἱπιρεϊπιίς 608, αἱ ηυΠο 63 Υ05 ἁοομδαίοΓθς 56 ρτγᾶ- 

Όεηι, ΠυΠο {8Π1θΗ ηθ ἃ οαμπηπία αμἱάθπι δὲ η μα 

νοχα(ίυμο Ινογαγεθ ηδα 5; οἱ αὐοπ ἵπ οσἰετὶς 
Ποπογόπι οὐξίήσπιυς, Ἠυμηπο ἵἱῃ ποδἰγῖ πἰηίιο «ϱη- 

δθᾳυΔΏυς; ἰάδιηαμο Πηονὶδ αροϊἰἀαί, ααοά οευ]ίς, 
αηυἱ αἰ]α οθγπεηίος 5θἱρ5δος πιἰπίμιο οεγµυηέ, απί 

αιοά [οπι]]ας ἱη ἱπιο βἰἶΒ, αἱ ρτορίπφυα Ίοςα Πθ- 
ἠααυ 4. αἱ]υθηίεβ, Γεπιοῖα ἱτίμαηί. δὶηί 5416 

δἰγοεία νο] ρἱιιδᾳατη αἰτοοία, ας 4 ριοθγυ]ῖ ρᾶ- 
ἱγοία δυηί. (ααΠήαπι [οΓαςδο αιιέ ΠἰΙ ΟΙΏΠΙΠΟ 

6556, Δυἱ Ρητνα δαἱίοπι Ἰηνομ]γορίατ, δἱ ιποάο ργᾷ- 
φοτ]ριϊ αὐ ἱηᾳυἱφοΏοῦΙ (επιρογίθ ἀπριςίίδ ργεπιὶ 
1Ο οοηίἰροΓί. Θιἱά Ίου {πο δἆ ἀοιηίηος, φυἱ 

ὧν καὶ δεσπόττς, ἐξαίρξετον ἑαυτοῦ λαὸν ποιεῖται χαὶ 
ὀνομάςει τὸν Ἱσραἡλ, χαὶ οὐχ αἰσχύνεται, μὴ- ἄδιχος 
παρὰ τοῦτο (2ὺ) νοµίκηται. Τί οὖν θαυμαστὸν, εἰ χαὶ 
ἡμεῖς πάντων χκηδόµενοι τῶν ὑπὺ τῖν ἡμετέραν χεῖρα 

καὶ προστασίαν, πλέον τοῦ υἱοῦ Νιχοθούλου περιεχό- 
µεθα, ὅν καὶ Υηρωχόμον χαὶ νοσοχόµον γινώσκοµεν, 
χαὶ οἷον ἔρεισμα (26) χαὶ βαχττρίαν τῆς ἀσθενείας 
ἡμῶν ὑποθεθλήμεθα. Τοῦτον ὑπὸ τὰς σὰς τίθεμεν (31) 
χεῖρας, καὶ διὰ τῶν σῶν ταῖς τοῦ ἄρχοντος, πάνυ 

δεινὸν νοµίζοντες, τοὺς μὲν ἄλλους καὶ τῶν µεγίστων 

ἐγχλημάτων (28) ἐλευθεροῦν δι’ ἡμῶν, χαὶ πρώτους 
ΥΕ τοὺς νῦν πικροὺς χατηγόρους' τοῦτον δὲ μηδὲ 
τῆς ἑπηρείας δύνασθαι, χαὶ ὓς τυγχάνοµεν ἐπὶ τῶν 
ξένων τιμης, ταύτης ἐφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν (29) μὴ τυγχά- 

ϐ νειν, ἀλλὰ ταυτὸν πάσχειν τοῖς ὀφθαλμοῖς, οἳ τ' ἄλλα 

ὁρῶντες, ἑαυτοὺς οὐχ ὁρῶσιν, ἡ τῶν πηγῶν ταῖς ἐν 

βάθει χειµέναις, αἳ τὰ πλησίον οὐχ ὑποῤῥέουσαι, τὰ 

πὀῤῥω ποτίςο»σιν. Ἔστω δεινὰ τετολμηµένα (20) τοῖς 
παιδαρίοις ἡ ὑπέρδεινα' ὥππερ οὖν ἴσως οὐδὲν (51), 
ἢ μιχρ»ν εὑρεθήσεται, εἰ μὴ τῷ χαιρῷ τῆς ἐξετάσεως 
στενοχωρηθείηµεν. ᾽Αλλὰ τί τοῦτο πρὺς τοὺς δεσπή- 

τας (22), οἳ μτδενὺς τῶν γεγενηµένων χεχοινωνή- 

χασιν; ἢ τίς ὁ λόγος, ὑπὲρ ἀλλοτρίων ἁμαρτημάτων 

ἐν ἄλλοις ἀπαιτεῖσθαι δίχην, χαὶ νῦν τῶν δημοσίων (55) 
φροντίξειν, ἡνίχα λυπεῖ τὸ ἴδιον ; 

δοτυπι, (υ θνοπετυπί, πι] οηΙπο οκ ῥρατίο ραγιιοῖρες [Πιεγυμεὸ Αυ ίο ἴνσο ελίο θδί, ιὲ ργο 
αἱἱοπί5 ρεοσα{ίς αὐ αἱ ρῴη οχρείαηίας ἆο ΠυΠο ρΙ ]ἱσάΓΙΗΙΩ Γόγη οµΓα 5υυουμάα δἷί, ου Ρρτϊνοια» 
ἀϊθογυσίαηι Ἱ 

οἵε. κρητην. Νρο ωοπο ΒΙΙ]. τοῖς κινουμένοις, ης Ὁ ἵπ είν. ἀξερί ἐγχλημάτων. διρρίονίϊ Β1Ι1., αἱ ρο- 
μὲ εοπεἰιαἰἑ δ.1ΐ, 56ᾱ ροἱἱ8, η ΡΓαΜΕΜ(Ε πεοοίἰο, 

Ν οαμεὰ σικῶ πιουείμγ. 
(23) Ἡ τοῦ. Πα εοή. θἱ Ρ498. Μογοί. ας (οι1)οΓ. 

Άι Βος. οἱ Μοπίαο. ] τῶν. Ἱη οάϊι. ἡ τοῖς. 
ή Σὴν ἀρχή». ἵια οο. ἔορ. δἱ Ῥα59. Ἱπ οὐ]ί. 
ν υὁεβί. 
(24) ΑΙας ΧΙΙ. δουἱρία θ0ἀ6ΙηΠ (6ιηροίο. 
(325) Παρὰ τοῦτο. ΙΔ οοὰἆ. Μοπίαο. Μοτο]. α0 

6οπυε[., εί οἱ ἱερειάμιῃ αι ΒἰΙ. 10η παρὰ 
κοῦτον, υἱ Ἱη οὐἱε. 

(96) Καὶ οἶον ἔρεισμα. ΟοΏΏε[,. Ας θεἰιέ εκε- 
(ειίαομίωπι. 

(21) Τίθεµεν. (ο. τιθέµεθα. ΜοΣ, χα) διὰ τῶν 
σῶν ταῖς τοῦ ἄρχοντος. ΒΙΗ. Ει Ρεν (ε ρηϊπείρὶ, 
αυοά, αἲϊ οοπιοΓ., ηἱμλίθ ἱμρογαίουσπι δοµαί, Εις - 
μυ, 
τίς Ογπιρίο ργαἰάί οοιπιιεπάαν]ὲ. 

(38) Μεγίστων ἐγκ.)ηιάτων. ἵια οοἆ. οἱ Ἰέοα. 

ρΦεἱαὶ, νεἱ /μάΐοἱ. ονότα Νιοοδα]ίμη 0ροσο-. 

εί, νθδυίηιις, ἐ9 ϱγαυἱκεϊηές ρεγἰεµ[ἑδ. Ῥτο δι 
ἡμῶν, οὐ. Ἡ. Μοηίαο. Αοτοί. οἱ Οοιμϱ[. ύοπι 
δι) ὑμῶν, ορέτα υὈεείγα. 

(29) Ἔρ ἡμῶν αὐτῶν. Πιορῖίι ΕΙ. ἐφ᾽ ἡμετέ. 
ρων, οί δδηΡιϊ6 ροριυ]αἲ. 

(50) Δεινἀτετολμημέγα.6 κ. τὰ τετολμηµένα. 9ἱο 
εκ θο1δε[. αἱ νθγῖ! : (6 α εετοὶς ΡγΦ εκ πιρια 
ιός ον πππιεδεμ ές, υἱ ἱηφυἱὲ, Φίὰ5 [80ης Ιεγοι. 
η. : 5 α ριοΓὶδ. 
(51) "Ὥσπερ οὖν ἴσως οὐδέν. Ἱία εοά. Βεμ. οἱ 

(11098, η ο1ίι. ὥσπερ οὐδὲν ἴσως. 
(23) Τί τοῦτο απρὸς, τοὺς δεσπότας; Οκίά Λος, 

ηοῦ αά Ποπιαπος, αἲὶ (οπιδεί., αἱ ἱπορίο νογιίι ΒΙΙ., 
οι! σκ/ά Λος αά έτος 7 

(65) Τῶν δηµοσίων. Ἱϊα οοἆ. οἱ [9μ. η οά]ι. 
τῶν ἀθοδί, Μοχ, Ρο λυπεῖ, οἱ. Ἀυπῇ. δίὸ ορὶδί. 
Ρργαςοι. οἶγοα [1ό11. 



ο. ολα 
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α ΙΠΟΟΜΙΗ 1ρ8 ᾳµοηι6 ρἱαρασιίπι ποῖφ ἱμάΐσαπι Ἱ [ος Α. μεῖα, τοῦτο τεθαύμαχα. Μὴ τοΐνυν παρέργως δέςξη 
 καπο ἀθπι]γδίιιδ δπι, θιοοίγοα πο ἰά, αιιοά [πάω 

εδί, δὐδάθφιιο αεοἰρίαδ; Υδγι]η ηιοά αςοἰά{ί, ἱρ90- 

ηιοῖ αἆ Ἠ08 ΡΓΟ[ΕΟΙΙΒ, πουίς 6χροῦθ. ΑάΦὶί 4άοαιθ 
ἀϊφεοπις ἱρ5ε6, υἱ ου ἱπιλη(δ, ου]15 αγοθδδἰίς, Γαἳἱο0- 

116ιὴ βιιυοαί, 4ο 46 μοπιϊπὶς οὐίρί γἱία Πιάϊοίαπι 

οχκοιρἰαι. Νεφυο οΠίπι {411 61Γρ6 αίηιο Ιπάδθοογμ]η 

[ποπ ἵῃ ποβιτὶσ ῥρτορειπού!π; οσο ρετρείταυὶ 

{εγγθ Ροβµπιυ8. 

127 οἱ. ΑΡΤΕΠΙΟ. 

τὸ γεγονὸς, ἀλλὰ τὸ συμθὰν, ἐλθὼν διὰ σεαυτοῦ, 
παράσττησον ἡμῖν. Παρέστω δὲ καὶ ὁ διάκονος, χαὶ 
λόγον ὑφέξων τῆς χατηγορίας, καὶ τύπον ληφόμε- 
νος (49) περὶ τῆς τοῦ συντριθέντος ζωτς. Οὐ γὰρ 

ἀνεχόμεθα τοιαύτην ἀσχημοσύνην τολμᾶσθαι σχεδὺν 

ἐν ταῖς ἡμετέραις ὄφεσιν 

ΡΝ’, ΑΣΤΕΡΙΩ (50). 

Εα ργϊπιίς [μ]εε ερὶείοἰᾳ αά Αδίετίωπι υετδἰς οο[[ἰφετὲ ΡοδΗΙΑ, ΡίΝΓεε (Υερογ αἆ ϱΙΗΗ Πἰ((τας ἐτεί- 
ἀἴδεο. Οπι επῖπι [γεφιεπίδγ εεγἱρφεγῖ!. εἰ ρακεἰεσίμια ειρεγείηὲ ορἰφιοίᾳ, πικίία Ρέγἰετμέ κέεέςεεε «εί. Π]υά 
βοῖο Ι1Π6 Β3Ρ6 3ο {19 Ιηυ]εῖς γοῦι5 [ιίογαν 34 (6 ἀεάΐνθο, {πφμίί γεφοτίμς. ιδ Πιεγίς (θεογθίκηι Φἴαεονακα, 
υἴγπι οτἰμιίμπι, εοπιπιειάαί : υπ αἰίμπι Πο 6556 ΡΙΙΙΕΠΙΝΦ (οδογΙμ Τη αὐ εο οκἰ εµροτἰοΥ ερἰὶοίοία εετὶρια 
ε»/. 

Ιωβίος πιθ, οἱ δοιψθ[θ, 6ἱ ἴὰΙΠΟΠ Ίου Πποιμίλο Ώ Χαίρω χαὶ γράφων, καὶ ἐγχαλούμενος ὅτι μὴ 

αοουδαξ], ᾳυοά ΠΟΠ 86ΓἱΑΠΙ, δἱ (ὐὰπύο ὧου ο0- 
εΙπραί. Ναπ δυ4νόβ 4 οιιιο αςζΗδαίίοηθς (0 θυηῖ. 

Οµδησ απ ἰ]μά δοἱο ΙΙ 8ρο 4ο 6 πιω]ῖς γοβυς 

Πμεγας αἆ (ο ἀθάίδδο, ἀἰ4Ιθ 44θο 68 Ύϱοαυ6, 
ᾳ 59 ριεοίθιι6 4 {9 ροιἰυγἍπῃ, οοιβθςίΗΠὶ 65866. Λί 

ἱ Πλ] δι, «θγίο οοξυπι, αἱ ὑδμαβςίΐβ 4 {ο αΠθοίὶ 

ιιΏί, Ιω] έυ4ο Πίθγὶδ πιηοῖς ἰοδιπιοπίο οβὲ. θυοά 

οἱ ἵὰ φάθιη απι]ο]τία ἱοουρίοιίογ 69, οαυ4π υ) 119 

νυία [θΓΗέ, 60 οοπίτα ἵπ Ροἰομἀο Επιά]ος 60η). 
Ἰρ9ο 64ηπο τ]γυέ6 ργἱμοἰραίμπη λμοας» η μἱ δἱοπι 
ἱβηοφεαίες, ἱηιρογέυμ]ίαιἰ ηοἰαιη Γαρὶοηιΐ; αἴιδ- 

ἀοᾳηιἱάθιη ορίπαπι 6666 πιοόσΏ, Ραριεηίϊς 66Γ- 

10ης Ργοδἰέμηι δδί. ΟΦίεγυπι Ώ6θο ρται] α0θση- 
τς, αιἲ (δί ἡιιά ργσυιέ, τι 4θ αἰ]ς Ώ6ηθ πιεγθα- 
6, ΟΟΠΙΙΠΙΝΩΘΙΙσΙΙ6 6Ηϱ[αςἴίΟΓ6ΗΙ, ΠμΟΓΙἰᾳάθ 6ο- 

εἶππι ποὺῖδ ργαφίθοὶἰι. Αό Ρρτορίευεὰ πιπο Φήοφιιθ 
Ρ6ευ Ἠ4Π06 Πεαπι ερἰδἰο]δίη [γαίσοη) 40 οοΡἱ80ΟΠΗΠΙ 

µοβίτιπι 6οουρίυπι Μδἱ (γαύο, νίταπι εί πουὶς οχἰ- 

ΠΙΙΙΙη 4ο βρἱθοίυσω, οἳ Εεο]εθίῶ ΘΗΠΠΠΙΟ δια, τοβα!15 ἱ ἵπ 1 τοις, 

γράφω, εἴποτε τοῦτο συμθαίΐνει (51). Χρηστὰ Ὑάρ 
σου χαὶ τὰ ἐγχλήματα. Καὶ τοί γε πολλάχις (53) χαὶ 
περὶ πολλῶν ἐπιστείλας οἶδα, χαὶ μέν τοι χαὶ τυχὼν 
περὶ ὧν ἐδεήθην σου. Καὶ εἰ µή τι ἄλλο, τό χε 
πλΏθος τῶν εὖ πεπονθότων μαρτυρεῖ µοι τὰ χράµ- 
µατα. Εἰ δὲ σὺ μὲν ἀφθονώτερος εἶ τὴν φιλίαν, ἤ 
τις ἂν εὔξοιτο (ὔ5), ἐγὼ δὲ περὶ τὰς αἰτήσεις δει- 

λότερος. Σὺ μὲν ἔχε τὰ πρῶτα τῆς ἀρετῆῃῆς' ἐμοὶ 

δὲ συγγνώμη τὸ φορτιχὸν φεύγοντι, ἐπειδὴ πᾶν µέ- 
τρον ἄριστον (54) οἶδεν ὁ τοῦ σοφοῦ λόγος. Πλὴν τῷ 
Θεῷ χάρις, ὅτι σοι τὸ εὖ πο:εῖν ἐνεχείρισεν, οὕτω 
χοινὸν ἐπιστήσας ἡμῖν εὑεργέτην τε (55) χαὶ συν- 
άρχοντα. Ἐπεὶ χαὶ νῦν ἐγχειρίέω σοι διὰ ταύτης 
µου τῆς ἐπιστολῆς, τὸν ἁδελφὸν χαὶ συνδιάχονον 

ἡμῶν Γεώρχιον, ἄνδρα τῶν ἑξαιρέτων (56) ἡμῖν, 
χαὶ τῇ Ἐκχλησίᾳ χρησιµώτατον, ἀξιῶν θάρσονς 
αὐτὸν τυχεῖν (67) ἐν οἷς πρός τινας διαφέρεται, χαὶ 
μὴ συναρπασθήναι τῇ τυραννίδι. 

η αυἶδιβ ουπι ποηπιής 
οουίεηάϊ(έ, ἀιοίαπι οὐ]μοβί, Ώου ἱπίαμα εἳ ἐγταπι]σα ροίεηιία αΌεἱρὶ θἱωαίυς 

ο. ΝΕΟΤΑΠΙΟ. ΡΝΑ΄’. ΝΕΚΤΑΡΙΩ (68). 

Νεείαγίκπε τοφαί κ (εογοίνπι υαγὶϊς εαἰαπιῖία {δες α[Πίείηι ἀοπιεείίεοτμι οομιἰ εοπιπἑπάει. 

Ῥιασ]αγο Π)υ]ἱ ἀς πιθηῖο έτα οο]εοίάγδι (αοἱ 1ιδ; 

ἔπιο ροίῖυς μοιι οορ]θομΙ γα ἀπουμί, 5ες ποὺὶ5 ϱἰο- 

(49) Τύπον «Ἰηγόμενος. ΒΙΙ. Ασε 4ε[ιοηηηίε οὐ- Ὁ 
εγὶί υἱία [υΤπιαπι αἴηιε εφεπιρίµηι αεεὶρἰαι. Οὐδειιγα 
ΓΟΓΘΗ9 γουγβίο : εΙαγίος οετἰὸ οἱ Ρο; νοςθιῃ τύπος 

Ιπίθἰφογοίιν ιοί. Τύπος ορ ]υὐοίαπι ογαί 
{ο ἰίς Ιπεγἰοσυαξαγ (οτο, φυἱ εροΔ{ιογίὮηδ ΠΟΠ 
ΡαΓί4 [αοθγοηί, δέ αιιαάγαΓθιηέ γαἱἱοιιός. Ὑϊάο ΘΟοι- 
ςίδη/ἱηἱ ἰοχίσοιι αἆ νθγὺιΠΠΙ τύπος. - 

(60) Διαφ ΟΧΧΥΙ. Βοιΐρία οἶγοα ἰάθιῃ (6ιηρις. 
οΙ) Τοῦτο συµθαίνει. (04. Ῥα88. τοῦτο συμθῆ 

νθν. 
(59) Τοί γε πο. λἀχις. Ιια οοἁ. δἱ (Οοπιδο[. Ιπ 

ο]{. τοί γε πολλά. 
(52) Ἀφθογώτερος εἶ τὴν φιλία», ἦ τις ἂν εὔ- 

ξοιτο. Τὰ ορ. Ἡθρ. Π. εἰ ὔαν8. 4ο Οοι)εΓ. αἱ 
γοιάἰί :(0κοά οἱ (1 αλεὶοἰεία' {εηίθιις Πβεγα[ἰογ δν ήμαπι 
μ[ίμ5 ο) αυεγῖ!. Ἁλυμίαςο. εἰ Μυγοι. ἀφθονώτερος εἶ 
τν φιλίαν, τὶς ἄν. Ἰη οι. ἀφθονώτερος ἡ τὶς ἂν 
εὔξαιτο. Ὑοεγηί αμίοσι ΕΙ. (κο οἱ ι φάει 
ομιΗ εοία (ἰδετα[ίαίο [μη Σπρέγας 

Καλῶὼῶς οἱ πολλοὶ στοχάξονται (59) τῆς σῆς δια- 
νοίας' μᾶλλον ὃδ οὐχ εἰχάζουσιν, ἀλλ᾽ ἡμῖν φιλοτι- 

(64) Πᾶν μέτρο» ἄριστον. Οοπι]νε[. : ϱαἱάφκὶάα 
πιοἰοετὶ]ίαίε οριἴπιμηι εί. 

(56) Εὐεργέτην τε. Ίο οἱ. Πεμ. οἱ ΟοπιδεΓ. ἕη 
οἵι. τέ ἀοὺῦςί. Μοςχ, ἐπεὶ χαὶ νῦν. [ία Βοᾳ. ἴναας. 
Μομίαο. ΒΙΙΙ. 4ο Οου1)ρΓ. 1η οὐἱ:. ἐπὶ χαὶ νῦν. 

(ού) Τῶν ἐξαιρέτων. (04. Ῥ458. τὺν ἑξαίρετον. 
(57) Ἀξιῶν θόρσους αὐτὺν» τυχεῖν. ΒΙΙ. δὶ. 

ΦΠΙΠΙΦΗΕ φιιἱ ἵν ἐἶδ γε» βάκείαπε οὐ ἱπεαξ. 
(58) ΛΙιας Ο0ΧΧΥΙ. δοτὶρἰα οἶγοα Ἰάθπι (επιρυς. 
(99) Κα.λῶς οἱ ποΆ.]οὶ στοχάζυνται. Ραταπιία- 

ους δια Ετι5 εδ, ηφἰί Μοτο]., ου αἰσά(ε : 

Μάντις }' ἄριστος ὅστις εἰκάξει καλῶς. 

(Οἱ ΡέΠε εοπ)ἰοίεί, υαίεῖπι Πμήο ΡετΗηἰθείο ορεπεεε 
αριά Μ. Τυ[απι ἵπ ορεγο Ώε ἀἰνϊπαίίοπε, Πυ. ες 
μΠάθ µιοχ Παὐοιί οοάὰ. Ποδἰιτὶ Μοηίᾶο. ἃς (0η)ο[. 
οὐκ εἰχάζουσιν., η οά]ί, πιο οὐ στοχάζονται. ὙΥἱόθ 
ΕινάδιΙ. ἱῃ Αιαρίο : Ἱαίον ορ ακὲ θΕΠΟ «η 
Ηἱειί 



, 
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µουμµένοις (00) οὐκ ἀπιστοῦσιν, ὅτι μὴ μιχρᾶς (61) Α ταίρι Π9Ώι Πο αὐπυμηί, (1οἆ ΠοΠΙρθ Ἠοῃ 
ἡμᾶς ἀζιοῖς αἰδοῦς χαὶ τιμῆς. Τούτων εἷς ἐστι χαὶ 
ὁ τιµμιώτατος υἱὸς ἡμῶν Γεώργιος, ὃς πολλαΐς ζη- 

µίαις περιπεσὼν, χαὶ κάµνων ἱχανῶς (02) ἐν τοῖς 

πράγµασιν, ἕνα λιμένα σωτηρίας εὑρίσχει, τὸ προσ- 

αχθῆναί σοι δι’ ἡμῶν (65), καὶ τυχεῖν τινος φιλαν- 
θρωπίας παρὰ τοῦ τιµιωτάτου τῶν οἰχείων Κόμητος. 

Δὺς οὖν τὴν χάριν, εἰ βούλει μὲν, αὐτῷ καὶ τῇ 
χρείᾳ' εἰ βούλει δὲ, ἡμῖν, οἷς τὸ πάντα (04) χαρί- 
ζεσθαι οἵδ' ὅτι ἑγνωσμένον ἐστί σοι, χαὶ αὐτοῖς πεί- 

θεις τοῖς πράγµασι (05). 

ΡΝΒ’. ΘΕΟΔΩΡΗΩ (06). 

πιοάἸοετὶ πο οὐφεγνοπιία οἱ Αοποιφϐ Ρτοβεφιιογίς. 
Εκ δ υπυβ ει εἰίαπῃ Ἰομµογαιἱβοίπιις «Όοο0Γ- 
βἰμ5 ποδίος, αἱ οἵἵπι {ῃ ΠΙΑΡΏΙΙΠΙ ἆαΠήΙΙΠ ἱηοίάς- 
σι, εἰ ρἰαγίη πι Ἰηδιάςί ποροιἰΐδ, "ωμΠῃ 1958 ϱι- 
Ἰωμὴ5 Ρογίυπη ἰηγεπίϊ, ιἱ αἆ {6 Ρος Π08 αορεάαί, οἱ 
Ῥεη]ρηϊἰιαίοπι αμαπιάαιη οὐιίπθαι αὐ ἀπιρ]ιθθίλυ 
Οοπιίίο ἀοπιεβίίοοσιπ. Όὰ ἰβίίαγ Ίναης ργαιίλην, οἱ 
φἱάεπι γο]ἰς, ἐρ8ἱ οἱ ποροακἰ 111; δἱη τωλ]ὶς πουίς, 
αυἱδιφ οπιπία ᾳγαιἱῆοαγί οοµΦἱέπέυπη ΕΙΡί εεθθ τού 
ποτὶ, η δίῖαηι τεῦιις ἱραίς Ρογβιια65. 

οωῇ. ΤΗΕΟΡΟΡΟ, 

Περίπιεπ Εεε[εεία Ν αξἰαπ2επᾶ, μογίαπιῖθια ερἰεορἰδ, πιασίπιε Βοεβοτῖο Οο[οπἱεμεὶ, εἰ ΤΙεοάοτο Τψαπειεὲ, 
Ῥορι[ίεφιε Ραείοτε ἀεεἰ{μς οοφεπἰθαφ, (ογεφοτίμς εµδεερεταί; Λαιά φιἰάθπι εἱαιέηι ροΣίφμαπε, αθάἰεαίω ζοη- 
απιἰποροΠίαπα εεάε, Ν ατἰαβ2ηι ΓΕΤΕΓδΙΙΦ ἐδ; ΌΕΤΗΗΙ ροδἱ δἰ[οπίμπι οἱ Ρασε]α, ρο8ί Χαπαατίάϊφ θα[πρα. 
Νἱεί επἰπι ργίηι ἡη]με Εεεἰεεία γεφίπιεη Γεενδα4δεί, {οί ργεείθι5. 1οἱ ἱμα/ἐφαΠἰοὴδ15 ΠΟ ορις [μἱ6δεί, ία 
ἑἰνά εωεορἰεπάωπε (σγεφογίκε ἐπηρε[ἰεγείμγ. Ναξίαπχεπαι αµίέπι Εεε[εκίαπὶ 6Η ρετ αδίαΙεΗ ἰοίωις τεί εἰίαιι 
Ῥανίο απιρἰἰμ5 αἁ πι ἑκίγαδτοί, εἶτεα ὑπίήνηι αμικηιπὶ ἀαιίς Πιεγί αά ΤΠεηάοταηι ΤΨαπεπεεπι εἰφπί[οαυί, εα 
ΠΙΟΥΘΟ αὐ Εοε[εεία ϱμβεγπαοι[ἰς αθάµοίμπι (μἱοδε. ἱμείημο ΤΙΕΟάοΟΤο Ίαπο ομγαηὶ {ΝΕΝΗΙΡΕΙΕ; φιιοά αἱ 11ον απ 
ἀἰαίαγ, αάάἰί κε οπιπίθι» ρμὺ[ίοο ργαἀἰεαίΝτιίηι Ενοε[εείαπι Ίαιε Ῥαφίο]ο ἰπάίφενα. 

Καιρός µοι τὸ τῆς Γραφῆς εἰπεῖν" Πρὸς τίνα Ὦ Τειρυφ πεῖιῖ εδί [ιά δογίρέιτο αςυτραπάἱ: Αά 
Ἀοήσομαι ἁδικούμενος; τίς ὀρέξει µοι χεῖρα 

πιεζοµένῳ; εἰς τίνα τὸ βάρος τῆς Ἐκκλησίας 

χωρήσει, χαχῶς οὕτω διαχειµένης, καὶ λελυµέ- 

νης (67); διαμαρτύροµαι ἑνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν 
ἐχλεκτῶν ἀγγέλων, ὅτι μὴ δίχαια πάσχει τὸ τοῦ 
Θεοῦ ποίµνιον, ἀποίμαντον ὃν χαὶ ἀνεπίσχεπτον διὰ 
τὴν ἡμετέραν νέχρωσιν. Ἐμὲ γὰρ ἡ νόσος χατέχει, 

χαὶ τάχιον ἀπήγαγε τῆς Ἐκκλησίας, καὶ νῦν παν- 
πάπασιν ἀχρειοῖ, ἀεὶ τὰ τελευταῖα πνέοντα, καὶ 
πλέον τοῖς πράγµασι συντριδόµενον. Βὶ μὲν οὖν 
ἄλλην τινὰ χεφαλὴν εἶχεν ἡ ἑπαρχία, πρὸς ἑχξίνην 
ἔδει βοᾷν χαὶ διαμαρτύρασθαι. Τῆς δὲ σῆς εὐλαθείας . 

ὑπερχειμένης (608), πρὸς σὲ βλέπειν ἀναγχαῖον. 

Φρόντισον τῆς σῆς Ἐκχλησίας ὃν βούλει τρόπον, χαὶ 
μὴ παρίδῃς ἀναξίως ἑαυτῆς πράττουσαν. Ἵνα γὰρ 6 
τ) ἄλλα ἑάσω , οἷα νῦν ἐπιστάντες οἱ Απολλιναρια- 
νοὶ, τὰ μὲν πεποιῄχασι, τὰ δὲ ἀπειλοῦσι, παρὰ τῶν 
χυρίων µου τῶν συμπρεσθυτέρων µαθῄσῃ, Εὐλαλίου 

τοῦ χωρεπισχόπου, χαὶ Κελευσίου, οὓς ἐς ἔργου (09) 

πρὸς τὴν σὴν εὐλάθειαν ἀπεστάλχαμεν. Καὶ τὸ τάῦτα 
ἐπισχεῖν, οὐ τῆς ἡμετέρας ἡλικίας χαὶ ἁσθενείας, 

5. Ἠσαμιο. !, 2. 

(60) 'Ημῖν φιλοξιμουμένοις. Οοπιῦεί. : Πουίς 
μκὸς θἱογίαπεΐδαε, {ἴεημε ε[Γισίς, μάεπι ργᾶσίαπί. 
ο αρίο Μογει. Νοῦὶς οκριάε [αυεπιίθαο. 
(61) Μικρᾶς. [ία οοἁὰ. ποβίτὶ, Μοιίαυ. Μογε]. 4ο 

Οοπ1Ώε[. ᾗ εάἰἰ. μαχρᾶς. 
(05) Κάμνων ἱκανῶς. (004. Ῥὰ6θ., χάµνων περισ- 

σῶς. ΑΙ (οπιμοβκίο ῥγᾶφεῃς Πίηιιθ ϱΟΠρΓετε γὶ- 
ἀείατ., Π,οβίέ ἰίαφμε χαμὼν ἰχανῶς. 46 ναγιί : Ρἰκτὶ- 

σπεπι υοεἰί[εγαθοτ ἐπ]ατίαπι Ρεγρείἰθηςδο) Οι] πιῃὶ 

ΟΡΡΓΘΘΦΟ ΠΙΔΠΙΠ) Ρυγτίρεί ” Λά ᾳυοπι Εοο]αςίος, έπι 

Π)αΙὸ [θεοί 4ο ο]υί, Ροπάιι9 ἀθγοίνοέις 1 Τοδριί- 

Πεογ «0Γ8Π Ώθο αἱ εἰεοίῖθ ημείς, Ὠθὶ βτομοιιι 
Ἰπάίρηα ρα, υἱ αἱ οὗ ρογά]ίαπι ναἱθιιάίηοπι 

ΠΊΘΑΙΗ που ΡαδεδίΗΓ, Π6ς γἱδἰίθίυγ. ΝάηΙ πιο πιο Γι 

εοηθἰτ]οξαπι (επεί, αίᾳυθ αὓ Εεοιεκί ϱᾳυαγηασιι]]9 
εεἰετίας αὈάωσίϊ, πάποσυθ Ἱπιίίοπι ΡγοΓεις6 τοὐΚΙ!ε, 

υἱ αυἱ, εἰ δἱπρι[ῖς ἀῑεῦυβ οχἰΓ6δΠΊΗΠΙ ροηο βρί Γη 

επυπι, εἰ ποβοΒΗΟΓΗΙΠ πιοὶς πιαρὶς ορργἰπιβγ. Ας αἱ 
αι]άθηι Ίιδο ρτονἰηοία οαρυί αµούόαιυι αἱιά αλρο- 

το, κ Γι ϱἱ8Γ18Γ6, ἰρδίμβφυο ορεπ οὐίθδίαι! 

οΡρογιθγθί. ΟΠ ἀυΐεπι Ρρίδίὰ5 ἵμα ουρετίογο οεο 

βαΊία θἳί, αἆ ἰ6 οοπ]θείοβ οευ]ο5 Παῦδσο Πο6ςθ6556 ϱβ!. 

ΕςςἰδδίάΠι {1ΔΠ, 64ὐο Ραοίο Ο0ἱ τἰἀευίυς, ουνα, 
πος εΔΙΏ νη ϱ4 οα]απιλαίθ, (1 Ἱπάίρηα οβί, ΥδΓδαη- 
ἴεπι ἀθερίορ. Ναιη, υἱ οὔ16Γα μιἶδδα [αοίαη, φυαἰἰ3 
Αροπαγἰδί ηυπο ἱπροία Γαςείο, ραγιίπῃ αἀιιίςο- 
τυηί, ραπ πηηιαηίής, οχ ἀοριηὶς μιθῖς σοι- 
ργοδυγίεγί6 Ει]α]ίο ειογορίδεορυ, οἱ Οεἱευαίο, 1195 
ἀθά]ία ορεΓᾶ αἆ ρἰθἰαί6Πι (411 Πλἰδίωιις, ἱηίο]έρος. 

. (03 Καὶ «ελυμένης. ἤαο νοτὺα ἀθευπί ἵπ «ο. 
389. 
(08) 'Υπερκειµένης. Οοπιδε[. «δαρεγὶογὶ (οεο 

Ργφεἰάθαί, φκαδίίο }α19 Πιειγυρο[ἱίαπο /μγε. 
ϐ9) Οὓς ἐξ ἔργου. (οπιδε[, οὓς ἐξ ἀγροῦ πρὸς 

τὴν σὴν εὐλάθειαν ἀπεατάλχαμεν, 608 ΤΗΤέ αά μαι 
Ρίείαίεπι πεἰκίπινς, ολοτδρίδεοριιπι Εα]ίαπι, οἱ (26- 
Ιειδίυπι, ἱρευπῃ φὔοφυ6, υἱ ρᾶτ θεί, ν]οὐΓΙΗΠΙ ῥ:6- 

ΙΚΕΑ ηεφοίεἷς ἐπεαδατίέ, κα εἰς ρεγη κο εἰς εί αἰ(γὲ115. Γ ομγίογυπι οἱ χωβιχόν, 5ἱο(ίθ ππεΟ ρογίου]ο θιμθιάο, 
(05) Προσαχθῆναίσοι δὺ ἡμῶν. θοπιδε[. : Όι γε 

που (ἰδὶ ῥγσεεπείμγ. Ἀϊογε]. Ὁέ Εθὶ ποείγα ορεγᾶα αι 
}ωπραίαγ. 
(ο) Εἰ βούᾶει δὲ, ἡμῖν, οἷς τὸ πάντα. Μομίας, 

εἰ Μογόθ!, εἰ βούλει δὲ χαὶ ἡμῖν. 6094. οϊ Ῥα59 οἷς 
τὰ πάντα. - 

(65) Καὶ αὐτοῖς πείθεις τοῖς πράγµασι. Ὦ. ὅ, καὶ 
4 αὐτοῖς πιστοῖς τοῖς πράγµασ:, οἱ μήαηι τεῦις ἑρείφ 

εοπῇτπιες) δὶο εἰίδιη μαυεὶ Μοηίαο., πια]]εςίβωιεη χαὶ 
γὰρ αὐτοῖς τοῖς πράγµασι πείθεις, Γεῦμο επίπι ἱρεῖν 
ΡεγΣ1ιαᾶεδ. το. 

(66) Αίίας ΙΙ ΧΧΧΥΙΙ. Ροηἱρία πιο αιιυηηί απηἱ 
ὦδ., 

-- . 

ἱμαυδίία ου Ριγαθὶς, ἐξ ἔργου, 40 ΠΙΠΙΙ οοπι- 
μιΟύ : ἱγ]ία Ύετο γοςίς αἱίθγιις οοηκίγις{ίο επι 
ραγιϊουιῖς, ἐν, ἐξ. εἰς, ἄμπααςθ γοάδυπίι «ῑσίίοιθ 
Ροειῶ, ἀγρόθι, ἀγρόθεν, ἀγρόνδε. ἥπο α Οτοροτίο 
φοΓἱρἰᾶ συηί ΘΧΙΓΟΜΙΑ 5υα 5υηεοίµίο Ρον γοίνηι 
ΒύΗΩ Οοηδιαυἑἱλοροἱῖ, ουἵη ΝΑΖΙΑ4ηΖ6Π8ΙΗ Εοςἱοθίαιη 
οοαεἰι5 οφί (αΠίίδρες Τοσ6ῖς, ἆομες Εικ]ίιπι οἱ 
ῥταΠεἰοπάυπι ομ]π]. Οιιοἆ ργαν]ηοία ργα δίδει 
4ἱ1πα ΠΟΙΙ ἀβιιοδεοίί Ύµαπι Τιδοάοσγι ΤΥΠΘΗΝΕΙΗ, 
αΓριπιοπίο ορ ΝαξίαηζΗπι 4υοηαο Έγαμυοηδίδ Ιηθ- 
µορυΠι τί οθβσἰδ6ο ἰαπάεαι, Ιρδυιμαιθ ϱΟµ6- 
οἱσθο ΟτοροΓ]. 

- υή 



9ῦ9 | ς οπΓαΟΙΠΙΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ φυ0 
Βου Ρυγγο γοργίπῃογο, ΠΟ Ποβίγο Πίαί{ εἰ ἱπυε- Α ἀλλὰ τῆς σῆς ἀγχινοίας χαὶ δυνάμεως, ἐπειδή σοι, μετὰ 
ο] (αἱ οί, νογαπὶ φοἱογῖ {ῶ 346 ροιθδίαιῖδ: τῶν ἄλλων, χαὶ τὸ ἰσχύειν ἔδωχεν ὁ θεὸς, ἐπὶ τῇ χοινῆ 

αιαπάοφυἱάσπι ργαίος οδίθΓΩ ου φωοᾳυθ Δά ευπι- τῆς Ἐχκλησίας προστασίᾳ (70). Εἰ δὲ ταῦτα λέγων 

η Εοοἱδεία ργρςἰἀίυτι Οἱ α Ώευ ἀοπαίυΠι θ8ί, καὶ γράφων οὐχ ἀχουοίμην, ὃ λείπεται µόνον, τοῦτο 

υἱ τἰτίνης 199 ρο]ἱοαθ. Οιιοά δἱ ο ἀἰοδηδ πο µγενῄσεται, δηµοσίᾳ κηρύξαι πᾶσι χαὶ χαταστῖσαι 

φογἱῦθπν Πηηπίηιο ἁιιάἶας, απο Επι δαρογεφί, ο µγνώριµον, ὅτι ἐπισκόπου χρῄζειἡ Ἐχχλησία, ἵνα μὴ 

[αοίαπτ, Π6ιΏρθ υἱ Ρίο οπιηϊθιις ρΓΦάΙΟΕΩΙ Δὁ παρὰ τῆς ἡμετέρας ἀῤῥωστίας χαταδλάπττται. Τὸ 
Ροτερίουυπ γοἀφαπα, ϱμοἆ Εοε]εδῖα εμἰδεορο 1Πάὶ- δὲ ἑξῆς ὑμεῖς εἴσεσθε. 

ΕθΔί; πο αἰἰοφμἱ ες αἀτοίδα Ποδίνᾶ ναἰθίιίπο ἱπουπιπιοάο 4ος ἀοθίτίπιοηίο αΠοίαιαν. Ουιά αυίδα 
ἀείπεορ» δε ιαί1Ἠ, Υος ἱπίο]]σοιίς. 

α1ί. ΒΟΡΡΟΔΙΟ ΕΡΙΦΟΟΡΟ 601/0ΝΙ4:. ΡΝΓ’. ΒΟΣΠΟΡΙΩ ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΚΟΛΩΝΙΑΣ {ι- 
Οιοά εε [αείμγαπι πιϊπαδαίιγ σερετίοτίδας Πιετίς (γεῃογίμδ, ϱγα ΗΕ; σμβεγπαεµία Εεε[εεῖα αδάἰςανὶῃ, 

ριὸ εοθὶ ε{ίγα ρο(μῖ! αί ία ΓΝΤΦΗΣ ιιδεϊρετοί, ΠΠίπο Βοκροτίο, εἰ ῥγἰπιεπι οεδεεταί, Λογέακίἰ ἠίεγαπε αξ ἑία 
«αμεσκετεῖ, [5 1 (εγίε γεεροπάεί 5ε θίς ααβρ]αΜέα πι οἱ ἀθοσρίσίη, αἆ Βο6 11 Ίάμι δδρθβκιζυπῃ. Βίς απίοα 
«ο ἀθεθρίωι αἷξ, υγίμιο δο[ἱεεί ειηὶ ἵπ ΟοΗδἱαπεἰποροίέ{ααια Φεάσπι ἐ5ί εοἰἰοεαίμε, ἀείπάε οµν Αοε[ενίαι 
Ναλίαμκεµαπι, Φμαάεπίε Βοερυτίο, γἐπεπάαπι 5εδοερί!. ο ιιαία ΤΙ επιοπ {μι (73), (σγεφοτίκα εε α δγίιων 
Ρίαπίαίωηι Ργίπο Νατέααἰ, δέεωάο Ο0Η5ΙαπΙΙποροί, Νοὐῖα ἠαο εἰάεπίκτ ἐπιεἰφεπάα ροιἵκο ας ἐἐὲς, ἀῄεσπενη 
40{ἱ8, αἲι ἱπιρέάπιεη(]5, (ΙΒ εοπαΗἰΠπεάο Ναχίαπλί ερἰεεοβο εἷμα μτγουϊπεία ρτανκίεε εεπιεί οἱ ἵίεγωπε αἱίκ- 
[ἶδερ ακεγί(ν γεφογίέως. Ερὶεεορί τοφαδαμ! εί ΓΕΠΙαΜΕΙΘί (αη{ἱερεΥ, 4οπες ο] με [οεο ερἰεεοβρα πε εοιι κ ζ κ ἴεεονί. 
Ι]ου γοεροἩδπι ΕΠΙ ος ἐἶδ, (τεῃογιέ α[ἱοφμὶ [απιίατίδ, Γοδροτίκα Παβω]!. (µατε οραο ἱ .Νί Ιαπάενι αὶς 
ξεεἰεείι» ερἰεεορµπι ρτα/[ίσοεγε, υοά αππο ὦδ2 αεεἰἀϊδεε, εἰεείνηιφμε Ειίαἴμπι αγθἰέγαιιαγ. 

Που Ἰαπι θἐευπάο Αα γουί μρρ]αηϊαίς αἴᾳυο ῃ δΔὶς ἤδη τοῦτο ἑπτέρνισμαι παρ) ὑμῶν, καὶ ἐπά- 
ἠδυθρίις 8 (αλά ἀῑθαπι Ποδίῖ)τ 4ο οἳ φάροι τηµαι (οἶδας ὃ λέγω) ̓  καὶ εἰ μὲν δικαίως, ὀσφραν- 

]ιιδίο, οἀοτοίης α νους Όθιιφ οἀοτεῖ φυαγἰἰαιίς ο; θείη Κύριος παρ) ὑμῶν ὀσμὴν (7ὅ) εὐωδίας; εἰ δὲ 
οἱ λυίεΠ] Ἰπίφμθ, Ίληο ποχαΙη νουὶς Βοι]πιφ οοἱι- ἀδίχως, συγγνοίη Κύριος. Οὕτω γὰρ ἐμὲ περὶ ὑμῶν 

ἀοπεῖ. Ῥὶο ΟΗ/1Ω 19 ἀθ νουῖθ Ἰοψιἱ ὤφυμπι ορ, λέγειν εὔλογον, ἐπειδὴ φέρειν χαὶ ἀδικούμενοι προσ- 
φμαμάοφμἱάδω ἰ]αίας ἵπ]τίὴφ εθηιιο αΗίπιο [εττὸ τετάγμεθα. Πλὴν ὥσπερ ὑμεῖς χύρυι τῆς ὑμετέρας 

Ίήρεπις. ΟΦίετπι αἱ ρεῃος νο οδί γοἱυηίαἰβ νθ- γνώμης, οὕτω κἀγὼ τῆς ἑμῆς. Οὐκ ἔτι βαρὺς ὑμῖν 
βίγ ροἱὲΡίΑ5, εἰο Πιθ2ς (11ούίΙ6 Ρ6ιι06 Πιὸ Ο6ἱ. Νοη ᾖἔσται Γρηγόριος ὁ βαρύς (74). Αναχωρήσω πρὶς 

υέτα νους ργανὶ» δεῖ ργανὶς ἰε 6ρεροτίθ. Δά θΕεὸν τὸν µόνον χαθαρόν τε χαὶ ἄδολον. Εἰς ἑμαντὸν 
ΒευιΏ δεοἑάδηι, αἱ σοἱυ5 Ῥρυτιιδ οςί, εἰ 4 [Γιά συσταλήσομαι. Ταῦτα ἑμαντὸν ἑνουθέτησα (15). Δὶς 

ΔΙἱεπαφ. Τη πιοίρθυπι ορ]ραγ. Πο η μί ἱρβίὶ «οη- γὰρ πρὺς τὸν αὐτὸν λίθον προσπταίειν, τοῖς ἀνοί- 
ευἱυ]. Βἱ5 επἰπι αἆ θυμιάθιι ἱαρίάδιι Ιηρίσογθ Ἅτοις µόνοις ἢ παροιμία δίδωσιν. 

ἀθιεπι]ὺις βοἶώπῃ (γἱυα]ί ραυσππία. 

ον. 9Ι1ΝΡΙΟ. ΓΝΔ’. ΟΛΥΜΠΙῃ (70). 
δετὶρία εσί ἠΦε δρἰειοἰα απποι φπο Οἰμηρίμε 6αρραάοεία ργσ/[εείμδ, ἀείεδοίι ὑπρετίο, ἰά εί. ετεννίε ακκὀ 

ὤ32. διΙηια (οφ μίίαίε ρτουἰποίαμι απ ἰπίσίγανεται Οἰψπιρίης, εἰ ἰάεο ππαβπκπι ειῖ ἀεείἀετίηπι αρκά (αρρα- 
άοεα γε[ημέ!; (ιοί φάει [5 αΡρατει {1 εγίφ (ογεφοτίέ, οἱ εἰπι ἀἰδεεαεπίεπι [ευίέ, πιαφπίεφµε αδεμκίειε 
{αιιάίθις εἰ [αμοιῖφ ου ηθις εἰ ργοσεε{1». 

Τι πουῖς Ργα{εσίιρ ϱ5, οἱἶαιη ροδί Ρισ/σοίυσαπι α ἈἩμῖν ἄρχων σὺ χαὶ μετὰ τὴν ἀρχὴν {( κρίνοµεν 

(4110 οηίπι πιούο αμαπι γυ]μις νοἱοἰ, ἀθ τοῦις ]ιιάἱ- 
6ΠΙ16), «αοπίβπι νὶγίμίοφ οπιπθ8, αυ αιἱάεπῃ 

Ρια/εοίο ἀΐρηςο δἱηί, οοπιρἰοχι {πο ί6ηθς. Ῥἱογίφυς 
ορ]ηι οχ ἰΐδ, αἱ δρ. Ότι (μγοπίς ἰηδιάθηί, αριιά 
ιο απηὶ ἸποσΠμί, πἰπιίτυπι (ἴιο ππαυς Ἠυπι][ος οἱ 

αμ]εςίοφ εΠ]οῖέ, 66γνοδφαο 6ογπι, αμἱνμς Ρργῶσυῃι. 

ἳ (0). νι, 3|. 

(70) Ἑαὶ τῇ κου ῇ τῆς Ἑκκ.]ησίας προστασιᾳ. 
[ια οἱ. θ6ἱ Οοπιθδί. ἵπ οδ[. ἐπὶ κοινῇ προστασἰᾳ 
τῆς Ἐχχλησίας. 004. Ρα59. ἐπὶ κοινῇ σωτηρίᾳ τῆς 
Ἐχχλησίας. 

«11) ΛΙ ἈΥ. δορῖριἁ λα. Ροβί δυροτίοΓοιη. 
(13) γἱία (εφ. Α 409 οἱ Τ. 
(75) Ὁσαραγθείη Κύριος παρ) ὑμῶν ἑσμήν. 

Ἱία ου(ά. όμο ἰέεμᾳ. οἱ οἱο ἱερῖὶ ΒΙΙΙ. ἵπ οὐ]ί. Κύριος 
ὑμῶν. Μοπιαο. εἰ Οοπινε[, Κύριος ὀσμήν. ΑΙηάΙ! 
κά Πλιά (06η66. γη, 21: Ααιβεαυι αίοηι Άοε Ὁ 
αἴιαγε Ὀοπιΐπο, εἰ (οἱίεπο ἆὲε οωειῖν Ῥεευτίθιις ας 
υυ[ετίδιια πιΝάἰν οδίΚΙΙ Ποἰοσαιδίᾳ «ρε αἰίαγε, 

γὰρ ἑτέρως, ἢ ὡς οἱ πολλοὶ, τὰ πράγματα), ὅτι πᾶ- 

σαν ἀρχιχὴν ἀρετὴν ἓν σεαυτῷ συλλαθὼν ἔχεις. Πολ- 
λοὶ γὰρ τῶν ὑψιθρόνων (77) ἐμοὶ κάτω, ὅσους ἡ χεὶρ 

ποιεῖ (78) ταπεινοὺς χαὶ δούλους τῶν ἀρχομένων. Πολ- 
λοὶ δὲ ὑφηλοὶ χαὶ µετέωροι, χᾶν ἑστήχασι χάτω, ὅσους 

ἄνω τίθησιν ἀρετὴ, καὶ ποιεῖ µειζόνων ἀρχῶν ἀξίους. 

π[ίγα /γαυΐε σοβῖς εἰ (ογπεβογίκε, ΗΟΝ, ἵν 
τἱς. Λί, Τοδροβάεί Οοπιῦθί.. ταπα ορί 
ο 14 Ίιβῃς πος α ἀπ Τ]θηιοπί 

(:5) ᾿Εγουθέτησα. Ρἱιτο 4ο Μοπίας. 
ἐμαυτῷ νενοµοθέτηχα ' []αο πι ρε εονε!ἐεκζ. 

(76) Αἱίας Ἰ,. Εχουπίο 4ηπο 283 φετῖρἰα. 
(77) Πο..Ίοὶ γάρ. (0ἀ. πολλοὶ μὲν γαρ ος, ῥγο 

τῶν ὑψιθρόνων «οἱ. Ῥαμ8. αλεί τῶν ὑφηλῶν θρό- 
νῶγ. 

(78) Ὅσους ἡ χεὶρ ποιεῖ. ΟοπὈεί[. : (κου Μμκο- 
Γη αοεθρίο ε[Ποῖ Μαιη((θε οἱ αθ]εείοξ, Όεί φκος πκα- 
πως ὑπιρεγαίοτίφ επγοπές εκ[ίηιεε [αεί Μουπίπευ αὐ- 

αμι, 0Τ0- 
Η1ἱ ο0ιῇο- 

οάογα(μσφιιε δεί Ὀοπιΐπις οἀογεμι ειαυἰ!αἰἰς. 
(74) Γρηγόριος ὁ βαρύς. Ιί8, αἲί Ε11ἱ. ἀῑῑο οχοπι- 

Ριαγίὰ Ο/Ρόςς 1 Ηἱ ἔ1ηθη Ρροβιθεἰοτί Ἴοοο ἱδροπάπιῃ 
γιάδίωγ. οὗ βαρύς, μὲ δἱο αῦσαί ἐγαμδἰαίίο : Νοπ 

ᾖέείού, ἐΟΓΜΊΊΦΝΟ «ετυος φμίῦμο ἱπιρεγίο ΡτΦΕΝΝΙ. 
Μαῖα, Ἰπαυ]ε, Βίυς {απεῖι οί οοπ(ωηάἰ, ὈὉμίφυς 
στεροτίας [αολἵαπη ἰδεῖις πιοάἱ ἀἱρη[έαίεια α0 ηο- 
υΗἰαίο οχαρίεαι, 
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Αλλὰ τί τούτων ἐμοί; οὖχκ ἔτι μεθ) ἡμῶν ὁ µέγας Α Ρεγπιι]ί Γγριις αἰὶ εί 5μ]ίπιδς, φιιαιηνὶς ἱπ[ον]ουὶ 

Ὀλύμπιος, οὐδὲ φέρει τοὺς ἡμετέρους οἴἵαχας. 
Οἰχόμεθα (Ἴ9), προδεδόµεθα, γεγόναµεν αὖθις δευ- 
τέρα Καππαδοχία (80), πρώτη παρὰ σοῦ τεγονότες. 

Καὶ τὰ μὲν τῶν ἄλλων τί χρῆ λέχειν (81): ἀλλά 
τίς Ὑηροχομήσει τὸν σὺν Γρηγόριον, καὶ φαρµα- 

κεύσει (52) τὴν ἀσθένειαν ταῖς τιμαῖς, καὶ θήστι 
τιμιώτερον τὸν παρὰ σοῦ πολλοῖς προξενοῦνια τὸ 
φιλάνθρωπον: Νῦν μὲν οὗν ἁπίοιτε τὴν ὑμετέραν 
ὁδὸν, σὺν ὁδηγία χαὶ πομπῇ κραἰττονι, πολλὰ μὲν 

δάχρυα χαταλιπόντες ἡμῖν, πολὺν δὲ πλοῦτον ἔπι- 
χημιζόμενοι παρ ὑμῶν, χαὶ οἷον οὗ πολλοὶ τῶν 
ἀρχόντων, τὴν εὐδοξίαν, χαὶ τὸ ἀνάγραπτοι τυγχά- 

νειν ταῖς πάντων φυχαῖς, στήλαις οὑκ εὐχινήτοις. 

Εἱ δὲ πάλιν ἡμῖν ἐπισταίητε, μετὰ μείζονος καὶ 
λαμπροτέρας τῆς ἀρχῆς (τοῦτο γὰρ ὁ πόθος ἡμῖν 

μαντεύεται), τελεώτερα τῷ θεῶ τὰ χαριστήρια πἀν- 

τως ἁἀνοίσομεν. 

Ιοοο αἴφιο οτάΐπο αἱηί, Π6ΠΙΡΟ 108 σίγιις Ἱη αἰίο 

εο[]οσεαέ, αὐ πια]ογίδις ρτα/[οοίατὶςσ ἀἱρπο 140 
τοαἰί. 564 φυ0ΓδΗΠ ἔο πι]ιὶ } Νοῃ ]π ΠΟΕΒΟΙΙΗ 

εδί παρπις Οἰγπιρίας, πος ριεγηβομἰᾶ ΠηοΡίΓα βε- 

ΓΙ. Ρεγίιηις, ΡΓο 1 ΦΙΙΠΙΙΙΦ, {αοίὶ δυΠηυ8 ΓΙ ΥΘΗΠΙ 

ϱοουάα (αρραάουία, ϱυἱ ρήίπι ἁἰρηίίαίοπι 4 ἰ6 

εοηδθομ!ἰ ϱΓἀΠΙΠΦ. Αίηιε υἱ ἀθ α]ῑἰΦ {α6απ, οσᾳἱφ 

ΊἸ8πι (τομογί{ τυὶ Φεποσιιίθηι ουσαὺίί, οοτροσίδηιιο 

ΠιηρθοἱΗἡαίεπι Ποποσίθιιφ ναί ἱποαρίαδ]έ, Ἡοπογδ- 
ιογεπιᾳιδ οχ εο γοάάεί, φαοά πια]ής Ποποζηίτηιφ 
Ρεηὶρηϊἰαίθπι ἴβπι οοπο]ἰαγο!] Αο ηυμο αυἱάσπα 

φεήποιθ γεδίγο, ομπι πιε]]οτὶ ἀῑῑοία ας Ροπιρα αὐϊίο. 
πιυ]έας ποὺίθ {αςγγπιαφ γοἱἰπηιιθηίο8, πι] αμ/οῖη 

γολὶεοιπι ορε8 εὔεγθηίοβ, ϱ113841ἱ6 ΠΟΝ πισε ρι- 
Ό [δεί 66οµΙπ Αθρογίαηίέ, μἰπίγυιη Ῥοηαῦ} οχἰρείσια- 

Μοηοη!, οὗ φυοά η οπη μΠ) αλ λίς Ἰηδογ]ρί] αἴηυο 

Ἰποίςί οί», νε]υέ οοἰαπιηϊδ, 4: ποη [ας] πιοτοι) 

Ροδδιµιί. (1ο οἳ αἱ η08 ΓΙΗΓΡΙΙ8, ου πηβ]οτὶ οἱ Πλινιτίουί πιαρἰδιγαίυ γουὶς γοηίτο εοπιἰρθσῖέ (πο1α 
Ἶνος ποὺὶφ ἀρείάοσίαπι ααραγαξιτ), Ρ]θμίογθὸ Πίο Ὀου ᾳγαίίας ροΓ5ο]νεπηι!β. 

ΡΝΕ’. ΑΣΤΕΡΙΩ (8). ο Υ. ΔΣΤΕΠΙΟ. 

Ευάεπι (6ΠΙΡΟΤε φμο Φπροτίυτεπι ερὶεοίαπι αά Οψηρῖηπε δεγὶροί{ (γεφοτίφ. ἀαιῑς ρατίδις [{(1εγίς Αείοτίου 
ϱιἱ οοπιε Ουμπρί{ ποῃ Ιπίποτα ρἱειαιἰε εί αφία({δ αγθιπιεπία οαἰάσγαί, φμίφμε 4ε (αμραάοεϊθκο ρετῖμάε ας ’ 
Οἰψπηρίωα θεε Πιεγί!νς [μόγαί, φκαπίκήι ΠΙΩΓΟΓΕΗΙ αἰημε αειγἰπιεπίηπι έ]ιμ ἀῑδεεσδιις αἰἰμ[εγί!, εἰφπὶβεανί. 
Οἱ Ιια» ερἰφἰοίαε [εσετί!, αίφιε εἰίαπι 156, (μα ργοαίμιε δεφαἰ(μτ, Ππίς (απφιαπι ἰπ δρεεμίο οοεπερίαγὶ [ἱοε- 
θίε, αμ απι εμαυὶ, (1. ἰΕΙΙ6ΓΟ απΠΙΟΤΘ, ΦΚαπι ἰοἱο γεείοτε γοφοτίιις αἀἰ[ίφεγει απιίεος, Φιαήιφιμε οτα(ὶ απὶπιὲ 
56111 αερερία θεπεβεία τεεοἰετεί; ἀεπίημα (μαι δαποίθ ε[γἰδίαιαηι εοἰέγεί αποϊεἰΙεἶσιν. 

Τ/{ τοῦτο πάσχοµεν; οἴχεσθε χαταλιπόντες ἡμᾶς (84), 

καὶ ἡμεῖς ἁῤῥωστοῦμεν, οὐδὲ τοσοῦτον παρὰ τοῦ 

φθόνου (85), συγχωρηθέντες, ὅσον ἐφ᾽ ὑμῖν (56) τὰ 
προπεµπτήρια φθέγξασθαι. Ὢ τῆς ζημίας (87), καὶ 
τῆς ἑπηρείας | Κινδυνεύω τι καὶ τολμηρὸν εἰπεῖν. 

:. Τί λαμδάνειν (88) ἔδει τὸ ἀγαθὸν, εἰ μὴ παραμένειν 
ἔμελλεν; Οὐ γὰρ τοσοῦτον εὐφραίνει παρὸὺν τῶν 
τερπνῶν οὐδὲν, ὅσον ἁνιᾷ χωριζόμενον. Τετιμήμεθα 

παρ) ὑμῶν, δεδοξάσµεθα, τῆς ἀρχῆς ἀπελαύσαμεν, ς 

τῆς Φφιλανθρωπίας ἐνεφορήθημεν (89). Οὔτε γὰρ 
ἐπιλελήσμεθα τούτων, οὔτε ἐπιλησόμεθα πρότερον 
ἡμῶν αὐτῶν, ἡ ὑμῶν. Τἰ δὲ παρ ἡμῶν ἀντι τού- 
των ὑμῖν (90): Τί δ' ἄλλο γε, ἢ ὧν ἔχομεν τὸ κάλ- 
λιστον ; ἔχομεν δὲ τὰς εὐχὰς αἷς- σὠζοισθςε καὶ εὖ- 

δοχιµοίητε. Καὶ πάλιν ἡμῖν ὀφθείητε, ἂν ἄρα το- 
σαύτης τύχωμεν τοῦ ζῇν προθεσμίας (91). 

Οιἱάαπι ου θέ, αιιοά ποδὶς αοοίαῖιΤ Πο]οιἰα 
πουὶβ αὐφεθθδίδίῖδ, 40 ΠΟΒ πιοΓΏο Ἰαὐογαπιυς. Νοὸ 

νου ἰαμίυπι ποὈῖδ δραϐἱ οοποξδΦίέ, υἱ ἀ4ἱδέθδδιι 

γθθίΓιΙΠΠ ΟΓ8ἱἱ0Π6 ΡΓΟΒΘΦΙΙΘΓΘΠΙΙΓ. Ο ᾳανο ἀείτι- 
ΠΙΘΗΜύΙΗ, θ6ἳ νἶπι Ἰπ]ηδίαπι ἰ Ροευίμπι ο8ἰ πό 4υ44- 
εἶιδ ααἱά ρεοἱοᾳυα5. Οιἱἆ οηΠι Ο8ΡθΓ6 αἰ{{ΠδΡα!, 

οἱ ρογιπαηδΓΙΠΙ Ποι εγαί Ἱ Νες εΠἰΠι {ο ὑ]]α ᾗιι- 
ευηάα ἰαηίμπῃ γο]υρίαἰἰς αΠεγέ, ουῦὶ αὐθεί, αἴιδ!- 

ἔπὰ πισργογία, οαΏ) αὐβδοθι]ι. 1οηοτο α νουῖ μὶυ- 
γίαφιθ αΠεεά δυπηιις, [ΓΗ οκ ιπαβίδίγαίυ Υοδίο 

εορίπιυδ, λυηπιαρέαιὰς οβἱοἰί τερἰεῖί 6ης. Νας 

αμίηὶ ἔωο ου νίους ἀθίονίσοιςν, Ἀθο ἀθἰουίπιυς : 
Ρι]ήθηι6 ποςιτὶ (ή 8πι νοςίγὶ πιοπιοτ]α ποὺῖς οἰαβο- 
ερ. Ουἱάμαπῃ αἰθιῃ ρτο μἱ τεὺυς γουῖς ὑεπεβοίὶ 

γορεπάέπιις 1 Οἱ αλά «αμ ααοά οιημῖυπι ρτα- 

εἰαηφοίιπυπυ Ἠαῦειηυς Ἰ ριθεθΘ αμίοπι Ἠαῦεπηις 
19841 αι ους παπι δαἱας5 νουίθ οἱ ᾳἰογία οοπρασείας. Εαχίίφυο Βοις τι α πουΐθ τωγεαπῃ γὶἀραμηηὶ, 

οἱ μιοἆς ποὺίφ ἑαμάϊὰ γἱ υδυΓα οουσδοόαίΓ. 

τ (19) Οἰχόμεθα. Ἱπ εοἆ. ἀθθδέ, 16ο αἀιπ/(Ηί Οοπι- 
θί5!ιις. 
(80) Δευτέρα Καππαδοκία. (04. δευτέρα Καπ- 

(οηΡοΓ. καταλιπόντες ἡμᾶς χαὶ ὑμεῖς, ὕοε 9 ε 
λιοδίς γεἰεἰς αὐ ςεεεείοιἰ». 

(85) Παρὰ τοῦ φθόνου. Μοπίας, εί Μυτεὶ. παρὰ 
παδόχων. Οομ0)εΓ. δεύτεροι Καππαδόχων, πρῶτοι... Ὁ τῆς νόσον. (υ Ιδοίίο, αἲί (οπιροῇ., δἱππρίίοίος ο5ι. 
οεεμπάὶ ΤΤευς (αμραάοςεξ, οφκὶ α {ε ϱτὶηὶ [αοιὶ 
εταµιδ. Νατίαησυπι, ἱπαυῖι ΒἰΙ., ἵπ θοευηάα αρ- 
Ῥα6οεἳε» ργυγἰηοῖὰ δι ογαῖ. ἴ]οο ἱρίέυτ γυέο- 
πογία5, Ρ8ίΓΊαιή διιαπι ου: Οἰγπρῖϊ ργᾶ[οεί! νἰτυ(6 
δυρΓΑ ΡΓίπιαιη Οαρραάοσίπηι δὸ οΠεγθουαί, «0 «906- 
ἁοιίο Ίαπι η ογηοιι γοάἱβί, αἰᾳάο {η »δουμάο 
σταάι δυὐφίὶβίεγ6. 

81) Τί χρὴ «ἰέγειν. Ἱία ορἆ. οἱ Ῥὰ.8. Ἱη δε. τί 
χαὶ λέγειν. 

(83) Καὶ φαρμακεύσει, εἰς, (οπιυθΏδίως: Πσπο- 
γἱθασφμε ας ο[βεῖἷς εει με ἱεαπιεπίῖφ ἐπιθεοὶ[[ες οἶτευ 
σοπ[ουεθί!. 

(86) Αἰίας ΟΧΧΥ. δοτίρια εοἆθτα ἑεπιρογθ. 
(8/4) Κατα Λιπόντες ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς, οἷο. Παρί 

δύ) ᾿Εφ᾽ ὑμῖν. [ία «οᾱ. 
(ωιπηὺεί. η οι. ἐφ᾽ ἡμῖν. 

87) Ὢ τῆς ζημίας. 048 ο. ιἴδαιιο αἱ 
τί λαμθάνειν ἐθογιπί ἱπ οὐ]. θυρρίἰειπις οκ ου. 
. .δ. τα οἰἶαπι Μοπίας. Μοτο. δὲ ΟοπιῦεΓ. 

(88) Τί «Ἰαμθάνειν. θο. Β. ὅ, Μυπιας. δί ἈΙογο]. 
τί λαθεῖν. 

(89) Γης «φιἸανθρωπίας ἐνεφορήθημε». ΠΒὶ. 
γεγηέ : Απίοεἷα ετρ]εί{ εΜΠι. Νες οπίηι παε ου(ἰ- 
ίοΠ6 Παπείπδ, πέο [ιαιμγίεηιὰδ. 

(90) Ἆντὶ τούτων ὑμῖν. ια ορ. Πορ. ΕΒ. ὅ, 
Μοπίοο.. Μογα]., Οοπηδεί., ἱρδεφιιο ΒΙΙΙ. ἓι οἱ 1. ἡ μῖν. 

:. (9!) Προθεσµίας. Τα ες. Πορ. Β. 5, Μοηξαδ.ρ 
Μυγοί., (0ομ10οΓ. 4ο 411. η οὐἵι. προθυµίας 

Ἡερε. Β. ὅ, οἱ Π, ας 



αὔ5 

ΟΙ ΝΙ. ΕΙΡΕΜ. 

5. 6ΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ 96: 
Ῥνς’. ΤΩ ΑΥΤΡ (09). 

Γ,αμάαί Αεἰετίμηι φμοά ρταεἰάἰ αά]πίογ εἰ εοεῖδα, ΡΟ [είδημε ἀεά1[μα ἑοπιπιοᾶϊε, [οεμπι ίαπιΕΝ ἀει οβῖεῖῖς 
απίοἰέα. 

Μαρπιυς ἰηίος Ἰοπαίμθο ΗΠοτου]θβ, υἱ [ογυπί (1Ἠδέ Α ἨΜέγας ἓν ἀνθρώποις ὁ Ἡραχλῆς (95), ὡς λόγος 

εμίπι 0Ρἱ, δγυά{ίο 8ο ἀἱδοτίο νίτο, ἔαογυπι 4υοφιθ 
αἰἰᾳυὶά ἵη πιεπιογίαπι τδνοςβΓς), 4ξ που ἰΑπίυς 

{ωἱ586ὲ, Πὶς! Ἰο]διπι οογίαπηυπη δουΐυπι αυυἱδεοι 

αὁ ΡΓΦβθΓΙΐΠπι αἀνεγδις Ἠγάταπ, ΕΒΦναΠ Ίδης οἳ 
μισής εδρἶνις ργφλίατη Ὀε]]μαπι; ου]υς ἰῆο οᾱ- 
Ρἰία ἀθδεσαίαί, μίο αμίθπι ἱρηὶ ογοπιαὑαξ, (Ηοιηαἆ- 

πιοά μη θοἶ[ίοεῖ νο Ἱωργουϊίαϊιίς, Μυ]ίος οἱ Λοιογίφ 

6Η1ἱ οσγυ]ἱ οθιαπιηο φμρεγαὑαΠί, υἱ Ποπιογο ρία- 
ουί, ἁ στη ΙΙ οἱ οογρογίυας εἰ ατίο ϱοπι]ηϊ Ἠδύθηαφ 

ει Παρε[]α1α ἰπιεν 8ο ραγιϊγερίις, γἱεογίαπιφυθ αἱ- 
ου αἰιοτὶ οοποἱ]]αγθέ,. Ὑδείοτεβ πιυ]ίοῦ δογταί ριι- 
Ὀογμδίοῦ : αἳ πο Ργοῖπάο δοεγαγεῖ, Πηὶςί Ώοπις ΡΓο- 

τεία ἱροί αυχ]]ῖο 68856ἱ, αἱ δἱ νεηίον οὐφδειναί, εἰ 
εεοριἱοφ ργπιοηρίγαί, παγἰδἁθ γε]ιέ οευ]5 αί- 

ἆλπι οχθὶβιῖὲ. Ταΐοφ Ποβίγο ]υάϊοίο γω θβίῖθ. Ναι 

οὔ{Ώ ργΓῶδ6ς οχ βεἱρςο οἰαγυς δἱξ, ἔα αά[πηιία ΟΡεΓ8 

ἔιιὰ οἱ ἀαυχ/]ο, οἱδείοτοπ ΘΗΠΠ γοὐάίδ. θ1θμΙ οΠ] 

Ευ] Ιοπιληΐνυς [αιάεπιυς, ἑάπ Ίου Ροιἱβίπιαιη 
πωπηῖηο αἰπιὶρασιιις, ᾳυοὰ οὐπι ἰαπίαπι ραβ]οἷς 

οοιησασϊς ὑδησυο]ερίίαπι ϱοΗ80Υνε(ίΒ, (4ΠΠ6η Ίουυπι 
4μοαυ6 απιὶεἰείσ) ο οἱ{ς ἀαί]5, μήπαγυπα ΠΟΠ ΠΠΟΓΙΠΙ 
πθρυτί(αίο (ᾳαοἆ πιυ]ῖ εογιίπι [αοίμπί, αἱ Ιπούυπι 

(ἵνα σε λόγιον ὄντα χαί τινος ἀναμνήσω τῶν ών)" 

ἀλλ οὐκ ἂν τοιοῦτος ἦν, εἰ μὴ τὸν Ἰόλαον εἶχε συν- 
αγωνιζόμενον, χαὶ κατὰ τῆς Ὕδρας (94) μάλιστα, τοῦ 

πικροῦ τούτου χαὶ πολυκεφάλου θηρίου, ἧς ὁ μὲν 
ἐξέτεμνε (95) τὰς χεφαλὰς, ὁ δὲ ἐπέχαιεν, ὥσπερτας 
τῆς χαχίας (96) ὑμεῖς. Πολλοὺς παρήλαυνον οἱ 'Άκτο- 
ῥίωνες ἅρμασιν, ὡς Ομέρῳ δοχεῖ (97) δίδυμοι 

γὰρ ἦσαν καὶ τὰ σώματα χαὶ τὴν τέχνην " ὁ μὲν τὰς 
ἠνίας  ὁ δὲ τὴν μάστιγα µεριζόµενοι, καὶ νὸ νικᾷν 
ἀλλήλοις συνερανίζοντες (98). Πολλοὺυς διασώξδει αυ- 
θερνήτης πλωτῆρας' ἀλλ οὐχ ἂν ὁμοίως διέσωζε, 

μὲ καλῷ πρωρεῖ βοηθούμενος, ὃς καὶ διαθρεῖ (99) 
τοὺς ἀνέμους , χαὶ τὰς ὑφάλους προδείχννυσι, καὶ 

γίνεται τῆς ντὸς οἷόν τις ὀφθαλμός. Τοιοῦτον ἡμο 
Β καὶ τὸ ὑμέτερον. Λαμπρὸν γὰρ ὄντα τὸν ἄρχοντα χαὶ 

παρ᾽ ἑαυτοῦ, λαμπρότερον αὐτὺς ἑργάξδη τῇ συνερ- 
ία. ὃν πολλὰ (1) ἐπαινοῦντες, τοῦτο θαυμάζομεν 

μάλιστα, ὅτι τοσαύτην (9) τοῖς δηµοσίοις εὔνοιαν 
σώζοντες, χώραν δίδοτε χαὶ τοῖς φιλιχοῖς, οὗ τρα. 

χύτητι τρόπου τὸ ἀχριδὲς ἑνδειχνύμενοι, πατὰ τοὺς 
πολλοὺς τῶν ἀμέτρων, ἡμερότητι δὲ μᾶλλον τὸ τῆς 

ἀρχῆς αὐστηρὸν τιθασσεύοντες. 

ἔεισγο πεδεἰυπί), αεί τἱρογεπι οβἰθηἰαηίθα, ΥέΓΙΠΩ ππαηδιεἰυάἶηο ουοιία5 ἱπροηἱ αιδίθεϊαῖσται τω]. 

δλπί69. 

ΥΠ. ΤΗΕΟΌΟΒΟ. ΡΝΖ’. ΘΕΟΔΩΡΗΩ (3). 
Ανηὶ 089 Πηδηι, οεί σειοπἰς ἱπίμηι γεήο[εί Ιισο ερὶείοία, εμ]κε ετοτάἡιπι δείίε γεοροπάεί ερἰειοία 1559, 

Ο114Ἠἱ ΝΠΟ ἰαδεμίε ΜΙΟΦ εοἰἰοεανίηιδ. ϱ εΙπαάπιὐάΗΗ δπίη ἵπ ορἰείοία 155 «ετἰθὶι Βυεροτίο η υεγδῖε: Νου 
υ]ιτα γουίς πιανἰβθΓο, θἱο., εἷς αά Τ/ΙδοάΟΓΙΗ: ΝΟΠ Ι81η νουί πιοὶοδίίαιὴ εχμ]0θεῦο. Πιαφκέ εκηι ετενκ!ε 
ἑαπίμπι 4ΠΠΟ 383. υἶαφιμε απίε απηαπι 98δὃ ερίεεοριε Νατίαιαὶ ογάἰπαιμς εἰι Εκαἴκδ, ἴπ εονβη ές απκὶ 
πιΓίµαΦΜε ια ο ερὶδιοία ππεγἰίο οοἱἐοεαίμγ. ὢευέτό «ΑΠΟΠΕΒ ορίαἰ οὐδεγυαεί, γοφαίφμε Τ{ιεοάσγκπι αἱ Νἰεοθδε[ὶ 
Ριωεγύς Ραί6ΓΠΟ υεἰέ οεµ{ο εοπερἰςετο. 

δρἰσ]εα]ίὰ βησοΠπι Ἠαυθηί: ΠΟ ]4π γοῬῖς πιοίο- 

φιίοιη οχἱήροῦο. Οοῖίθ, νο ἱρδον πιωηίίς, 14 2 14- 

νθιδιιπι ηο οοηρβ][ῖα ἰη]ίο. Ὑϊποβηί αἱ πο οὐθγιυπί : 

34 υηριςθπι οὑθογνοηίάς 03ΠύΟΠ686, α ποὺῖθ, αυίρυς 

Τὰ μὲν πνευματικά (4) πέρας ἔχει, οὐχέτι προσ- 
θήσω διοχλεῖν ὑμῖν. Συνίοιτε, φράσσοισθε (5), βου- 
λεύοισθε χαθ᾽ ἡμῶν. Ν.κάτωσαν οἱ μισοῦντες ἡμᾶς. 

φυλαττέσθωδαν ἀκριθῶς οἱ χανόνες, ἀφ᾿ ἡμῶν ἃρ- 

(93) Λας ΟΧΧΥΙΙ. Ρεπ]ρία ραυῖο ροδὶ 8ιρο- Οἵοισίν μ' ἵπποισι παρήᾶασαν Ἀκευρίωνε 

τν ρο) 4. Ῥαγ. Πορ. 1405 οἱ ὃ ᾱ ὄσαν δίδι ο ο ως (96) 'Ὁ Ἡρακλῆς. Ἱϊι οοᾱ. Ῥαν, Πεμ. : Οἱ δ' ἄρ ἔσαν δίδυμοι: ὁ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν 
Ἡ. 5, ΠΘΟΠΟΠ Μοηίας., Μοτοί., ΒΙΙ]. αο Οοιηῦεί. Ἱπ .. » ὁ δᾶρα µάστιι έλευα». ᾿ 

Φοιἵε τηε εφκἰα ϱΥαυεγίετµί Αοἰοτίε βὲὲ 
Μιι{εμάΐπε εκρέγαηίθι. . «. « « 
ΠΗἱ υετο εταί φειπἰπὶ : Πίο οκἰάειι βγηλιέν ακ- 

ει. Ἡρακλεῖς. ΜοΧχ, ὡς λόγος, δίο Ἰἱάθπι οοἆ. ας 
(6οπιῦο[. ή οἰι. ὡς ὁ λόγος. 
9) Καὶ κατὰ «τῆς Ὕδρας. Ἱπ εοἀ, 6ἱ Βορ. 

χαὶ ἠθεςὶ. [πγάτα ἴμεγηφα 8ὀτρεης οταί, υἱ ροείῶ [φαδαίκη; 
Ἡηρυυ!, υπίουιη ἀιηίαχαί οογρί8 ά1ῦ6ις οἱ αιίη- ο. ος δε νς 8 ο. ε{/0 ἱκερετίίαθαι. 
αὐδρίηία εαρίία. Ἠφο Ηετει]ε β8οσ8Γ6 4ρβγεδςις, (98) Συνερανίζοντες. (06. Ῥαᾳγ. ἀντερανίζοντες. 
Ἰαίο γοὶ Ἱππραγ [μἱ5860ὲ, Ἡη0 οηίπι υοοἶδο, ἆιο 5ί- (99) ΟὋς καὶ διαθρεῖι Ἱί4 ουἆ Ῥαν. οἱ άνυ 
ὕη τερι]]μἱαυαηί, ηὶδί ]οἶδις δοοἱιδ «Θγἱαπ ΜΗ Ἠομρᾳ.; δἷο οἱ ΒΙΙ]. αχ οοπ]δείαγα. 
αὈδείδδα οαρίία εχοιςδ]»9εί. Η]ιιο Ονἰάῑις, ΜαἰαιποτρΗ. ϱ (1) Ὃν πο1.ἰἀ. Ίια εοἀ. οἱ Οοπιυ6Ρ. ἕη οὰῖι. ὧν 
11Ότο αχ : πολλά. 

(2) "Οτι τοσαύτην. Τι οοἀά. ἀπ Περ. α 
ΟομιρθΕ, ἵπ οὐ]ι. ὅτι ἀθορί. 

(6) Αἰίαφ ΙΙ ΧΧΧΙΗΙ. Εχουπίιο ΔΗΜΟ ὅδὰ, νο) {η- 
ευπἰο ὅδό βεβρἰα. 

(4) Τὰ μὲν πνευματικά. Μοηίαο. οἳ Μογε[. μέν 
ἀο]θηί. Ραμ]ο ἱπ[γα, Ρ:Ο διοχλεῖν ὑμῖν, ο0ά. Ρανφ. 
διοχλεῖν ὑμᾶς. 

(Ὁ) Φράσσοισθε. Μοπίας., Μογο]. ὐ (οιηοί. 
φράνοισθε, [οφκϊηιηέ, ηιιοὰ πιαᾳὶς ευλα"Γεβ. 

ου .. Νεο Ργο[Ηί μάνα 
ἔγεεεετε ϱρεί ἀαπιπΗπι, θΕΙΝἰπακφῖι ΤΕΣΗΗΙΕΥΟ υἱΥεδ. 
(95) Ὁ ἐξέτεμνε. [ια «ο. εἰ ἀμο Ἰξομᾳ. {η οά1ἰ. 

ἑτέτεμε, Μοχ, ἵπ οὐ{ἱ. ἐπέχαεν, 96 οοὰ. δε αἱποιι). 
(6) Ὥσπερ τὰς τῆς κακίας. Ιίὰ ευ. οἱ οοπιυο[. : 

Οιεπιαἀάπιοάμμι υο5 οαρίία ἱπιρτοθίίαιϊκ, οἷο ἴι οάίε. 
ὥσπερ τὰ τῆς χαχίας, θυοά Β01Ι. : (ϱεπιαάπιοάμε 
νοε ἱσιρτοδί(μίεπ. 

(97) Ὡς Ὁμήρῳ δοκεῖ. Ἠοπιον. Ιαά. χα, 
605 εἰ 6εση. : 
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ξάμενοι τῶν ἁμαθεστάτων. Οὐδεὶς ἀκριθείας φθόνος. Α πὶλὶ] οσέ ἱππρεγίίια, πίευπι ἀπεθηίεδ. Νε! δνι 

κὰ φιλιχὰ δὲ μὴ χεχωλύσθω. Οἱ τοῦ τιµιωτάτου υἱοῦ 
Νιχοθούλου παῖδες Ίχασιν εἰς τὴν πόλιν ταχυγρα- 

φεῖν µαθησόµενοι' τούτους τά τὸ ἄλλα καὶ οἱ- 
χείως (6) ἰδεῖν χαὶ πατριχῶς θέλησον (οὐ γὰρ χαὶ 
τοῦτο χωλύουσιν οἱ χανόνες), καὶ ὅπως ἂν γειτονῶσι 

τῇ ἐχχλησίᾳ φρόντισον (7). Βούλομαι γὰρ αὐτοὺς (8) 
καὶ τὸ ἦθος τυποῦσθαι πρὸς ἀρετῖν, τῇ σῇ τελειότητι 
συνεχῶς ἐντυγχάνοντας (9). 

Εβδϊίθιξ. Ομρίο απίω ἱῃδοτιπι ρεγρδίιαπ] ἴδουπ, 

4 μ4ποῦγρπ ομἱδρίαπι οὐ Ίεμρε Φεν6Γο οὐθθγταῖας 
ἱην]ά]α ορπιπιοτοδίας : 4 νογο απι]οϊις ο[ῆοία 
πηἰηίπιο ρτο]ἡἸυθδαπίης. Ολαγ]κθίπιί ΠΙΙἰ πιοὶ ΝΙοσθι] 

ρυιετῖ αἆ υΓΌοπι Ργοῖδοί δυπί, υἱ οεΙεγίογ φοτἰ- 
Ρεπιἱ αγίεπι αἀάϊδοληίς α ἐθ Ρο, αἱ, οῃ ἱη αἲἲις 
τεῦις Ἠεπενοὶο 608 ἃς ΡαίΘΓΠΟ οουίο εοπαρὶοἰὰφ 
(πεφιο επἰπι ᾳοπιῖπας Ἰά 4μοα1θ Παί, ο8ΠΟΠΘΕ Υ6- 
(η{), έυπι οίἶαπῃ ]ά ουΓ68, υἱ ηοΟῦ Ίοηβο αὐ οοο]θβὶᾶ 

μου 686ὲ, οὐπι Ἰοπιίμο οπιπὶομα υἱμίμπ Πημηωοτίθ 

αὑρο]μίο, οοβθιοιιάἰπετη Ὀαυθπίίμα, ΠιοΓθὰ θα αἆ νἱρμίθηι ἑρ[ογπβγί. 

ΡΝΗ’. ΕΥΛΑΛΙΩ 10). 
Ει[αἰίνε αά Νεπι Ἶωσε εργὶρία εεί 

[κεγαι. Ργοϊπάε εετἰθὶ απίε αΠΜΙΙ 

ο γΗ. ΕΙ ΛΙ10. 

ἱείοία, ΠΟΝ Αἰίμε φµαπι φμὶ τέρεις Ερεἰεεία Ναξἰαπχεπα ῥτα[ρρίνφ 
ΕπΕΝΠΙΕΠΙ ΝΟΛ ρο(δἰί, ΦΝΟ ΙΕΠΙΡΟΤΕ ρεγ[εείε (απάεπι (γεφογίκε φαν 

ππν[ε ῥγεείδκε εί οὐπαί.ῦκε [γμείτα ἁῑν (επίαυεγαί, πεπιρε µί Ναχίαπκο ορίεεορκε ῥταβοετείµγ. (6τοφοτίκε, 
εχρἰοτα!ἰο Αἰψρίαπα Ργοροείίΐο, Γα[ἴοπεπε τοάαϊὶι ΕΜία[ίο, εἰπικίνε Πογίαίκγ πε Ρτο ριθίἰα ῥρτοςος [ωηύαΐ, 68 
φυοά βαἱ 19 ἠπἱέυιη αεοερίῖ, ἑσεοίαξ κά Ρεἱ βἱογίαιη:ς φμίδκε οεγθίε αρετίε εἰ ερἰεεορὶ εἴβα «αεγαε ἴεο ϱὶ- 
οἶπεε ο[βείωπε, εἰ Ἶρια Νασίαπαὶ ἀεείοπαίιι Εεε[εεῖα. 

Οὐδὲν ἰσχυρότερον ἀληθείας, ὡς τῷ Ἔσδρα χἀἁμο 5 ΔΙΗΙΙ νεγίἑαίο (οσε]18, ωἱ οἱ Εοά γαρ οί ποϊα] γἱάδίιγ. 
δοχεῖ , ἡ γὰρ παρθένος ᾽Αλυπιανὴ κατὰ πᾶσαν ἀχρί- 
θειαν (11) λόγον ἀπαιτουμένη παρ ἡμῶν τοῦ οἰχείου 
φρονήµατος (12), ὡς προσέταξας, ἑπαῤῥησιάσατο (156) 
καθαρῶς τὴν ἀλήθειαν, παρθενίαν ὁμολογοῦσα, καὶ 
εαύτης ἐχομένη θερµότερον μὲν ἡ ὡς προσεδοχῶ- 
μεν (14), εὐαταθέστερον δὲ ἡ θερµότερον, ζήλῳ μὲν 
παρθενικῷ (16), πολιαῖς δὲ ταῖς ἀποχρίσεσι ’ χαὶ τὸ 

«εραχὺ τῆς ἑρωτήσεως ἡμῶν τῷ τέλει χρηστὸν ἑφάνη 
τὸ γὰρ στεῤῥὸν τῆς γγώµης μᾶλλον διέδειξε. Ταῦυτ) 
οὖν (16) εἰδὼς ὑπερεόχου τε τῆς παιδός. χαὶ ἣν 
ἔλαθεν (17) ἀρχὴν «ες σωτηρίας γεώργησον, εἰς 
δόξαν θεοῦ τε χαὶ γμῶν, καὶ παντὺς τοῦ τῶν εὖλα- 

Ρῶν τάγματος (18), 

ΡΝΘ’. ΘΕΟΔΩΡΟ (19). 

Ναπι ΑΙγΡίΙ4ηΑ ΥΊτρο, ουπι οπιπὶ ἀῑσοβί]α αὐ ϱ4 
εκροεόθγθιπυ» ομἱ ἱρείως ρτορος!ίεἰ γ4οβθΠι, 06 ης 

Ίωπχογας, Ἰῃθγθ 6ἱ Ίπβεπιθ υοτλίοπι οοΠ/[6863 θ8ἱ, 
γἱγριη]εδίοπη Ρργο[θβδα, εἶηιιο αναγθης πια]οςὶ {εΓ- 
νΟΓ6 ᾳυδπι οχβρεοίαΏαπιαθ, πιβ]ογὶ Ί4πιθη οοηφίκη- 
ε8 4 αι [ΕΓΤΟΓΘ, {6ἵΥρΓ8, ἱπηιαίη, τ]γρίπεο, οοὐ 
βεηἰ]θις γεβροηθίς, Ργρϊπάρ ἱηιργγοραιὶοηίς ποείτο 
ἀδροξίίας, οχ]έα θηρία γίδα θοί, Ώδ[η οοπδ η βετούν. 
ἰβίθπι 4ο ργοροθίεΐ πιαρία οδίεμύ]ί. Ηδοο ἱβίίας 

Φείεπβ ΡΓο ρυθ]ία Ρρτεςθο [απάθ; οἱ φποά κα]ίο 

Ἰπήήωπῃ αοδερῖί, εχοοῖθ, αἁ ὑθὶ ρἱογίαπη δἱ ποδίγασα, 
ο μοῦμς ρεἰ)μὶοαὶ οφίιρ. 

143 οι ΙΧ. ΤΠΕΟΌΟΜΟ. 
Πανε αἆ ΤΙεοάούκηι αρἰείοίαπε, α[ίαεφμε ρίνγες ὶε μιάς, ὃν αά αληκπι 982 εί ὅ8δὸ νε[εννὶ βους 

αι εεχί, κί εμίφκε Ηθκετί. ΝΙΜΙ ενἶπα ϱΟΠΙΙΛΕΜΙ φκο θε[κΗὶ ποἰα σα 
Ῥοδοῇ{, ΦΚΟ ΙΕΠΙΡΟΤΕ [κεγὶπί εοιἑρίω. 1π ἰεία (σγεφογΐκε Τ/εοάοτο (κει 
ῥγυρβίποκοπι εφαπε, ρίαι υἱγρῖπρπι, εΟπιπεπάα!. 

 ομὰ 6εγίουε αγφκιμεπίρ ῥτοβατὶ 
ΦαπέΛΣΕΠΕ ογεή(ινς) Απιαλοπίανν 

Λἷμα μὲν ἐμὸν, θρέµµα δὲ ὑμέτερον (30), κτηµα ο µῬπορίπαυδτω ααἰάθτη ΠΙωθή), σπα Αὐίδ Αἱπης 
δὲ Θεῷ τῶν τιµίων προσάγω τῇ σῃῇ εὐλαδείᾳ τὴν. 
αἰδεσιμωτάτην θυγατέρα ἡμῶν (21) ᾽Αμαζονίαν τὴν 

(0) Τούεους τά τε ἅλλα καὶ οἰχείως. 0οὐ. Βεμ. 
τούτονς γὰρ τά τε ἄλλα οἰχείως. Μοσ, Ρτο πατριχῶς, 
εος]. Θὰ488. πνευματιχῶς. 

(7) Φρόνεισον. (094. Ῥας8. φβόντισαι. 
(8) Βούᾶομαι γὰρ αὐτούς. Τα οοάἀ. Βομ. ΠΒ. οἱ 

Ραρς, ἵη εἀϊε. βούλομαι γὰρ αὐτοῖς, αιρά ΒΙΙΙ. : 
6αρίο επῖπι ΠΊΟΓΕΕ ϱκοφκε ἠρείε αά υἰγίνίεπι ἴπογ- 
θιαγὶ, σνοά εεἰ(ίοεί αεκἑφκεπίκ, εἰ, θἱίς. 

(Φ) Ἐντυγχάνοντας. ἵια οοἀ. Βομ. οἱ Ραε»., 
Μοηίας., Μογεί. οἱ ΟοπιὈεΓ. Ἱη οὐἰι. ἐντνχόντας. 

(10) Αιὶας ΟΟΧΧΧΗΠ. δορὶρια οοιίδπι Ι6ΠΙΡΟΓΟ. 
---Εὐναιλίῳ. Βδι αὈὶ Ηοί]αάϊο ἱπδογίσαίμας Ίσα 
ερἰσιοἰα. ιο ἵπ ουά. ορ. 6ἱ Ώ. ὅ, πεύποπ αριάἀ 
Μομίς. οἱ Μοτε]. ΠΗεἰἰαάΐις (ᾳςαγἱοηκί ϱπ!]θίθα 

Παπ, ΡοβεθεδἰοΏΘΠΙ ν6εο θεο οδγασι, ρἱοίαίἰ {ια 
οὔετο, Πἰπιίταπι ουπργὶπίφ υρηθγαηῤδπι ]ίαρι 

αίᾳκε αάλάγεν». 
(14) θερµότερο» μὲν ἢ ὡς προσεδοχῶμεν. 604, 

Βερ. οἱ Μομίαο. θερµότερον ἢ προσεδοχῶμεν. οι ὐέ 
Μοτε]. : Εεγυϊάϊκε ἑία φμἰάεπι φµαπι επερεείαδαπικε, 
Μος, εὐσταθέστερον. [ια οοά, Πεμ. 4ὁ (οπιδεί: ἵπ 
δἁ]ι. εὐσταθμότερον, φμοὰ Μοτο]. ΦεΦεί εοπείαν//κα 

τς ως πώ αι πάν 15 2 παρθεγιχῷ. ία «04. Ἡομ. Ώ. 
οἱ Μ. 4ο Οομ))ε[. ἵπ οί. λέγω δὲ ζήλῳ μὴ παρθε- 
νιχῷ, φιοά Μυρεὶ, : Ὀέεο αμίεπι [ΕΥ Πο ογθ - 
πεο. Αριυά Μοηίαο. λέγω ἀοθενί. 

(16) Ταῦτ) οὖν. ἵπ οοά. Βὺμ. οἱ αριά ἩΜομιαο. 
οὖν ἀθθ»ί, εἰ τί ραυ]ο ρομί, 

(11ν Ἡν Σ.1α6ΡΥ, (Οοάθ. Ἡδρ. εἰ Β. Ἡν ἔλαδες, 
Γμϊ, Ευ]α]έμς Ναλίαπτεπιις. Ὀιτανίς ἱ υσὺθ νίτρο ϱ) φκοά αεεερίε({. 
ΠΟΠΙΘΩ ἀδάθει 6ροηΡο Οεὶδίο, [εξ φογοςῖσ (Γεβο- 
εἰ σογμοπίᾶ περιῖς, ΑΙγρίαπ ἰία Νἱεουμίο παριο». 

(11) Κατὰ πασαν ἀκρίδειαν. Μοτο]. : Οπιπὶ ϱε- 
εμγαίο 6επετε. ΟοπιΏοί. ; δευεγ]ογί «χαπϊπρ. 

(13) Τοῦ οἰχείου φρονἡμᾶτος. Μαοτεὶ. : ({:οπείαν - 
εἰς αφἰπιί. ΟοιῦεΓ. : ΟὐβΥπιαἰ απἰπεί. ο 
ο (15) Ἑπαῤῥησάσατο, οἱο. Μοτθ!, : ᾖΐδετρ, κι 
Μ1)ΜήχεΤαε, σἳ ρῬωτε ῥγο[έεεα δεί Εεγίαίεπι «ο [ίοηε 

ΡΒιμτκοι. ο. ΧΧΧΤΙ. 

(18) Τάγματος. 0ο, Βερ. ϱἱ ἨἩοπίας, σνντά- 
ατος. | 
9] Αίας ΙΙ ΣΧΣΊΙ. ᾠυπὶριΦ 4πΠο ὤ8ὰ γα] 685. 
(20) Βρέµµα δὲ ἡμέτερον, Ίμ ερἀά. 1Γ6ό Βεβρ. 

Ἶνν ού. γ]ἔίορο ἡμέτερον. 
(2!) θυγατέρα ἡ[ιῶν. 090. Ἐομ. 1405 Μοπίας, 

οἱ Μοτε]. ποπ θυγατἐρα, φε4 Θεοδώρα». Αἱ εἰ 6ε0, 
δώραν, αἷϊ (οπῦεί, τὸ ᾽Αμαδονίαν αό]οσίίνιιπῃ γἱ” 

ϱ 



905 5, 6ΒΕΠΟΒΙΙ 
ο ΤΙ. ΕΙΡΕΝΜ. 

ΤΗΕΟΙ.0Οἱ οἱ 

ῬΝς’. Τῷ ΑΥΤΩ (09). 
Γ,ακάαί Αεἰεγίμηὶ φιιοά ργακἰάἰς αἁ]ίου εἰ εοοἶμε, κ [ἱεἰσημε ἀεάϊίκε ἑοπιπιοαίε, [οεΠι (απιεν ἄει οᾖΙεῖίε 

αἰπὶο{ᾳ.. 

Μαρπις ἱρίογ Ἰοπηίιθρ Ποτγου]θΒ, υἱ [θτυπι (πεί Α 

ουἷπι Ε)δἱ, ογωάἰίο 4ο ἀδδιίο γἰτο, ἑποταπι 4µοφι6 
α]ᾳαἱά ἵπ πιεπηογίαπι ΓΘΝΟΟΔΓΘ), 4έ Ποῦ πίυς 

(μἱ586ίέ, πὶςὶ Τοἶαυπι οργἰαπιίηπι δουἶ μπι Ἰαυυΐδεοι 

4ὁ ΡΓΦδΕΓΙΙΠπι αάνθιδις Ἠγάταπ, 88 νΑΠ Ἠάπςο οἱ 
μμ] εαρίνυς ργα]ίαπι Ὀε]ίμασις ου]υς ο οὰ- 
Ρίία ἀεδοσαλαί, Ἠῖο αυίθπι ἱρηὶ ογεπιαὺαί, (µοπια- 

πιοάμπ φοἱ[ίοεί νο Ἱργουίϊα(ίδ. Μυ]ίος οἱ Αοἰογὶ 
βΗΗἱ ουσ] οδηίαπιίηθ φρεγαὑδηί, αἱ Ηοπιετο ρία- 

ου, ἁμιη ΙΙ εἰ οογροΓίνας εἰ ατίθ ροπιὶηὶ Ἠδύθηας 

οί Παρείυιη ἰπιοτ 6ο ραγιἰτεπίατ, γἱοογίαπιαυο αἰ- 
ου αἰιετὶ οοης]ἱατοι. Ὑδοίογθ πιυ]ίοῦ δδτταί ρι- 
Ὀογμαίου : αἲ πο Ργο]πάθ δεΓναΓεί, πὶδὶ Ώου ΡΓο- 

τεία ἱροὶ αυχ]]ίο 6886, αἱ οἱ νοηπίοφ οὐβογναί, οἱ 

δοορι|ο8 ργπιοηςίγδέ, ηανἰφαιιο νο]υέ οευίας αιἰ- 

ἀλπι οχβὶθι]έ. Ταἱ66 Ποβίτο ]ωάϊοίο νυθ ορίΐς. Ναιπ 

ο ρτώδθς ἐχ β6ἱρ5ο οἰαγις βἰἒ, ἐ αἁ]ητία οροΓὰ 
ἔιια οἱ ἀιχίίο, οἱαγίογοίῃ θἱΙπι γουάίφ. Οµ6ιη ουµηὶ 

πας ποπηϊπίθις ΙαιάθπιΗς, ἐπππ Ἠοο ροιἱβδίσλυι 
Πὐπι]ηο αὐπιὶγαωιιΓ, ααοᾶὰ ουσ (αιίαπι ρυρ]ἱοἱθ 

οοπιποοάἱς Ὀδηονο]οηίίαπη οοιδοΓνοξίς, ίἀπιεμ Ίοσπῃ 
αποφυς απιὶ οἱ οβΠ]οιῖς ἀάἱ19, μπιἰρυπῃ ΠΟΠ ΠΙΟΓΙΙΠΙ 
Αδροτί(αἰο (4υοά πιυ]ί 6ογπι [αειυπί, φυἱ ππούυπι 

ἔδιοτο ηθροἰυηί), |υτὶδ Γἰβογεπα οδεεηἰαμίθα, νογυΠῃ 

ξα1ἱ08. 

ω ΥΠ. ΤΗΙΕΟΡΟΒΟ. 

Μέγας ἓν ἀνθρώποις ὁ Ἡρακλῆς (95), ὣς λόγος 
(ἵνα σε λόγιον ὄντα χαίΐ τινος ἀναμνήσω τῶν αῶν)' 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν τοιοῦτος ἣν, εἰ μὴ τὸν Ἱόλαον εἶἴχε συν- 
αγωνιζόµενον, χαὶ χατὰ τῆς Ὕδρας (94) μάλιστα, τοῦ 

πικροῦ τούτου χαὶ πολυκεφάλου θηρἰου, ἧς ὁ μὲν 
ἐξέτεμνε (95) τὰς χεφαλὰς, ὁ δὲ ἐπέχαιεν, ὥσπερτας 

τῆς χαχίας (90) ὑμεῖς. Πολλοὺς παρ{λαννον οἳ ΄Άκτο- 
ρίωνες ἆἅρμασιν, ὡς Ὁμήρῳ δοχεῖ (97): δίδυμοι 

γὰρ σαν χαὶ τὰ σώματα χαὶ τὴν τέχνην ́  ὁ μὲν τὰς 
ἠἡνίας ' ὁ δὲ τὴν μάστιγα µεριζόμενοι, χαὶ τὸ νικᾷν 
ἀλλήλοις συνερανίζοντες (98). Πολλοὺς διασώζει χυ- 

θερνήτης πλωτῆρας. ἀλλ οὐχ ἂν ὁμοίως διέσωζε, 

μὴ χαλῷ πρωρεῖ βοηθούμενος, ὃς καὶ διαθρεῖ (99) 
τοὺς ἀνέμους , χαὶ τὰς ὑφάλους προδείχνυσι, καὶ 

γίνεται τῆς ντὸς οἷόν τις ὀφθαλμός. Τοιοῦτον ἡ με 
χαὶ τὸ ὑμέτερον. Λαμπρὺν γὰρ ὄντα τὸν ἄρχοντα καὶ 
παρ) ἑαυτοῦ, λαμπρότερον αὐτὸς ἐργάξη τῇ συνερ- 
ία. ὃν πολλὰ (|) ἐπαινοῦντες, τοῦτο θαυμάζομεν 

μάλιστα, ὅτι τοσαύτην (3) τοῖς δηµοσίοις εὔνοιαν 
σώζοντες, χώραν δίδοτε χαὶ τοῖς φιλικοῖς, οὗ τρα- 
χύτητι τρόπου τὸ ἀχριθὲς ἐνδειχνύμενοι, χατὰ τοὺς 
πολλοὺς τῶν ἀμέτρων, ἡμερότητι δὲ μᾶλλον τὸ της 
ἀρχῆς αὐστηρὺν τιθασσεύοντες. 

πιαηφιοιυάῖηο οοιίαφ ἱιρευί αἱκίθεἰἰαίδτα εἰ]. 

ΡΝΖ’. ΘΕΟΔΩΡΩ (3). 
Ανηὶ δὲ Πλεμι, οἱ ϱεηκεπ( τε πτληι γοὔοίδί Ίνπο ερὶείοία, ει] εΧοΥάΙΠΙ δεί[ε γεεροπἆοί ερἰειοίια 155, 

Οἱ αΠι αΜΠΟ {αὐθιίε πιο εο[[οεαυϊμιμς. () 1διπαάηιὐά 1 επἰη ἵπ ορἰδἰοἰα {929 εετὶθι Βυερογίο Πε υεγθὶς: Νοα 
υἱιγὰ νουϊῖς ᾳιανὶς 6Γ0, θἰο., εἷσ αά ΤΙιεοίοτε; Νοη 141 νους πιοἱονίίαιυ οχἠἰθοῦο. Πίαφκε εκ εποννίε 
ἑαπίμήι αππο 383, υἶχφιε απίε απηαπι 98ο ερίἰεεοριες Νασίαμσὶ ογδϊπαιμε εἰί Ειλα[ἴνε, ἵπ οονβκῖές ακπὶ 
π[γέμαφιιε |ιαο ορἰειοία πιετὶ!ο οο{Μοξαίµγ. Φ6ἳΟΤό «άΠΟΠΕΕ ορίαἰ οὐσεγυατί, γοφαίφιε Τ]ιεοάσογωπι αἱ Νἰεοθκίὶ 
ΡΜ6ΓΟΣ ῥαίογπο υείἰέ οεκἰο οομεβίϱΕΤ6. 

δρἰγ](ηδ]14 Πηοπι Ἰαυαευί: ΠοΟῦ πι γουῖ πιο]ο- ῷ 

φιίαιη οσ[{ῦςθβο. (οἵίθ, Υο8 ἱρδος πιυπίίἰε, 122 αᾱ- 

νοΓδπῃ Πο οοηβ](ἷα ἱπίίς. Ὑΐησοδηί απί πο8 οἀθευπί : 

3 ὑερυεπὶ οὐδογγεηπίΙρ ϱ03ΠύΠ68, ἃ ποδίθ, αυἱρις 

ο2) Λας ΟΧΧΥΙ. Ρεβὶρία Ραυἱο ροθῖ 8υρθ- 
τἱόΓΘΠΙ. 

(95) 0Ο Ἡρακλῆς. Ἱιι οοάᾱ. Ῥατ. Περ. 1405. 
Ἡ. ὅ, Π6ςΠοΠ Μορίαο., Μογεί., Ἠἱ]. ἃο (ΟοιμΏοῦ, Τη 
εα. Ἡραχλεῖς. Μοχ., ὡς λόγος, δἰο Ιϊάεπι οοἀ. 3ο 
(οπι!νο[. Ἱη οὐ), ὡς ὁ - 
ν Καὶ κατὰ «τῆς Ὕδρας. Ἱπ οοἆ, δἱ Ἐομ. 

χαϊ ἀθεςί. [γάτα Ἰμδύηφα 66Γρεης θἵαί, υἱ Ρροερ 
Πηρυπί, υπίουὴ ἀπμίλσαι οοτρυθ ηαῦεηφ οἱ αιίη- 
αωαρίηϊα εαρίία. ἤσο Πεγοι]θβ 8ο03Γ6 ΑββΓεςςις, 
Ἁωίο τοὶ ἵπιραγ [μἱ5δοί, πο θηΐπι υοοίδο, ἆπο βἰλ- 
Ο1η τερυυἱαυαπι, πὶςὶ Ἰοίαυς δοοἶις οΘγἱαΠΙ ΠΙΜΙΗ 
Ἀὐθοίβφα οαΡἱἱ4 εχοιιςςἱ96ί. Πιο Ονἱάῑως, ΜειαποτρΗ. ϱ 
11Ότο αχ : 
πο. Νεο ρτοΓαε [άγιο 
ὄτεεεετε ρετ ἀαπιπΗπι, ΦεΙΝίπαδφιιε ΤΟΕΊΠΙΕΤ6 υ1Γεδ. 
(95) Ὁ ἐξέτεμνε. [ια εοἆ. οἱ ἆμο Πορᾳ. ἱη δά(ἳ. 

ἑτέτεμε. Μοχ, ἵπ οὐἱτ. ἐπέχαεν, 86 «ο. δεηιίπιιις, 
(96) Ὥσπερ τὰς τῆς καχίας. [ία ευά. οἱ 6011 0ΘΓ.1 

ϱ0επιαάπιοάιΩ» υ05 εαρίία ἱπιργοϊίαίει οἵο [πι οά1έ. 
ὥσπερ τὰ τῆς χαχίας, αιοά ΒΟΙΙ. : ϱμειπαάπιοάηι 
νοε ἱοιργοί{α[θπη. 
(9 Ὡς Ὁμήρῳ δοχεῖ. Ἠοπιος. ΙΠίαά. αχ, 

655 εἰ βεφη. : 

Τὰ μὲν πνευματικὰ (4) πέρας ἔχει οὐχέτι προσ- 
θήσω διοχλεῖν ὑμῖν. Συνίοιτε, φράσσοισθε (5). βου- 

λεύοισθε χαθ᾽ ἡμῶν. Ν.κάτωσαν οἱ μισοῦντες ἡμᾶς: 

φυλαττέσθωδαν ἀκριθῶς οἱ χανόνες, ἀφ᾽ ἡμῶν ἃρ- 

Οἵοιοίν μ' ἵπποισι παρήΊασαν Ἀκτευρίωνε 
ο. ών βΒα.όντε.  «. « 
Οἱ δ᾽ ἄρ ἔσαν δίδυμοι: ὁ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν' 
.- ο ο δρ στ κεωνς 
ὡὣοίίς πιε ἑηπὶε ργαυεγίεΥΝΗέ Αεϊοτίε 
Μι μάἶπε εκρέταη!ει. ο... 
Ηἱ υεγο «γα φειπἰπὶ : Πίο φμἰάεπι βγπε ον αγί- 

αδαί(κυ; 
. ο Ὁὃ ὁὃ ο Πε ο - εἰίο ἱπερετίίαθαι. 
(98) Συνερανίζοντες. 006. Ῥαγ. ἀντερανίζοντες. 
(99) Ὃς καὶ διαθρεῖ. Τι ουοἆ Ῥαγ. οἱ ἁαυ 

Βορρ.;, δἱο οἱ ΡΙΠ. οκ οοπ]θοίαγα. 
ή Ὃν πο..ῖἀ. Τιὰ ευ, οἱ Οοπιδο[, η οαῖι. ὧν 

πολλά. 
(3) "Οτι τοσαύτην. Ἱία οοὰᾱἆ. ἆπο Περ. α 

(ομ1θεΓ. ἵω οι. ὅτι ἀρορι. 
(ϐ) ΑΙίας ΙΤ ΧΧΧΙΗ. Εχουρίθ 4ΗΠπο ὅδὰ, νο) {η- 

ευμηίο ὅδό βεγὶρία. 
(4) Τὰ μὲν πνευματικά. Μοπίαο. 6ἳ Μοτε]. μέν 

ἀε]εμί. Ραμ]ο Ἱη[γα, ϱἱ0 διοχλεῖν ὑμῖν, οοὰ. Ῥα58. 
διοχλεῖν ὑμᾶς. 

(0) Φράσσοισθε. Μοπίας., Μογο]. 4ο Οοπδοί. 
φράνοισθςε, [οφμίηιηῖ, ηιιοά πιααὶς ουἱιγδί. 
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ξάμενοι τῶν ἁμαθεστάτων. Οὐδεὶς ἀχριθείας φθόνος" Α πλ ασε ἱιπρογίϊια, ἱπίυπι ἀμεεπίεδ. Ἁηηί οἑνι 

εὰ φιλιχὰ δὲ μὴ χεχωλύσθω. Οἱ τοῦ τιµιωτάτου υἱοῦ 
Νιχοθούλου παῖδες Ίχασιν εἰς τὴν πόλιν ταχυγρα- 

φεῖν µᾳθησόµενοι' τούτους τά τε ἄλλα καὶ οἱ- 
χείως (6) ἰδεῖν χαὶ πατρικῶς θέλησον (οὐ γὰρ καὶ 

τοῦτο χωλύουσιν οἱ χανόνες), χαὶ ὅπως ἂν γειτονῶσι 

«ᾗ ἐχχλησίᾳ φρόντισον (7). Βούλομαι γὰρ αὑτοὺς (8) 
χαὶ τὸ ἦθος τυποῦσθαι πρὺς ἀρετῖν, τῇ σῃ τελειότητι 
συνεχῶς ἐντυγχάνοντας (9). 

Εβλ](θιι!. Οωρίο απίω ἱρδογιπι ΡοΓρείυαπη ἔδουπ, 

Φμβποῦσρπ οἱθδρίαπι οὐ Ίερεβθ 8ενθΓθ οὐθογταῖας 
ἰην]άϊα οοπιπιονθδίΗξ : 4 τοτο απο οΏῖεία 

πηἰηίπιο ρτο]ἩἸρθα μην. Οαγ]κθίπιὶ ΒΙΙἰ πιοὶ Νιοοδιἰ 

ρυοτὶ αἆ υτὔῦεπι ργοῖοοῖ δπί, υἱ οε]εγίίεγ δοτί- 
ὑοπυΐ αγίεπι αἀάϊδοληίς 4 ἴο Ροίο, αἱ, οπῃ η αἱὶις 

τεῦις ἨδηθνοΙο 608 ας Ρὰί6ΓπΠο οσεμίο οοπαρὶοἶὰθ 
(πεαιθ επἰπι αποπιίπυς Ἰὰ 4αοαυθ βαί, οΔΠΟΠ6Ω Υ6- 
(η{), ἴαπι θίἶηι ἰά «686, μἱ ΏοΟῦ Ίοηρο δὺ εοο]θβῖὰ 

ου 686ὲ, οὔύπι Ποπιιο οπιηομςα υ]εμίμπ Πμποτίθ 

αὑρο]υίο, οοββιοιιάἀϊποπι [αυθηίυπι, ΠΠΟΓΘΑ θἰἰδ αἆ νἱτίμίθηι ἱρίογπισγί. 

ΡΝΗ’. ΕΥΛΑΛΙΩ [10). αγ. ΕΌΙ ΛΙ1Ο. 

Ει[αίΐὶνε αά ΦΝεπι σε αρηὶρία εεί ᾧ να, ΠΟΝ αἶίμς φµαπι φμὶ γέρο Ερεἰεεία Νακίαπχεπα ῥτα[ρείνο 
[µεται. Ῥγοϊπαε εεγἰθὶ απἰέ απηωπι ὅ8 ΕπΕΝΠΙΕΠΙ ΠΟΛ ρο(Μῖί, 4Ο ΙΕΠΙΡΟΤΕ Ρετ[εεῖι (απάεπι (γεφογῖνε φκοᾶ 
πιμ[[ἰε ργεείθδας εἰ οοπα!.θκε [γκείτα αἅῑν (επίαυεγαῖ, πεπιρα μι Ναχίαπχο ερἰεεοριε ργαβεετείαγ. (γεροτίκε, 
εχρἰογα!ο Αἰψρίαπα Ρτοβοείϊο, ΥαΠἱΟΝειε γεάαϊι Εκ/α[ἰο, εἰπικίονε Δογίαίμ; κὲ ϱτο Ριθί]α Ρρτοςθς [αηήαἱ, 66 
αυοά θα) μ11ς ἠπ]έέυπη δεοερίὲ, εχεοίαξ 4ἆ Ρεἱ βἱογίδίη : φίδια σεγδίε αρεγίε εἰ ερὶεεορὶ εἴβα «αεγας [εο μἱρ- 
οἴπει ο[βείιυη, εἰ ἴρια Νακίαπαί ἀεείοπα ιτ Εεείεεῖα. 

Οὐδὲν ἱσχυρότερον ἀληθείας, ὡς τῷ Ἔσδρα κχἁὰμο ὃ ΝΙΙ γεγίέαέο (οτείυς, υί οἱ Ἐσάγας δἱ πηϊιὶ γἱάδιυγ. 
δοχεῖ  ἡ γὰρ παρθένος ᾽Αλυπιανὴῇ κατὰ πᾶσαν ἀχρί- 
6ειαν (11) λόγον ἀπαιτουμένη παρ᾽ ἡμῶν τοῦ οἰχείου 
φρονήµατος (19), ὡς προσέταξας, ἑπαῤῥησιάσατο (15) 

χαθαρῶς τὴν ἀλήθειαν, παρθενἰαν ὁμολογοῦσα, χαὶ 
καύτης ἐχομένη θερµότερον μὲν ἡ ὡς προσεδοχῶ- 
μεν (44), εὐσταθέστερον δὲ ἡ θερµότερον, ζήλῳ μὲν 
παρθενικῷ (16), πολιαῖς δὲ ταῖς ἀποχρίσεσι" χαὶ τὸ 

εραχὺ τῆς ἐρωτήδεως ἡμῶν τῷ τέλει χρηστὸν ἐφάνη 
τὸ γὰρ στεῤῥὸν τῆς γνώμης μᾶλλον διέδειξε. Ταῦτ' 
οὖν (16) εἰδὼς ὑπερεύχου τε τῆς παιδός. χαὶ ἣν 
ἔλαδεν (177) ἀρχὴν «ἲς σωτηρίας γεώργησον, εἰς 
δόξαν Θεοῦ τε καὶ ἡμῶν, καὶ παντὺς τοῦ τῶν εὖλα- 
ϱῶν τάγματος (18), 

ΡΝΘ’. ΘΕΟΔΩΡΩ (19). 
Πακε αά Τλεοάούκπι ερἰειοίαπε, α[ίαεφκε ρίµγεε Μὶε εοἰ[οθαεκε, 

Ναπι ΑΙγρί4ΠΑ Υἰτρο, ουπι οπιπὶ ἀῑμσεριῖα αἳ 64 
εκροεὀθΓθιπς οἱ ἱρείμς ργοροφ!εἰ ΓαἱοποΠι, 06 ἵης 

Ίμηχεγας, [ρο6γθ οἱ Ίηβεπιθ νεγἰ(λίοπι οοΠ/δ6ςα θµἱ, 

γἱγρἰη]μδίοπι ΡΓΟΙΘΒΦΑ, εἶηυο αι μγθπς πια]ογὶ {6Γ- 
νοτθ αυαπι οχαροσίαΏδωυς, πιηα]ογί (351460 οΟΠΦί1Η- 

εν. 4 14ῇῃι [ΕΓΤΟΓΘ, {6ΕΓΥρ:6, ἱπημαιη, υἱγρίποο, οοὐ 
αεπἰᾖους γοβροηςὶς, Ργοϊιιάρ ἱπίιργγοραιἱοπίφ ποείτῶ 
ἀδροείί3», θσὶέι Ἰθηί6 γίδα θ8ἱ, ΏδΠΙ οοπε{ βετοὺν 

ἰαίθπ 40 ργοροδὶὶ πιβρὶο οδίθµάἰ. Ἠλοο ἰᾳίίας 
δεἰέηφ Ργο ρυθί]α Ργεςθθ [απάθ; οἱ φυοἀ ρα]υέίο 

ἱπ]έέμπι αοοερίε, οχοοἰθ, 3 εί ρἱογίαπη δὲ ποδίγασα, 

4ο μοἱμο ρε[]μὶοδὶ οσ!ιρ. 

199 οχ. ΤΗΕΟΡΟΠΗΟ, 

α' αά ΑΝΛΗΠΙ 983 νε ὅ8δο γε[ενγὶ ροε» 
εενί, εί ομίφµε Ηδμετί. ΝΙΠ! εκἶπε εοΠΙἶπεπι φκο υε[κεὶ ποϊα φκαάαπι ἀἰθποεοὶ δεΓίοῦε αγφκιπεπίο ρτοθδατί 
Ῥοφὸΐ{, ϱΜ0 (ΕΠΙΡΟΤΕ [μεγὶπί εοεἰρία. ἴπ ἱεία (σγερογίκε ΤΙεοάοΤο (πει Ί9απέπεεπι εγείρει) Απιακοπίανν 
Ργυρίπφμαφπι «8απι, ρίαπι υἱγρίπρπι, εοΠΛεπάα/. 

Λίμα μὲν ἐμὸν , θρέµµα δὲ ὑμέτερον (30), κτημα 6 ᾖῥΡπορίπαυαπ φπἱάθη Πιώ8Π2, {ὔδπι αὐίθ Αἱ1πης 
δὲ θεῷ τῶν τιµίων προσάχω τῇ σῇ εὐλαδείᾳ τὴν 
αἰδεσιμωτάτην θυγατέρα ἡμῶν (21) ᾽Αμαζονίαν τὴν 

(0) Τούεους τά τε ἅ λα καὶ οἰκείως. 094. Βεμ, 
τούτονς γὰρ τά τε ἄλλα αἰχείως. Μος, ΡΓΟ πατριχῶς, 
οοἱὶ. Θὰ96. πνευματιχῶς. 

(7) Φρόντεισον. (004. Ῥαβδφ. φβόντισαι. 
(8) Βούᾶομαι γὰρ αὐτούς. ία οοάᾱ. Βεμ. Π. οἱ 

Ραρε, ἵη οἱξ. βούλομαι γὰρ αὐτοῖς, αωρά ΒΙΙΙ. : 
6αρίο επἰπι Ίπογεε Φνοφµε ὑρείε αἆ οἰγίμίεπι ἰπογ- 
θιαγὶ, φμοά εεἶ[ἰοδί αεφεηµεπί ΜΥ, εἰ, εἰο. 

(ϐ) Ἐντυγχάνοντας. Τα οοὰᾱ. Βορ. οἱ Ραςς., 
Μορίαο., Μογε[. οἱ ΟοπιΏε[. Ιπ οάϊι. ἐντνχόντας. 

(10) Λας ΟΟΧΧΧΗ. δογὶρίια οοιίθπι ΙΘΠΠΡΟΓΘ. 
---Εὐαλίῳ. Ἐδι αὐἱ Ποἰ[αάίο ἱηθογίοαίας Ίσο 
ερἰσιοἰα. διο ἵπ ουά. ορ. 6ἱ Ώ. ὅ, Πδύυποη αριάἆ 
Μομίας, δἱ Μογε]. Ποίίαάίυς Οςατ]οηθίς ϱπιἰρίθς 

ΠάΠι, Ρ0β8ΟΦΒΙΟΠΕΠΩ νεζο Όεο ομαγαίη, Ρρὶοίαίἱ (9 
οΠετο, πἰπιίταω ουπιβεϊ]πίς νρηθγαπφαπ θΙίαῃι 

αἴηνε αάμανγεν.. 
(114) ωρα μὲν ἢ ὡς προσεδοκῴμεν. 60ρὰ, 

Βομ. οἱ Μοιιίας. ο ην προσεδοχώµεν. οι 
Μοτε]. : Εετυϊάΐκε ἡαφμίάεπι ααπι ετερεείαδαηιαε, 
Μος, εὐσταθέστερον. Τα οοὐ. Πεμ. ἃο (οπιδεί, Ἱη 
δἁϊί. εὐσταθμότερον, φυοά Μογεὶ. ΦεΦε!Ι εοπείανί]κα 

Ὅπ ασ) Ζή1ῳ μὲν παρθενικῷ. Ία οο. ο. Π. 3, (15) 2 παρθεγιχῷ.. Τί «ο. Ἀομ. ΠΒ. 
οἱ ΜΗ. ας Οοιμ)ε[. Ἱπ εἀἰτ. λέγω δὲ δήλῳ μὴ παρθε- 
νιχῷ, φυοά Μυγε], : Ώέεο αμίεπι [βΥνύγρ Πο ογθὶ- 
πεο. Αριιὰ Μοηίαςο. λέγω ἀοθνί. 

(16) Ταῦτ) οὖν. Ιη οοὀ. Βυρ. οἱ αρνιά ἩΜοηλαο. 
οὖν ἀεθεί, εἰ τί ρλμἱο ρο5ἱ, 

(11) Ἡν Σ.1α6ΡΥ, (οἀᾷ. Ἡ6ρ. οἱ Β. Άν ἔλαδες, 
Γι, Εμἱα]ήης Ναχϊαπσεπις. Ὀϊγανῖς ἵπ υτὺθ νἰσρο ϱ) (μοά αρεερὶειζ. 
ΠΟΠΙΘΩ ἀθάθειί 6ΡοΠςΟ (Πρὶδίο, Γιῖ δογοτὶς (γεβο- 
εἰ σογμοπία περιῖς, ΑΙγρίαηα. βΙῖα Νἱεοὺι]ο πυρία». 

14) Κατὰ πασαν ἀχρίδειαν». Μογε]. : Οπιπὶ αο- 
εµγαίο 6Επεγο. ΟΟΠιΏθ[. ; δευετλογὶ ΦΡαΠι{μθ. 

(13) Τοῦ οἰχείου φρονήἡματος. Μοτε]. : ϱ2μείαν - 
με απἰπεὶ. Οοπυε[. : Οὐ βΥπιαἶ απἰη. Ξ 
ο (15) Ἐπαῤῥησιάσατο, εἰο. Μοτθί. : ᾖΐδετο, κ 
1) κ χεΤαε, 6 Ῥνγε ρτο[εεεα εεί εεγἰίαίεπι εοπβίοκε 

Βιτνκοι. ον. ΧΧΣΧΥΙΙ. 

(18) Τάγματος. 0ο, Βερ. ϱί ἨΜοπίιο. συντά- 
γµατος. . 

(19) ΑΙας ΙΧΧΧΙ. βοµὶρι 4ηΠο 8ᾷ γε] ὀ8δ. 
(20) Θρέµµα δὲ ἡμέτερον, 18 ερἀὰ. 1 εβρ, 

ων οὐ]. γἰέοβο ἡμέτερον. ! 
(21) θυγατέρα ἡ[ιῶν. (Ο90ἀ. Ῥομ. 1405 Μοπίαυ, 

οἱ Μογε]. ποη θυγατέρα, 5οἆ Θεοδώραν. Λἱ οἱ θεο; 
δώραν, ἀἱγ (οπιῦεί , τὸ Αμαξονίαν αὐ]οειίνυπη γἱ- 
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ΗΟΦΓΑΙΩ νἱγρίποπι Απιααοηίθη!, εἴ]16 (α Βἱ οἱ ἠάθπι Α παρθένον, ἧς καὶ τὸ πιστὸν αἰδούμενος, και τῇ ἀβ- 
λοπυςὶ Ἠ9ῦοβς, οἱ αἀγέγρα οογροτἰα να]εευἀἰπὶ ορεπι 

[εγὰς, οὗ Ἰάᾳτο ἵη οπιπίῦας γοῦυς Παπ πη 1ρεὶ ρου- 
Τἱρ49, ϱ]διθ ουγᾶπι βιιθοἱρἰδ, Γ6ΠΙ 8816 ἱηβθ- 
Πυβ, (υᾳι6ε Ρἰείαίθ, βἀάαπι οἱ ἀπιοϊἒία ποείτα, 

«ἁἱρηασπι [αο]θ8. 

αχ. ΒΙΡΕΜ. 

ῥωστίᾳ τοῦ σώματος βοηθῶν, χαὶ διὰ τοῦτο ἓν πᾶυι 
χεῖράἀ τε ὀρέγων καὶ χηδόµενος, πρᾶγμα παιῄσεις 
ἐλεήύθερον χαὶ τῆς σῆς εὐλαδείας ἄξιον, προσθἠσω 

δὲ, χαὶ τῆς ἡμετέρας φιλίας. 

Ρ5, ΤΩ ΑΥΤΩ (9). 
με Εκρεπία οὐ ἠστεάἰ[αίθηι αἀεκπάσπι ϱοΑΠιεΙάαἰ (τεροτίκε ΤΛεοάοτο. 

Εί ἰυ, θἱ 108 ου γοἱαπιάς, βἰίαπι ποδίταπι Ει- 

ιΕθΠίΑΠΙ ]18 6υµπι αριἁ (μαπι Ρὶοίδίοαι οὐίίποτο, 

'η6ό ρεγιηϊἑέοτο υἱ 4 ουἱο Ποτθάῖρυς ἱπ]ωγία α[ῇοἶδ- 
(αγ. Α/Πεετγείυν αὐίοπη, οἱ αυἱά οἱ οχ Εΐ9 τεῬυφ οεἰ- 
ρεγείασ, 4υὐ9 οὉ αγία περιί γο]ἱοί δυπί; 4ὐάηῃ 1] 
απ ηπια ουΓα θἀμοδνὶί 4ο τοἰἰᾳω]ε, ραιιοῖο ἱροὶ γοἈναο 

Σὺ χαὶ ἡμεῖς τοῦτο βουλόμεθα (35), τὰ δίχαια 

γενέσθαι τῇ θυγατρὶ ἡμῶν Εὐχενίᾳ (34) παρὰ τῆς 
σῆς εὐλαδείας, καὶ μὴ περιιδεῖν αὐτὴν ἁδιχουμένην 
ὑπὸ τῶν αὐτῆς χληρονόμων ́  ἀδιχηθείη (25) δ' ἂν, 
ὡς ἐμοὶ φαίνεται, εἴ τινος στερηθείη τῶν τῇ ἐγ- 
γόνη παρὰ α«ῆς τιτθῆς χαταλειφθέντων, ἣν ἀνεθρέ- 

Ἱδβαίίθ, οππ (απιεῃ Πηπ]ία υπο ργοπι]οἱφφοί, 964169 Β φατο χατὰ πᾶσαν ἐπιμέλειαν΄ χαὶ ἀπέλιπεν ἐπ) ὁλί- 
αἱ Ρ6Ι]οίΙγαίη δροφαΓοἰ. 

αωχι. ΕΙΡΕΝ. 

γοις ἀντὶ πολλῶν ὧν ὑπεισχνεῖτό τε (26) χαὶ ἤλπιζεν. 

ΡΕΑ’, ΤΩ ΑΥΤΟ (1). 
δέφηέ[Ἴεαῖ ΤΛεοᾶοτο εε ἀῑεία ἵπ φκεπιάαπε ΛΟΠΙΙΝΕΠΙ δεκίεπιἰα αρφκἰέεοσγε, ἐπιΚε να[έάῑς ἵρεε γαἰϊοπίθης 

60Ν 
αὑτῷ, αάεοφιε ΤΠεοάοτο. 

Οἷ50 ποῖ αυ τ]ἀευθηίαν, φοτἱραὶ. Οωοά οἱ 
αἰἰιιὰ φκἱάάδπι, 46 ΠΟΠ ία ΕΗΝἠ {η ΠΙδΠίΘΠΩ ν6ΏΘ- 
τί (40η απίοπι ἀνδίιο, αιίη ορέίπια γαΜἱ0ἱι9 Υο- 
αἱληί), ἰά φυοσαο αοοἱρίοιηυ». Αἰἰοφυἱ ουἱπι αἀτογ- 
φᾳς ἱρευσπηοί ρἰθίαίοσι ἱπίᾳαἱ οἱ ἠόυγίὶ 660θπ.υς, 

οἱ ΕΒὶ, αἱ )υρίθ αἴαιο ἱπίομτο ]υάϊοκηι], 05 αυἱ ο 
Ώου αεδθάμέ, οΠδΓαηῦ8, αἱ ηδη ἱέδπη 1ἱ8, αυ» οί3- 

αἱ. Πας ερἰείοία ἐπ θά ἰείε Π,ρονεὶο ὑπεεγίδίίκν, εθά ἐν Βατίεἰεπείε Κεε[δεί, ΝΝΝς Ποθίο ευάΐοε, τῷ 

«Α δίκαια ὤμην , ἐπέσταλκα (28). Εἰ δὲ ἄλλο ει, 

καὶ μὴ ταῦτα παρέστη (39) (πείθοµαι γὰρ ὡς ὀρθῶς 
παρέστη) , καὶ τοῦτο δεξόμεθα. Ἡ ἀδικοῖμεν ἂν καὶ 
παρανομοῖμεν εἰς αὐτὴν τὴν εὐσέδειαν, ὡς μὲν τὰ 
δίχαια χρίνοντι, τοὺς προσιόντας ἡμῖν προσάχγοντες, 
οἷς δ ἂν διχάσῃς, µηχέτι ἑμμένοντες ᾿ ὃ τοῖς πολ- 

λοῖς ποιεῖν σύνηθες τῶν λίαν ἀθλίων καὶ ἆπαι» 
(ωοείς, φοᾳυἱθεςβπιιθ, ᾳυοά φπἰάεπα ρἱοείᾳαθ οκ ία, Ὁ δεύτων. 
ααἱ ΡετηαΠ1 ΠΙἶβεΓΙ δἱ ἱπιραπήή θυπί, [αο6τ9 οοἡη- 
ουθγοετυη!, 

145, οχι. ΕΙΡΕΜ. ΡΣΗ. Τῷ ΑΥΤΟ (59, 
Πιαμάαίκγ ίοπι. Ἡ Οοποἱ[ίογκπι Λας δρίφίοία, φκα ΤΛοοάοτο ἱΏβθηιιᾶθ ΜιαίΓοπας ὑία οοπιπιενάαἰ (γεφονὲν», 

μί αάνεγεν» ροϊθοηί]ογὶς (γγαηπἰάδπι, οἱ Φεεεγαπίκη, αογὶοτἰΏιιό ἱμδο αηἱιωὶς ἱη9μγροΓθ, ϱ4ΓΗΝΙΦΝΕ (αεγὲ ἔνκου 
εεπίἰαπι ΡαταίΠι δε εοπΛίδα(μΤ. 

Ομ α γεπεγαυϊἰδε]πιὶς ὁοπληῖς πιοῖς δρἰδεορί 

θά Ρἰοίαίοιη (μαπι οοηῖρία διηί, θαάσπη 4 ποὺῖς 

6οφι6 θεεῖρία 98966 ἀμσθῃδ, ἱπρᾳοπμίς πιδίτοπίφ 

ἀθχίζαιυ, αῶφο, ργ9φῦς, Ὠδο θ45 υὶτὶ Ιΐμς, αἀνοι- 

οι ᾳυεσῃ ργτοργεδδᾶ θυηί, (ΥΓΑΠηΐσα Ροίοδ{ἱ8 γοχατὶ 

αἰηιιο ορρεἰπαὶ ραίοτθ : γορυπη ἰἶδ, υἱ Ρας 65:, ορί- 
(μ4γο, οἱ 8οἱθ φυ ρα ἱαδηίυς, οἱ οϐ φὔδπι 64Η ΡΑΠΙ 

παρὰ τῶν χνρίων µου τῶν τιµυυτάτων ἐπν. 
σχόπων ἑπέσταλται πρὸς τὴν σἣν εὐλάδειαν , ταῦτα 
καὶ παρ ἡμῶν ἐπεστάλθαι νοµίσας, δὺς, παραχα- 
λῶ , χεῖρα ταῖς ἐλευθέραις, χαὶ μὴ περιίδῃς αὐτὰς 
τυραννουµένας , χαὶ περιωθουµένας ὑπὸ τῆς τοῦ 
ἀνδρὸς δυναστείας, χαθ οὗ προεληλύθασιν (54): 
ἀλλ᾽ ἐπιχούρησον τὰ εἰχότα, εἰ μὲν οἴδας ἃ πάσχουν» 

μαιἰαπίυςς οἱ αὐἲθιῃ Ποθεῖ φιοπίαι ἱάΐρβυω Ρᾶ- ῃ σι, χαὶ δι ἃ πάσχουσιν (23) ' εἰ ὃ ἀγνοεῖς , ὅτι 

Μυμίσ, ρτορίεγθα αιοά ἱπ]υςιιίια εί ἱρηοία θ8ί, 

Πες Πάθιη πιθγοῖυν. Οαοά οἱ πο ααἱδρίαπῃ ουσὶοςὶο- 

ἀετὶ Ῥο5φοι. ντιπ ΠΟΠ 6996 Πηιοί ες ερἰοι. ὅ9, 
αὓὶ δοριιτομῖο ργῶ/[δείο οοιηπεπέαἱ γονθιθιιἀἰςεί- 
πωυΠι [αἱγέπι Απιδσοπίμπι, Εδί Γής εΤρο Ργορτίμιη 
ΠΟΙΗΘΗ, 11ος ο(1]έο μηαπά πι αἰἰᾳῖά. 

(29) ΑΙίης Ι ΧΧΧΥ. Βοπίρία ἠἰδάσπι (οπιρογίρις. 
(25) Τοῦτο βου.]όμεθα. Τι Μοπίιο. οἱ Μοτο. [ῃ 

εή]ι. διὰ τοῦτο,. 6ίο,, Φιιοά ΒίΠΙ., Ο6ὐ απε εαπκαπι 
τοίμπιεδ. 9θ6ά αυ: εἰ ἠ]α σαι: ὓ 

(21) Εὐγεγίᾳ. ΙΔ ορ. Βομ. εἰ Οοπνο[. ἱα οὐ):. 
ΒΕὐγεύείᾳ. ) 

(20) Περιιδεῦ αὐτὴν ἁδιχουμένην ὑπὸ τῶν αὐ- 
τῆς κ..ηρογόμων" ἁδικηθείη, εἰο. ῑία οὐ. Ραγ. εί 
311ἱ όσο Ἡοερρν. [η δι. Ίο ἀονυπί. 

(26) Ὑπεισχνεῖϊτό τε. Ἱία Οοπιυε[. [η οάΐι. ὑπ- 
ισχνεῖτο τότε, . 

(21) Λιάς ΙΙ ΧΧΣΧΥΙ. θουηἱρία εἶτοα ἱάδῃ ἱεπρι. 

καὶ τοῦτο κάσχουσι, τῷ σοι μὴ γινώσκεσθαι τὶν 
ἀδιχίαν, μηδὲ πιστεύεσθαι. Εἰ δέ τις οἵεται περιορ- 

(28) ᾿Επέσταλκα. Τὰ ο. Ἰθμ. 1406, οἱ Οοιιδεί. 
[μυ θἁ. ο ον η δι --ᾱἱ - 

39) Κα ταῦτα πα . ΒΙΙ. Σ «4ἱ πον 
μοι ν μαμάς τεπετί:. νο, Σ Ει ία εἶἷρα Εδὶ 
Ργοδαίαηκό πο [κετίπί. ᾿ 

50) Α/ἱας ΙΙ ΧΧΧΙΧ. λα ΙΙκάεπη ἰρπιροτῖδηφ. 
δν Προεηλύθασι». 0ο. Βερ., Μοτεῖ. οἱ 6ου - 

Ὀ6[. προσεληλύθασιν, αάθεΤΕΚΙ ΦΜθηι αεεθεδθγκΝῖ, 
οοἳ[ἱοεῖ ἐπιεγρε[(αἰντῶ. | 
η, Καὶ δι ἅ πἀσχουσυ’. ἵω Μοπίαο. 30 Οοἱ)- 

Ροῖ. ἵη θά1{. χαί θοςί  ννη Βι. | - κας .. 
γορίεν φιαπι ραιπίμγ. ΜΟΧχ, εἰ ν εἴο. 
ον, : δἱ αµίεπι πετοῖε, φΝοπίακι ος ἔρεκηι ρα- 
Πἱμπίκή, φιιοά ἰπ]μεέαπι 098 οοΦκοεεοσξ, Ἀδε ἰΗἰ 
ΛάεΠι ἠαθεαε, ἱ φας Νιλ εαίεθηοεκη. 



9ὐ9 ΕΡΙΦΤΟΙΙΑ οχι. ση 

Ἱοτέρους εἶναι ἡμᾶς, ὡς οὐδὲν προσῄχουσαν δίχην Α Γ6 4μάπῃ Ρα: οἷί, 6566 εα]κέῖανεί, οί φπί Βίεαυ αλά 

φἰκειουμέγους, πειθέτω τοῦτο, καὶ στέρξοµεν (25). αἆ ποῬ α]ποπίεπι ποδἰ αροΐσεδιας, ἷά ρεονα, ετ 
Νῦν δὲ δέδοιχα μὴ οὐχ οὕτως ἔχῃ ́  μάλιστα μὲν γὰρ αοφιἱοβοεπιφ. Αί ΠΏύπο τετοος αἱ ἵέ οὐ. Μάασίαιε 
οὐδὲ (24) µεμέρισται τὰ Χριστοῦ, καὶ Χριστός, οπ]πι πο ϱ)εὶδεῖ ημ]άδαι ΓΕΒ, Ὁέ βεο {ρε ΟἨεῖσίας, 
οὐδὲ ὅρωυς ἔχει φιλανθρωπία. Ε! δὲ χαὶ µεμερίαθαι ἀῑτίφᾳ ρυπί, ηθο βπίρυς υἱ]ο οἰτοαπικεβ]ρία εσι 
θείη (68) τις, δύο τοὺς ἓν τῷ πράγματι βαρουµέ- Ὦµεῃὶρηϊμας. Αίᾳιο αἱ ο απι ἀϊνῖφας 6556 φαἱσρίααι 
νους γινώσχω, τὴν τε σᾗν εὐλάδειαν καὶ ἡμᾶς, εἰ µκἰδίμαί, ἀάοβ, αι] εδο ἵη τρ ῥγατοπίυτ, ε55ο φεῖο, 

παροφθείη τὸ δίχαιο. Ὑπὸ γὰρ τὴν ἀμφοτέρων µΠ]πιίταπι ρἱεἰαίθπι έυβπι δἱ ποφ, δἳ αιοά υδίπι 

οἰκονομίαν οἱ χρινόµενοι. Καὶ δέος μὴ παρασυρῃ 5ί, Πθριὶραίως : ομεπῖπ φαῦ αἰτίηφφυδ. οµΓαίη 6ἱ 

λόγων πιθανότητι τὸ ἀληθές. Διὰ τοῦτο χαὶ συνδί- αἀπι]πἰθγαίίοπθιη 5υΠῇ Ἡ, 4θ φἱδιις ]ἀἰσβίαγ. Αο 
χαζε, χαὶ προδίχαζε (56), καὶ ὑπερμάχει τῆς ἀσθε- ππεϊιεπήυπι 6Ρἱ, Ππθ Υεγβογιπι Ἱεῃοσπίο γεσίας 
γείας ἡμῶν, μή πως εἰς ἀνάγχην χαταστῶμεν, καΐῖ- οοπνε]αίωτ, Αρ ρτοργεγθᾶ 1Η68 υμᾶ ἀῑοίίο, δἱ πίο- 
περ οὕτω τοῦ σώματος ἔχοντος (ὄἼ7), θερµότερον τῇ µΥεγίε, 4ο Ῥτο ποβίτα Ἰπιρεοϊίίἁµο ἀεριρηα; ηθ 
ἀληθείᾳ συναγωνίζεσθαι μετὰ Θεοῦ , χαὶ τῆς τῶν ΦΙἱοφυἱ ἵῃ 681 ποοθθβὶμείδπῃ «φἀάμοδωμε, μὲ, τη Ώδο 

σῶν εὐχῶν συνεργίας (58). | Ιοδί οογρογίθ γαἰδίιάίπθ, Ὠοί οΡ6, 40 µΙάΓυπι Ρτθ- 
| Β οιπι αἀ]μπιερίο ([Τ6µ, αοτ]ρτίῦης απὶπιϊρ γερίαεὶ 

ευηρ]άΐυπι [Βγαπιιιθ. 

Ρρ5. Τῃ ΑΥΤΩ (59). ουχιῃ. ΕΙΟΕΝ. 
Πἰε εοπιπιοάε εκθεεηκείαγ αἰία αά επηιάεπι ΤΛεράογκπε ερ]είρία, Φ8απι πιργὶ!ίο εαηοπίεαπι αβρείίατε Ῥοεεκ- 

/µς. 1μεεία ϱεί ἵπ βοπεἰέο ϱεπετα[ὲ φκ]λίο. 1 εα ΤΠεοίρρμε ἀαπιπαί (εεοτθίωπι Βρεραείπωπι, φἱ κο Ργοπνίο- 
δἱρ ἱαΤ6 ΟΠ ἰεπεγὶ, πες }μγαπιειίΟ εο αδίγὶρίκπι 6.46, Ῥγορίότεα οπἰειίπιαδαί οµυά πιεπιδγαπἰς {1δεγ'ρία ΝΟΑ 
εκσεπ!ί, πάς [αρία ΕΠΙ εχεεεγαοηίθνα ΡΤοπι]εσα. (Μο ΕΥΤΟΥΕ 4εριμῄεο, (Γεφοτίµε (σαογθὶο ῥεγεμαεὶι µί αε[ίρίκηι 
[ιενείι εογαπε Ώεο εἰ ΤΙεοάοτο, ΦΚΕΠΙ πιβρη πι αβρρίίαι φηϊπιαρυπι πιεάἰομ!η, «ΝΤΗΓΝΑ Γοθαί Μί )χαίρ ϱΑΠΟΠΕΕ 
Ῥεεεαίογεπι πιεάἰεαίνε, ϱτο εοπηρυποίἰοπΙφ πιοήο ἔεπιρις Ῥεπίρπο οοιισληαβ. | 

Ὅ θεὸς χαρἰσαιτό σε ταῖς Ἐκχλησίαις, εἰς δόξαν Ώειφ ροηροἀδί [9 Εοο]θςῖῖδ, ο) α ϱἱογίατι 
τε ἡμῶν χαὶ πολλῶν ὄφελος , οὕτως ὄντα περιεσχεµ- ὮµΑοβίταπη, (απ 44 ΠμΙιοξωπα επιο]υπιδπµίπη, αἱ Ἱϊα 
μένον (40), καὶ ἀσφαλῆ περὶ τὰ πνευματικὰ (41, οἰγοιπιβρθσμι 66 θἱ οδυΜαρ ἵη βργευαΙίοης, υἱ πον 
ὥστε χαὶ ἡμᾶς (43) ποιεῖγ ἀσφαλεστέρους , τοὺς οἴϊφπι εφυ]ογθρ 196 οίβείαφ. ουἱ ρίυς αἰἰᾳυ]ἀ 

πλέον ἔχειν τι τῷ χρόνῳ γοµεζοµένους. Ἐπειδὴ τοί- ἁαμαώ οομεθομὶ οχἰςΗ ΣΣ. θυαπάο ἱρίμιτ γοἰαἰδεή 
νυν Ἠθέλησας χοινωνοὺς ἡμᾶς λαδεῖν πνευματικοῦ  ΟΟΠΒΟΓΙΘΡ ΏΟΡΒ Φοοΐρειρ ἀλφφυϊδίμοπ]ν αρὶπίαἰἰς 
σχέµµατος (λέγω δὴ τοῦ ὄρχου ἕνεχεν, ὃν Γεώργιος . (ἀΐρο {αρδ]μγαῃάϊ οχπβα, 4υο ϱθ Ορογβίαβ ῬαβρΑ- 

ὁ Πασπασινὺς (407) ἄνθρωπος ὁμωμοχὼς φαΐνεται), δίπυς νὶτ ποβοϊις οὐριγηχίρφε), αμοὰ {π πιεηίθηι 
τό Ὑε παραστὰν (1) ἡμῖν τῇ αᾗ εὐλαθείᾳ δηλώσο- µπνεηῖὲ ποῬίφ (18 γεγογεπίίφ ἀεο]αγαυίπιιφ. Ρἱοτ- 

μεν. Παίζρυσιν οἱ πολλοὶ ἑαυτοὺς, χατὰ τὸν ἐμὸν µπαιιθ βείρμος άντε, 1 πιθα [6Η θοηίοηίῖα, εν ωπι 

λόγον, τοὺς μὲν μετὰ τῶν ἀρῶν (40) προχειµένρυς ᾖἸωγβπεπί φυἱάθπα ουµΗ δχθθογαοηίθς ργοροβί!5, 
ὅρχους, ὄρχφυς γομίζοντες ; τοὺς ἐγγράφους δὲ δίχα Ἅᾖ]ωγαπιθπίφ οεηφεπ; φοτίρία νεπο 6ἶπρ νοιβίς, Ρογ- 
τῶν ῥημάτῳν (46) ἀφοσίωσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὄρχον ὑπο- «[ωρεμοῖανι φυἱφάφω ατρίίζαημως, βρᾷ πφη ]υγ016Π- 
λαμδάνοντες. Πῶς Υὰρ τὸ (11) μὲν τῶν χρεῶν χει- υπ, Ομοπιφάο οηίπι φεβίίοτυπι οἡίγορτφρασι ρἷις 
ρόγραφον δεσμεῖ πλέον τῆς ἁπλῆς ὁμολογίας' τὸν δὲ οὐ]βατὸ ρυµββίωυα, αμα: οἰπιρίεχ ραρίυπι : δοτὶ- 
ἐΥγεγραμ|μένον ὄρχογ, ἄλλο τι Ἡ ὄρχον ὑποληψό- Ρίυπι νεῖρ ]ατάπποπβυπι, ανω αωἰάάφαγ, φδπη /υγα- 

Ὅ (08) Στέρξοµεν. 0οἆ. οἱ Ωοπιῦρί. στέργοµεγ, αι- κεἶπα (πουΠῃ θδΕί. Αριά λίοηλαο. οἱ 6 ον 

ω... Μος, ργο ἔχῃ, «ο. ἔχει. 4 . . ρυιά Μοημαο.  ΟοἡβῦςΓ. περ 

(54) Γὸὰρ οὐδά. (04. οἳ (οπιῤεῖ. γὰρ οὔ. . 9 Ὥρτε κρὶ ἡμᾶς. ἰια οοἆ. ϐ8 Βορ. 3ο Μοη- 
-(35) θείη. (ος. Κ. οἱ (οπιῤοί. οἑηθείη, τε φμί- Ἰἰαο. ἵη θάς. ὥστε χαὶ πάντας. Οοπι)οί. ας 

Ῥιαπι ἐτισίπεί. .. ἡμᾶς πάντας. ὃς : ὥστε 

(ὄ) Συ»δίκαζα, καὶ κροδίκαζα. μα κάνα ο, Ὁ (40) Πσπασινός. 004. Πασπασηνός, ΒΕβ. Πα- 
Ρα) κάῖραν Ρτῖοτ 1ρ6ε ]μάϊοα, )αάἱοίμπῃ Ἰηβίγψδ, ΠΟΓθ Ἠπηνός,. Β. Παστηνός. Μοηίαο. οἱ Μοτο]. Πασση- 

Αἰποπιεηρίίπι : φυἱ δπ]ιω αριά 905 οάΐρ ἈοοΦ- νός, 6ἱ εἷο Ἱερῖι, αἱ ποιὰι ΤΙΙοβιοπΕ. ἰή οὐπείιίο 

ὑαπίις, ἵν ΕΕΥΡΑΠΟΟ Ρος ἐΓο6 πρεηρός Φηἱὁ ]ψάΙοίαπι ροπογαἡ ν ΕρμΓαῃίος Τγγαποθίς ἀτόμίερίδοοριΒ. 
ΡόςηλπαΑΠῖ, εοφμὸ ἱοπροτο 40 υβΓαηνο ράγιο τ΄ (1) Ἐό γε παραστάν. 0ο. Β. ὃ, παριστάµε- 
νομος ᾗη πιείαπι ργοίθγ6ῦαηἑας, φυφἀ προδικασίαν γον. Ὑθτήμ παρἀστάν Μοτο]. : 0ψοά «αιένι ποδὶε 
γοζαβαπε. Ἠωο διἱάβ. Αἱ 1η γδσφρπε προ, νε οοπαε. 0οπιβε[.: θκοά υέεκηε εεί ϱἱ /κάἰκασίπιιε. 
.. η) ν. (4ὔ) Μεκὰ τῶν ἀρῶν. [ία οί; οὔ/μ8 |Ιοοιίο 

(67) "Εχοντος. Ἰμ ροὰ. οἱ ΓΩοπιῤεί. ἵπ οὐ. µνογεῖοπὶ ΤοβΡΟΠάΦί. ἵη οἁ{ί. κατὰ τῶν ἀρῶν, ἕν οτεε- 
ἔχοντες. Ἴ ργαἰοπίύμε ρρείια... ᾱ. σος 

ὦθ) Εὐχῶν συγερτίᾳς. [ία οοᾱ. Βερ. Β. ὅ, Β. εἰ (46) Δίχα τῶν ῥημφτων. Ἱ4 ἱερίνις οσπι Μοη- 

Οοπυοῖ, η οἩτ. συνεργίας ἀουφε. ς ίαο. Θυ Ιεσο γἱάθίιγ εκρἱοἀεπάα Μοτε]ίο, οί 
(69) ΑΙίης Ο01Χ. 8 "ρα Ἡράθωι ἱοπροτίῦης. «ααπίοξε» Ἠαῦθί 6δ1η 050 ἵη θἁ({. δερμάτων. !ν6ρει- 
(40) Περιεσχεμµένογ. ὤθγιραπα εβιηᾳονετοίο, φίί ἀυπη ρυιὶ Ορπιθε[. διὰ τῶν δερμάτων, εἰ εἰο 

Μυγε] ἀερελνλία Π]α παρεσκευασµένον. 8ἱο ΜΑΠΙΟΝ φεὴρᾳιοσο Οτορρείψα, πι δίχα Ώᾖιοινοάο θε ή), 

.ν ο. ιό μι ο ας αν ὸ ἱπαμίί, βεΓίριὸ οομβῖρηδια ]μταπιομία, οἱ ἀθεγηξ 
(41) Ασφα.ῖη περὶ τὰ Δγευματικά. Μοτθὶ. ον µπιεπΌελης ἵπ ααἶθυς (υὴο φοεἰ νεα) | 

ὕεπε βγηινς, οί (οΠ)06Γ,, «εά εακίκ» εἰ εἴτεμερεριπε (47) πᾶ τὀ, οὰ. Β. 3, οἱ ϱ6ε, Ε. 
π ερίγἰιαἰόπε, υἱ η οἱς [41ἱἱ πυΠ ροσ]:, κος πάν κ ; ρα Τὰρ τό, ᾗμὰ «οὐ. Β. ὃ, οἱ 6οΠη] 
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ηδη αγοεταὐίτνς Ἱ ες, υἱ δαΠιΠΙΦ ΕΙ ἀῑσαπιςλὴ Λ µεῦα; καὶ, συντόμως εἰπεῖν, ὄρχος ἡμῖν ἕττιν ἡ τοῦ 

ΕδΠΙΘΩΙΗΠΠ πορὶς οδί ταία οἱ αυἱ Ἱπογγορανίί εἰ 

ογοἀ]άἰἰ {αεί 469. ΠαιάαυβααδΏ) (4Π16θΗη 81 4Πῃ 

νὶ αἁλοίμπι Γμἱ996 ιοί αἆ οχευδαίοπδίη ( νίς 
ομἶπι [υῖἰ οἱ ἰοχ, αὐαπι ο) )ὶ ἱπιροβθμίέ) , πεο 90 
αυοὰ ἵη ργίοσίο Ροδίθᾶ δαρεσΙΟΓ οδ154 Γυἱ! ; εἰδηίιη 
ἵρουπι Πρίαπι ]υταπιεπίῖ γἱο]βο 65. Ἠοο οἰίαπι 
[εαιτὶ (θοἵμίο Ρετοιαθὶ, Πθ θχουΦαἰίοηθπι ἵη ρες- 
οδιὶς ριΦίοχθγοί, Π6(6 Γ4ἱἱ0ηπ66 οοιπιηη]θοεγθίιιΓ 

αἱ ευἱρῶ ραεοσἰπίαπι; 8εά /ας5]υγαπά πι 9969 δοἱγεί 
αιοά αοεἱρίυπι (αἱέ, δὲ ουΓαΙΙ Ώεο Πεγεί 40 Γενθ- 
γοπίϊα ἰμὰ Ρτο ἀθίίοίο, οεἰαπισὶ ρεῖυς αἰέευ ορίηὰ- 

ε8 θ690ἱ, βείρθιπι ἀθοίρίθηβ. [ίσο ἱέασιο ἱρ8ἱ ἀἱδ- 
Γίμια6 νῖγο : 46 ΙΠμαηἱ[οίατη οδι οἱ (α ἱροιπῃ 
αἱ]οᾳιατῖς «οἱ]ροιιίις, (056 υἱ πηυ]έο πιδρῖθ ευ) 

οοΙριηρᾶς, ἰδπᾳ 818 Παρ απίσυγαπη 1ηθάίους, 

οἱ 6310116 γοµιίαγθ πιθά]οδίμ ἱρδυπῃ, 4μ2Ρίο γ]δυπι 
[ιθηέ {δ6π1ροΓο, οοΠίθΓοΦ Ροδίθα ἰεπροτίὶο ἱπάι]- 
βοεπιῖαιη. Τεπιρις αὐίει γε] ΡΓΟ πιο(ο οο(η- 

Ρυηοοηίφ. 

1946 ο ΧΙΥ. ΤΙΜΟΤΗΕΟ. 

ἐπερωτήσαντος (48) καὶ πεισθέντος πλεροφορία. 
Οὐ μὴν οὐδὲ τὸ βεδιᾶσθαι φάσχειν ἱκανὸὺν (49) εἰ» 

παραίτησιν (ἡ βία γὰρ ἣν ὁ νόμος, ὃν ἔδησεν |50]). 
οὐδὲ ἓν τῷ δικαστηρίῳ (51) ὕστερον ὑπερέχειν " 

αὐτὸ γὰρ τὸ διχάσασθαι, παρορχίας (ὔλ). Τοῦτο χαὶ 
τὸν ἁδελφὸν Γεώρχιον ἐπείσαμεν μὴ προφασίζεσθαι 

προφάτσεις ἓν ἁμαρτίαις, μιδὲ λόγους ἀνευρίσχειν 
συνηγόρους τοῦ πλημμελήματος) ἀλλ ὄρχον εἰδέναι 
τὸν ἐγγεγραμμένον, χαὶ ὑποχλαίειν τῷ θεῷ χαὶ τῇ 

σῇ εὐλαδείᾳ περὶ τῆς ἁμαρτίας, εἰ χαὶ πρότερον 
ἄλλως ὑπελάμδανεν, ἑαυτὺν ἁπατῶν. Ταῦτα οὖν 
αὗτοί τε διελέχθηµεν τῷ ἀνδρί : χαὶ σὺ δῆλον ὅτι 
διαλεχθεὶς ἐπιμελέστερον , ἐπὶ πλέον (66) αὐτὸν χα- 
τανύξεις , ὡς μέγας τῶν φυχῶν θεραπεντὴς, καὶ τῷ 

Β χανόνι ραρμαχεύσας (54) αὐτὸν, ἐφ᾽ ὅσον ἂν δοχῇ 
χρόνον, οὕτως ἐποίσεις τὴν φιλανθρωπίαν του χρό- 

νου (5ὔ). Τοῦ χρόνου δὲ µέτρον, τὸ µέτρον τῆς κα” 
φ 

πανύξεως. 

ΡΞΔ. ΤΙΜΟΘΕΩ (ὅθ). 
ἥαε υεἰ αὐ αἨιιο 983 ἀατὶ ροἰκὶί ερἰείοία. δἱ {απιεν βκεπι αἰ[επάας, αΝΝΟ ῥοίἵκε 85 οοπθεµ!ὲ; φκο Εκία- 

[ἱο ἰαπάεπι ερἰεεορο Ἀ ατἰαηαἱ εοπεεεγαίο, ποθοιἰὶ η! ἀείπεερε (ὀγεφογίο [κΐέ, πὶεὶ Ργεεεε Όεο αἀλίδετε ας υἷια 
Φἱδεδεεμ! εοθἰίατε. (μἱς οἷ: ἱίίε Τἱπεοίίιομς ἔρες ἀοεεῦνμι ερἰείοί(σ. Γκ (αμάαι εἰτικίεε; αὐ ἴρεο [ακάαίαα 
ἰακάεε εἶως ΙΝἰΥΟ Ιποάο ετοἰρἰέ, πογίαίνγ κά ϱτο Τηϊπίίαιε οἰγί[έεν ἀεσεγίοί. 

Ώου ὁᾳο 86ΠΠρ6Γ Ὦοπογυπ νἰγοσυπΙ γεηαίΟΓ 

συ (109ἱ οπἱαι ποπη]ἰἰ Πάγδηιη πιοτθ ρἱογίατῖ), 
ᾳιἱρρο αἱ ετιἀἰοπεπι φάοφιθ (π8πη 6656 οοου]- 

μαμίθιυ αἰπιο ἱπουβηῖέδιη 6666 ρυάθηίεπη, οἱ 1ρ56 
ἱπάαφιείοῖθις ααἱρικάααι ταιἱοηίθας ἱπτουί, εἰ 
αἱἱἱ οοδηἰίδίη γοὰἑἱα] : εἰ αἱ αἰ]ᾳιῖά εχ ποβίγα ἆο- 
οἰσίπα ΙδΙΙΥΡΟΠΙ, ἵάππεη 8ιΙΏ πιοάίο αά]έαη οδ]ιάε” 
Ἰαύυγο ἱπροδι] 58, αί0 19 η ππού μπι ργοξα!]. Ὀι επίτη 
αἰίας (μας τὶτίυίθς ΡιΦΙ6ΓΘΗΠΙ, Ἀου θ8ί, ἀοοίείπαπι, 

Ρἰοίαίδιη, Πιογαη [αοἱ]αίοπι 40 πιοάυβείαπη (41150 
αμἱάεω οπία υέ υμυ9 οῬέίπεαι, ρεγάϊ[ῆεί]ε ϱ»!), 

οη ἱά αιιοφά6, ααοἆ πιµιο /αεἱθ, αυαμίϊ εκἰδίπιδη- 
ἀι ορί ! Ει ποβισὶ τευυτάατῖθ, οἱ Ρος Π1{εΓὰ6 ο0ΠΙ- 
Ριοσοιοεῖς, εἰ ἰαιάθε αἀ]ιηβίβ: ποῦ τί πο Ίαυες 
((σααι οηΐπι ρλἠἱοθορίιίαπι ἰπίσἱρο). γοσυ σὲ πιθἰἰο- 

ο Μαη. ν, Τὸ. 

19) Ἡ τοῦ ἑπερωτήσαγντος, εἰο. οτε]. : Εις 
φω: ἐπίαγγοφανίε, εἰ εως φμί εἰρμίαίας εἰ αλεεπειδ 
εί, Ῥίεμα ῥεγεμαείο, φἡ85ἱ μον σιεροσγία» γοιι. 

(49) Φάσκειν ἱκαγόν. Ινα εοὐά. Ἠδρ. Β. ὅ, οἱ 
Ἀ. Οοπιῦοί. ἆο Μυμίαο. αἱ νθγί : Λοη εαίἰε 
δεί άΐεετε εε υἱ ΟΙ ΡΝΙΕΝΗΙ. Ιη οἀἰξ. φάσχει Νιχα- 
νόν. ΔΙ δθοουιιάι ου ΜοροΙ. διποηὐανἰὲ, γουάἰι- 
46 : Νεφμαφαπι (4Πἱ6Ν καἰς ἰάοιεα [μεγίί εποµεα- 
[ἱ0, Φ54έΥέΓε εε υἱ αάαείδηι [μἱεεο. 

(50) Ὃν ἔδησεν. (ομ1)06Γ. : ἴμεα φµαπι οο[{ἐφαυϊς, 
μοι εἰτωκὶ!, εἰθίφιιε ἱπεροεαῖ!. Ῥγοροπίέ ΔοΠ/Δ0. ὃν 
δεισεν, οἱε εἰ {εὮ [μἱ φπαπι πιείμεθαι; δεὰ Ιθοξίοπθιιι 
αμο ἱπάρπαὐυμάμς ρεδρυίι Μυγε]. γεύπρίφιθ ὃν 
ἔδησεν, οἱ οί! [μέ εἱ φµεπι {ες [ἐφαυίι. ΐπι ραίἰ- 
μις, ἱμουίε, Ἠου ἱρ5ο Ύαιου οὐ]ίμαίας αο γἰπο υγ 
αὐ ἰα , οἱ ου] ιιοδεῖς Ι6Ρ09 τοἱρυυίίος νίηουία ἃ 
(μγῶοίς οἱ [.αἱἱμἱς ῥαβδίιη ἀἱοί ] 

(543) Εν τῷ διχαστηρίῳ. (04. οἱ Π. τὸ διχα- 
στηρἰῳ. Μομίᾶο. δἱ ΜΟΓΘΙ. τῶν διχαστηρίων ὕστε- 
βον ὑπερέχειν, 11681Ηῤθ φάσχειν ἱχανόν, Ν6ΦΚΕ ὉΕΤΟ 
δί([Ποίέ ἐπ ΡΓαΙοτίο ρυείέά εμρεγίογεηι εαμαα Γκίκκο. 

᾽Αεὶ χαλὸς ἐγὼ τῶν (67) καλῶν θηρεντὴς (ἵνα τι 
χαὶ (58) νεανιεύσωµαι) , ὃς χαὶ τὴν σἣν λογιότητα 
χρυπτοµένην χαὶ τὸ λανθάνειν φιλοσοφοῦσαν, ἀνεῦ- 
ρόν τε λόγοις ἰχνευτιχοῖς, καὶ τοῖς ἄλλοις ἑγνώρισα. 
Καὶ ἵν εἴπω τι τῶν ἡμετέρων, τὸ ὑπὸ τῷ μµοδίῳ 

φῶς ἐπὶ τῆς λυχνίας ἑδημοσίευσα. Ἵνα γὰρ ἑάσω 
τ’ ἄλλα τῶν σῶν χαλῶν , τὴν παίδευσιν, τὴν εὐσέ- 
6ειαν , τὸ τοῦ ἥθους ἐπιειχές τε χαὶ µέτριον (ἃ πάν- 
τα ἑνὸς γενέσθαι, τῶν λίαν ἐστὶ χαλεπῶν) , ἰδοὺ τό 
Υε παρὸν πηλίχον ! Καὶ μνημονεύεις ἡμῶν , χαὶ δε- 

ξιοῦται τοῖς γράµµασι, χαὶ προστίθης ἑπαίνους, 
οὐχ ἵν' ἑπαινέσῃς (συνίηµι γάρ σου τῆς φιλοσοφίας), 
ἀλλ ἵνα κχρείττους ποιήσῃς, χαὶ προαγάγῃς εἰς 

τοὔμπροσθεν (ὅ9), αἰσχυνομένους μὴ τοιούτους φαί- 
νεσθαι, οἵους ὑπολαμθδάνεις. Τὰ μὲν οὖν ἡμέτερα 

(534) Παρορχίας. Μοπίαο. οἱ Μοτε]. ἐπιορχίας. 
Ροτ]άείπ εδί αιιοᾷ δροοίαί αἆ δυΙη, ἱηαυμ]έ λοεί; 
αἱ [γαυάθιη ἱμθςί ]υγε]υταπάο Ραγαί. 
5) Δια.1εχθεὶς ή ἡδὰ ά ἐπὶ πλέον. ἴια 

οοἆ. Β. 5, Μομίλο. δἱ Μογε]. διαλεχθήσῃ ἐπιμελέ- . 
στερον, ἐπὶ πλέον αὐτὸν χατανύξας, οἱ αεεκγα(ἷνα 
οΚΗΙ εο Όετδα [εεεγὶε, ΙΗΝΙΙΟ πιαθίε ὀΗΠι «ΟΠερΗΝάΟ- 
Γἱδ. ἵη εάΙί. ἀθεςί ἐπιμελέστερον. 

(58) Κανόνι φαρμακεύσας. (ΟοιμΏδΓ. : (αποκίΐε 
(κ, Λη 6ΔΠΟΠΟ ΡΦΗΔ, ΕΠΙ πιεάϊεαίκε. 

(55) Φιαγθρωπίαν τοῦ χρόνου. Τεπιρογίε ἕν- 
ἀμιφεπίίαπι, ᾳυµ νειηρες ορίδύοροσαπι Γαε. Μοτε!.: 
ΜεπἰρηίαίεΙ ἰεπιροτὶς. Τεπιρυγίς ακίειν Ἠιεδαγα 
οάμς εεί ευπιριποι{οπίδ. 
(06) ΑΙιας ΟΙ ΧΧΧΥΙΙ. Βορὶρία 4Ηπο ὦδδ, νεὶ 

ὅδύ. --- Τιμοθέφ. Οοπιὺθ[. Εὐλαλίῳ. 
(07) ᾿Αεὶ καὶὸς ἐγὼ τῶν. ἵπ ο0ἀ. Ῥαμς. 2, ἀεί 

ἀθθδί. (Ω0ά. Βεᾳ. χαὶ τῶν. 
ὃν) κ . χαί. ἵη ενα χαί ος ἳ 

τοὔμπροσθενγ. [ία «ο. οἱ (οπὺοί ἰη 
οάϊι. εἰς τὸ τροσθν, 



27ο ΕΡΙΡΤΟΙ,Α 6 ΧΥ. 934 

πέρας ἔχει. Ὑπεχωρήσαμεν τῷ φθόνῳ, φιλοσοφοῦ- Α τοῦ Ρεάᾷδ, ἀἴ4:ιθ ἂ αἱιογίογὰ ΡΓοπιούοας, ετυ)ς- 
μεν ἐφ᾽ ἠσυχίας τῷ θεῷ, χαθ) ἡμᾶς αὐτοὺς συγ- 
γινόµεθα ταῖς εὐχαῖς, τῶν ἓν µέσῳ χλόνων χαὶ θο- 
ρύδων ἠλευθερώμεθα. Σὺ δὲ ἡμῖν ἀνδρίζου , καὶ 
χραταιοῦ, καὶ ὑπεραγωνίζου τῆς Τριάδος εἰς δύνα- 
µιν. Καὶ ὁ πραῦς ἕστω μαχητὴς, ὃ χαὶ ἡμᾶς 

ἑώρας (60) ποιοῦντας οὐ γὰρ βούλομαι χέρχωπας 
μὲν εὐδοχιμεῖν, ἠρεμεῖν δὲ λέοντας. Καὶ ἡμῶν ὑπερ- 
εὖὐχου σφόδρα κχαµνόντων, ἵν εἱρηνικῆς τύχοι- 
μεν (61) τῆς ἐξόδου, Ίδη πρὸς τοῦτο νεύοντες (032). 

βὐθηίθς γἱάδ]]οεί ποη ἰ8ἱ66 ος ργφῦεγο, ᾳ4ἱ6Β 6866 

ατυϊιγαςῖ, Αι Ποξίγα φιἱάειῃ τε πο ὑαῦοηί. 
λων]άί οἑββίπηως, Ὀθδο (γαπηυ]]ο Ρρλ[οδορδαπις, 

δο]ϊ ἀερίινμβ, αἴφιο ἵπ ρεεοἱΏβ γδγδαπη ας, πυμἰ 

αἰτερίήΌυς αο (μπιαίθυς ἱἐθεγαἱ 8Ηπηυς Τι νογο 
γἰπὶ]ίες αρο οἱ οομ{οτίατθ 5, 409 Ρτο Τηπίίαίο, 

αὐαηίυπι νἶτεφ {59 [ογεπί, ἀπι]σα. Εί οἱ Πιαῃςο- 
ε4β 68ἱ, Ρρπας αἱ, φυεπιαάποάυπι θἶδπι προς {[4- 

«οσο γ]ἀεῦας : ποφ ας επίσι η ιὶ ρ]ασεί, αἱ εἰ πιὶί Πο- 
Γοδηί οε]εῦγθκᾳιιο οἱπί, Ίθοποφ ιίθπη φΗἱθδοβῃί. Αο Ρτο ποὺίθ, αὐϊ ιηαρηἱ6 γυππνῖς ργεπηῖηυς, Όουπη 
ργευδζε, υὲ ρλσδίυπῃ ϱ γὶία άϊἰδοθβδυιη, αἆ 4ὐθ ]απι τογβῖπιυς, ο0Β6ΦΙΙΔΙΩΙΓ. 

ΡΞΕ’. ΤΩ ΑΥΤῃ (65). α αν. ΕΝ. 

6η πεκείο φίά πιοἰδειἑ Τ{πιοίβεο οοπ(ἱθίαφεί, πἰπείοφπε εΝΠΙ ἀοίοτε [αείκηι αεεερίεκεί Ογεβογίκε, ἀαιίν εά 
ἑέκπε Πἱεοτίε, απεῖεα εἰπικί οί αετὶ Νοππἰαὲ! οὐ]μτραίἰοπε, αΠΙΠΙΜΙΝ εἶμε εΓοτί/. 

Πυνθάνοµαι σὲ πρὸς τὸ πάθος ἀφιλοσόφως ἔχειν ἃ Τε ολαπι]ίαίεσι ππῤπίπιο Ρλ!]οβορβῖεο Απίπιο {ΘΓτο 
καὶ οὑχ ἐπῄνεσα ' δεῖ γὰρ τἀληθή Υράφειν , ἄλλως 
τε χαὶ πρὸς ἄνδρα φίλον, χαὶ χαλοχαγαθίας µετα- 

ποιούμενον. Ἔχω Ὑὰρ οὕτω περὶ τούτων, ὥς Υς 
ἐμαυτὸν πείθω , χαὶ λίαν (64) ὀρθῶς. υὔτε τὸ λίαν 
ἁπαθὲς ἐπαινῶ, οὔτε τὸ ἄγαν περιπαθές. Τὸ μὲν 

γὰρ ἀπάνθρωπον, τὸ δὲ ἀφιλόσοφον (05). ᾽Αλλὰ 
δεῖ τὴν µέσην βαδίζοντα, τῶν μὲν ἄγαν ἀσχέτων 
φιλοσοφώτερον (00) φαίνεσθαι, τῶν δὲ φιλοσοφούντων 
ἁμέτρως ἀνθρωπινώτερον (607). Καὶ εἰ μὲν πρὸς 
ἄλλον τινὰ ἐπέστελλον, ἴσως ἄν µοι µακροτέρων 
ἐδέησε λόγων, χαὶ τὰ μὲν συμπαθεῖν ἔδει, τὰ δὲ 
παραινέσαι, τὰ δὲ ἴσως ἐπιτιμῆσαι. Τότε γὰρ συν- 
αλγεῖν, ἰχανὸν εἰς παραμυθίαν, καὶ δεῖται τὸ ἀῤῥω- 
στοῦν τῆς ἐχ τοῦ ὑγιαίνοντος θεραπείας. Ἐπεὶ δὲ 

πρὸς ἄνδρα πεπαιδευμένον ποιοῦμαι τοὺς λόγους, 
ἀρχεῖ τοσοῦτον εἰπεῖν' Γενοῦ σεαυτοῦ χαὶ τῶν βίδλων, 
αἷς χαθωµίλησας, ἓν αἷς πολλοὶ μὲν βίοι, πολλοὶ δὲ 
τρόποι, πολλαὶ δὲ ἡδοναὶ χαὶ λειότητες (68) ' πολλαὶ 
δὲ. ὡς τὸ εἰκὸς, συμφοραὶ χαὶ τραχύτητες. Πλέχει 
δὲ ταῦτα δι ἀλλήλων ὁ θεός ' ἐμοὶ δοχεῖ, ἵνα μηδὲ 
τὸ λυποῦν ἀθεράπεντον ᾗ, μηδὲ τὸ εὑὐφραῖνον ἆπαι- 
δαγώγητον, χαλ, ἵνα τὸ ἐν τούτοις ἄστατον χαὶ ἀνώ- 

µαλον θεωροῦντες, πρὸς αὐτὸν µόνον βλέπωμεν. 

Ταῦτα οὖν ὥσπερ κανόνα χαὶ γνώμονα προσάγο- 
μεν (09) σῷ πάθει. Καὶ εἰ μὲν ἐπαινούμενόν τινα 

ἔγνως τῶν λίαν ὑποπεσόντων τοῖς ἀλγεινοῖς, ἤ τι τῷ 
ἀλγεῖν χατορθώσαντα (70), χρῶ τῷ λυποῦντι χαὶ τοῦ 
πένθους ἁπόλαυε (1) (οὐδεὶς φθόνος συμφορᾶς 

5 Ρρα|. τχχ, 25. 

(60) Ἡμᾶς ἑώρας. (Ο90ἆ. οἱ Οοιιδε[. ἡμᾶς ὁρᾷς. 
(61) Τύχοιμεν. ἰἴιΔ οοεχ οἱ (οπιρειθίιδ. ἴπ 

οὐ 5 τὐχωμεν. 
(62) Νεύοντες. ἴία οοἆά. Ἡερ., Ῥὰμ8. 4, οἱ Οοιη- 

ὑο[. ἵη οι]. νεύοντας. 
(05) ΛΙ ΟΙ λΧΧΙΧ. Θδοβῖρία Ρραυἱο ροδί αρθ- 

Σἱ0ΓΘΙΛ. --οά. Ἐδρ., Μυπίαο. οἱ Μονγει. Τιμοθέῳ 
καὶ Στρατηγίῳ σοφιστῇῃ. ὡωύ. Στρατειρίῳ. Ουά. Ἡ. 
εί Οοπιυε[. Στραχειρίῳ. 

(64) "Ως γε ἐμαυτὸν πείθω, καὶ «λίαν. Τα οοἱ.. 
οἱ Βορ. αύ Οοιιθεί, ἵη θά. ὥς γε ἑμαυτὸν πείθω 

αν. 
(65) ᾿᾽Αφι]όσοφον. ἵνα οοᾱ, Περ. Β. ὅ, οἱ Β. 

Μοπίαο,, Μογα!. οἱ ΟοπιΏε[., δἶέφε [ομίι ΒΗ]. ᾗη 
ο1{. ῥιλόσοφον. 

(66) Φιιοσοφώτερον. Οοιμὺςο[, τ΄ δα)ογὶ εοι- 

4ιιάΐ9, ηθο αιιάο : Υοιὰ εί Φογἶρεγο οροςίδί, ργ- 

φοΓιίπι κά Ποπιίπεπι αππίσσπι, 4ο ργοῦ]ια]ς οἱ Ίο: 
ηθδίαιίς οἰυίοβωπι. Ὀο Ὠἱς οιι]πι γοῦις οἷο εηί/ο, 

εἰ οαωἰάδια, υἱ μἱμὶ Ρεγευδάοο, Γευββείπιο. Νθο 
οηἷπι ηἰπιίαπι ἰπάο]θηίίαπι ργοῦο, ηοο ηἰππίαι ἀο[ο- 
υἱν αοογυ]ιαίθαι. ἓιά οηἱω ἑωΗΠΙΔΗ 1η οδίὲ, ου 8 
ΡΙ]υβορίο αἰίοπιαπ. Ύετυιω αηδάίαπι ία ἴθποΓα 

εοινορὶι 14347 υἱ οἱ 5, αἱ πἰπιϊς θἤτοηαίο ἀοΐογα 

ριφοὶρίἰεο αρυηπίέιν, αδΡἱεΠίἰ0Γθ6 Πο5 Ρργαβδαμυς, 

εἰ ἴς αυἱ ἱπιπιοάῖορ ρλοκοριαηίας, ἨὐΙηΦΠΙΟΓ6Φ. 
Άο αἱ αυἱάθπι 3ἆ αἀἰἴσπι αωοππάαπι φογἱυδγείι, Ιοπ- 

εἰοσὶ (0Γί8666 οΓα{ΐοηο ορυθ Π4Ώυδβδιη, πιεᾳυ6 ραί- 
εἶπι γἰοδω [απ ἀοἰθγθ, ΡαΓἱΠι ΠΠΟΜΕΓΘ, Ρ8γέίΠΙ 
οίίαπι οὐ]υγραγο ορογιμἱθφθει. Ναπι οἱ οθιηπηἰΦεΓΣ6ἱΟ 

ΠΠΔΡΗΏΔΩΙ ᾱ Ἰεναμάνια ἀοἰογθιη νἷωι αδεί; εἰ αυἱ 
αβογ θε, εἶι» αωἱ Ἱπίθρτα ναἱεξιάίπο έως πεί - 
οὔ(η ΠΙΑΜΗΗΙ γοφυἰτίε. Οιοηίαπι ἀυίειη πει) οἵη 

οριι[]έο τῖτο 56ΓΙπο δεί, Ἠο ἀΐσθγο διιΠ]οἱθὲ : Αά ἰο 

τοά!, αἴηιο αἆ 608 Ι0Γοβ8, 4108 [αω]ίαγος Γαουἱδεί, 
η ααἱῦυς οἱ πυ]ί νἱίῷ επί, δἳ πιυ]ή νἱί πιυ(], 
οἳ πυ]έ γοἱυρἰαίθς οἱ Ιεπἰίαίθα : πιω]! νογο, ιί ρα 

ορί, ἀπθικὶ ο8δυς οἱ ἀθρογἰἰαἰθἈ. Όδις επἰτα ἐς 
α)ἷιι ἁ)ἱἱδ ποσΗί : οὗ ἰἀ ϱοἱ]οθὲ, πἹθο αμἱάθιη ιά] - 
οἷο, έ Π6Ο ΠΙΦΓΟΣ Ιηθάἰοΐηπα οαγθαξ, πες Ἰαίῖία ϱχ- 

μου» ἀϊδοίρ]ῖπα οἷέ; αἴηαο, ἰ{ ἱποοηδίαηίίαπι εἰ Υ4- 

γἱθίαίδί, αυ ἵη | γεὺιθ οδίὶ, οοπἰεπιρ]αηίες, 

οουἱο ἵπ δισ οι] απιας. Που ἱβίτας (ααυσΠι 
ΠΟΓΠΙΑΠΙ 46 Γομι]αιη, (1ο ἀοἱοτὶ ΔάπιοτεΠΙΙΒ. Λο δἱ 

Φἰαηεῖα αο βγηίίαίε Ρα ἀῑίος. (οὐ. Ἐδρ. φιλοσοφώ- 
τατον, 
1) ΑἉγθρωπιγώτερον. (ο. Πομ. οἱ Οοιωύε[. 

ἀνθρωπιχώτερον. 
(08) Καὶ «ἰειότητες. Μοπίας. οἱ Μοτο. χαὶ τε- 

λειότητες, δἱ ΕΠΙΠΙ οἰγίκίει. Ἀδοχ οὐ ρεηυυμίὴς 
ἀθεγαπί ἵπ δὐ]ι. 816 ἂᾱἆ πλέχει δέ. 9θά ϱ4 μηουῖβ 
οχηίρομἰ ους. Βδ6ρ., Β.ὅ, Μομίας., Μογθ. οἱ 6οιι - 
Ῥοβνίαν. 

(60) Προσάγομεν. Ιία ο. οἱ Π. 4ο 0οπ)ε[. {η 
οάῑι. προσάγω. Πυἱά. τῷ αμιηήαἱ. 

(70) Κατορθώσαντα. Ουιηὺε[. : ΑΗφμίά φμοά υἱγ- 
Γμ{1ς εεί ) όμς 

(78) Πένθους ἁπό-αυε. ἵπ θά. ποἶθους ἀπόλαθε. 
οὐ. Β. ὂ, πείθους ἀπύλανε. 



1 δ. σμεσοΒί! ΤίΙΕΟΙ.0οί ότρ 

Φυεπιάδτη οχ {ΐς, ὐϊ τοξύηι αὐθζήναιἰ ιό πἱνηίσπι Α θρηνουµένης): εἰ δὲ χακἰζόµενον καὶ φεγόµενον, ἢ 
ῥιοουῬυθγυπέ, Ἰαμάρ αΠεοίυπι Εωἱσόα, αιί οἰίαπι 
ἄο]επάο αἰ]φαὶά ρες[αδἰόθο εορπονἰβιἰ, ἀά {6 πιῦ- 
γοῖ, 46 Ἰωείμ [Γιθγθ (πόπιο 6δί οι] οὔ]απι]ίας 46: 
Ριογαία ἱηνίάϊαοι εοπβαγο ἀεῦθαί); ἶη ἀιίοπι ΘΙΠΗ 
Ἠαρεζατί 4ο τεργείίοηὰἰ, γείιο ᾳυἱάέπι αἀαρίωπι 
δὲ: Ουἱ ν[μογαν]ί, πιοἀθλίέωγ 1. πυὴς αυίθῃι 
εοππιούιιπι [αθγὶε ἀϊοδτο ́  Οἱ γυ]ηδγααό δδὲ. Ουἶη 
α[οφυἱ οἱἰδπί ποῬίς ἐμτῥρε, Δίᾳιθ 4 Ποδίγα Ιοβο αἱἱθ- 
Άυπῃ [αδΗί, ἵη Ώυαλπιοδϊ τεὺαθ γυὶρας ἰπ]ιατὶ : 
ηωαπἀόφιἱάθπω Πο8 ργῶδδηιἶθιά αὐθαιο Γεῦυό εἰ- 

νἡπιὶογεό ἀγίπιιδ ὀθγπιο τδάΚἰί, πιοηδίθ υἱ ἴνσο 
ἱαηη απ ύπηύτας εἰ ἀηίρπιαία ργαἰογεᾶίπις, ο, 
Ίου Γ68 Πὔ]θρἰὰς, ἠδο ]ἠουπάαθ, Ριο νετίφ γευιὰ 

μὲν παροιμία φηοὶν, Ὁ τρώσας ἰάσεται (72) ' νὺν δὲ 
λαλῶς Εχεί λέγειν, 'Ὁ τετρωµένος. Ἡμῖν δὲ καὶ 
ἄλλως αἰόχρὸν, χαὶ παρᾶ τὸν ἡμέτερον νόµον, µι- 
µεῖσθαι τοὺς πολλοὺς ἐν τοῖς τοιούτοίς ' ἐπειδὴ χαὶ 

τῶν Καρόντων ἡμᾶς ὑψηλοτέρους ὁ λόγος ποιεῖ, χαὶ 
πείθει ταῦτα μὲν πἀρατρέχειν, ὣς ὀχιὰς καὶ αἰνί- 
γµατά, καὶ µήτε τὸ λυποῦν, µήτε τὸ εὑφραῖνον νο” 
μίζειν ἀλήθειαν ' ζῆν δὲ ἀλλαχοῦ, χἀκεῖσε ὁρᾷν, καὶ 

µόνον μὲν λυπηρὺν εἰθέναι χαχίανι µόνον δὲ ἠδὺ τὴν 
ἀρετὴν, καὶ τὴν πρὸς θεὸν οἰχείωσιν (16). Ταῦτα 
λατέπᾳδε σεαυτοῦ; χαὶ ῥάων ἔσῃ ᾽ μᾶλλον δὲ κατ- 
ἐπῃσάς τε οἵδ' ὅτι ἤδη, χαὶ χατεπάσεις (78), χᾶν αὖ- 
τοὶ μὴ γράφωμεν. 

ἀὐολπιιδ, γδγπι αἱ γἰνάπις, {]άσφιθ ἱπίοηιο οομἱος ἰαῦθβσιυς, 41416 ὕπαπη Γποοδία ρεοσὰ- 
πι, υμαπι Ἰώεἱ(]απι Ἠἱγίυίεπι εἰ οµπι Ώδο οὐη/ιιποίοηδπι ἁβποθοδπις. Ἠσο ΕΕί ἱροὶ αοεἰπθ. 46 {Πωθ- 

ἥως αμεῦίό. πιο γθγο ποῖι ἀῑδίίοι; απίη εἰ /άπι ἀοοἰπασγῖθ; οἱ τατθδασι 4οοἱηδὰ, δἱναπηδί αἆ {8 ποϊηὶ» 

ἵπεο δεγίβαπιπὸ. 

198 οιχύι. ειρεν: Ρα”. Τᾳ ΑΥΤ9 (15): 

δι.) α/οὲ ὑεβογίέ ποληἰλὲ! [σε Τἱπιοεὰο ἱρεί γεεεγῖῤείε, Ὠλυά ΠιΣΡ ΙΙΙ 9ὐό6 6 ἰοίτα ἆς πανὶραηςἰ - 
Όως {ιο ἱοί μπι, πι] άδᾳυθ 9666 ἀἱμιίοσγα, 4µδωι δὲ ρογ[εγοπάἈο ολἰηηἰιαίε αἱἱοῦ ογίασί. θ1οά (ξίκπι ἐν οὐ 
ΕοΜΙΟΓΙΜΠΕ, αφιὺ απἰπιο βὲ οΣοἱρθγο (γεηογίωε γεσβοπαάἰί αυ ερἰείοία 160, πιοάο Π{ ουγό οβδεῖ, αἱ αάνεγ- 
6116 ΙΠΦΓΟΓΕΠΙ {οζίδῃι ϱἱ Ρλ]οδορ[ίουη αλίπιαηι Εχλιήμογοῖ. ΛΟΝ ἰοπᾷο ἰεπιρογε Ροεί ακρεγἰοτἔπι ερἐειοἰακέ 
Λες εε[ίρια. 

Νοπινί [γυδίιδ, υἱγ οξἰπιῖς, ἰπιὸ οἱἶοπι ἐαυά Β ᾿Εχυ τιτῆς ἐπιστολῆς, ὁ θαυμᾶσιε, ὄφελος, χαὶ 

Ράξυιη [ογίαρδα; εκ ορἰδίυ]α 116 ρετοερὶ, πἱροία 
βογίέυς Πα]υδιηούἱ πιουγίπι πιοάἰουςδ. Μῶτογοπι 
ἡμὶ ολ]αγραιῖο Εχιεὺδίι, ἀοἰογίσᾳαθ Ἰουυπ ρυάοξ 
υεουραγίες αἰᾳιθ αἆ τερυρῃαµάυσι οχοἰἑάτὶό ῥει- 
Ἱδάιη φορΏἱδιῖοῬ οἳ δίγεπι6: Ας π]Ώὶ γἱἀεξίςδ, φ19Π1- 
«ἁπιοάυὰ αριά Ποιπθγαπι ΑεΠΙ1Ιἱ δη μ1, υὐἱαίο ἵη 
Ιω εαρὶί8, αἴαιε ϱζουδδο Ρι]νογό ΄αααπάσα]- 
ἃ6πι Ίαν (εἴΏρις ροδίυ]αὺαί, ωἱ Ραιτοσίί πΠπογίθι 
Ίωχετὲ ἀθδίπεγοῃί), οαπιροξυίΏ τυδιφ οἱ αγπιὂζυτη 
Εί οιεηίαπἀἰἶ ἱπρομίΐ ουρβἰἀἰἰαίθ ἠαμγατο. Αάεο Ἱν- 
ζυ]εηί οἱ αἰωβίιίομϱο, 4ο ΠπΟιηλή! οἰῖαπι αου]ει2 

ἰμῶ Δά Ππθ Πίο ευπί, 6ἱ αἱ ἑπιεη {6 ἱπιεί[ίρο. 
οτι Π]αῦ Ποάυ Ηδὶ ουγώ βἱί, υἱ αάνδγευς πιό- 
Ροέδπι, [ογίαπι δι Ρὑἱ]οβοβλίοσια αηἰπιόπι αἀλήοθ 

οὐ μιχρὸν ἴσως, ὡς δεινὸς τῶν τοιούτων θεραπευτής. 
Ἐξέχρουσέ σοι τὴν λύπην ἡ ἐπιτίμησις, καὶ τοῦ 
πάθους τὸ ἐρυθριᾷν ἀντεισῆλθε, χαὶ πρὸς ἀντίῤῥη: 
σιν διανἰσΊασαι μάλα (16) συφἰστικῶς χαὶ Υενναίως. 
Καίΐ µοι δοχεῖς, χαθάπερ οἱ Αχιλλέως ἵπποι, παρ) 
Ὁμήρῳ, τὴν κεφαλὴν διάρας, καὶ τὴν χόνιν ἄποσει- 
σάµενος (11) (ἰπειδὴ τοῦ ἀποπενθεῖν Πάτροχλον 
Καιρὸς Άν), αὖθις πεδίων ἐπίθυμεῖν, χαὶ ὅπλων, καὶ 
ἐπιδείξεων οὕτως σοι τὸ γράµµα τὸ πρὸς ἡμᾶς 
λαμπῥὸν, χαὶ φιλότιμον, καί τι καὶ πληατιχὸν, εἴ {ν 
ἐγὼ σοῦ συνίηµι (18). ᾿Ανδρίζου µόνον χαὶ φιλοαόφει 
κατὰ τοῦ πάθους, χαὶ ἡμεῖς δεξόµεθα μὴ μέγα εἶναι 
τὸ ἀπὸ γῆς χρίνειν τοὺς Πλέοντάς, χαὶ μεῖνον εἶναι 

τὸ ἀγωνίζεαθαι, ἡ ἀλείφειν πρὸς συµφὀράς; εἰ µἡ 
8ί πὰ γιά ὤφιο απίιηο αοοἰρἰειηὔς, διά ΠΙΔΕΠΗΙΩ ς τις ἐχεῖνο λέχοι, ὅτι οὔτε σοὶ τοῦ ἀγωνίζεσθαι; ἢ 
866 ϱ ἱδιγα 46 μαγ]ραπ({Όυὰδ υάϊσοίωπι ([εεΓ6, Πυὰ- 
Ἱαέηυο 6εδε ἀἰπιίσατθ, 4 µαῑπ αἆ Ρρθε[εγεπάαφ εαἱδ- 
Ιηΐέαιόᾳ αἰίος οὐἱιοτίαί. ΝΙδί αυἱδ ἱ]μά ἀΐσαι, ἡιοά 

ου ν; 11. ι8. 

. {13) 0 ερώσας ἰάσετάι. Δά [ιά ᾖοῦ ν, 17 οἱ 
18 αἱἱμάε[ὲ γἱάείως : Βεαϊνε Λοηιὸ φιὶ εογγἰρίµτ α 
οπιΐπο, μία ἤδεε ὑμήιεταί ἐἱ πιεάείωγ: ρεγεΝ((ένεί 
4ηΝε ϱ) 15 κακαθιη!. | 
(76) Καὶ τὴν πρὸς θεὸν οἰχείωσιν. ἴια οοἆ. Βὺρ: 

ει οοπιδε[, 1 θά{1. χαὶ ποὸς τὴν οἰχείωσὼ. 
[1) ΚΗὶ κατεπάσείς. ἱα «ο. οἱ Β. ὅ, 4ο Όοπι- 

με{. 1η οδἷί. χατεπῄσεις. 
ο) Αίας 0Χ 60. Βετίρία ποη πια]ίο ῥοοί ραροΓίθ- 
ΓεἩ,---Τῷ αὐτῷ. ἰἀ 6υῖ, Τιμοθὲφ. δαχία οοἀ. Στρά- 
τειρίῳ. φά. Μορ. Τιροθέῳ καὶ Στρατηγίῳ σοφιότῇ. ϱ 
ΟὔιηΡε[. Σταχειρίῳ. ͵ 
αλ Ἀιανίστασαι μάλά. ἴίὰ εοἆ. ορ. εἰ Ὀοαὶ- 

Μοί. ἵη ράΐι. διανίστασαι εὖ µάλα: Μοιήεο. εἰ Μύ- 
Γοἱ. Διανίσταται, οχε]ίαί. ς 

(77) Κόη' ἀποσεισάμενοξ. Ὁοὰ. Ἀορ.ι λομιαῦ. 

ἀνάγεσθαι ἀνάγχη τὶς ἣν, εἴπερ χρεῖττόν τι φιλη- 
σοφία (79) τῶν ἓν οἷς ἐστι νῦν ' ἡμῖν τε πρὸς πολλὰ, 
χαὶ Ἰολλάχις, χαὶ ὅλον, οἶμαι, τὸν βίον ἡ παρἀτα- 

ἱ Ὀοπιδο[. χόµην ἁποσεὶἰσάμενὺς, εὔενεια /κδᾶ. Αὲ 
Ἡοες,, Η[ίαά. ἄν, 407 : 
Τὼ δ' ἀπὸ χάιτάων κονίην οὐὑδάσδε βα.λόντα: 
(78) Συνίηµι. (0. οἱ ΟοπιΏεΓ. σύνειμι. 
(19) κρεϊττόν τι φ ζ4. Μοπίας. οἱ Μουε]: 

πρειττόνύων ἡ φιλθσοφία, αιοῦ Ώοη Ίοηᾳο αὐεςί 38 
οὐι. ΡΛοεοῤλία εἰφκίάεπι ρ)σεἰαπογωκι οί φκάνε 
ἐὲ επί ἴη φΜίδς Πο υεγεα(κ. Λο δὶ 6, ἱπαιε 
[οπιθο[., 68πι Ἠαῦςγς δὶυἱ αηδία ϱΕΙ1 '8ρι 
αυ ιΠα]ος οἷὶ φυ8 ῥργο πιθγιΦ Ὀοπάείουει 
ομἰ πυ]]ὰ ργουβδίὶοήο οΡιις οἱ, δυω ἵπ ηοδίς υἱία 
Ὁπιπ]ὰ ἀϊπι]οβίῖο δἰἰ 4ο Αη ὑρὶ αἱαμὶά ἱγοπὶ- 
ΕἰΠ. Γεβεπάυπι ρτοροπίί ΒΙΙ. ἐν δἷς εἶ νῦν, νει- 
Ἠιφυο, δὶ φΏίδαε πο θεγεαγίε; δεὰ πιά ου) 
αευοἱογ]ἡαίο: 
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εις, ἐν οἷς εἰ μὴ λίαν ἁμαθῶς, μηδὲ ἀνάνδρως ἀλεί- Α Ιἱδὶ πο ἀἰπιίοβτο αιιάεηι, δυΐ Όι809 σοι υὐμ1ογθ 
φομεν (50, ἢ ἀγωνιζόμεθα, πολλοὶ δοχιµάξουσιν. Ἀθεθδθθ ογαί : οἰφιἰάσία ῃἰσνορμία ρισεἰαηιίος 
φΙιΦβά8πι Γ65 οί, (810 δἱηῖ ἐἰ, ἵη φαἱῦαφ ηυπο γδγδαίις. Νολίς οοΏίΓα αάνθδιθιθ πια, οἱ 65ρο, |ιηο 

Ρως ἰοίσπ, αἱ ρμίο, νο ἵοπρυς ἀἰπίολιίο ο8ὲ, ἰα ααἶνας, Ώυπῃ ἱηθοίίο Αἴ(μθ ἰειανο Δἱίο κ 
ρυσηαιάυπῃ αουδυς, αυἱ είῖαπι ἱρδὶ Ρυρηοὤσς, πι] οχρ]ογαηί. 

ΡΞ2’. ΕΛΛΑΔΙΩ (81). ο χνη. ΗΕ 1 ΛΡΙΟ. 

ἥσε ερἰείοία Πεἰίαά]ο οοπεηιεµάαί Νἰεοδκίκην. δεγέρία οἰάείκγ 4πΛο ὅ82 υεἰ ὅδὸ : εἰ οἑγίθ αἰἰίε αα οκηνάειν 
Ηεἰἰαάίμνε, φαὶ ετἰινἰο εκἰάαπι ντο γε 6ἱ ποπιῖνε Φαεετάοίἑ ποφοίἰα [αοῬεσεδαί, ερὶκίο[ἰς Ργαπιἰεκάα εεἰ » 
φμίρρε φ.α αι{ὲ [αείαμι Φαεετά οιἰ ἱπ]ωγίαμὴ εεγὶρία δεί. 

Ἰδού σοι χαὶ ὑπόμνημα τῆς ἡμετέρας φιλίας, 
ὁ γλυχύτατος υἱὸς ἡμῶν (53) Νικόδουλος, τὸ πρῶτον 

ἡμῖν τῶν ἐν τῷ Ὑένει σπουδαζοµένων ὃν χαριῇ μὲν 
ἡμῖν χαὶ διδασχάλων συστήσας τοῖς σπουδαιοτέροις ' 
χαριῇ δὰ πλέον χαὶ τὸ ἦθος πρὸς ἀρετὴν ῥυθμίσας. 

Εη εἱΡἱ οἱἶλπι απηὶο)ᾷ Ποβίτ πιοηἱιηθδηίπι, ἁν]- 

οἰδδίπιις Π]]ας πορίον Νὶοουα]υς, Ργίπαυπσι ποὺίφ ος 
Ις αιἱ ργορἰπαυἱ Φιιπί ϱεΏθΓθ 66 θἱ Βιυάίο : 

αὔεπι οἱ ἀοοίοτυπι ἀλῖροπιίοτίρυς οοπιπιορἀαγοσία, 

βΓαίυπι ποδὶθ [οοίθθ; ϱθἡ πιμ]ίο ργδίἰης θέ, οἱ 
Ἔσται δὲ τοῦτο, εἰ προτβαπείη (85) συχνὰ πλησιά- Ἡ Πιογθθ οἶυς αἆ υἱγπίθω εοπροαιιθεῖφ. Πορ Υοςο οἱ 
ζειν σοι, καὶ τὸ µέγιστον, εἰ γινώσχοι (84) μὴ παμ- 
ορώμµενος» ἐπεὶ χαὶ ὀφθαλμὸς παιδευτοῦ συωπῶσα 
διδασκαλία. Χρεωστεῖς δὲ ἡμῖν, εἰ μὴ φορτιχὸν εἰ- 
πεῖν, καὶ τὰ «Κνεματικὰ, ὣς ἀρχιερεὺς ἀρχιε- 
ρεῦσι (86), καὶ τὰ λογιχὰ, ὡς λόγιος φιλολόγδις. 

ΡΣΗ’, ΦΩΤΙΩ (96). 

αἱ ἰμο Πογίαίη 199 [γοημοπίος δἁ (9 δοοθἀαἰ» οἳ 

αποά πηαχίπιυπα οδί, 8ἱ πονθηί 86 ΠΟΠ ἀεορίοὶ: 
υππἀοσαυἱάθω οου]ας ργφοεριυςῖς ἰασίία ἀἱκοίρίίης 
ι. θεῦθφ αυίθΠ ποδἰο, πἰαὶ ἹπιροΠύπυ ἀἱοξι αἰέ, 

οίίαπι αρἰτωα]ία, υἱ ερίεεορυε ερ]εοορίς; οἱ αἆ 

οΓαίίοπεπ Ροεποπιία, υέ γἱ; οἼοφυεπο οοαιοπέε» 
οαρὶ]8. 

ΟΧΥΗΙ. ΡΗΟΤΙΟ. 

δαρεγάοιἑ (πε! απἰποροίἶπε, γεγµπι εκα)νηι εαᾶ κα, πο ἔτες ρετ{εγεπᾶαε ἀεάΙι ερἰείοίαε 6γεροσίκες 
ο. Ρεἶπια αά Β]ο(ίμπι, οἱ ἵμ εα Ντγῦ6 εορΛἰείαπὶ αρε 
ὰ 

αἴ, Άεπιρε ἀῑεεπαὰ εἰ εετἰθεκαάἰ αγίεπι ργοβίεδαίκτο 
δεκπάα αά δίταιεθίδιν, Ιθγίία αά βα{[αάϊνηι. (γοθοτίΐ εµκί φµις Λαθοί Ρ/ουίκα; εἰε ΡΛΝο(ἰἰ να! εεεε οκ 
δα δΠΙ. 

Πάντα ὅσα ἔχει ἐμά ἐσει (Θεοῦ γὰρ φωνὴν Οµηπία, φμα Λαδεε, πιό 9! 5) (α ἁἰνίηα οηίιη γουε 

ποιῄσομαι τὸ προδἰμιον), ἐμὰ δὲ λέγω, οὐ χατὰ τὴν 6 παπι εοεἰθθπάί ἀπραπι), Πηθὰ Δἱθι ἀῑοο ποὰ 
χοινωνίαν µόνην τοῦ πνεύματος. ἀλλ' ὅτι χαὶ τῇ 
παρούσῃ χαταστάσει τῆς Ἐκκλησίας (87) ἴσως οὐχ 
ὀλίγην μοῖραν συνειδηνέγχαµεν, ἕως Ίμεν ἔτι ἐν 
τοῖς πράγµασι, χαὶ τοῦ χαιροῦ κροειστήχειµεν (88). 
Νῦν γὰρ ἓν φροντίξεται ἡμῖν µόνον, ἡ ἑκδημία (89), 
πρὸς ἣν συστελλόμεθα, χαὶ συσχεναζόµεθα. Ἔστω 
δὴ χαὶ τὰ ἐμὰ σὰ, τῇ ἀγάλῃ κοινοποιούµενα. Κάλ- 
λιστον δὲ τῶν ἐμῶν ὁ τιµιώτατος ἁδελφὸς (00) χαὶ 
Ἑυμπρεσθύτερος ἡμῶν Σακερδὼς, δι’ οὗ σὲ χαὶ χροσ- 
Φθεγγόμεθο καὶ ὁρᾷν νοµίζοµεν. 

056’. ΣΤΡΑΤΗΓΙΩ (91). 

απέυπι οὗ αρἰπς οοπηππυπἰοησδπη, ΥθΓΜ1Η ου θιἶαῃι 
πορηῖπθ φυοά ἆ ργδεηίοιη Εου]θείῶ σίδέαπι Ἠαιά 
Ράτυπῃ {[0Γἱ4956 πιοπηθη!] αί(ι1 ορἱς αἰέυ]ίπηυς, οµἱὰ 

ἵπ γδγυπ αὀπι]η]νίγαίι]οης αά]πο ΥθΓδάΓΘΠΙΓ, 46 

ἐειπρουί Ρυεββθηιαφ. Νυπο οιήπι η Εἰ{ αἰιιά ποὺίς 

οΙΓ9 θ8ὲ, (υ41Η ἀἱδοθθδιθ αἆ φυθη ης {ρβος οοἱ{{ - 
Είπιαθ, εἰ οοπιρὀγαΏῦ». Θ]ηϊ ἰβίμε πθα φυοσυθ 
τμ, Ρε ελαρ]έαίεπι αοἰ[]οθί οοπιιπιηἰδαία, Ῥογτο 
πιθοζγη οπηΊυπ ρι]ολεγτίπιυτη οί ἵπ ρηπιίρ 
Ποιμογαπάμ6 εἰ οοπιργοφΏγίου ποδίος Βαοθγάος ο» 
ρος αυεπ ἐ6 βα[υίδπιας, δίαμο ἱπιιοτὶ οχἰφιῖποα- 
πηυφ, 

:5ΙΧ. ΤΗΑΤΕΙΟ. 

δταιεφί, αἆ φκεπι εοτὶρία εἰ Λαο αρἰειοία, ἄοπΙΝΝι κ ηηεέ {αμάἰθς ἐρενηιφκε (αδε[ἰατίκηι επἰο({έε 6γεροτίως. 

Ὢ πόσον ἀλλήλων διετειχίσθηµεν, οὕτω τοῦ Θεοῦ Ὁ ϱ πααηίιπι {πίος πο ἀἰδ]υποιὶ Φαπ18, Ώου τοῦ 
τὰ ἡμέτερα φέροντος 1 Ὢ τῆς ἱερᾶς ἑστίας, καὶ συ- 

5: 1048. χει, 15. 

80 Ανάν δρως 

Ἶν νι να” ο ης μεν 
αι Δίίαο ΟΟΧΥΗΓ. Θοείρία 4ηπο ἄ83, νο] 585. 
52) Υἱὸς ἡμῶν. Τα (οπιδε[. ἵπ ο8ίι. ἀθονι 

ῥῶν. 
(85) Προεραπείη. Ἱία οοἆ. Ἐορ., Μοπίαο. οἱ Μο- 

τα]. {η εφ. προτραπείης. 
(58) Εἰ γιγώσκοι. Τὰ ο0ἀ. Ἐομ. 9ο (Οοπιθοί, {η 

οἑ1ι. εἰ γινώσχει. κ 
(86) ᾿Αρχιερεὺς ἀρχωρεῦσι. Ίια οοἑ. θί ΟθπιΦο/., 

οἵοηιο ἱοροπάιπι ργοροπίι Μογεὶ. Ἰη θ{:. ἀρχιερεὺς 
Ἱερεῦσι, Ρον!ΐ(ες εαεεγάοίἶθαφ. Αι Εεεροτίυς θρίφοο- 
φα!ἱ (αηρεἑαίυτ ΩυµεΓο. 

ἀνείφομεν. ἓια οοἁ. οἱ (οιΗῬο]. Ὁ 

ἐεκεεεενε ϱ υἱίαά α 

Ω0ΒΙΓ38 Ἱία ποάθγαπία! ϐ β4ογαπι ἀοιπαπι, οἳ οοπ]α- 

8 Λας ΚΟ. δοη]ρία ΑΠΛΟ 782, νεὶ ὀδδ.--- Φω- 
τίῳ. [ϊα οοᾱ.; Κθρ. Φωτίνῳ. Μοβίαο., Μογοὶ. δἱ 0ο1η- 
δυΓ. Ἡ αρν Γ ' 

8Ί) Παρούσῃ καταστάσει τῆς Εκκλησίας. 
σσ μεί : Αά ργαεεµίδηι Ειεἰοιί απλα 
ΠΓαπηκί(Η(αἰΝΙ ας ραθεπι. 

(88) Καιροῦ προειότήκειµεν. (004. Βδρ. 30933, οἱ 
(οιπΏθ{. χοινοῦ προειστήχειµεν, ας ῥνδ/ἰεο Ργώειεθ- 
πια. 

(89) Ἡ ἑχδημία. Οοπιῦεί. : 0µαιι οκἰηται{ο 
πι αεοἰπρῖπικν. 

(90. ᾿Αδε.Ιἰφός. ἴια (ο5.06Ρ. η οά{ι. ἀθοςί. 
(91) Αίας Χο. δογρία οοάεπι ἑδπιροΓο 
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βἶυπι, οἱ επ μεπι οπιπίυπι εοζώπι, απἱ θειπ] Α ξυγίας, καὶ τοῦ Κοινοῦ λιμένος Πάντων τῶν φοδου- 

(πθίπηπί, Ῥογίαςν! ΛΙἱ υοηἷφ νεφιγί (πυυπιυς : 

πι! διιίθπη Γδοογάδιίο δοἷἱα γε]]οία 65ὲ, 40 Σεἱοίγ- 
βία αΏοείωςφ αάνογευπῃ εος, αὐἱ δα ραγι]εἱραπι. ΌὉϊ 

βυέοπῃ ἱρδό ηποηυθ Ροποσπι ΠΟΦΙΤΟΓΗΠΙ Ρραγιιεερς 
αἳθ, οἵπι ρηϊπιϊ Ἡοπογαπιί [Γαἰγὶ οἳ ϱΟΠΡΓΕ- 
οὐγιετί πορίπ] Βασεγάοιἰ πομίίαπι εἱΡί οοπείίο; 
4ιόπΙ πον ἀυρίίο απ υὈί οοπερεχοΓῖδ., ιά 
ἀἰείμγις οἱς: Ύογο οπιηὶν οί αιιαίου οδί 6γεβο- 
Μις. 

160 οι χΧ. ΡΑΙΙΛΡΙΟ. 

µένων τὸν Κύριον! "Αλλοι τῶν ὑμετέρων (93) χαλῶν 
ἀπολαύουσιν' ἐμοὶ δὲ ὑπελείφθη ἡ µνήµη µόνον, 
χαὶ τὸ ζπλοτυπεῖν τοὺᾳ μετέχοντας (93). Ἵνα δὲ χαὶ 

αὐτὸς τῶν ἡμετέρων µετάσχῃς (94) χαλῶν, γνωρίζω 
σοι τὸν τιµιώτατον ἁδελφὸν χαὶ συμπρεσθύτερον 
ἡμῶν Σαχερδῶτα (95). ὃν οἶδα ὅτι θεασάµενος ἑἐρεῖς' 
Όντως χαλοῦ παντὸς ἑραστὴς ὁ Γρηγόριος. 

ΡΟ’. ΠΑΛΛΑΛΙΩ (06). 
Βε Ρα[ἰαάο Ἰαπι εαἰἰς ἀἰο[ μπι. Ἱπ Πὲς αά ϱΚΙΑ ἀαιἰε {ή({εγίε, εἐγἰθίε (γεροτίκε, δαεετάοιὲ φγαιἰβεατί νιαθίς οι 

Ροἱμίεεε, απ εἰ εΝΠΙ ργοδί(αιἰ Ρα[[αάἡἱ Μοίκν [ωεἷαί. 

Οιο «προ 3 {6 90Γἱ/νθγθ ΑἱἱάθαΊη, ΠΟ αυάαείῶ ῃ ὮΤὸ πολλάκις θαῤῥεϊν ἐπιστέλλειν, οὐ τῆς ἡμετέρας 
ποδίιτῷ, οο αιμα] (μ εἰθυεπάμ οοἳ. 
Πι]]α αιἱρρο 108 βαξ]θίας οαρὶι Ρος ἱ[ίογας νοῬίς- 
ουπι οὐἱ]οᾳαθμά!, φυαμἀοφμἱάθη Ώου ο ἀλίυγ 
ῥαου]ιὰς, Ὀθο 68 ΠΟδΙΓ86 Ἱέα ἀἱρρθηδαπίθ. 31η Υ6γο 

οἱ φαίιμο Π]ἱο ποΡίτο 6ἱ οοπιργθβ)νγίογο δαοργάοἳἳ 
(ᾳαοσι οχἱπιῖο ἀἰ[δχίποιις αἱᾳἱ10 ΑΠΠΑΤΠ ΙΕ), Υεγο δεγίο- 

4υὰ ρΏἱ]οθορὶβηιί, οἱ Όεο ρος νὶ πιοὐεΓαιίοῃοπα 
υπ]ίίο, αἱ γ6ΓυΠΙ ΦΗΑΕΙΠΙ εδύδα κα οἰνίέαίοιη Π)λ- 

6ι8Π1, {6 ργωουΓαρίθ, Ρτο[δείυς ὁβί, [μι] δοἷ0 φι]ά 
11) ᾳταἰ]βοατὶ ροδδῖιμυς, ᾳαᾶπι δἱ ουπι (0 µο- 

έυπι [εοθείπιιις ργοῦἱἑ881. 

ο πχι. ΑΜΡΗΠ ΟΟΠΗΙΟ. 

θρασύτητος, ἀλλὰ τῆς σῆς ἡμερότητος: οὐδεὶς γὰρ 
χόρος ἡμῖν τοῦ διὰ γραμμάτων ὑμῖν ὁμιλεῖν (9), 
ἐπειδὴ γε ἄλλως οὐκ ἔχομεν (968), οὕτως οἰχονομή- 
σαντος τοῦ Θεοῦ τὰ ἡμέτερα. Τῷ δὶ τιµιωτάτῳ υἱῷ 
ἡμῶνχαὶ συμπρεσθυτέρῳ Σακερδῶτι(ὃν διαφερόντως 
ἠγαπήσαμέν τε χαὶ ἁγαπῶμεν), Ὑνησίως φιλοσο» 
φοῦντι, χαὶ τῷ θεῷ (99) διὰ τῆς πολιτείας ἑνουμένῳ, 

ὁρμήσαντι (1) τῶν οἰχείων ἕνεχεν ἐπὶ τὴν μεγάλην 
διὰ σὲ πόλιν, οὐκ οἶδα τί ἂν ἐχαβιόάμεθα μεῖζον, ἢ 
τῇ σῇ καλοχαγαθίᾳ Ὑνωρίσαντες. 

ΡΟΔ’. ΑΜΦΙΛΟΧΙΩ (9). 
Οκαπιοῖς ἵποετιῖ (επιρογίε εἰί Άσο ερἰείοία, ϱοπΙπιοάε (αΠιΕΝ ὶο ἐοἱοςατί Ῥομεε υἰάείΝγ. ΑΝΝΟ παπιφκεα 

ὅ8ὃ, τεί οἱ πιανίε, αἰἰενὶ ἐν κεφκεπιἰδε5 ορίἶπιε εοπυεπίκη!, μα ἐδὶ 4ε οε εἰ ΑπιρῤήηἔοεΗίο εεγὶδἰι 6γεφογίας. 

γὶχκ ἰαπάδαι αἳ ανείβῶ γαἱοιάίηῖς Ιαυοστίῦωφ ἨΜόλις ποτὸὲ τῶν ἐχ τῆς ἀῤῥωστίας ἀνανεύσαντες 
}δβρἰγαμίεθ αἆ {6 δαηἱἱα{ἱ6 αὐοίογθαι [οδιηανίπιυς. 
Ναπι φαεθγάοιἰς Ἱίηρια πιθάλίαία Ὀοιπέωπα, οσοἰ(αὲ 
αρτοϊαυίος. Όιιπι ρετασίς ἱρίιωτ ἀἰγίπα, (1ο φιοἀ 
ῥειεδίαη/ἶυ5 θ8ί, 6ἱ ΡθοἑδίοΓΙΠΏ πιοῖθ ποδἰς δοἱνθ, 
ἀἱοὶ γερυςγοςι]οὶθ γἱοξἰπηΘΙΩ ἀἰιηρεηθ. ΝαΠι πι) 
εἰ τὶρί]αμ!] οἱ ἀογιπίεη {1 ου δυἳ, οἱ δοἱ/ἱεἰ(ι- 

ἀπ]; 4ο πηὶ ρἱδέίγυπι Όοπυπῃ εΠοσέιις 65, οἱ «0- 

οἰπηδίη πιοπίΌιις ποφἰγὶς ἴγγαπῃ ἱπ]αλίίαγο [εοίβεὶ, 

εκ φὐ βοχοομέίθϱ εογἱρθης αι βεἰοπμίαπι Πποπίος 
Νοφίγάφ ασυἱφεῖ : οεἆ, ο Ὠοἱ ου1ίος Πο (ἰ5δίπιθ, ηθ 
εωπείεγίφ θἱ οΓ4γ6 δἱ Ιεραίίοπο [υηρὶ Ρτο Ποὺίᾳ, 
ἡυ8ιιάο γογυο Ύδυβιπῃ αθἰταχογίς, 4υθπάο ἱπογιδινὰ 

(93) Τῶν ὑμετέρων. Ἡοετα Ιθοίῖο, αἰί Οοπιδε[., οἱ 
θἱ α9βοπίίπιιιν. ἵπ οὐ]. τῶν ορ λλμίς 

9ὗ) Τοὺς μετέχοντας. Βἱἱ 
4) Μετάσχῃς. Ιί8 ερἀ. οἱ ΟοπιΏε[. ἵη εἰ. µετ- 

έχη. : 
65) Σακερδωτα. 0οἱ. Ῥαβς. τὸν ἀδελφὸν χαὶ συµ- 

4ρεσ τρ τὸν τιμιώτατον Σαχερδῶώτα. 
(96) Αἴἱπς ϱ0ΧΧΙΧ. δοτίρία 6οἆδιι {οπιροτὸ. 

. ὁ 'Υμῖν ὁμιαεῖν. ἵμ οο. Ἡεβ. Β. ὅ, οἱ Ρας. 
ὑμῖν ἀθοβί. 

(98) Ἔπειδῃη γε ἅλ]ως οὐκ ἔχομεν. Μοτε]. : 
Οκαπάο πο α έν α[/εεή αΜπιμε, οΜηι ἑία Όεμε τες 
Μοείγᾶ: ἀἱερεπαανετί!. 

(099) Καὶ τῷ θεῷ. Ἱία οοἀἆ. ποβίεὶ εἰ ΟοπιῦεΓ. 
τη δὐ]ἱ. καὶ ἐν τῷ Θεῷ, εἰ ἵπ Όεο υἱία οί ας ἑπείή- 
επί ο] ΑΟΙ, πέμρε Ογεφοτίο ευπεπιεπάαμ!ἰ. 

(!) Ορμήσανει... διὰ σέ. Ἀοτθὶ. : Οκ ΡγορίεΥ 
(6 ργο[εείνε εεἰ. 
(8) . ατα Θοτὶρία 4ηπο οἰσοίίετ 585. 
ί οίθι τοίνυν τ εἴετον ἱερουργῶν». 1 

ος]. Ποδεῖ. η δ{ε. ορ. ηιοά Ἠοτοὶ.: Καό 
ἐσίίαν ΝΗΙΕΝ εαςτῖβειπε. 

.:Εοε φμὶ ἑα ρετοὶρἰκμ!. Ῥ 

πόνων, ἐπὶ σὲ τὸν τῆς ἰάσεως πρόξενον δεδραµήἠ- 

χαµεν. Γλῶσσα γὰρ ἱερέως φ:λοσοφοῦσα τὸν Κύριον, 
ἀνεγείρει τὸὺς χάµνοντας. Ποίει τοίνυν τὸ κρεῖττον 

ἱερουργῶν (2), καὶ λύε τῶν ἁμαρτημάτων (4) ἡμῖν 
τὸ μέγεθος, τῆς ἀναστασίμόυ θυσίας (5) ἁπτόμενος. 

Ἐμοὶ γὰρ χαὶ ἐγρηγορότι χαὶ κἀθεύδοντι µέλει τὰ 
κατὰ σὲ, χαί µοι γέγχονας πλῆκτρον ἀγαθὸν, χαὶ 
λύραν ἑναρμόνιων (6) ταῖς ἡμετέραις φυχαῖς εἰσ- 
ῴχηδας, ἀφ᾽ ὧν µυριάχις γράφων, πρὸς ἐπίγνωσιν 
τὰς ἡμετέρας ψυχὰς (1) ἐξήσχησας. Ἁλλ', ὦ θεοσεδέ- 
στατε, μὴ χατόχνει χαὶ προσεύχεσθαι καὶ πρεσθεύειν 
ὑπὲρ ἡμῶν (8), ὅταν λόγῳ χαθέλκῃς τὸν Λόγον (9), 

(14) Τῶν ἁμαρτημάτων. (0ο. Περ. 2034 οἱ 1405 
τῶν ἡμαρτημένων. 

(6) Τῆς ναστοσνμζο θυσίας. Ὀἱεἰ γεεκγτγεεἰἑονὶς 
υἱο(πιαπι, δἱνα ἱρδᾶμι Ραδελαίθιη γἱοιϊπιαίη, οἱνθ 
Ὀοπιηίος ἀῑδί, αἰι {ρα ἀναστάσιμος οὐιηπιεπιογᾶ- 
εοπο Οἡγίςι] γοδυγγοσι]οπί8» ηὶςὶ Γοτίο πηθίίυς, υἱοΓί- 
παπι κα τεευτρεµάὶ υἶπι αδκή. οτε]. : Υ είπανε 
άἱε τεσαγγεοἰυπὲς οὐ[αίαπι. 

(6) Καὶ «ιύραν ἐναρμόνιον. ια οοἆ. 20344. Ἱη οὐε. 
χαὶ λύρα ἑναρμόνιος. οτί Μοτεἰ. : ΡίεείτΜ δο- 
πμΗΗ εἰ ἵψγα εοπείππα ε[}εείκε εει ἰπ Μιεπίίθως ποείγὶν 

τη ο ά ἃς. Τια οοδἁ ἱ 9099 ( ς ἡμεέρας νυχάς. Πα οοἀἁ. πορίς 
εἴ 1406, εἰς. [π εὐἰἰ. τῆς ἡμετέρας φυχΏς, αοά Ἠο- 
γα. : (ία εετεεπέεε εογἰθεν. αά αθηΏίοκεπι ακίπια 
ο ο ἐρ ἡμῶ».Α Ι σος 

Καὶ πρεσδεύειν ὑπὲρ ἡμῶν. ΔΡροβ!. ο ὃν 
320, ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσθεύομέν, ϱριο (γἱείο ἴεφα- 
(νε [κποίπιαγ. Βι Ίου οἱ Ρργφοίραυίω φαὀεγάοξίς 
Ευ18. Νου αρίο Μοτε]. : Εἰ ἐπιεγοεθάεγε ρ)ο κοδὶς. 

(9) Λόγῳ χαθέΊκῃς τὸν Λόγο, Μοτεὶ. : Ὠίειο 



95] ΕΡΙΡΤΟΙΙΑ οι χχΙ. 364 

ὅταν ἀναιμάχτῳ τομῇ σῶμα καὶ αἷμα τέµνῃς Δεσπο- Α δθοίῖοηο βθθατεΓῖ5 οοξρι οί βαπβιίπεπι Γοπιἱπίουπη, 
τιχὸν, φωνὴν ἔχων τὸ ξίφος. 

Ρ0Β’. ΕΛΛΑΔΙΩ (10). 

γουθπι αὀμῖθεης Ρίο Ρρἰαάἱο. 

111 ο ΧΧΗ. ΠΕΙ 1 ΑΡΙ0. 

Ηεί(αάϊο γεεβοπάει, φκὶ ργίου εογίβεεγαί, εἰ [οτίε Ὀακε[αίία εὐπεδοία, ἰά εδἰ, μή δοµία φκαάαπι πεἶδεταϊ. 
Οι πιωμνεεκία εί επιδοία [εείἑ ατθκπιεπίο επί ερὶειοίαπι εἴγεα [εείωπι Ραεείια δετἰρίαπι 6.56, Λαιιά φμἰάεπι 
αππὶ 389, πε μας [ἱ{ίεγας δίπαφιε «ὐπιδοία ΡΟΠαΠΙΝΕ, Ὀεγυπι αιπὲ ὅδδ. ΝΙΜΗ 6έΘΕΡε α.ί Πιοπέτε μπε [εί- 
ἰαάΐκπι οἱίπι απιῖεκπι Βατ, ϱ]μ2 Ῥυείεα ἵπ Οσεαγίεπεί εεᾶε εµεςέδδογεπι [αἱςεο. 

Ἴσθην τοῖς γράµµασι (11) ΄ πῶς δὲ οὐχ ἔμελλὀν, 

κῷ µνήµην εἶναί σὸι καὶ τῶν τεθνηχότων (12): Προσ- 
όντων δὲ χαὶ τῶν συµθόλων (16) τῆς ἑορτῆς, πλείων 
ἡ χάρις. ᾽Αλλὰ πρόσθες οἷς δίδως, ἅπερ αἰτεῖς. 
Προσεύχου δὲ περὶ ἡμῶν, εἰ μὲν συμφέρει, πάλιν 
ἡμᾶς ὑπομνησθῆναι χαὶ ὑπομνῆσαι τῆς ἑορτῆς εἰ 
δὲ μὴ, πρὸς τὰ ἐχεῖσε µετατεθῆναι, χαὶ την ἀληθη (14) 

Πἱιεεγίς ειῖς ἀθίοςίθίαθ δαπι : αυἱἀμὶ αμίθηῃ, οἱίπι 

(6 γἀθδα[Ώ Πο πιογίυογυπη ᾳυἱάθπι ΙΠΠΙΠΠΘΠΙΟΓΘΠΙ «9860 7 
Λά ἰά ΡογΓο, επ [ο8ε δγπιρο]α αἀ]θοσγίθ , Πια]ογί 
νοἱυρίαίο πο ουημ]αςεὶ. Τεζιπι αἀ ϱοα συ ἱτί- 
υυῖφ, ἑα ου ρείῖς, 4ά]υηρο. Ῥγοσβτο Ρτο ποὺῖαν 

υἱ, οἱ αμἱάεηι ἰὶά οφηάιιοῖέ, γω έν9 [οἱ ΦιιΏπποηθα- 

πωυς, τοἰβείπιφιθ ὀμΏΙπΟηΘαπΙΙΘ : δη 86ου αἆ 

ἑορτὴν ἡ λαθεῖν, ἡ ἰδεῖν, ἔνθα εὐφρα:νομένων πάν- Β αἰιεγίως νἱιο οι ἱγαπβ[δγαπυς, 4ο θγυπη [οδίσσιη 

των ἢ χατοιχία. Τῶν γὰρ τοῦ βίου στροφῶν χεχορέ- 
σμεθα. 

Ρ0Γ’. ΠΟΣΤΟΥΜΙΑΝΩ (10), 

γεὶ οαρίαιηι8, τε] νάἀδαπιις, υὈἳ ΙΦίαπίυπι οηι- 
πῖυπι οσί Ἠαὐίέα!1ο 15, δἰτορ]ς ορίπὶ Ἠνυ]ιις γίία ης 

εγαί] ΦΗΠΙυ8. 

και. ΡΟΡΤΟΜΙΑΝΟ. 

Ροε(ωπιίαπι αάἆ οµεπι ἀαία Ίσε ερὶείοία, Ργαἰογίο Ργα{εείκε απίε εεπίαπι Αρτίἰν ἀἶεπι αππὶ ὅδὸ 10η αὐ- 
ῥατεί ἐπ εοάϊἰεε Τ)εοάοφ. 1 [[ἵκε ακίεπι ρτα [εείκγαπι, βοεί α[ἱο ἵπ Οτἰεπίε πιαρὶεἰγαίιες οθίίοε, ἐπαάίκαίαπι πιε- 
γὶ(ο εοἰἰφίί (σο(ο[τεᾶ κε (46) εἰς 6γεροτίί νεγδίς ἐπ ερἰει. 115 : Ἰ4ηύ6πι 1 ΦυΠ)Π)ΠΙ ροίεπ(ί αρίοσίη ρεί- 
νεηἰρι]. ἒι ἔιετνπι : Οὐοβίἱαπι {6η ΠαΡηΣ «ομβθομώ5... ἴθηυθ Ώδις ρτίυθ ποδίγιπι δεόίὲ, ἀεῖπόθ ποὺῖα 
θἰίαιπ ορπιοάο Ργβρ[εοίί, θἷο. Πίπο εοπείαί ερὶείιοίαπι απο δεγἰρίαιι αίε ποη [1ἱ.ο. αἰφκέ εἰἰαμι ερεείαγε 
οοπεΙ[ΝΗΝ, Φφιοά ΥΝΤΕΝΣ αΜΛΟ ὅδὃ, πιεπκὲ ΦΝΝίο, Τεοδοσείιε (οΗεαπιίποροιἰ οοπτοεαοἰ: (1), μἰ, φοά εν 
«ο Νεείατίκα Ίοπ υοἱεθαί, ουα ἱπιρίοτυπι οὔείγκεταί. οἱ Τγπίίαίεπι πιρκπαθαπι. Π1αηκε ΓοΦΙΝ ΗΔΗ, ΠΟΝ 
ἀοειγὶήα εἰ Ρὶείαία ΠΠ φµαπι ἰοπίίαίε ῥγαείαίΕΝ, {οᾷαί (γεφοτίμε κὲ ροιεείαιε εκα αά εοµεἰἱαμάαηι 
Ρασειε Εοο[εεῖίε, εοεφιιο μὲ ἀἰδθίδια ΦΕΥΓΕΙ, οοεγουµάος μίαίµ;. 

Ὑψηλὸς εἶ τὴν παίδευσιν, καὶ ταύτην ὁποτέραν Ὀροίτίπα θαβ]ής 65, οἱ αυἱάσπη υέγουῖς ὁοοίτ]- 
βούλει, καὶ εἰς ὅ τι βούλει τῶν λόγων εἶδος. Τής μὲν ϱ π βἐποτθ, θἱ υἱγανί ἀϊοθηάί [αου/(αΐο. Αἰἰογίις 
γὰρ χλέος (18) οἷον ἀχούομεν (οὐ γὰρ Ῥωμαῖϊκός τις 
ἐγὼ τὴν γλῶτταν, οὐδὲ τὰ Ἰταλῶν δεινός), τῆς δὲ 

πεπειράµεθα , ὥστε χαὶ ἄλλοις γνωρίζειν ἔχειν, εἴ 

πι χαὶ ἡμῖν µέτεστι τοῦ τὰ τοιαῦτα (19) χρῖνειν " 
μετεῖναι δὲ οὐχ ὀλίγοι φασίν. ρθης ἀρχαῖς οὐχ 

ὀλίγαις ' μᾶλλον δὲ Ἶρας οὐχ ὀλίγας, εἰ δεῖ τ᾽ ἆλη- 

θέστερον εἰπεῖν (20). Ἡλθες ἐπὶ τὸ ἀχρότατον τῆς 

.. Ρε], ἱσλανι, Ἰι 

αἰ[ίείε Ὑετθιι Βεὶ. Βὶ9 νοτυὶφ δι εηυείίους Ει- 
οἰναγὶφιὶα, οἱ βαοογὰοιῖδ 0Γ6, {90Ο οΡρθΓ8Πί6 Ολεϊδίο 
αοᾳ δαοθτάοίς, Ρ6Γ46Ι{ ἱπορμθηίο πποάο 5αεσὶβοἰἰ 461 
προγίὁ ργοβίδέυγ Ογορος]μδ. Ομἱ6 ποπ νουίθ εἰγίηα 
γ{γιυίοπι αἰίοπίέμς οἱ ἰγοπιθῃς ἀπιἰσείιις] 

(10) Αἰίαν [11{]. δοείρία οἶγοα Ραδε]ια απηὶ ὅδὸ. 

οηἱιη [19 θ0ΙΔΠ1 αυάίπ]ωρ (ηεο δηίη Ἱίπριια 
Βοπιαπυς θυπΠι, Ώδο Τ]Ἴοαπι ἀοοίρίπα οα/160), αἰ- 

ἱορίυβ αιίοπι ροεἰοπίυσ ἱροὶ [δείπιυςθ, ἱία αἱ αἰορ 
4οψ16 «δΓἱ10Γ66 [Α06Γ6 4Η6ΔΠΠΙΦ, οἱ πιούο ἰἰ ε- 
πι, οἱ 46 Ἀα]ιδπιούἱ τους πυπηὶλ! ]μάίσατο 
Ροβδίπ]8, 44ἱ65 Πο 6586 ΡΙεγίαυθ αἶυμι. Μαμὶ- 

αἰγαίυιιδ Ώου ραυοίθ θνοοίυς 68; πο, υἱ γυγί6 

(ᾳ984Γἱδηδἰ5 ερἰςοοριιδ οοπιργονἰποἰαἰθς ἱην]ίαγς 50 
Ιεὺαί, 3ο 605 4ΠοΠ6ΓΕ, υἱ ὁχ Βα»ί ορἰδιοἰἰᾳ [ἰ- 
μεί. Ρωφολια(]ς ἱηάϊσαίῖο ορἰφοορἰ Αἰεχαηάγ]πὶ ογ.ἱ. 
όν ΗΙ6Π ἨαΠο ερἰφἰοἶαπι αἆ Ραδα 8ροοἱΔΓ6 νᾶ- 
Ηι, δἱο αοοἰρίαί. Ύδγυπι ογγαγθηί οἱ Βι]. οἱ (οιιι- 
υεί., δἳ Ηε]]αάῖιφ οἱ]18 ο ορἰδἰοἰα µοπιθη ργὰ» 

--- ᾿ΕΙαδίῳ. Ποε]ἰαάϊμς μὶο, αἰί ΒΙ., (ωεσαγἱεηθ!θ Ὀ {εσι, άεπι θ550ί 40 Πίο αἆ ϱ δι ερἰφιοἰαπῃ οςςχ 
Ευεἱοθία οἰαγΗπῃ (θΠούυΔίέ, 4ο ΒαΦίίο Μ4ΡΠΟ 1η ϱἳ 
ϱ646 δμ66θβδϱΓ8{. 

14) Τοῖς γράμµασι. Ἐοτο σοῖς, εί δο ἱορῖί Ε{]]. 
19) Τῶν τεθνηκότων. Ἠου εδ, ἱπφυίέ ΒΕΠ. τποὶ 

αι! |) γοίυῖ Ἰηϊος νὶνοῬ 4ροιο ἀθθῖί, Ἠοµιο ν,ἀε]ί- 
οεί 6ἳ πιογυὶς δι Φεποοίμίο {εαοίυς αίαιιε εοπ[εοίις. 
(6) Προσόντων δὲ καὶ τῶν συµδ/ ων. Μομιαο. 

εἳ Μογρὶ. παρόντων δὲ χαὶ τῶν συµθόλων, ἱπειμέγ 
επι αἀνεπετίπί [εδιί εὐπιδοία. ΟἶἼναν αἰι ΒΙ]., υἱ {η 
(οἱαΗοπαπι [τυτο τοηἶδήι Οᾳ9θἱαςς, ἱπ Ογἰεμίο ρτᾶ- 
δΓΙΐΠ1, δΙππιογυπι Εοοἱοθί ΡΓΘΙΗΙΙΩ μιάηυ8 οσο 
εΓαῖ, υἱ ιη]δὶς ο ερἰειο!ῖς ἱπ[οείογοφ 
θρἰΦοὐροθ, 4ο 6 δαρτυΠι Ῥαφδοα ορἱθδυγαηάμηι 
εδδοῖ, οθίογος [αοθγθπέ. Αἱ, ἱπαυἱὲ Οοπιῦοξ., [ἐε(ὰ 
ευμιδοία, δἱνθ πιυηυδομία ογαηί οἱ ου]ορία, δἱνθ {ρ5ᾶ 
ΡΙοσοΠ δι ταρία : πιο ἀῑδιίποία ἱηδιηυαί (/6βο- 
τίς αυἱ ργαίευ ἰΙ]α τους οχδροοίαί ΒΙΙΙ. [68 
θΥπιυοία οτροπἰ: ἆθ Ραθο]ιιθὶς ἱπάἰοαέίοιθ; 6ΡΟ Ρο» 
ηι5 4ο ΟΙ ΑΤΙΥΓΗΙΗ «οηΥοι ας οδἰευείαίο, αἆ αὐδιη 

κογὶροἰἰ ύγερογίυφ. Τατΐφ οΡἱη ργοῦαἰ αγΡυΠΙοι! 18 
Τι ἡοιηοηί. ποη αἆ [οἱἱαά η (084ΡίΘΠΡΘΙΠΙ ΙΠίΦΦΙΠΙ 
[1986 ερἰδἰο]α!η οςκσχ, 6ε αἆ αθιάαιη ο)μκάθιῃ 
εοκποιηἰαίς {υπο ἰοπιροτῖς ορἰδοεοριιη η 5δυυμήὰ 
ημών, ΕχἰσιγπβΙὴι5 ἀυίοπι θρἰδί, ουκχι α 
Ηεἰιαάί μπι «ΟβδαγίοησεΠι φογίρίαιη Γμἱ58ο. 

(14) Τὴν ἀληθῆ. 004. Ρα95. τὴν ἀληθινήν. 
(15) Αιίας [,Χ ΧΙ. Βορίρια αὐὸ 586, ἐΙθιιδθ Μαΐο 

γε[ δμηίο. 
αν Τ. ΤΙ, Ρ. 518. 
11) Τιάε Τηειποηί., Ώε Αγίαπὶῖε, ὃ 157 εἰ 128. 

48) Της μὲν γὰρ χ.λέος. Οοπηῦε!.: ἵαπι Ι,αίπε 
ἀἰσεπαὶ [αεμίίαί6, φµαπι ῥγσείεε, αμάἰηια». 

(19) Μέτεστι τοῦ τὰ τοιαῦτα. Ίια «οἱ. Βορ. οἱ 
(οπιῦθί. [πι οὰἷέ. τοῦ ἀοθρί. 

(20) ΔΙ δεῖ «) ἀ ληθέστερον εἰπεῖν. Τία «οἱ. [ιορ. 
. (οσιῦεί, ἵη οι. εἰ δεῖ τὸν ἀληθέστερον εἰπεῖν 

Υου. 



ἀλό δ, 6ΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙΌΕΙ ρδἱ 

Ἰν41α5, Πποη Ρ4:1005 ενεχὶδί. Αά θύπιπα!ὴ Ροίεπ- Α ἑξουσίας, οὗ τύχης δῶρον, ὡς ἂν οἱ πολλοὶ ψαῖενι 
εἰ αρίοθι γεπὶφεἰ, Που [οσιυη Πμηθτο, υἱ Γυ]ὶ 

(ογἱ3996 ἀἰχορίηί, δ8εἆ Ρο νἱγιαίιίφ ρτᾶιρίο ἀἱρπί- 
ιαΐδπι ἢαπὸ οοπ8θουἴυ6, αἱ ἱρδα που ἠοηογα- 

εἶου ο[ἠοίαίας, αἰᾳυθ ἱπιῤεγαίος 1649 οὐ 5υυπι ἆθ 

(ο Ιαάίσίη Ἰαυάρίαν. θά Ίος ἁά]ωο Ραἵγα, α- 

{αηραπι ἀἱαμά εκ τεῦις ηοδίηῖδ. Ρί ἀοοικὶπῶ 
ηγδίθσῖὶς ργίις ἱπυυέαςθ 68, Ροδίθι 63πΠ δυβοεθρίςε]. 
γοτῦα θΠίπι {υπ πιθιηοτίὰ ἴ6πεο , 46 πιγαου]ο ἰ]ο 

1η68 4υὐΓ69 αἆΏιο οἰζουπδοπαηἰ. θυοά αἱ Εἱς τοῦ 

ιο αά]θοθεδ, μἱ απἰοογυϊη οἷ πιθπος (α]ι- 
εἰθρ Δυίθίη, θαἱ θείο, ἀἰ(19 ες μγφιογί(ε] τοῦυς ος 
εομ]ἰοἱο), Ἱηβ]ογθ ποὺὶς (ἱ αἀιω]ταβοηθπι ο0Π1- 
πιογεὈῖδ. Ηδε Ἠάπιαησς [ε]ἰσίαιῖς πιεία εδ, ρα 
ὑεδίἰιμἀο. Ῥοτγο υ]ίγα (αά69 Ώάτο αὓ ἱιοπληίυιφ 

ἁλλ᾽ ἀρετῆς ἆθλον ταύτην δεξάµενος, ἵνα καὶ αὐτὴ 

γένηται τιµιωτέρα (31), χαὶ βασιλεὺς ἐπαινεθῇ τῆς 
ἐπὶ σοὶ Χρίσεως. "Ετι χαὶ ταῦτα µιχρά' προσθέσω 
δέ τι (22) καὶ τῶν ἡμετέρων. Προετελέσθης (35) πρό- 
τερον τὴν εὐσέθειαν, εἴθ) ὑπεδέξω. Μέμνημαι γὰρ 
τῶν σῶν λόγων, καὶ τὸ θαῦμα ἔνηχον ἔτι ταῖς ἐμαῖς 
ἀκοαῖς. Εἰ τούτοις προσθείης τὸ καὶ μεμνῆσθαι τῶν 

Φίλων (προσθήσεις δὲ (324) οἵδ' ὅτι, τοῖς παρελθοῦσι 
τοῦτο τεχµαίροµαι), μᾶλλόν σε θαυμασόµεθα (35). 
Οὗτος τῆς ἀνθρωχίνης ὄρος εὐδαιμονίας» ἤτουν µα- 
χαριότης (26). Τὸ δὲ πρόσθε Γαδείρων (21) μὴ πε- 

ρατὸν εἶναι ἀνγθρώποις, Πινδάρῳ φιλοσοφοῦντι πι- 
στεύομεν. Ἐπεὶ δὲ μεγάλων τυχὼν, μεγάλων καὶ 
ὑπόχρεος εἶ, καί σε πεποίηκεν Αμέτερον πρότερον, 

1γα]ἱοὶ π0η Ρος66, ΡΒἰπάαγὸ ἀἆοοθηίὶ α9βθΠΙΙΟΓ. Θο0- Β εἶτα ἐπέστησεν ἡμῖν εὖ ποιῶν ὁ θεὸς, καὶ ἅμα τῶν 
ηἱ8Ώ} ΔὐἱθΠΙ ΠΙΔΡΗΩΔ οοΠδθουΒΙΣ, πιβρηϊ ϱὐουυ6 

μοιπὶηίρας οὐθιγίοίιις 68, ίδαμο Ώδιις ρεῖως πορίγυΏ 
[δοῖί, ἀεϊἰπάς ποὺὶθ οἰἶλπι οοπιποάο ργφίοοῖι, αἳ 

Ριφίδγθα ἱπερίάτη οί 4 ἰαηίο γἶτο πόν πβχίπια 
υυψ16 ροβίιυἱαγδ; Ίου ἴ6 4 ποῦῖο αἀπιοποτί ῥὰ- 
ιογ6. ΝΙ{ αι Ργ(δοίαγῷ σα οοητδμἰτο οεἰριίπια 
(ααπάοαμίάθπι τωγδι6 δρίθοορογα(η βγποάυβ «οἱθ- 
Όγαίυν, Ὠθιά οῖο αὐα ἆ4θ οαἱθὰ, οἱ 4ο πιοΦο 

οουμη 11η), αυ υἱ (6 Ργῶ[εοίο;, 46 ἵυα ΟΡεΓΣ, 

Μεοἱεςί ἂἆ ῥαεο αἀάποαπίιγ , ο]απηςὶ 906, ααἱ 
ἀῑδοίάία οεχθτοθηί , ἀδροτίυς οὔ]μγρατο οροσίθαι. 

Οιοά οἱ οιἱρία{Ώ Ιποά μπω θχοθἆθηΒ 6586 γἱάθας, αμοά 

ἁτόπων ἄνδρα τοσοῦτον μὴ τὰ μέγιστα ἀπαιτεῖν, 

ἐχεῖνο δέξαι µε παραινοῶντα, Μηδὲν οὕτω νόμιζε 
τῇ σῇ πρέπειν ἀρχῇ (ἐπειδὴ πάλιν σύνοδος ἐἑπισχό- 
πων, οὐχ οἶδα δι ὅ τι χαὶ ὅπως συναγοµένων), ὡς 

τὸ ἐπὶ σοῦ χαὶ διὰ σοῦ εἰβηνεύσασθαι (28) τὰς Ἐχ- 
χλησίας, χἂν δέῃ σφοδρότερον ἐήιτιμῆσαι τοῖς στα- 

σιάζουσιν. Εἰ δὲ τῷ δοχῶ περιττὸς εἶναι (29), τῶν 

μὲν πραγμάτων ἀναχωρήσας, τὴν δὲ φροντίδα μὴ 
καταλύσας, τοῦτο σὺ μὴ θαυμάζῃς (50). Οὐ γὰρ 

ὥσπερ τῶν θρόνων παὶ εἲς ὀφρύος τοῖς βουλοµό- 
νοις, οὕτω καὶ τῆς εὐσεθείας παρεχωρῄήσαμµεν (51); 
ἀλλὰ νῦν ἀξιόπιστοι χαὶ πλέον, ὡς οἶμαι χαὶ σοὶ 

ΟὐΠι 4 Ιθβοιῖῖς ΓΟΟΘΒΦΘΕΙΙΠ , ΏΟῦ {ΑΠΙΕΏ ΟΗΓΑΠΙ οἱ ( δοχεῖν, ὡς οὐδὲν ἴδιον; ἀλλὰ τὸ ποινὸν θεραπεύον» 

κοἰἡοἰιιάίμθιη αὐ]θοθείπα , ἴνοο Πθ Ιἱτοτῖϊ. Νο τες. 

ομίαι ᾳυειηλάωού μαι (Ἀτοπίδ οἱ δωρεγο]ίο, νοἱθδηιίραφ ορφβἰπωαδι 1 θἰίδαι ρἰθιαϊο : αυἷη ῥροείας οὐ 

ω3]ογεπι βάεπι οἱ ασοἰοΓ]ίαέεπη αριά (9 αυγά η] νίάδοτν υέ αἱ ΠΟ. {Γ6ΙΩ Πθβπι ργϊγαίασι, θε 
ρυυ]ίοαπ) υἱ 1Η έ1{61η οΓΘΠΏ. 

αΙΙΧΧΙΥ. ΕὐΡΟΣΙΘ ΒΗΕΤΟΛΙ. Ρ0δ, ΕΥΔΟΞΙΩ ΡΗΤΟΡΙ (68). 
αγίας αἱ Εκάοαῖωπι γΛείογεπι ορἰείοίας, ΡΙέΥάεσπε ἱποείά Ρ/ορεπιοάκ [επιρογίε, Λίο ῥΤοΡίετεα εοἱίοςο- 

Μ144, (μοά υἱῦ )ηπὶογ Νἱεοθείκε ἠοο απηο ἰαγάϊΐης Εκάοφίνηι ακαἰγε ρο(κεγὶ!. ϱκέρρε οκἰ ρτίσικηι Τψακα Ρτο- 
[εοίμε, μέ δογἱμεπάὶ οδ]εγίίες αγίοπα οἀϊδοθγοί, ΤΛΕΟάΟΓΟΦΝΕ ΑΠΟ ὅδι ἐγευπίε, ακί ἱπεκκίε ὅ8δὰ, Λας υγθὴ 
ορίεορο οοπιπιεπάαίµα, (6 εαγέαπι ϱαβραάοεία, Πκπιαπίογμπι {Πεγατωπι εἰ γλεοτίος «ακαα πείσσας φαί, ας 
Ναπάεπι (»οπείαἰποροίἐ, αἰίαφκε πιοῦ ἰπ γὸε αἰεῦε πιαοἰειτῖκ, υἴνο εἰαπι ΜΠΕ ας )νθεκίε Ρῥαίτε, ἀἰνετε 
ΌΓε7απι ορΗέκεἰε ἄεάῑι αππο, αέ ατἰγαπικτ, Ό8ὲ, ΟΠ 4ΝΠΟ 2εφβεκιὶ Νἱεοδκίις ραίεγ οδίετἰι. ΑΠΛΟ 
ὅ8ό Υἱευθμ[ν Εκάοκἰκηε αµαάἰ]έ, αάερφµε Πμὶο αἩπο εοκυεπἰκηί ερἰείοἰα οπίκεε α Εκάοσκἰκηε, ὧι φωΐδας ας 
Νἰεοὺμίο ΔΙ πιενίἰο, εσίεΓαφκε αἆ ἔρεμπι Νἰοοθμίώπι εοτὶρία. Ειιάοσίως απίεπι ἐ[ε ζαρραάος [ΐ, οοφκοπεῖ - 
πὶσ τηε(ιογίς β[[1ς, ας ΓΙείοΥ ἑρεε ἐπείφηίε, ἱεφωε ϱπήείέακωε, κει (ογοφοτῖνε Φορλτονίο, ΤΛεπεε(ἑοι Φαξιή- 
πέιο, εἰοφμειία ποπείπε εοπιπιεπάαοίἰέ; εἰάεπιφια ἐρεὶ Εκάοκαἰο οδεἰφδίηα ρίβυθτα, εοἰήοει ΝἰοοθκΗ βίος 
σομπεπάαί Πμεγὶε αεφκέπ!ἰθς εἰ ργοαίπιε οεεμ(ηγὶν. 

Απι]ολεῖο ο{ΒοἰἰΒ {6 Φαρθτο. Βεἱος οπ]πι, υἱ νο, Ὁ Νικῶ σε τοῖς φιλιχοῖς. Ἐπιστέλλω γὰρ πρότερος, 

(21) Τιμιωτέρα. (οἀ. σεµνοτέρα. υἱ Ιἰοθδίέ, ευπι φμἱς αἆ µη πιοἆσπι Βη6ππ(σ9 μα. 
(23) Προσθήσω δέ τι. Πα ο0ἀ. [π 6411. δέ ἁσροείι. 
(25) νε ας [ια ο0ὰ. 2032, Λι ΒΙΗ., Μοη- 

Ἰαο. οἱ Μυτε]. προὐτελέσθης. (οπιυο[, προτελεσθείς, 
. ἀνσίτίπα γα(ἰπιεπίο πιδηίε. 1η οὖν, προστέ- 
λέσθης. 
34) Πρσὀθήσεις δέ. Ἠετναρ. εοτγαρίο ἱερίῖ ἱπ 

Ἱδγίια ρθ6Γ5οιΙΔ προαθήσει, οαιἐπιαἀμιοάσσι ραυ|ο 
ίνα τεχµήρομαι ΡΓΟ τεχµαίροµαι. 

(435) ο σόμεθα: ἵμ οὐ. οἱ 0οπιρ6Γ. Ιω οί. 
ο... α. 

(20) "Ητουν µακαριότης. Τια οοἆ. η οἁϊε. εἴτουν 
μακαριάτητος, αυοά Β.Σ Ηκπιαια [εσας εεν 
εαν ἰπὶς πιεία δεί. 
(37) ΙΓ αδείρων. ο οοᾱ., οἷο οἱ σοσυῖι Ρἱπάαγυ», 

Νεπι. ἴνε ΕΙ. Γαδήβρων. Οα4ος ἰοοιφ οδὶ Ίμίος 
Ἡιοραιίαπι οἱ ΑΙΓΙΟΔΙΗ, αδἱ πιαγο ρθγπιεαβἰἰὸ ορ5θ 
υοεμιντί αμ φΕ{ία5. Ὀάς αἀλρίυπῃ ἀκίμιη Ὁδὶ α1ιιο 

νθποείί, υἱίγα ᾷυείη ργορτοάί ποῦ οἱηίί ηλίασα. 
δι! 

98) Εἱρηγεύσασθαι. Ὁοά. ε 
49) Περιττὸς εἶναι. 8Ι1.: 

Ὁοπιδο[.: αρετβιν». 
(0) Μὴ θαυμάζῃς. (9ἀ. οἱ 09π1µε[. μὴ νο. 
(51) Εὐσεθδείας παρεχωρήσαμεν. η θ4ἱΜ. ἂν χω- 

ρήταμεν, δεὰ πιεπἀοφθ, αἲί ΒἱΙΙ. Ὀπίοο επίπε τος 
οαλσις ἀνεχωρήσαμεν, φυεπιλάπιοάυφα νοὶ πις- 
ἀἰουτίιες υ]ὰς προς ΡογΗὶ [αοΠο {ιάἱελουηί. Λι 
πουΐ ργορίογ ὀαίνυη, τοῖς βουλο νος, τουῦύσε 
γὶάσις παρεχωρήσαμµεν, 6ἳ δἱο α ου. πε 
ΥοΣ, ἱπφυῖί (1096. Ι9Πβ6 ουπιοάίος 64 4πδπι 
Βί]Ι. δἱο αφθοτίθ ες οοπ]δειαγα βυλοὔ{υἩ : δύο φίαι 
ρἰείαιε οεεείιης, ί Πέ «αι οά πιε ερεείαγε Ρκίακόὰ 
.,(. 

(65) Δία ΟΧΝΥ. δοείρία ἄηπο ὅδδ. 

γεύσεσθαι. 
ἐπ ἐπγίοενρ. 



εριδτοίὰ ο κκ. ωὐ 

ὡς ὁρᾷς.. Καὶ οὐδ' ἂν (65) ἑχαλλωπισᾶμην, εὖ ἴσθι Α οετῖνο. Ας τω «Γοφδᾶ τοΙἶκα, η Νιέ ᾳεἰόευσι Ό5ἱ1ε/- 

(οὐ γὰρ ἐμὸν). εἰ μὴ µέγα ἐποιούμην τὴν δἡν φιλίαν, 

μηδὲ τῶν ἀναγχαίων ἑἐδόχει µοι, ὥσσερ ὕσσλητι τὺ- 

λον. διεχεῖραί σε πρὸς τὸ Υράφειν. Μάλιστα δ' ἂν 

πρὸς τοῦτο παροξυνθτίης, εἰ ἐχεῖνο ἑνθυμτθείτς, τὲς 

ὢν, χαὶ είνι, χαὶ τὸ τίνος, ἃ Υράγω, γράτω (5ἱ], 
χαὶ ὅτι πρέσει τοὺς σαῖδας, ὥστερ τὲς οὐσίας τῖς 

πατρικῆς, οὕτω δὴ καὶ τῆς φιλίας αατρυνυχεῖν. 
Πρλς δὲ, κἀκεῖνο λογίεσθαι αασλὼς ἔχει, ὅτι 5ν μὲν 

ἀχμὴν φιλοσοφεῖς (95; : ἐρεῖς δὲ φιλοσόφων Ἑπτέρες, 
χαὶ δεῖ Σπιδείκνοσθαι (56) μὲν τὸν ἀρετὸν. ὥστερ 
τῶν ἀθλητῶν οἱ γενναῖοι σος σαλο-ρέδκες. Έστηο τι 

χαὶ μεῖνον τῶν εἰρτμένων. 0ὐ σιρὰ ἡμῖν φύαωνο- 

φίας ὅμηρα Ξαρὰ σοί αἷμα ἡπέτερον ἑκτασδεύεις, 
καὶ αἷμα τῶν ἑγγυτάτων. Οἴδως οὓς λέτω, -εὺς (53 

ἱ8ροευ (ιά οσἷαι 3 Ἡ {ιδ βυς αρα σαι εοί), ηἱεί 2η0]- 

εἰήλαι ἴαλδπυ ραγίηεὶ άσοετεα, πεδίφυοε εςεσοΔ- 
Πο Εελεκάσαι οχκἰσἑίαιλγεσο, αί (40.280 ροκ 

οψαίμα.υ οεπί]ς4, οἲς {6 2 οετἰωεπάσαι οςεἰί2γεαι. 
ος 2πέσ πιλχῖπηε ρεοτοςλἑοτις, οἱ κά «αρίίος, 
φαῖς ἵρος, οἳ 324 4οσα εἲ επ]ας «πως ϱ4 ο(Πὂοφως 

φσο - φπυοώφαε ος οί µαάσποτσας Ἰρσγαας, 

αλοὰ φοοφας Γερασαστ Οµααιοάκαω ξοετὰ, φνοὰ ἰα αφ. 

πας 1005. μυραρνασαυ. 

ἵπαδοε πυὔσε, σος μῦσαα πκαρηέτας Ἰλας- 

στ. ὅες πως αραιά οὕμπαρχου ου βατ οἱ0- 

τοῦ Ὑντσιωτάτου καὶ τιατάνου νου ἆπεον Άτπο- ἵ ως ρλιοναρλίς Ρήρπσσο μεσον Ίε 8 (ασκαριή- 

δούλου παῖδας. Τού-οις (38) ὅ-᾽ ἂν συμτράστης 
ἡμῶν μντμονεύεῖν οἵου (391. οἵ αὐδενὶς δκλου -αν- 
λότεροι, εἴ «ει δεῖ τοῖς λέγουσι αιστείετν, χβένειν τε 
λόγους, χαὶ σπνδὲν δακιμά, ειν (1). κιὰ δα ακἁ- 
λους δεξιοὺς ὑψηλοτέρους οπιεῖν τοῖς ἐταένοις. 

Ώσας εσας οαήύνας στυύας͵ αἲ φπλάσα, ο μευρθυφως- 

ποσο πααµκα. ος Φως ἄκχαυ - αὐπάσααυ οἵα- 

οσσπορῖκοί ας οππμεϊσωίο Ἰοσσκτοόι 606 πας Ἱα- 
ους ὥμος. ας φιώάφαια ομὺς 5 οζρασισαάί 241ς- 

ας, ϱας ἵ Λαὔσοο 459 δς πρππαβο ουσαασὶ ρα», 

αυῖ, οἱ ἐς φαῖ ά Δεοετασὲ, ἄάες Ἰολονά» οεὲ, .αα- παίαας, σπα φαΐ αἷας, ἑδραςσί οµ---ς, φώ 4ς 

Πἱμεσῖς ᾖαάΐῤοεαιας, 36 ρἰαάνααι εἳ ἰαφασεῖλαι ετρίογεμας, οωάκοσφας απαριαίσας Ἰοδᾷως αἰώας ουν 
τ8ςυς. 

ρος. Τϱ ΑΥΤΟ (Η). ασστ εκ. 

δεφκε φβοάαπιπιοάο [αδογαπά Νιοδαίο αἰαάέκαι πά αιθια οβῄβραα αἱ ρικάσα, Εοκακέκα ζωα 

Πάλιν πρὸς αἱ ὁ Ναιύθαιλος ὁ ἐβές- παὶ τάὰν πας 24 ἐς ος οπούρεῖ 60. ἸἨουθηάας- 2ερι- 

ἐγὼ τεριττὸς., μάλα -5ε στεύξογ-α καὶ αἴ ὃν (98) 6 ο. 2 απρο λαο αρεραας ϱµαυν φαί ἐς ὀαρναις 

ὀτρύνων. Ἐπεὶ δὲ φύσαις μὲν ἔχει Σεξ-ᾶς (155) ὁ 
νέος (εἰ µή µε ἀπατᾷ οὐ βαζλεσθα: ), 5 δὲ πιᾶς εἲ- 
φυέσιν ὡς τὰ πολλὰ συνένεκκτα:, ζαῦ.,χότερίς σάᾶς 

ἔστι, καὶ κέντρων (14/ Ἰούμενες, την παρά πεανοον 

(95) Καὶ σὐδ. ἄν. ἵα Ὀοὰ. εἰ Β. ἓν ἀοοαι΄ ἀείον- 

ἕ ομἆ. Ρας.α 
Ῥαςς. (οαινεί. τὸ τίνος πο ἀἀρνο: ν οὖν ο 

σύ σιΊοσορεις. Ἡλ ορἀ. 

καλᾶς οὗ οὖν ἀκμῶρ φκουφας, Ἰω οἱα, Ίς 

πρ καὶ ἐς ο. αθφας 24 παιδοτρί- 
δαις ἱπε]ασῖνε ἵπ ορϐ. Ἆοος. που ἱεξαπέας. 
(δὲ) Οὓς ἀέτω, τούς τούς. Ἰα ου. εἳ αραὰ Οοαινοί 

τούς ἀοεσι. 

οείοσί οἵου, .ε νημονεύοις. 
μάει, Σπουδήν δοχιµάζευ. (94. Ῥας. σπονδῇ δακ: - 

ειν, είκάΐθες εσυ .οςχ α. διδα- 
σχάλους δεζιούς, οὲ Ἱα 4ωο οοά/. Περ., Ῥαςς. οἱ ὗσια- 
πεί. η οἁίι. δεξιούς 49ου, 

ν4 οπεµομόραι αἱ ὅροσα ἠωάἑρα. Φοιαίσου 244ραι 

εφεὔα φιώόρω ἠοβιάς ου ἈΑρίερυτως ἠπύού κις «ν- 

{Η) δος (ΤΙ. θαΐρεα ορἆσαπο 4.50 
(13! Καὶ αἰτέν. (παμεί. καὶ αὐσίς, « ὅροε εκ - 
ο Ἔλαξ, ἐχεὶ δέ, Ίεκα ἐτειδε. 

---- Ίω ος ᾱ κ. Ἰα οι ωρα. 
Μ. Μραΐας. ΛΙ (φαιλοί. χέν 

τς, 
αι Τί μυθικόν τόττιτα. (ἆ. . οἱ (σανεί. 
οθικόν. ἔα Δαιφαίς οά:. Φυθικόν, οοῦ Ενα Ιοαΐ, 

1311 Μραΐορς., ος Δάπλίοπάλ 4 ασ ΕΕ. µ.- 
θιωύν. Τοτα [οίο, Πυθινόν, νασαΐ Μοςεο., εί ος 
ἷωμ! ᾳ ο σαι Τ ν .. - ΤΠ κ 

Μοωλε., εσ α οο οοσγῖξἰε. 
νς) Εέννρῳ μο τῷ σῳ Τενόµεχος. ο--- 

(ωαὐα. ἔα εἴἶλαι ΐφαιας. οἱ Ἰοτεῖ. φαί ο :« Ἐα- 
οσιµπι ορἷ οεγευρεαυ Ἰεε[ἰᾳί: Οπεδοσίας, εαί 
ελλ ὄςι ροκ, αήςτὸ , Ἔχομι ἄν σοι ον 

ΛΑ. ἅκλον Ὃ παπι Όνομον τὸν κ μό 

Φκοφκε ο. αἴίσωι πατγατε [αδκ[αι. .... ο- 
εἴενκειι εἰ οἰεθάαιι ίαι. Όε Ευμοιρο 6ἱ οἰθΔ Δε 

καὶ ἀντὶ τῃς ρα νευρᾶς ἐν νόμῳ τῷ σῷ Τεν 
μσνος, φοοά ο οα-. εανίν ἴο ἐν» 
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μἰυγ]απ 1 ζ{4, ος αυλεφοεβίό οὐμκέιθΓίδ, εΠαχ1ΓΏ0- Α Ύιστα, οἳ μὴ πολλὰ σοῦ καὶ της σῆς λογιότητος 
«6 ὑοιισῇοίο Πορ α[]οίες, αἱ ΗΝ] µας μο εγιἀἡοηὶ 
1100 πανί ργαροβίπιθ. 

ΟΙ ΧΧΥΙ. ΡΙΡΕΜ. 

ἔμπροσθεν ἄγομεν, 

Ρος”. ΤΩᾳ ΑΥΤΩ (1). 
δἱδἱ εκεζεηκεπίεπι εοπψρεεεῖ! Εκδοσίηπι Θγεροτίας, ερεΐφμε τκγσκ (Γαάι Νἱεοδω[κην. 

Οι ευἱ ἵπ Πο Δουλόίσδο ὁϊσεπιυς, νὶγ αἁπιὶ- 

γαηὐύο 17 ΟµΦήαΗ ποῦη βογ]ἡθοπάϊ οδ119ὰ  Νοι οπίη 

ευρογβίαιη δἱ ουπίθιηρίπη οΏ/ἱεἴθιωις, Ποο ἀθθίάίαπα, 

που φυοἆ, φιἱά φοεἰῦᾶ5 , ποπ Ὠδῦθαδ. Νθηιις ὁπίση 
(ύπι δϱί η αΠθοίμας Ιάῦογατο. Διπίγυπι Ἱ]ιά 

θµί, 4δ ἰασιθίς Ι]φ ποΏῖθ βι5ς8ηε65. ᾳωος {ο 

πιαὶο ρετἀεπάις Ὑαιεπίίμαρ οχρραί:, ἰάφιο (6 νο- 

Ιεπίο. Νου επίνη οπηἱπίς γειοτίδ 4ο (αλουηάἱ θα 

Τί φῶμεν πεπονθέναι σε πρὸς ἡμᾶς, ὦ θαυμάσιες; 

τίς ἡ τοῦ μὴ γράφειν αἰτία; οὔτε ὑπεροψίαν ἔγχα- 

λέσομεν, οὔτε ἀργίαν, οὔτε τὸ μὴ ἔχειν (48) ὃ τι 

γράψεις. Οὐ πρὺς σοῦ τὸ ταῦτα παθεῖν. "Ἠπου τῶν 

άμδων μνησικακεῖς (49), ὧν ὁ χακῶς ἀπολούμενος 

Οὐαλεντΐνος προσέπτυσε (0), καὶ ταῦτα σοῦ θέλον- 

τος. Οὐ γὰρ ἣν ῥήτορος ἀνδρὺς χαὶ δεινοῦ ἄνδρ' ἐκ- 

αμύνασθαι, ὁπότε τις πρότερον (01) ἰαμθοποιῖν 
Ἰοπιίπεπι υἱεἰςοί, φυ ρείμς ἑαπ100ς οἱμδιωοήί [μη- β τοιαῦτα χατετόλμησεν. 

ἀεγθ πηίο ἀυὐιίαν]ι. 

Α:ί, ϱ ΑεΗΙέες, ὑπθεπίεπι ἱγαεκκάϊαπι ἆογια,... 

σι» ρυΠη(υ6 ποὺῖς Ἰθθίαηι ἴμαιπ , Ίιοο ορ, δείσπι 

Α.11, ἉΑχιλεῦ, δάµασον θυμὸν µέγαν,... 

χαὶ χίνησον αὖθις ἡμῖν τὴν γραφίδα, τὴν σὴν µε- 

ΠΙΟΥ6 :Π6 α[ῖοφιὶ, ου εχίραα Ρογρεσθυρ οἱ, ἵπ λίαν μὴ δόξης, μικρὰ πεπονθὼς, ἁπαντᾷν εἰς 
ΩΑ]ύΓΑ, ορ θ8ὲ, ἵπ ερἰοοραἰο ἱπρεπίυτω ἱπιροίυ(πῃ µείζω, τὸν ἐπισχοπιχὸν τρόπον (3). Ἴππευε, θήρα, 
{ασεγο γἱἀεαγῖφ. ΕφΕἰί8, γεηαΓο, ἱπργθάεγε ἀτυϊίγοῖι Ἅµβάδιζε ὡς ἂν ἐθέλῃς, ἐμοῦ γε εἵνεχα, οὔτε τι γρά- 
(9, φὐβηέσπῃ φαἱάθπι 34 Πῃθ α1ί]Πδι, πθο θυἱἆφμᾶπι ἍΨομεν ἔτι, οὔτε προσπαἰξοµεν. Καὶ ταῦτα ἴχανῶς, 

{απ ρεγίθεωιδ, Ἠεο ]οσαὐ]πιαρ. Λο ο Πΐ5 Α41ἱ, Ἅτοσούτου τιμώμεθα τὴν σἣν φιλίαν. Ἡ μὲν οὖν 
μαϱἱἱ απηλοίμαπα µααπι Ταοίσηις, Ηαείιεηις {δου!η ]0- µπαιδιὰ (55) τοσαύτη, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον. Ὅ δὲ οὐχέτι 
εαἰὶ δυπ]ᾳ9. Οὐοἆ αὐίοπι ΏΟη 8η ]οσβη μπι, δεἆ κπαιζόντων ἐστὶν, ἀλλὰ χαὶ λίαν σπουδαζόντων (54), 
ϱογίο αροη!ίμω δὲ, βυανὶφοίσιυσι υπ ποδίρυπι 

Νιοοῦαίυπι γάγβµσι 0ἱ ἐγαάίιπις, Ας νε]ίπι θπι 

8 ποὺί αοοἱρίαθ, πί α ποὺίΐ; σἠθἰογίουσι αυἱ- 
άειη ορυς ραίπὶ, φορΗἱσίίοαπι ἀμἱοπι πουίς Ιαγρίία- 
Σαβ. Νοη επίπι ἀυλδίίο, ααἱη οἱ τοἰαετῖ, µ6ρο- 
μπι [ε[ίοθη οαΓΘυτη λαδίίαταπι οἱι. Αάπιίγαπάϊς 
λιίεσι ρορΏἰδιῖφ συρογο] μπι ἀππίαχαί τοίοίυτας 

6, Ιάφυἁ , αἱ ἆθ ἀμρεπάίς [αου]ιαῦιμς ουπηϊ- 
οἰομίωγ. ͵ 

«145 ΟΙΧΧΤΠ. ΕΙΡΕΝ. 

τὸν γλυχύτατον υἱὸν ἡμῶν Νιχόδουλον, αὖθις ἔγχε:- 
ρἰζομέν σοι (50). Καὶ δέχοιο παρ) ἡμῶν νοῦτον, ὡς 

παρ ἡμῶν, τὸ μὲν ῥητοριχὸν ἔργον (60) τῷ πατρὶ 
χαριούμενος, τὸ δὲ σοφιστιχὸν ἡμῖν. Οἶδα γὰρ ὅτι 

’ θελήσαντί σοι τὸ πρᾶγμα ἑπίδρομον. Τοῖς δὲ θευ- 
µασίοις σοφισταῖς τὴν ὀφρῦν µόνον ἀφήσεις, καὶ τὸ 

περὶ τοῦ πλείονος µάχεσθαι. 

Ρ0ζ’. Τῷ ΑΥΤΟ (5Ί). 
Ἰποθείο [ὐζδί ἐκ εά1ιἰε σε ερἰειοία εἰ! ἱπεοτίρία, 6απι (αἨιεν Εκάοχίο ἀαίαπε 6186 ΝΟΝ ἀμθίκηε 611. Ταπίααι 

εχίπι οµπι εκρετἰογίθε Πιιετίε ας εεηκεπἰύκε, (κα αά επι εεγὶρία εκ, αβϊπί(αἰεπ Λαθεί, Κὶ ἐίαπε ποα ού 
αἰέκηι φκαπι αά Εκάοαίπηε εετἰρίαπι 68εε οοπείατε υἰάεαίκγ. δὲ φκίδ ακίεΙΝ (γες ερἰείοίαε (κ εδφκκπέτ, ἀὸς 
ῥγαϊνίεια ο Νιεπάαί, οὐ εα πιακίπε νειδα : Όι Ώοῦεας (Ἡ ουπίεπηρεὶειἰ ; 65 φαἰθκε, ΟΚ Άαπο ερἰειοίααι 
εουτρεϊ! (γεροτίκε, Εκάοσίκηι Ίαπι ἰά [εοἶρεε υἰάεαί ντ, αά μοά ΕΚ Ί Λεοίοφκε με (τἶδεε [εγὲς Λοτίαίαγ͵ αἱ 
φΜΐε, ἐπφμαπι, ευπἰεπάα!, πΟΝ αἀπιοάμπι τε[ταθαδἰπινγ, πποᾶο υἱοἰκείπι εοπεεἆα!, Νο 4ΛΛΟ Λαξ ΟΠΙΜΕΣ ερἰε 
Σογέρίας 6εεε. Αἰἱοφμί ἐμιρογίκπε Νἰεοθμίἑ πιεμίἰο Νὶο ἱπ]εεία [ὁτεί, ΦΕΊΑ ου 4ΝΝΟ [αγάϊκ, απαἰίογακι Εα- 
4 οσΜ{ [κέ1ε ΠΟΠ ρνίαπις. 

Οµ0πα(Π ρασίο γἱγίυθ έωα 66 ἠαυοίἹ μυπφίἀ, 

αὐληίυσι αά Ώ6σιη ἀἰίἰποι, ῥεοργθβθδυπι (θυνας ὗ 

ΑΙ ΟΧΥΙΙ. Βοηίρία 4ΠΠΟ 080. 
48) Τὸ μὴ ἔχειν. 0ο. δἱ θοιπὺεί. τοῦ μὴ ἔχειν. 
48 Μγησικακεῖς. Τὰ οοὐ. Πυρ. Β. ὅ, οἱ (οπι- 

Ῥο[. ἵη οὐ. ἡμῖν 4θθφί. 5 
(0) Προσέπτυσε. Οοπιβε[.: Αθμηάε μί επερµεγείν 

αά]εοιί; εομηδπι θΡἱη, ἱηφμίί, γυς προσέπτνσε 
πο Ποπειη Ιπάϊἰσαϊ, αά 4 υαπι 1ρδὺ Ειάοχίας ργῖογοθ 
γἱτὶ Ἰ3Γ0009 «τροµὀο Ἰρδηὴ ἱπιρυ]εγίι. οἳ ἰάεο σοῦ 
θέλοντος, οὐ] Γγαιὶο βαυάίέις, οὐ γὰρ ἦν, οἳς., 
αυοά Γοµ Ιπιεγγοραίθ Ἱδρο ουΠΙ 1110, 96 49βεΓίο. 

ο (01) Τις πρότερον. Ιἰὰ οοἁ. Βνρ. οἱ Οοιυεῖ. τη 
641ί. τις πρότερος, Ρίου. 

(53) ᾿Επισκοπικὸν ερόπον. Ίι οοἆ. Βοᾳ. οἱ Ἡ. 
Μοπιαο. 4ο Μουγοὶ 1 οάΐι. ἐπισχοπιχὸν θρόνον, ααοὰ 
ΕΜΠ]. ΤΠ ερἰεεοραίε «οΐμπι. Αί Ουιπύσοῇ.: 1π εμἰεεορὶ 
1ΟΓέΣ ϱἱ απἰπικπε, φυᾳ8ἱ ὴ θ4Π1 τοπ ΟΥδροξίας |0- 
«4Π60 αἰίφι]ά ἱμέυ]ογι). 

Πῶς σοι τὰ τῆς ἀρετῆς ἔχει ; χαὶ εἰ χατὰ Θεόν τι 

Ὀ προεληλύθαμεν; ὃ παντὺς σοὶ μᾶλλον ἀρμόζειν (58) 

(57) Ἡ μὲν οὖν παιδιά. Ίνα οοἆ. ἵπ θαϊι. ααιδεία. 
Μος τοσαύτη χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἀεῑεί θοπιΏεί 

(548) Λ΄αν σπουδαζόντων. Μουίαο. φιλίαν σπευδα- 

ζόντων. Μοτο]. λίαν σπευδαζόντων, πιάαᾷπορετε ἱπα- 

(απιϊμπι. Ι 

(55) Εγχειρίζομέν σοι. Μοηίαο. εἰ Μογε]. ἔγχει- 
ρίζομαί σοι. 
ο, Ῥητορικὸν ἔργον. Ιι8 οὐὰ. Πεε. Β. ὅ, Μοα- 

ἰαὐ., Ἀορεί. ας Οοιμνθί. Πογίαίις σγοροτίυς, αἲί 
(οπ1δο[., υἱ θορἰιἡφίίοα Ρροδίία ναηϊϊδίο, 36 (Ογὶσεν- 
ΠΗΠΙ Ρυ]]οφορβίωπο (Γ4ηδεαῖ, υἱ οἱ αγίας ερὶςε. 66” 
αιεπίο. ἵπ ειἰί. ῥητοριχὸν ἔριον, αυοῦ ΒΙΗ.: Ελοίος- 

η ορη ἡ Απο οχιΧ οΡἱρί8 εοήεΠὶ 3ΏΠο τι . : 
(8) Σοὶ μᾶλ.Ίον ἁρμόζει. Τα εοά. 3405. αἲ 

αἰἰἰ ρεγιρυ]εῖς ος οἱ ὡοπιδε[. ἵη οὐ. σὲ μᾶλλον 
ο ἁρμόζειν. Ρο σὲ μᾶλλον ἁρμόζειν ΒἰΙ. ρροροµᾶ 



939 ἙγΕπήϊια σσ. πα 
ὑπολαμξάνομεν. Ταντα τὰς ἡμῖν φίῖκυν καὺ ἄνερυ- ἁ Ππω) ὰ.. Ῥατην πα Ομάν Εἰρλ, ἠ ή 
τν καὶ ἀκούειν. Τὰ ἓ ὅλλα Ἰαέρεεν Ἑάνωφαν. ὅτως ακλεαι "Ἅπα ὑπε αμα. σα Ἀλωθλες «ήμη- 
Ἂν ἔχη (59). Καὶ τοι αἂν εἰ Δοιασίμεα (00: καὶ τατὶ ιδ αντι ούεσα. ἴσειτα μρῃνώ (ικὴη 

ταῦτα δεξεως ἔχειν, ἃ- ἓν τοὺςς δουκσόμεδ δι ὃα δε Ἱωύκασι τλστε πωσαα: Ὑλαπαρασα, ϐ) υλίαίη 

ἔχης ὧν ὑπερεῖδες, παὶ Ἐλεῖο οαυσας]ς ἐτὲ µε-- εα ε τοσμετο λετε οσκικατα. ἵνα πως Ὑλμινν 

ζοσι (61). Ταῦτα τὰ τρωσείρτσν τας ἡμῶν 85. οιρίπανας αἱ ἰαλνοας σι; οποἑσσαβαεξι παρα ος 

χαὶ τῷ καλῶ Ἀτκοθα]ων τενα, πωσίτος. τον Έκτι- οὖν παρῖωππο μὰ]οταφὰστ., ν ε- Ααικίθαυς 

ζομεν. Εἰ ἂν ἓὲ (65) καὶ -χέον αἴωμει. ον ἁξατ- στα  πυς ασε. 6- τομ αοωεδεσι Ὅκα- 

στίαν ἐμᾶν, ὡς φιλότιπας, πύρεσον. Ἠα]ο ἰαἱττο 1ε Ἠταδε Οπαίρα ἄμετεωαι, σα ᾱ 

Ρως οἵἷσαι μολμέσις, ππαξααι, πσίετπα σπμέδον- 
ἐστι, 4 Γλισταοῖες εἳ πεπενσας οτρὺ-. 

ρ0ς. ΤΟ ΑΥΤΟ «ο. ασστα εσαεα 

Ποτίαίαγ ος ερἰειοία ἔπάατίααι, -ὲ επαλεπῳοὺν αρπε αμεωήιος γπαῦνα.. ἵσλσσας ἀπ ρεπευς . πάδοι-- 
δαβίσσα απιµἰκκὰαοκ:. ἄλουῇαε ωὔατνοα 

Νόμος ἓν Αθένες: σαλαὰς, ὡς ὃ ἔτιν στὸ. πα ἃ Δεν Όσα Ἶες στα επφας πωεη. λύσσα. φαν 
χάλλιστα ἔχων (65). ἐσειδὰν φβά-π-εν εἲς Ί4τν ἕ εὔπγασπαε οραπίσεα. οἱ πὐαίσπεσαςς σπα ρε 

νέοι, πρὸς τέχνας ἄγεσθαι, ἄτεσίς. δὲ οὖν τρέσυν {δα 8ος ααρίνασια, 24 απλο ἂπεενενδας οµ-υ.- 

τοῦτον ' τροτίθεσθαι ὑτμοσίᾳ ἑκάστις τέχυς, ἵφ υσάτε ααὔεπο αὐ Ίας πυυδα (αῤηα δα που 

ἵανα, χαὶ προσάγεσθαι οούοοις τας νέας" ὃν ἃὰ ἍἉἸἹπαρεπωσπάς ρολ οε Ἠπραυκήσαωις οφ. σών- 

τύχῃ (66) χαίρων ἕκαστος, καὶ σροστρέχων, “πύον ἍἸεποσιώς 24 Ον αὐδηεσήασθας Όρπσςπαφας αακα. 

χαὶ τὴν τέχνην διδάσκεσθαι ὡς τοῦ μὲν κατὰ ϱ-5ν ἀελοιασεῖ φασυφας οµπαΐρσεα, κά χἆφας ὀσσσνε- 

Ἐπιτυγχάνοντος (67) ὡς τὰ τπιλλὰ, του ὃὲ σαρὰ ς-- τα, ἵπας φσοφος αμα οὐκεεύπαας - φπσά τος-ᾖ- 

σιν διαµαρτάνοντος. Τί µοι βοάλεται οὐ ὀέγτλα- οσα ϱ, 5 μσγίσπααες, πεσλε σαεπειᾶπαα φας Ἱπωσς9 

Καὶ οἳ φημὶ χρῆναι, πρὸς φιλοφαφίαν τὰρ ἔχες ἆαπος κ Ἐτοδαας- 25 εποῦ-ᾱ ον. ες ἵσπσν παω 
ἐπιτηδείως, ταύτης μὲ, ἀμελεῖν, μτδὲ αρὶς ἄκλο -; οαφεϊρίσσθας, αρα ἵγασαγας. ο6-πας. (µσσσταα τα- 
μᾶλλον ἐθίκεσθαι (68) τῶν οὖκ οξχείων,  “πύσς ση ρολ Ἶπς πασκιά ' Ἱσαωσυα Ἶως ἂν λα 
περιέχεσθαι πρὸς ὃν νένευχας, οὐχ ἔτι ἀρέσ-τ απὶ - μεντιδεπήπαι ται, ο γλζσπαμέιααι ο όσοι πο 
νον ἐστῖν, ἀλλ' ὅτι χαὶ σροσφυεστέρα. Τὸ ἃ αὲ ἍΏἵκὰ αίως εοσµαγἼάπα ος παβῖηλα, 1ος επσµαα 

βιάζεσθαι ῥοῦν ποταμοῦ, καὶ  Ξαριεαία σα-ξε-ε- 65... αὖα ο. φας Ἆδι υµα κα με ας }ΐσας Ίωμως- 

χαὶ ἱπποσύνην δεξαότα μὴ ἄδειν ἕδέας: (29. { ζπές- {μες φια Ίκας επαμίαοασα τά πα απισι 

σις’ μὴ τί γέντται:, μὲ καὶ τες Έττοσονες Ἐπκ- ἍἨ[βορρωδε., πως πια φας ρεπποπα(σσϱ- κ. νε 

µάρτῃς (71), καὶ τῆς φξςς. «ο 53 ο Ἱπθεσπο ποπ Ἱετιππθαίας. 
Ρουτο Ώου 615. τὶ οολουάσαυ ὥσαμαςς Οπερα ῥβοσπυα πιο φα Ἐ{δ ὄος ο. λος 

οἴἶααι οἱ, φαί οφαἰια κά! αεἴεαι ἀλδιε ρα, «αεί «λα ππωσκήα:ς. Άλι σε, Ἱς 1ης παπί” 
Ώ6ΠΙ, Ώθς αεαεἰς35υ Δρα. 

» ΕροΗ. τν, 3. 

σὲ μᾶλλον ἐρωτᾷν, τεδάφαε : (κοά φαζέοσε, ον Άντεν ηἱνριις ωπκος. Ας αωὶ -κ ανω Ἕν- 
)κάιςῖο, Ῥοϊἶπε σκαπε φπἰάεἰς αῑαά ες {ε µεγκεγαίασι γι. Ὦ Εοισς.. τν. 3 3. 
εονυεκὶι. Ύετασ Μία ρωήλες Ώρερας ου. ἅπασα οπως Ίεε απο Άσε Ὅωνια 

(09) Ὅπως ἂν ἔχη. (404. ὅτιας 1ν ΕΕ ας ΣΤ Γοαίµε αγία ποµ/-µις ος 
60) Κὰν εἰ βουἱοίμεθα. (4. ον φάω. |} βεν ωμ. 4. ωχ. οἱ έλα --- 
ο. Καὶ Δ.ῑείω φελοσοφῃς ἐπὶ ρε ζτι. (0- 9. αμ παμε νι, “3 η, 

( λα. , Τασερε Σι ζαντ2 11 41: ἁ)ίν; 
έι ΠΠ. 1η οὐ. καρ᾽ σσ, ιχχήςν οι ο 4 «εν. 

65) Εἰ ἂν δὲ. ἵι. εοΊ. ἵα οκ. εἰ ἄεεσ. ῦ Ην δέ τς ἱσσλάέν Ακ» ελάληνήν 4ν.}ων. 
ον ΛΙΐας Ι,ΧΙΗ. θετῖρι --- . Αρρετέρων ὄμναγση 2 παω! ́ πα 2 4ν 71”. ρε τω. Ἔτετατ οτι σ ος 25 η 1 Ώγλεη, 2 Ανπηιή Αν  ξς µη 

(61). Ὡς του αν κατὰ φύσιν ζτνττάνεν- νησι ϱ κορν. ϱαφνιάνις νο ο 19” 
τος. Ὁῶς δΕΡΙΟΠΙΙΑ υ99 τετνα ο --- 141049 :, ο τας» . ο 246. ην» 

αίντα φεπείπα φπίφαε ος ῥνο ξ πι «Αϊ Ψ - οξύ σα 
οι ναἱοῖ Ἰηρεπίασι αδὶ Ἰωσπδέαν , {ή μάσκας, Ἀρόνρην -.---. .. -.. νι 
υυἱ δροηίο 6υ4 οἱ ἠβεοίον τετεαίας, ωραίο κ’ «να βν ος. 4 ην “ΦΑήν Αη ροή”, 
πη]ηθ. Γεν το 2ο ; ῥμώτοπόν 

(69) Μα.1.λογ ἐθίᾷσθαι. (94. Ῥχος. δ. αἱ (ι- εκ. ον 
νο]. μᾶλλον ὠθίζεσθαι, Ροίἵας [ε ἔφοε ρε εἶα 1- 1, Ἱασᾳσένης Λαμάρτης. Άη Φ/νουήν.ν «- 
ΦεΓαδ. Άν ναηνην, 18 ΑΗ. νε 2ος νρήώς ο αν ο 

(69) Παροιµ/α παιζεύει. (0ὰ. Άερ. εἰ ή. ο ἵα ΦήΜνη «νι Αήμγι η Ανιν- .ν 
χελεύει, /ὰδεί ἘκεΙί. τν, ὅδ, Νοιί από εφία ν- ἴω, ἠλ Ανλβθθηις ῥοτ φαν 2, ---, 
γεηίεΠΙ, πέε εθηετὶ εΟλίΤα ἰείαπε βπεΗ, οσο. Κα. β Έκαστις ολο δι σέπὸ.  - .. ν 
μη βιάζου ῥοῦν ποταμοὈ, χε ενα βουή σίεν- 9 δέ έχε, εαί, ϐλι 2 {λ../ 6υήιό ρ. 

(ε’ εοῄίθοα». Όισπι ἰοεμπ 364 οὗπι δεις Αη. 414, - Ἠιῆριι άν. ὁ "ο 4 4"... ’ 

Τμεοίοβας φαί πλίυτα φως είνα ἰμύετε, ίηως Ἰωήν αχ1ῤ7 ο. οταν 



38Ἱ ο. ΟΒΕἄΟΝΗ 1Η. οι σαι 

μἰογίαπι ἃ μή, εχ αὐυἱεοξεμίό ουμδεφιοΓἱ6, ΠΩΧΙΠ10- Α γιστα, οἳ μὴ πολλὰ σοῦ χαὶ τῆς σῆς λογιότητος 
46 υδμεβοίο ποθ αβὶοίες, αἱ Ηδἱ (αφ μο ογιάἀἰλουὶ 
10 πμ] ργαῃορίπιις. 

ΟΙ ΝΧΥΙ. ΕΙΡΕΜ. 

ἔμπροσθεν ἄγομεν, 

Ρος”. Τᾳ ΑΥΤΑ (11). 
δἱδἱ εκεςἐπεεπίεπι οοπιρεεεῖί Ειάοσ]ωπι (γεΠοτίνς, 1ροίφμε ΓΗΥΕΗΣ (τοι Νἰεοδμίκην. 

Ομά (ἰδὶ ἵμ πο αοοἰάίδδο ἀἰοθπιυα, νὶν αἁπιὶ- 

Γ4µά6 Ἱ Οµ1βΗΛΙΠ ποη βογὶμοπάἱ ο81ΙΦὰ } Νοη οπἰπι 

δυρογ)ίαιη οἱ ουηίσιπρίυ]η οὐ]ἰοίθαιας, ηθο ἀθρίάίαιη, 

που φαοά, ιά δογίρᾶδ, ποη Εάῦεας. Νθηυθ ὀπίπι 
ἵαμσπι οδὶ Πἱ αΠεοιίυμρ ᾖαῦογατο. Νἰπίτυπι ίιά 

εωί, 4θ Ιατηδίς 1] ποὈἰβ δµοςθηΕΘΒ. ᾳου |] 
μα ρετύεηόάμς Ὑαιεπίίπυςθ οχβριίί, ἰάφιθ {6 νο- 
ἱεηπίο. Νοἢ οἱ Ἠοιηὶπίς γἱιθιοςῖ5 4ο (αουπάἰ ογαί 
Ἰοπιίποπι ιοἰφοὶ, φυἱ ρείας ἱθπιὸος δ)αβπιούἱ {αη- 
ἀθ6 πι]ηίιο ἀ αν]. 

Α:, ο ΑεΠί{ες, ἰπφεπίεπι ἱγασππάίαπι ἆοπια,... 

τα;ρμίηᾳυθ ποὺῖΒ Ἠαδίαπι ἐδίἩ , Ίιοο οσδὲ, δΊυπῃ 

ΠιοΥο : πο αἰοφιὶ, ουσ εχίρια ρεγρεεδι οἱς, ἵη 
Ι3]ύΓΑ, Ἠοο θ8ὲ, ἵη ορἰσεοραἰὀ ἱηρομίαση ἱπροίυπη 

[αοεγε γἱἀεατϊδ. Εφ], γδηαγο, ἱηρτούεγο αγἰίταιυ 
ἴι9, φμδηίυπῃ (μἱάθμι ᾱ πῃθ αἰ]ποί, πος αἱάα4απη 

Ίαπι οἱ ΌθιηίΒ, Πθς ]ουαυίπιαγ. Λο ἆθ Ὡίς βα1ἶ8, 

μαηἱἱ απηἰοἰ(/αΠη έμαπι [αοίωυς, Ηαοίθηις ίδου!η ]0- 
εαιὶ 6υπμ8. Ουοἆ αυίόπι ΏΟῃ Ί8μ) Ἰουαηίΐαπι, 56 

βογίο Ἀρθηξίυίω θ8ὲ, ριανὶρρίπιυπι ἰίυπι ποδίγυπι 

Νιεοραίαπι τγδη ΕΗὈἱ (Γαάίμαθ. Άο τε] οι 

4 πουὶφ αοοὶρίἰᾶς, υὲ 4 ποὺ; τηθιοτίουπι αυἱ- 
άεπῃ ορΙ8 ραίτῖ, οορΗἱθιίοιπι αμίοπ που Ιαγρίιι- 
16. Νοη αμίπι ἀπδίίο, αἱ αἱ γοὶιοςῖς, 116βο- 
ενπι {εἰἰεθω οὕγδυσὶ Ώαὐίατασι αἰὲ. Αἀπιίγαπάϊα 
Αμίοπι ρορΏἱσιῖφ ευρογο]]]ωσι ἀυπίασαί τοσίυτις 

65, ΙΠαάφυὁ , υἱ ἀθ αυρβοπάϊς [αομ]ιαΙυς ουπβἰ- 

είδυευΓ. , 

ασ ΟΙ ΧΧΥΙΠ. ΕΙΟΕΜ. 

ΤΙ φῶμεν πεπονθέναι σε πρὸς ἡμᾶς, ὦ θαυμάσιε; 
τίς ἡ τοῦ μὴ γράφειν αἰτία; οὔτε ὑπεροψίαν ἔγχα- 
λέσομεν, οὔτε ἀργίαν, οὔτε τὸ μὴ ἔχειν (48) ὅ τι 

γράψεις. Οὐ πρὸς σοῦ τὸ ταῦτα παθεῖν. "Ἠπου τῶν 

ἰάμδων μνησιχαχεῖς (49), ὧν ὁ καχῶς ἀπολούμενος 
ὑὐαλεντῖνος προσέπτυσε (50), χαὶ ταῦτα σοὺ θέλον- 
τος. Οὐ γὰρ ἣν ῥήτορος ἀνδρὸς καὶ δεινοῦ ἄνδρ' ἐκ- 
αμύνασθαι, ὁπότε τις πρότερον (51) ἰαμθοποιῖν 

Β τοιαῦτα χατετόλµησεν. 

᾽Α4 1, Αχιεῦ, δάµασον θυμὸν µέἐγαν.... 

καὶ χίνησον αὖθις ἡμῖν τὴν γραφίδα, τὴν σὴν µε- 
λίαν. μὴ δόξης, μικρὰ πεπονθὼς, ἁπαντᾷν εἷς 

µείζω, τὸν ἐπισχοπιχὸν τρόπον (ὅ3). Ἴππευε, θήρα, 

βάδιζε ὡς ἂν ἑἐθέλῃς, ἐμοῦ Υε εἵνεχα, οὔτε τι Υρά- 

Ψομεν ἔτι, οὔτε προσπαίξοµεν. Καὶ ταῦτα Ἱἱκανᾶῶς, 
τοσούτου τιμώμεθα τὴν σὴν Φφιλίαν. Ἡ μὲν οὖν 
παιδιὰ (55) τοσαύτη, καὶ ἐπὶ τοσοῦτον. Ὁ δὲ οὐχέτ 
παιζόντων ἐστὶν, ἀλλὰ χαὶ λίαν σπουδαξόντων (54), 
τὸν γλυχύτατον υἱὸν ἡμῶν Νιχόδθουλον, αὖθις ἔγχε:- 

ρἰζοµέν σοι (50). Καὶ δέχοιο παρ᾽ ἡμῶν οοῦτον, ὡς 
παρ) ἡμῶν, τὸ μὲν ῥητορικὸν ἔργον (506) τῷ πατρὶ 
χαριούμενος, τὸ δὲ σοφιστικὸν ἡμῖν. Οἶδα γὰρ ὅτι 

’ θελἠσαντί σοι τὸ πρᾶγμα ἑἐπίδρομον. Τοῖς δὲ θαν- 
µασίοις σοφισταῖς τὴν ὁφρῦν µόνον ἀφήσεις, καὶ ὁ 
περὶ τοῦ πλείονος µάχεσθαι. 

Ῥυζ. Τᾳ ΑΥΤΑ (61). 
Ἱποσιίο [έεεί ἵπ εά1λίε Άσο ερἰείοία εἰ! ἱπεοτὶρία, 6απι ἰαιΜέπ Ενάοφὶο ἀαίαπι 6146 ΛΟΛ ἀλθίννε Φεί. Ταπίαα 

ενα οµπι εκρεγἰογίθκε [((εγὶς αὁ εεφμεπίίθκε, φκά αά επι εεγὲρία 12.1.., αβιπῖ(αἰ στη ἠαθεί, ἲ ἐίαιι ον ο 
αἴέμπι φκαΙι αά Εκἀοσίωηε «εγἰρίαηι 611ε οοπείαγε υἱάεαίμγ. δὲ οκίε αμίεπι (Υ69 ερείοίαε κα εἐφκκνίας κας 
ῥγαἰνίεεε ο. Πεπάαί, οῦ ἑα πιακίπιε Όεγδα :Ὀϊ Άοῦεας ου ας γάρή 65 φκίθεας, ομπι Λαπςο ερίειοίαια 
εὐτῖρείί Ογοφοτίης, Εμάοσίκαπι απι ἰά [εοῖκεε υἰάεαίκγ, αά φποά επι 1 Λεοίορνε 41 (γἶθνα (ιεγὶς Δογίαων, 
σέ, ἐπφμαπι, ουπἰεπάα!, ΠΟΛ αἀπιοάμπι τε[ταθαδίπικτ, πιοᾶο Οἱοἰεαίι οὐπεθάαξ, Λος 4ΠΠΟ Λαε ΟπΙΝεε ερἰε 
σεγίριας ἐ99ο. Αἰἱοφιὴ ἱμρογίμπε Νἱοοῦμίὶ πιειίο Νίο ἐπ]εεία [ὁγεί, Φέι Λος 4ΝΝΟ (ατάϊκε ακάἰίογεσι Εν- 
μοα:ἰ [μἱςδε ΠΟΠ ΡΜίαπι5. 

Οµοπαπι γασίο γ]γίυθ (ευ βο αῦθ.Ἱ μπαπφίἀ, 
αυληίυπ αἁ Όδυια αἰ]ποί, ΡγύρΓθβδυπι {θεἱνη5 ᾗ 

4 ΑΙ ΟΧΥΙΙ. Βοεἱρία 4ηπο ὦ8ύῤ. 
15) Τὺ μὴ ἔχειν. (94. αἱ (ομὺε[. τοῦ μὴ ἔχειν. 
. Μγησικαχεῖς. ἵια εοἆ. Πυρ. Β. ὅ, οἱ (οπι- 

Ῥο[. [η οὐ. ἡμῖν ἆθορι. - 
(60) Προσέατυσε. Οοπιθε[.: Αδημάε αἱ οπερµέτεῖ, 

αά)εοιί; δεομηάδπι οηἱιη, ἱπιίί, γος προσέπτνσε 
πο ήοπθιη Ἰπάϊσαε, αἆ ᾳυ4Π1 ἴρ9ο Εωόοχ]αθ ρτίογο8 
γἱτὶ 13808 «γροηύο ἱρφηιὴ ἱπιρα]οτίι. οἱ ἰά9ο σοῦ 
θέλοντος, ο] γα(ίο δυὐυάίις, οὐ γὰρ ν, οἱο., 
αυοᾶ µου Ιπίετγοραίθ ἱ6ρο επι Ἠι]ο, δε α»θογίο. 

(61) Τις πρότερον. Ιὰ οοά. Ἑιρ. εἰ 6ο.μυε[. τη 
δ4ἱὲ. τις πρότερος, οἱ ργίογ. 

(52) ιο κοσικόν τρόπον. Ἱιι οοἆ. Βομ. οἱ Β. 
Μοπίαο. 46 Μογοἱ Ἶπι οά1ί. ἐπισχοπικὸν θρόνον, φυυἀ 
ΕιΙ.: Γπ ερὶκεοβαίε εοἰἰμπι. Αι Ουιηὺθ[.: ἴπ ερἱεεορὶ 
Ῥιογὲ» ϱί οπίπινπι, φυα5ἱ ἵη 63Πι γε Ονεφοσίας 10- 
εΔπάυ αἰἰᾳυ]ά ἐμέ]ετῃ. 

Πῶς σοι τὰ τῆς ἀρετῆς ἔχει; καὶ εἰ χατὰ θείν α 
Ὀ προεληλύθαμεν; ὃ παντὸς σοὶ μᾶλλον ἁρμόζειν (88) 

(55) Ἡ μὲν οὖν παιδιά. ἴια οοἆ. ἵη οϊι. παιδεία. 
Μος τοσαύτη καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἀείθί ΟοπιδοΓ 

ο (548) Λίαν σπουδαξόντων. Μοιία6. φιλίαν σπευδα- 
ζόντων. Μοτο]. λίαν σπευδαζόντων, ΠΙάΡΛΟΡΕΤε ἐπεὶ- 
(απίίμπι. 

(50) Εγχειρίζομέν σοι. Μουίαο. οἳ Μοτε!. ἑ 
ρίζομαί σοι. | 

(66) Ῥητορικὸν ἔργον. ἴια οοὰ. Περ. Β. ὅ, Μου- 
ἰ40., Ἀογο]. 4ο (οιηὺθ[. ΠΗογίαίυς (τγοκοτίας, αἰί 
(οπιδε[., αὲ δορ]ιδιίσα ροβίία ναρίέαΐε, 4 Οσίαιής- 
παπὶ ΡηἱοδορΏί πι (γάυδεα!, υἱ οἱ εἰαγίμς ερῖςι. ϱ6” 
αυεπίο. ἵη οὐἱι. ῥητοριχὸν ἔριον, αιιο ΒΙΗ1.: Ελειο- 
γίέαπα (ηέαπι. ἳ 

(57) Αἰίας ΟΧΙΣΧ. δοπρία εοἆθΠὶ 3ΏΠΟ. 
(58) Σοὶ μᾶ..Ίο" ἁρμόζειν. Ἱια εοἀ. 3405, οἳ 

αἰἰὶ ρογιπα]ή; εἰς εἰ ΟοἱΏῦεΓ. Ίη δδ11. σὰ μᾶλλον 
ἁρμόζειν. Ῥγο σὲ μᾶλλον ἀρμόζειν ΕΒΙΙ. |µαροπί! 
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ὑπολαμδάνομεν. Ταῦτα γὰρ ἡμῖν φίλον χαὶ ἄνερω- Α αυοά Ε0Όὶ, ρο8 ηδπ αυἱάνίς αἰιά, αρρορίιυιη 

τᾷν καὶ ἀχούειν. Τὰ δὲ ἄλλα χαίρειν ἑάσωμεν, ὅπως 

ἂν ἔχη (59). Κα τοι χἂν εἰ βουλοίµεθα (60) χαὶ 
καῦτα δεξιῶς ἔχειν, δι᾽ ἓν τοῦτο βουλοίμεθ᾽ ἂν, ἵνα 
ἔχης ὧν ὑπερεῖδες, χαὶ πλείω φιλοσοφῇῆς ἐπὶ µεί- 

ζοσι (61). Ταῦτα καὶ προσείρησ»ο παρ) ἡμῶν (63), 
χαὶ τῷ χαλῷ Νικοδούλῳ γενοῦ τοιοῦτος, οἷον ἐλπί- 
ζομεν. Εἰ ἂν δὲ (65) χαὶ πλέον αἰτῶμεν, τὴν ἁπλη- 
στίαν ἡμῶν, ὡς Φφιλότιμος, χόρεσον. 

ΡΟΗ’. ΤΟ ΑΥΤΩ (04). 

οκΙδίΏπδηια5. Ναι Ώο 81, (108 Ἰαμοπίθγ ϱοἱςοὶ- 

ιαγὶ αἴφιιο 4 ιάϊτο 8οἱθπιβ. (Οείογα φοσαισ πιοἆο 
66 Παῦεληί, να]εγθ ΙΠοΠΠΙ5. Οµάπαυαπι, υἱ οἱἶδιη 

64 ί6 Ρτοβροῦὰ Ώαμεγο συρίδηπιις, Ώου μΠΟ ποπιῖηθ 

ευρἰαπηυΒ, αἱ Ίναῦθαδ (μ.ο οομίοπιρβἰδεἰ, αιηρ]άδα 6 

οὗ απρ]ίοτα ρἱ]]οβορ]ιθγῖ. Ἠσο οἱ αμαἰοπίς 

ΟΔ1154 4 ποὈἰφ αοοἱρθ, εἰ ορτομίο αἀοίοροσπιὶ Νίσο- 

Ρυ]ο ἰαἱέπι (6 ργαΆς, ᾳ4ἱ6ΙΩ βΡροΓαΙΠΙΙ5. Ουοά αἱ 
ρία9 οἶαπι ροδἱυεπις, Πἱπηίαπη ποδίγαπη ομρίάἰία- 

6ιυ, υἱ Πἱ0ογα[1δ θἱ πιπ]βοις δχρἰθ. 

ΟΙΧΧΣΤΗΙ. ΕΙΡΕΝ. 

᾿Πογίαίαγ Λας ερὶείοία Εκάοαίωνη, μέ εομεπιριἰε ορίθε», ερίεμάυτε, Ρἰακείδια, (οἴοφμε ἀῑεθιαί Φεπετε, ΡΙίο- 
οορ/έαπι απιρἰεοία!κη, έοφθ αάλαγεαί. 

Νόμος ἣν ᾿Αθήνῃαι παλαιὸς, ὡς δ᾽ ἐγὼ φημὶ, καὶ Ὦ ἍΑιεπίς νοιυβ {ος ὁΓαῖ, θ44 116 ΠΙθο ]ιἱοἷο, ῥγ2δ- 
χάλλιστα ἔχων (65), ἐπειδὰν φθάσαιεν εἰς ἤδην οἱ 

νέοι, πρὸς τέχνας ἄγεσθαι, ἄγεσθαι δὲ τὸν τρόπον 

τοῦτον ' προτίθεσθαι δηµοσίᾳ ἑχάστης τέχνη, ὃρ- 
γανα, χαὶ προσάγεσθαι τούτοις τοὺς "νέους ' ὅτῳ δὲ 

τὐχῃ (06) χαίρων ἕχαστος, καὶ προστρέχων, τούτου 
χαὶ τὴν τέχνην διδάσχεσθαι' ὡς τοῦ μὲν χατὰ φύσιν 
ἐπιτυγχάνοντος (07) ὣς τὰ πολλὰ, τοῦ δὲ παρὰ φύ- 

σιν διαµαρτάνοντος. Τί µοι βούλεται τὸ διήγημα; 
Καὶ σὲ φημὶ χρῆναι, πρὸς φιλοσοφίαν γὰρ ἔχεις 
ἐπιτηδείως, ταύτης μὴ ἀμελεῖν, μηδὲ πρὸς ἄλλο τι 
μᾶλλον ἐθίξεσθαι (68) τῶν οὐκ οἰχείων, ἡ ταύτης 
περιέχεσθαι πρὸς ἣν νένευχας, οὐχ ὅτι ἀρίστη µό: 
νον ἐστὶν, ἀλλ ὅτι χαὶ προσφυεστέρα. Τὸ δὲ μὴ 
βιάζεσθαι ῥοῦν ποταμοῦ, καὶ ἡ παροιμία παιδεύει (69), 

οἰαγὶδδίαιο οοηβπία, αἱ αἀοἱδβοθηίθῬ, οάπι ριιύου- 
ἰα{ἱ9 4Ρη08 αἱι]ρίφφθηί, αἀ ατγίοβ ἀμοθγοηπίής, ἀἆ1οθ- 
τθηέυς; αὐίεῦΠι α Ὠμπο Πράυρ. Ου]αθοι αγἱὶο 

Ἰηδιγυπεπία ρυδ]ίοθ ΡΓοροπθύαπίΙς, ἀἰυο αάο- 

Ιεβοεηίες ἂ ϱὰ αἀάποεῦαμίαν. Ο0ἱοευηᾳΗθ αιίδιη 
ἀεἰεοιατὶ 4αθπιᾳαθ οοηιἱρίθ8οί, δὲ ἰάᾳμο 4οουΓΓθ- 

γοί, Ώυ]1ς ᾳυοφιθ αγίέθπῃ οἀοορεθαίας : ααοὰ νἰάἀείί- 
εδί ϐὰ, υἱ ρἱυσίπιαπι, γθείθ φιοοθάαΠῖ, 40 Ππαίγα 

ἆμορ αρρτεάϊπυν; 46 οοηίτα 64, αὐδὲ Ἱηνίία ΠδίηΓά 
διφοἱρίυπέυν, 8Ρθίη {γμδιταγὶ δοἱεαηί. ϱ40Γ8Π) Δν 
ίθπι θρθοίαἰ Ίο Παγγαίο τ ΝΙπίρωπι ου αἰο ηυἱ 

Ρτον]ἀεπάυπι 65569, πο ΡΗἱ]οδορμίαη, αἆ (ὔ98ηῃ ηᾶ» 
ἵυτα ορίίπια εοπΙραΓαίι6 68, πείρας; αυί ουίφυδηι 
αἱ αγεὶ, ᾳμς» Ε40] Ώου] δή αΡρία δἷί, Ρροίἱαφ 48916- 

χαὶ ἱπποσύνην δεδαότα μὴ ἄδειν ἐθέλει (70) ἡ ποίη- 69048, αῑαπι Ἠαης οοπιρἰεοιατὶα αἁ αἶαπι παίυγὰ 
σις. μὴ τί γένηται, μὴ καὶ τῆς ἱπποσύνης δια- 

µάρτῃς (71), καὶ τῆς ᾠδῆς. 
ΡΓΟΡΘΙάΕΦ, ΏΟΏ πιράο αυἱὰ ργρἰαηἰδθίπια οςί, 90 

εἰίαπι αυἷὰ αἆ Παίγαπι ματ ἁἀοοοπιιοάκίίοΡ. 

Ῥουτο πρη 6696 γὶ οομἰυομάαπ Πυπιηῖς ο ΡΘΗΙΗ ραγαπιία φωοᾳμθ ρα 149 ἀοοθί 03,.40 Ρροθδία 
οἰίαπι οἱ, ᾳυἱ θᾳμἱίαπάἱ αγίεπῃ ἀἰά]ορείέ, εαμίαμάἱ εἐαάὶο ἱπίθγάϊοίι. Αἰἰοαμί (οΓ8, υἱ πεο οφμαίίο 

ΠΘηΠΙ, Π60 ΠΙΘΙΟΑΠΙ αβδθ(υδίυ;. 

5 Εοο. 19, ὅὰ. 

σὲ ον ἑ ν, Υθά]ίᾳμο : θκοά φιήάέπι, πιεο 
Ὃ ο ο. σμἱάνίν ο κά επ {ε ρεγεεγ(ατὶ 
εοπυεηὶί, Υθυμπῃ ΑΕ) μείαγς π6οθςςθ θ6Μ. 

(59) "Ὅπως ἂν ἔχῃ. (04. ὅπως ἂν ἔχοι. 
(60) Κὰν εἰ βου.]οίµεθα. (οἱ. κἂν ςουλόμεθα. 
μι Καὶ π.Ίείω φιοσοφῇς ἐπὶ µείζοσι. 6οιη- 

οί. : Ει πια]οτῖθμα αεί. πιαςὶς ΡΙΗ[οεορ/ετὶκ. 
(69) Παρ᾽ ἡμῶν. Ίια οοὐ. εἰ ΟοπιῦοΓ., δἶοαιο |6- 

αἰι ΒΙΠ. Ἡη οὐ1ί. παρ) ἐμοῦ. 
(60) Εἰ ἂν δέ. Ἱία σος. ἵπ οὐἶι. εἰ ἀθθθί. 
(64) ΑΙίας Τ,ΧΙΠΙ. Βοεἱρια εοὐδίῃ 4ΗΠΟ. 
ϐ5) Καὶ κά. Ίισεα ἔχων. εαφπε {οποε ορίέπκα. 
[ο Ὅτφ δὲ τύχῃ. (οὐ. ὅτῳ δὲ τύχοι. 

. Ὡς τοῦ μέν κατὰ φύσιν ἐπιτυγχάνον- 
90 ΡθΠΙΘΠΙΙ4 Πο νουςιι οτριωη αγ: 
Ναίντα οερκί(μΥ φεπαίπα φμίσφκε φις. 

Οἱ ναῖθι ἱπρεπίατα αὐί ἱπισπάωγ; ἡ0ἱ Ἱπίοπάϊτίαν, 
υυἱ δΏοηίθ 5υα οἱ Προηίερ γευδαίις, οοβεπίθ μὸ- 
Πι]ηθ. 

ιθ8) Μᾶ.ἱ.1ον ἐθίζεσθαι. Ωοἀ. Ῥαβ8». Β. δἱ (οπι- 
ῶθ[. μᾶλλον ὠθίζεσθαι, ροίΐμε ἰε ἱρεε ρετ εἶπε ἵπ- 
εγαφ. 
(69) Παροιµία παιδεύει. (οἱ. Περ. οἱ Οοπιῦο[. 

χελεύει, δεί. Εοο]ἰ. τν, ὅδ, Νο(ἰ πι. οοπίγα {0Υ- 
Γἐµ/έΠΙ, πεε οθηοτὶα οοπίΓα ἰείμπι [κος 6Γ906: Καὶ 
ἡ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ, 1166 ο ΝΤΑΜΠΙ Πκοϊἱ οἱοίθι- 

[ο εο/ίθόα». Όιμοι ἰοσιπ αἆ 6) ἀοοοπαιιο 
Τηωοῖοσβας αἱ αδίυγο 5υ γη ἱπίσρε, δίφυο ἱηγ]ίὰ 

τος. 

Μίπεγνα αἰ]πιήἆ ἱεπίαί. Ἠυὶςο οἰπιίίο ορί Π]]ιά Ἡο- 
τἳ, ἱ Ερίεί., χα, 24. 9ὐ 

Ναίμγαι εἘρείίας [ωγεα. ἰαπιέπ 1.4φµ6 ΓΘΕΝΥΤΕΙ, 
εί πιαία ρεΤΥµΠΙΡέί [μγ(ἶπι υεεὐσία υειτὶς. 
(10) "Αδειν ἐθέ.ει. οἱ. Βομ. οἱ 0οπῦεί. ἐθέ-» 

λειν. οσα Ερἰφταηωπαίαπι ῦτο, ορ. Ἴθ, 
ΑΡ. 105 : 
Τί ώτε θρυ..1ήσαντες ἐμὴν ἀπεπαύσατ᾽ ἀριδήν; 
'Ιππεὺς ἱππεύειν ἐδάη, καὶ ἁοιδὸς ἀείδειν ' 

υ Ἠν δέ τις ἱππεύειν' δεδαὼς ἐθέῃσιν ἀείδειν, 
Ἁμφοτέρων ἥμαρτε, καὶ ἱπποσύγης καὶ ἁοιδῆς. 
Πιο Νοειογὶ φυΦγοπΏί οὐ 5 (ληΙορεΓό ἃ δεγῖριονυθ 
ἃς ροθιὶς οεἱοΏγαἰ 18, 4 Πθμηίηο θοΓΙ υἱ ορ επςἱ 
Ρεγίίμς ργαἱσείως, Γδδροµάεπί ροειᾷ γο ἀϊνος- 
Φἰδ6ΊΗΙ45 6656, ϐθ(Μἱίατο δὲ ϱ3Π6Γ6; πεηιε Πονὶ 
856 υἱ υ)18 α[]α]θ ἵω υἱγοπιο Ρεηθγθ οχοε]αί 
θ6ίΟΤ6ΠΙ Δἱ6πι θηΗἱί6Πι 689566, 36 64 ργορίογ μ]- 

τεπὶ Ώρη 68866, δἱ υἱ οαηίος πιηίσπιο οεἱθουεοίς. 
γιά Ετγαδπιυη η αὐἀδρίο : Εφκίίαπαὶ. ρε πε 
εαπίεί. 

(31) Ἱπποσύγης διαµάρτῃς. Που ργονοσυῖυ πά- 
ΠΙΟΠΘΙΠΙΙΕ, αἲἰ Ε1{1., 935 αγἱος ουἱοπάας οἱ εκογοδπάα8 
6956 ἵπ αυἰρυδ ιμάϊμιι ποδίγµη εο[]οσανίυδ. 
Όπάο ιά Αεἰκυρλαμὶς Ροτνιραίμπι : "Ἔρδοι τις, 
ἣν ἔχαστος εἰδείη τέχνην, «µαπι φιίκφκο πογί ατίθευν 
ἑπ Ίιαέ εε επετεεα!. Οίας ἃ Οἱέες., ἀἰδρεαῖ. ι Τὴ- 
ΒΟΙΙΗΔ. -- Μαϊΐϊθιι Ίέρετο, ἵπ ἰογίία Ρογςοηᾶ, δι» 
αμάρτῃ. ΒΡιτ. ΡαΤΛοι. 
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μίογί8σι Σ ζμή, εχ αὐυἱεοθῃῆίὸ ουμφεφιοΓίδ, τΠαχΊΠιο- Α Ύιστα, οἳ μὴ πολλὰ σοῦ καὶ τῆς σῆς λογιότητος 
απο ὑδιμε[βεῖο ποδ αβὶοῖες, αἱ Εδἱ (μθούυο ογιἀλἰοπἱ 
10Η π)υ]ία ργῃοπίπιι!8. 

ΟΙ ΧΧΝΙ. ΡΙΡΕΜ. 

ἔμπροσθεν ἄγομεν, 

Ρος’. Τᾷ .ΑΥΤΩ (11). 
δἱδὲ εΝεςεπεεπΙεπι εοπιφεεεῖι Ειάοκίηπι (γεροτίκς, 1βδίημε τµΓκΗ5 (γαι Νἰεοδκίων. 

Ουά λδῖ ἵη 1ο αοο]άίνδο ἀἱσθπιμα, νὶγ αἁπιὶ- 

Γ4μά6 Ἱ Οµ1βῃΛΙΠ ΠΟΠ βογἱμοπάἰ οδ11Φὰ } Νοη θΠἰβὶ 

δυρογβίδιη δἱ ουπίδιρέυτη οὐ]ίοίθπιας, που ἀθρίδίαιη, 
που φυοά, αωἰά βογἱῦᾷς, ποη αῦθαβ. Νθφιθ ὀπίπι 
ἵυάπῃ εδ 6 αΠθοιίδις |αῦογαγο. Νιπίτυπι ιά 

θυί, 46 ἱαπῦῖς 1] ποῦῖφ δµ6ςθηβθ8. αμος | 
αμα ρεγάθηόάμς Ὑαεπίίηυς οχδρεἰι, ἰάᾳ19 {6 νο- 
Ἱεηίο. Νο θΗΐμη Ἠοιηϊπίφ εθιοτῖς 3ο (αουπάὶ ογαἰ 
Ἰοπιίπθπι ιἱοἰφοὶ, φυἱ ρείυς θπιὸος δ) μβπιούἱ {αη- 
ἀθγό μη λίμιε ἀυυιιαν]ι. 

Α:, ο ΑεΠΙ{ες, ἰπφεπίεπι ἰγασκπάίαπι ἆοπια,... 

τα δμίηααθ ποὺὶφ Ἠδδίαπι ἱ118( , Ίιοο οδί, δι]άπῃ 

Πι0Υο : πο αἰοφυὶ, ουπ εχίρυα ρεγρθεδι6 αἱ, νη 

Ι4]ύΓΑ, 10ο θ8ὲ, ἱη ορἰσεοραἰὀ ἱπρομίασῃ ἱπροίυπη 
[αρεγο γἱἀεατίδ. Επί, γδηαγο, ἱηρτοάογο αγἰίταιυ 
μ19, αὐδηίυπῃ ᾳωἱάθιι αἆ 119 αἰεἰποί, ποο αμἱάᾳ 4) 

Ίαπι δοἱΌθημβ, Πθο ]υοαὐΐπιαγ. Λο ἆθ Πὶς βα1]ς, 
μαηἱἱ πμ Μάη ἔμαπι [αοἱωας, Ἡαοίθηιι ἴδουτη ]ο- 

εδιἰ δύυπυ6. Οιοἆ αμίόπι ποη Ίδιμ ]ουαηαπι, δοἀ 
βοΓγίο αροπίῖυπω 68, ριαν]θδίπαπι ἰίυπι ποδίτυπι 

Νιεοβυ]υπι τυγβί ΕἱὈἱ ἐΓαάἱμμδ. ΆΑο τδίπι δπι 
4 ποὺ αοοὶρίἰας, υὲ ἃ που; τηθιοτίουπι ααἱ- 
άεπῃ οριθ ραῖρὶ, φορΗἱσίίουπι αμίθπ που ἱαγρίιι- 
γυδ. Νοη εμίπι ἁπλίίο, αυ οἱ νοἱυετῖ, Π6βο- 
επι [εἱοθιη ο γδυῃ Ὀαὐίίατυσι κε. Αάπιίταπαϊ 
αιίοπι ρορΏἱδιἰ ευρετγεϊ[ωη . ἀυπίασαι τοἱοίυτας 
66, Ἰάφιὀ , αἱ 4θ αυροπάϊς [αου]ια{ῦυμς ουπβὶ- 
εἰδμίας, , 

ασσ ΟΕ ΧΧΥΙΠ. ΕΙΟΕΜ. 

ΤΙ φῶμεν πεπονθέναι σε πρὸς ἡμᾶς, ὦ θαυμάσιε; 
τίς ἡ τοῦ μὴ Υράφειν αἰτία; οὔτε ὑπεροψίαν ἔγχα- 
λέσομεν, οὔτε ἀργίαν, οὔτε τὸ μὴ ἔχειν (48) ὅ τι 

γράψεις. Οὐ πρὸς σοῦ τὸ ταῦτα παθεῖν. "Ἠπου τῶν 

ἰάμδων μνησικαχεῖς (49), ὧν ὁ καχῶς ἀπολούμενος 
Οὐαλεντῖνος προσέπτυσε (60), χαὶ ταῦτα σοῦ θέλον- 
τος. Οὐ γὰρ ἣν ῥήτορος ἀνδρὸς χαὶ δεινοῦ ἄνδρ' ἐκ- 
αμύνασθαι, ὁπότε τις πρότερον (51) ἰαμθοποιεῖν 

β τοιαῦτα χατετόλμησεν. 

᾽Α4 1, Αχιεῦ, δάµασον θυμὸν µέἐγαν,... 

χαὶ χίνησον αὖθις ἡμῖν τὴν γραφίδα, τὴν σὺν µε- 
λίαν. μὴ δόξης, μικρὰ πεπονθὼς, ἀπαντᾷν εἰς 
µείζω, τὸν ἐπισχοπιχὸν τρόπον (59). Ἴππευε, θήρα, 

βάδιζε ὡς ἂν ἑἐθέλῃς, ἐμοῦ γε εἵνεχα, οὔτε τι Υρά- 

Ψομεν ἔτι, οὔτε προσπαίξοµεν. Καὶ ταῦτα Ἱχανῶς, 

τοσούτου τιμώμεθα τὴν σὴν Φφιλίαν. Ἡ μὲν οὖν 
παιδιὰ (55) τοσαύτη, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον. Ὅ δὲ οὐχέτι 
παιζόντων ἑστὶν, ἀλλὰ χαὶ λίαν σπουδαξόντων (54), 

τὸν γλυχύτατον υἱὸν ἡμῶν Νικόδουλον, αὖθις ἔγχε- 
ρἰζοµέν σοι (0). Καὶ δέχοιο παρ᾽ ἡμῶν οοῦτον, ὡς 
παρ ἡμῶν, τὸ μὲν ῥητοριχὸν ἔργον (56) τῷ πατρὶ 
χαριούµενος, τὸ δὲ σοφιστιχὺν ἡμῖν. Οἶδα γὰρ ὅτι 

’ θελἠσαντί σοι τὸ πρᾶγμα ἐπίδρομον. Τοῖς δὲ θαν- 
µασίοις σοφισταῖς τὴν ὀφρῦν µόνον ἀφήσεις, καὶ ὁ 
περὶ τοῦ πλείονος µάχεσθαι. 

Ῥυζ'. ΤΩ ΑΥΤΑ (51). 
Ἱποσιίο [έεοί ἐν εἰς Άσο ερἰείοία εἰ! ἱπεογὶρία, 6απι ἰαιλεπ Ενάοφίο ἀαίαπι 6.56 ΛΟΛ ἀλθίνηι Φεί. Ταπίανι 

ενἰηι οµπι εερεγὶογίθκε Π(ἱεγίκ ας εεφμεπ[ίθκε, φικ αά επι εεγἰρία ΗΕ, αβπίίαίεπι Λαθεί, καὶ ἐίαιε Λο οὐ 
αίμηὶ φµαπε αά Εκάοσίηπε εεγἰρίαηι ἐε66 οοπείατε υἰἀεαίπγ. δὲ φκίς αμίεπι ίτεε ερἰείοίαε κα εδφκακίας, Ααῑς 
ῥγαἰνίκεε ο. ΠΙεπάαί, οῦ ἑα πιααίπιο Όετθα : Όι Ώωῦνας αυ ουπίθπηροὶςεὶ ; 65 οπίδας, εκπι Λαπς ε πι 
εὐτίρείι τεροτίκε, Εκάοκίνπι )απι ἰά [εείεεε υἰάεαίκγ, αά φμοά εκπι 1 Λεοίορνε Αἰ (τίθνς [η ετὶς βογίαίατ; 
σμίκ, ἔπφμαπι, ουπἰεπά αἱ, ΠΟ αἀπιοάμπι τε[ταθαδίπικγ, πποᾶο θἱοίεείμι εοπεθάα!, Ἆο0 ΠΟ Λαε ΟΠΙΝΕΕ ερίε 
δογέρία» «55ο. Αἰὶοφμὴ ἱμβογίνπε Νἱεοθιἑ πιεμίο Νίο ἱπ]εοία [ογεί, ΦέΠΙ 0ο ΑΝΝΟ (ἰαγά(νε ακάἰίογεπι ἓν- 
οκ [μἱ51ε ΠΟΝ Ρµίαπι». 

Οἱοπαπ1 ρασίο υὶρίας (μα ϱο ἠαυ0θίἹ µυπφίά, 

αὐαπίυσι αἆ ΏΌθυια αἰι]ποί, Ργυργθβδυπι {δυω5 ὃ 

4 ΑΙιαβ ΟΧΥΙΙ. Βοεἱρία 4ηΠο ὦ8ύ. 
15) Τὸ μὴ ἔχειν. (94. δἱ (οιμπὺεί. τοῦ μὴ ἔχειν. 
αμ Μγησικακεῖς. Τια εοἆ. Πυρ. Β. ὅ, οἱ «οπι- 

ο]. {η εὐϊ. ἡμῖν ἀθορι. . 
60) Προσέατυσε. Οοπιῦεί.: Αὐμμάε αἱ εΌεριεγεῖ, 

α]εοιί; 5θουηά πι οηἱιη, ἱπηί, γος προσέπτυσε 
οἱ άοηαπη Ιπάΐσαὲ, αά ϱὐ Πα {ρου Ειιάοσίαθ ΡΡίοΓοΒ 
γἱτὶ {πι008 «Ἀγρθηάο ἱρδήὴ ἱπιρυ]οτίι, ϱἱ ἰάδ0 σοῦ 
θέλοντος, ο]15 γα(ίο δὐάίιης, οὐ Υὰρ ν, οἱο., 
αοά µου Ιπίετγοραίθ ἱ6ρο οπι Ἠι[]ίο, 86 Δ5δεΓίο. 

ο (51) Τις πρότερον. ΙΙ εοἆ. Βερ. δἱ Οοιμυεῖ. ἓη 
64{ε. τις πρότερος, οἱ ργίογ. 

(53) ᾽Επισχοπιχὸν τρόπον. ια οοἆ. Βομ. οἱ Π. 
Μοπίαο. 40 Μογο! ἵπι οδἱί. ἐπισκοπικὸν θρόνον, ᾳυυά 
Εμ. 1 ερἰεεοραίε εοίίαπε. Αἱ Ουἱη)εΓ.: ἴπ ερἰεεορὶ 
μιογὸ» ί οπίπινπε, φμ35ἱ ἵῃ 63ΠΙ Γοπι Ογεροσίας ᾖο- 
«λπάυ αἰἰᾳυ]ά ἐπέμ]εγῃ. 

Πῶς σοι τὰ τῆς ἀρετῆς ἔχει; χαὶ εἰ κατὰ θεέν τι 
Ὀ προεληλύθαμεν; ὃ παντὸς σοὶ μᾶλλον ἁρμόζειν (88) 

(50) Ἡ μὲν οὖν παιδιά. Ιίι οοἆ. ἵη οἁἲι. παιδεία. 
Μος τοσαύτη χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἀείαί Οοπιοί 

. (94) Λίαν σπουδαξόντω»ν. Μυιίαο. φιλίαν σπευδα- 
ζόντων. Μογοἰ. λίαν σπευδαζόντων, ΙΠάΡΛΟΡΕΤε ἱνα. 
(απιΐμηι. ι 

(60) Εγχειρίζομέν σοι. Μουίαο. οἳ Μοτε!. ἔγχει- 
ρἰζομαί σοι. 

(66) Ῥητορικὸν ἔργον. ἴια εοὰ. Π6μ. Β. ὅ, Μοη- 
(8ο.,.Μογθὶ. 4ο Οοιμὺθί. ἠοτίαίιυρ (θτοκοτίυς, αῑί 
Θοπιδε[., υέ δορ]ιϊσιίσα ροβίία ναρίέαΐε, ας Οσῖα]α- 
παΠ) ΡηἱἱοεορβΏίιπι ἰγαδεαί, υἱ οἱ εἰαγίας ορὶςι. 56” 
αμεπίο. Μη οὐἱἱ. ῥητοριχὸν ἔριον, φυος ΒΙ1.: Ελείς- 
γἱσαπε (ασ ηἱαπε. 

(57) Αἱίας ΟΧΙΧ. δοτὶρια εο(ΊεΠΙ 3ΏΠΟ. 
(58) Σοὶ μᾶ.1.Ίον ἁρμόζειν. Ἱια οοὰ. 434050. 

αἱ ροειπυ]ί; οἱς εἰ Οοτιῦο[. Ίη θδδι. σὰ μᾶλλον 
ἁρμόζειν. Ότο σὲ μᾶλλον ἁρμόζειν ΕΒΙΙ. Γρυροπίί 
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ὑπολαμθάνομεν. Ταῦτα γὰρ ἡμῖν φίλον χαὶ ἄνερω- Α αυοἆ Εδὶ, ροιίας παπι αμἱάνῖς αι, αρροκίτιη 
τᾷν καὶ ἀχούειν. Τὰ δὲ ἄλλα χαίρειν ἑάσωμεν, ὅπως 

ἂν ἔχῃ (59). Καΐ τοι κἂν εἰ βουλοίµεθα (60) καὶ 
ταῦτα δεξιῶς ἔχειν, δι ἓν τοῦτο βουλοίμεθ᾽ ἂν, ἵνα 
ἔχης ὧν ὑπερεῖδες, χαὶ πλείω φιλοσοφῇς ἐπὶ µεί- 
ζοσι (01). Ταῦτα καὶ προσείρησ» παρ) ἡμῶν (62), 
χαὶ τῷ χαλῷ Νικοδούλῳ γενοῦ τοιοῦτος, οἷον ἐλπί- 
ζομεν. Εἰ ὃν δὲ (65) καὶ πλέον αἰτῶμεν, τὴν ἁπλη- 
στίαν ἡμῶν, ὡς φιλότιμος, χόρεσον. 

ΡΟΗ’. ΤΟ ΑΥΤΩ (04). 

οσἰδι]Ώδη)8. Ναῑπ Ώφο θυηί, (108 Ιαμοηίθυ αοἰςοίὶ- 

ἰατί αἰφιιο αυάΐτο βοἱοπιδ. (Οείοτα 4μοᾳμο πιοἆο 
δὲ [αμεληί, να]ετό 5ΙΠοΙηΙ. Οµ4παυαΠΠ, αἱ οιἶδιῃ 

64 ί6 Ρτοβρογα Ώαῦοθτο ορἱαΙΠΙ16, 9ος µΠο ποπιηθ 

ουρίαπηυ6, υἱ Ἰαῦθᾖδ ϱ:.5 οουἱρπιρβἰδεἰ, αιπρ]ἰήδᾳ μα 

οὗ απρ]ίογα ρ[ἰ]οδορ]ιογῖ. Ἠ9ο οἱ αα]μαἱοηίς 

οδιι54 4 ποδίς αοοἱρθ, οἱ θᾳγομἰο αοὶοδοεπιἰ Νίοο- 

Ῥμ]ο ἰαΐοιῃ {6 ρταὈς, ᾳυαἰθίη ΦΡΟΓαΙΗΙΙ5. Ουοάἆ αἱ 
ρίυς οἱί8πι ροδἱυἱθηιήθ, ΠἰΠΙΙΑΠΩ πΠοδίγαπι ομρἰά(ίὰ- 

ἵθιυ, υἱ Πὐογα[ἰς θἱ πιιηίβοις οχρίς. 

ΟΙ ΙΧΣΤΠΙ. ΕΙΡΕΝ. 

Ποτία!κ; Λαο ερϊείοία Εκάοκίωση, μὲ εοπ(επιριῖε ορίδιιφ, ερ[οιάυτε, ρίακεἶδω», (οίοφµε ἀἰεθιαίὶ φεπετε, ΡΙῖ(ο- 
Φορήέαπι απιρἰεοία!νγ, )ἐοφθ αάωτεα!. 

Νόμος ἣν ᾿Αθήνῃσι παλαιὸς, ὡς δ᾽ ἐγὼ φημὶ, χαὶ 

χάλλιστα ἔχων (65), ἐπειδὰν φθάσαιεν εἰς ἤδην οἱ 

νέοι, πρὸς τέχνας ἄγεσθαι, ἄγεσθαι δὲ τὸν τρόπον 

τοῦτον ΄ προτίθεσθαι δηµοσίᾳ ἑχάστης τέχνη, ὃρ- 
γανα, χαὶ προσάγεσθαι τούτοις τοὺς νέους ' ὅτῳ δὲ 

τύχῃ (66) χαίρων ἕχαστος, χαὶ προστρέχων, τούτου 
χαὶ τὴν τέχνην διδάσκεσθαι ' ὡς τοῦ μὲν κατὰ φύσιν 
Ἐπιτυγχάνοντος (07) ὡς τὰ πολλὰ, τοῦ δὲ παρὰ φύ- 
σιν διαµαρτάνοντος. Τί µοι βούλεται τὸ διήἠγηµα; 

Καὶ σὲ φημὶ χρῆναι, πρὸς φιλοσοφίαν γὰρ ἔχεις 

ἐπιτήδείως, ταύτης μὲ ἀμελεῖν, μηδὲ πρὸς ἄλλο τι 
μᾶλλον ἐθίξζεσθαι (68) τῶν οὐκ οἰχείων, ἡ ταύτης 
περιέχεσθαι πρὸς ἣν νένευχας, οὐχ ὅτι ἀρίστη µό: 
νον ἐστὶν, ἀλλ ὅτι χαὶ προσφυεστέρα. Τὸ δὲ μὴ 
βιάζεσθαι ῥοῦν ποταμοῦ, χαὶ ἡ παροιμία παιδεύει (69), 

ΑἰΠεπίς νείυβ |ος οΓ4ἱ, 68416 Πηθο ]μμ]οίο, ργ- 

οἸαγίβδίπιο εοηφ]τυία, υἱ αἀοἱεβοθηίεθ, οσπι ρυῦος- 
(8{ἱ8 4ηΗ05 αἰεἱρίδθθηί, 4ά αγίορ ἀμοθγοηίυς, 4106- 

τοηίυς αυἰείῃ α Ίππο Πποράυπ. Ου)]αρ]ἡθοί αγιὶς 

Ιηδίτυππεπία ρυ)]ὶοο Ργοροηθδύαη Μις, αἴαυθ 4ὐο0- 
Ιδδοεπίες αά ϱ αἀάνοευαμίας, 0µοευηᾳο αιίδιη 
ἀε]εοίατὶ 46η οοηἱρίββοι, αἆ ἱάᾳμς αοοιτθ- 
γε, Ευ]1φ φυοΠ1ἱ6 δΓίΘΠ οἀοσθυκίέισ : αιοὰ νἱἀε[ί- 
εδι ἑα, υἱ ρἱρίπιαπ, Τδείθ αυοσθάαπί, αὐθ ΠαίΓὰ 
ἀνεο αρργεάϊωυγ; ἀό οοηίτα 64, ιδ) Ἰην]ίᾶ ΠΑΙΙΙΓΑ 

φιιδοἱρίαμίυς, 6ρθιη [γυδιγατὶ 60Ι6ΔΗἱ. Θ10Γ8ΠΙ ΔἰΙο 

επι ϱρθεί3ί φο Παγγαίο } ΝΙπίγυπι Ἠοο αἱο Εἱδἱ 

Ῥγονιάρπάυπη 6956, Πθ ΡΠΙΙοθορΙΙἁΠη, αἆ 4ὐ8Πῃ η 

ἵμγα οριθ εοπρΡαΓΑἱυ8 68, πεβΙίβας; αυἱ ουἱ( 811 
α11ἱ απ, Ύὐ ΗΡὶ ΠΟ φαἷς αρία οἱ, ρου ἀ68ιι6- 

χαὶ ἱπποσύνην δεδαότα μὴ ᾷδειν ἐθέλει (70) ἡ ποίη- 665, 4 άπι απο οοπρἰθοἰατὶα αἆ αυαπι ΠπαίυΓα 
σις μὴ τί γένηται; μὴ καὶ τῆς ἱπποσύνης δια- 

µάρτῃς (71), καὶ τῆς φδῆς. 
ΡΓΟΡΘΜάΕ5, ποπ πιοάο ααἱα ργρδίαη{ἰδθίτηα οδί, 50 
εἰίαπι αυὐἷὰ αἆ ΠαΙΙΓΑπΙ {απ αοοοππιοάκῖο». 

Ῥογεο ποη 6560 γἱ οολἰυθιάαπι Πυπιηῖς ουΓΘΙΙΗ ραγαπιία φἩοφμθ ρα 149 ἀοοθί 33,.40 Ροθβίθ 
δίίασι οἱ, αἱ δη υἱίαπάἱ αγίεπι ἁἀἰάιορείί, ελα] ρἰμάϊο ἱπισγάλοίι. Αἱἰοφμἱ {ο58, υἱ πθο οεφιἑαίἰον 
Π6ηΙ, 6Ο πιυδίσθηι 488ΡΦΙΔΜΗΓ. 

5 Εοο:. αν, ὅ. 

σὲ μᾶλλον ἑρωτᾷν, τοὐάϊίφιο : ρα φμί επ, Πιο 
/ά1είο, Ῥο(ἶὰ ϱµαπι φιἱάνίε αἰίπά ϱἩ ἰε ρεγσετα(ατὶ 
εοπυε!. Ὑθδειπι 1 ἱ{ μίγο Ἰ60θς5θ θβὲ. 

(59) "Οπως ἂν ἔχῃ. 04. ὅπως ἂν ἔχοι. 
(60) Κἂν εἰ βου.]οίμεθα. 0ο. κἂν ςουλόμεθα. 
0!) Καὶ π.είω φι]οσοφῇς ἐπὶ µείζοσι. 6οιη- 

δεί. : Εί πια]ογίθ αἰιοί πιαφὶς ϱη[οεορλετίς. 
(69) Παρ ἡμῶν. [ια οοἆ. 6ἱ 6οπιΏθ[., Βἰεᾷι |6- 

αἰι ΒΙΙΙ. ἵπ οὐτι. παρ᾽ ἐμοῦ. 
(60) Εἰ ἂν δέ. Ιία σος. ἵη δάἱε. εἰ ἀεθθί. 
(64) Αιίας Ι.Χ. Βοείρια εοάειη 4πΏο. 
65) Καὶ κἀαλισεα ἔχων. εαφπε ἴοποε ορίΐπια. 
[ο Ὅτφ δὲ τύχῃ. (οἱ. ὅτῳ δὲ τύχοι. 
ἰ Ὡς τοῦ μὲν κατὰ φύσι' ἐπιτυγχάνογ- 
0 ρεηπἰθη!ιἰὰ µΠο νογου οτργἰπ]ία: 
Ναίωγα εεφι((μΥ Φεπαίπα φμκᾳμε εἰς. 

Οἱ ναῖθι Ἱησοπίαπι υἱ ἱπιοπάΙίυτ; ἱδὶ Ἰηίοπά[ίαρ, 
υ0ἱ 6ΡοΠίο 5υα εἰ Ιθοηίεγ γογβδαἰυς, οορεµ!θ αιὸ- 
ΠΙΠ6. 

ιθ8) Μᾶ..1ον ἐθίζεσθαι. (94. Ῥα8». Ἡ. οἱ (οπι- 
οί. μᾶλλον ὠθίζεσθαι, ροίἵμ (6 ἵρεε ρε οἱ ἵπ- 
εΓαδ. 
(69) Παροιµία παιδεύει. Ο9ἱ. Περ. οἱ ΟοπιῦοΓ. 

χελεύει, /μόει. Εεε]ἰ. τν, ὅ3, Ν οἱ πΗΐ εοπίγα ἰ0Υ- 
ΓεΜ(ΘΠ1, Ί9ς οθιοτίε οοπίτα ἰοίμπι [Πμοϊί; ὄὤγῶος : Καὶ 
μὴ βιάξου ῥοῦν ποταμοῦ, πέος ΕΝΤΟΝΗ βκοϊϊ οἱοίει- 
[εγ οο[ιίθεαδ. Όμοθιμ ἰοσιπ ἂᾱἆ ευ αεοοπημοια! 
Τ]οοίορβυς αἱ Πδίγο υγ ἱη[ογί, αίᾳιο ἱην]ίά 

τος. 

Μίηθγνα αἰἰπι]α ἱοπίαί, Ηυῖς αἰπι]ίο ορί Ἱ]υά Πο- 
ταυ1, ἳ Ερίεί., χ, 24. 96 : 

Ναἴμγαιη επρείίας [ωγεα. [απιεΠ 44µε Γ6ΕΜΥΤΕΙ, 
Γι πια[α ῥέΤΓµΠΙΡΕΙ [αγιῖπι νεκΗφία υἰοιγίο. 
(10) "Αδειν ἐθέλει. Οοι.. Βομ. οἳ Οοπ)εί, ἐθά- 

λειν. ο ο... Ερίφγαηιηιαίωι Ἠῦτο, ορ. Ἴθ, 
4µ. 105 : 
Τί ντο θρυ..1ήσαντες ἐμὴν ἀπεπαύσατ) ἀριδήν» 
'Ιππεὺς ἱππεύειν ἐδάη, καὶ ἁοιδὸς ἀείδειν " 

ῦ "Ην δέ τις ἱππεύειν δεδαὼς ἐθέλῃσι»' ἀείδειν, 
Αμφοτέρων ἥμαρτε, καὶ ἱπποσύγης καὶ ἁοιδῆς. 
Πιο Νοείογὶ ᾳφγοπεὶ ους ἐληίορείόο α σεγὶριονίυς 
8ο ροδειὶς εθἰοῦτγαί18, ἃ Πεδιηίηο θοΓἱπ υἱ ολη εηἱ 
Ρεγίίής ργαἱσθίατ, γεβροιάεπἰ ροειῶ τον ἀϊνες- 
δἰδ8ΊΗΙ45 6556, θᾳΗἱίαγο θδἱ οΔΠ6ΓΦ; πεηιθ {[ουὶ 
ος υἱ µη! αἰᾳαῖς ἵμ μἰτοφμὀ βεπεΓθ εχοεµαί; 
δβίογ6Πι θἴθ6πι οηΗἱίθΠι 6956, ας 64 ῥγορίες μιὶ- 

τιιπὶ ΠρΠπ 68996, δἱ μἱ ϱαΠΙἱΟΓ πι]ηὶπιὸ οοἱουγοίις. 
γιά ΕΓαδυ!η ἵπ αὐθείο ; Εφιαπαϊ. ρε πε 
έαπιεί. 

(11) Ἱπποσύγης διαµάρτῃς. Ώου ρτονοσυῖὺ πά- 
ΙΗΟΠΘΠΙΙΗΙΕ, αἰί Ε11]., 98 αγίας ευἱεπάᾶς 6ἱ θχοΓΟΘΙΙ{48 
65566 ἵπ αιἱῦιδ φιάλη Ποδίγµ!Ώ οο[]οσανίης. 
Όπάο μιά Αεἰκιορ]αίς Ροινιἱραίαπῃ : "Βρδοι τις, 
ἣν ἔχαστος εἰδείη τέχνην, (ματι φμΐσφκε πογίί αγίευΝ 
ἵπ ιό εε επεγεεαῖ. ΟἱἱαίΗς ἃ Οἱοεγ., ἀἱδρυῖ. ι Την 
6ΟΙΙ4Π4. -- Μαϊου Ίέρετο, ἱπ ἰὐΓί]ὰ ΡοΓ5ΟΠΔ, δι: 
αμάρτῃ. ΕΡιτ. Ρατλοι. 
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μιοσίαπι μή, οχ αυἱοβοςμίὸ οοὐιιδἐφΙοΓἱ6, ΠαχἰΠι0- Α γιστα, οἳ μὴ πολλὰ σοῦ χαὶ τῖς σῆς λογιότητος 
φὖε ὑαμεβοῖο ποθ αβϊοίες, αἱ Εδὶ (αμα εγάἀἰ]οπί 
10 παν ργαροπἱπι». 

 ΑΧΥΙ. ΕΙΡΕΜ. 

ἔμπροσθεν ἄγομεν, 

ροα’. Τᾷ .ΑΥΤΩ (1. 
δΙδΙ «ΟΓΕΗΦΕΠΙΕΠΙ εοπιρεεεῖ! Εωάοσίωπι (γεφοτίνς, 1ρδίηµὲ τµγδες (Γοάίι Νἰεοδμίμν. 

Ουἱά ιδῖ Ἡπ Πορ αοοἰάἰδδο ἀϊοθπινα, νίγ αἁπιί- 

Τ416 7 Οἱ ΗηΔΙΠ ποπ βογἱοπάἱ ο8Ι1Ιβὰ } Νοη οπίπι 

δυρογμίθιη οἱ ουπέδιηρέντη οὐ]οἱθηη8, Ώθο ἀθβίά]αίη, 

ποὺ φιοἆ, φιἱὰ δοείδας, πο Ώθῦεαβ. Νεα ὀπίπι 
ἵαμπι εδὶ μὶ αΠδοιίδις |αῦογατο. Νἰπΐγυη ιά 

δν, 4θ ἱπποίς 1 ποΡἰβ 6ις068ηΕ68 . ᾳἱοδ |] 
αἱ Ρρειάδεηάμς Ὑαεπίίμας οχδριῖί, Ἰάᾳ16 ἰ6 νο- 
ἱεπίο. Νοη οἱ Ἰομηϊπὶς εἰιοιοτί6 3ο (αουπάϊὶ ογαί 
Πιοπιίηθηι μἱεἶδοί, φαΐ ρεῖυς ἱαπιῦος ο] αβπιούί (αη- 
ἀθιθ μηίιηο ἀλιιαν]!. 

Α:, ο ΑεΙΙεε, πρεπΙειη ἱγασκπάίαπι ἆοπια,... 

τι: μμπσυθ ποὺῖς ἨδίαΠη Ι1Ι4ΙΠ , Ίιοο οί, αἰ]υπι 

ΠΏ)ΟΥ6 : Πὸ αΠοφιί, ουπ1 εχίραα ρεγρεδθι οἱ, {η 

"9]υγὰ, 1ου θ8ὲ, ἱῃ ορἰςεοραἰὁ ἱπρομίασῃ ἱπροίυπη 

ΓαοςΓ9 γἱάεαγίς. Εφ μία, γεηαγο, ἱπρτοάθγο αγ)ἰίταιυ 
ο, φὐδηίυπῃ φμἱάθιῃ αἱ Η)9 ἀἰίποί, ποο αἱάφ 14η 

Ίαπι αογἱθπιαδ, που ]οσμὐϊπιαγ. Ας ἆθ ΕΦ βα.ῖς, 

μαπίί δπἱοἰ δω ἔμαπι [αοἱσιας, Ηαοίθπυθ ίθουτη |0- 

εαιί 6υπμδ. Ουοἆ αμίόΠι ΏΟῃΠ Ίδιῃ ]ουαηέίυπι, δεἆ 

βογίο αρεπίῖυ θ8ἱ, βιδνυ]δεῖπυπ ἰίυπι ποδίτυπι 

Νὶοοδυίασι τυγδυη Οἱ ἐγαάἱιμΙδ,. Άο γο]ίπι θἵπι 

4 ποὺ αοοὶρίαφ, υὲ α πουῖφ; σγοιοτίουπ αυἱ- 
άεη ορ ραϊτὶί, εορεἰφίίουπι αμίοπι πουίς Ιαγρίία- 
16. Νοη επίπι ἀαλίίο, ααἱω δἱ γο]μεσῖ, Ι16βο- 
ενπι [εἱίσθα ουΓθυΠὶ ἠαλβἰίατωπν αἰέ, Αἀπιίγαπαίφ 

Αμίοπι οορΗἰςιῖ ουρεγοίΊαπι ἀνπίασαι τοοίυτας 

6ο, Πάφο , υἱ ἀθ αυρεπάϊΐς (αευἱιαίυις ουμβῖ- 
είς. , 

ααζ5δ ο ΧΧΝΠ. ΕΙΡΕΜ. 

ΤΙ φῶμεν πεπονθέναι σε πρὸς ἡμᾶς, ὦ θαυμάσιε; 
τίς ἡ τοῦ μὴ Υράφειν αἰτία; οὔτε ὑπεροψίαν ἔγχα- 
λέσομεν, οὔτε ἀργίαν, οὔτε τὸ μὴ ἔχειν (48) ὅ τι 

γράψεις. Οὐ πρὸς σοῦ τὸ ταῦτα παθεῖν. "Ἠπου τῶν 

ἰάμδων μνησικαχεῖς (49), ὧν ὁ κακῶς ἀπολούμενος 

Οὐαλεντῖνος προσέπτυσε (50), χαὶ ταῦτα σοῦ θέλον- 
τος. Οὐ γὰρ ἣν ῥήτορος ἀνδρὸς καὶ δεινοῦ ἄνδρ' ἐκ- 
αμύνασθαι, ὁπότε τις πρότερον (51) ἰαμθοποιεῖν 

Β τοιαῦτα κατετόλµησεν. 

Α.11, Αχιεῦ, δἁάμασον θυμὸν μέγα»... 

χαὶ χίνησον αὖθις ἡμῖν τὴν γραφίδα, τὴν σὴν µε- 
λίαν. μὴ δόξης, μικρὰ πεπονθὼς, ἁπαντᾷν εἰς 
µείζω, τὸν ἐπισχοπιχὸν τρόπον (54). Ἴππευε, θήρα, 
βάδιζε ὡς ἂν ἑἐθέλης, ἐμοῦ γε εἵνεχα, οὔτε τι Υρά- 

Ψομεν ἔτι, οὔτε προσπαίξοµεν. Καὶ ταῦτα ἑχανᾶς, 
τοσούτου τιμώμεθα τὴν σἣν Φιλίαν. Ἡ μὲν οὖν 
παιδιὰ (55) τοσαύτη, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον. Ὁ δὲ οὐπέτι 
παιζόντων ἐστὶν, ἀλλὰ χαὶ λίαν σπουδαξόντων (548), 
τὸν γλυχύτατον υἱὸν ἡμῶν Νιχόθουλον, αὖθις ἔγχε- 
ρἰζοµέν σοι (59). Καὶ δέχοιο παρ) ἡμῶν τνοῦτον, ὡς 
παρ) ἡμῶν, τὸ μὲν ῥητοριχὸν ἔργον (06) τῷ πατρὶ 
χαριούμενος, τὸ δὲ σοφιστικὸν ἡμῖν. Οἶδα γὰρ ὅτι 

’ θελἠσαντἰ σοι τὸ πρᾶγμα ἑἐπίδρομον. Τοῖς δὲ θαν- 
µασίοις σοφισταῖς τὴν ὀφρῦν µόνον ἀφήσεις, καὶ ὁ 
περὶ τοῦ πλείονος μάχεσθαι. 

Ρυ7’. Τᾳ ΑΥΤῃ (5Ί). 
ἹποξΓίο [ἐεδί ὑπ εάῑῑία Άσο ερἰείοία εἰ! ἐπεοτὶρία, ἑαπι ἰαίεπ Εκάοχίο ἀαίαπι 6636 πο ἀμθίκη 681. Τακίαι 

ονέα οπι εαρεγὶοτίθε» Πι(ογὶς αὁ εεφμεπέίθκα, φις αά ει εεπἰρία ε.πί, αβἰπἰ(αίεπη Λαθεί, αί ία Άον ού 
αἰίμηι φµα!π αἲ Εκάοσίωπε εετἰρίαπι ε.εε οοπείατέ υἰάεαίνγ. δὲ φκίε ακίεπι ἴτεε ερἰεἰοίαε φας εεφκκκίας, Ααὸς 
ῥγα]νίσεε ο. πιεπάαί, οὐ ἑα πιακίπιε υετδα :Ὀϊ υῦεας αυ ενας ρω » 63 φκἶδαφ, ΧΙΙ Λαπο αρἰειοίαπι 
εὐγίρείς (γεφοτίµε, Εκάοσίκπι Ίαπι ἰά [εοίχεε υἰάεαίκγ, αά ηποά εΠι ἠεοίοσκε [9 (ίδιο [ἱμεγὶε Λοτίαίαη; εἰ 
φαΐ, πφμαπι, ουπἰεπάαί, πον αἀπιοάμπε τε[ταφαθίπικτ, πποάο υἰεἰκείι εοπεεάα!, Άθο ΠΟ Άαθ οπικεε ερὶς 
»ογἱρία» 655ε. Αἰἱοφιμί ὑμβρογίνπε Νἱεοθι[ πιεπίίο Νίο ἡπ]εοία [οΥ6ί, ΦΜΕΠΙ Λο 4ΝΜΟ (αγάΐκε ακάϊίογεοσι ἓν- 
αοαέ [μἱ5εε πο ΡΝίαπιει. 

Οἱ0παπι μασίο υὶγίυςθ ἴια ϱ6 ἠαυῦοίἹ μυαπφίἀ, 

αυαπίυπ αἆ Όδυια αἱι]ποί, Ργυβγθθδυπι {ου]ης ᾗ 

ΛΙίαφ ΟΧΥΙΙ. Βοεἱρία 4ΠΠΟ ἆ8ύ. 4 
ας Τὸ μὴ ἔχειν. (0ο. δἱ Οοιπὺεί. τοῦ μὴ ἔχειν. 
μ Μγησικακεῖς. ΤΙ εοἆ. Πυρ. Β. ὅ, οἱ (οπι- 

Ῥο[. ἵη οὐ. ἡμῖν ἀεοβι. . 
60) Προσέπτευσε. Οοπιρο[.: Αὐμιάε μἱ επεριεγεί, 

αά]εοι; δεουΠάΔΗΙ εηίιη, ἱπιπίί, γυς προσέπτυσε 
πποἱήοησπι ἰπάϊσαε, αά (υπ {ρ8ο Εαάοσίας ρτίογοθ 
γἱτὶ 1πιῦο0ς «βγρεµάο ἱρδμῃ ἱμιρυίογίί. οἱ ἰά6ο σοῦ 
θέλοντος, ο/19 γαλίίο θυυάίίης, οὐ γὰρ ἂν, οδἱο., 
αυοά "ο Ἱπίθγγοραίθ Ἱ6ρο οπ Το, δε α9δεγίο. 

(61) Τις πρότερον. ΙΙ οοἀ. Βεμ. οἱ Οο:10εΓ. 1η 
64ἱὲ, τις πρότερος, φιέ ργίογ. 

(53) ᾿Επισχοπικὸν τρόπον. ἰι «οἆ. Ἐομ. οἱ Π. 
Μοπιαο. 8ο Μοτο! {πι οά1ί. ἐπισκοπικὸν θρόνον, φυυά 
Ει]Ι.: Ιπ ερἰεεοραίε εο[ῖνπι. Αι ΟυἱηὺςΓ.: ἴπ ερἰεοορὶ 
ηιογὲς αἱ απἰπικπε, αμ αδὶ 1 οΆπι Το Ονερησίας 1ο- 
οληάυ αἰφι]ἆ ἑμέν]έγιι. 

Πῶς σοι τὰ τῆς ἀρετῆς ἔχει; καὶ εἰ χατὰ θεύν α 
Ὀ Προεληλύθαμεν; ὃ παντὸς σοὶ μᾶλλον ἁρμόζειν (58) 

(55) Ἡ μὲν οὖν παιδιά. [ία οοἆ- Ἱπ ράλι. παιδεία. 
Μος τοσαύτη χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἀεὶθί θοιηὈοί 

ο (548) Λίαν σπουδαξόντων. Μομίαο. φιλίαν σπευδα- 
ζόντων. Μογεἰ. λίαν σπευδαζόντων, ΊπάΡΛοΟΡετε ἰκο- 
(απιήη. : 

(50) ᾿ΕΥχειρίζομέν σοι. Μομίαο. οἱ Μοτε!. ἔγχει- 
ρἰζομαί σοι. 

(56) Ῥητορικὸν ἔργυ. Ιιὰ ου. Πεμ. Β. ὅ, 1ου. 
(αὐ., Ἀογεί. 4ο Οοιμυθί. Πογίαυς («τγοκοσίυς, αἲί 
(6οπ))ε[., υὲ ϱορ]ιϊδιίοα Ρροδίία ναπίϊαίε, 4 Οσίσής- 
ποῃὶ ΡοεορΏί πι ἰγασδεαί, υἱ οἱ εἰαγίας ορὶςι. 66” 
αυεπίο. ἵπ οι ἰι. ῥητοριχὸν ἔριον, απο ΒΙ1.: Βλειν- 
γἰέαια ια1ἱαπι. : 

(57) Αἰίας ΟΧΙΣΧ. δογὶρια εοίεῃΙ 3ΏΠ09. 
(58) Σοὶ μᾶ.. Ίο" ἁρμόζειυ'. Ἱια «ο. 3400, 

φ{ἱἱ ρογιπυ]ε!; οἷο εἳ (οπυε[. Ίη θἆ]ι. σὲ μᾶλλο 
ἁρμόζειν. Ργο σὲ μᾶλλον ἁρμόζειν ΕΒΙΙΙ. ργοροπίΐ 
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ὑπολαμθάνομεν. Ταῦτα γὰρ ἡμῖν φἰλον χαὶ ἀνερω- ΛΑ αυοά εδὶ, ροίῖαθ η Απ αωἱάνῖς αἰἰιά, αρρορίνϊη 
τᾷν καὶ ἀχούειν. Τὰ δὲ ἄλλα χαίρειν ἑάσωμεν, ὅπως 

ἂν ἔχῃ (59). Καΐ τοι χἂν εἰ βουλόίµεθα (60) καὶ 
καῦτα δεξιῶς ἔχειν, δι᾽ ἓν τοῦτο βουλοἰμεθ᾽ ἂν, ἵνα 
ἔχης ὧν ὑπερεῖδες, καὶ πλείω φιλοσοφῇς ἐπὶ µεί- 

ζοσι (61). Ταῦτα καὶ προσείρησ» παρ) ἡμῶν (63), 
χαὶ τῷ χαλῷ Νικοδούλῳ γενοῦ τοιοῦτος, οἷον ἐλπί- 
ζομεν. Εὶ ἂν δὲ (65) χαὶ πλέον αἰτῶμεν, τὴν ἁπλη- 
στίαν ἡμῶν, ὡς φιλότιμος, χόρεσον. 

ΡΟΗ’. ΤΟ ΑΥΤΑ (04). 

οκἰδιϊιΏδηι8. Ναι Ώ9ο θυηί, (119 Ἰαμθηίου οοἱςοὶ- 

(αγί αἰφιιο αιάΐτο βοἰθπιιδ. (ωείογα 4 μοφιο πιοἆο 
6ο Παῦεληί, να]εγο δἱποπηιι5. Οἱ άπαυαΠι, αἱ θΗἱ8Ιῃ 

64 ἰ6 ΡτΟβροΓα Ὠθύῦθτγο ομρίλιηιις, Ἠοῦ μΠ0 ΠοπΙἶηθΘ 

ουρίδπιις, αἱ Ἰαῦοαδ ϱπ:5 οοδπιροἰδεἰ, αιπρ/ίαδᾳ ο 

οὗ απρίϊογα ρἱἱ]οδορ]ιθγϊ. Ἠῶο οἱ δα ιαἰοηῖ 
εδ υ5δ8 ἃ ποδῖφ αοοἱρθ, 6ἱ θᾳγομἰο ἀοἰοφορηιἰ Νΐοο- 

Ῥυ]ο ἰα]επι (6 Ργαῦθ, ὐ4ἱ6ΙΠ 6ΡΕΡΔΙΗΙΙ5. Οιοά οἱ 
ία οιἶ8ίη ροδίἱεηι1θ, ηἱπηῖαΠ ποξίγασι ουρἰἀῑία- 

ἴδιυ, υἱ Πυογα[ΐδ οἱ πιπ]ῆεις οχρἰθ. 

ο ΧχτΤΙΠΙ. ΕΙΡΕΜ. 

ΠΗοτίαίκγ Λας δρἰείοία Εκάοαῖωπε, μὲ οοπίεπρίἑς ορίθιε, ερίειάυγε, ρἰακείθκα, (οίοηµε ἀῑεθμαί 6επετε, ΡΗο- 
οορ/άαπι απιρἰεοία!κ;, εοφθ αάλαγεαῖ. 

Νόμος ἣν ᾿Αθήνῃσι παλαιὸς, ὡς δ' ἐγὼ φημὶ, καὶ 
κάλλιστα ἔχων (65), ἐπειδὰν φθάσαιεν εἰς ἤδην οἱ 
νέοι, πρὸς τέχνας ἄγεσθαι, ἄγεσθαι δὲ τὸν τρόπον 

τοῦτον  προτίθεσθαι δηµοσίᾳ ἑχάστης τέχνη, ὕρ- 
γανα, χαὶ προσάγεσθαι τούτοις τοὺς “νέους ' ὅτῳ δὲ 

τύχῃ (06) χαίρων ἕχαστος, χαὶ προστρέχων, τούτου 
χαὶ τὴν τέχνην διδάσχεσθαι ' ὡς τοῦ μὲν χατὰ φύσιν 
ἐπιτυγχάνοντος (07) ὡς τὰ πολλὰ, τοῦ δὲ παρὰ φύ- 
σιν διαµαρτάνοντος. Τί µοι βούλεται τὸ διήγημα; 

Καὶ σὲ φημὶ χρῆναι, πρὸς Φφιλοσοφίαν γὰρ ἔχεις 
ἐπιτηδείως, ταύτης μὴ ἀμελεῖν, μηδὲ πρὸς ἄλλο τι 
μᾶλλον ἐθίζεσθαι (68) τῶν οὐκ οἰχείων, ἡ ταύτης 
περιέχεσθαι πρὸς ἣν νένευχας, οὐχ ὅτι ἀρίστη µό: 
νον ἑἐστὶν, ἀλλ ὅτι χαὶ προσφυεστέρα. Τὸ δὲξ μὴ 
βιάζεσθαι ῥοῦν ποταμοῦ, καὶ ἡ παροιµία παιδεύει (69), 

Αιπεπίθ γείυβ ος οΓΑἰἱ, 68416 Π16ο ]ιάἰοίο, ργ” 

οἸατἰβδίπιο «οηφ]έυία, αἱ αἀοἰεβοθηίθφ, έάπι ριιῦευ- 

ἴ1{16 4ΠΜΟΒ αιἱρίδθθηί, Δᾱἆ αγί6Β ἀυοθεθοηίμς, 4106- 

τοηίυ; αυίοι αἆ Ώιπο πιράυπ. Ομ]μβρδί αγἱὶο 

Ἱηδίγυπιεπία ραῦ]]οο Ρῥγοροπδύβηµ!ς, ἁἴηυθ αὐο- 
Ιδδοεπίρς αᾱ 64 αἀάυοεβαμίυς. 0ὐοεµηᾳυ9 διίδιη 

ἀεἰεσατὶ 4α6πιᾳυθ οοηἱρίθθοί, δὲ ἰάᾳμο 4οειΓΓθ- 
εί, βυ]υ9 4ὐοφ!ιθ αγίθη οἀσοεβαίέας : ααοά υἰάείί- 

εθῖ ος, υἱ ρ]σίπυπι, Τουίθ διουράσηῖ, αυὐδ Παιν 

ἆμοο ἁρρτοάϊπιν; 46 εοηίτα 68, φὐ9) Ἰωνίία Πα/1Γὰ 
δυφοἱρ]υμίας, 6ρθιη [τμδίγατὶ θο]θδηί. (10 Γ8ΗΠ] Δἱ1ο 

(επι αρθοιαῖ Ίφο Παγγαίο Ἱ Νἰπιίγμπι ἠου αἱο Η)ἱ 

Ῥγονίάθπάμπη 68956, πο ρ]ἱ]οδορ]ίαπι, αἆ (υ η 
έμτα ορίίπιο εοπιραταίυ6 68, ΠδβΙΙραΒ; 4υἱ ουἱαυαηι 
αἰίἱ αγεὶ, ας Ε0ἱ πο δδ1ἶς αΡία δι, ροίίμφ 489116- 

χαὶ ἱπποσύνην δεδαότα μὴ ᾷδειν ἐθέλει (70) ἡ ποίη- 6 685, αιιάπι ης οοπιρἰθοἰατὶς ἂά πι ΠΑίιΙΓὰ 
σις μὴ τί γένηται; μὴ καὶ τῆς ἱπποσύνης δια- 

µάρτῃς (71), καὶ τῆς ᾠδῆς. 
Ρτορθμάεθ, Ποπ πηοάο αιἷα ργῶδἰαηἰἰφθίτηα θ5ί, δε 
εἰίαπι αυἷα αὖἆ ΠαΜΙΓαΙη ἴυδ αοθοππιοάδἰου. 

Ῥοττο πο 6660 γἱ οομἱρειάαπι Πυπι]ηϊς ου ΓΙ ραγωπιία φπρρμθ ἴρα 1 ἀοοθί 95,.4ο Ροθδίθ 
οίαπι αἱ, ααἱ οφαἱίαπάἱ αγίεῃ ἀἰάίορεί, εαιἰαμάἱ οἑμάἰο ἱπιογύϊοίι. Αἰἰοαμί (ος, υἱ πεο οααῖο” 

ΠΘΠΙ, Πθ60 ΠΠδίοΒΠΙ 4688 υΔ{0Ρ. 

5 Εοο]. 1, ὅ2. 

σὲ ον ἑ ν, Τοὐάίίαις : 0(µοά φιἰάεπι, ΠιεΟ 
ΛΑ μα. σι ἱάτὶ ο νά επ {ε Ρεγεετι(ατὶ 
εοπυεπἰέ!. Ὑθγιιπι ή ἱ Πίαγς µ6ς0θ556 θ6ἱ. 

(09) "Οπως ἂν ἔχῃ. (04. ὅπως ἂν ἔχοι. 
(60) Κὰν εἰ βου.Ἰοίμεθα. οὐ. χἂν ςουλόμεθα, 
ϱ!) Καὶ π.είω φιοσοφῇς ἐπὶ µείζοσι. Οοιη- 

ὑοί[. : Ει πια]ογῖθιεφ αμείμ πιαρὶο ϱΗ{οεορΛετὶδ. 
(69) Παρ᾽ ἡμῶν. Ίια εοἆ. εἰ ΟοπιῦοΓ., δἶοᾳιο |6- 

εἰ ΕΙ]. η οάῖί. παρ’ ἐμοῦ. 
(65) Εἰ ἂν δὲ. Ιία σοἱ. ἵ δοἰξ. εἰ ἀεθθί. 
(64) Αίας ΓΧΙΙΙ. Βογίρια εοάθπι 4ΠηΟ. 
65) Καὶ κά Ίισεα ἔχων. εαηπε [οπφε ορίπκα. 
(ο Ὅτφ δὲ τύχῃ. (οὐ. ὅτῳ δὲ τύχοι. 

. Ὡς τοῦ κατὰ φύσιν ἐπιτυγχάνον- 
90 ΕΠΙΘΠ/ΐ4 ΠΟ νου οχρε]η αγ: 
Ναίωγα εεφμί(μγ Φεπείπα φμίοφιε εἶα. 

ΠΟῖ ναἰοὶι ἱπροπίαπα υὐἱ Ἰηιοπάιων; ἱδἱ ἰπιεπάίίαν, 
υυἱ αΏοηίο 5δυα εἰ Ιροηίθγ γοτβαίυῦ, οοβεΠίθ μὸ”- 
Π]η6. 

ι08) Μάᾶ.1.1ον ἐθίζεσθαι. (0ἆ. Ῥα85. Β. οἱ (οπι- 
οί, μᾶλλον ὠθίζεσθαι, ροίΐμε {ε ἱρεε ρε εἶπι ἵπ- 
εΓ6δ. 

΄ (69) Παροιµί/α παιδεύει. Οοἱ.. Περ. εἰ Οοπιυο[. 
χελεύει, /ηῤει. Εος]]. τν, ὅ, Νοιὶ πΙΐ εοπίγα ἴοΥ- 
ΓόΜΙΕΠΙ, 6ο ὀθΙΙδτία εοπίγα ἑείμπι [Πμοἱἱ; 6γ909: Καὶ 
ἡ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ, 1έο εµΓΕΗΠιΙ [1 οϊἱ σἱο[ει- 

[ετ οο[ίθεαδ. Όιιοι ἰοοιπ αἆ 6) αςοοπαιμοαί 
Τήωοῖορας αἱ Ιδίυγ 5 γη ἱπίσρί, ἀίφιο ἰηγ]ίὰ 

τος. 

Μίπεγνα αἰ]πι]ὰ ἰοπιαι. Ηυῖο οἰπιὶίο ορ Ἱ]ι Πο: 
γαἱ, ἶ Ερίεί., απ, 24. 95 : 

Ναίμγαπ εαμείίαε [γεα, ἱαπιεη 5/16 ΓΘΕΝΥΤΥΕΙ, 
Γι πια[α ρέΤΓµΠιρέί [ωγιῖπι νεεφία υἱειγία. 
(70) “Αδειν ἐθέ.ει. 0ο. Βεμρ. οἱ Οοπῦεί, ἐθέ-» 

λειν. ο το. Ερίφγαµιιπαίιη Ιἱ0το, «ΔΡ. Ἴθ, 
1ρ. 1059 : 
ατα θρυ.1.1ήσαντες ἐμὴν ἀπεπαύσατ) ἀοιδήν; 
᾿Ιππεὺς ἱππεύειν ἐδάη, καὶ ἁοιδὸς ἀείδειν ' 

Ὁ "Ην δὲ εις ἱππεύειν δεδαὼς ἐθέῃσιν ἀείδειν, 
Ἀμφοτέρων ἤμαρτε, καὶ ἱπποσύγης καὶ ἁοιδῆς. 
Πο Νοείοςὶ ᾳμγοθηίϊ ο ἐληίοβρεΓὸ ἃ δερριονγ!Όιις 
ἃς ροειῖς οθ]θῦγαί8, α Πδιηίπο 6οΓΙΠ υἱ εεπἱ 
Ρεγίέής ργαἱυθίμτ, τεδροιάεπὶ ροεἰᾶ Γ65 «ἱγογ- 
βἰδδΙΙ5 0956, θ(ᾳΗἱί4γο 6ἱ οαη6ίδ; πεφυο βουὶ 
956 υἱ υ11156 αἱἱα 19 ἵμ ἱίγοαιο ΡεηθΓο εχοο[αίὲ 
εβίογθΠι αὐίθπι οφ Ηἱΐθηι 65896, 36 ϱα Ργορίου μι]- 

γεΏὶ Ώθη 68686, δἱ υἱ οδηίος πιηίπιο οθ]ουγοίιις. 
γἱάρ ΕΓΑΦΠΙΙΩ η αὐαρίο : Εσιιαπαί ρεγίίµε πε 
έαπίεῖ. 

31) Ἱπποσύνης διαµάρτῃς. οο ρτονογυίὺ α- 
ΙΩΟΠΘΙΠΩΙΙΕ, αἲἱ Β{11., οὓς αγίος ουἱοπάαθ 6ἱ οχοιοδ(48 
6556 Ἱπ αυἶυιδ οιπάἰυιῃ Ποδίγιήπ εοοσανίὴ. 
Όπάς ἰιά Απὶκιορυδίς Ροινιἱροίυπῃ : Ἔρδοι τις, 
ἣν ἔχαστος εἰδείη τέχνην, 4Μαπὶ φΐκφκα ποτ αγί6υΝ 
ἑπ ας εὁ επεγεθα!. (ΟΠ. ἃ Οἰοερ., ἀϊδρυι. ι Τι. 
δοαπ8. -- Μαΐϊδιι ἱόρετο, ἵπ ἰοΓι]4 Ρρ6Γςοπᾶ, δι” 
αμάρτῃ. ΒΡΙΤ. ΡΑΤΑΟΙ.. 



0ἱ 

Οι αυίδΠ) εδἰ ἠὸ μθίυγὸ βριιυάο” δι ααἰάεπι Α 

ἔρδο ἰο αρθοἰφπἀο απἰωικἆ νουὶ, ΡΕ πα γ]ίν θἱ Π)0- 
Ευσι μαηρυἱ αρ αἰαυς οἱπιρ]ίοίίαςδ, απἴπιυκαιο αἆ 

αφ γἱέ (γαυιάες θἱ ἱπιροδίυτας ῥάγυιη αΡροδίμις 
οί ἰἀάοποιδ. Τυπ αυἱα ργομη(ὶ 66 αππιϊ Ιηύρ]ς, 

π.οπβοφ 6 Αἰίὰ οί οΓθρία, 3116 δὲ ροηίδρ]αιίοῃεηι 

Ιενί εἰ εχροάίῖτα. Πιο αεοθάἰµ ἀἀγδΓδαε ουΓὰ γα]είιι- 
ἀἰπίς, οἱ οοεροσίφ ἱπβτηιϊίας: ῃά!η που 6οσυ6 ποη 
Ιενο αἆ ϱἱιἱοβοριίασ ροηάμδ Ἰαῦετο Ῥ]αιοπί γίεμηι 
δι. Οµΐη οἰίάπι ϱ5 βρἰαΐθ, υἱ Ίασ αμϊηιὶ ροσυτὺᾶ- 

εἰοποδ ἱπῃθοίαμίας, Νου γθγο ριρεσίαίο {πι [γαηβί 
πὶΏῖ νἰἀθεῖς, 4181 ρ]ογίαγί, Φα φυοά εγαῦθθοεΓα 

β6ἱΦ, ἱΏ 60 ΠΟΠ ΤΊι6βογΙΠπΙ ΠΙΟΓΕΠΙ Γε[6γε. 9εά ηθ- 
αἵ6 δεβἰθσία ΗΕἱ Πῃριὰ εδ, πες πιθἰμς οὕερίως 8, 

ηες οἱγειπι[ογδηθυδ 68, Ώθο ἀθπίιε, αἱ Τοπ ῃαι- 

ὃ. οΠβΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ 294 
Αλλά τίν ἐπιτηδειότης: ὡς γοῦν ἐμοὶ θεωρήσαντι 

χατεφάνη, πρῶτον μὲν ὁ τρόπος χαὶ τὸ (73) τοῦ 
ἤθους γαληνόν τε καὶ ἄτεχνον, καὶ πρὸς τὰς τοῦ 
βίου στροφὰς ταύτας ἀνεπιτήδειον. Ἔπειτα τὸ τῆς 
Φυχῆς εὐφυὲς χαὶ ὑψίνουν, καὶ πρὸς θεωρίαν εὐχί- 

νητον. Τρίτον ἡ νοσοχοµία (Ἴὅ), καὶ τὰ τοῦ σώματος 
ἀσθενές ' ἐπειδὴ χαὶ τοῦτο οὗ μιχρὸν εἷς φιλοσοφίαν 

εἶναι δοχκεῖ τῷ Πλάτωνι (74). Καὶ μὴν καὶ ἡλιχίας 
οὕτως ἔχεις, ὡς ἤδη τὰ πάθη ακλίνεσθαι (76). Καὶ 
τῇ πενίᾳ οὗ χάμπτεσθαί µοι δοχεῖς μᾶλλον ἡ χαλλω- 
πἰζεσθαι. Τό τε αἰσχύνεσθαι εἰδέναι, οὗ χατὰ ῥήτο- 
ρας. ᾿Αλλ’ οὐδὲ φωνὴ µιαρά σοι, οὐδὲ γέγονας χα- 
κὺς (6), οὐδὲ ἁγοραῖος εἶ, οὐδέ τι τῶν τοιούτων 
ἔχεις, ἵν) εἴπω συντόμως, οἷς πλάττει τὸν ἀγοραῖον 
Δημόχριτος ὁ χρείττων εἰς δηµαγωγίαν ᾿Αριστοφά- 

ος εοπρἰθείας, «αωἰάφυμαπι 6ρτυπ Ἰαῦθς, αμἱθις Β νους (71). ᾽Αλλὰ ῥήτωρ χαλούμενος, πάντα πρότε- 
(ρτθηθθπι ρπηίποια Ώοπιοσσίία5 θπρίί αίᾳυο ἱηδίγυ]ί, 

τὶτ οεἰ]ίοεί ρορυ]ασί ριογπαἱομίς ροή Αὶρίο- 
Ρίιαπθ ροίίογ. Ἡδραιῃ ουἱη Γείος γουθγίς, φᾳυἱάνίβ 

4ΠΊ6Π Ρος, 414 ᾳποΔὰ Ππιογθς Αἰποί, ΙπίεΓ 

εἠθίογςς οθηκθεῖθ. Οιοείτοφ ποὶἱ ά ρή]οφορΗῖα, 
αοά 41η αεθορἰφ, Ρεο]ίοθεθ, ηέο θθειπάας ροίι16 

ρον ἡ χατὰ τὸ ἦθος τελεῖς εἰς ῥήτορας (78). ΜΗ τοί- 

νυν θελήσῃς προέσθαι τῆς φιλοσοφίας ὅσον προείλη- 
φας, μηδὲ τὰ δεύτερα ἔχῃς (79) ἓν τοῖς δευτέροις 
μᾶλλον ἢ τὰ πρῶτα ἓν τοῖς µεγίστοις. Εἰ δὲ χαὶ τὰ 
πρῶτα τῶν ἐνταῦθα δοίηµεν, μὴ ἀνάσχῃ ἀριστεύειν 
ἐν χολοιοῖς (80), ἀετὸς εἶναι δυνάµενος. 

ἴπ δουπάἰς ρεὺής, Ύαυλπι ρήπιὰδ ἵπ Πιλσἰπίς Ἠαῦθας, Αίαυο υἱ ριἶβπι ρτίσιαρφ οἰωφιιοηιίφ Ποὶ ἆδ» 

Γη, Πο διβΙηθΔς ἱπίορ ϱτλουἱοβ οχοθ]]ογθ, ΟΠ 414 ϱ866 Ρροςρίς. 

147 0 οἱβηι6 οὗ [6 Ρα1γας Πυνὶᾳυθ τθρίαη- 

(65 ἱπβαπιυτ, ἀίαιθ ἱωμεγ Δὐἀο]εθεσπίυ]ος οἱ (Αυ]α6 
Ιυάἱπιπς, ϱἳ 4 ρἱαυσίθυς {η αἰίμπ ἁμο]ίπουςἹ Μὶ- 

βτοππμ5 ἠίηο, τὶγὶ οῆοίαωις, φοιηπ]α ργο]Ἰοίδιης, 

μμ ῦγαθ ΡΓΦΙΡΓΟΑΠΙΣ, ας νίμο οὐθείφωεπία, 

Ρίηδᾳυε ἁἀοἰοσί παπι νυλυρίαί ΏλρεπβΗα, γείῃ- 

ΠΙΔΠΙµ5. ΑΙίοφ οεουραίοδ ἰδηεκηί, Ἰ]αοίθηί, ἰἱυάἱβ- 

ρεπίυς ἰην]άΐα, οἳ ἔδπιρας, αἱ {οτίωπα. θυοἆ οεῖ]]- 
ραί Όθγυπι Ἠυπ]απασυπ]} ἱποουδίαπίίαπι αρρε]]αηί, 

γα]θληί (ητοπί, ρεϊποίραήδ, 0Ρ68, βρ]επάογεθ, ε]ὴ- 

Ἰ0μεδ, «888, Υ11ἱΦφ Ίιῶρ οἱ ἀεερίεαδί]ς ρ]ογίοια, 

(79) Ὁ τρόπος καὶ τό. Ιἰ4 οοἆ. Πομ. οἱ Οοηιρε[. 
ἔπ θ1ξ. ὁ τρόπες ἐστὶ χαὶ τό. 

15) Ἡ νοροκοµία. ΒΙΙ. : Αάνεγεα υα[είμάο, 
14) Δοχεῖ τῷ Πάτωνι. [τὰ Μοπίας. εἳ Οοιπῦε{[. 

ᾗη οάτι. τὸ Πλάτωνι, Ρἰαιοπὶ οἱεωπι ϱεί; 40 Ρτοἰηάο, 
αἰι Β{{., Αοαάοπιίαπι {ηδαἱυ0γομῃ Αι ἰοουπι 6]δ- 
Εἰδ8ο ἀἰοίίαντ, υἱ μπι ροπµ5 οοτροςΐ Παδίυς, 
λΑπηΙθΙ πἰπιία νε Ἰωχυγὶο ἀπιρυίαγοίυν. Υἱάθ 
Ειοίπαπι ἱω εἷας για. 

(19) Τὰ πάθη κ.ἰίγεσθαι. Οοπιυεῖ. : Όἱ ᾗαπι 
Ρεγιμγθα[ἰοπεν αἴφιμε οἰιία [αἰἰκεααί 6ἱ ροπεϊἰἆαηἰ. 
ΜΟΣΧ, ΡΤΟ χάπτεσθαι, πιογετὶ, τοἀ]ι 111. κάµ.πτε- 
σθαι, [ταπφἱ ; δίεᾳιε Ιεβεπάμπ ρτοροπιηἰ Μοπίαο. 
εί (ο) οί. 

(76) Οὐδὲ γέ]ονας κακός. Ἱιι οοᾱ, 30343, ας 
ϱοι)ὲ[. Αἰία5 χαχῶς, Πές π]αία ἱπάο[ίβ Ιιοπιο 65; γαι, 
Ππαίε παίιφ ο5. Βἱ]]. : Νεο αιαίε [αοίις ες. ἵπ δὐ1ε. 
ρὐδὲ γέγονας καχῶς, αἱ [οτίθ Ιδρεπάμιῃ οὐδὲ γέγω- 
γας χαχῶς, πεφιθ εἴαπιαα ἱπιρμάθιίεγ, ΠιΟΓΟ δεἱἡ)οθί 
Ηιοτιμάθιὴ ρυἱοςορμογαπι. 

(77) Δημόκριτος ὁ κρείττων εἰς δηµαγωγαν 
Ἀριστοφάνους. ΙΔ οοἀ. Β. 4ο (Οοπιυθδ[. Ημίο |6- 
«ἰ]οπί [αγεὶ φιιοι 49 Ώδιποογίίο δοπἱθῖἰ θυἱάας : Ἶρξε 
δὲ ἐν Ἄθδίροις, διὰ τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τιµηθείς, 
ργα [1 εί Α 4ετίίαγνπι τεὶρμδ[ίει : φιιῖ ΙοπΟΥ ργο- 
Ριεν ἱρείμσ «αρὶδιιιίαπι Ιαδίς [μ. Οἱ οἰἶαπι 8” 
εριυῖῖΐ ΑΙἨοηΑ5δ, οορποπι]ηλίέης Γη] ραρίοπίία, οἱ 
οἰαγὶνδίυυσι ἡμίορ ΡΗί]οβδορΏυ» Ώρπιδη οὐαίέ : 
ϱὐ) ἱίαφιο πεγίίο Αγἰκιοριαι] οοπιίςο απιεροπίε 

Ρ αἀπιοποπας, αἲι ΕΒΙΙΙ., 

Μέχρι τίνος φυσώμεθα τοῖς μικροῖς καὶ χαμαὶ 
ἐρχομένοις, καὶ παίζοµεν ἓν μειραχίσχοις χαὶ πλά- 
σµασι, χαὶ ὑπὸ τῶν χρότων αἱρόμεθα; Μεταδῶμεν 
ἐγτεῦθεν, ἄνδρες γενώµεθα, ῥίψωμεν τὰ ὀνείρατα, 
παραδράµωμεν τὰς σχιὰς, ἄλλοις παρῶμεν τὰ «ερ- 
πνὰ τοῦ βίου, καὶ πλέον ὀδυνηρά. "Άλλους πραγµα- 

τευέτω (81), χαὶ µεταῤῥιπτείτω, χαὶ παιξέτω, φθό- 

νος, χαὶ χρόνος, χαὶ τύχη. Ὅ δἠ φασι τῶν ἆνθρω- 

πίνων τὸ ἄστατον χαὶ ἀνώμαλον (83), ἑῤῥῥέτωσαν 

θρόνοι. δυναστείαι, πλοῦτοι, λαµπρότητες, ἑπάρματα, 
πτώματα, τὸ εὐτελὲς τοῦτο δοξάριον χαὶ ἁπόπτυατον, ᾧ 

Οτεροεῖιφ. [η οι]. οἷς πλάττει τὸν ἀγοραῖον Δημό- 
Χριτον εἰς δηµαγωγίαν ᾿Αριστοφάνης, αιο ΒΙΙΙ. : 
μίδ Αγἰε(οβίιαπά» [ογεπεέπι ἵέκπι Γεπιουγέίέκκε αἱ 

Ῥορψίαγεπι φιδεταἰοπεπι ᾖποῖί αίφκε ἱπείγμί. 
(78) Τελεῖς εἰς ῥήτορας. Βλείογες δρίπο απἰᾳαή 

οὐυἱγοσίιδειοπ]ό οἱ πια]εάἰεεπίιί γιο Πάβηα ος 
ῥαγιο Ιαῦογαῦομί. ἤφο ΕΙ]. 
| (79) Τὰ δεύτερα ἔχῃς. (004. Ρατ. εί ὑοπινεί. 

τν. 

(80) Ἀριστεύει' ἐν κολοιοῖο. Ἠοο ρτονεγὺὶο 
Ριβδίλγε ἱηπίου ορίίπιον 

οἱ ριφδίαπιῖςαίπιος τῖγτον (αωαἰεπουη(μθ Ίουιῃι 
ίοπετο ϱυάΠΙ βῃρίπιυπ ἵπμερ Ρρετάϊιο οί ρτοΏιρα- 
ιο : οοπίΓα θὐδιπ 4θ (ρφατο Ἰδβίμς, αιἱ ἵη 
ΜΑ «αοάκπῃ εἰ ἱρποῦ]ὶ οβρἰἀο ΡΠιπις «566 ΠιΔ- 
εὐαί, αμᾶπι Ἡοπιρο θδειιπάς. θεά ργοίθοίο υἱ οἱίπι 
ὑτοιοπίαίαγυπι Ρροδίγεπηιις γεἱἰαιογαπῃ (ΓΦεοταπῃ 
Ριίπιας ο559 ὀ]οεῦ.ίυς, Ἱέα αὐὶ γαί οχἰγοπιαϱ) ἰπίθς 
νεγρς ΟἨΡ]5ιὶάπρς εεησί ἱοσμίῃ, οἱίαιη ορίίιπο σεπ- 
εἰ, νε] ϱο αἱ ἱπίος Ἠουιίηθς Ιημπάο αάάῑοίου Ρτο- 
Ραϊΐφκίπιο νἱἰνίὶ, Ργδιαηιίος ρεπφομάς8 ϱ8/. 

(81) "Α..Ίους πραγµατευέτω. (04. Ρας. οἱ Ἑ. 
ὤ, ἄλλους πεττενέτω καὶ µεταβῥιπτείτω φθόνος, 
Α/ἱος (μάίβορηίμΥ εἰ ]αείοπί ἑποίαάϊα, οἱδ. 
93 “Ὁ δή φασι τῶν ἀγθρωπίνων τὸ ἄστατον 

καὶ ἀνγώμα.λον. ιν φεηιιεηίΌιις αρίίιιφ Ίάηρι γε” 
ἀίπις, Ίο νθγὺα ΠΙ{ ρο[ογ 3ἆ ϱ4 αὐδ ριαες- 
ἁμηι, γοάιίαιο : δί [υγίνλα, εἷς οΠιν Ταγάπι ν- 
πισπα γι) ἱποοπείαπίίαια αρρε[ἰακ). 



05 ΕΡΙΣΤΟΙΑ ΟΙ ΧΣΙΣΧ. ου 

μᾶλλον ἀδοξήσει τις αἱρόμενος (85), ἡ Υελώμενος Α εκ Ύὐα ρἰας εαρίαί ἀοάθςογῖς φιἱθρίαπῃ, δἱ 64Π. το- 
φὰ τῆς μεγάλης ταύτης σχηνῆς παἰγνιά τε χαὶ θεα- 
τρίσµατα. Ἡμεῖς Δὶ τοῦ λόγου περιδράξωµεν, καὶ 
Θιὸν ἀντὶ πάντων ἔχειν ἑλώμεθα, τὸ µόνον διαρχὲς 

ἀγαθὸν χαὶ ἡμέτερον ’ ἵν ἡμῖν καὶ τὸ ἐνταῦθα εὖδο- 
κιμεῖν γένηται, τοῖς ἔτι μικροῖς (84), χαὶ τοῦτο ζη- 
φοῦσιν, ἡ τὸ ἐχεῖθεν πάντως. ἐπειδὴ τῆς ἀρετῆς 

ἆθλον, θεὸν γενέσθαι (85), καὶ τῷ χαθαροτάτῳ φωτὶ 
καταστράπτεσθαι, τῷ ἐν τῇ τρισσῇῃ µονάδι (80) θεω- 
Ρουµένῳ, ἧς νῦν μετρίως ἔχομεν τὰς αὐγάς. Πρὸς 
ταῦτα ἴθι (87), πρόδαινε, πτεροῦ τῇ διανοίᾳ, λαθοῦ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, μηδαμού στῆς τῶν ἐλπίδων, ἕως οὗ (88) 
ἔλθῃς ἐπὶ τὸ ἄχρον ἐφετὸν καὶ µαχάριον ' καὶ ἡμᾶς 
ἐπαινέσεις, εὖ οἶδα, νῦν μὲν ὀλίγα, μικρῷ δὲ ὕστερον 

ἀφθονώτερα, ἐπειδὰν ἵδῃς σεαυτὸν ἓν οἷς ὀπισχνού- 
'μεθα, χαὶ μὴ κχενὴν µακαρίαν ταῦτα εὑρίσχῃς (89), 
μηδὲ διανοίας ἀναπλασμοὺς, ἀλλὰ πραγμάτων ἁλίς 
θειαν. 

Ροτίοίι αίαυο δυρογΌὶαί, (πι οἱ ἱγτίάθαϊ Ππαρη:8 
μα] 668 Ἰμάϊογα, Πυράδᾳσο ἰλμθαίτίοβθ. ΝοΒ 
Ὕοετυαπι οοπιρ]θοίβΙΏΙΣ, 40 ρτο οπιπἰῦμς γοῦυᾶ 

Ῥειπι Ἠαῦεγο ορίθδιη6, δοἱαΠα, ἱπᾳΙᾶΠΙ, Ρ6Γ6ΠηΘ 
]ιά Ῥοπιιπα οἳ ποβίγυπα. Ἱία δι, υἱ Πίο 4οαᾳυθ 

6ρ]οπάογεπῃ 49βεφβπΏῦς, φυαπάΐα Πηἰπιίγηπι ραγνο 

αάμυο ΔΗἱπΙο 8µΠηυ5, Ἰάᾳυμθ ἁΡΡείίιηιΒ, δμί οοΓἱθ 

ἵπ [υίυτο ὤνος αυαπάοφιάθτο γυἱγιυίς ργαυίμπα 
οδι, Ώδειπι Πατί, 3ο ριγὶδβίπιο 11ο Ιαπιίπο ἱγγαάίαςί, 
αιοά ἵπ (τἶπα υπίίαίᾳ οοηθἰἀθγδέΗς, οµ)18 η υπο τα- 

αἱ Ἰθνίίος ἑαπίήπι ροερίγηρῖπυγ. Λά Ὀδο οο- 
ἰθιάθ, Ρτορτοάθτθ, απίπιο γοιίία, γἰραπι ΦίοΓηΔΗΙ 

αιτὶρθ, ΠΙΘΩΙΙ9Ι 668 (138 Βἱθίθ, 4ουβᾳυε αἱ {- 

ιά 8υΠπΙπῃο οχροἰθοπύσπη δὲ Ὀεαίυπι Ώοπυπι ΡρέΓνΥετ 
ἨθΓίδ. Λο Π0Ο8, πι]ληῖ «γεἀς, ἰαιάαυῖς, πιο φυἱάθιηῃ 

Ρατοῖαθ, Ῥαιἱο ροβί αυίοπι υμθγίμθ 6ἱ οορἰοβίνδι 
«Π6πιμθ οἵ πι ἵπ 60 ΤΘΓΗΙΩ δίαία, ᾳὔθπι Οἱδἱ ρο]ἱοε- 

ην, (δἱρθιπι οοηβροχκθσῖθ, 30 ΠΟΩ ἱπβῃθαι {ε[ἰοἰέαίομπι, η9ο Πθηίίθ Βριπεῃία, δοᾷ ΤθΓαπΙ τογαίειη 

Ἰαερ 61569 ἱπνοποτίς, 

Ρ0θ., ΤΩ ΑΥΤΩ (90), α απχιχκ. ΕΙΝΕΝ. 

Ιπ ερἰειοία 379 εἷο αὖ αὐγμρίο ἱπεῖρίε Θγεροτίμε « Ου]ἁ αἳδ] Αυτη {6 λῖ9 νετδίδ ρογπιογεα8, θἱ ἄοοσμάϊ 
Γαυπυ6 ἀεροπθβ Ἰ (κα υεγδα αρεγεῖκε ΝΟ Ροδεκπ! ομετίοτεπι ΓεΓεγγε αὖ ἀεείσπατε ερϊειρίαπι. Φ απι ρεγπιοίκηη 
Κκάοσίωπε, μὲ επι αγεἰσείπιε οοπερἰεείαἰκν ρετωγρεί σγεφοτίκο. 

Τί φῇς ; πείθοµέν σε τοῖς λόγοις τούτοις, χαὶ µε- 
ταθήσῃ (91) τὴν παίδευσιν, καὶ μεθ) ἡμῶν Ταχθήσῃ 
τῶν ποτὲ χατὰ σὲ, νῦν δὲ, εἰ δίδως εἰπεῖν, ὑπὲρ σέ; 
ἣ δεῖ σοῦ χατεπφδειν µαχρότερα; μηδαμῶς, ὦ θαν- 
µάσιε, μὴ τοῦτ' ἀναμείνῃς. Αἰσχρὸν γὰρ τὸ πλεῖον 

Οιἱά αἷνῖ πηυσι {6 ἡῖς γετοὶβ Ρεγπιοτδηις, ϱἱ 

ἀοοθηάίΐ πιαπι6 ἀ4εβομεδ, 3ίΠιθ αἆ Πποβ, ϱυἱ 4υοη- 
ἆαιρ εἰ δἱηι]]θ 6ΓΑΠΙυΒ, ΠπΙηΟ ἁμίθΙη, 8ἱ Ρο ἴθ Ιί8 
Ιοᾳυἱ Ἰἱοραί, ἰθ δΗβΘ6ΓΙΟΓΘ6 8ΗΠΙΗ8, {9 αρρτεροῦὶς Ἡ 
Λη {κα Ιοηρίοσὶ 148 ογαίῖοηό ἀεπηι]οεπάις 65 Ἱ Νο, 

ἔχοντα, τὸ πᾶν ἐλλείπειν. Εἰ γὰρ ἡ ἀρχὴ (99) τὸ 6 4π350, πεἰτίθορ γἱτ, Ώθ ἱά θχβρεοίθδ. Έωτρο ομίπι 
ἥμισυ τοῦ παντὸς Ὑΐνεται, τοῦ ἡμίσεως τὸ πλέον 

τί ἄλλο γε, ἢ τὸ πᾶν;, Εἰ μὲν οὖν ἀρχοῦντες 
ἡμεῖς εἰς παραίνεσιν, ἔχει ταῦτα χαλῶς, καὶ μηδὲν 
πλέον ἐπιδητείσθω. Εἰ δὲ δεῖ σοι χαὶ χρείσσονος συµ- 
ούλου, μετὰ βουλΏης μὲν οἰνοποτεῖν Σολομών σοι 
παραχελεύεται (95), ἵνα μὴ τῇ τοῦ βίου µέθῃ καὶ 
δίνῃ περιτραπῇς. Ἐγὼ δέ τί φηµι μικρὸν τῆς συµ- 
ῥουλῆς παρατρέφας Μετὰ θεοῦ βουλεύου, χαὶ οὗ 
ῥὁμαμαρτήσεις τοῦ δέοντος, 

οί, ουπι αἱ απιρΙΙΟΓΘΠΙ Ώαῦθαί ραΓί6ΠΙ, ἰοέ ή ηοϱ 

αἀἱρὶδοὶ. Λαπι οἱ ρεἰποἰρίαπι {οῦις τοὶ ἁἰπι αἱ 

δὲ, ααοά ἀἰπιλάίμια οχοθάἰί, φιὰ αἰ]ιά, (µ 81 {0- 

έωπι 6996 απεαί Ί Λο οἱ φμἱάριη εοιιθἰ]ίο ποβίτο οοη- 
εεπειιδ 68, Ῥγα οἰαγθ ος Ἰαὺεί, π6ο φαἱἰάφυααρι ρες» 

"έθγθα γοαιἰγαέυγ. Θἱω αυῄοῖη η δὶ ΡργβΙΙΙΙΟΓΘ Πιοτ 
πἰῖογθ ορια» οςί, Π]ιά αμἱάθπι πιοηοί Φαἱοπποι δν 
μέ οµη) οοβαϊ]ο γίπυπ ΌἶὓαῬ, ηὸ πιυπϊ Ἠι]υ8 ἰο- 

πιμ]θηίία οἱ νογµρῖπε αρατὶς. Έβρο αιίδιω ορηςὶ]ίο 
Ἱδίο μοπιἡ] ἱππιυαίο, Ίου ἀἱοο: Οωπι Ὀθο θὐπεαίίυπι ϱ1ρς, οἱ αἩ ο[βεῖο Πηληίπιο αΏοτλβίθ. 

ο. Ερο[ἱ.ακσχι, 59, 

(85) Τις αἱρόμενος. Ἀοπίαο. 6ἱ Μογεὶ. αἱωρού- 
ος Ηαπο ται νου ΒΙ. : Εσ εα βίο άθλο, 
ροτἰε φμἱερίαπι εαρίαί, αἱ απίπιο ε[είαίκν καπι εἰ 
ἱγγὶάέαίμγ, ας ἀεπίφμε πιαφπς μ]ὰε Ἓρεπα ἐάέετα, 
πκόσφιε (Πιεα(γίες. Ειδηίπι τὰ παίγνια γερὶ ΡοἰεβΒῖ, 
γεὶ ἃ ραΓΙοἱρίο γελώμενος, ΡΓοΟ γελῶν, ναί 4 νετΏὂο 
ἑῤῥέτωσαν, υἱ οπιπία ἱμίου ἀπόπτνυστον εἰ τὰ τῆς 
μεγάλης... ΙδβαηίΗΓ παρενθετικῶς, ΡλΠΙεἱρἰο γελώ. 
µενος Ρ4δδίνο 5υπρίο. 

(84) Τοῖς ἔτι μικροῖς. Ἐκ οω]εφίὶ ρΙ]]οδορΏία, 
Ἰπφυ]ί, Ίου ἀ5δεηιοσίς, υἱ οἱ ἵη ἠαο νἱία οἶατυπῃ οἱ 
ρεἱεῦτο Βἰ ΠΟΠΙεΠ (υπ (εἰᾳμίάθπι ποπάσπι ϱ0 
Ῥγονοοίυς οἱ υἱ ἠυπαπησίη ᾳ]οτίαπ ΦΡοΓηαθ), 6ἱ η 
(6110 νο βρ]οπάϊάιιπι οἱ 1]μβίτθ. 

(86) Θεὸγ γενέσθαι. Μυπίαςο. δἱ Μοτο]. πλησίον 
Θεοῦ γενέσθαι, Ώου ῥγοσίπιπι βετὶ. 

(86) Τῷ ἐν τῇ τρισσῇ µονᾶδι. ΒΙΙ. : θµοά ἵπ 
εγίριεἱ απαίοε. θὰ τοχ (εί ἀυσίος ηἰπῖ η, 
αθς ρτοδαία (ου]οβῖ5. 

63) Πρὸς ταῦτα ἴθι. 8ὶο επῖπι Ἰοσεπά η, αἲί 
Ὦ]]., εἱ η Ἐτου., ποη ἴσθε, ιἱ ἱηπ Ἡθιναρ οἱ ἵπ 
αἱ ὑυδήαπι θάῑι. Μοχ, πτεροῦ τῇ διανοίᾳ. ἴία εοά, 
Ῥαυν. οἱ Οαπιῦθ[. Τι θὐἰ. πτερὸν τῇ διανοίᾳ. Μοη- 
αυ. οἱ Μοτε]. πτεροῦ τὴν διάνοιαν. 

(88) "Ἔως οὗ. [να οοὰ. 3092. ἵπ οἁ]ι. οὗ ἀεθρί, 
(89) Ταῦτα εὑρίσκῃς. Ουά. Πορ. εὑρίσχοις. 
(90) Αίας ΟΧΧ ῥοεἱρια θοἀθδίῃ 4ΠΠΟ. 
(9! / Καὶ µεταθήσῃ. ΒΕΠ. : ΕΙ εγκαάἰἱοµεπι εοπὶ- 

πικιαδὶς. Μοπίαυ. οἱ Ἀογεἰ. ἵνα µεταθήσῃ. 
(92) Εἰ γὰρ ἡ ἀρχή..Ιὰ ες οοᾱ, δδ., αἰοᾳιθ 

Ἱδρεηόάιῃ ργοροηίί ΒΙΙ. ἵν οὐἷι. ἡ γὰρ ἀρχὴ, 
ἀθεςί εἰ. ιο Ἡοταί., ἵ Ερίει. τι, 40 : 

Βιωμιὶάζνπι (αειὲ, φκὶ οαρίε, Λαθεῖ. 
(95) Παρακελεύεται. Ῥ]υτες οσο. οἱ ' 

διαχελεύεται. Μυχ, τοῦ βίου. Ρὶρ Ῥαυ, εἰ ΄ 
Εάῑί, ποιιπἡ{ τοῦ οἴνου. 
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ἔρ5ο ἰο ερθοἰθμάο Απἰπιαάνογ, ρΕίπυπι τἱίῶ οἱ Πιο- 
τυσι μαηῃυἱ {ές αἰπιιο οἰπιρ]ϊοίίας, απἱπιμδαιο ο 

ας γἱέ (Γαυάθος θἱ ἱπιροδίυτᾶς ῥαγµιη ἀρροβδὶμις 
ρὲ ἰάοποιδ. Έυπ αυἱα ργᾶδµαηί! ϱ6 απίσιι ἰπάρ]θ, 

π.επίοφυθ Αἰί4 εἰ οΓθρί8, Δίη6 αἆ ροπίδιηρ]αιἰοῃοπη 

Ιενὶ δἱ οχρούἰία. Πιο αοοθάἰμ ἀἀγθίβτε ουΓα γα]είι- 
ἀῑπίς, οἱ εογροςίς ἱπῃγιηίίας : ῃΔίη που 4οφυ6 ηΟῃ 
Ιονο αἆ ρἱι]οθορλίἁπι Ροηά15 Ἀαβεγο Ῥ]αἱοηί γίεμΏι 

εδι. Ου οἰἶασ ϱ5 Φ2ἱ119, σὲ 9 α]πιί ρεσιυτόα- 

έἶοπος ἱπῃδοίδηέαγ. Νθυ Υγογο ΡαυρθΓίαίο 0 [Γαηρ! 

πϊιὶ γἱἀρτῖδ, 4υᾶπι ρἱοσίασὶ, δα φᾳυοά εγανεθοθΓό 

86016, ἱῃ Θ0 ΠΟΠ ΓΊΙΘΕΟΓΙΠΙ ΠΙΟΓΘΙΩ Γείθγε. θεά πθ- 

ᾳὐ6 δερἰοσία ΗΌἱ Ππρυα εδ, πες πιφἰις οΠδριυς 68, 

ηος οἰρομπι[ογαηθις 68, ηες ἀθμίαιθ, μὲ Γοπι Ραι- 

5. 6ΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ 

Οι αμίθηι εδἰ ηφο μδίυγ 3ριἱυάο” δι φυἰάεπι Α 

ο. 
Ἁλλὰ τίς ἐπιτηδειότης, ὡς γοῦν ἐμοὶ θεωρήσαντι 

κατεφάνη, πρῶτον μὲν ὁ τρόπος χαὶ τὸ (73) τοῦ 
ἤθους γαληνόν τε καὶ ἄτεχνον, καὶ πρὺς τὰς τοῦ 
βίου στροφὰς ταύτας ἀνεπιτήδειον. Ἔπειτα τὸ τῆς 
Φυχῆς εὐφυὲς χαὶ ὑψίνουν, καὶ πρὸς θεωρίαν εὐχί- 

νητον. Τρίτον ἡ νοσοχοµία (2), καὶ τὸ τοῦ σώματος 
ἀσθενές ' ἐπειδὴ χαὶ τοῦτο οὗ μικρὸν εἷς φιλοσοφίαν 

εἶναι δ2κεῖ τῷ Πλάτωνι (74). Καὶ μὴν καὶ ἠλιχίας 
οὕτως ἔχεις, ὡς Ἠδη τὰ πάθη αχλίνεσθαι (75). Καὶ 

τῇ πενίᾳ οὗ χάμπτεσθαί µοι δοχεῖς μᾶλλον ἢ χαλλω- 

πἰξεσθαι. Τό τε αἰσχύνεσθαι εἰδέναι, οὗ χατὰ ῥήτο- 

Ρας. ᾽Αλλ' οὐδὲ φωνὴ µιαρά σοι, οὐδὲ Ὑέγονας χα- 
χὸς (76), οὐδὲ ἁγοραῖος εἶ, οὐδέ τι τῶν τοιούτων 
ἔχεις, ἵν) εἴπω συντόμως, οἷς πλάττει τὸν ἀγοραῖον 

Δημόχριτος ὁ κρείττων εἰς δηµαγωγίαν Αριστοφά- 

οἷε οοπρἰθείας, (πἰάᾳιαπι 6ργύπ Ἰλῦοδ, ααέρις Β νους (77). ᾽Αλλὰ ῥήτωρ καλούμενος, πάντα πρότε- 
{ρεθηδθπη Ἀρπιίποια Ώοπιοσσίίας θπεὶέ αἰᾳυο ἱηδίγυίε, 

τὶς οεἶ]ίοει ρορι]ατῖ ᾳιεγηαίορίο ροσιί]α Αγὶδίο- 
Ρ8πθ ροµίος. Ύδγυιη ουσ λείο; νουςσῖδ, αυἱάνίβ 

μαίπεπ Ροµΐι8, 4µ.πι αοᾶὰ Ππιογθθ αἰποί, Ιπίος 
Γἱθίογοθ οθη9θΓῖθ. Οιοσίτοα ποῖί! ἰά ρμ]οφορΗί», 

«1ο ]αΐ1 αοοθρἰφε, Ρεο]ίοεζθ, ποο θθουπάα5 ροῦ/ιι5 

Ρον ἢἡ κατὰ τὸ θος τελεῖς εἰς ῥήτορας (78). ΜΗ τοί- 
νυν θελἠσῃς προέσθαι τῆς φιλοσοφίας ὅσον προείλη- 
φας, μηδὲ τὰ δεύτερα ἔχῃς (79) ἓν τοῖς δευτέροις 
μᾶλλον ἡ τὰ πρῶτα ἓν τοῖς µεγίστοις. Εἰ δὲ καὶ τὰ 
πρῶτα τῶν ἐνταῦθα δοίηµεν, μὴ ἀνάσχῃ ἀριατεύειν 
ἐν χολοιοῖς (80), ἀετὸς εἶναι δυνάµενος. 

ἰπ οδοευπἀἰς γευις, αυ ρήπιας ἵμ Πηλσ]σιὶς ᾖαῦθαμς, Αίαιο υἱ ριἶλη Ργίσιαφ ε]ωαιοηιί ΒΗὈὶ ἀο. 

ΕΗ115 Πθ διβίηθας ἱπίόν ϱρελου]ος οχοθ]]ογθ, οἵπι 361114 6656 Ροδβἰβ. 

147 Οὐοὐδᾳ16 ο) τοῦ Ρ4ΓΥ46 πυπωίφιθ τθρίαη- 

μο5 ἱπῄαπιυς, αἰᾳιθ [ωέος αἀο]εφοθπιυ]ον οἱ [40υ] 8 
Ιυάζπλας, οἳ 4 Ρἱαυδίους ἱπ αἰίμπ ἁμοιπιυν Ἱ Μἰ- 

βτοιηας ᾖίπο, υἱτί οΠοίαωας, φοιηπία ργο/]οίδιλυ, 

υ1ηγαθ ῬΡΓβρΓρΔηΙς, ας νῖίω οὐυ]εοίφιπεπία, 

Ρίμδᾳυε ἀο]ογῖφ φαπι γι]υριαίίς Ἰθυεπμα, γείῃ- 

αάαπιµ5. Αἱἱοφ οοουραίος ἰδπεδηί, ]οεηί, ἰυάιῆ- 
ρθπίυς ἱηνίάία, οἱ ἑδππρια», οἱ [υτίωπα. θὐοά οἱ] - 
ροί τθρυπι Ἱυπ]απασαπ] ἱηοουραηίίαπι αβρε[ίαηί, 

γαἱθαηί (ητοπί, ργϊποἰραέηδ, ὀµ68, βρ]επάογες, εἰ» 

ολες, οἈδυθ, νἱ]ί Ἰμρ θἱι ἀθερίεαί]ς ρἱοβίοία, 

(79) Ὁ τρόπος καὶ τό. [ια οοἆ. Ὦεμ. οἱ Οοηιῦοί. 
η οἱ. ὁ τρόπες ἐστὶ χαὶ τὀ. 

(75) ἩΗ νοσοχοµία. Βἰ]Ι. : Αάθεγαα υαἰείκάο, 
(74) Δοχεῖ τῷ Πάτωνι. [νὰ Μοπίαο. εἰ ΟοιπΡεί. 

ᾗη οτι. τὸ Πλάτωνι, βιαἰοπὶ οἶεμπι ϱεί; 3ο ρτοἰηε, 
αἰι ΒΙἱ., Δοαάοπιίαϱι η άῦΓοῃῃ Αι] οευπῃ ο]ο- 
μίσος ἀῑείέαρ, υἱ πὶπίς Ῥοπυς οοΓροσίθ Ἰαβίέις, 
απηυα!ή Πἰπιία νυ]ί5 Ἰαχυτίε αππρυίαγείυτ. Ὑϊάθ 
Εἱοἰπιπ ἵπ ε]ὰς γἱια. 

(15) Τὰ πάθη κ.1νεσθαι. Οοπιῦε[. : Ὁέ απι 
ῥετιμγβα[ίοπεε αἴφμο υἰεία [αἰίεερπί εί ροποίάαηέ. 
ΜΟΣΧ, Ρτο χάπτεσθαι, πιογᾷεγὶ, τοὰυ]ί Βἱἱ. χάµττε- 
σθαι, [γαπαί ; δἶεῃιο Ἱερεπάμπι ρτοροπυί Μοπίαο. 
εἰ (οι)6/. 

(76) Οὐδὲ γέ]ονᾶας κακός. ἵμι οοἆ, 3033, ας 
ϱοι)οΓ. Ας χαχῶς, πες πῃαία ἱπάρ[ίε Ιιοπιο 65» νο], 
πιαία παίις 65. ΕΙ]. : Νεο πιαίε [αείιις εδ. ἵπ οὐἱι. 
ρὐδὲ γέγονας κακῶς, αἱ [οτίθ Ιερεπάμιῃ οὐδὲ γέγω- 
γας χαχῶς, πεφιέ εἴαπιας ἱπιρμάσίεγ, ΠΊΟΓΕ οἱ ἡ]οεί 
Ηιιογόλιὴ ροςορ]ιογιιπι. 

(77) Δημόκριτος ὁ κρείττων εἷς δηµαγωγίαν 
Ἀριστοφάγους. ΙΔ οο08. Β. ασο Ωυπιυεί. Ηιὶς ἰ6- 
ε«ἰἰοπί [ανοί α οι ο Ώοδιποογίίο δορϊθἰι Θυἱάάς : Ίρξε 
ὃὲ ἓν ος διὰ τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τιµηθείς, 
ρα εἰ Αὐάεγίίαγωπι γεϊριδ[ίες : φιὶ Ποπογ ΡΤο- 
ΡίεΥ ἱρείμς φαρίειιιίαπι αδικο [εἱί. Οἱ οἱἶδπι νο” 
κρυῖΐέ Αἰλοπαδ, οορποπϊπαίις Γυιί φαρίεηίἰα, οί 
οἰαγἱνδίησ ἱμίου Ρ)ΙΙοδορΏο ποπ οὐ ίε : 
ϱυΏ Ιίαφιο Πεγίο Ατὶιοριαηὶ οοπιίςο ἁπΙεΡΟΛΙΕ 

Μέχρι τίνος φυσώμεθα τοῖς μικροῖς καὶ χαμαὶ 
ἐρχομένοις, καὶ παίζοµεν ἓν µειραχίσχοις καὶ πλά- 

σµασι, καὶ ὑπὸ τῶν χρότων αἱρόμεθα ; Μεταδῶμεν 
ἐντεῦθεν, ἄνδρες γενώµεθα, ῥίψωμεν τὰ ὀνείρατα, 
παραδράµωμεν τὰς σχιὰς, ἄλλοις παρῶμεν τὰ τερ- 
πνὰ τοῦ βίου, καὶ πλέον ὁδυνηρά. "Άλλους πραγμα: 

τευέτω (81), καὶ µεταῤῥιπτείτω, καὶ παιξέτω, φθό- 
νος, καὶ χρόνας, χαὶ τώχη. Ὅ δή φασι τῶν ἄνθρω- 

πίνων τὸ ἄστατον χαὶ ἀνώμαλον (83), ἑῤῥῥέτωσαν 
θρόνοι. δυναστείαι, πλοῦτοι, λαµπρότητες, ἑπάρματα, 
πτώματα, τὸ εὐτελὲς τοῦτο δοξάριον καὶ ἁπόπτυατον, ᾧ 

Οτορβος]φ. Ἱη ο(]]ι. οἷς πλάττει τὸν ἀγοραΐον Δημό- 
Χριτον εἰς δηµαγωχγίαν ᾿Αριστοφάνης, αιοά ΕΙ. : 
μία ΑγκΙοβΙα6Σ [ογεπεέπι μπι Πεπιουτέίμπι α 

Ροβνίατγεπι φμθεΤΙαΙΟΠΕΠΙ βποῖι αίφκε ἐψείγκὲ. 
(78) ΤεΆεῖς εἰς ῥήτορας. Β]ιδίογες δΗἱω απι]αὶ 

ουιτεσἰα(ἰοπἱό οἱ πια]εάἰεεπίιὶα γιο Πηδρπα ος 
ῥατιθ Ια00γδυαµί. ἤσο ΕΙ]. 
. (79) Τὰ δεύτερα ἔχῃς. 004. Ρατ. εἰ ὑοπινε[. 

ειν. 
ιὠ Ἀριστεύει' ἐν κο.λοιοῖο. Ἠοο ργογνος]ίρ 

ΓΡ αἀπιοπεπουγ, αἰι ΒἰΙ., Ριῷδίογο ἱπίογ ορίίπιον 
οἱ ρΓβδαπιἰςβῖπιορφ τίτον αμαϊεπιοαπφυς Ίουμῃ 
(6Π6Τ6 αμα ῃΓίπιιπι ἱπίερ Ρογάϊίος οἱ ργοῦίρλ- 
ἰοῷ : οομ!Γγᾶ 4ὐαΙ 4ε (φδατο Ιδρίίμε, αιὶ ἵη 
4Γνο «υούἈτη οἱ ἱᾳποΡί!ἱ ορρἰἀο -ργίτηις ο5668 τηΔ- 
οὐαί, απ Ἠρπι δδεπάας. 8εά Ργο[εείο υἱ οἱίπι 
ὡτοιοπίαίαγιπι Ροδίθπηιις Γοἱαιιογαπι (γβοοσταπῃ 
Ριίπιυς 6656 ὁἱουδ.ίας, ία αἱ γοἱ οχίγδπιαπι 1πίθς 
γεγος ΟΗΡἱδιίαπρς ἰομεί Ιοου!ὴ, διἶδι ορίΊιπο σεπ- 
εἰ, νε] οο αι] {πίθε Ἠομιίηος Πημπάυ 44άΐοίου Ρτο- 
Ὀαἱἱφείπιο γἰνίί, Ρργῷςἰδηιίος ρερεηάυς ϱ8/. 

(81) "Α.]λους πραγµατευέτω. (00. Ρας, οἱ Β. 
ὅ, ἄλλους πεττευέτω χαὶ µεταῤῥιπτείτω φθόνος, 
ΑΙίος ἱμαἰβοεπίμγ εἰ ]αείεπί ὑποϊάϊα, εἰο. 
..., δή φασι τῶν ἀγθρωπίνων τὸ ἄστατογ 

κα ὦμα.λον. θιι «εημεμυς αρίίιιφ Ίάηρι οτε” 
ἀΐπιςδ, Ώδο νοτὺα ΠΙΙ τοεγί δἆ ἑ4 Ύυὐ ρισεε- 
ἁμηι, γοδάιίιαυο : Εἰ [υτίκα, οἷς οπίιν Τατγίεπι ἡν- 
ΠΙΦπαΤΙΗΠ ἱποοπείαπιίαι αβρεί[αμῇ. 



0. ΕΡΙΣΤΟΙΑ ΟΙ.ΧΣΙΧ. ου: 

μἄλλον ἀδοξήσεν τις αἱρόμενος (85), ἡ Υελώμενος Α ες αυα ρ]ας οαρίαί ἀεεροτῖς φιἱθρίαπι. οἱ εαπι το- 
φὰ τῆς μεγάλης ταύτης σχηνῆς παἰγνιά τε χαὶ θεα- 
τρίσµατα. Ἡμεῖς Δὶ τοῦ λόγου περιδράξωµεν, χαὶ 
Θεὸν ἀντὶ πάντων ἔχειν ἑλώμεθα, τὸ µόνον διαρχὲς 
ἀγαθὸν καὶ ἡμέτερον ' ἵν' ἡμῖν καὶ τὸ ἐνταῦθα εὖδο- 
κιμεῖν γένηται, τοῖς ἔτι μικροῖς (84). χαὶ τοῦτο ζη- 
φοῦσιν, ἡ τὸ ἐχεῖθεν πάντως" ἐπειδὴ τῆς ἀρετῆς 

ἆθλον, θεὸν γενέσθαι (85). χαὶ τῷ καθαροτάτῳ φωτὶ 
χαταστράπτεσθαι, τῷ ἓν τῇ τρισσῇ µονάδι (86) θεω- 
Ρουµένψ, Ἶς νῦν μετρίως ἔχομεν τὰς αὐγάς. Πρὸς 
ταῦτα ἴθι (817), πρόδαινε, πτεροῦ τῇ διανοίᾳ, λαθοῦ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, μηδαμοῦ στῆς τῶν ἑἐλπίδων, ἕως οὗ (88) 
ἕλθῃς ἐπὶ τὸ ἄχρον ἐφετὸν καὶ µαχάριον ' καὶ ἡμᾶς 
ἐπαινέσεις, εὖ οἶδα, νῦν μὲν ὀλίγα, μικρῷ δὲ ὕστερον 

ἀφθονώτερα, ἐπειδὰν ἵδῃς σεαυτὸν ἐν οἷς ὑπισχνού- 

Ἴμεθα, χαὶ μὴ χενὴν µαχαρίαν ταῦτα εὑρίσχῃς (89), 
μηδὲ διανοίας ἀναπλασμοὺς, ἀλλὰ πραγµότων ἁλίς 
θειαν. 

Ροτίεί αἴφυο διρογδἰαί, αωδπι οἱ ἱγτὶάθαί παρη:ς 
Ἠ]18 δοθ6η ]μάΙογ8, Πυκάδᾳμθ ἰθαἱΓί0ββ. ΝοΒ 
γεερα οοπιρἰθοίθιηΣΓ, 40 ρτο οπηπίρις γοῦυΣ 

Ῥευιη Ὦ4ῦεγο οΡίθιη!ΙΒ, Φοἱπῃ, {Πᾳυ8ΠΙ, Ρ6γ6ΠΠΘ 

πιά Ὀοπιιπι οἳ ηοδίγυπα. Πα οί, υἱ Πίο 4 ποαυθ 
ορἱοπἀογεπι ἀδβεφιδπυς, μαπάίυ Ππἱπίγση ραΓνο 

αάπυο ΠΙΟ 6Η, Ἰάᾳμο αβρείϊηις, αὐί οοτίθ 

ἵπ Γμίυγο νο; αυαπάοφμἱάθτα γἱτιμῖ ργαπηίαπα 
οδἰ, Ώ6ειπι Πογὶ, 4ο ρυγὶθείπιο ἰ]]ο Ιαππἱπο ἱτγα]ασί, 

αιοά ἵη ἱτίπα υπέαϊο εοηβδἰἀδγαίς, ου]15 πυπο γᾶ- 

ἀῑὶ6 ἰθν]ίος ἰαπίυπι ρογρῖγηρίπιυγ. Λά Ὠδο ο0ς- 
ἰδµάθ, Ργορτοάθτθ, ΔΠίπιο νοῖῖία, γα ΦίογηΔΗΙ 

9ΙΤἱρ6, ΏΙδ( ιδ) 8Ρ68 (υας Βἰδίθ, 4πουβᾳυε αά ἱ]- 

ιά 6Ηπιπ]ο οχροἰεπάυ!η δὲ Ὀεαίυσπι Όοπυπ Ρροῦνετ 
ἩθΓίδ. Δο ποβ, παλἰ οτοἆο, Ιαιιάα 9, Ππο φυἱάεπη 

Ρατείαθ, Ραπίο ροβὶ αίοπι υὐογίας δὲ οορἰοδἰυδι 
Ὢθπιμο ουπΙ ἵπ 60 ΓΘΡΗΙΠΠ δίαίΗ, (1θπῃ ηυἱ ρο//{οο- 

ης, (δἱρθιπι οοηδροχοτἰθ, 40 ΠΟΠ ἵωβηοπι {6οἰίβίθιι, πθο πιοηίϊ Βριποπία, 5ο γογυπι τοίαίειη 

Άαρ 6146 ἱπνοποσίς, 

Ρυθ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (00), αιχχικ. ΕΩΕΝ. 

Ιν ερἰειοία 479 εἰο αὖ αὐτωρίο ἱποίμὶι Θγεροτίκε « Οιἱἆ αἱς] Μάη {6 Ἰΐ9 νεγδῖ Ρεγταονεπιας, 6ἱ ἀοεεπάί 
Πυπας ἀεροπερ Ἰ (κα Όετδα αρεγιῖΝ: ΛΟΛ ῥοδεωπ! εωρετίοτεπ ΓεΓετγε αο 4εείφπαγε ερἰειρίαπι. -απι ρεγηιοίμηι 

ἔκπε, 4 ἴεκηι αγο(ἑεεἶππο οοπερίεοίαίΥ ρετωτρει στεφοτίμο. 

Τί φῆς ; πείθομέν σε τοῖς λόγοις τούτοις, χαὶ µε- 

φαθῄσῃ (91) τὴν παίδενσιν, καὶ μεθ) ἡμῶν Ταχθήσῃ 

τῶν ποτὲ χατὰ σὲ, νῦν δὲ, εἰ δίδως εἰπεῖν, ὑπὲρ σέ; 
ἢ δεῖ σοῦ χατεπῴδειν µαχρότερα; μηδαμῶς, ὦ θαν- 
µάσιε, μὴ τοῦτ' ἀναμείνῃς. Αἰσχρὸν γὰρ τὸ πλεῖον 

Οιἱάἁ αἱν! πυσπι {6 μὶ6 γοτὈίθ ΡεΓΠπΙΟΥΕΙΗΙΙ5, εξ 

ἀοοθηάϊ Ππαπµ6 ἀεβοιμθδ, Δἴᾳμς ἂἆ ποδ, ϱυἳ ᾳυοη- 
άαπι ει! αἰπιή]θς ϱΓ4ΠΙΙ6, πυΠο ἁαπίοπι, οἱ Ρος {6 Ιί8 

Ιοψἱ Ιοραί, ἰθ 8Ηβ6ΙΙΟΓΘΒ δυΠιΗ6, ἰο αρρτεραῦἱς } 
Λη {ω Ιοηπρὶοςί 148 ογαἰἶοπο ἀθπιι]οεπάας ϱ5 7 Νο, 

ἔχοντα, τὸ πᾶν ἑλλείπειν. Εἰ γὰρ ἡ ἀρχὴ (939) τὸ ο 4Π350, πτίθοἙ γὶτ, πθ ἱὰ θχβροείθθ. Τωτρο ομἶπ] 

ἥμισυ τοῦ παντὺς Ὑίνεται, τοῦ ἡμίσεως τὸ πλέον 
εί ἄλλο γε, ἢ τὸ πᾶν; Εἰ μὲν οὖν ἀρχοῦντες 
ἡμεῖς εἰς παραίνεσιν, ἔχει ταῦτα χαλῶς, χαὶ μηδὲν 
πλέον ἐπιξητείσθω. Εἰ δὲ δεῖ σοι χαὶ χρείσσονος συµ- 
6ούλου, μετὰ βουλῆς μὲν οἱνοποτεῖν Σολομών σοι 
παραχελεύεται (95), ἵνα μὴ τῇ τοῦ βίου µέθῃ καὶ 
δίνῃ περιτραπῇς. Ἐγὼ δέ τί φηµι μικρὸν τῆς συµ- 
ῥουλῆς παρατρέφας" Μετὰ θεοῦ βουλεύου, καὶ οὐ 
ῥὁμαμαρτήσεις τοῦ δέοντος. 

θδί, δυπ αι] απιρΙιογθιι Παῦεαί ράΓίεΠ, {οέΗπῃ ποϱ 

αἀἱρίεοὶ. Ναπι οἱ ριπο]ρίαπι {ους γοὶ ἀἰπι]ά τι 

δι, ᾳαοά ἀἰπιίάίαπη οχοθάἰέ, ααἱά αἰλιά, φὐ 41η ἰ0- 

μπι 9566 4υθαί Ἱ Αο οἱ φἱάσπι οοιιδἰ]ῖο ποβίγο ο0µ- 

ἑεπίιις 68, Ῥταεἶαγθ γ09 Ἰαὑθί, ποο φυἱάφυαπι ρε» 
ίθγθα τορἰταίυγ. Βδίη αυΐοπ Εδἱ ργῬδίαιιἰοΓ6 ΠΟ” 
πἰιοτθ ορι8 οςί, ἰἰαά αυἰάεπι πιοποίι Θαἱοπιοῦ 59, 
υἱ ουσ οομαἰἰίο γηυπι Ρἱ048, ης πιυπήἱ ἑυ]1ς ἰ6- 

πιυ]θβξία οἱ νογηβίπο αραΠῖδ. Ἐβο αμίθιη ορηδἰ]ίο 

ἰψο ιο] Ἱππιυ[αίο, ου ἀἶοο: Οωπι Ὀθο οὐπβί]έαπι 91Ρ6, οί αὐ ο(βεῖίο πηἰηϊπιο αὐνεγτλὴῖς. 

ον Εροἱ.κστι, 59, 

(85) Τις αἱρόμενος. Ἀοηπίας. θἱ Μοτε]. αἱωρού- 
µενος. Ἡιπο ἴοεμπι νε ΒίΠ1. : ΕΒΕ εα ρίμε ἀείε- 
οτί ομἱερίαπι εαρίαί, αἱ απίπιο ε[εταίμν και εἰ 
ἱγγίάεαίγ, αο 4επίφμε Πια/πς Μά)μς αοεπα ἐιάΐέετα, 
πµόσφιε (Πεαιτίες. Ειδηίπι τὰ παΐγνια τορὶ ροῖθβῖ. 
νε] α ρας(ἱοἱρίο γελώμενος, Ργο γελῶν, νοὶ α γεγΌο 
ἑῤῥέτωσαν, υἱ οπιπία ἱμίουι ἀπόπτυστον δ6ἱ τὰ τῆς 
μεγάλης... Ι6βΑΠΙΙΓ παρενθετικῶς, ρλΠἱεἱρίο γελώ. 
µενος ΡΏ4551Υ6 ιιπιρίο. 

(848) Τοις ἔτι μικροῖς. Ἐχ οαὶεριὶ ΡΙ]]οδορ]]8, 
πι, Ίου αβδθφιθσίς, υἱ θἱ ἵη τας γἱία οἰατύπη οἱ 
ρεἰοῦτο δἰι ποπιθη (υπ (θἰᾳα]άθ ποπᾶνπι ϱο0 
Ῥτονοδσέας «ἷς τι η σπι β]οσίατω φρθΓΠ8ς), οἱ ἱῃ 
(Η811γο νο δρ]επάϊἰάμπι εἰ 1μρίτο, 

(85) Θεὀγ γενέσθαι. Μυπίας. εἰ Μοτοὶ. πλησίον 
Θεοῦ γενέσθαι, Ώευ Ρτοφίπιμπε βετί. 

(86) Τῷ ἐν τῇ τρισσῇ µονάδι. ΕΙ]. : 0κοά ἐπ 
εγἱριϊοεἱ απίίαίο. 9οἆ νοχ (γἱρμοί ἀυσίος ηἰπί]η, 
ϱες Ρρτοὺαδία ΙΙοοἱοβῖς. 

9 η Πρὸς ταῦτα ἴθι. 9ὶὸ οηίΠι Ἱοβοπά η, Δἱὲ 
" [εν μέ η Βτου., πο ἴσθε, ὲ ἵηπ Ἠειναμ οἱ ἵη 

φαἱὈηςάαπι θ4ἱἱ. Μος, πτεροῦ τῇ διανοίᾳ. Ἶία «ο, 
βαν. οἱ (οπιῦθΓ. ἵπ θυ]ἰ. πτερὸν τῇ διανοίᾳ. Μοη- 
ίαυ. εἰ Μογε|. πτεροῦ τὴν διάνοιαν. 

(88) Ἔως οὗ. [να οοὰ. 3099. [π οἁίι. οὗ ἀέθοί, 
(89) Ταῦτα εὑρίσκῃς. Ου. Πορ. εὑρίσχοις. 
(90) ΑΙωφ ΟΧΧ ῥορὶρία θ0ἀδῦῃ 4ΗΠΟ. 
(9!) Καὶ µεταθήσῃ. ΒΙΠ. : Εί εγιαἰἴομεπι εοπὶ- 

πικαδὶς. Μοπίκο. οἱ Μογε]. ἵνα µεταθήση. 
(92) Εἱ γὰρ ἡ ἀρχή..Ιίὰ ἰγοῬ ο ᾱ. 6δ., οἶοριιθ 

γὰρ ἀρχήν Ἱερεηάιιιῃ ῥγορυπι ΕΒΗΙ. ἵν οαἰι. ἡ 
ἀθεσί εἰ. ιο Ηογαί., ἵ Ερίεί. τι, 40 : 

Βμιάζωπι [αεὰ, φκὶ εαρίε, Λαθεί. 

(06) Παρακεεύεται. Ῥ]ητον εοά. δἱ Οοπιυοίι 
διαχελεύεται. Μυχ, τοῦ βίου. Βὶρ Ρας, 6ἱ ἰΓ6β Πορβ, 
Εκιι. ποπ ἱ τοῦ οἵνου. 



0ἱ 

[ροο [6 ερθοἰθηἆο απἰπιαἀνοτε, ΡΕ η πι τ]οο εἰ ηιο- 

ζυσὶ «γαηρυ {αρ αίᾳυο οἰπιρ]]οῖίας, απἵπιυβαυο αἆ 

αφ γἱέ (Γαιάες θἱ ἱπιροδίιγας ῥάγυι αρροδίµις 
οἱ ἰάοπειδ. Τυπι αυἱᾶ ργςµη!ί 66 απ]πιϊ ἰΙηάρ[ο, 
π.θηίοσο Αἰία οί ογθρία, 4ἰμθ δἆ ροπιθιιρἰαίομειη 

Ιενὶ οἱ εχρθάϊία. Ηιο αοοθἰς 44γδΓΦ4 ουΓὰ γα]είι- 
ἀἰπίς, οἱ εοτροσί8δ ἱηβγηιῖίας: ῃ4ϊΏ ου φυοσυ9 ποη 
Ιονο αἆ ρἱι]οδορμίαπι Ροηάαδ Ἠάβογο Ῥ]αΐοηί γίεμΏι 
εδι. Ομἷπ οἰίαιη 66 βαΐθ, υἱ απ αμ]ηιὶ ρεσυ γα” 
εοπος ἱπῃδσίαμίωτ. Νου Υογο ραιρετίαίο μα.) [γαηρί 

παϊὶ νἱἀογῖς, 41πι ρ]ογίαγὶ, δα φαοάἆ εγανθβοεγα 

86ἱ8, ἱη 60 Πο Τ]δβογμπι ΠΙΟΓΘΠΙ ΓείθΓε. θεά πθ- 

ᾳὐ6 δερἰθσία ΗΕἱ Ππρυα εδ, πες πιθίυς εΠεριυς 68, 

η6ος οἰγομπι[ογδηθδιβ 66, Ώες ἀθμίαυθ, υἱ ερ ῃαι- 

δ. οΒΕΟΘΗΙΙ ΤΗΠΕΡΙ.ΟΟΙ 

Οι αυίθηι εδί ἈΦο μθίυγοὸ θριἑιάο ” δι φυἱάεπι Α 
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χατεφάνη, πρῶτον μὲν ὁ τρόπος χαὶ τὺ (73) «τοῦ 
ἤθους Υαληνόν τε καὶ ἄτεχνον, χαὶ πρὸς τὰς τοῦ 
βίου στροφὰς ταύτας ἀνεπιτήδεμον. Ἔπειτα τὸ τῆς 
Φυχῆς εὐφυὲς καὶ ὑψίνουν, καὶ πρὺς θεωρίαν εὐχί- 
νητον. Τρίτον ἡ νοσοχοµία (Ἴὅ), καὶ τὰ τοῦ σώματος 
ἀσθενές ' ἐπειδὴ καὶ τοῦτο οὗ μιχρὸν εἷς φιλοσοφίαν 
εἶναι δ2χεῖ τῷ Πλάτωνι (74). Καὶ μὴν καὶ ἡλιχίας 
οὕτως ἔχεις, ὡς ἤδη τὰ πάθη κλίνεσθαι (76). Καὶ 
τῇ πενίᾳ οὐ χάμπτεσθαί µοι δοχεῖς μᾶλλον ἡ χαλλω- 

πίξεσθαι. Τό τε αἰσχύνεσθαι εἰδέναι, οὗ χατὰ ῥήτο- 

ρας. Αλλ᾽ οὐδὲ φωνὴ µιαρά σοι, οὐδὲ Ὑέγονας χα- 
χὸς (76), οὐδὲ ἁγοραῖος εἶ, οὐδέ τι τῶν τοιούτων 
ἔχεις, ἵν) εἴπω αυντόµως, οἷς πλάττει τὸν ἀγοραῖον 
Δημόχριτος ὁ χρείττων εἰς δηµαγωγίαν ᾿Αριστοφά- 

οἷε οοπρἰθείας, «μἰάφυαπι 6ργυπι Ἀαῦεβ, αὐἱθιβ Ὦ νους (77). ᾽Αλλὰ ῥήτωρ καλούμενος, πάντα πρότε- 
Ἔργδηθθπι ἁρπιίπθια Ώοπιοσσίέας θηρῖί αἰφυο ἱπδιγυ]έ, 
τὶς εεἰ]ίοεί ρορι]ατί ϱᾳυογηαηοῃίς ρε Αγὶδίο- 
Ρί8ηΘ ροµἱος, Ἡδραῃ ο) Γἰθίος γουσείδ, αωἱἀνῖθ 

µε Ρο ς5, 48. φυοδι] ΠιοΡθς Αἰ(πεί, ἱπίες 

εἰθίογος οεΏφοτῖθ. ϱιοοίτος ποῖί Ἰά ρΙ]οφορβίς, 
φιιο Ίαπη αοθερἰσα, ΡΓο/ἱ68:6, Ώ6ο βθουηάα5 ροίίις 

Ρον ἢ κατὰ τὸ Ίθος τελεῖς εἰς ῥήτορας (78). Μη τοί- 
γυν θελήσῃς προέσθαι τῆς φιλοσοφίας ὅσρν προείλη- 
φας, μηδὲ τὰ δεύτερα ἔχῃς (79) ἓν τοῖς δευτέροις 
μᾶλλον ἡ τὰ πρῶτα ἓν τοῖς µεγίστοις. Εἰ δὲ καὶ τὰ 
πρῶτα τῶν ἐνταῦθα δοίηµεν, μὴ ἀνάσχῃ ἀριστεύειν 
ἐν κολοιοῖς (80), ἀετὸς εἶναι δυνάµενος. 

ἴπ βεοουῃάἰς γευπς, αλ ρήπης ν πηλσίηϊς ἸαῦθἈς, Αίφιε υἱ ριἶβηι Ρτίπιαφ οωφιοπιίρ ΠΗΕί ἆδ. 

πως, Πθ ΦιβῇΊηθ4ςΦ ἱπίου ργλουἱος οχοθ]]ογθ, ΟΠ 414 ϱ866 Ρρορβἱς. 

147 01ουδᾳ116 ο) Γ6Φ ϱ4ΓΥ46 Πυωίφᾳυθ τθρµαη- 
μο6 ἱπῆαππις, αίᾳυ6 ἵπμογ αἀοἱδροθημ]οβ δἱ [Α0υ]α8 
Ιαάΐπις, ο 4 ρἱααθίοις ἱπ αμ αμοιπυςἳ ΜΙ- 

βτοπιι5 ης, υἱγὶ οοίαπιαν, φοιηπία ργο]]οίδινιθ, 
μιγας ΡΓγοίρΠς, ας ν]ίς οὐθείθιεπία, 

Ρίιδᾳιθ ἀοἰοσῖ 134 συλυρίαιίς νοημα, γε]ίῃ- 
ᾳιαπιµ5. Αἰίο6 οοομβαίοθ ἰδπεαηί, ]αοίθηί, [υάἱῇ- 
ρεπίας ηνίάϊα, οἱ έ6πιρας, οἱ {οτυπα. θιοά δοἳ]]- 
ροί τθγυπι ἨΠΙΠΣΕΙΠ] ἱποσηραπίίαπι αρρε[ίαηι, 

γα]θαηί (Ἠτοπί, ργϊηοἰραξι5, ὀμ68, βρ]εμάουες, οἷη- 

ομθς, οδβίς, γ]ί ἴιδο οἱ ἀεερίεσβι(ς ᾳἱοσίοἱα, 

(73) Ὁ τρόπος καὶ τὀ. Τα οοΙ. Πεμ. οί 6οπιῦε[. 
ἔπ θἁἱξ. ὁ τρόπες ἐστὶ χαὶ τό. 

10) Ἡ νοσοχοµία. ΒΙΙΙ. : Αάνετεα υα[εἰκάο, 
14) Δοχεῖ τῷ. Πάτωγι. Τι Μορίαο. εἰ Οοιπῦεί. 

η οι. τὸ Πλάτωνι, βἰα(οπὶ σἶεμπι ϱεί; 3ο ρτοϊπάς, 
αἰὲ Β{Ι., Αοαάοπιίαυι {ΠδαΙυ ῦΓδ[η Αιἰὶος ἰοουπῃ ϱ]θ- 
Εἰβ6ο ἀἰσιέαν, υἱ μἰπηὶς Ῥοπυ5 οογροςῖ ἑαλβίέας, 
ΙΑπηυδΗϊ Πἰπία γ]ῖς Ἰαχυτῖθ απιρυίαγοίιγ. Υἱάο 
Εἰοίπιιη ἵῃ ο] γἱια. 

(75) Τὰ πάθη κ.νεσθαι. Οοπῦε[. : Όί Ἴαπι 

Μέχρι τίνος φυσώμεθα τοῖς μικροῖς καὶ χαμαὶ 
ἐρχομένοις, καὶ παίζομεν ἐν µειραχίσχοις χαὶ πλά- 

σµασι, χαὶ ὑπὸ τῶν κρότων αἱρόμεθα ; Μεταδῶμεν 
ἐγτεῦθεν, ἄνδρες γενώμεθα, ῥίέψωμεν τὰ ὀνείρατα, 
παραδράµωμεν τὰς σχιὰς, ἄλλοις παρῶμεν τὰ «ερ- 
πνὰ τοῦ βίου, καὶ πλέον ὀδυνηρά. "Άλλους πραγµα- 
τευέτω (81), χαὶ µεταῤῥιπτείτω, χαὶ παιξέτω, φθό- 
νος, καὶ χρόνος, χαὶ τύχη. Ὅ δή φασι τῶν ἄνθρω- 

πίνων τὸ ἄστατον χαὶ ἀνώμαλον (83), ἑῤῥῥέτωσαν 
θρόνοι. δυναστείαι, πλοῦτοι, λαµπρότητες, ἑπάρματα, 
πτώματα, τὸ εὐτελὲς τοῦτο δοξάριον χαὶ ἁπόπτνατον, ᾧ 

(οροεῖιφ. ἵηπ ου]. οἷς πλάττει τὸν ἀγοραῖον Δημό- 
Χριτον εἰς δηµαγωγίαν Αριστοφάνης, αυοά ΒΗΙ. : 
μἱδν Αγἰςοβήαπ6ε [ογεπεέπι ὑέμπι Εεπιουγέίαπι αἱ 

Ρορνίατεπι φπθεγπαξίοπεπι βποῖί αίφκε ἐπείγκὲ. 
(78) Τελεῖς εἰς ῥήτορας. Βιιθιοτες δη αρ]φτιί 

οὐἱγεοίαι]οπίὁ δἱ πιαιεἀἰεεπΗ γἱήο πηλρηα ος 
ῥατιο Ἰαῦ0ογαὈαϱί. ἤσο ΕΙ]. 
ι (79) Τὰ δεύτερα ἔχῃς. (004. Ῥαν. εί ὑοπινεί, 

ειν. 
ὠ Ἀριστεύει' ἓν κχοάοιοῖο. Ἠοο ρτονογ]ῖο 

ῥεγιμγθα[ἶοπες αἴφμε οἰία [αἰίεοφαί ϐἱ οοποἰάαπι. Ὁ δἀπιοπεπιυς, αἲι Βἰὶ., Ργβδίαγο ἱπίορ ορέίπιος 
ΊΟΣΧ, ΡΤΟ χάπτεσθαι, πιογάετί, τδἀἑ]ί ΕΙ]. κχάµπτε- 
σθαι, [γαποί ; δίευο Ἱερεπάμπι ρτοροπυμὶ Μοηπεαο. 
εἱ (ομ1)09{. 

(76) Οὐδὲ γέ]ονας κακός. ἵιι οοᾱ, 39039, ας 
ϱοιη)ο[. Αἰίας χαχῶς, πες πῃαία ἱπάρ[ί5 Πιοπιο ες; γαι, 
πια[ε παίιδ ο5. ΕΙ]. : Νεο πιαίε [αοίις εδ. ἵῃπ οὐ]. 
ϱὐδξ γέγονας χαχκῶς, αἱ [οτί ἱεβεπάμιῃ οὐδὲ γέγω- 
γας χακῶς, πεσιρ εἰαπιας ὑπρμάδαίεγ, ΠιΟΓο οεἱήσοί 
ἡπογι η λιὴ ρΗλυςορμοση. 

(77) Δημόκριτος ὁ κρείτεων εἷς δηµαγωγαν 
Ἀριστοφάνους. ΙΔ ορ. Β. ἃο (οπιυοαί. Ηιαὶς [6- 
εἰἰοπί [ανει ᾳ0 4θ Ώειποογίίο δορ]θἰι θυἱάας : Ίρξε 
ὃὲ ἐν ας διὰ τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τιµηθείς, 
ρα [ή εἰ Α ἀεγίίαγωπι γεἱριδ{ίο : φιῖ Ποπογ ργο- 
Ρίεγ ἱρείμ εαρίειιίαπι Ιαδίιμε [κὶή. Οἱ οἰἶᾶπι νο” 
δριίέ Αἰποῃᾶς, οορηοπι]ηαίς [Ην ραρίεηα, οἱ 
οἰαγ]δίηυσ ἐπί ΡΗΙ]οδορ]όφ πρπιοι οὐ πί : 
ϱυ)Ώ Ιίαφιθ πεγίο Ατὶιοριαηῖ οοπῖεο απιεροπίµ 

᾽ἀϊπιαςδ, Ὠδο νουὺα Β11ἱ 

οἱ ργβδιαπιὶςεῖπιος νἶτον ϱἱαἰεππουπφιο Ίουμῃῃ 
1επετθ ϱ υπ ῃείπιυπη ἵπκεγ Ρεγάϊίος οἳ ργοβίρα- 
ἰ08 : οοΟπΠΙΓὰ ΔΙ 4ο (φβατὸ Ιερίμτ, αιῖ ἵη 
μάά, φαοάαπῃ εἰ ἱρποῦίί οβρἰἀο ΄Ργϊταις 56ο πιΔ- 
εὐαι, 4 μπι Ἠοπιρ βδειιπάαφ. δεά ργοίες!ο υἱ οἶίπι 
ὡτοιοριαίαγυπ) ΡοδίΓ6πηιις Γεἱἰαογπι (ΓΦεοΓαπι 
ριῖπιυς 6556 Ιοεῦ.έμς, Ἱία αἱ γοί εχἰγεπιιπι πιο 
γεγρς Ο)Γἱι]άπρς ἰεμεὶ ἰοοιμη, οἰἶθιι ορίίιπο σεη- 
1, νε] 9ο αι] ἱπίδ Ἠομιηθ6 ιηυπάο αἀάῑοιον Ργο- 
Ρα1]6ρίπιο νἱνίέ, Ργςιαπιῖος ροπΏφοῃά 9 δµ/. 

(81) "Α.ίους πραγµατευέτω. (00. Ρας, οἱ Ὦ. 
ὂ, ἄλλους πεττενέτω χαὶ µεταβῥιπτείτω Φθόνος, 
Α[ἱος [μαίποεηίμγ εί Ἰαείεπί ἱποίαϊα, οἱο. | 
(93 Ὁ δή «ασι τῶν ἀγθρωπίνων τὸ ἄστατον 

καὶ ἀνγώμα.ον. θιι8 σεηιιεμίὺς αρίίι18 Ίάηρι «Γε- 
γο[ετὶ θά ἑ4 4ὐ ριᾶ6- 

ἁμῃί, τεάάϊίαυθ : δι [υγίμμα, εἷρ οηἶιν ΤβΤΙΕΠι ἡν- 
πισπα γι” ἱποομφίαπίίαιη αρρείίαμ]. 



0 εΡΙΣΤΟΙΑ ΟΙ ΧΣιΧ. ου: 

μμἄλλον ἁδοξήσειέ τις αἱρόμενος (85), Ἡ Υελώμενος Α εκ 4ὐα ρίις εαρίαί ἀεάεροτίφ αιἱδρίαπι, δἱ θ.πι το- 

φὰ τῆς μεγάλης ταύτης σχηνῆς παίγνιά τε χαὶ θεα- 

τρίσµατα. Ἡμεῖς Δὶ τοῦ λόγου περιδράξωµεν, χαὶ 
Θεὺν ἀντὶ πάντων ἔχειν ἑλώμεθα, τὸ µόνον διαρχκὲς 
ἀγαθὸν χαὶ ἡμέτερον ' ἵν᾽ ἡμῖν χαὶ τὸ ἐνταῦθα εὖδο- 
κιμεῖν γένηται, τοῖς ἔτι μιχροῖς (84), καὶ τοῦτο ζη- 
φοῦσιν, ἡ τὸ ἐχεῖθεν πάντως ἐπειδὴ τῆς ἀρετῆς 

ἆθλον, θεὸν γενέσθαι (85), χαὶ τῷ καθαροτάτῳ φωτὶ 
χαταστράπτεσθαι, τῷ ἐν τῇ τρισσῇ µονάδι (50) θεω- 
ρουµένῳ, ς νῦν µετρίως ἔχομεν τὰς αὐγάς. Πρὸς 
ταῦτα ἴθι (87), πρόδαινε, πτεροῦ τῇ διανοίᾳ, λαδοῦ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, μηδαμοῦ στῇς τῶν ἑἐλπίδων, ἕως οὗ (88) 

ἕλθῃς ἐπὶ τὸ ἄχρον ἐφετὸν καὶ µαχάριον ' καὶ ἡμᾶς 
ἐπαινέσεις, εὖ οἶδα, νῦν μὲν ὀλίγα, μικρῷ δὲ ὕστερον 

ἀφθονώτερα, ἐπειδὰν ἵδῃς σεαντὸν ἐν οἷς ὑπισχνού- 
Ἴμεθα, χαὶ μὴ κενὴν µαχαρίαν ταῦτα εὑρίσχῃς (89), 

μηδὲ διανοίας ἀναπλασμοὺς, ἀλλὰ πραγμάτων ἁλίςο 
θειαν. 

Ροτίοί αἰφυο δυρογδίαί, αωαπι οἱ ἱγτίάθαί Ἱπαρη:8 
Ἡ]μθ δ68Π. Ἰμάϊσορα, Βιβάαδᾳμο (θαἱΓίοββδ. Νοβ 
γετυυπι εοπιρἰδοίαπιως, 4ο Ρτο οπηΐρας τοῦυνα 

Ῥευπῃ Ἠαῦεγο ορίθιηΒ, δοἱαπῃ, ΙπάμᾶΠι, ῬοΓγ6ῃηΘ 
Παπά Ῥοπιιῃ οἳ πορίτπ.. Ἱία δι, μἱ Ἰο αιοᾳάθ 

δρ]επάογεπι 49δθῃδπιυς, αμαπάϊω ηἱπιίγηπη ραγνο 

ἁἆλιμο ΑΠΟ δ6ύ/ΠΙΙ, ἱάᾳιο ἀΡβρείίιηυς, αυἱ οδΓί6 

ἵπ Γυέμτο νο. αμαπάοπυἰάεπι υἱγιυαὶς ργποίυπι 
ει, Ώδυπι ΠεΓὶ, 8ο ριςἱβδῖτηο ἰ1ο ἱαπιίηθ ἑγγαἱαἲ, 

αιοά ἵῃ ἱγίπα υπ]έαίο οοηβὶἀθγδέις, ευ]ή5 η ὐΗο τὰ- 

αἱίς ἰθν]ίογ ἰαηίυπι ρουρέτηρίπωνς. Αά Ώδο οϱ)- 
ἰοικάθ, Ρτοᾳτεάθτθ, 4ΠΙΙΠΟ γοῖία, γίμαπι ΦογηΒ8Η) 
31Τἱρ6, ΠΙΦ4 09) 8Ρ68 {υᾶς οἱδίο, (πουβᾳθ ο 1]: 

Ιαά δµπιπιθ οχροἰοπάυιΏ οἱ Ὀθλίαπ Ῥοπιπι ΡοΓΥ6τ 
Ἀθτίδ. ΑΟ Πο08, πἰ]ῖ ογοἀθ, Ιαιιάαδίθ, πιπο «αἱάθτη 

ρατεῖμς, Ραυίο ροθί αμίοπι ἱθγῖυς δἳ οορὶοβίίῖδι 

Ἠ6πιρθ ουπΙ ἵη εο Γοζυπ δίαία, (πθα εἱθἱ Ρο]1οθ- 

πηυς, (δἱροιπι οοπβροχθεῖθ, Δ6 ΠΟΡ πβῃθπι {οἱοἰέθίοπι, πθο πιεπίἰ Βρπιεπία, ρε ΓθζυπΙ τογ]ίαίειη 

Ἰδερ 9.16 ἱῃνοποσῖς, 

Ρυθ’, ΤΩ ΑΥΤΩ (00), ααχιχ. ΕΡΕΝ. 

Ἱν ερἰειοία 119 εἰε αὐ αὐγαρίο ἱπείρίι Θγεφοτίνε : Οιὰ αἱφῖ µαπη (6 μὶς γετὸῖφ Ρεσπαογεινας, οἱ ἄοοεπάὶ 
Πυπις ἀεροηθβ Ἱ (μα Όεγθα αβεγ[ἰμδ ΠΟΛ Ροδεκπ! ειρεγίογεπι ΓεΓεγτε ασ ἀεείφπατε ερἰειρίαπι. Φαπι ρεγπιοίκι 

ὕμπε, 4 Ίλεωπι αγοκείπιε εοπερἰεοίαίκΥ ρεγντθεί (τεφοτῖμο. 

Τί φῇς ; πείθομέν σε τοῖς λόγοις τούτοις, χαὶ µε- 

ταθήσῃ (91) τὴν παίδευσιν, καὶ μεθ) ἡμῶν ταχθήσῃ 
τῶν ποτὲ κατὰ σὲ, νῦν δὲ, εἰ δίδως εἰπεῖν, ὑπὲρ σέ; 

ἢ δεῖ σοῦ χατεπῴδειν µακρότερα; μηδαμῶς, ὦ θαυ- 
µάσιε, μὴ τοῦτ) ἀναμείνῃς. Αἰσχρὸν γὰρ τὸ πλεῖον 

Οιἀ αἷν! πυπι {ο ἠἱφ τοτδίς ρεγπιογδηιι, οί 
ἀοοθηάϊ Πιαπι8 ἀερομεΒ, Δίᾳιθ αἆ ΠΟΒ, ουἳ 4µοη- 
ἆαπι ευἰ αἰπιῖ]οϱ θΓαΠΠἼς6, Ώυηο αμίθπι, δἱ ρ6ςΓ ἰ6 ἰί8 

Ἰοψἱ Ἰ]οσαί, ἐθ δΗῤ6110Γ68 ΒΙΠΙ19, {6 Αρρτεροῦῖν 1 
Λη (κ. Ιοηρίοτὶ 1ζ8 ογαίίοπε ἀεπιω]οεπάυς ϱ5 7 Νο, 

ἔχοντα, τὸ πᾶν ἑλλείπειν. Βὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ (93) τὸ 6 4π.9ο, πηϊτίθοο γὶτ, πθ ἰά θσδρεοίεδ. Τμγρο ομµίπῃ 
ἥμισυ τοῦ παντὸς Ὑίνεται, τοῦ ἡμίσεως τὸ πλέον 
τί ἄλλο γε, ἢ τὸ πᾶν; Εἰ μὲν οὖν ἁρκοῦντες 
ἡμεῖς εἰς παραίνεσιν, ἔχει ταῦτα χαλῶς, καὶ μηδὲν 
πλέον ἐπιδητείσθω. Εἰ δὲ δεῖ σοι χαὶ χρείσσονος συµ- 

θούλου, μετὰ βουλής μὲν οἰνοποτεῖν Σολομών σοι 
παραχελεύεται (95), ἵνα μὴ τῇ τοῦ βίου µέθῃ καὶ 
δίνῃ περιτραπῇς. Ἐγὼ δέ τί φημι μικρὸν τῆς συµ- 
ῥουλῆς παρατρέγας Μετὰ θεοῦ βονλεύου, καὶ οὗ 

ῥμαμαρτήσεις τοῦ δέοντος. 

θβί, θυπι αἱ απιρΙιοΓΘΙΑ Ἠαμεαί ΡαΓίείη, {ΟἱΗΠη Ώοη 

αἀἱρίςο]. Ναπι οἱ ρεἰποϊρίαα ϱοῦας τοί ἁλπιίάίσι 

ὁδὶ, αυοά ἁπι]άίαπι οχοθά)έ, φιῖά αἰἰμά, 40 1η ἰο- 

ἵμπι 6596 αυθαί Ί Αο αἱ φἱάσπη οουφ!]ῖο ποδίτο «0- 

(επί 68, ΡΓῷ 646 Γ66 Ἰιαυεί, πεο φυἱάφυαπι ρα» 
μετεα τερυϊταίας. δίη αμεσα Ε0ἱ ργδίαΙΙΟΓΘ Πῃοτ 
πἰιοτο οΡιις οσί, Π]ιά αιἱάθπι πιοποί Θαἱοπου "δι 

μέ ου) οορρϊἰίο γίπυπι Ὀἱ.48, Ὠὸ πιυπιὶ Ώυ]υς (ο- 

πιυ]θβίέὰ 6ἱ γογµρῖπο αρβατὶ. Ἐβο αυίθιω ορηἰτίο 
Ίο ποπ] ἱππιυμαίο, Άοο ἀἱοο : Όωπι Όρο οὐπαἰ]ίυπι «λρο, οἱ οὐ ο[βείο πηἰηίπιο ανετςαὺίδ. 

ον Εοο.κχτι, 53, 

(65) Τις αἱρόμενος. Ἀοπίαο. 6ἱ Μοτο]. αἱωρού- 
µενος. Ηππο Ιοσπι γογῖῖ ΕΙ. : Ες εα Ρίκο ἀάείε- 
φοτῖς φλερίαπι εαρίαι, οἱ απἰπιο ε[εγαέων κατι εἰ 
Ιγγίάεαίγ, ας ἀεπίφκε παπα 16 αοεπας Γιάΐστα, 
πισσηιε (Ποα(γίες. Ειθηῖπι τὰ παίγνια νερὶ ροίεςὲ, 
γε] ἃ ρατιὶοιρὶο γελώμενος, Ρτο γελῶν, υεὶ α τεγΏο 
ἑῤῥέτωσαν, υἱ οπιπία ἰμίου ἀπόπτνυστον οἱ τὰ τῆς 
μεγάλης... ΙεβαΡίΗς παρενθετικῶς, ΡλΓΙεἱρίο γελώ. 
µενος Ρα55ἱνο δυππρίο. 

(84) Τοῖς ἔτι μικροῖς. Ἐκ οα]ορίί Ρἱ]]οφορΙ]α, 
Ἰπφυίῖ, Ὀοο ἀβθθφιθεὶῖς, αἱ οἱ ἵη ιο γἱίὰ οἰατυπῃ οἱ 
οεἰθῦτ βἰ ΠΟΠΙΘΗ επι (εἰαίάθπι ποπάνπῃ ϱ0 
Ργονοροίις «ἱς ἱ ΠΠ ΛΙσΠ ϱἱοσίαίῃ ΦροΓηας), οἱ ἱη 
(ξ11Γο νο δρἱοπάἰάιιπῃ οἱ ΙΠωςίτο. 

(85) Θεὸγ γενέσθαι. Μυμίαο. εἰ Μοτο]. πλησίον 
Θεοῦ γενέσθαι, Ώευ ρΓοσίπιμήι [εγί. 

(86) Τῷ ἐν τῇ τρισσῇ µονάδι. ΒΙΙ. : θνοά ἵν 
εγἱρ[οί απίίπίε. 9θοἆ νοχ (γμοὶ ἀάσίος πἰπῖ η, 
αος Ρργοδαία Αιου]οβῖς. 

(51) Πρὸς ταῦτα ἴθι. 9ὶο οπίπι ἱεβοπά ση, αἲί 
Ὠ1]., ιἱ ἱπ Εγοὺ., ποη ἴσθε, τι ἵπ ἩἨειναρ οἱ ἵη 
αἱ ὐυδάαπι θάϊἰ. Μοχ, πτερού τῇ διανοίᾳ. Πα ο, 
Ῥαν. οἳ Οοπιῦθ[. μὴ οὐἰι. πτερὸν τῇ διανοίᾳ. Μοη- 
ἴαυ. εἰ Μογεί. πτεροῦ τὴν διάνοιαν. 

(88) "Ἔως οὗ. ἵια «04. 3092. [ῃ οἁ]ι. οὗ ἀεθβί, 
(89) Ταῦτα εὑρίσκῃς. Ουἀ. [ιορ. εὑρίσχοις. 
(90) ΑΙιηφ ΟΧΧ ΘΡοείρια θοἀθίῃ 4ΗΠΟ. 
(9!) Καὶ µεταθήσῃ. ΒΙΙ. : Ει εγικάϊἵομεπι εοπι- 

πικἰαθῖς. Μοπίπυ. οἱ οτί. ἵνα μετανήηςη. 
(93) Εἰ γὰρ ἡ ἀρχή.. ΙΜὰ ἰγος οοςᾱ. .» βἰο(θ 

Ἱαβεπίτιπι ργοροµίἰί ΒΙΙ. ἵπ οι. ἡ γὰρ ἀρχή, 
ἀθθςί εἰ. Θιο Ηογαί., [ Βρϊεί. τι, 40 : 

ΒΕάζκπι [αεά, φιὶ εαρίί, παθεί. 
(96) Παρακεεύεται. Ῥ]υτες ορ. εἰ Οοπιυοίν 

διαχελεύεται. Μυχ, τοῦ βίου. Βἱρ Ῥα5, δἱ ΙΓ6θ Ἡερρ 
Ελ, ποιιπυἱ τοῦ οἵνου. 
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Οι αὐἱεηι εδἰ Άφο μθίυγ δρµυάο: δϊ φυἶάεπι Α 

Γρεε ἰο ερῃθοἰΦπάο απἰπιαἀνογεί, ϱΡἱπλΠη γΙί οἱ Π)0- 
Ρυσι μαηρυ γαρ αίαιιο οἱπιρ]]ο]ίας, απίπιωδαιο 
μας γἱέ (Γαυάθ θί ἱπιροβίωγᾶῬ ΡάΓυϊω αβρροδίµις 
οί ἰάσποιδ. Τυπι αὐἱα ργαςαη!{ 66 αηἰπηὶ ἱηάρ]θ, 
π.ΘΠΙΘΦΙΙ6 ΑΙἱ4 εἰ θΓ8ρίὰ, Δίηι9 ἂ ροπἰθμιρ]αίοῃείη 

Ιονί εἰ οχροάίία. Ηιο αορθ(ς αἀγθ[δᾷ ουΓὰ γα]είι- 
ἀῑπίς, οἱ οοτροσίθ ἱπβγπιϊίδδ: ῃΔΙΏ Ώου 4υοσιθ ΠΟΠ 
Ίενο αἆ ρἱιοβορΏίαπι ροηάι5 Ἡαβογο Ῥ]αέοηί γίεμηι 
δι. Οιίπ θἰίαῃ ϱ5 βἱ1ΐ9, υἱ ᾗαη ἀμϊηιὶ ρεγιυτὺ- 

ἐέοπος ἱπῃθοιαπίως. Νεο γογο ραιρεείαίο (41η [γληβὶ 

πὶΏἰ γἱἀργίς, 4υδπι ρἱογίασί, ἆ4πι φιοά εγανοθθοεζθ 

β6ἱφ, ἱω 60 ΠΟη ΤΊΘΙΟΕΙΠΙ ΠΙΟΓΟΠΙ Γϱί6Γ.. 64 πόθ- 

αυ δερἰεσία ΗΡἱ έμβρυα εδῖ, ῃθο πιθἰις οΏθρίας 68, 

η6ς οἰκομαι[ογληθις 686, Ώεο ἀθμίαις, αἱ Γρ ῃαι- 

5. οΠΕΟΘΟΠΙ ΤΗΕΡΙ.ΟΟΙ 293 
Αλλὰ τίς ἐπιτηδειότης: ὡς Υοῦν ἐμοὶ θεωρῄσαντι 

χατεφάνη, πρῶτον μὲν ὁ τρόπος χαὶ τὸ (73) «οῦ 
ἴθους Υαληνόν τε χαὶ ἄτεχνον, καὶ πρὸς τὰς τοῦ 
Βίου στροφὰς ταύτας ἀνεπιτήδεμον. Ἔπειτα τὸ τῆς 
Φυχῆς εὐφυὲς καὶ ὑψίναυν, καὶ πρὸς θεωρίαν εὐχί- 

νητον. Τρίτον ἡ νοσοχοµία (75), καὶ τὸ τοῦ σώματος 
ἀσθενές ' ἐπειδῆ χαὶ τοῦτο οὗ μιχρὸν εἷς φιλοσοφίαν 

εἶναι δοχεῖ τῷ Πλάτωνι (74). Καὶ μὴν καὶ ἡλιχίας 
οὕτως ἔχεις, ὡς ἤδη τὰ πάθη χλίνεσθαι (7). Καὶ 
τῇ πενίᾳ οὗ χάμπτεσθαίἰ µοι δοχεῖς μᾶλλον ἡ χαλλω- 
πἰζεσθαι. Τό τε αἰσχύνεσθαι εἰδέναι, οὗ κατὰ ῥήτο- 

ῥρας. Αλλ' οὐδὲ φωνὴ µιαρά σοι, οὐδὲ γέγονας χα- 
χὸς (70), οὐδὲ ἁγοραῖος εἶ, οὐδέ τι τῶν τοιούτων 
ἔχεις, ἵν) εἴπω συντόμως, οἷς πλάττει τὸν ἀγοραῖον 
Δημόχριτος ὁ κρείττων εἰς δημαγωγίαν Αριστοφά- 

οἷς οοπρ]ρείας, «ωἱάαυδπι 6ργυ Ἰαῦες, ααἶυις Ὦ νους (77). ᾽Αλλὰ ῥήτωρ χαλούμενος, πάντα πρότε- 

{ρτδήσθΠΏ Ὡρπιίηοπι Ώοπιοογίέμς θηᾳἰ! αίφυο ἱηδίγυς, 

τὶς οε]]ίοεί ρορυ]αγίο ᾳιογηκιορίο ροΓίι] Ατίδίο- 
Ρίιαπθ ροβίος, Ύδρα οµἱη Γἰνείο; νοοθρίδ, αἱά γίβ 

µ1εΏ Ροµίυ5, 440 φ ος πιοΓθθ Αὐἰποι, Ιπίςυ 

γηθίογεφ οδηνογίθ. Οιοείτον ηοῖί ἰὰ ρΠ]οφορΗίσ, 
η αο /8 αοοερ]φε, ΡΓο]ίοςζε, Π60 βθουηάας ροΗυ56 

Ρον ἢ κατὰ τὸ Ίθος τελεῖς εἰς ῥήτορας (78). ΜΗ τοί- 
γυν θελήσῃς προέσθαι τῆς φιλοσοφίας ὅσρν προείλη- 
φας, μηδὲ τὰ δεύτερα ἔχῃς (79) ἓν τοῖς δευτέροις 
μᾶλλον ἡ τὰ πρῶτα ἐν τοῖς µεγίστοις. Εἱ δὲ χαὶ τὰ 

πρῶτα τῶν ἐνταῦθα δοίηµεν, μὴ ἀνάσχῃ ἀριστεύειν 
ἐν χολοιοῖς (50), ἀετὸς εἶναι δυνάµενος. 

ἵπ ορουπάἰς γουσΒ, αλ ΡΠΠΙΔ8 ἵπ πιλσἰτηίδ Ἠαῦθας, Αίάυο υί ρἴβπ ρηίσιαφ οοᾳιοπιί ΠΟ ἆδ. 

Πιὺ5, Π6 θυβ/ηθ4ς ἱπίου ρλου]ο οχοδ/Ἴεγο, οὔΠῃ 8ᾳυ]ἱὰ ϱ866 ροςβίς. 

147 0ἱουδφιθ ο) Γε6 Ρρα17α6 Πυωίφιθ τερίη- 

μο5 ἰπβαπιΣ, βίαιο ἵημογ αάο]εδοεπιι]ος δί [αυ] 
αάϊτπαυς, ϱἳ 4 ρ]αυσίους ἱη αἰέυπι αμο]ίσιαςἹ ΜΙ- 

βτοπιυς ἠΐπο, νὶγί οοίαπιως, φοιηπία ργο]]οίαιηις, 
μηιὍγας ΡΓΙΟΓΟΛΠΗΒ, αἱ ν]ι οὐὑἰθοίβωεηία, 

Ρίακᾳυο ἁοἰοεῖς φπαπι νιλυρίαείς Ῥλυεημα, τεϊίῃ- ϱ 
αὑαπιμδ. ΛΙἱοφ οεσομραίος ἰδπεδηί, ]αοἱοηί, ἱιάιῆ- 
ρεπίυ; Ἱητίάΐα, οἳ ἔδπιρα», οἱ [οτίυῃπα. θιοά οεΙ]]- 
ρ6ι τθγαπι Ἠπ]απαγυπ) ἱποσηδίαηίίᾶπι αβρεί]απί, 

γαἱθαηί (ητουί, ΡεποΙραἑής, 0β68, βρ]επάογεθ, οἱη- 

Ἠομεθ, «δήθ, υἱφ Ίιῶρ δἱ ἀεερίεαδί[ῖς ρ]οτίο]α, 

(73) Ὁ τρόπος καὶ τό. [ια οοἆ. Πεμ. οἱ 6οηιῦοί. 
ἕω θ4ἱξ. ὁ τρόπες ἐστὶ χαὶ τό, 

Ἴ5) Ἡ νοσοκοµία. ΒΙΙΙ. : Αάνθγεα υα[είκάο, 
14) Δοχεῖ τῷ. Πάάτωνι. [μι Μουίας. οἱ (οπιδεί. 

η οἀϊἰ. τὸ Πλάτωνι, Ρἰαιοπὶ οἰσαπι ϱεί; ο ρτοἰπάο, 
αἰὲ Β/Ι., Αοαάοπιίαπι ἱπδαΙιΏγο[η Αιιὶοῦ Ίουυπι ϱ6]θ- 
Είδος ἀἰείίαν, υέ μπηὶ ρουμ οοτροτί Παδίέις, 
Ἰαπηυθ!η Πἰπιία γἱῖς ἱυχυγῖθο απιρυίατείαγ. γἱάο 
Εἱοείπιπι η οἶ]ὰς γἱία. 

(75) Τὰ πάθη κ.νεσθαι. Οοπιυεί. : Όέ Ἴαπι 
ῥρετιμγθαιίοπεν αίφμε οἰιία [αἰἴκερπι αἱ ροποϊάαηί. 
ΙΟΣ, Ρτο χάπτεσθαι, πιοτᾷετὶ, τεάύῖὶ ΕΙ]. χάµπτε- 
σθαι, [γαποί ; δίεᾳιε Ιεβεπάυπι ρτοροπιΠί Μοπίαο. 
μὲ (οἱ )0ο[. 

(76) Οὐδὲ γέγονας κακός. ἵω οοἆ, 3033, ας 
(0οιΏ)ο{. Αἰίὰ9 καχῶς, πές πῃαία ἱπάο[ὲ5 Πιοπιο ες; να], 
Ππιαίς παίι ο5. ΒΙΙ. : Νέο οιαίε [αείις εδ. ἵπ οὐ ἱ{. 
ϱ)δὲ γέγονας χαχῶς, αἱ [οτίθ Ιερεπάμιῃ οὐδὲ γέγω- 
γας χαχῶς, πεφιε εἴαπιαο Πιρμάθλίεγ, ΠΟΤΟ δε] ἡ1οοί 
μπογιά ρἱυςορλογμη. 

(77) Δημόκριτος ὁ κρείττων εἰς δηµαγωχίαν 
Ἀριστοφάνους. ΙΔ ϱοά. Β. ας (θοπιὺο[. Ηυ]ς |Ι6- 
εἰῑοηί [Ἀγεί φιιοι 66 Ώειποστίεο σοπθὶ!ι Βυἱάὰς : Ίρξε 
ὃὲ ἐν Ἄδδήροις, διὰ τὴν ἑαυτοῦ φοφίαν τιµηθείς, 
ργα[ι εἰ Αὐάεγίίατωπι τγεἰρμδίίες : σι Ποποτ Ρτο- 
Ρίεί ἱρείμς δαρἰειιιίαπι Ιιαθίίς [μἱἱ. Οἱ οιἶαπι νο” 
ερυῖΐ Αἰἰνοπᾶς, εοβηοπι]παέις [αι ραρίοπίία, οἱ 
οἰπτὶθδίαπι ἱμίος λα προς οὐίὲ : 
ευη Ἱίααιιθ πιεγίίο Λεὶςιορ αι] οοπιίςο 4ηιεροπὶε 

"ϊπιςδ, ο νογτὺα Πἱἱ| 

Μέχρι τίνος φυσώμεθα τοῖς μικροῖς καὶ χαμαὶ 
ἐρχομένοις, καὶ παίζοµεν ἓν µειραχίσχοις χαὶ πλά- 

σµασι, χαὶ ὑπὸ τῶν κρότων αἱρόμεθα ; Μεταδῶμεν 
ἐντεῦθεν, ἄγδρες γενώµεθα, ῥίψωμεν τὰ ὀνείρατα, 
παραδράµωμεν τὰς σχιὰς, ἄλλοις παρῶμεν τὰ τερ- 
πνὰ τοῦ βίου, καὶ πλέον ὀδυνηρά. "Άλλους πραγμα: 
τενέτω (81), καὶ µεταῤῥιπτείτω, καὶ παιξέτω, φθό- 
νος, καὶ χρόνας, χαὶ τύχη. Ὁ δή φασι τῶν ἄνθρω- 

πίνων τὸ ἄστατον χαὶ ἀνώμαλον (83), ἑῤῥέτωσαν 
θρόνοι. δυναστείαι͵, πλοῦτοι, λαµπρότητες, ἑπάρματα, 
πτώματα, τὸ εὐτελὲς τοῦτο δοξάριον καὶ ἁπόπτυατον, ᾧ 

αν λκόρήα ἵν ο ε. οἷς μδὸ ὡν ο νρρρη ο. 
χριτον εἰς δηµαγωγίαν Αριστοφάνης. 4υὐ ΗΝ. : 
μίθν Αγἰε(οβίιαπεε [ογεπεεπι ἠέκμι Εεπιουτίίωπι αὐ 

Ῥομνίατεπι φπθεΓπαίοπεπι βποῖί αἴφκε ἱπείγκέ. 
(78) Τελεῖς εἰς ῥήτορας. Βηείογες θηἱπο απε]φτή 

ουίγεοίαι]οπἱό οἱ πιαἰεδ]οεηι] γιο ΕΙ 1βης οκ 
ῥατιο Ια0ογδῦλμί. πο ΒΙΙ. 
: (79) Τὰ δεύτερα ἔχῃς. (004. βατ. εἰ ὑοπύε[. 
χειν. 
(80) Ἀριστεύει' ἐν χοάοιοῖς. Ἠοο ρτονεγ)ίρ 

ῦ ἁἀπιοπεπυγ, αι Βί., Ργβρίγο ἱπίεγ ορίίπιον 
οἱ ργθίαηί]ςαίπιος τῖτον «μαἰεπιοιηπφμδ οσμή] 
(επετθ φὐαπι βΡήπΙπη ἴπεου ρετάϊιος οἱ ργοῦίρ.- 
ἰοφ : ορπ!ιΓγᾶ απ 4θ (ρφδατο Ἱδρίμν, αιῖ {η 
[τνο φαοάατη οἱ ἱρποῦί!ί ορρἰἀο. ργίτηιφ 6566 αιδ- 
οὐα!, αυάπι Ἡσοπιρρ βοειιπἀυςδ. δεὰ ῥγο[εοίο υέ οἴῖπι 
ὠτοιοπΙιθίαγυπι Ροδίγοπηις τοἱαμογάπι (γΦδεογαῃ 
Ρείπιυς 69496 ὀἱσοεῦ. έως, ἱέα αἱ γαὶ εχίγδρνασ ἰπίες 
γογος ΟΠΓἱ5ιίαπρς (επεί ἰοευίη, οίἷαι ορίπο σει- 
εἰ, νοὶ ο αἱ Ἱηίθυ Ποµιίηθθ Ππιπάο 4 άῑοίου Ρτο- 
λαΐϊσίπιο νἰνἰἰ, Ργᾳδιαριίος ρεπφεῃάυς ϱ8ί. 

(81) "Α..Ίους πραγµατευέτω. (04. Ρας. οἱ Ἡ. 
ὤ, ἄλλους πεττευέτω χαὶ µεταβῥιπτείτω φθόνος, 
ΑΙἱος [μαϊβεεηιμγ εἰ ]αείεπί ἐποίαία, εἴο. 
93 Ὁ δή φασι τῶν ἀνθρωπίγων τὸ ἄστατον 

καὶ ἀνώμαΙον. θιι «εηυευέυμ8 αρίίιι8 Ίάηρι 96” 
ρε[ετὶ αἆ ϱὰ αυ ργᾶε6- 

ἁμπι, γοάάἹίαυο : Εὶ [υγίμλα, εἰς οπιν ΤΡΓΗΠ ἡΝ- 
πια ἱπεοπείαπίίαιν αβρει[αμᾖ. 



0. ΕΡΙ5ΤΟΙΑ Ο6Ι.ἈΣΙΧ. ου: 

μμἄλλον ἀδοξήσειέ τις αἱρόμενος (85), ἡ Υελώμενος Α ες ϱὐ4 ρίας εδρίαἰ ἀεάεεοτῖς φιἱθβρίαπη, δἱ θ4Π1 τΑ- 

φὰ τῆς μεγάλης τᾳύκης σχηνῆς παίγνιά τε χαὶ θεα- 
τρίσµατα. Ἡμεῖς Δὶ τοῦ λόγου περιδράξωµεν, χαὶ 
Θεὸὺν ἀντὶ πάντων ἔχειν ἑλώμεθα, τὸ µάνον διαρκὲς 
ἀγαθὸν καὶ ἡμέτερον ' ἵν ἡμῖν χαὶ τὸ ἐνταῦθα εὖδο» 
κιμεῖν γένηται, τοῖς ἔτι μιχροῖς (84). καὶ τοῦτο ζη- 
φοῦσιν, ἡ τὸ ἐχεῖθεν πάντως" ἐπειδὴ τῆς ἀρετῆς 

ἆθλον, θεὸν γενέσθαι (85), χαὶ τῷ χαθαροτάτῳ φωτὶ 
καταστράπτεσθαι, τῷ ἓν τῇ τρισσῇ µονάδι (56) θεω- 
ρουµένῳ, Ἄς νῦν μετρίως ἔχομεν τὰς αὐγάς. Πρὸς 
ταῦτα ἴθι (81), πρόδαινε, πτεροῦ τῇ διανοίᾳ, λαθοῦ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, μηδαμοῦ στῇς τῶν ἑἐλπίδων, ἕως οὗ (88) 
ἕλθῃς ἐπὶ τὸ ἄχρον ἐφετὸν καὶ µαχάριον ' χαὶ ἡμᾶς 
ἐπαινέσεις, εὖ οἶδα, νῦν μὲν ὀλίγα, μικρῷ δὲ ὕστερον 
ἀφθονώτερα, ἐπειδὰν ἵδῃς σερυτὸν ἐν οἷς ὑπισχνού- 
Ἴμεθα, χαὶ μὴ χενὴν µαχαρίαν ταῦτα εὑρίσχῃς (89), 
μηδὲ διανοίας ἀναπλασμοὺς, ἀλλὰ πραγμάτων ἆλλο 
θειαν. 

Ροτίδί αίαυθ δυρεγΌίαί, αωάπι οἱ Ἰγγάθαί Ιπαρη:ς 

Ἡ]16 δο6η Ἰμάῖογα, Πιβᾶδᾳῦοθ (ὠθαίγίολθ. Νο8 
γετραπι οοπιρ]εοίβίηΙΣ, 3ο Ῥτο οπιπίὍαδ ταοῦυα 

Ῥειπι Ὦαθετο οΡρίθιηιι, βοΐωπῃ, ἱπᾳυδηὶ, Ρ6Γ6ΠΗΘ 
Ἱ]υά ΏοηιΠη δὲ ποδίγπα. Τί οί, υἱ ο αοσυθ 
δρἱεπάοΡεπη 46βεφιδπῦς, φυαράΐἩ πἰποίγηπι ρλ1νο 
Δάβυο ΑΜΙΠΙΟ δυΠηΙδ, Ἰάᾳμθ αΡρείίιηις, Δυί οοτἰθ 

ἵπ {υιυτο ὤνο; αιαπἀοφυϊάθεπ γἱγιυῖς ργοίαπι 
ο8ι, Ώ6δυπ Ποετί, 4ο ρυγὶβοίτηο ἰἱἱο ἰαπιίης ἱγγαύίαςί, 

ααοά ἵη ἱγίηα υπίέαίο εοηβἰἀεγαίμγ, ου] 16 η υπο Γ8- 

ἐἱἱ8 Ιθνίίος ἑαπίυπι Ρογκἑπηρίσυγ. Αά Ίο οοι- 
ἰοµάθ, Ρτεοργδἆθτθ, 4Πίπιο νοἱία, γἶμπι ΦίοΓΗΘΙΗΙ 

9/Τἱρ6, ΠΙΘ4Ι90 8Ρ68 {136 δἰὶδίθ, 4ἱουβᾳμε αἱ ἰ- 
Ιαἀ 6ὐπιπ]θ οχροίοπάµ]η οἱ Ὀεαίυπι Ὀοπυσι ΡέΓνθυ 
Ἠρ[ῖδ. Λο Π08, πηλἰ ογοἆς, ἰαιιάαὐΐ9, Ππίπο 1 6τὴ 

ρατοίμβ, Ραμίο Ρροβὶ ἁμίοπι υὐογίις δἱ οορὶορῖυθι 
“Ἠδπιμθ οµπι ἶπ 60 Τοζυπ οίαία, α1θσ οἱ0ἱ ρο!ἱσε- 

πηυγ, (δἱρουπι οοηκδροχοτἰ», Δ0 ΠΟΠ ἵηληθπι {δοἰέίθιι, πθο πεηίῖ Ερπιοῃία, δε γογυπι τογαίειη 
ερ 61469 ἱπνοποσί», 

Ρυθ. ΤΩ ΑΥΤΩ (0), α ἄχιχ. ΕΠΡΕΝ. 

Ι ερἰείοἰα 119 εἷο αὐ αὐγαριο ἱποῖρίι 6γεροτίμε : Οιἱὰ αἲδ] Πατῃ {6 ηὶς νετδί Ρεγπιογεπης, θί ἄοεεπά] 
ΠιυΠας ἀθροπθς Ἱ (κα Όεθα αβεγ(ῖνε ΝΟ ΡοξεΚΠΙ ειρεγίογεπι γεΓετγε αο ἀθείφπατε ερἰερίαπι. Φ απι Ρεγπιοίκη! 

μπε, µἱ {εωπι αγοκείπιε εοπερἰεείαίκν ρεγωτθεί στεθοτῖμα. 

Τί φῆς : πείθοµέν σε τοῖς λόγοις τούτοις, καὶ µε- 
ταθῄήσῃ (91) τὴν παίδευσιν, καὶ μεθ) ἡμῶν ταχθήσῃ 
τῶν πονὲ χατὰ σὲ, νῦν δὲ, εἰ δίδως εἰπεῖν, ὑπὲρ σέ; 
ἢ δεῖ σοῦ κατεπῴδειν µαχρότερα; μηδαμῶς, ὦ θαυ- 
µάσιε, μὴ τοῦτ' ἀναμείνῃς. Αἰσχρὸν γὰρ τὸ πλεῖον 

Οιἱά αἷν! πω {6 Ες γογυὶς Ρεγπιογθπῖιδ, ϱἱ 

ἀοοθηάί πιαπι9 ἀθβοΙΘΦ, Δἴᾳυε αἆ πΠοΒ, ηυἱ 4υοη- 
ἆαηι ευἰ οἰπι]]θς 6ΓΔΙΩΜΘ, Ππο ἀαμίθπι, οἱ ρου (ο ἰί8 

Ἰοψαἱ Ἰϊοσαί, ἐθ δΗΡ6ΙΊΟΓΘ8 ΒΙΠΙΗ9, {6 αρρτεροῦῖν 1 
Άη ἴυ Ιοπρὶοτὶ 148 ογαίίοης ἀεπιυ]οεπάμς 57 Νο, 

ἔχοντα, τὸ πᾶν ἑλλείπειν. Εἰ γὰρ ἡ ἀρχὴ (939) τὸ 6 4μᾶςο, πηἰγίθοο νἰτ, πο ά οσθρεοίεδ. Τμτρθ ο/η] 
ἡμισυ τοῦ παντὺς Ὑίνεται, τοῦ ἡμίσεως τὸ πλέον 
τί ἄλλο γε, ἢ τὸ πᾶν; Εἰ μὲν οὖν ἀρχοῦντες 
ἡμεῖς εἰς παραίΐνεσιν, ἔχει ταῦτα χαλῶς, καὶ μηδὲν 
πλέον ἐπιδητείσθω. Εἰ δὲ δεῖ σοι καὶ χρείσσονος συµ- 
Θούλου, μετὰ βουλῆς μὲν οἰνοποτεῖν Σολομών σοι 
παρακελεύεται (90), ἵνα μὴ τῇ τοῦ βίου µέθῃ καὶ 
δίνῃ περιτραπ]ς. Ἐγὼ δέ τί φηµι μικρὸν τῆς συµ- 
ῥουλῆς παρατρέφας Μετὰ θεοῦ βουλεύου, καὶ οὐ 

ῥμαμαρτήσεις τοῦ δέοντος, 

θί, δυπι αι] απηρίίογθίη Ἰαῦθαί ραΓί6Π, ἰοέυπὶ που 

αἀἱρίδοί. Ἀαπι οἱ ρεἰποίρίυπι ἐοίαςθ τοὶ ἁἰπιίάίυηι 

δι, αυοά ἀϊπι]άίαπι οχοθάὀί, φυἷά αἰίμά, 4µ4Π (0- 
ἴυπι 6996 αὐθαί Ἱ Αο οἱ φυἱάσπι οουδ!]ῖο ποδίτο ο0- 

ἑεπίιις 686, Ῥγὰο]αγο Γ68 Ἰιαυεί, ηθο φαἱάφυαηι Ρο” 
“ίθγοα γοαιυἰταίυγ. 8ἱη αυίοπῃ η 0ἱ ργδίαΙΗΙ0ΓΘ ΠΙο- 
πἰιοτθ οΡρας οςί, [ιά αιἱάοπι πιοποῖ. βαἱοπιοῦ 39, 

μέ οµΓ) οορβ!ἰο γίπαπι Ρἱ0α»Ν, η πιυπὰ Ώ]υς {ε- 

πιμ]θλίέα οἱ γοτηρίηθ αραγὶδ. Ἐβο αυίθι ορης!]ο 
Ἰο ποπυ]Ἡ]] ἱππψαίο, ου ἀἱοο: Όωπι Ὀθοο οὐπαίἰίμπι 91Ρς, δἱ αὐ οᾷείο πἰπίπιο αὐνεεγληῖθ. 

ον Ερο[ἱ.κχχι, 53, 

(65) Τις αἱρόμενος. Ἀλοπίἁο. θ6ἱ Μοτο]. αἰωρού- 
µενος. Ηιπο Ιοεµπ ναί ΒΙΗ. : Επ εα ρίκε ἀείε- 
φοτίε ομἱερίαπι εαρίαι, εἰ απἰπιο ε[Πεγακγ ϱναπι οἱ 
ἱγγίάεαίμγ, αο ἀεπίφμε πιαφπῶ Π]. επ ἐιάέεγα, 
πνόσηιε (Πιεαϊἰτίες. Ειθπίπι τὰ παΐγνια τορὶ ροἰθθῖ. 
γε] ἃ ραγιἰοῖρίο γελώμενος, Ρτο γελῶν. Υεὶ α γεγΏο 
ἐῤῥέτωσαν, υἱ οπιπἰα ἱηίου ἁπόπτυστον αἱ τὰ τῆς 
μεγάλης... ΙδβΑΠΙΙΙΕΓ παρενθετικῶς, ραγίἰοἰρίο γελώ. 
µενος Ρ45ΦΙγ6 βυπηρίο. 

(84) Τοις ἔτι μικροῖς. Ἐχ εωὶοριὶ Ρ)]]οδορ]]8, 
πα, Ώου αβθεφιθγῖς, υἱ οἱ ἵη 40 υἱίὰ οἰατυίη οί 
οεἱοῦτο δὶ ποπιδῃ (υπ (εἰᾳυὶάθδπι ποπάμπα ϱο0 
Ῥγονοθσίις δἱς ει Ππααπ ρ]οτίαπῃ φρθςγπᾶθ), θ6ἱ ἱη 
(υέτο νο αρ]επάϊάμπῃ οἱ Ἰ]μφίγο, 

(85) Θεὸγ γενέσθαι. Μυμίαο. οἱ Μοτεὶ. πλησίον 
Θεοῦ γενέσθαι, Ώεο Ργοχίπιπι [εγί. 

(86) Τῷ ἐν τῇ τρισσῇ µονάδι. ΕΙ. : θμοά ἵπ 
εγρίϊοί υπίίαίε. 9θά νοχ (γρἰοί ἀάστίος ηἰπῖιμη, 
αθς ρτγοὺαία ἠιοο[οᾳῖς. 

η. Πρὸς ταῦτα ἴθι. 98ὶὸ οπΊιη ἱοβοπίάιη, αἷὲ 
Ὠ{{]., τι η Κγοὺ.. Ποπ ἴσθε, υὲ ἱπ Ἡειναρ οἱ ἱη 
φυἱὐηςδάαπι οἁἱι. Μοςχ, πτερου τῇ διανοίᾳα. ἴία οοά, 
δαν, οἱ ΟοπιῦθΓ. ἓ οὐ. πτερὸν τῇ διανοίᾳ. Μοη- 
ίαυ. οἱ Μογε]. πτεροῦ τὴν διάνοιαν. 

(88) "Κως οὗ. [ια «ο. 3034. [π οἁίι. οὗ ἀεθβί, 
(89) Ταῦτα εὑρίσκῃς. Ουά. Πορ. εὑρίσχοις. 
(90) Αίας ΟΧΧ ῥοβίρια οοἀθίῃ 4ηπο. 
(91) Καὶ µεταθήσῃ. ΕΠ. : Ει εγκάἴομειι εοπι- 

πικιαθῖς. Μοπίαυ. δἱ Μογε]. ἵνα μεταύήση. 
(92) Εἰ γὰρ ἡ ἀρχή.. Ιὰ ιγες οοὐς. .» βἰο(αθ 

ἱεροπάιμῃ ῥρτορωπµ]ί ΕΙ]. ἵν οἁἷι. ἡ γὰρ ἀρχὴ, 
ἀθεδὲ εἰ. ιο Ηογδί., ἵ Ερὶει. 1, 40 : 

Εὑπίάίωπι [αειὰ, φκὶ εαρὶ!ι, Παθεί. 

(05) Παρακελεύεται. Ῥ]υτες οοἑὰ. οἱ Οοπιροῖς 
διαχελεύεται. Μωχ, τοῦ βίου. 8ἱρ ῬαΓ. 6ἱ γε Ώοι 
Εάιι. ποπ] τοῦ οἵνου. ; 
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ο. ΟΠΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΙΟ(Ι φ06 
Ῥπ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (94). 

Πεεροπάΐκοε υἱάείκγ Ειάοκίμα, αἰδί Ποπάµπι ΟΠΙΠΙΠΟ ΡΤΕΝ4ΣΗΠΙ, μὲ 56 ἰοίμπι αα ρηι[οεορβίακε οακεἰῖο-- 
επι οοπ{εΓΤεί, αμίπιο ἴαπιεη Ίαπι ῥρΗοεορλατὶ. Ειἰεπίπι τγεεεγίδεης (σγεροσῖμε, απἰπιίφμα Ργοροδίίκηι {είνα 
ἰαιάαης, αά)ίεῖί : εἰἰδπιςὶ ποπάαπι ρΏ]οδορΏίαπη ρτοβίθαγἰδ; εκ!ηφµε αά πια]ογα πιίγο αγεἰβεῖο ΡΤΟΜΙΡΤΕΓΕ 
ρυοπα(ιγ. 

Ερτορἰο αμἰάθιη, ΠΙἱ, βαἰμφ 6 ραΐτο, υἱ ἆθ ἔ Λ ἍµΠατρὸς μὲν (95) εἷς ἀγαθοῖο, φίλον τέχος, οἷα 

αιιήίο. Ταπίυιηπ πιο] ἴο, ΡγοςροΓό ἱμεθράθ, ϱ 

γόρηᾶ 35: η08/υο ἰαμόθς (υδς ργσισαυίπιας, οἰἰαιηρὶ 

ποπάαιη ρΗἱοδορΏίαπῃ Ρργοβίοαεἰφ. Νεφας οΠίπι αἱ 

εα αω ἀἱσί6δ, πιαρίθ αΠίηιΠΙ αἀ]ςηυς, 4υαπι ἃά 
ϐᾳ αι [46ἱ8 : αι αηοφμἰάθαῃ Ώου φὐοφιθ ἱρθυπῃ), 

Ρἱη]οδορ]ίαιπ µοπ Ρεοβίθιὶ, ναἰάο ρ]οδορηίομη 

οί. Οιιο ἀθ οΓβίογο 1,]δία «6η80Γ ὨὈἱοηγαίυς οἳί, 
Πη6πιρο ᾖου ἱρδυῶ α ιο αγὶβοῖο οαγθαέ, θυπηποὶ αξ- 

Ηβεἰἰ 9β86. 

ΟΧὰΧΣΙ. ΡΘΑΤΟΒΝΙΝΟ. 

πυνθάνοµαι περὶ σοῦ. Μόνον ἑπαίρου, χαὶ χατευ- 
οδοῦ, χαὶ βασίλενε ' καὶ ἡμεῖς εὐφημήσομεν (96), χᾶν 
µή πω τὴν φιλοσοφίαν ὁμολογῇς. Οὐ γὰρ οἷς λέτεις 
προσέχοµεν μᾶλλον, ἢ οἷς ποιεῖς' ἐπειδὴ χαὶ αὖτὸ 
τὸ μὴ ὁμολογεῖν τὴν φιλοσοφίαν, σφόδρα φιλόσοφον. 

Ὅ περὶ τοῦ Λυσίου τοῦ ῥήτορός φησιν ὁ κριτιχὸς (97) 
Διονύσιος, ὅτι τὸ ἄτεχνον (98) αὐτοῦ λίαν ἔντεχνον 

Ἶν. 

ΡΠΛ’. ΣΑΤυΥΡΝΙΝΟ (99). 
Ηαε ερἰείοία Εικάοσίωπι (γεφοτίμε οοπιπιρπάαί δαἰαγπῖπο, φκὶ ι0υ αἨΠΟ εοπεμ[αίωηε ἐπὶ. ()οά κεί ῥηέκεῖε 

(μεγαγα σεγβία εἰς 
οατὶ ἠα Ε(Πεγβ ΠΟἨ ΡοίθΓΜΗ{. 

ἰᾳμέβραία : Εἰδὶ ἱπιροίὶ [αδἱἱρίωπη ἁάἱξιΙπη οΠΙΠΘΠΩ Ιπίθγο]υάίι. Ορρογ(κκἰοτὲ ἴοεο ϱ9ο- 

Ειεὶ ἱπιρουίὶ (αεβρίιπι αἀἰέαπ οπἹπδη ἱπίεγεί" ἢῃ ὨΕἰ χαὶ τὸ τῆς ἀρχῆς (1) ὕψος ἁπρόσιτον, ἀλλὰ φιλ- 

ἀῑι, αἱ Ὀεπίρηα ἵαπιεη οἱ [οἱ] εδ ἀπιϊοϊεία, αὐ8 
{ασίασι οι, υἱ Ὠθπο ῥεδσοαἱίοποπι εί οὔθτγθ Ίου 
ἀυὈίιαΓίι. Λά οπιπία ἵυα θἵβᾶ πο ρεποεβοία ἔαιιο 
ομιημίυ 4ο. Ὀοοιϊβθίπιαπι 4ο ἀἱρεγιβδίπυηι Π- 
Ἱτπι μοδίτυπι Ευάυσχίυιη, ν]γιπῃ οἱ υἱία οἱ ἆο- 

οἰνίπα νἱτιυίο τὰ αἱσπυσι, νο]ία Πρρηίευ γίάευθς 
40 δἳ ια η το φγου]ἰα{ίβ (υ5 0ρο ἱπάὶρισγίξ, ρτᾶ- 

Αἱάΐο {Πιο ἀϊρποτίφδ. Νο αμίθιη Ργεςςθς Η)υ/ τεροπιίθ- 
Πα : 4081) υπᾶ ργαίίηπι, ἰἶδ, φμἱ Ό6πο ἆθ πουίβ 

πωθγοηίυς, γε[έτγο ΡοβδυΠ6. 
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άνθρωπον Ἡἢ φιλία, δι ἣν ἐθαῤῥήσαμεν ταύτην σεν 
προσαγαγεῖν τὴν παράκλησιν. Πᾶσιν οἷς εὖ πεποίη- 
κας ἡμῖν (2), καὶ τοῦτο πρόσθες' τὸν λογιώτατον 

υἱὸν ἡμῶν Εὐδόξιον, ἄνδρα χαὶ βίῳ καὶ λόγῳ τῆς 
σῆς ἀρετῆς ἄξιον, καὶ τ ἄλλα ἡδέως ἰδεῖν χαταξίω» 

σον, χαὶ τῆς (ὔ) παρὰ σοῦ προστασίας ἀξιώσαι, 
περὶ ὧν ἂν δἑηται τῆς σῆς χαλοχαγαθίας. Ἡμεῖς ὃ 
ἀντιδώσομεν τὰς εὐχὰς, ᾧ µόνῳ δυνατὸν ἡμῖν τοὺς 
εὐεργέτας ἀμείθεσθαν. 

ΡΠΒ’. ΓΡΗΓΟΡΙΩ ΝΥΣΣΗΣ (4), 
Δον εεπιεἰ οδεογεαυϊπιμς, (στεφοτίμπι, Ροβίᾳµαπε ϱοπείαμΗποφοίἰ ἰπ ραιγίαπι γενετεκε οἳί, πΙ{ἑ [αδοτὶ ρο- 

ρεγεῖ-δὸ, πι Νασίαηπχενα Εεε[εεία ερἰεεορι» ρα βεετείμτ. Βγεοϊθκα (απάεπι, οερρίἱοαοπίθα5 αί εἰαπιογίδαε, 
υο(ἑ εοηιρος [αείκα δει; εἰ Εκ[ωίμε, (γερογί εοπᾳοθτίπαα, οἱ υεπθταδὶ[ἐδ, Νασίαπαεὶ ερἰκοορκε εγεαϊκε δεῖ, 
ετειηίἑ 4ΜπυΟ ὅδἃ νε ὅ8δὺ πενπίια. Ῥετμμι ἐποίάία πιοΓοίθνα ἵδεγκηε Ραιμίέε (γεθοτίμε. Δαπίαμκεκαι ἕἔς- 
εἰεείαμὲ, ΜΗροίε ῥαγυαπι αὐ ευ ἀεερὶεὶ, Ργιμς αι[υεγοαγὶὶ οβ]ἰείεθαπί. βοείρµαπι απ ίεἰπ Εικία[ἰκα ϱοΝεεοΓαΙΝΑ 
[ωὴ:, εμπι, ἰπείίὸ ας τεριφπαμίε (σγεφοτίο, οοπεδεΓαί πι εί Ργᾶ[εείμηι [ωΐσεο Εοε[εεία Ναβίαπχεπᾶν ἰαπίωπι- 
σχ6 1Ο ετρµίεωπι Τ/εοίοθκηι ργσάἰεαδαμί. Παπο εακπιπίαπι γερείίἰ (γεφογίμε ἐπ ερὶείοία κα εθφκίέαν, εί 
Ναγγαί φιμοπιοάο γοθαία 1.0 Γεμία[ἰνς εγεαίκε καί ερἰερορνο. 

Πεί πεί, φμία ἱκοοίαϊκα πχεΝα ῥρτοίοπφαίε εί 6 ΌΟἶμοι ὅτι ἡ παροιχία µου ἑἐμακρύνθη  χαὶ, τὸ 
οί αιιοά πιαΙογυπ εδρυί δεί, Ὀδ]ς οἱ σεάἰοπίριυς 
Γον ποδίγβ Παρταηί, πθο Ράοεπι, ηὔαπι 4 θ2ποί]6 
Ραιρμς αοεθρἰπις, δογνατἰπιαβδ. Πδης ποπ ἀυδίίο, 

αα]ῃ 1ρ66 γδρ]ίμας, ἵπ βρ]γί ές Πας νἱγυία, αἰ, 

εί (ε, εἰ οππ]ὰ {μα γορίι αο πιοάσγαίαγ. 6 ποὺίφ 
αυίθπι, πθ αιθᾳυαπ, ουβθοτο, [4ἱβ08 δΕΓΠΙΟΠΘΒ 

]αοίοί, πος ἀςθ ἀοπηϊπίς ορἰδοορίθ, (αηᾳ 00 ν]ἀε[ίοεί 
ην] ποὺὶ 4ο γοριρπαπίῖυυθ ορίδσεορυπι α]ίαπι 

5 Ῥναἱ, χιιν͵ ὃ. 96 Ρεα], οχις, ὃ. 

(94) Δίίας ΟΝΧΙ. ῥογίρια δοἆθιὰ {δπιρογο. 
(55) Πατρὸς μέν. Ιία οοςᾱ. ἴτεν Βθμρ. ἵω δςἱί, 

μὲν ἀεοςί. 
(6) Εὐρημήσομεν. Ωο44. φυδίυος; Βθρρ. οἱ ἢ 

Μοιίαυ. εὐθυμήσομεν, ΡΟΛΟ {σιοφιθ απἱπιο ΕΓΙΠΙΝδ. 
(57) Κριτωός. (0οά. Βθμ., Μοηίαςο. δἱ Μογε! 

Κρητιχός. Ὀϊ ουπὶ επίπε, αἰὲ Οοπιῦθ{ῇ., Ώἱοηγεί{ ρΊι- 
Γ66, δἱο Ι6Γ6 ΟΗ1Π66 ος ραϊγία ἀῑδεποι]. 

(98) Ἄτεχνον ήν εἰπιρ[οίίαε ναίάε αγἱβείοεα. 
(99) Αἰίας (ΧΧΣΙΙ. ΘοΓίρία 4ΠΠΟ 082. -- Σᾳ- 

τρυρνίνφ. 00. Ῥα55. 6ἱ (οπιθεΓ, Σατορνίνω. Μοι- 

χεφάλαιον τῶν χαχῶν, ἓν πολέμῳ χαὶ στάσει τὰ ἡμέ- 
τερα, καὶ ἣν παρελάδοµεν παρὰ τῶν ἁγίων Πατέρων 

εἱρήνην, οὐχ ἐτηρήσαμεν. Ταύτην μὲν οὖν οἵδ ὅτι 
αὐτὸς ἁποχαταστήσεις (5), ἐν τῇ δυνάµει τοῦ σέ τε 
χαὶ τὰ σὰ φἐροντος Πνεύματος. Ἡμῶν δὲ μηδεὶς 
χαταφευδέσθω, παραχαλῶ, μηδὲ τῶν χυρίων τῶν 
ἐπισχόπων , ὅτι ἀχόντων ἡμῶν, ἄλλον ἐπεχήρυξαν 
ἡμῖν ἐπίσχοπον, Οὐ γὰρ τοσοῦφον αὐτοῖς ἀπεῤῥίμ- 

(πο, 6 Μογεὶ. Σατουρνίν στρατηλάτῃ. Φδαἰκγηῖπρ 
πιαςἰείτο πιεί. Οσο. 66., Σαταρνίνφ στρατη- 
λάτῃ. 
ὗ Τὸ τῆς ἀρχῆς. (οἀ. Ἐοψ., Μοπίας, δἱ Μογε]. 

τὸ τῆς ἀρετῆς, υέγηιἰε [αειἱθίμπι. 
9) Ἡμιν. Τι ου. 1405. ἵπ οί. ἡμᾶς. 
ὄ) Καὶ τῆς. ια οοᾱἀ. θε, τῆς ἀθεδί ἵἹη εἀῖε. 

Μοχ. σοῦ. Ιπ Ῥα59. οἱ αἱ ο0ά, [η οἁίί. σεαυτοῦ. 
(4) Λιάς ΧΙυΙ. δογ]ρία ΔΗΠΟ 82. 
0) Αποχαταστήσεις. ια «ο. Ἰερ. δἱ Ρας. ἴρ 

οάϊι. ἀποχαταστήσαις. 
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μεθα, οὐδὲ οὕτως ἔχουσι πρὸς ἡμᾶς ἀπεχθῶς. Αλλά Α ποβίφ ααδοθτίπι. Νοι θηΐπι µ54µ9 αὖθο 1ὲδ οοη- 
πολλὰ δεηθεὶς διὰ τὴν ἑμαυτοῦ νέχρωσιν, χαὶ ἅμα µοπρίμὶ 8υ1ωυ86, πθς ἁ4ἀθο ἱμίοδίιπι ϱ0θ ποδτὶ 
τὸ βάρος φοδηθεὶς τῆς Ἐκκλησίας ἀμελουμένης, οΚἱμ ἰοποι. θμἱη ροῖῖως 808 πιυ]έατη ἀίυφυο οὐϊθ- 

ταύτην τε ἤτησα παρ᾽ αὑτῶν χάριν, οὔτε χανόσιν δίΠίι19Φ ριορίογ οΠείωπῃ οἱ οπιοπίυσπῃ οοΓρυθ, αι] 
ἑναντιουμένην, χαὶ ἡμᾶς ἀναφύχουσαν, δοθῆναι τῇ εἰἶαιῃη φαοὰ μοβἰεοία; Εοοἰοθί οµιι6 ρογηναθγίτη, 

Ἐχχλησίᾳ ποιμένα, ὃς χαὶ δέδοται ταῖς σαῖς εὐχαῖς, πο αὐ 9Φ ργδἰίαπη ροριυ]ανὶ, που οοςἱθφ]αοι]οίθ 

ἄξιος τῆς ὑμετέρας θεοσξθείας ᾿ ὃν χαὶ εἰς χεῖράς Ἱἱορίνιφ ανογδβηίθηι, 6ἳ 1108 πθδογθαπίοπι, υἱ 

σου τίθηµι (60), τὸν αἰδεσιμώτατον Ἑὐλάλιον, τὸν Εοοἰοβίῷ Ρρᾳαςδίορ ἀατείας, αἱ οἴἶαιη ρνοοίῦυς ἐαὶφ 
θεοφιλέστατον ἑπίσχοπον (7), οὗ καὶ ταῖς χεραὶν ἀδίυβ οδί, ρἱείαίθ νεδίγα ἀἱρηιιδ; «16πί ΕἱΡὲ 4ωοφιθ 

ἑναποφύξαιμι. Εἰ δέ τις οἵεται μὴ χρῆΏναι ζῶντος ἵω ΙΙ8Πυ9 ὑγαάο, Πηδχίπιο νοπθγαὐίίθπῃι ἀῑοο Ευία- 

ἐπισχόπου (8) ἄλλον χειροτονεῖν, ἵστω μηδ' ἐνταῦθα απ, γελροφὶβαίπιιιη ορίφεορυπι οι] αὔπασι 
χρατῶν () ἡμῶν. Πᾶτι γὰρ δῆλον, ὅτι μὴ Ναξιανζοῦ,  Πιληίρας Γηππουὶ ποὰ οοπι]ημαίι. Οθυοἆ οἱ ααἱφ ο5ε, 

Σασίμων δὲ προξθλ{θηµεν, εἰ καὶ πρὸς ὀλίγον αἰδο αἱ ραοί, δρίδεορο γἰνεηίο, αἰίαπι ἰηβιιμῖὶ πο 

τοῦ πατρὸδς, καὶ τῶν ἱκετευσάντων, ὡς ξένοι τὴν ἀεΐνοτδ, 6 Φοΐαί, 86 πο Ίδο αωἱάοιη ἵπ ρατιο ποδἰβ 
προστασίαν χατεδεξάµεθα. 68464 δυρεγίογθΏι 6486. Ιηί6ς 9ἱ1η68 οί εοπθίἰαξ, 
πιὸ ΠΟ ΔΝασζ]αηΣὶ, 5ο Θ48ἱΜΙΟΓυΙΗ ἁἀηιΙθιἰίοπι ογθδίιπῃ {[μ9φθθ, ἰαιποίιθὶ ἵπ ραίτί τονοιθη(ίαπι, οἱ 

θοσυπι, φυἱ διρρἰίσεθ Ίοο ἆ πιο οοπἰεπάἀεγυμὲ, ἆ Ὀγθυθ (ορ ργᾶ[οείαγασι αιιαοὶ Ινοβρίίθν 6υφ06- 

ρίινωφ. 

ΡΠΓ. ΘΕΟΔΛΟΡΩ ΕπΙσκοπη (10). 150 ΟΙ ΧΧΧΙΙ. ΤΗΕΟΡΟΠΟ ΕΡΙ5ΟΟΡΟ. 
Οκαπιοῖ ρε εαἰκπιπίαπι Ει[αἴκηι ἱποείς ερἰεεορῖε ῥγα[εείηπι [μἱεεε Εεε[θεῖα Νακίαπχεπα ργσάἰεατεπί 

έγεφοτὶὲ αἀνεγεαγὶὶ, ογάἱπαιἰοπὶ {απιεπ Ει[αξ Πεἰίαάϊνε (αατὶρπεἰς ερἰεεορας οὐει{1ἱεεε. υἱοίαίοεφμε εαΠΟ- 
65 υἱάδίμγ οθ]δείῖεεε ; εεά ἀῑνεγεα Τα[ἰοιε » πεπιρε οκοά Εεοεείαπι αριά (.αηπι ογάϊιαία [μεταί, ἀεεεγαῖσσεί. 
δαία Λα]πε [αυι ἱπεγεθγεεεεπίίς αάποπίίς «ο λα, α ΤΛεοάοσγο, φεἰκφμὲς ἑ{[ε εἰι, εἶνο αἰ[εγὶω» ργουὲν εφ 
ερίεσυβκε, εέκ Τψσνειιαίφ, ἲ Παβεί εί, παπο αά επι ερἰεοίαπι εετὶρεἰί, ἵπ κα μυ [ρ[οἱ εα[νππίατωνε 
Φενεγὶ οεεμγγίε » πε [ἱρ[ἰεἰν ἐπφκαΙι ; Ἱεφκε επἰηὶ ΚΠπαΠΙ (άπίΝηι, δέά ΟΙΠΠΕΣ εἰ οἰμῃκίπε ἀερεΗίι. Ῥεαίετεα 
Βοερογίαιν άε[εμά!!. 

Ἔσχε τι παρ) ἡμῖν ὁ φθόνος, ὃν οὐδεὶς ῥᾳδίως ϐ ΠΗαδυίι ᾳαἱάάδπ οἱ αρυά Πο νους, 46η Π0ς 

διέφυγεν. Ἰδου καὶ Καππαδόχαι στασιάζοµεν (13), ᾖ{δοῖίο ροίαῖι υἱ]υς οΠιαρετο. Έσου θἰίαπι βθοἁἱίοιιθ 
ἵν οὕτως εἴπω τὸ μὴ πρότερον ἀχουσθὲν, μηδὲ (ΟαΡΡΔάοςΘ8 ΙαβοΓγαπιθ, υἱἲ ἱίά ἀῑσπηι; φιοὰ ποιι 
πιστευθὲν χαχὸν, ὅπως μὴ] χαυχήῄσηται πᾶσα σὰρς Γ)Γῖι5 αιάἰέαπι 66, ποιο εγαάίαπι πιαίυιο; υἱ 
ἑνώπιον τοῦ θεοῦ: ἀλλ εἰδῶμεν, ἅπαντες ὄντε Ίο ρἱογίθίαγ οπιηίθ 6ΆΓ0 ΟΟΙΔΙΗ Ώ9ο ὉἹ : οϱἆ νὶάθα- 

ἄνθρωποι, καὶ μὴ (12) προχείρως ἑτέρων (15) κατα- 118, μέ, ΟΠΊΙΠΘΑ ου Αἶπιις ἠοπιίηθϐ, Ώου Γαεἷ]9 
{ινῴσχωμεν. Αλλ’ ἐμοί τι χέρδος χαὶ παρὰ τῆς Αἱἱο ἱπογερθπυθ. ΑΙ πι] αἡφυὶά οδί ΙαοΓί, οἳ 4 

συμφορᾶς (εἰ δεῖ παραδόξως εἰπεῖν), χαὶ ὄντως (44) οα]αη]ιαίε (ἱ [38 οδί οοπίτα γυ]ρὶ ορἰπίοπαιν [ο- 

ῥόδα ἐξ ἀχανθῶν, ὡς ἡ παρλιµία, συλλέγοµεν. Ἐγὼ αἱ), Ρτο[εοίο οἱ εχ ορὶπἰδ, δίἰοιέ ργονδσυέωιη 
(οῦν οὕπω πρότερον οὔτε χατ ὄψιν συντετυχηχὼς Ἰιαῦοί, γοδᾶς οοἰἱερίιμαθ. Έρο ἱρίίαν ποαιαφµαπι 

τῇ σῇ εὐλαδείᾳ, οὔτε διὰ γραμμάτων ὠμιληχὼς, Ρτεεπεΐα (ως ρἰοίαἰ]θ απίθα μ648, πει ἴο Πετετίφ 

ἀλλὰ τῇ περὶ σοῦ φήμῃ µόνῃ καταυγαζόµενος, νῦν ἱ]οσμίιιφ: βθά (α βο]ύτῃ [Άπια οἱ ορἱπίοπο {ῑίι - 
εἰς ἀνάγχην (15) Ίλθον ες διὰ τῶν γραμμάτων ῥδίΓΑί5, πυπο η ποοθβεἰἰίδέευὶ ναι] {ο ρεγ ἱνογας 

ο" 1 6ογ. ι, 29. 

(0) Εἰς χεῖράς σου τεἶθημι. Μοηπίας., Μυγυ]. αἱ (10) Αίας 00ΧΧΥ. Ῥοπίρία «οὐσιῃ {6π]ροτο. --- 
(οδοί. παρατίθημι, φκεπὲ αριιή {6 φκοφιιε ἰμ Πακ θΘεοδώρῳ ἐπισκόπφ. (οἆ οἱ Οοπιροῦ., οἰευῖ οἱ. 
άερονυ. πἠἁμηῖ Θυάνων, οἱ Πορ. θυάνεων. Ψἱϊὰο Τἱ]ἱθιμ. ἱπ 

(7) θεοφι.Ίέστατον ἐπίσχοπον. ἢὰ 04. ΔΙαμίλο., ., Ὅἶια γερ. ποῖ. 59, αἱ] ργοὺαί ρεγρεγαπι απο ερἰἰο- 
Μοτο]. οἱ (ἑομ10δΕ, ἵη ουἱἱ. θεοφιλήῃ ἐπίσχοπον, ϱὐ8 ϐὁ ἵαυι Τλουάυσο Ἑγαπουςὶ ερἰἑορο ἱπδεγίρίαπι Γμἱφεο. 
γαρὺα 011. μοι του αλ] έ. . (414) Στασιάζοµεν. ία «ο. Ἐθμ. οἱ Οοι)ῦοΓ. ἓι 

(8) Μη χρήναι ζῶντος ἑἐπισχκόπου. Μουίαο. 6ἱ οὐΙτ. ἑστασιάζομεν, αιοά Μογο].: Φεάἑεἰοπειπ α:εἳ- 
Μοτε|. ὅτι μὴ χρὴ ὄντος ἐπισχόπου. ΟοπιΏείἰδίο ὄντος (αοἰπιαρ. 
παρ] ρίασθὲ φὐδίη ζῶντος. Ροΐοςί δμἱπο, ἑμί, οξ (12) Καὶ µή. ἱωρειάμήπι Μυτο]. ργοροπίέ ὡς χαὶ 
νίνθια οι] ορίδουρις [{ηἱέ, οἱ ερίδοοριιθ 101 689850, μὴ, δἱο οι. αἆ ηανρίπσηι. 
αυἷὴ γαι νποίυ8 δἷί, νοἱ αἰία οοζασἰοι!θ. (16) ᾿Ετέρω». Ιία οοᾶ. 1ἱορ., Μομῖας., Μοτο]. 3ο 

(9) "Ιστω μηδ᾽ ἐνταῦθα κρατῶν. ἵη οἁῖῖ. ἴσω ΘΟυπιεί[. ἵῃ δ1. ἑτέρους, 
μηδεν ταῦτα χρατῶν ἡμῶν. Ι Ετοῦθη., αἲι ΒΗ)., (14) (Εἱ δεῖ παραδόξως εἰπεῖν), καὶ ὄντως, εἰο. 
6οθιὴ Ιηούο Ἱεβίις, πὶςὶ φιιοἆ ΡγΟ χκρατῶν εΡί κρα- Ἅἱο Ἱορίί οἱ ἱμιογριπρὶῖ Μομίαο., πες Μογα]. ἵΠρΓο- 
τεῖς. ΗΙὸ αυἱειῃ Ίουις γτοβδἑαθηάιιθ οδῖ οχ νοιυοίῖδ- ἡἎαὶ. ᾗη οτ., αυβαιο ραγεη(ιοςί. θαοδά ργονυθι μία 
πιο Ἠορίηα οουΐσε, δρι ϱ1όπι νη ιηαγρἱηθ ου) 16- «6 αο στεροσίυς, Γιά Ἡογεί. γείογἰ, Αιωῑη. ΜαὰΓ- 
401 ογα ιοί ΒΠεπη ία ερὶφἑοἰα» οἰξαέαπι τεροσί «αἱ. Χνι, ἐχ απιϊφηί ρου ἀἰδιίολιο : 
ἀἰ( 16 Ίος γογὺα Ι{4 ιάυθτθ, ἵστω μηδ ἐνταῦθα χρα- Ὡς ἀν' ἐχινόποδας καὶ ἀνὰ τρηχεῖαν ὄνγωγιν 
τῶν ἡμῶν. Ιαφιιθ ηοό 60 80ης γθυῖπιυς, οἱ αι]- Φύονται μα-ακῶν ἄνθεα .Ίευχκοϊῖων. 
εἴοιὴ ουμοἱδδἰηιο. Νουίφ οαµιάθιη Ἰθοίίοηεπι ϱς- Όι ἱπίεγ υ6ρίόε εἰ οἱμιί α2ρέετα εΝΗΙ οποπἰ 
μίρθηι οοἆι]. Πορ. οἱ Ρα88., δἱο οἱ τοἱηί Μογο[. οἱ φωτ πιο({έμπι Πογες εἰοίαγαπι. 
ΟοιπΏο[. Λι Μομίαο. μηδ) ἐνταῦθα χρατεῖν ἡμῶν. (15) Νῦν εἰς ἀνάγκην. Τα εοὐἀ. οἱ (Οοποδεῖ, ἅπ 
Μυχ Μοπίας. οἱ Μοιο]. ἀλλά Σασίµων. οὐ{. νῦν καὶ εἰς ἀνάγκχην. 
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ΟΙ ΧΧΧ. ΕΙΡΕΝ. 

ο. ΟΒΕΟΘΒΙΙ ΤΗΙΕΟΙ 01 φηῦ 
ΡΠ’. Τῷ ΑΥΤΩ (94). 

Πεεροπάϊΐεσε υἰάείνγ Ειάοκίας, οἱδί ποκάµπι ΟΠΙΠΙΠΟ ΡοΥΕΜαΣΜΗΙ, µ 46 {οίμπι αα Ῥπι[οεορβίαπι 94πε(1ο-- 
γεπι οοπ[εγγοί, αλίηιο {απιεπ Ίαπι ΡρΗ[οεορλατί. ΕΙΕΠΙπι Γεδογίθεπε (σγεφοτίκα, απἰπιίφμα Ργοροεέίµη Σίνα 
ἰαιάαπε., αἀ]ὶοῖε ; εἰὶδπιδὶ ποπάυπι Ρυ]]οδορβίαπι ργοβιοαγίς; εκ!νφιε 
εοπαίιι7. 

πια]ογα ΠΙΤο αγϊβεἰο ΡΤΟΠΑΟΤΕΓΕε 

Ερτορὶο «πάση, ΕΠ, Φ4ἱμ8 65 Ρ8ίΤ6, υἱ ἀθ ἴολ µΠατρὸς μὲν (95) εἷς ἀγαθοῖο, φῖλον τέχος, οἵα 
ιο. Ταπίσιηπ καἰο]ο ἴο, ΡργοεροΓθ Ἱμεθάθ, οί 

γοριιᾶ 35ς ποδήηυο ἰαμάθς (υὰς ργφἱσαρίηηας, οἰαιηβὶ 

ποπύυιη ρΗἱ]οδορΏίαπ ργοβιθαγίφ, Νεααο οηἱσι α 

ε4 συ ἀῑςίδ, πιαρῖς απίπιΠα αά]ἰοίμλ1β, 4ὐδΠι αἆ 
64 αιιδ [αοἱθ : αιιαπάοᾳμ]άθπι Ίου 4οσιιθ ἱροιιη!, 

Ρη]οδομ]ίαιπ ποη Ρρτοβίθεῖ, ναἱάθ ρΗἱ]οδορβίουη 

ο6{. ιο 4ο οΓαίογο 1,γ9ίὰ «6Π80Γ ὨὈἱοηγείως αἲί, 

Ώεπιῃο Ίου ἱρδυπι ααοά αγιὶῇοίο σαγθαῖ, δυπηπιὶ αἵ- 

εἱθεἰἰ ε556. 

ΟΗΧλΧΙ. ΡΑΤΟΒΝΙΝΟ, 

πυνθάνοµαι περὶ σοῦ. Μόνον ἑπαίρου, χαὶ χατευ- 
οδοῦ, χαὶ βασίλευε ’ καὶ ἡμεῖς εὐφημήσομεν (96), χὰν 
μή πω τὴν φιλοσοφἰαν ὁμολογῇς. Οὐ γὰρ οἷς λέχεις 
προσέχοµεν μᾶλλον, ἢ οἷς ποιεῖς' ἐπειδὴ καὶ αὖτὸ 
τὸ μὴ ὁμολοχεῖν τὴν φιλοσοφίαν, σφόδρα φιλόσοφον. 

"0 περὶ τοῦ Λυσίου τοῦ ῥήτορός φησιν ὁ χριτιχὸς (97) 
Διονύσιος, ὅτι τὸ ἄτεχνον (58) αὐτοῦ λίαν ἔντεχνον 

Ἶν. 

ΠΜ. ΣΑΤυΥΡΝΙΝΟ (99). 
Ηαε ερἰείοία Εκάοσίωπι (σγεθοτίκε οοπεπιρκάαί δαἰπγπίπο, φκί ἠος 4ΠΠΟ εοΝε[αίωνι ὑπΗέ. (0μοά νεἰ ργΐνε]ε 

Πεγαγνπι εγβίε εἰρμὶβραίκν : Ειδὶ ἱπιροςίέ (αβιρίαπι αάῑέιπη οπιηδΠ ἰπίργοἰμάἰι. Ορρογ/κηἰοτὲ ἰοοο εοἰέο- 
οαγὶ ἠα ΠΠΙεγΦ ποη ροιεγκη!. 

Ειδὶ ἱπιρεγίϊ [αδ]βίιπι αἀϊέαπι ΟΠΙΠΕΠΙ ἱπίεγεία ἢῃ ἥΕἰ χαὶ τὸ τῆς ἀρχῆς (1) ὕψος ἀπρόσιτον, ἀλλὰ φιλ- 
ἀῑι, δἱ Ὀεηίβπα (4Ππ6η οἱ [αοἱ]ς εσδἰ απι]οϊέία, {αυ 
[ασίυπι 68ι, υὲ ἔνάηο Ργουδβίοπδηι Εμὶ οὔεγγθ µοη 

ἀνὈἱιαΓίιη. Αά οπιηία (44 6504 πιο βεπεβεία βιιο 

ομιρυ] η αι]άο. Ὀοοιϊδθίπιαπι 80 ἀἰδογιϊδοίπηυπι Π- 
ᾗιπι μοδίτυπι ΒΕυάυχίυιη, γἰευτῃ οἳ γἱία οἳ ἀο- 

οὐ]πα τἱτιυίο (ωα ἀἱσηυσι, γδἰίπι Πυρπίος γ]έεας: 
30 οἱ ος {η γο φτουϊίαἰς έως ὁρο ἱπάϊριετῖε, ρτς- 

βἰάϊο ἴιιο ἀϊρηδείβ, Νο αιυίθιη ργθοςς 9] γΓεροπί]ε- 

πημα : ϱὐ 8η) υπα ργαέίθη, ᾖἱ6, ηυἱ Όοπε ἀθ ηουῖθ 

πθγθηίυν, γείέττο Ρροβδυπις, 

169 ΟΙ ΣΣχΙΙ. 6ΛΕΟΟΒΙΟ ΝΙΒΦΕΝΟ. 

άνθρωπον ἡ φιλία, δυ ἢν ἐθαῤῥήσαμεν ταύτην σει 
προσαγαχεῖν τὴν παράχλησιν. Πᾶσιν οἷς εὖ πεποξη- 
χας ἡμῖν (2), καὶ τοῦτο πρόσθες ' τὸν λογιώτφτον 

υἱὸν ἡμῶν Εὐδόξιον, ἄνδρα καὶ βίῳ καὶ λόγῳ τῆς 
σῆς ἀρετῆς ἄξιον, καὶ τ ἄλλα ἡδέως ἰδεῖν χαταξίω» 

σον, χαὶ τῆς (5) παρὰ σοῦ προστασίας ἀξιῶσαι, 
περὶ ὧν ἂν δέηται τῆς σῆς χαλοχαγαθίας. Ἡμεῖς ἃλ 

ἀντιδώσομεν τὰς εὐχὰς, ᾧ µόνῳ δυνατὸν ἡμῖν τοὺς 
εὐεργέτας ἁμείθεσθαν. 

ΡΠΒ’. ΓΡΗΓΟΡΙΩ ΝΥΣΣΗΣ (4), 
Νον εεπιεί οὐεεγεσυΐπεμε, (σγἐφοτίαπ, ῥοδίφµαπὶ (οπείαπϊπορο(ἰ ὑπ ραίγίαπι ΓΕΟΕΤΕΝΣ εἱέ, ΠΜΗἰ {αδοτὶ βο- 

ρετεῖ.εὸ, αἱ Ναξίαπχεια Εεε[εεία ἐρἰεεορες ρ]Φῇβεετείμγ. Ρτγεσϊθιις (απιίεπι, ερρ[ἱεαἰοπίθκε εἰ εἰαπιογίδεα, 
υο(ἱ εοιρος [αοίκε εδ; εἰ Εκἰωΐμε, (γεφοτί οοπεοδτίπμε, οἱν νεπογαθί(ἑε, Ν ασίαπαὶ ερἰεεσρκ» ετεαίαε οί, 
επειλίἑ ππυ ὅδὰ υεἰ ὅδο ἱπεμπία. εταμι ἱποίάϊία πιογεθς ἱξεΓΜΙ ραίμίε (εθοτίκε. Λατίαντεκαμι ἕε- 
εἰεκίαμι, µίροίέε Ρατυαπι αὐ ϱο ἀεερῖοί, ΡΤιΜε αι[υέτοατὶἰ οῦ)ἰείεδαπι. Ροείφµαπι απίειι Εμ[α[ἰκ εοΝκεεΓα(ε 
[ωῖ:, επι, ἐπεῖιὸ ας τερισπα!ε (γεφοτίο, οΟΠεΘεΓαΙΗΠΙ εἰ ργα[εείήι [μἱεςε Εοεἰεεία Νακίαπχεπᾶα, ἰανίκπι- 
Φκε πΟΗ ετριίκµηι ΤΙεοίοΦκη ργσαάἰεαδαμί. Π απο εαἰΜπιλίαπι γερε[Ηὲ (τγεροτίκε ἐπ ερὶείοία φκο εθφκἰίκν, εἰ 
µαγγαί φιμοπιοάυ γοφαίν 5Νο Εκἰα[ίκς εγεαίκε οί ερἰερορµο. 

Πεὶ πιμὶ, φµία ἐποο[αίκα πιεις ργοίοµφαιμς εεί ον ὮΟἴμοι ὅτι ἡ παροικἰα µου ἐμακρύνθη . χαὶ, τὸ 
οἱ φιιοά πιαἰογυπι οδριί ο8ί, Ὀεἱ{ἱ εἰ θοεἀλεοπίσυθ 
Γοῦ Ποβίγ ΠαρΓαΠί, πθ Ρ8ο6Π, ϱὐάπι 4 Β4ΠΕ(]6 

Ραιντριις αοεοθρίπιυ8, δοεναγἰπιςβ. Πάηο ΠΟΠ ἀμρίιο, 

αυἱη ἱρ5ο γδβ](9ς, ἱπ θρὶγ]έυς Πλας νἱγίισίς, αἱ, 

εί ἰε, εἰ οππία ἔμα γθβῖϊ 4ο πιοάργαίατγ. Ὦε ποὺὶς 
αυί6Π], πο (υἱδᾳμαπ, οὔβθοτο, [4ἱδ08 6ΕΓΠΙΟΠΟΒ 

]4οίαί, πος ἆθ ἀοπιϊπίς ορὶδοορίθ, (8ηᾳυδΠ νὶἀρ]ἰοεί 

ην] ποὶρ 4ο τοριρπαπθιυς ορἰεοραπι Αάπὶ 

5 Ρρα|. χειν͵ 5. Ὁὲ ου], οχΙκ, ὃ. 

(94) ΑΙαφ ΟΝΧΙ. Φοτίρία οοθπι ἱδΠΠΡΟΓΕ. 
(25) Πατρὸς μέν. Πα οοςᾱ. ἴγοφ Βορρ. ἵι ος1!, 

μὲν θοςι. 
(6) Εὐφημήσομεν. Ωοάά. φωαίμος Βερᾳ. εἰ Ὁ 

Μοηίας. εὐθυμήσομεν, δΟΠΟ [αἴοᾷμε απἰπιο ετίπειο. 
(917) Κριτιχκός. (0ο. Βθµ., Μοπίαςο. δί Μοτο! 

Κρτητιχός. Ὀι ουπί οπίμι, αἰὲ ΟοπιῦοΓ., Ὀἱοηγαϊί ρἰι- 
Γ69. 8ἱ06 Ι05Γ6 Ο/1169 ος ραΐε]α ἀῑδείποι]. 

(98) ΄Ατεχνον Εις αὐμίἰοίίαε υαἰάε αγβείοεσα. 
(59) Αίας (ΧΧΧΙΙ. Θοτίρια 4ηΠο ὅδὸ. -- Σᾳ- 

τρυργίνῳ. 0ο. Ρα55. 6ἱ Οοπιῦε[, Σατορνίνω. Μο» 

χεφάλαιον τῶν χαχῶν, ἓν πολέμῳ χαὶ στάσει τὰ ἡμέ- 
τερα, χαὶ ἣν παρελάδοµεν παρὰ τῶν ἁγίων Πατέρων 

εἰρήνην, οὐκ ἑτηρήσαμεν. Ταύτην μὲν οὖν οἵδ ὅτι 
αὐτὸς ἀποχαταστήσεις (5), ἐν τῇ δυνάµει τοῦ σέ τε 

καὶ τὰ σὰ φέροντος Πνεύματος. Ημῶν δὲ μηδεὶς 

χαταφευδέσθω, παραχαλῶ, μηδὲ τῶν χυρίων τῶν 
ἐπισχόπων , ὅτι ἀχόντων ἡμῶν, ἄλλον ἐπεχήρυξαν 
ἡμῖν ἐπίσχοπον, Οὐ γὰρ τοσοῦπον αὐνοῖς ἀπεῤῥίμ- 

στρατηλάτῃ. Φδαίμγπίηρ 
66., Σατορνίνῳ στρατη- 

λάτῃ. 
ᾗ Τὸ τῆς ἀρχῆς. (Οοἆ. Τ6α., Μοπίας, οἱ Μοτε]. 

τὸ τῆς ἀρετῆς, υἱγέμῖα [αειἱφίμπι. 
9) Ἡμιν. Πα ου. 1405. ἐν οὐ]ί. ἡμᾶς, 
ὄϐ) Καὶ τῆς. ια οοά. Εθβ, τῆς ἀθεεί ἵπ οἑε. 

Μοσ. σοῦ. Πίη Ῥὰψα. οἱ αἲὶ ο0ἆ, η θἀἰξ. σεαυτοῦ. 
(4) ΑΙίάφ ΧΙΙ. δοπὶρία 4ηπο ὅ8ὸ. 
(0) Αποχαταστήσεις. Τια εοἀ. Βεμ. οἱ Ρας. ἰᾳ 

εά{ι. ἀποχαταστήσαις. 

ἰπο, 6ἱ Μογα]. Σατουρνί 
πιαφὶείτο πι ηία. (004. 



ΦὐΥ΄ ΕΡΙΡΤΟΙΑ α χχχήι. 3009 

μεθα, οὐδὲ οὕτως ἔχουσι πρὺν ἡμᾶς ἀπεχθῶς. Αλλά Α ἠοβίφ κιδοθτίηι. Νοη θηΐπα 64.9 ἀὖθο 1 οοη- 
πολλὰ δεηθεὶς διὰ τὴν ἑμαυτοῦ νέχρωσιν, χαὶ ἅμα 
τὸ Βάρος φοδηθεὶς τῆς Ἐκκλησίας ἀμελουμένης, 
ταύτην τε ᾖτησα παρ αὑτῶν χάριν, οὔτε χανόσιν 

ἑναντιουμένην, χαὶ ἡμᾶς ἀναφύχουσαν, δοθΏναι τῇ 
Ἐχχλησίᾳ ποιμένα, ὃς καὶ δέδοται ταῖς σαῖς εὐχαῖς, 
ἄξιας τῆς ὑμετέρας θεοσεθείἰας ’ ὃν χαὶ εἰς χεῖράς 

σου τίθηµι (60), τὸν αἰδεσιμώτατον Εὐλάλιον, τὸν 
θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον (7), οὗ χαὶ ταῖς χερσὶν 
ἑναπογύξαιμι, Εἰ δέ τις οἵεται μὴ χρῆναι ζῶντος 

ἐπισχόπου (8) ἄλλον χειροτονεῖν, ἵστω μηδ' ἐνταῦθα 
χρατῶν (9) ἡμῶν. Πᾶτι γὰρ δΏλον, ὅτι μὴ Ναξιανζοῦ, 
Σασίμων δὲ προξθλ{θηµεν, εἰ καὶ πρὸς ὀλίγον αἰδοῖ 

τοῦ πατρὸς, χαὶ τῶν ἱχετευσάντων, ὡς ξένοι τὴν 

προστασίαν χατεδεβάμεθα. 

ἰοπριυὶ 81Πµ8, πθο ἁἀθο ἱμίοδιπ «ο ποδτὶ 
οτι εως. Οἱ ροῖίας 608 πουἱέαπι ἀΐυιφυο ουΐθ- 

βἰαέυφ Ρνορίεγ οΠοίώπῃ οἱ οπιογίυσπῃ οοΓρυθ, δἱηιαὶ 
οέίαιη φυοά Πµερ]εσία; Εοοἰθδὶ ΟΠ Ρρογπιαθγίῃ, 

Ἰ8ηὸ αὐ 9 ρυαίίαπῃ ροδίυἱανὶ, που οοςἱθοίφοιῖοίθ 
ἱὁρίθις αι γεγοβηίθηι, θὲ 1108 Πθοοδηίθιη, μὲ 8 
Εοοἰεκὶς ραςιος ἀατείιτ, οφ υἱ οίίαιηπ ρνοσοίυις ἐἱθ 

ἀθίυς θςί, ρἰθἰαίθ νεδίγα ἀἱρηιιδ; 4µ6Πι ΕΡἱ 4υοσαυθ 

ἵω 18ηµ8 ἰτοάο, Ὠλχίπιο νουσγαυϊίοπι ἀῑοο Ευία- 

παπι, τεΙριοθἰβαἸπιιη ερἰκοοριπι οι] αὔήηαπι 

πιορίυας ἑηλουτὶ πο μὶ εοπιηραἰι. Οωοἆ οἱ αυἱθ 68, 

αυἱ ραίεῖ, δρίβοορο νἱνθηίθ, αἰίωπῃ {ηφυιμὶ πο 

ἀεΏεγθ, 8 8οἱαί, 86 πο ο αωἱάθια ἵπ ρατίο ποὺίθ 

6864 5υροεγίοΓγεΠΙ 6956. Ιηί6Γ ΟΙ1Ώ68 οἱ οομιβίαξ, 

πιὸ ποῦ Ναξϊαηχὶ, 5ο Φ4δίμΙΟΓΗΙΗ «ἁηί]θί]έθηι οεθαίίιπῃ {μἱ9βθ, ἰαιηοῖοὶ ἵπ ρμαίτῖφ τονοιθηίίαπι, οἱ 

6οσυ!ή, φυἱ δµρρίίου Ίος 4 πιθ δυρἰεπθευμέ, ἆ Ὄτονο {ορ ργα[οοίαΓασι αιιαδὶ ἱοβρίίεο 6µς06- 
ρίινως. 

ΡΠῦ. ΘΕΟΑΩΡΩ ΕΠΙΣΚΟΠΑ (10). 150 Ο ΧΧΧΗΙ. ΤΗΕΟΡΟΠΟ ΕΡΙ500ΡΟ. 

Οκ απιυῖ ρε εαἰκπιπίαπι Ει[αίκηε ὑποῖες ερἰεεορὶε ῥγα[εείηπι [μἱεεε Εεε[εεῖα Νακίαπχεπα ργεάἰεατεπί 
έτγεφοτὶὲ αἀνεγεαγῖϊ, ογάἰπαιἰοπὶ {απιεπ Ει[αἰὶ Πεἰίαα(ως (αεατὶοπείε αρ οῦει{1ἱεεο. υἱοίαίοεφε «αΠο- 
16 υἰδείμγ οθ]εείεςό ; εεά ἀῑτεγεα ταϊομε ; πεπιρε θκοά Εεείεείαπι αρ (παπι ογάΜιαίμ» [μεταί, Φεσεγαῖοφει. 
δ[αἰα Λας [αυ ἐπεγεθγεεεεπὶς αάμιοπίμς (σγεροτίηδ α ΤΛεοήογο, φκἰκφμίς ἑ[[ο αἰέ, εἴἶνο αἰ[εγίν5 ργουὶν εἶἷα 
ερίεευρκε, δει Τψανειεῖς, ἲ [ιαβοέ θΜ11ἱ, απο αἆ επι ερἰείοίαπι οεγὶρείί, ἵν μα η) κ[Ηρίοἱ οαἰμπιπίαγννε 
φενεγίὶ οεεµγγ]! ; πικ [ἐρ[εἰ, ἐπφμαηι ; πέφμο επἰηὶ Παπ (απ ΝΗἱ, εέά ΟΊΗΠΕΕ 6ἱ οἱηρκήες ἀερεΗί!. Ῥεαίετεα 
ὑοεροτίκηι ἀε[επάϊῃ. 

Ἔσχε τι παρ) ἡμῖν ὁ φθόνος, ὃν οὐδεὶς ῥᾳδίως ϐΒ Παουυ]ε ααἰάάαιη οἳ αρυἆ πο Ιἱνος, 416 Γον 
διέφυγχεν. Ἰδου χαὶ Καππαδόχαι στασιάζοµεν (11), 
ἵν οὕτως εἴπω" τὸ μὴ πρότερον ἀχουσθὲν, μηδὲ 

πιστευθὰὶν χαχὺν, ὅπως μὴ χαυχήσηται πᾶσα σὰρξ 
ἑνώπιον τοῦ Θεοῦ’ ἁλλ᾽ εἰδῶμεν, ἅπαντες ὄντες 

ἄνθρωποι, καὶ μὴ (12) προχείρως ἑτέρων (45) χατα- 
(ινώδχωμεν. Αλλ) ἐμοί τι χέρδος καὶ παρὰ τῆς 
συμφορᾶς (εἰ δεῖ παραδόξως εἰπεῖν), καὶ ὄντως (14) 

ῥόδα ἐξ ἀχανθῶν, ὡς ἡ παρλριµία, συλλέγοµεν. Ἐγὼ 
{οῦν οὕπω πρότερον οὔτε κατ ὅγιν συντετυχηχὼς 
τῇ σῇ εὐλαθείᾳ, οὔτε διὰ γραμμάτων ὠμιληχὼς, 
ἀλλὰ τῇ περὶ σοῦ φήμῃ µόνῃ χαταυγαζόµενος, νῦν 
εἰς ἀνάγχην (15) Ίλθον «ες διὰ τῶν γραμμάτων 

ο" 1 θογ. 1, 20. 

(0) Εἰς χεῖρἁς σου τεἶθημι. Μοηπίαο., Μυγυ]. οἱ 
(οι θοί. παρατίθηµι, (κεπὶ αριιά (6 φποφιιε ἵπ Ιακ5 
άέροιυ. 

(7) θεοφιέστατον ἐπίσκοπον. Τὰ «οὐ. Μαιας., 
Μοτο]. οἱ (:1106Γ. Τη διΗἱ. θεοφιλη ἐπίσχοπον, (158 
γαγὺι {. µου γε]. . 

(8) Μἡ χρήηγωι ζῶντος ἐπισχόπου. Μοπίας, οί 
Μοτε!. ὅτι μὴ χρὴ ὄντος ἐπισχόπου. ΟοπιΏεβΦίο ὄντος 
ιπαρὶ» ρἱασοῖ 441 ζῶντος. Ῥοΐρςί εβίπι, η, εἴ 
νίνεια οἱ ορίδουρις Γιέ, οἱ ερὶἰδεοριι 110 6656, 
ευ] ρεαάιι ηοίμς οἷί, νοἱ αἲία οοςανἰοιθ. 

9) "Ιστω μηδ' ἐνταῦθα κρατῶν. ἵη οὐ]. ἵστω 
ηὭδεν ταῦτα χρατῶν ἡμῶν. ἵπ Ετοῦθη., αἲί Βἱ1., 

ϱούθιῃ 1ηούο ἱερίές, ηὶςὶ αυοάἆ ΡΓΟ χρατῶν θ6ἱ χρα- 
τεῖς. Ηἰὸ αυἱοηὶ ους γοβἑθπάιις οδί οχ νοιυςί]θ- 
δἱιιο Πορ]μα εουἶεε, αριά ϱὐ6τῃ {η ιηαγρίπο ου) 0β9- 
αι οχαιἱομίς ΠΕΠ Ί]υς ερὶςἰο]α οἰξαίυπι τερουί 
ἁΜ16 ο νδγὺα ἰέα ιά υθτθ, ἵστω μηδ ἐνταῦθα χρα- 
τῶν ἡμῶν. 1116 1106 ϱ0 66ης γεγίπιυς, οὲ αιιῖ- 
(ἴσι ουοἱδδίιωο. Νοὺίῖςδ οδιάθιη Ιεοίοποπι ος- 
μρθηι οοἆιΙ. Περ. οἱ Ραβ8., δἱο οἱ νο]υπί Μοτεἰ. εί 
Οοιπυοῖ. Λι Μομίαο. μηδ ἐνταῦθα κχρατεῖν ἡμῶν. 
Μυχ Μοηίαο. οἱ Μοτο]. ἀλλά Σασίµων. 

βΑτβοι. απ. ΧΧΧΤΙ. 

[αοἱία ροίαὶὶ υἱ]ας εὔμροτο. Έεος δἰίαπι ϱθδἁ/οιιθ 
θαρραάοςθθ ΙΏ0Γ8ΙΠΙΒ, υἱ ία ἀῑσαπι; αυοά ποι 
Ρεϊιιδ αιιά]έωπι ο, ηεα6 οἴθάίπι πια]υιο υέ 

που ρ]οείθέιΓ οπιη]θ 69Γ0 «ΟΓ411 Ώρθο 37 : βοἀ νὶάθα- 
18, ἱέ, ΟΠΙΠΘΑ ΟΙ θἶπιις Ὠ0ΠΙΠΘΒ, ηοΟῦ [αοἷ]θ 

αἱἱος Ιπογδρθπιυθ. Αἱ πὶῃί α]]ᾳυ]ά οδί οί, οἳ 4 

οα]αιη]ιαίς (6ἱ Γα6 οί οοπίγα γυ]ρὶ ορἰπίοπδιη |ο- 
αυἱ), Ρρτο[εοίο δἱ οχ ερὶπῖδ, δἰουί ργονδείπη 
ἱαὈθί, ΓΟ54Α οο]θρίιιας. Ερο ἹΙβίας πεφυάφδίη 
ῥταεηεῖα (ᾷ Ρἰθίαιἰ6 ΔΠἱΘ4 6υ6, ποαιο ἴο Ιἱμετίφ 
α]οευέιφ : ο μα οἱήπ [Άπια οἱ ορἰηίοπο Πίι - 
δΙΓ8ἱ15, ΠΙΠΟ {η ποθοβδἰ(ἀΐθηι νδι] {ο Ρος [ίργας 

(10) Λιάς Ο0ΧΧΥ. δοπρία εοσιη ἴ6ΠΡΟΓΟ. --- 
Θεοδώρῳ ἐπισχόπῳ. (οι οἳ Οοπιρο[., κίευῖ οι. 
πἠἁμηί Θνάνων, οἱ Πορ. θυάνεων. Υἱάο ΤΙ{]θιμ. ἰη 
Ψἶια 6γεφ. ποῖ. 59, υυἱ ρτοὺαί Ρ6ΓρεΓαΠΙ Ίναπς δρὶρἰο- 
ἰαιι Τούτο Έγαπους! ερίδουρο Ιηδογίρίαπι Γμἱ9φο. 

(11) Στασιάζοµεν. Τα οοι]. Κος. οἱ (οιμὴοῦ. ἓιι 
ε{ξ. ἑστασιάζομεν, αιοά λογο].: ΦόΜἐ[ἱοπδιπ εμεεὶ- 
ἰαυίΐηια κ. 

(149) Καὶ μή. ἱωροιάμπι Μυωτεί. Ρργοροπίΐ ὡς καὶ 
μὴ, δἱο οὐἷι. αά ΙΛ ΥβΙΙσΠΙ. 

(46) ᾿Ετδόρων. Ιια οο. ομ., Μομµίας., Μοτο]. 4ο 
(ωπιυοί. Ἰπ ου]έ. ἑτέρους. 

(14) (Εἰ δεῖ παραδόξως εἰπεῖν), καὶ ὄντως, εἰ. 
δἱς ερίί οἱ ἱμεεγριηρὶϊ Μοιίαο., ποο Μογθἰ. ΙΠ1ρΓο- 
ὑαὶ. ἵη οἵί., αὐβαο ραγεηίμοεςὶ. θαοδά ριοτοεν ίνπα 
46 «πιο (γεροσίας, ιά Ἡογε]. γα[θΓί, Αιηπι. ΜΑΓ- 
οσο]. Χνι, οχ απιϊφιϊ ροεί ἀἰδί]είιο : 

Ώς ἆν' ἐχιυ'όὁποδας καὶ ἀνὰ τρηχεῖαν ὄνωνιν 
Φύονται μµα-λακῶν ἄνθεα .ευκοϊωγ. 

ὑι ἱπίεγ υερΓες δεί εἰπιί αερετα οµ οποπῖ 
οφ πιο μπι [Ίογεε εἰοίαγαπε. 

(15) Νὺν εἰς ἀνάγκην. ία εοιά. οἱ Οοιηρεί, δη 
οὐ]. νῦν καὶ εἰς ἀνάγχην. 
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6. οΠΕΟΟΒΙ ΤΙΕΟΙΟΟΙ 
αἰλοφνοἰ; οἱ ᾳγαἰία που]ί δἱ, φαἱ Ίου ]αγρίέσς Α ἐντεύξεως, χαὶ χάρις πολλὴ τῷ τοῦτο χαρισαµένῳ. 
φεί. 9οηἱῦετυ καΐοπι ἆθ ου αἰ]]ς ορἰφοορἰς, 4ε αιιῖ- 

νο οο0ἱρδἰοίὶ, 14 ποη θ6ί έ6ΠρυΝ, ἱάθοανμο οιρίὲ- 
ἑαπι. Θἰπιυὶ θἰΐαπη οἱ Ἱηβτγηιίίαβ πο Ρἱρεῖοζυθ ἵῃ 
641 Γδιη ο[]οίί: αι αυίοτ Ηυῖ εουὐίημις, οί 
ΙΙ ρ6; (ο οοεἱὈίς. Ὠονϊίποί ρεγοογμἰασὶ αἱ 0 

οἶτολ πού βυπί, ὁοπίμας που οἱ Ὀοεὶ απηφίου Ποἱ8- 

ἀῑως ερίδεοριιθ. Νἐφιθ οπίηι δρῖγ](αἳἱ, δδἆ οοβίεῃ- 

ἐἱο8ο νο αυσεῖέ ἁπιλιίΗ, πεφιο ΟΡ {θηδθεΠΙ 64Η0- 

ΏΙΙΠη ἀἱθορ]ίηΔΠη, δ8εά µί ἰγδμ εχρἰεαί, οἱευέ οδί ἐς 
ἐοπιρογο πωδηἰ[οδίυπῃ, ἆθπι δυπέ πιυ]! φυί ουπὶ ϱ0 
Ριθίος γαἱἱουθιΏ Ρυγποῖῖ δυηέ, οροσίοί ερίη ἑαΗίος 
ἀἰοσθτθ, οἱ ΠΟΑ ϱοΠ/{ΓἱΦἰΓθ. Ἐρο οθτίθ οἱ οεροτο 
ηαἱάθιι {1 Ππο Ιναῤογοπι, υἱ Ρζᾷ6886 Ροβδεῃ Βοε]ε- 

οἱ ΝΑζἱαησοπς, 191 ευ]ις αὐ ἱρ]ῆο ργςι] ευπι 
τομυπί]αίιις, πηυφ αυἱοσι ῥαρίπιοτυσπ, υἱ τουῖφ 

ποῦ γθςίο αἰημ] θυαάθηῖ, ποῦ 4460 Γη] Ἱπ[6Ι1χ, 16- 
α.ο Ἱί4 ἀϊνίπατυπι ουηφιἑυἱἱοπιπι ἑπάοείυ8, υέ γε] 

Εοε]οβίαπι ἀθρρίοθίθιη, νο] τι οἷα οοπδεείαΓος 

Ρτῷ τοροδὶες ργαπ(ς, ας ηυὶ ]αὐογαμί δδουπάυπι 

Ὀροιιπι, οἱ ἴδ αἱ οοιωηἰβδίη ἰ{αἸθπέιπι εχογεθῃηῖ. 

θιά αιίοπ μα] ἑαμέὶ Ἰδῦοτοβ Ρργοδυηί, οἱ πιαριιθ 
δΏθ6, εμἱ ἀθ ιπαχ]ηΙΦ πιδῖο οομθέμιη ἑηθρίη Ἡ 
Οιιοπίαπι ἀὐίεπι οἱ οονγρυς παν Ἰπυθείήμπι ορί, 

οἱοιμὲ οδι οσα ππαΠ][οδίυτη ς η ]Ίηιιε οηοτῖθ 4ο 

πιοἰθδίῖ οχ Γγουθδδίρηθ Ὠάο ρογλἱ οὗ ο81ὲ 11111 
ἀῑσί οδἱδας., δἰμς γἱάδυανι Εοο]εδίαιη πυδίδ ἔνο- 

ταηίθπι, ϱγανῖσιιο ἆ4πιηο ρογἱὐ[ἑαμίοια, δὲ οχ πιοᾶ 
ἀϊβεοίϊμίίοια Ργορειποάιιπι ἀἱδδο]ιέαια, καρρ[οαγὶ 

οἱ ρτῖηθ εἰ πηπο ἁοπι]ηίο πιεῖε ει Ὀοἱ ανιαηιἰδσής ϱ 
ερὶδοορὶς ραίγ]οιἰς, υἱ ἆαγεπί εδριι Ε,οἱθαίος, αιιοά 
ουπ Ὠοί αἁ]μίοτίο ἀεάθγιπῖ ἀβπιιη 6ἱ πηοίς ἀεδί- 

ἀθεῖίς οἱ νορἰτῖ οταιἰοπίῦμς. Ηωο 6’Ρο δἱ {ρεο 
οΏδηοςος, ἆοιιῖπο οἰιασἰδδίιης, δἱ Γεἰίαιο ἀοεείο 
ορΐδοοροβ γουῖρογο 6ππι, οἱ ολ]ομίο 6υ0 αβρρτοῦατο, 
Ἡθ6 ΟΠΟΙΑΓΟ ΠΙΘΔΙΗ δοποοἰμίέουι, οἱ] Ε4ουὶ 

Δοοοπηπιοὐδβάο. Αάάῑίμπι θἷί αυἱομι εἰ ιά μὶς 

(16) Ἐπέστειῖας. Ἱια εοὰὰ. ποβιτὶ οἱ Οο)ῦοΓ. 
ἵη οά{ίι. ἐπέστειλα, φαο νευβθὶο πηοη γοά]άϊι. 

(17) Παρα.1είψομαι. 69. Π9ρ. 1405, παραλείγο- 
μεν, οπ{δυε5. 

(19) θεοφιλέστατος Ἑ .1άδιος ὁ ἐπίσκοπος. Τα 
ο0ύ. οἱ Ο01Π0ΏεΓ. Ππ οάἱξ. χαὶ θεοφιλέστατος ἑπίόχο- 
πος Ἑλλάδιος. 
(49) Ἐριστικῇ ταῦτα ζητεῖ περιόδῳφ. οι νογ- 

81ο: 
Ρι[οδίίας γεῃιίαγµηι εεὲ, δ6ἱ [ιγοχίς δαρίειο. 

(20) Πο. 1ῶν τῶν σὺν τούτῳ χεχινηµένων. [.9- 
Εἰί ναί ἰηίδιριθς χεχ,νηµένων χαὶ χινουµένων, νοι 
κινηθησοµένων. Βεάκἰ! : οι εί πι{Ηἷε ΜΗι ϱ0 
Ρα ΕΥ Τα! ἴοπει πιο(ἱς εἰπι {ΕΥ εἰ πιουοπάἰς. 

(21) Καὶ μὴ ἀυπεῖν. [,δρεπάιπι [οτίο, αἲι Οοπι- 
ὑε[. χἄν µε λυπεῖ, θἰδὶ Πιοἰδδίπι 624, 6ἱεἱ πιο Πιαίε 
ές Πιαῦεῖ. 

(22) Ναζανζοῦ. Ίια οοὐ. Μοπίας. 4ο Μοτεὶ. ἵμ 
οἑἵι. Ναζιανζῷ, νεο νοιιις ἱπίεγργος : ἔσο επι 
»ἱ οἷο Παῦετεπι ϱοΤρ5. 1{ ΡΥ(6εδεπι Εεε[δεί(ε, ἵπ Να- 
Σἱἰα120 δΗ1ι οὐἶπι οτα ἵπαίιε, 6ἱ ΠΟ πι Φα εἰιῖς, σκα 
ϱμἱήαπι ρεγσµαάειί Όοδίς ποπ γεείθ. ἱμορβίί οιιπι οά]:. 
Οοπιυε[, Ναδιανζῷ, οἱ Ινἰ μλιαΓἶοῃο οομθδἷέ Θα 
(τερογίο δεηςί!ι οοηρίαγο, δἱ ηιιοὰ αἰλὶ Ραδδίηι η - 
ουἰέαιο γἰάοίις. Ώγο προστατεῖν Νανιανζ »ᾗ τὴν ἁρ- 
Υὴν ἐπεχηρύχθην. ΡΓορομίἰ προστατεῖν, χα) Ναζιανζῷ 

"ἣν ἐπεχηρύχθην, μὲ Εεε[εσία' ΡυξςεΙὰ γα εενε, 

Τὸ μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις ἐπισχόποις, περὶ ὧν ἐπ- 
ἔστειλας (16), Ὑράφειν, οὕπω γὰρ τούτου κχαιρὸς, 
παραλείψοµαι (17). Καὶ ἅμα ἡ ἀῤῥωστία ὀχνηροτέ- 
ρους ἡμᾶς πρὸς τοῦτο χαθίστησιν’ ἃ δέ σοι γρά- 
φομεν, χἀχείνοις διὰ σοῦ Υράφοµεν. Πανσάσθω πε- 
ριεργαζόµενος τὰ παρ᾽ ἡμῖν, ὁ χύριός µου χαὶ θεο- 
Φιλέστατος Ἑλλάδιος ὁ ἐπίσχοπος (18). Οὐ πνευµα- 

τιχῇ γὰρ, ἀλλὰ ἐριστιχῇ ταῦτα ζητεῖ περιόξῳ (19): 
οὐδὲ ἀχριθείᾳ χανόνων, ἀλλ' ὀργῆς ἐχπληρώσει, ὡς 
δηλόν ἐστιν ἓχ τοῦ χαιροῦ. χαὶ πολλῶν τῶν σὺν τούτῳ 
κεχινηµένων (30) ἔξω τοῦ λόγου: χρῆ Τὰρ οὕτω 
λέχειν, χαὶ μὴ λυπεῖν (21). Ἐγὼ γὰρ εἰ μὲν τοῦ 
σώματος οὕτως εἶχον ὡς Ἐκκλησίας δύνασθαι προ- 

στατεῖν Ναζισυζοῦ (33), ᾗ την ἀρχὴν ἐπεχηρύχθην, 
ἀλλὰ μὴ Σασίμοις (35), ὥς τινες ὑμᾶς πείθουσιν οὐχ 
ὀρθῶς : οὐχ οὕτως μην ἅθλιος, οὐδὲ τῶν θείων δια- 
τάξεων ἁμαθῆς, ὡς ἢ τῆς Ἐχχλησίας ὑπεριδεῖν, Ἡ 

τὴν τοῦ βίου ῥᾳστώνην µεταδιώκειν (24), πρὸ τῶν 
ἀποχειμένων μισθῶν τοῖς χάµνουσι χατὰ θεὸὺν. χαὶ 
τὸ πιστευθὲν τάλαντον ἑπεργαζομένοις (25). Τί γάρ 
μοι τῶν πολλῶν πόνων Όὄφελος, χαὶ τῶν μεγάλων 

ἐλπίδων, περὶ τῶν µεγίστων βουλευσαμένῳ χαχῶς; 
ἐπειδὰν δὲ χαὶ τὸ σῶμα καχῶς ἔχει µοι (26), ὃ πᾶσι 
δηλόν ἔστι' χα) βάρος οὐδὲν ἓχ τῆς ὑποχωρήσεως 
ἔδεισα ταύτης, δι ἣν εἶπον αἰτίαν' χαὶ τὴν Ἐχκλη- 
σίαν ἑώρων Σχομένην ἡμῶν, βλαπτομένην δὲ περὶ 
τὰ καίρια, χαὶ λελυµένην (37) σχεῦὺν ἐχ τῆς ἑμῆς 

λύσεως, ἐδεήθην καὶ πρότερον καὶ νῦν τῶν χυρίων 
µου χαὶ τῶν (28) θεοφιλεστάτων ἐπισχόπων, τῶν 

πατριωτῶν λέγω, Δοῦναι τῇ Ἐχκλησίᾳ χεφαλὴν, ἣν 
σὺν θεῷ δεδώχασιν, ἀξίαν καὶ τῆς ἁμῆς ἐπιθυμίας 

χαὶ τῶν ὑμετέρων (39) εὐχῶν. Ταῦτ' οὗν αὐτὸς 
γίνωσχε, χὺριε τιμιώτατε (20), χαὶ τοὺς λοιποὺς 
ἐπισχόπους ἀἁναδίδαξον χαὶ ἀποδέχεσθαι, χαὶ σνν- 

επιφηφίἑειν, χαὶ μὴ βαρεῖν τὸ ἡμέτερον γΏρας, ταῖς 

διαθολαῖς πειθωµένους. Πρασχείσθω δὲ χἀχεῖνο τοῖς 

εἰ α μγὶπεϊρίο Νακίαν20 ερἰεεοΡκδ Ργα [ου εεδεκε οἱ 
ογάἡμα[ 5, ΟΝ ΌΕΤο ὡαεἰμιές. ὧθιὶ νὶάςθ ργ[αξίοιιδιη 
νίαι οὐἱεἰομῖθ ποεῖίτας, (οι). Ἡ, δ1Υ, ρα. ὅ4, 
υυἱ ρἱγίππα ἀἱδριιέαγίις, φυδθ, υἱ χίηιαδ, ΑΡρεπία, 
σογα, οθΓίΑ, Πθοθβδατί ορ ἂἲ ρτυρι]σδηύλςο 4 
(ᾠοροτίο πρνίτο οἱ ηία5 : αρίᾶ οἶδιι δὲ οοµπιοᾶς 
ο εν α ἰοτίιι 61ο εογγαριἰοιιήφ ποέσηι, 
4ίᾳμο αιἰ (οἱσπύέσὴ αὖ ἱππυιπεγίς 1οοίδ αἱ ΡυρΡΏαγο 

ΟΜΙεπέοκο Ίσο φωτ ερἰτί(α, πέῃιιε ἱρεὶ εογι- Ὦ ἱπίον 5ο νἰθηί γορυβμαΙ ίση. 
92) Σασ:µοις. Μωπίπο. οἱ Μ.τε]. Σασίµμων. 
94) Μεταδιώκευ'. Για ου. μοδρῖ, Αοηίας., Μο 

γο|. αο Οθοιυοί, η οὔἷι. ὑπερδιώχειν. 
65 Ἐπερ]αζρμένοις. Ὀμο οο4. ἀπεργαζομέ- 

νοις. Μοηίαο. οἱ Μοτε]. χατεργαζομένοις. 
(26) "Εχει μοι. Τὰ 4μο οοὐᾱ. ΕΙΙ. ἔχοιμν. 
(47) Λε Ἰυμένην. Ίια ουάά. Ποβί!, πυε[. οἱ 

Μογε[. αυἱ νατῖῖ ς Ηαγεπίεπε ποδἰς 6ί (65αμι ρεγίεν- 
[οε6. ἵη οι]. λελυπηµένην, 1οἀ]ίφυθ γοἰἱυις ἑηετ- 
Ργο8; Τἰάεδαπι επι Εειεκῖαπι [λεῖ 05 Λαθετε ἵν 
Ρεϊπεὶραίθιμ. γεῦκα, εί ου ποείτα ἀἰφεο[κέίυκε ῥτορε- 
πιοάµπι πια»(][ία α[γεείαῃι. 

(38) Τῶν' κυρίων µου καὶ τῶν. Ἶια οοᾱ. ποθισῖ, 
Μοπίας., Μυτε]. 8ο ὐ106Η. ἔω θὐ1ἱ. τῶν χυρίων µου 
χαί ἑἠερυπί. 

(39) ᾿Υμετέρω». Μοπίαο. οἳ Μοτο]. ἡμετέρων. 
(0) Κύριε ειµιώτατε. Ιία οοἆὰ. ποθἰγὶ, Μομίέας., 

Μοτε!. οἱ Οοριυεξ, ἕη οδ{ἱ. χὺύρις ἔμου τιµιώτατε. 



τουργὸν Βοσπόριον, εἰ μὲν ἡ παρ) ὑμῶν (51) Εξέτα- 
Ὅσις εὑρίσχει περὶ τὴν πίστιν χαχὺν, ὃ μηδὲ λέγειν 

ἑστὶ θεμιτὸν (ἑῶ γὰρ τὸν (53) μαχρὸν χρόνον χαὶ 
τὴν µαρτυρίαν τὴν ἡμετέραν)., αὐτοὶ τοῦτο χρίνατε. 

Εἱ δὲ ἡ τῶν παροιχιῶν (65) ζήτηαις τὴν χαχοδοξίαν 
δημιουργεῖ, χαὶ νέον τὸ ἔγχλημα, μῆ ταῖς διαδολαῖς 

παρασύρεσθε, μηδὲ Ισχυροτέρας τῆς ἁληθείας ποιεῖ- 

σθε, παρακαλῶ , μὴ πολλοὺς εἰς ἀθυμίαν χαταατήἡ- 
σητε τῶν εὖ πράττειν προῃρημένων. Ἑβῤῥωμένος, 
εὔθυμος, προχόπτων χατὰ θεὸν, χαρισθείης ἡμῖν, 
χαὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ, τὸ χοινὸν σεµνολόγηµα. 

ΡΠν. ΑΜΦΙΛΟΧΙΩ (54). 

ΕΡΙΡΤΟΙΑ 6: ΧΣλΙΝ. 

γράµµασι΄ τὸν χύριόν µου τὸν θεοφιλέστατον συλλει- Α Πογίς : 

δ03 

ἀοπίπυαπι ποπ οἱ Ὠοδὶ απηληεὶςδίπιι 
εωηφαοσγάοίοπι Ώοβρογ]απι, οἱ πηαίο η βύ6 δεηίίοη- 
ἵετη ἱπαυ]φ]ιῖο νοδίτα οΠεπάεγίί, φιιοἀ ἄἱοθγο ποείας 
οι (ἁἰπηιίο οηἵη ἱοηρυπ (οπιρις, οἱ ἰοεί]ηιουίυπι 

πορίιγυπι)}, 1ρ8ἱ Ίος ]υάϊσαίο. Θδίη αυίδιη, 40 ἆθ 
Ραγο[ίς ἱηρι]δίέο θ5ῖ, οΠίοίε υὲ ρ6γτεγ εἶτια 
βᾳάθιη ΠΠ ορἰπίοηος αΠιηραπίυτ, οἱ ΠοΥο ογἰριὶρθ 
Ἰηθίηυ]δέυς, Πποϊίδ, 4960, «αἱυαιπίϊς αὐπὶρί, 1ος 

αρυά νο Ρ]ύ9 ναἱεαηἰ οὐἰγοσίαίίοηθε, 6114 νο- 

148: πο πιυ]ίο οοπιτὶριοιὶς αἱ νεηθ 4βεγο ἀἱδρο- 
ημΠί. Θαΐναφ, ἰφίας, Ρτοβοίθης κθοιιπάμπο Όσα, 

ποβίθ ἐγ]ρυατῖς, οἱ Εεο]οδία, 4ΠοΓΗΠΏ 66 6ΟΙΗΠΙΕΗΘ 
άθουφ. 

159 οΙΧΧΣΙΝ. ΑΝΜΡΙΙΗ/ΟΟΠΙΟ. 

Αά εαίεεπι εκρεγἰογίε ερ]είοία, Ποερογῖϊ ἀε[εποίοπθπι εακοὶρἰι. αγία Πίο ερίεεορο {ἠ[αίια [κεταπί εα[μπη- 
πία α πε[αγῆε Ποβπίθες, φμὲ, α Ραείοτε 510 γεάατφαῖ «φγε [ογεπίεε, 20 12046 τέπι Ρρεγάμάετε, ὰί, οτία 4 
)αγίδμς Γοεἰεείαᾳ ἀἰσεεείσφκε ἀδεεγίρίίοπε οοπἰτονεγεία. ἔρεα εἰίαιη Πάεε ἵπ ἀνθίκηι αὐ ογίμοάοσὶς ορἰεεορὶ: 
φοςαγείκγ. (0818 {ίαφκε αμεσα αρἰίατὶ εωρὶέ, (ογἐφοτἰµε. αἰγοείίαίε γεὶ εἰ Βοερογἰϊ απιἰεἰία οοπεΠΙοίε, ἀαιίε αά 
Αμρλίοε μπι Πεγίε, ρεεή, ιἱ Ῥατπαδδυ) 819 ργοίοσίς Πἰαίαιη οιρεϊπηὶς Ἠοήοταπάο, ΒΏεοφιο 
εΏαγο θρίβεορο. ολα ίσΙη γο[ίαγοῖ. ()ποά εκπι εφγεφίε Ρτα εκεί, στα(ἷας απ ἐεείπιαε ἵν Ἆας ερἰεοία 
-αθὶι Τ]κεοίοφα5ς εὐμίφκε Βοεροτ ἀοοίγίπα, ϱΜαπι αἰἷας εερε υἶνα Όοςε, εί ((εγὶε, αἰέκυρ μηοαἰε ἑρεο ἆο- 
ονέκκε ῥτοβίείαγ, ἱρείκεφμε {αμάεε ϱτοδεφα(κγ. ὖα οιηµία 4ὲ Πουροτίοι βακά φκίάεπι Βοαγεκείὶ, σμὲ πκ[ία: 
ΙΝης µερίακε [εφί(νγ, ΌεΓΗπΗ ἆς (οἱοπίεπεῖ ερἰεεορο. εἶτο {1111 Πεηροτίε οεἰεβεγτίνο, ἱπιεισεπάα οεεε Ργοβακί 
εί (γερυτίΐ οµμὲ ορίεςορο (οἱομίεπεί μεοεκαἰ!άο, 4ά Εις ερὶς!οἷα εν ας [111 είς ἵπ φίδι Βοερογίΐ ΝΟΠΙΕΝ 
Λαδείμτ, ἵβεαφμε γεΤΜΙΝ, σµο ἰδὶ (ΓαεΙαΠΙΜΥ, α[βπηίας ; πέημε ΙΠΟΓάΠΙΚΥ ακειογἰαἴει ΤΠεοάογειὲ, (µεηι ἵν 
πιν[ὲ [αἱ οοπείαίἰ. Αά ΑΠΙΡΗοεΛίΜΠΙ ἠμοφδέε, Μέ Λαδθεμί Όγαεα, ΟΠ Όεγο αά Κιωιγορίνπε, µί Γιαίῖπα ρτα 
«ε [εγαλί, «ογἰρίαηι [ιαπο ερὶείοίαι ριίαπινς. Εμιγορίμπι ολη α[ἰμπι ποπ πουΐπικε (ογοφοτὶο [απιίαγενι, ηἱεὶ 
ἑίμιν, φμἱ ΡγίπΗ ΜΗ Αεἰα ῥγουυπεµί, ἀεϊπάε λα αη ργα[εείαις [κὴ. Οἱ μγο[εείο ποπ Ρροίδἰέ πεο ἀεὐκ]ί 
Οπέθογίαε εεγίδετε, υἱ ΟΙ οὔογἱς ορὶδεορἰφ δρος!ἱ ἑοηπίγονεγείαιι ἀϊδοδρίαλγοί. 

Πάηρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου (καὶ Ώ Ἅᾖ{ιρίεαξ Βυπιΐπας ΟΠΙΠέ: ΡεΙζ1οΠες μας Ὁδ (ης 
μὴ ἀπαξιώσῃς (55) πατρὸς εὐχίν) ' ἱχανῶς γὰρ τὸ 
γῆρας ἡμῶν ἀνέπαυσας, καὶ γενόμενος µέχρι: Παρ- 

νασσοῦ, χαθὼς προεχλήθης (26), χαὶ τὴν ἐπενεχθεῖ- 

σαν τῷ τιµιωτάτῳ χαὶ θεοφιλεστάτῳ ἐπισχόπῳ σνχο- 
Φαντίαν ἑλέγξας. Ἐπειδὴ φιλοῦσιν οἱ πονηροὶ τὰς 

ἑαυτῶν αἰτίας περιτρέπειν εἰς τοὺς ἑλέγχοντας. 
Ἰσχυρότερος μὲν γὰρ πάσης κατηγορίας ὁ χρό- 
νος τοῦ ἀνδρὺς, καὶ ὁ βίος, χαὶ ἡμεῖς οἱ πολλάχις 

τὰ αὑτὰ χαὶ ἀχούσαντες παρ) αὑτοῦ (61) καὶ δι- 
δάξαντες, οἵ τε ἓχ τῆς πλάνης ἑπαναχθέντες, 

χαὶ προστεθέντες τῷ χοινῷ σώματι τῆς Ἐκχλησίας᾽ 
ἐδεῖτο δὲ ὅμως πονηρὸς ὁ καιρὸς ὢν, χαὶ ἀχριδεστέρας 
ἀποδείξεως , διὰ τοὺς ἐπηρεαστὰς καὶ κακχοῄθεις, 

ἣν αὐτὸς ἡμῖν ἐχαρίσω, μᾶλλον δὲ καὶ τοῖς χουφο- 
τέροις, καὶ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν τοιούτων ἁπατωμένοις. ϱ 
Ταῦτα δὲ εἰ θελήσειας ναὶ μακροτέραν ὁδὺν ὑποστὰς 
διὰ σεαντοῦ μαρτυρῆήσαι, καὶ διαιτήσεις τοῖς ἀμφισθδη- 
φουµένοις, μετὰ τῶν λοιπῶν ἐπισχόπων, ἔργον ποιῇ- 
σεις πνευματιχὺν, χαὶ τῆς σῆς τελειότητος ἄξιον. 
Τὴν σὺν σοὶ (08) ἁδελφότητα Σγὼ τε χαὶ οἱ σὺν 
ἐμοὶ (ὄ9) πάντες προσαγορεύοµεν. 

5 Ώνο]. κισχ, 7. 

Ραΐϊτῖς γοίμπι ἀοθρηθείς): αρυπάθ αμἱρρο ϱοηοείι- 

ίθιμ Πποείταη γουγεααίῖ, ἆμπι οἱ Ῥαγηαβδπι µ8φυο, 
ηιιδιπαάπιοάμπι Ρργονοσαίιι θΓ45, Ργοίςεῖυς ο6, οἱ 

Ιδίαια ουηρεϊπῖς ἠοπογαπάο 4ο Ὀθο οἴνατο ορὶ- 
δρ0Ρρο εαυιπηΐαπι γο[υιαί]. θμαπάοφυἱάδπι ὑπρτουί 
Ἡωππίποςβ οο ΠἩ]λοπίες [αοίυπί, υἱ ουἱραηφ 5ὐ48 ἱη 

008, 4 απἱθαφ ατρυυηίας, «οηνθΓίδΗί. Οι) ΙΔΗΙ 

επῖπι Ἱρῖιις 8 οἱ γὶία οπιιὶ Δοομραίομς να]οηί]ος 
ο8ι, 6ἱ πΟ8, αἱ βαρθ γ68 ἱρόας αἳ ϱ0 αι ζἰγίπωυς, 

4ἱυδᾳυο ἀοουίπιας, οἱ Π, φυἱ ος ουΓουο γονοςδ(ἶ 

δυηέ, εοπιπαπίᾳθ Εοοὶοθία οογροτὶ αἁ]ιιοιὶ : ας- 
ουγαἰτογὶ (8πιοηΠ 4ο οεγι]οτὶ αγβιιοηίο ρτοριερ 

εαπιη]λίογθς εἰ ρτανὶ ἱηρομ]ΐ ΙιοπιἱΠθς, (επιριο 

μοςε, υἱροίο πιαίη, ἱπάίρευαί; αυος απἱάθι εα 
ποῦδῖς, γεὶ Τϊς ροιίμς, φιῖ απὶιπὶ Ιονίίαίο Ι4ὐογδηί, 
αἰᾳυο αὐ ἐ]ραιούί οιρληίυις [αοἱ[ο η [γαι έτη 
Ἰμάνουμέιν, ργφυἱιὶ. Πο απίθηι δὶ ἰυηβῖοτο φιιο- 
4υὐ6 ΙήπεΓθ Φιβεερίο ἱρθεποεί Ρτο ἰοθέιμορίο ἀἱ9θτο, 
46 ο οχἰοτῖς ερἰδοομίς απο εοπἰγονογβἰαιη ἆἱδ. 
οερἰαγὺ νολυογῖδ, αρἰγ]υαἰο οριι [οοεγῖς, (αλαια 
Ἱπίοργίίαίο ήρππι, Εγαιθγηἰ(αίδπ), φυ ἔδουπι ορ, 
εβο οἱ οπιΠθς, ϱὐἱ ΠΙΟ δυπί, βαίαπιιις. 

(51) Παρ) ὑμῶν. ΙΑ ἴγὲς Ἡομρρ. Εάῑι. ἡμῶν. Ύδ- Ὦ Μογε]. καὶ μὴ ἁἀπαξιώσῃ, 6{ πο ἀεάϊφηειαν. 
(ως ἱμίεγρτος : οἱ φμἰάεπι ἑχαπιϊπα!ἰο αρκά ου τερὲ- 
γεγῖ! εἶτεα [Πάει (πργαίμπι) πια(κηι. 

(53) ᾿Κῶ γὰρ τόν. Τα ου. μοβίγὶ. Εκῑι. ἑῶ γὰρ 
λέγειν τόν. , | 

(65). δὲ ἡ τῶν παροικιῶν. γείης Ιπίογρεςς: 0νοά 
εἱ ο γε Μιαπεπ(έμπι ἠπφμἰεΗἱο μιαίαηι οἱ ορἰνίσπεικ 
οβέτα!µη, ϱἳ οτ{μιόπ ΝΟΡΜΗΙ ἐ51. 

(64) Αἰίας ΟΙΧΙΥ. δυΓἱρία ρα Ροςί δυρεγίογϱῃ). 
(55) Και μὴ ἀπαξιώσῃς. Οοά Πορ, Μοπίᾶο. εἰ 

(ὄ6) Προεχ.ήθης. Ωοι. Β δ., παρεχλήθης, φΜέικ- 
αάιοά κι ργεείθα α ἰ6ε ρε εταί, υἱ γουῖι Ε1ΙΙ. 

(57) Τὰ αὐτὰ καὶ ἀκούσαντες παρ) αὐτοῦ. Ἶία 
οι ᾱ. Βεᾷ. 1405. Τι οἱ. τὰ αὐτοὺς χαὶ ἀχούσαντες 
να Μοσ, ΡΓΟ οἵ τε ο. Πεμ. εἴτε. ἴια Μυπίας. οἱ 

υτε]. 
(58) ΤΗ» σὶν' σοί. δἱς ουὰ. Νοεμ. 1405, δίεαιε ο- 

εἰὶ ΕιΙΙ. ᾗή δά1ἱ. τὴν σἠν. οἱς. 
(0, Οἱ σὺν ἐμοι. (0. Β. ὃ, οἱ σὺν ἡμῖν. 



0 

οί. Φεγῖυστο απίεπη ἆθ ου αἰἰῖς ορἰφεορἰθ, 4ε φιιῖ- 
Όι9 φοΏἱρθὶιὶ, ]απι ποη θ8ί {6π]ρυς, Ιάθοφυ9 οιπ]θ- 
πι. «Θιυἱ θοἰίαπι οἱ ἱηβτηιίίαθ πο Ρἰρεῖοςεθ ἱῃ 
641 Γι οοῖέ: 4 λυίοσπι Μυἱ ου οῖηνις, εί 
ἡς ρε; (ο οοεἱὑίηιβ, Ὠονϊποί ρεγκογμίασί ο 
οἶτοβ πο δυηπί, ὁοπιίμις πιο εἰ Ποῖ απηφίου Ηε]ία- 

ἀῑμς ορἰδεοριι. Νέας οηίιμ ορ) γἱία!!, οδἆ οοβίεη- 

εοθο ἠο αυστἰ ἁπιλλί, πεθυο οὗ {θηβΟΕΠΙ «410- 

ππι ἀἰθεριίηκηι, θεά μί Ίγὰμι οχρίἰθαί, οἰοιιέ ο5ί ἐς 
(οπροτο πιβπἰ[οδίμιη, ἆθπι δυηίέ πι]! φιὶ ουπὶ ϱ0 
ΡυΦίος γαἱίοµδιη Ροριποῖῖ δυηέ; οροσἰεξ εηίτη (αμϊος 

ἀϊσθγθ, οἳ πυΠ ϱοΠΙΓΙΦΙ4Γ6. Έρο οθτίθ ϱἳ οοεροτὀ 

 παἱάθιη ἰ{δ πηὸ λβδγθη:, μὲ ΡΓ66906 Ρ0ββοΙΏ Εοείε- 
οἱ ΝΑ2ί4ησθοης, 151 ευ]ιις αὐ Ιρίο ργρυ] 6υπι 
τοηιπίἰαίυδ, πήπις αυἱοπι Ὀαβίαοξυη, υἱ νουῖ 

πο Γθςί9 αἰ]ηυἱ βαλἀάθηί, ΠΟ 4460 Γυἱ ἱπ[6]ῖχ, 116- 

αιιο {ί ἀῑνιπατυπη ουηφιἰἐυἱίοπιπι Ιπάοσέυβ, υἱ νο] 

Εοο]εβίαπι ἀθρρίορεειη, τεὶ τὶίὸ οία οοηδεείαΓος 
Ρ;ῷ τεροῖ(ἱθ ργνΠ(ς, 6 αἱ Ἰαυογαηί δδουπμπη 

Ὀριιπι, οἱ ἴἱδ αἱ οοιηῖἝδαπη ἑαθηέιπι οχογορῃηέ. 
Οιιά αιίσοηι η ηῖ (λε ]40οτος Ργοδυϱί, οἱ πιαριῷ 

δΡ68, «υἱ ἀθ πχ Πιθίο οοηδίωιη ἠη]θεῖπι ὓ 
Οιιοπίαπι ἁὐίεηι οἱ οουρίςδ πολλή Ἱπιυθο υπ ορ, 

φΊοιέ ορ οπµίρας πιαηϊ[εδίυπῃ » Πιο ομθεῖς 40 

ππο]θθί]) ϱχ γουθδδἰο!ιθ λαο ρογμυί οὗ οΏπι «11 1Η 

ἀῑχί ο1ίδας, αίυς γἰάεῦαιι Εοοἱθδίαιη πορ]ς Ἠτε- 

τοηίθπι, ϱΓατίιιο ἆαπιπο ρογίοἱαηίοιη, δὲ οχ Πιο 
ἀϊοφοίωίοιο Ργορειποάι(πι ἀῑδθο]ιίασ, καρριοαγἱ 

αἳ ρεῖιδ 6ἱ µιιπο ἀοπ]ηίθ πιεῖς 6 ΡΠοἱ αι λη/ἱ5σἰμηὶς 
ορἰροορὶς Ραίτῖοιἰς, μέ ἀαγοηί εδριιέ Εεοἰθδίς, φιοά 
οἵπι Ὀοὶ αἁ]μίοτίο ἀθάετμηῖ ἀἱβπιτη οἱ πιοῖς ἀεδὶ- 

ἀθεῖίφ δἳ υοριγὶ οτγαἰοπίθιφ. Ἠωο 61βο εἰ ἱρ5ο 
οΏδποςος, ἆοιι]πο οἱιαγἱδδίης, εἰ Γε]ίαιος ἀοεθίο 

οβἱδοϱΡο8Β ΓΥθοἱΡ6Γ6 διπι, οἱ ομ]ομ]ο 5µο αρργοῦατο, 
ηθο ΟΠΘΓΔΤὁ ΠΙΘΔΙΗΙ δομοσἰυέομι, σας θσιὶ 

Δοεοπιποάθκάο. Αάάῑίαπι δἷί αιίοιῃ οἱ Πίιιά ἐς 

(16) ᾿Επέστειλας. ἵια οοὰς. ποβιγὶ αἱ ΟοἱΏΡεΓ. 
η οάΐι. ἑπέστειλα, αυος νειδὶο ποη τουάἰά!:. 

(17) Παρα.λείψομαι. 694. Περ. 1405, παραλείφο- 
μεν, οπι{εε15. 

(18) θεορωέστατος Ἑ.1λάδιος ὁ ἀπίσκοπος. Ιἰ 
ου. αἱ Ο0110εΓ. η ο4ἱξ. καὶ θεοφιλέστατος ἑπίσκο- 
πος ἙΕλλάδιος. 

(19) Ἐριστικῇ ταῦτα ζητεί περιόδῳ. Τοιυς νογ- 
δίο: Θοπἱεζοκο Ίισο φαί αβίτί(α, πεῃε ἱρεί εεγιι- 
Ριι[οδίίας γεηι{αγπι εεί, δε [μγοχἱς εαχρἰείίο. 

(20) Πονι-]ῶν τῶν σὺν τούτῳ χεχινγηµένων. [,β- 
6ίί νοίιιθ ΙηίοΓρ{θ8 χεχ,νηµένων χαὶ χινουµένων, νοι 
χινηθησοµένων. Βεάκ]ί : «Ναπιφιμό 6ἰ Πιμ{ ες ι ϱ0 
ΡγαΙΕΥ ται!ἰοἹδΙΗ πιο(ἰς οἱ πι Πε εἳ πιουεπάἰς. 

(21) Καὶ μὴ Ἀυπεῖν. Γ,ερεπάι [οσίο, αἰὶ (ο0πΠις 
ε[. χἄν µε λυπεὶ, εἰδί πιοἰθείκπι δεί, εἰδί πιο πιαίε 
γες Ιιαθεῖ. 

(23) Ναζιανζοῦ. Ἱία εοὰ. Μοπίας, 4ο Μοτεί. ἵη 
(οὐἳἱ. Ναξιανζῷ, ναυίτφαό νοίιις ἰπίεγργος : Γσο επ] 
οἱ οἷς Πιαῦεγεπὶ εΟΓΡΗΦ. 1ἱ ῥγαεεδέπι Εεε[εκί(ς, ἐπ Να- 
2410 ευ οἷηι οτάϊπαίμε, δἱ πο νι θα κἰηιζφ, σνα 
αμἱήαμι ῥεγεμαάεμ υυδίε ποπ γεσίο. ἱιορίί οιιπι οἱ: 
Οοπιμε[. Ναξιανζῷ, εἰ ΙεΥἰ μαξίοηο οοιι{θ ξ 1111 
(γεροσῖο 6θηΦΙΙ οΟΠΕίΑΓ6, δἱ ηιιοῦ αἱ) Ρβαδοίηι ἵη - 
ουἰσαις νγἰἁσίμν. Ώνο προστατεῖν Νατιανζῷ, ᾗ τὴν ἁρ- 
χὴν ἐπεχηρύχθην. ΡΓΟΡΟΜΙΙ προστατεῖν, κα) Ναζιανζῷ 
τὴν ἀρχὴν ἐπεχηρύγθην, πί Εοο[εεία ρυεςεηὶ ῥγαέεεε, 

| 6, 6ΠΕΟΟΒΙΗ ΤΙΕΟΙ.ΟΕΙ 

αἱοφαοπὰί; δἳ γα που] αἱ, ᾳαἱ Ίου Ἰαγρίέας Α ἐντεύξεως, χαὶ χάρις πολλὴ τῷ τοῦτο χαρισαμένῳ, 
Τὸ μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις ἐπισχόποις, περὶ ὧν ἐπ- 
ἔστειλας (10), Ὑράφειν, οὕπω γὰρ τούτου χαιρὸς, 
παραλείψοµαι (11). Καὶ ἅμα ἡ ἀῤῥωστία ὀχνηροτέ- 

ρους ἡμᾶς πρὸς τοῦτο καθίστησιν’ ἃ δέ σοι γρά- 
φομεν, χἀχείνοις διὰ σοῦ γράφομεν, Πανσάσθω πε- 
ριεργαζόµενος τὰ παρ᾽ ἡμῖν, ὁ χύριός µου χαὶ θεο- 
Φιλέστατος Ἑλλάδιος ὁ ἐπίσχοπος (18). Οὐ πνευµα- 

τιχῇ γάρ, ἀλλὰ ἑριστικῇ ταῦτα ζητεῖ περιόδῳ (49): 

οὐδὲ ἀχριθείᾳ χανόνων, ἀλλ᾽ ὀργῆης ἐχπληρώσει, ὡς 
δηλόν ἐστιν ἐχ τοῦ χαιροῦ. καὶ πολλῶν τῶν σὺν τούτῳψ 
κεχινηµένων (30) ἔξω τοῦ λόγου: χρὴ Τὰρ οὕτω 
λέχειν, χαὶ μὴ λυπεῖν (31). Ἐγὼ γὰρ εἰ μὲν τοῦ 
σώματος οὕτως εἴχον ὡς Ἐκκλησίας δύνασθαι προ- 

στατεῖν Ναζισυζοῦ (33), ᾗ την ἀρχὴν ἐπεχηρύχθην, 
ἀλλὰ μὴ Σασίµοις (40), ὥς τινες ὑμᾶς πείθουσιν οὖκ 

ὀρθῶς ' οὐχ οὕτως μην ἅθλιος, οὐδὲ τῶν θείων δια- 

τάξεων ἁμαθὴς, ὡς ἢἡ τῆς Ἐχκχλησίας ὑπεριδεῖν, Ἡ 
τὴν τοῦ βίου ῥᾳστώνην µεταδιώκειν (24), πρὸ τῶν 
ἀποχειμένων μισθῶν τοῖς χάµνουσι χατὰ θοὺν. χαὶ 

"τὸ πιστευθὲν τάλαντον ἑπεργαζομένοις (259). Τί γάρ 

μοι τῶν πολλῶν πόνων Όὄφελος, χαὶ τῶν μεγάλων 

ἐλπίδων, περὶ τῶν µεγίστων βουλευσαμένῳ χαχῶς» 
ἐπειδὰν δὲ χαὶ τὸ σῶμα καχῶς ἔχει µοι (26), ὃ πᾶσι 
δηλόν ἐστι χα) βάρος οὐδὲν ἐκ τῆς ὑποχωρήσεως 
ἔδεισα ταύτης, δι᾽ ἣν εἶπον αἰτίαν ' χαὶ τὴν Ἐκχλη- 
σίαν ἑώρων ἐχομένην ἡμῶν, βλαπτομένην δὲ περὶ 
τὰ χαίρια, χαὶ λελυμένην (27) σχεῦὸν ἐχ τῆς ἑἐμῆς 

λύσεως, ἐδεήθην χαὶ πρότερον καὶ νῦν τῶν χυρίων 
µου χαὶ τῶν (28) θεοφιλεστάτων ἑἐπισχόπων, τῶν 

πατριωτῶν λέγω, δοῦναι τῇ Ἐχκλησίᾳ χεφαλὴν, ἣν 
σὺν θεῷ δεδώχασιν, ἀξίαν καὶ τῆς ἁμῆς ἐπιθυμίας 

χαὶ τῶν ὑμετέρων (29) εὐχῶν, Ταῦτ) οὖν αὐτὸς 
γίνωσχε, χύριε τιμιώτατε (00), χαὶ τοὺς λοιποὺς 
ἐπισχόπους ἀἁναδίδαξον χαὶ ἁποδέχεσθαι, χαὶ συν- 

επιφηφίνειν, χαὶ μὴ βαρεῖν τὸ ἡμέτερον γῆρας, ταῖς 

διαθολαῖς πειθοµένους. Προσχείσθω δὲ χἀχεῖνο τοῖς 

εἰ α ργἰπεὶρἰο Νακίακ2ο ερἰεεορκε ῥγα[οέ(κε 68δενε οἱ 
ογάϊμαι8, 11Ο Ό6γο Φαεἰμιῖς. ὧθι] νὶάο ργᾶ [αἱἱοιιδι 
Ργωνίαιν οὐ ἱἱοιίς ποξίν, (01. ἓ, ὃν, ραµ. ὅδ, 
αἱ ρἱυσίππα ἀἹορι αγ ίη]]6, η Φ, υὲ ἀχίπιαθ, αρεγῖα, 
ψοΓΑ, 66ΡίΑ, Πουθβδασὶα ογαιιξ 44 ρευριΙδδηὐλς α 
(ο οροτὶο πονίτο σα ηηίας : αρίᾶ οἰἰπιὴ δἱ οοιιηιοᾶα 
μη, 4 ἰδτίὴή 6ταςο οογγαρι]οῖς πυῖσηι, 
αἶᾳμο αι) ἰοἱοπύσ! οὐ ἱηπιρεγίς 1οοίδ αἱ ΡυρΠαγο 
Ἱπίογ 9ο νἰδηέι’ τοριφβα δι). 

92) Σασ'µοις. Μωμίπο. οἱ Μιγε]. Σασίµων. 
94) Μεταδιώκευ'. [ια 4. ποδεγῖ, Μοιίας., Νυ- 

το]. 4ο Οθοιλυο[. η οὐ1ἰ. ὑπερδιώχειν. 
(25) Επεργαξομένοις. Όμο οὐάά. ἀπεργαζομέ- 

ομ/40. οὲ Μονο]. χατεργαζοµένοις. νοῖς. 
(26) Ἔχει (οι. Τὰ ἆπο οοὐᾱ. Εάῑἰ. ἔχοιμν, 
(97) Λε.υμένην. Ίια ουἀά. ποδὶτῖ, (οιπῦεΓ, οί 

Μοεε]. αἱ γετείε: Ηατγεπίενι ποὐὶς οί (αι ρεγίεν- 
ἰοεο. ἵη δι. λελυπηµένην, ιοδ[ίφυθ γοἰιις Γηίετ- 
Ργος : Τίάεδαπι οπἰηι Εει[εκῖαπι [λεὶ ος Λαδετε ἵν 
Ρτήπεἰραιίθις γεῦκε, εί εἩ ποκίτα ἀἱδοοίμεν κε Ρτορε- 
πΙιοά ΜΗ πια (ία α[εείαιι. 

(28) 1ῶν κυρίων µου καὶ τῶν. Ἶνα ου. ποθίγὶ, 
Μοπίας., Μυτε[. ἃο ομ1)ε{Γ. η θ641ἱ. τῶν χυρίων µου 
χαί ἀεδυπι. 

(39) ᾿Υμετέρων. Μοπίαο. οἱ Μογε]. ἡμετέρων. 
(ὀ0) Κύριε τειμιώτατε. ἴια «οἀᾱ. ποβθῖΓὶἰ, ΜΟηξΦ6., 

Μοτε]. εἰ Οοπιδε[. ἕη θὰ{!. χύρις ἔμου τιµιώτατε. 



τουργὺν Βοσκόριον, εἰ μὲν ἡ παρ) ὑμῶν (51) ἑξέτα- 
σις εὑρίσχει περὶ τὴν πίστιν καχὸν, ὃ μηδὲ λέγειν 
ἐστὶ θεμιτὸν (ἑῶ γὰρ τὸν (02) μαχρὸν χρόνον χαὶ 
τὴὺν µαρτυρίαν τὴν ἡμετέραν). αὐτοὶ τοῦτο χρίνατςε. 

Εἰ δὲ ἡ τῶν παροικιῶν (25) ξήτησις τὴν καχοδοξίαν 
δημιουργεῖ, χαὶ νέον τὸ ἔγχλημα, μὴ ταῖς διχθολαῖς 
παρασύρεσθε, μηδὲ Ισχυροτέρας τῆς ἀληθείας ποιεῖ- 
σθε, παρακαλῶ , μὴ πολλοὺς εἰς ἀθυμίαν χαταστη- 
σητε τῶν εὖ πράττειν προῃηρημένων. Ἑρῤῥωμένος, 
εὔθυμος, προκόπτων χατὰ θεὸν, χαρισθείης ἡμῖν, 

χαὶ τῃ Ἐκκχλησίᾳ, τὸ χοινὸν σεµνολόγημα. 

ΡΠν. ΑΜΦΙΛΟΧΙΩ (59. 

ΕΡΙΦΤΟΙΑ ΟΙ ΧΧλΙΝ. 

γράµµασι’ τὸν χὑριόν µου τὸν θεοφιλέστατον συλλει- Α Ιμοτίο : 

δ03 

ἀοπηίπαπι πποπι οἱ Ὠοι απηληεδδίπιιη 
ουηφαεσγάοίοπι Βοβρογίμπη, δἱ Ιππία ἱπ 6 θοηίὔοι- 
ἵετα ἱπηιἱφίεῖο νορδίγα οΠεπάετῖῖ, αιιοά ἀἱοθτο Πποίας 
εί (ἀπίμο οηἱι ]οπρίπι έοπιρυς, εἰ (εςἰπιουίυπι 

ποδίγυπη), ἱροὶ Ίοο ]αά]οδίο. Θίη αυίριη, 40 9 

Ρραγοοίῖ Ἱπηιβίέίο θ5ὲ, ε[ῃοῖέ υἱ ρ6γτεγρ οἶγιὰ 
ἠἀοπι ΙΙ ορἱπίοπος αΠιηραπίυς, οἳ ΠοτΥο ογίριίθ 

ἰηθίιηι]οέαγ, Ποϊίο, 41980, οαἰυοιηίΐς αὐπὶρὶ, 6ο 

αριιά νο ρ]άβ ναἱοαπίἰ ουϊτδοία[ίοηθε, 61ι4Ππι νθ- 

τίί98: 6 πιυ]ίος οοπἰγὶςἑειῖς αἱ Ώθηο 4ροτο ἀϊδρο- 
ΠηιιΠΙ. Θαΐνυς, ΙΦίυφ, ϱγοβςίθης βδοιιπάυπι Όσμημι, 

πορἰς μἱθικτὶς, οἱ ΕΒοοἱοδίς, «1ΟΓΙΠΏ 66 6ΟΠΊΠΙάΗΟ 
άθεοι. 

159 ΟΙΧΧΣΙΥ. ΛΗΡΠΙΗ ΟΟΠΙΟ. 

Λά εαἶεεπι εμρεγίογῖε ερ]ε[οία, Ποεροτὶϊ ἀε[επείοπεπι εεοῖρίε. αγία Πίο ερίεεομο ἰ[αία [κεγαπί εα[µπι- 
πίω α ... λοηιπίθες, φκὲ, α ΡαείΟΥε 510 γεάατφμί «΄ᾳτε [ογεπίέε, 60 ".δφμε τοπ ρεγάµαεγε, κί, οτία ἆθ 
}αίθκε [οε[εείαε ἀἰσοεείεηκε ἀθεεγίρίίοπε εοπίτοῦετεία, ἵρεα εἴίαιι Πάει ἵν ἀκδίμηι αὐ οτικοᾶοχἰο ορἰεεορἰ: 
φογαγεΙκγ. (818 ἱίαφμε εαµεα αθἰίατὶ εωρῖί, (ογεροτἰµε. αἰγοεί[αίε γεὶ εἰ Βοεροτίί απεεἰία εοπιπιοίµα, ἀαίίς αά 
Ανερηιιοο μίαν [ἱεγίε, ρεΗί, αἱ Ρ4ΓΠαΦΦΕΙὺ δη ρΓο[Ῥοιις ἰδίδ1 οιιρεϊηηὶς ἠοήογημάο, Ώοδοφις 
εἴναγο ορίδθηρο. εδΙσΗΗΗἶαΙΩ γο[υίαγοί. ()ποά επι εηγεθῖε ϱγα οἱ εκεί, Φγα(ἶας απ] [ἱεείπιας ἵν Λας εμἰειοἰα 
-αοὶι Τ/κοίοφπε ; εἰνκίφκε Βοερογᾶ ἀοοίτίπα, 0Ναπι αἶίαε εαρε ουἶνα Όοεε, 6ἱ Πε ετίε, αἰήκυς ινοαἰς έρεε ἆο- 
ολίκεε ῥγοβίείµτ, ἱρείμεφιμε [αμάεε ργοδεφκί(γ. ὖα ο)ηµία 4ε Πο:ροτΐίο, πακά φκἰάεπι Οοαγενεὶ, φμὶ ηκίίεε 
ΓΝης περίαμε [εβΙΙΝΓ, θΕΓΜΠ 4ε (οἱοπἱεπεὶ θρίκεορο. εἶτο (111 (εηρογίς εεἰεδεγγίιπο, ἱπιοί[ἰφειάα εεεε ρτοδαπί 
εἰ (γεφυγ]ἰ «ΝΑ ορίεεορο (οἱομίεπεὶ πεεεδεἰ(κἀο, 4ὲ Β) κε ερἰείοἷα ει α ές [είς ἵπ (μίδες Βοερογίἰ ΝΟΙΙΕΝ 
Μαδείµτ, ἴβεαφμο γεγΜ!Ν, οµο ἱδὶ (ΓασΙαπίκΗ, α[πίίας ; πεηιιε ΙπΟΓαΠΙΝΥ ακειογἰαίδιι Τ{εοάογειὲ, κει ἵν 
πχ [αἰ{ἑ οοπείαι. Αά ΑΙΗΡΗΟΕΛΙΜΝΗΕ ήΜοφκε, Κί Ιιαθοπί (Τιεα, ΠΟΠ Όετο αἲ Εμιγορίκνε, Νί [αίμα ρτα 
κε [εγανί, «ογἱρίαπὶ Πιαπο ερὶείο[αι ριμίαπιµο. Επιγορίκηι ΜΗ α[ἴμπι πον πουΐπινα (ογοφοτίἰο [απι[ἰαγειν, Νἱεὶ 
ἐ[ωνκ, οκὶ ργίπηΚηι Αεΐα ργοευπεαΐ, ἀεὶμάε ρταϊοτίο ῥγιτ[εεῖι [κὴ. Οκὶ ῥγο[οείο ποη Ρροἰκὶ! πεε ἀεθῖι 
περυγῖκε εογίδετε, υἱ οιπ οποτῖς ορὶφεορἰφ Βωβρογίἱ ὀοπιγονθδγρίαιη ἀἰδοορίαγοί. 

Π.1ηρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματα σου (καὶ Ώ ᾖΠΙπρίεαξ ΒΠοηιΐπμα 9ΠΙΝ6Σ Ρε(ξ{ἶοπες ἵἴμαε 38 (ης 
μἢ ἀπαξιώσῃς (55) πατρὸς εὐχὴν)' ἱκανῶς γὰρ τὸ 
γήρας ἡμῶν ἀνέπαυσας, καὶ γενόμενος µέχρι Παρ- 

νασσοῦ, χαθὼς προεχλήθης (56), καὶ τὴν ἐπενεχθεῖ- 

φαν τῷ τιμιωτάτῳ χαὶ θεοφιλεστάτῳ ἐπισχόπῳ συχο- 
φαντίαν ἑλέγξας. Ἐπειδῃ φιλοῦσιν οἱ πονηροὶ τὰς 

ἑαυτῶν αἰτίας περιτρέπειν εἰς τοὺς ἑλέγχοντας. 

Ἰσχυρότερος μὲν γὰρ πάσης κατηγορίας ὁ χρό- 
νος τοῦ ἀνδρὺς, καὶ ὁ βίος, χαὶ ἡμεῖς οἱ πολλάχις 

τὰ αὐτὰ χαὶ ἀχούσαντες παρ αὐτοῦ (67) καὶ δι- 
δάξαντες, οἵ τε ἐχ τῆς πλάνης ἑπαναχθέντες, 

χαὶ προστεθέντες τῷ χοινῷ σώματι τῆς Ἐκκλησίας 
ἐδιῖτ» δὲ ὅμως πονηρὺὸς ὁ χαιρὸς ὧν, καὶ ἀχριδεστέρας 
ἀποδείξεως , διὰ τοὺς ἐπηρεαστὰς χαὶ χακοῄθεις, 

ἣν αὐτὸς ἡμῖν ἐχαρίσω, μᾶλλον δὲ καὶ τοῖς χουφο- 
τέροις, καὶ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν τοιούτων ἁπατωμένοις. ϱ 

Ταὔῦτα δὲ εἰ θελήσειας ναὶ μαχροτἐραν ὁδὺν ὑποστὰς 
διὰ σεαντοῦ μαρτυρήσαι, καὶ διαιτήσεις τοῖς ἀμφισδη- 
φουµένοις, μετὰ τῶν λοιπῶν ἐπισχόπων, ἔργον ποιή- 
σεις πνευματιχὸὺν, χαὶ τῆς σῆς τελειότητος ἄξιον. 
Την οὖν σοὶ (68) ἁδελφότητα ἐγώ τε χαὶ οἱ σὺν 

ἐμοὶ (29) πάντες προσαχορεύοµεν. 

5 Ρρα], χισ, 7. 

Ραΐτῖς γοίµπι ἀοὐἰρηθεῖς); αὐυπός αἱρρο δοηοοῖι - 

(6η ποείγαη τουγεβαίῖ, μπι οἱ Βαγηλβκπὶ µ8ᾳ19, 
αιιδιμαπιοάμπι ργονοσφίιι 6Γ85, Ῥγοίσείυς ος, οἱ 
Π]θίαιη ουηργ]ηἰθ λοπογαπάο 3ο Ὀθο οἵιἉγο ορί- 

600Ρο εαἰυηηΐαπῃ γεΓυ(ακίὶ. θ1απάοφιιἱάδπι ἱιπρτουί 
πυπιίηος Ίου [ροπιος Γαοἰμηί, υξ ουἱρηθ Β149 {η 

ϱ05, 4 αἱ αγρυυπίας, «οηνθγίαηί, Οἱ µηαΠὶ 

επἰπι Ἱρείιις αίας οἳ γἱία οπιμὶ αδοιδαίοης ναἱορίίος 
οδί, 6ἳ ΠΟ, αἱ β4ρθ γ6ν ἱρδας 8ὐ ϱ0 αυ ἰγίπιις, 

αίωδᾳαο ἀοομίπιας, οἱ {ἰ, 4μἱ ος οΓΓ0τ6 Γονοσα!ἶ 
διυ8, ϱοπιπιαπίφιιο Εεο]οθία οογροί αὐμοιί : 46- 

ευγαμἰογὶ {4πι6Π 4ο εθγἰογὶ ατβιμιοῃίο ργορίεν 

εααμιηἰλίογοφ οἳ ργανὶ ἱηρειμίὶ Ιιοπιίηθς, (επιρις 

μος, πἱροῖο πιαίυσ, ἱπάίρουαί; αοά απἰάδιη τα 
ποῦῖς, νο] ἰίς ροῖίας, αι απἰιπὶ Ἰανίίαίο ἠλυογαηί, 

εἰς αὐ ἠνι]ηριοςἱ Ἀοιηληϊυιις [αοἱίο ἵπ (γαιιδέτα 
Ἰμάυομμέαν, ργσυἱβίὶ, 9ο αμίοιη δἱ ἱοηβίογθ φ11ο- 
ας )1Π0Γθ Διιβοθρίο ἱρβοιμοί ϱΓο (οδεἰιμομµίο ἀΐοθγα, 
4ο ουπ οσἑοτῖς ορἰδοοµἰβ Ὠαηο οοπἰγονθγσίαιη ἀἱδ- 

οεριαγὸ νο]ιοτὶδ, αρὶπίυαίο οριι [εοεΓῖς, έίααιθ 

Ἱπιορτ]ίδίο ἠίμπιπι, Εγαίογηϊίαίδηι, 4 ἰοοιπι ρε, 

ερο οἱ 9Π)Π68, ϱηἱ Πιο Ιπι θυΠἱ, βλ Ιιίαπιιις. 

(61) Παρ ὑμῶν. Ἶία ἵτες Πορρ. Εάῑῑ. ἡμῶν. Ἡε- Ὦ Μογε]. καὶ μὴ ἀπαξιώσῃ, ἐ{ πο ἀεάϊρπεί[νν. 
ἐμο ἰπίογριος : δἱ φιίάεπι οταπιϊπαιἷο αρµά υος γερὲ- 
γετῖι εἴτεα [Πάει ({ηφγαίκ πε) πιαμπι. ...- 

(52) ᾿Εῶ γὰρ τόν. Τὰ οωι]ἀ. ποδῖτὶ. Εάῑι. ἑῶ γὰρ 
λέγειν τόν. ς 

(65)Ε1 δὲ ἡ τῶν παροικιῶν.γεῖιις Ιπίργργος: 0νοά 
εἶ ε οπινπιαποπ(ἶμπι ἐπφμίκίο βιαίαπι οἳ ορἰνἰσπειν 

γαἰμγ, οἱ εγἰνιοη ποτκηι ἐδί. 
(64) Αἰίας ΟΙ ΧΙΥ. θογἱρία ην Ρονί θΗροΓἱ0ΓΟΠ.. 
(55) Και μὴ ἀπαξιώσῃμς. (οά ἴορ, Μοπίας. εἰ 

(ὄ6) Προεχ.ήθης. (0.]. Ὦ ὅ., παρεχλήθης, οδέπι- 
αἀπιοάκ ργεείθκ5 α {ε ρειί(κι εταῖ, μἱ νουι ΒΙΙΙ. 

(ὁτ) Τὰ αὐτὰ καὶ ἀχούσαντες παρ' αὐτοῦ. Τί 
οἱ 4. Πες. 1405. Ίη οί. τὰ αὐτοὺς χαὶ ἀχούσαντες 
μν Μυχ, ΡΓΟ οἵ τε ος. Πεμ. εἴτς. ἰία Μυμίας, οἱ 

υτε]. 
(58) ΤΗ» σὺν σού. ὶο ουκ]. Κδρ. 1405, εἶεαιε Ι6: 

ει ΠιΙΙ. Ἱπ οὐ1ί. τιν σην, υἱο. 
(50. Οἱ σὶν' ἐμοι. ο]. Β. ὅ, οἱ σὺν ἡμῖν. 



δο5 5, ΟΔΕύΟΠΙΙ τΙΕοΙ 6! οι. 
Ο,ΚΧΣΥ. ΝΕΟΤΛΕΙΟ. ΡΠΕ’. ΝΕΚΤΑΡΙς (10). 

Βοερογιὲ εαπεαΜΙ Οι αμάϊσδοί (εγεφογέμς Οοπεἰαπιϊποροί{πι (γαάπεεπάαπι, εοπΙγουεγεῖα πιο ας αγ 
{ιάϊοες ργαιυτίος ἰκεερίιαπᾶαα, Νεείατὶο ῥτοίπµε φετὲρείε πεί] [εγεπί μὴ, ἲ Η]κδὴιε οἱ πὐφοιἰπε αμι! 
(αἷει )κάίεεε, κα μεν ()ιγἱε(ἰαπέ εεεεµῖ, ἀῑεοερίαγείμγ. (κο φκἰάέηι ἨόΠ οἱ. οδ ΙΙ, ΘέΤΜΗΙ εεία  εαμ α 
υγεαν [κἱ!, εἰ οεεαείοηενι Ργωθιη! Ρἱἱδείπιο ὑπρεταιοτὶ Ίεοδοείο εοιάθμἰ ἑεμεπι (11), Πα. ἀαίυ αἲ ρτα”- 
εείκπι Αιθιισίαίειι Ορίαέμπι ρτίάἰε Νομας Εεθγμαγή απὶ ὅ8δὃ, εἰ ρο(εεο ὅδλ γοδεγὶρίο, δαπεϊεῖ πε ΜΟΙΜΗΟΙ 
ὀρίδοορογιιη, νο 6ογ6 φιἱ Ῥοοἱοφίσο φογνἰιπί, ἁ Ἰιιάϊεία φἶνο οσα γίοΥ, δἱνα οχι 1ο) πα γίογιτεν 
{μάίομ]η ῥογιγαλεγσίτιςς οἱ οιηπία, αυ ΛΠίπΠι 4 ο2 1946 εεο]οβίλειῖοας ρδγΗιιθί. ἁιιογιι ιό αρὶςεοραιἱ ἀθοίάι. 
1 Λας αιίειπ ερἰείοία (γεθοτίμε εοπιπιἑιάακάο Βοδβοσίκ, ἱρείμ [αμάες εἰς ΡεΓπεΐδεεί, μί αά ευπιηιίνεγα - 
ΜΟΠΕΠΙ ΠέΙΙΟ ΠΟΠ (Ταβαίνγ. 

Θιαηάο αἰίας αἰίιά αιἱάάαπι ϱ ἐμΐς ἰαυάοι, οἱ ΑΛ "Ὅταν ἄλλος ἄλλο τε τῶν σῶν ἑπαινῇῃ, χαὶ πάν- 
ΦΙΠΠΘΒ υά ἵῃ Γογο Όθμᾶπι ἐμαίῃ οχἰδἰ]ηιαἱἼοΠθΩΙ ΡγοΟ- τες ὡς ἓν ἀγορᾷ προθάλλωνται (43) τὴν σἣν εὖφη- 
μπονθηί, 6ΡοΟ, 4119 πιθαγυΠη νἱγίυπ οΠὲ οοπίεγο, 406 μίαν, ἐγὼ τὰ χατ᾽ ἑμαυτὸν συνεισφέρω, χαὶ οὐδενὺς 

πο πηἶηις» αυἷα 1543 οἱ Ἠομογλγο Πο ὀἱμηατίθ, ἔλαττον, ὅτι χαὶ τιμᾶν ἡμᾶς ἀξιοῖς (40), χαὶ ὡς 
νο] Εις ἀῑῑδοίυς ραἱγἰς δδηθοία!η φοἱαεὶ. Ιάείτοο Ἅτέχνον ἀγαπητὸν πατρὸς γῆρας παραμυθεῖσθαι (44). 
εἰἶβιη ΠΙΠΟ Ίναπο Ευὶ ρτεοαίοΏδΗι 318156 8ΙΙΠΙ διὰ τοῦτο χαὶ νῦν ἐθάῤῥτσα ταύτην προσαγαχεῖν 
θίεττθ Ρτο γευογεπάἱδείπιο οἱ Ὀεὶ απιαη{ἰςδίιπο ερὶ- τὴν παράχλησιν ὑπὲρ τοῦ αἰδεσιμωτάτου χαὶ θεοφι- 
9ο0Ρο Ποβρογίο, ριάοτο φπἰάεπι φυμθιιδ, ΡαΓιΐπι Ἅλεστάτου (40) ἐπισχόπου Ἡοσπορίου, αἰσχυνόμενος 
αιιοά νἱν ἰαπίυς Που] πορἰγἰς οριιθ Ἠαροί, ουἱ εἰ μὲν, εἴγε (46) τοσοῦτος ἀν]ἣρ τῶν ἡμετέρων δεῖται 
Υι γα!ίο 6ἰ Φία5 γετογειίθιη φιαὈίλΠί : ης γραμμάτων, ᾧ χαὶ πολιτεία χαὶ χρόνος βεβαιοῖ τὸ 
τογο πη]ποστί ριάογὰ αΠεοίις, φωοἆ φἰίεαπι, δἱ φιρἀ αἰδέσιμον' αἰσχυνόμενος δὲ οὐχ ἦττον τὸ σιωπᾷν 47", 
Ἀυ]]υπι ἆθ 60 86ΓΠΙΟΠΕΙΏ Ἰηθίίέμδίη, ηἱ ους Ργῷ- καὶ τὸ µή τινα περὶ αὑτοῦ ποιῄσασθαι λόγον, φωνὺν 
ἀῑῑως οἷπι, οἱ βάθοι οοἶδία, ΔΙ πιαχίπιο γίγαη ᾖἔχων, καὶ πίστιν τιμῶν, χαὶ πάντων μάλιστα τὸν 
οοβηοδΟΔΠη. ΟΟΠΙΓΟΥΕΓΡΙ4ΙΏ εθτίο ἀ4θ ραγωοἰὶ οχοῖ- ἄνδρα γινώσχων. Τὴν μὲν οὖν περὶ τῶν παροι- 

ἴ8πι ἱρ9ο ἀϊδθοίνορ ᾖυχία δρίτίίις ργα!ἶατη, φως: η Ἁκχιῶν (48) ἀμφισθήτησι δηλαδη αὐτὸς διαλύσεις 
ε9 68, οἱ 6ΑΠΟΠΚΠΙ {6πογεΠΙ. Ε]υά οἱειη πηὶμίπιο Β χατὰ τὴν ἐν σοὶ τοῦ Πνεύματος χάριν, καὶ τὴν τῶν 
(ογοπά!η {ι γονθγεπίἰ νἱάεαίις, θωοά Ποδἰιτὰ Ἁ«χανόνων ἀχολουθίαν. Ἐχεϊῖνο δὲ μὴ ἀνεχτὺν φανήτω 
μιδ]οις ργφίοΓ]]θ ἐγαάσοληίγ. Ναι ἰ(απηείςὶ οἱ τῇ σῇ εὐλαθείᾳ, τὸ δημοσίοις διχαστηρἰοις τὰ ἡμέ- 

ἐλιτίφι]αηί, υἱ εθτίἰ Γοἱ Ρεπἰριίαίο διηΐ, ε/αθηιούίἱ τερα στηλιτεύεσθαι (49). Κἂν γὰρ ὧσι Χριστιανο, 
πθροίίογυηι ]μάΐοθα, φιι]ά εοΙΙΤΗΙΠΘ ΡΙΦ410 εἰ Ὀρὶ- ὥσπερ οὖν εἶἰσι τῇ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίχ, οἱ τῶν 

νμιὶ Τ θμοά οἱ οἰἰὰΠ] «ΟΠ6ΘΒΦΕΓΊΠΙ18, ΦΗ9ΙΠΟ(Ο Δπί µτοιούτων κριταὶ, τί κοινὸν ξίφει χαὶ Πνεύματι; Ἂν 
οὐμαιη ἠυνίμιη, ὀἱδριικίίοπεπι 46 Πάθ οὕΠη 4ἱδ δὲ καὶ τοῦτο συγχωρήῄσωµεν, πῶς ἡ ποὺ δίκαιον τὸν 
εοπἰγονργρίἰἰδ ἱπιρ]ϊσαεί Ἱ Νιμ λιούίε πουὶφ ἰργθεί- περὶ πίστεως λόγον συµπλέκεσθαι τοῖς ἄλλοις ἀμφι- 

εως Ὀοί οπαη[ἰδδίιη8 ερίδεορις ΒονρογίαςΤ ΠΙΠ σθητήµασι; σήμερον ἡμῖν χαχόδοξος ὁ θεοφιλέστατος 
μου]θ οαἱἱ68 εἶαθ εχρειάείως, φυἱ {οί ἀθγίον οὐ ῥἐπίσχοπος Ἡοσπόριος;, σῆμερον πολιὰ ταλαντεύεται 
οστογς γοάυτ]έ, (δηίμῃι θἰί8ϱι 64129 ἱΠ Γθ6υί4 (άὸ τοῦ τησούτους μὲν ἐχ τῆς πλάνης ἑπαναγαγόντος (ὅ0), 

ορ]η]οηίς ρδείπιεν οκ! θμίὲ, οἱ οπηπἰυπ) ΠΟΘΙΓΙΙΗ τοσαύτην δὲ ἀπόδειξιν δεδωχότος ὀρθοδοξίας, διδα- 
ἀοιέος {μ1ε } Νο, Φυ9ο, πο 6469 Ἰοευὶ Ιδού σχάλου δὲ πάντων ἡμῶν; ΜΗ, παραχαλῶ, μὴ δῷς 
εδηιπιμ]ίς; νογυπι, δἱ Πθγὶ ροέοθὶ, Ρως 6ΟΠΙΡΟΠΘ Χχώραν ταῖς τοιαύταις συχοφαντίαις' ἁλλ' εἰ μὲν 
ας ἀῑδοίάθπέ, δἱ Ίου θἰίαπη ἱι]θ λαός αἀάδίως. ΄ δννατὸν, εἰρήνευσον (51) τὰ διεστῶτα, χαὶ προσ- 
ΦἱΏ 66ευΒ, ου δαἱμοίη πο αἀια]θεγί6, υέ πο ΟΠΙΠΘΒ  τεθήτω τοῦτο τοῖς σοῖς ἐπαίνοις ’ εἰ δὲ μὴ, τοῦτό γε 
ἀεάσσοςθιπυ ἠι]αδηνοςί οαἰωηνηία, επι αμα οἱ µμἠδέξῃ, χαθυθρίζεσθαι πάντας ἡμᾶς διὰ τῆς τοιαύτης 
γ]ίαπι οχοᾳῖί, οἱ οοηβεπυέ; Ἠ08, ἰπηίαία, ϱἱ108 ἐἑπηρείας, οἷς χαὶ συνεθίωσε χαὶ συνεγέρασεν (53): 

μοφίὶ βοἀυ]οφ ΠΏεἰιδῖθ ΡΓΦΟΟΠΟΘ, εἰ οωπι ροϊομίο, οὓς οἶδας ἀχριθεῖς τῆς θεότητος χήρυχας, καὶ μετὰ 

40) Αίας ΟΟΧΣΧΥΙΙ. δοτῖρία ΗΟ ὅδα. τι, 0 ιποιηοπία αΠογαί, Ιιηο ἂά νἰῖ ευπΙπιοπάδ- 
) ζοά. Τηεοά. Ἶῃ δβρΡρεπά. οὐ. α δίτπι. 16096, {οποπ (αθὶ πθεὐδεαιἰ0 ἀοουάϊι. - 

ε. Ἱ. Ρ. 119, (οπειί. 111. (28) Περὶ τῶν παροικιῶν. Οοι)θ[.: 4ε ρατααῖίε 
45) Ὡς ἐν ἁγορῷ προδἀλλωνται. Τη ευ. Ῥα86. νίεαπίεφμε ρε, τί δυ1ἱοεί μμονοροίί(σο ααἱ- 

ὡς ἀυθθι. ΕιΙἰ. προθάλλωνται. ποθηῖ, ἱπ ος Οπρραάουία ἀἰνίδίοπο προ Εαφίίο 
(45) Τιμᾷ» ἡμᾶς ἀξιοῖς. Αριὰ (οπιυο[. ἡμᾶς τπτ ῃ Γαεία, 4 ϱἲΙ οἱ ορὶδἰ. οι κχστη. Ὀρίσιιο 

ἀεορί. οτε]. Φηιιὸ γιζτς {η ὸ ουοἱθδιαδίίσα, εἰγόμ σι ιανε- 
(44) Παραμυθεῖσθαι. ΑἰῑΙί Μοπίαο. διανοῇ, δἱ Εμ, εἰγειιαπενεῖθηδ. 

γτουίο φμἱάθιῃ, αἱ ἱραί νἱἀείας; αἱ ποοσθςαγἰιὸ μῖ- (19) Τὰ ἡμέτερα στη.ξιτεύεσῦαι. Τὰ οοι. Πὸµ. 
ΜΙΠΠΘ, ἕὔπα ἰθχίυςθ ἠαὐοαί τιμᾶν ἀξιοῖς, καὶ παρα- Ὁ ΠΒ. ὅ, οἱ Ρας5»., Μοηίᾶς., Μοτο]. ας 6οιροΓ. Ἶη ευ.ἰ. 
μυθεῖσθαι. : τὰ μέτρα ἀεσυμή. 

(45) Καὶ θεοφιεστάτου Ἠωο ἀεσιιπί ἵπ οὐ]. (50) Ἡπαναγαγόντος. ΙΔ 9ο:!. Βεμ. οἱ Οο11)οΓ. 
βοά Ιοσιμίις η «οὐ. ερ. ΕΜ. ὅ, οἱ Ρὰ88., ΠΘΟΠΟΠ ἍᾗἹΤῃ ε{ι. ἑπανάγοντος. 
αριιά ῥιοµίλο. 46 Μογεἱ. (51) Εἱρήνευσον. απ «οι. ποςδτῖ οἱ Όοπι]νξ. 

(46) Μὲκ, εἴγε. 4 εοἀά. ποφεῖ, Μοπίαο., Μοτο]. π δά!ι. εἰ δυνατὸν εἰρηνεύειν, αιιοά Μογο!.: εἰ βεγί 
4ς Οοιμὺο[. Τμ ο{ι. μέν ἀοοθι. Μος, ἰἰάοπι τῶν µ}ροίεδὶ υἱ ια ἀἰφείία οΠί ουπο[ἰ6μίΝγ. 

τέρων. Ὀεεταί τῶν ἵη δι1815. (59) Οἷς καὶ συνεδἰωσε καὶ συνενήρασεν. Μοι- 
(41) Τὸ σιωπᾷν, ἄοι Νίο β6ηθι!, αι ΟΠ. (πο. οἱ Μουθὶ. οἷς καὶ συνεβίωσας χαὶ συνεγἑρασας, 

Ἰρο ἵμ ἱθγιία ΡοΓβοπα Μοτεί. τοάιΦ]!, φκοά δίίθαί, φπἰθαδοκΙ εἰ Οἱίαι εχει ἰδὶ δἰ οοιιδεἰιηὲοιἰ. 
ΤΟΝΕΠΙ ἱπε καὶ, οµπῃ ἆςθ 66 οιμίὰ οἰσαέ αγὸρυ- 



ΕΡΙΞΡΤΟΙΑ 0 ΧΣΣΧΤΙΗ. 

κινδύνων χαὶ ἀχινδύνως, καὶ μηδὲν ὑφαιρεῖν ἄνεχο- Α οἱ οχίτα ρογἱσυ]σηι; οἳ ααἱ αλ! ευ γαυί οὐ -υα 
µένους τῆς μιᾶς καὶ ἀπροσίτου (5) θεότττος. Καὶ 

ὑπὲρ ἡμῶν προσεύχου, παραχαλῶ, σφόδρα χαμνόν- 
των τῇ ἀῤῥωστίᾳ. Τὴν σὺν σοὶ ἁδελφότττα (545) ἐγὼ 
τε χαὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες Προταγορεύουσι. Ἑῤῥω- 
μένος, εὔθυμος, εὐδύχιμος ἐν Κυρίῳ χαρισθείτς 

ἡμῖν χαὶ ταῖς Ἐκχλησίαις τὸ χοινὸν στέριγµα (55). 

ρπς'. ΤΩ ΑΥΤΩ (50). 

οἱ ἱπαυσόὸσδα Ὠο]ιαίὸ Ρα αυ. ΟΥ ρτο ποδὶς, οὐθο- 

στο, ναἰἀς Ι4ὐογαρίίους ἱπιτα]ίαίς. Εγαίγυσι «ς- 

σι ο αἱ ἑσουσι οδί, 66Ο οἱ πιοὶ οππ65 δαἱμἱαϱἱ. 

γαΐσιιδ, εις οἱ Ἰαιιός ρυείαης ηουῖς οἱ Εεεἰοεὶὶς 

ἵὰ Ὀοιμ]πο ἐπὶυδγἱ8 «ΟΒΙΩ)ΙΗΙς «οἰμσιθη. 

λ5οᾶ Ο ΣΧΣΥΙ. ΕΙΡΕΝ. 

Αἴίετα αά εκπιάειι Νἐοίατίκηι ενἰειοία εἶτεα ἰάεικ (οιἩρκκ κεεὶρία, «ομἱπιοάς σαδ]εζείμγ. (οῦναίανε, 5έ 
ΝΕΡΙΕΠΗ εδαιι Δεείαγίο ργο[ϊχὲ ευινινεκάαι. 

Τί ἂν ἑποίησας, εἰ παρὼν αὐτὸς εἶχον πράγματα; 

3 δῆλον, ὅτι πᾶσαν ἂν ἔθου σπουδὲν, ἐλευθερῶσαί µε 
τῆς ἑπηρείας, εἴπερ τι δεῖ τοῖς προλαδοῦτι τεχµαί- 

ῴεσθαι. Τοῦτο χαὶ νῦν ἡμῖν χάρισαι διὰ τῆς χο- 
σµιωτάτης ἀνεφιᾶς ἡμῶν , τῆς προσπιπτούσης (ὅ1} 

εσοι δι ἡμῶν, αἰδεσθεὶς μὲν τὴν ἡλιχίαν τῆς ἱχέτιδος, 

αἰδεσθεὶς δὲ χαὶ τὸν τρόπον (58) χαὶ τὸν εὐλάδειαν, 

οὗ χατὰ τὰς πολλὰς (59) οὖσαν γυναῖχας αἰδεσθεὶς 

δὲ χαὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ τὴν ἁπραγμοσύντν τῖς 
γυναιχὸς, χαὶ τὸ παρὰ τῶν οἰχείων νῦν ἔχειν πράἀ- 
γµατα, πρὸ πάντων δὲ χαὶ τὸν ἡμετέραν (00) παρά- 
Χλησιν. Ἡ µείζων δὲ χάρις, τὸ τάχος τῖς εὖερχε- 

σίας, ἓν ἁἀπαιτοῦμεν. Τὸ μὲν γὰρ φιλάνθρωπον τῇ 
χέρᾳα χαὶ ὁ ἅδιχος ἓν τῷ Εὐαγχελίῷῳ κχριτὶς (61) 
ἑγαρίσατο, ἆλλὰλ μετὰ πολλὴν ἰἱχεσίαν χαὶ προσ- 
εδρείαν. Παρ) ὑμῶν δὲ ὑπαρχέτω τὸ τάχος, ἵνα μὴ 
χάµνῃ μαχρὰ ταῖς φροντίσι, καὶ ταῖς ἐπὶ τῆς ἄλλο- 

δαπῆς χαχοπαθείαις ᾿ εἰ χαὶ τὰ μάλιστα οἶδα σαςῶς, 

Ουἱά [εεῖφθες, δἱ ΡΓῶφοπς ἱρςο περοϊΐα Ἰναϊναίς- 
οι  Ῥυτδρίουπι υἱἶαιιο οδὲ, ἰθ ηἰμ! οπιπῖηο 
θά 3ο ἀῑίσοπιῖα ρεπίογπιίσδαρυιν [υἱςθ 
4υ0 μιὸ αὐ ἰπυεία εἰ [Γαυάς [νεγατεδ, οἱ απἱά 

εο]δέωτα ἁμοὶ ρυῖεςδὶ ος Πὶς ο ργαςςςθετιηῦ. 

[ου ἱρίτιγ παπο φἄοφυο ποδῖς Ρεςγ ογπα!Ἰδείηιλαι 

ρορίοπι Ποδίταιη, ροάίθις (αἱ Ρος πο αὐτο]υίασα, 

οοιοσάδ, έπι (διρρ]ἰοἶφ αοἱαίο ρετηιοας, ἴσπι] 

οἱ Ινογπω ἱμτορείιίο οἱ ρἰοιαίε (Ίοηφα επί αἳ 
αἰίάτυπι πι ἠ]ογου]αγυπι πιοπίδιις αἱέοηα οί); σα 

ΡγΦίδτοὰ ἱροῖας φωἱοία οἱ περυϊογιτη ϱεγοιάογεη 

ἱππρογίιία. ἵαπι φιία ἃ ρτορϊηᾳυῖς πυπε ἱροῖ πεσο- 

ενα οτλἑυσέως, (δι ἀομίᾳις οἳ ππαχίπις, ασῖα Ἰά 

6βΟ 4 ἰο ργοεῖθιφ «οπἰοπέο. Ώουγο 9ο ΠιΔ]ογέη ἃ 

μουΐς ργοῖῖδι Ιπὶθτίς, φἩο ἵη ο, φιιοὰ Ροἱπ118, 

Ιοποβυίο οοἱογίιαίθιι πιλ]ογοπι αάλλυιοτῖδ. Ναι 

ἰ[ὸ 4άοᾳυο ἵπ Εναηροίίο ἱπίφυις γιος ή αηυηι 

6 γἱυα οἰομπιομίθιμαὰὸ ρτα αι, εοἆ ρυςί οἷα- 
ὅτι οἰχείαν αὐτῇ ποιἠσει (03) καὶ τὴν ἀλλοτρίαν ἡ ϱ (υΓλαίη οἱ ἱπιρογίππαιη δυβρ)ἰεκείοπενι. Α γνουὶς 

σἳ θεοσέδεια. μίοπι οθἰογίέλίοπι του ἱσίπιαδ, 10 ἀλγηῖφ δσὶα, 

ετανθυε(υς ἵη θχίοτῃᾶ τορίοπο αΠΙοιἰοπίθιβ οἱ γιηπὶ οοπβοϊδίαν τ ἑαπηθίςί ἡιά πιασίπιο μον 

ἔμας ρἰθιαίυπι οΠεοίυζαπι, υἱ οχίεγα ἐε]ας 1ἰ ραισία οἱ). 

ΡΠΖ’. ΕΥΔΟΞΙΩ (65). οι ΧΧΣΥΠ. ΕΌΡΟΣΙΟ. 

Ρε Ειωάοκίο γΙείογ6, εκ] αμα[ίου [μι Νἱεοδκίας, δαν ]αηι εργα ἀἰσίμπι. Οι αμίει οαγἰές ἐν [οοίς, 
μα γῖοφ αθιιογῖί Μιαθὶείγος Νἰουθε[αε, Τοτοζατε α. βοδφεί ἵπ «μέ ΗΗ, 11 Εμάοαίο δογἱρία οί ησε ερἰείοἷα, 
μι αἱ ες Πες Ππιηρὶοτὶς φετὶθί ροεμῖέ, αἱ ) Ποίΐο, (Ἡόπι (Ημ (Πομοςἑ ΜοΤαΠΙεπι οἱ ἀοεεηίεπι αμα 
ἱουθμίε, { επ ἀαῑὶς αά ἵρενηι (γεφοτίέ {ἱειεγ]ς εέτΙΝΗΙ εει. Τ6ΥΗΗΗ (απία Πέ]. ερἰς[οἰῦ ο αἰῑς, (μας 

Μκάοαίο κογὶρίας ἐεδε «οµκίαί, ευπμεπίσηέία, Πί φιῖ ᾖας [εῇεγίεν ἐνία νὰ ΦΜοφε ἐραί ἀαίαΠι 6556 ΟΠ αἰί αν θίια- 
ΙΝγις. Ομυά πο οετίδαι, Μκάοαίμηι επροδίμ[αίέπι («ΓΟΔΟΓΙΗΦ αγφΗὲΙν ΙΝΟΜΕί ΝΕ ΠΟ εγεάΗιΤμΗὲ δὲ, Ηἱδὲ ἄυ. 
ελπιοµίο ργαὐίιο, μα 4ε Νἰεοῦμίο Ίπαβπα δετἰρεῖέ εἰ πιίταπάα. 

φαου 

Αἱτιᾶς τὸ μὴ γράφειν, οὐδὲ αὐτὸς ὢν, οἶμαι, τῶν 

πλεῖστα ἐπεσταλχότων, εἰ μὴ µε (04) ἡ νόσος λῆρον 
ποιεῖ, χαὶ ὧν εὖ πέπονθα ἐπιλήσμονα. Καίΐ τοί χε εἰ 

Ουοά ποι βοιἼδαιι, οσρορέι]αδ, οιιΠὶ {μδο, αἱ 
Ρυίο, Ἡοι Πιυ]ιᾶς [ίογαφ πιὶδοςί5, Πἱθὶ {ωιἐο 116 

ποτ ἀθ]ίγαπι γοάίῖ, αοοορίογάσι(υο ὑουοβοίο- 

µή τι ἄλλο, ὡς ἀποθανοῦσιν ἡμῖν ὁ παρὰ τῶν τι ἱππιοπιοτοι! Λία δἱ μἰ ή] αλά, οοτίο ποὺίς, 

(57) Καὶ ἀπροσίτου. 0ο. Βεμ., Μοηίπο, οἱ Μοτο]. 
καὶ ἀσυγχύτου, αὐ μπα εἰ πιπίπιε εοπ[µεα Ὀεϊίαίς. 

(54) ΤΗ» σὺν σοὶ ἁδε.ρόσητα. Μωμίαο. την σὴν 
ἁδελφότητα, (πι [γαἰεγμ(αίεπι: 

(50) Χαρισθείηςο ἡμῖν κυὶ ταῖς ᾿Εκκ.λησίαις τὸ 
κοινὸν στήριγμα. [ία εὐδι]. ποδισὶ. Λί θοπιροξ. χα- 
ρισθείης ἡμῖν καὶ ταῖς Ἐκκλησίαις τὸ τῶν Ἔνκκλη- 
σιῶ» χοινὸν στ{ριγµα. ἵπ ὁ4ἱἱ. γαρισθείης ἡμῖν, των 
Ἐκχχλησιῶν τὸ χοινὸν στήριγμα, ος Μονο]. {ναίκε 
εἰ ργοῦαίως οί» ὑι [οµιίμο φγα(ἰ[ἱεργία, [ος [δε Η ΓΗ 
εοπιηπΙΩιό εο{ 1161. οτι, αἲὶ (ο 10δΓ. νο η 
Ρ'οἵριιδ φγα([Ποεγ]δ. Μοτο]. δἱο 11η ορίδὲ. ο κκχηι, 
Ἰάσπι χαρ,σθείης πε ινὸ το {ο ΥΛί, γα ιυπι [οεσγίδ. 

(56) Λι {, 1. ῥομίρία οσο ση ο οἱ ος ἔθήρυτο. 
(57) Τῆς π,υσπιπτούσης. μι Μοπιας. οἱ Μονο]. 

Γη θιί1. αὐτῆς τροσπιπτούσης. 
(23) Μαὶ τὺν τρόπον. ἴία «οὐ. Ἶν ου] καὶ ἀδομ. 

(50) Κατὰ τὰς πο.]λάς. Ώδυδί τάς ἵπ (οὗ. Ρας8, 
(60) Καὶ τὴν ἡμετέραν. Ιια εοά. Ρυ69. ᾗη εὐἰε. 

χα[ σ0μ6. | 
(61) Ιλ ὁ ἄδικος ἐν τῷ Εὐη γε ίῳ κριτής. Οο4. 

Φ029 οἱ Οοιὺε[. καὶ ὁ τῆς ἀδιχίας χριτῆς ἐν τοῖς 
Εὐαγγελίοις, 

(64) "Οτι οἰκείαν αὑτῇ ποιήσδι, οἷο. Οοπιδοί[.: 
Οἱ (πα Ρἰεία κ, .. ἡ1ἱ οτίόγκα τοβίο 65, [αεῖαί 
ῥγορτίαπι, δίς ο) τν σμλογθη 1ος τί ρα ο ΗΝΟΙΙ 

ο ἐν πίσω Ελ λίηνο ον σγυά τα δε, Δε ασ. Εἱ]- 
ἱίων αὐμοσννίί, σα νο: Οκἰν (κα Ρίο. οτιεγ» 
ΜΗ (Πο μό ΜΗΝ [ΙογοΝε δὲ εονεΠἰαίντα αἱ. 

(ὔ7) Αἰίιν Ολ ΥΠ. ΒοΠρίς "πο οἰτοιος δὲ, -- 
Εὑδιξέερ. ἰι «οι, ον, Ἡ. ὃν Μοηίασος Μονο. δὺ 

(ο μνοί, οὐ, Φωτίῳ, 
ώς ΕΙ Γή μἱκν ου, Ιω, ἡ, ὃν, οἱ Ραν»., Νυη. 

(ας, Μονο κο Ορος τν οὐ. εἰ μὴ Ὑς. 



ο0υ7 5, αΠΕΟΟΒΙ ΤΗΡΟΙΟΟΙ ὦ08 

μὲ εογίο [μποιῖς, ογαίο (υπευεῖς 4 {6, οΗ]1ιΦ 46 Α σῶν (05) λόγων ὠφείλετο ἐπιτάφιος, ᾧ τάχνη τὸ 

ἵη ἀρο]φηιαπάο 46 φετὶυοηάο θἰία ος, ἀευευκίιγ. 

Αίφιυο νο ἀτριέπάί (ηὶφ βἱῖ : Ἠεηαο οἱ], 6ΠΙ 

Ἀπιίος πο δδιη!ς, ἰ υἱέγα απηλοἰιί Πηιίίος {ωοφγο 

εοπνοπἰ. Ου αίεπῃι ἀόὁ ου1νὶςδδίιπο ΠΙὶο Νίουυι]ο 

σοΓἱ0ἱ8, ΠΙαΡΠα ηυἱάέπῃ αἀπποάωπι, οἳ πταπόᾱ διί, 

αἴφιιο 1515 ε)υδπιοάἱ, αι ρα(γὶς (αοἱ(αίοπι ἐῑς το- 
νι, «μας ναί, βάσπι [αεῖίςο αἀ[]οοηίθη), αὈτίρεγθ 

εμιοδηῖ. Νο αιίθια ἔαπι (οπίᾳαθ νογᾶ 696569 ϱΓε- 
ἀέπιυδ, ουΠΙ α4οἱθβδοθπθ ἀοσομιποπίο ποδῖς ρισμίο, 

166 ταῖς ργοιῖςβῖθ, πθο ΠοδίΓα ϐµο ἱπάίρηυμι νε 
ρα υμοτὶε. 

αι λχχγΗΙ. ΘΤΑΟΙΠΙΟ. 

λέχειν χαὶ Ὑράφειν. Ὁ μὲν οὖν ἔλεγχος τοσοῦ- 
τος (600). οὐδὲ γὰρ δεῖ φιλιχκῶς ἐἑγχαλοῦντας, ἔξω 

τῶν τῆς φιλίας ὄρων (67) τοῦτο ποιεῖν. ᾿Α δὲ περὶ 

τοῦ Ὑγλυχυτάτου υἱοῦ Νικοθούλου γράφεις, μεγάλα 
μὲν σφόδρα, καὶ θαυμαστὰ, χαὶ ἰχανὰ συναρπά- 
σαι (608) πατρὸς εὐχολίαν, ῥᾳδίως οἷς βούλεται 
καὶ πιστεύουσαν. Τότε δὲ ἀληθή εἶναι δεξόμεθα, 
ὅταν πεῖραν διδοὺυς ἡμῖν ὁ νέος, μὴ ἀνάξιος φάνν» 
ται (09), ἢ τῶν σῶν ὑποσχέσέεων, ἢ τῶν ἡμετέρων 

ἐλπίξων. 

ΡΠΗ’. ΣΤΑΓΕΙΡΙᾳ (79). 
Αά απάϊἰεπάκηι Φιαθἰτίκηι Νἰεοθη[ς «1οµιΕεί ἵμεο οΟΜΙ{ο 5ε εομΙ{{Ε, ϱί ραϊτίς εἰἶαπι νοἰμπίαίε, να [ίαέενν: 

ε70 επ (ογεθυγὶῖ «επίοπ/ία, φκὲ 116 | εκηι Πε ιεγὶ διαρϊγἰο ευιηεμά αοϊ!. 

Εγιάἰείοης Αιῑους ο Ἱ Λιι]οὶ ΠΟΡ 4μοφιιο. Λάο- ῃ 

ἱοροθη!ῖθις ργ9ς ) Πο οιιηὶ Φία{Ι. Αά δΟΓΠΟΗΟΙΗ 

ἱπίογπιᾶο Ἱ Π0Φ 44 ΠΠοΓΘΦ. Μυ]ία ποδῖς Ἰπίορ 109 
εουηυπία ουηῖ. Όπυσι αυίεπῃι Ργο οπιπἰοιυδ, 3ο 
Ρις οπές, φυανὶςείπιιις ποβίθς βΙυς Νἰοοδι]αάς | 

ἵῃ πιθάίο ροθίίιις; ουἱ ία, αἱ ραγ εδὲ, οἱ ἀοιΐσὶ- 

ΊΔΠΙ (υ4ἨΠι ορίδηἀσφ, θί ΠΟΡΙΙΓΑΗΙ απιἰοἰἶαπι, οἱ 

ππούο ϱα ΕΗΡὶ ουτ θβί. Ἐδίὶ ουίοπ, πὶ ορἰπἰοης 

[α[1ογ. Ναπι οἱ νοίοτος αἰλοίς 4 Ιανομίῦας Ἠομοςς 

Παῦεπίιυσ, οί αυἱάθαι ἐδπίμπι, (Πέ Η1Π οἱίαπη τἰςίο- 

ἱοο ργαηῖα ἱροῖ οΠοιεπίός ᾖιχία ραἱφσίγα Ι6ροβ, 
6τδ!ἡ αΗἱπῖ οὔ]οῖο (υπρὶ οχἰδπιαπίυ. 

ο ΧΧΣΙΣ. Εὐ5ΤΟΟΠΗΙΟ ΡΟΡΗΙ5ΤΑ. 

Ἀττιχὸς σὺ τὴν παίδευσιν; ᾿Αττικοὶ χαὶ ἡμεῖς. 

Νέων προχαθέζῃ; πάσης ἡλιχίας ἡμεῖς. Τυποῖς (711) 

πρὸς λόγον», ἡμεῖς πρὸς ἦθος. Πολλὰ χοινὰ πρὸς 
ἀλλήλους ἡμῖν) ἓν δὲ ἀντὶ πάντων χαὶ πρὸ πάντων, 

ὁ γλυχύτατος υἱὸς ἡμῶν Νιχόθουλος ἓν µέσῳ χείµε- 
νος, Ὢ σὺ χαλῶς ποιῶν, ἐπιδείξῃ χαὶ τὴν παἰδεύσιν, 
καὶ τὸν ἡμετέραν φιλίαν, εἴπερ σοι µέλει ταύτης. 
Οἶμαι δέ. καὶ γὰρ ἀθληταὶ παλαιοὶ νέοις τιμῶνται" 
καὶ τοσοῦτον, ὅσον (72) χαὶ τὰ τῆς νίχης ἆθλα 

προσφέροντες τούτοις, εὐγνώμονες εἶναι νοµίζθνται 

περὶ νόµους ἀθλήσεως. 

ΡΠΘ. ΕΥΣΤΟΧΙᾳ ΣΟΦΙΣΤΗ (15). 

Πμίε εορῄἑεία, φκεπι Α ιοί ἵπ. [ἱ((εγαγιιηι φἰμάΐο εοοίνηε εἰ απιἰοδηι εἰάείαΥ Λαθκιασε, Ργα εἴαγωπι /κθεκειε 
Ργοποϊππι εοππεμάαἲ. 

ξας Αἰοχαπότυπι ἱπ]ίοςίφ, νἱς αἁμιναπάο : 

αυεπιαἀμιοάυπι 6, μὲ ΑΠιοπϊεηςίυυς Ρρ]αςογεῦ, 

Πηογα]ίος οἵαί αἰᾳυο πιαρηϊῆορηίίου, οἱ ργορἰἑγοᾶ 

τορηί ουἱ (δδίγυη ΑίλρηθΡ πΠΙπ(υΔΠῃ ποῦ αρρεῖ]α - 

Ῥαί, εοθπι πιοο {νὰ 4ὐοφιιθ ποῬ αᾳμἱά 9586 αγυ- 
εγαῖυς, ασαπιγῖς ΠΙΕ]{ βἰπαθ, ἔβιπθη Ρτορίος ἱάθ6ηΙ 

Μιέογαγαπο δόση, οἱ ργορίογ ἱρ835 ΑίθΠᾶΦ, 46 
«ΡΕΦΙεΓθᾶ ϱΟΠΙΠΙΙΠΕΦ οἱοφμεηίίῶ ραγεπίος τετίέυφ, 

64 ορόὀΓᾶΠι υἱ ργῷοίατο Ῥτγοποίο Πίθίαραπ ο 
ἀοοίτίη διιάίυπι οοπἀαρ]ίοθς. Οπιμίπο ἰά ααοά ἱη 
αἀο]οφοθηίδιη οοπἑυ]ογίς, ἵη πο ορ1/6568, αιἱ οἱ ἃἀ 

αοοἱρἰοεπάυπῃ Ὀοπεβοίαπῃ ἰάοποί 6υπιΙ8, οἱ ογλ/ἱ0- 

(65) Ὁ παρὰ τῶν σῶν. Τα οοὐἀ. Ἡερ. Β. ὅ, 4ο 
(οπιῦο[. Ἡη θΗ 11. ὁ ἀοθρί. 

(66) "Ε.εγχος τοσοῦτος. Ιία οὐ. οἱ 6ο)ε{Γ. {η 
οδϊι, ἔλεγχος οὗτος 

(07) Της φιλίας ὄρων. (0. τῆς φιλοσοφίας ὄρων. 
Μοχ τοῦτο ἀοθρί ἱμ «οἵ.. Ρ498. 

(08) Καὶ θαυμαστὰ καὶ ἱκανὰ συναρπάσαι. Ιλ 
Οομνε[. θἱ ίο ἱερίι ΕΙ]. )ω θάϊι. χαὶ ἱχανά χαὶ 
θαυμαστὰ συναρπάσαι. 

(69) ᾽Αγάξιος φάνηται. 0ο. οἱ Οοπιῦο[. φαίνε- 
ται. (100. Μορ. ἂν φάνηται. 0ο. Ρὰρβ8. ἂν φαίνεται. 

(70) Αἰίας ΟΙ ΧΧΧΤΙΙ. τας ΔΠΗΠΟ οἱγοιίαες 
ἆδ4. --- Σταγειρἰῳ. 604. ερ. 2023, Στρατηγἰῳ. 

(11) Τυποις. [ια ο0ἆ. 14300 οἳ αἰίο; Βερ., αἰἶεφυθ 
Ιοσῖι 111. η οί. τυπεῖς. 

(73) Καὶ τοσοῦτο». ὅσον. Ἱια οοἆ. 9093, οἱ ΠΒ. 
» ΟυπρεΓ. Ίῃη οὐἱέ. χαὶ τοσοῦτον, ὥστε. 
16) Λας ΟΧΙ. ῥοτρία οοἆθπι [ΟΓἱο 4ΠΙΟ Υοὶ 

- 

400 ἨἩΜίμησαί µοι τὸν ᾿Αλέξανδρον, ὦ θαυμάσιε’ χαὶ 
ὥσπερ ἐχεῖνος ἵν ᾿Αθηναίοις ἀρέσῃη, φιλοτιµότερος 
Ίν, διὰ ταῦτά τοι (74) χαὶθέατρον ἀεὶ τῆς ἑαυτοῦ (75) 
βασιλείας τὰς ᾿Αθήνας ὠνόμαξεν, οὕτω χαὶ σὺ τὸ ᾽ 

χαθ᾽ ἡμᾶς εἶναί (760) τι νοµίσας, εἰ χαὶι μηδαμῆ, 
ἁλλ᾽ ἡ τῶν λόγων εἵνεχα χαὶ τῶν ᾿Αθηνῶν αὐτῶν, 
πρὸς δὲ χαὶ τοὺς χοινοὺς πατέρας τῶν λόγων αἱδού- 

ἥενος, διπλατιάσαι προθυµήθητι τῷ καλῷ Προνοῖῳ 
τὴν περὶ λόγους σπουδἠν. Πάντως ὅ τι ἂν εἰσενέγχῃς 

τῷ νέῳ, ἡμῖν τοῦτο εἰσοίσεις, οἳ χαὶ παθεῖν (71) εὖ 
ἐπιτήδειοι, χαὶ λόγων ἑπαινέται ἴσως οὗ φαῦλοι’ εἰ 
χαὶ χατωτέρω σοφ.στικῶν θρόνων χαθήµεθα. σιωπῆς 

θἱἱ8ηι δαρογ]ουγί. 
ση Φιοτιμότερος ἦν, διὰ ταῦτά τοι. [Τι οοἀἆ. 

Πορ. . ὅ, Π. οἱ οὔ1ὐοΓ. Αἱ Μοπίαο. εξ Μοτο]. φι- 
Ὀ λοτιµότερος ἣν ταῦτά σοι. η θι1ἱ. φιλοτιμούμενος 
ἣν ταύτῃ τοι, φποά Β]. : ἁ Ειενἰεπείθεε ρίαεενε είκ- 
εκ”, Ργορίετέα τεθπὶ ομὲ εἠεαί ΓΗ ΑΙΙΕΝΗΣ αμρε[ίαθαι. 

Μεϊϊις [οείε, πιαρπἰῖεο ἠθεγα[ές εταί, αν ρτορίετεα, 
εἰο, 

(76) Τῆς ἑαυτοῦ. Τι ορ. Μοπίαςο, 6ὲ Μυτε]. [η 
οι. αὗτου. 

(10) Τὸ καθ) ἡμᾶς εἶναι. Τι οοἁ. αἱ (οιμὺςί. ημἱ 
γοὐά(ί : διο φκεπιαάπιοάμηι αἰίφκο ποε Παδωὶιί ἰκ 
Η1ΗΗ1έΓΟ, Φκαπρκαπι Ππ[ία αἰία γα(ἶοπε φΚκαπι Πέγα- 
ΤΗ, ἱρεαγιπιφμο ΑΠΕΠαΓΜΗΙ 4154, ας ῥταϊέγεα 
οοπιπεμη πε [1{1ογαΓΗΝ, ῥαγεΜί 1 Γευογελίία ΠΙΟίΜ.. 

«1η οί. τό ἀθορί. 
(77) Οἳ καὶ παθεῖν. Μυπίαο. οἱ Μοτο]. οἳ καὶ τὸ 

παθεῖν. 



98 ΕΡΙ5ΤΟΙΑ οχο. τιο 
ἀκίνβδυνον γέρας ἡμῖν αὐτοῖς ἐπιτάξαντες (15. πι αι εωσ]ὶ [ογίαςδὲ αἰηαὸ οσο διιὶ Ἰαιὰ- 

έἔοεες » οἰζαπιςὶ Ἱπίτα φορλισίίευς «,τοιιος ἀεδιάδαωιυ5, η υυά νἰἀολοεὶ ρέτιουίο ναυµυιὰ οἱ ουΕἰ ϱληὰς 

ποὺῖο ἱραῖς ἰπάϊκετίσιις. 

ν’. Τῇ ΑΥΤΟ (19). 156 ον. ΗΡΕΝ. 

Εκειοελίαε, ἴπῖφκο [έγεπς απ!πκο Νἱεοδμίνε, οὐ ρυε(αδΙιο. αἆ ακαἰοκιίκηι δα) ἐγἱὴΝ αοὐδεἰδὲ, ΝυΝ ἑ4ΝΙΝΙΝ 
Εωάοαίωνι ατιὶς ο]κεάεπι φεεἰαίυγεΝε εί ΡΓΟ[ΕΔΣΟΥΕΙΝ, φμά ἐΓαὶ συρλἰσίατκν ποϊάία οἱ ἁ κα ζαίζος πια [δάέσω 
ΟΓα[ἶοπε ἰαεετασῖ!. Όέγκπε εἰίαηι (ΟΓΕΦΟΤΙΝΙΝ, ἐς 6]ὰε κεμιεμιῖα ταίκ5 «Αἰευδκίκιν αά ακά ἰοπάιὰ διαφγίκηι 

αεεεεείεεε, ἀῑοιετίῖα ἐκεεείαἰας 65. ἰμεί ῥὲγ (ἰίεγας ὈιΑβΙΤΙΣΗΝΗΙΗ ὀΓΡΓοδΓαΝ». ὠτυφογίκς Λας ὁρὶείυοία ΡΥΝΝΙΗ 

«6 Ῥωτθαί φωοά «Νἰεοδκίκιν διαρθίγίο εοπιπεεκάατα. Ὠεινάε φγατΙίεγ αυ κὴὶ ἓν ναό ἐν ευρη δια γκιν 

ἀκεροίεπίίανς ἐπτε[ζία», ΓΕΙΝΩΚΕ εΝάίφναπι ῥΓΟΤΕΝΣ Σίτυ 15 α ταις ρκβ[ίου ανν ἡπ[α)λαγέ, ας εἰθέσδίε ἵν- 

{απεστῖ, αενεγῖ!, (18 ΡὲγΝἰεἴυςυ 115, φ05 ἐπσιζιπηί, αὐο[εσεενιῖθις ὁχει:Ρίο, εἰὺ. 

Ὦ Ὀδυσεῦ (40), μάλα πὼς µε χαθίχεο, Στα- Α 0 ὈΙγδφεδ, δ]ἱὁ δαμὲ Μο ρου ἡμνἰκιὶ, δεκεϊτὶ- 
γειρισμὸν ὀνειδέζων, καὶ χατασοφιστεύων ἡμῶν ἐπι- 
µελέστατα. Καὶ σοῦ τἣν παῤῥησίαν ἐπαινῶ, ἐφ᾽ οἷς 

γράφεις (81) ἃ γράφεις. Κρεῖσσον γὰρ, ἐχλαλεῖν τὸ 

λυποῦν, Ἀ ἠρεμεῖν, ὡς ἐρεῖν ἀγνοοῦντας (53). Ἔχω 
ει χαὶ ἐγχαλεῖν. Ὅμως δὲ ἵνα νόµον (87) φυλάξω 

διχαστιχὺν, ἀπολογήσομαι πρότερον, εἶτα χατηγχο- 
ῥρῇσω' χαὶ ἁμφότερα μετὰ τῆς ἴσης εὐνοίας, Τῷ χαλῷ 
Σταγειρίῳ προσῆλθεν Νικόθονλος ὁ ἑἐμὸς, οὔ τι χαθ᾽ 
ἡμέτερόν γε νόον (54), μὴ τοῦθ) ὑπολάθῃς' οὐχ οὕτως 
ἢ τῶν Αθηνῶν ἐπιλήσμων ἐγὼ, ἢ τῆς σῆς φιλίας χαὶ 
ἑταιρείας. ἀλλ ὥρμησε παρ' ἑαυτοῦ, χαὶ τοῦ πατρὸς 
οὕτω θελήσαντος παρ ἐμοῦ δὲ διὰ τῶν γραμμάτων 
ἐνεχειρίσθη. Τϊ τοῦτο ἄφιλον ἢ ἁπάνθρωπον; Ἐπεὶ δὲ 
τὴν ἀπολογίαν ἔχεις, δέξαι χαὶ τὴν χαιηγορίαν. 

δημ) οχρτυῦγας, ορ ντου ιό αγ οὐ δολ ὐδὶὸ- 

δις Ιὸ νθΓδΗΙ5 εί ολλξίίαµ5. Αίφιο ἰδίαυι αλληιὶ 

μὑεγίαίοιη Ἰλμύο, αυοά ος δοἶοα.δ, «κ ου 0ἱ9. 

Ῥγορρίαί θᾳΐμι ἰὰ οἱοηιιἱ «ιοὰ αιίηνυσι στο μαὺοξ, 
αυαπι 4ἱθδοετθ, ρογἰμάο αἴημό οἰοφιιὶ πόθοι 8. 
[ρεο αοφιιὸ αλφιά Ώαὺυευο. αιιο ἰὸ αθὐυθεη. 
γογυπιίαμιθιι υἱ [οἱ ας ]υὐἱοἱοΓύὴ Ἰδβειὴ δὐΓνοῦ., 

ρείυς εί αἱ ο, «ὐ οὐ]οία, τὐβρουάςδο, ρυδίύα 

δυἱ6ηι Λοςιισαῦο ; αι ιέγαυλφυο ραγὶ ου) δης-- 
νοἱεπίία [4οἱππι. Αά βίασίτί γἱσῃ ορ πὴ 

Νὶσοδιι]αθ ηνοις αουθςθαὶῖ, ἠαυια αφ απι ἀὁ ΠονίΓὰ 
βύμ1δΙΙΙΙ4, 6 Ἴνοο ατἰφί]ηιόν; πυι ομῖαι ἵ νο 

Αι]οηατυυΙ, νοὶ δυο] ια. οὗ ο) αΠέο(ἷδ, ἱι- 

ΗΙΦΠΙΟΓ ΒΗΗ Σ Υθγη διοπιοί ἰμθὺ οοιικἰ]ο οἱ ᾖ6 

Ραιγῖε τυ]απίαίο αἱ ου 86 οοπιυῖί, ἃ πιό αυίδμι ΠΠ! ρου ᾖεγας (γαάϊιας οδὶ οἳ οοπιμιό μα», θ1ἡ 
9 αὐ πι] ο (4 ἀυἱ ἠυπιαηϊἰαίθ αἱἰεπυιή [9ο Θθηοπίαιι αμίοιη ρυσραἰἸοῦδΏὶ Πονίσαιη Ἀπυον, Δουιδατίο- 

αθιή αποᾳιιθ ἀοεἱρθ6. 

Οὐχ ἱπαινῶ σου τοὺς Χοροπλάθους, καὶ τοὺς |) 

Τελχῖνας (85), οἷς βάλλεις χαχῶς τὺν ἀντίτεχνον, 

Αὐτοις ἐπιτάξαντες. Δἱοιίας. οἱ Μυγε]. ἐπι- 
τεύξαντες. [ια οἱ Οομυθ[. αἱ νονὲ : ϱ1ἱ ἐρεὶ Όα- 
εαν ρετὶεμίο οἱ{ειΗὶ γα μι Ημ οφιὸ {[ο[οὶ 
{[απείοφκε εµεεθδο αἶπιμς αἀεριῖ. 

(79) Λίίας Ι.ΧΙ. Φοεΐρια 4ο 584. 
(80) ἵᾳ ᾿Οδυσεὺ. Υοτοᾶ ου0ὶ Μοισία αὖ Ὀ]γδ. 

φοσι, ου οὐ ϱ0 ἰριιανί μοη]ὶμο γοςυΐθ ἁοθει]ηὶ5 
Ρεγεἰγὶείυ» «6561. {1ἰαα. Μυ. αιν, 104. 

(81) Ες’ οἷς γράφεις. ἱμερεπάμια μοημυί γο]- 
Ίειί ἐφ᾽ Ἶς γράφεις, φια «ογθίε, (1 εογἰθίδ. 
ο (89) Ὡς ἐρεῖν ἀγγοοῦντας. ε Εκ ἰοί οοτγυριῖς 
ου δις, μοι ΕΙ]. είπα» οθεγυρίυ!Ω ο ϱὐ- 
ιδ 6011, 6Η Πσιημο αἱ ]αραιου γρὶ5 σου. 
ὧός. ΟΧΟΙΙ8ΙΙ6 θοί, Αμπυ 1228, υ0ἱ Παυοίυγ ὡς ἐκεῖ- 
νον ἁγνοοῦντας, υὐἱ ἱΔΠπΙΕΠ ἐχεῖνο ἱἐροπάιιιη, 1η ἀῑο- 
μις αἱ οχομρἰατίυς Ἱί4 Περίωτ; Κρεῖσσον ἔχλα: 
λεῖν τὸ λυποῦν, ἢ 1ρεμεῖν ὡς ἐρεῖν ἀγνοοῦντας, ἱιῖο 
μμ: αἱρη]ήσαγυ Ροβοίῖ, ὡς ἐρεῖν ἀγνοοῦντας, οηιί- 
6) οιι νἰάδο, ἠοο φ1ἱ98 6οΗ8ιιΨ οτμἰ οοαί. ϱγοῖιάὸ 

ῥτο ἐρεῖν, ἐλεῖν, Ρυτις ἱερομάπιῃ ΟΘΙΗΙδέΓΟΙΗ, υἱ ἷέ 
ποῃθις : Ργαείατε απὶμ ἀυἰογεπι ΡΓᾷ δὲ [έττε ας 
4είεφετε φµαμὶ Ῥγεπιετο εἰ οεοιἰίατθ, εοδφµε (αεῖίε 
«υΝάεΙΝΝαΤΕ φ μὲ Μι [ 1 εκ{ριῦ εἰθὶ οολεεῖέ αἰμί, [α- 
εἴίε εε μιγφα!μγὶ, εἰ ἀοίοτί εαµαα ἱρεὶς αρεγἰγείαγ. 
αἱ ἔαιμοι οο]δύΜΗΓΑΝΗ ΠΟ οιιανὶ οχ. (γὶρούυ 
ἱγοἱαίαιυ αεοἱρὶ νοίο, 5υ υἱ αὐ Διο δάση 
δαύγΟΓΗ ῥγο υγ! ῥαναιάογε ουρἰἰδδίυιο ϱτυ- 
{εσοίδηι.  [οοἱοποι 11 τομεηάα οὐηδυἱυς, 
ΝΟ τοτδίορεια; Γγοήδ αυίθι : ΕΒὈνγιρίαί οµίηι ἰά 

απίπικμὶ Ἠια[ε αθεί, έ[εττε αἴφκε ΘΡΤΟΙΜΕΤΕ, 
ύΚάΠΗ φκίδεευτε, ρετὶιάε αίφμε ἰά ἱθμογέηιμς. [αυ 
νογνίο ποῦὶν που εουοὸ τω γονρυµάοια νἰάσίις. 
Αἰίαπ Ιοοιίσπειη οχι λμοιί οσα. οἱ Γομ., 4μαιὴ (ο! - 
ὑο[. οορµονίέ, μομίὶδφιὸ µοῦ ἱδρίίοο :.Κρεῖσσον 
Υὰρ ἐχλαλεῖν τὸ Άνπουν, ἢ ἑρήμιν αἱρεῖν ἀγνοοῦν- 

6οτορίαί]νο ἰ]υβ (108, οἱ Τοολίηαν τμ1ηί ιο 
Ιαα(ἱο, ους αγ] σου] υγρού δὴ ἑηνουθὴ]δ ο 

τας. βγαείαι ονἰιν ἰά εἰοφεί (μοά απ ΠΟΝ (Τε κα- 
δει, φία ἱφιογαίες ἐπάἰεία εαμσα ἁυμαγε. 'Ἡ ἐρήμη 
ειυαιάϊίο θυρικνο δίκη, οπιινα η ἑοἷας 1 ονι 
ΔΙΙΟΤΑ ρατίο ἀαυνομίο : ἐρήμην αἱρεῖν, ἱμιίοία οπινὰ 
4411316, νι ίρυ ρα; ευ μας ἳ ρα ἀό[ωμι. Ἠρήμη 
δίχη ἁῑσίέις «ὁ γε, αἲί διάδὰ, οί να ἑα!ὴ 
ἀέβ0Γ6ΠΘ, Ἠ0ο ἵμ }υὐἱοἷο δὸ νἰνίομδ, ἃ- )άϊσίραν 
ουμάθηιιια{;. 

(80) ἀλγκα.εῖν. Ὅμως δὲ Ίνα γόμον. ία «ο. οἱ 
(οιμὺοῇ. Ἰ οὐ). ἐγκαλεῖν ὅμως. να δὲ νόμον. 

(81) Οὔ τι καθ ἡμέτερον γε γάυν. ΛΙ! [ο- 
πιονὶ Ἰομιδιομίυιη, Πα. ια, 108. Υογαι νιµί 
Νοριοσῖς οααἱ0ιι Αμαπιο ΙΙ μὐηΟ οί πε ου1η 
ΔΟμΙἱο {η ργαίέαυι τοὐδαι. ἐς Εἰέυν. 

δὺ) Οὐχ ἐπαινῶ σου τοὺς κο οπ.]άθους καὶ 
τοὺς Τε.1χῖνας. 19 νοτρὶς α νο νἁ τση δι ἕι- 
δίος[ 18 ἱηδου(αὑδίήΓ. Κοροπλάθος πΗίοιὴ, υἱ Οονί- 
διοὐύυἷας ἆοσοι, ρυἱυμὴ ρτορτίο νἰρη]βσαε ρραγυὶ 
οἱ Ευ] υ5ηούἱ ἑαριομίαγυιυ, Ἰου Βἱ11. Αι διί- 
αφ: (μὲ ε[πῃίές ϱΝΕΤΟΤΙΩΗΙ, πε, οἱ φμογπιυία 
απἰπια[ίμηι, φίδι ριιογὶ οεί ρμείίυ ἀεείριμμίμη, ο 
οετα Όεί ΦΗΡευ οομ[εἰμηαί, φιΐ οἳ [πιο υεί αἰία Λι - 
)δυπυάἱ πμια[εγία ριραε ᾗπφιιμ!, κοροπάδοι υοεαή- 
πγ. Ῥο Τοἱονἡμή ένας, αἲι ΕΙ. νοτία ο8ὶ ορὶπίο. 
Οι ἆαμὴ οΗ118 δὐθ(/οἱη [ἱ990 οτοὐηί ΟµΓοια», ὁπ- 
γτως, ἘΤοἱομνὰς, Οογγμαμίος οἱ Ἰάα.0ς Βαιιγίος, 
ΕΜ ΑΙ Θοδρίϊη Γμἱ8υ βοηυἱί Θίγαύυο Ηδ. χ. ΑΙ 
εοσιλίον [ένο οχἰδεηιαί, μομηἡ φις ἀἱῄοιτο, 
οπου {15υΓ6 ϱπορίᾶιὴ Ιποίος. Τοἱο ημας ρουτυ 
(ηδοἰμαίογυς [ἱνβδὸ [σι οἱ μμαἰοίίουφ φιιοί 5Ιγ- 
ΙΑ) Αα) αλα υας οἱ φετρίυι5 ρεγηἰοοἱ μγα- 
ε4 Ἰμδρούμυτομίς τι οκ νο ομἱααἰἑαἰο, [αιὸς οἳ 
μοδίο» ϱοΗ 5ο ογδιερ. (1]15 δομίουέὸ ον Ττοσὸν 
ΕΜ. 0. οχι, φἲἱ εεἶαι Τοἱο μας Επ λόσαε Αα νι, 
Μαραἰοσίαιι, Οδ, νου, λξνουυθανς νι - 
ασ. ΔΟμα 41ος οΦΗΗΙ Δἱ ἠόὰ νολΣ. νὲ 14" 
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φααπύοφιλάεπι εδας οδεῖη(έ, αν ο]ιφίοπι αγίς Α ἐπειδὴ νενίχηχε τοὺς ὁμοτέχνους ἀντιτέχνους χα- 
Ργο[εσουγο ἀντίτεχνοι, ἱά δεῖ, αΠῖΡ πι] αἴηιιθ 
αὀἆγογοαηϊ νουδµέατ. 1957 ΘΟαοιδ41ο ομἱμι ἴδια Ἰ 
Νυηφιιάημο εορ] θείο Ἱηίο οὐίγοσιαιοπί οἱ πια- 

Ιοάϊοεπιῖα Ώποπι δἰαίιοπιιςὸ Αη εχδροοιαβίπιυς, 
ἠ απ ΠΙοΓΦ αὐ Ὠ9ο ἱπιργουίίαίς πον αὐγιπιραί 2 

φυνοπὶ ομίπι [ογέαβθο, Ποπυτὶθ οιιρίἀἰίαίο Παρταυῖ, 

ορίριδιο Ἱπρίαηι], αἱ ἔφο πιοάο ρατοο [οἷαί, 
πορ μη! νοπί ἁατὶ ροσαί (οί θηΐπι ἵη ᾳγαἰἶδπῃ 
έσω Ὀεπιοσιπεπίφ γετυί αἰἰαπαπίηίωη οἱ) : 
Ἡοπήπεπι αὐἱειη 4 φἰαῖῖς, αίᾳμθ Ἰου Γεγύπὶ βίρία, 

Ριιυ]ε αἰίαπι Ἱπί[απιατο 3ο γἱοἱδοίπι Ἰη[απιαγί, ἵη- 

ἑοπιρεδιίτιπι ΡτοΓβ5 οἱ ρογἱηαοῖς οοπιθη(]οῃίβ 

Ρεηίπ » ποη ροἱαπι ηπἷα Ώοο οιπΠίΠο ἱπ]ιοηοδέυΠι 
εί οογἀἰάωπι οί, δεὰ οί]απῃ φυἷα πίτα οδί Ώ]ιις γοί 
[2ε]]]ίας, ρογ]μάθ 4ο [Πμοίως γεεἰἱργοςαµίἑε. Ειοηίπι 
αἱ οι [Ποιπογο τωγδι9 Ίοᾳ1α5 : 

Βἱείωπι (αἰε [εγες, φπαἰε οἱ Ίαηι ἀἰχετίε 1μεο. 

Μαάεπιεπι ΡοΥΥΟ υἱείδείπι γπάεγε πθηΙἈᾳ ΔΙ ΓερΓ6- 
μειμάεπάυιη ος. 

θυς ἰρίίυσ Ίο φαρίεπ!ῖα εδί ο πῃ γἱγίμία νίποετο 
Ἡοσαί, γἱο δρογαγἰ, θὐξ θἰἶάίῃ ΦΙΡΕΓΑΤΟ, α ιο 

πιπ)ίο ρε] οδὶ Ἰ Αί Ίου φυοφ16 ποπιἰπθ, υἱ νογς 

Ἰοψ 5, ]άΐεε αοζμδαπἀοθ 69566 66Π80Ο, αιοἀ, 
αὐ:5 ργο γυρο] ἀαπιηδηί, ολἆσπι οὔι αυάἰμηί, 

Ἰαυύαμε. Νο ὶά οοἰσπι, δοὲ πιυ]ίοῬ οἱἶαρι Ἰναύθπέ, 

αῖ αἱ] ἱλυδθπί, 4ο {ΠΠ αςοθεηάδηί, Δίαιο 

Ἰιο «δη ἵηπ ραγίθς θἱ οἰμάἷα ἀἱσδροιί δἱμι. Λιφἱ 

οοηνεΒί! υά, δἱ θεο [αἱδᾷ οχἰδηιοπίυ5, 11ο ἰαιι- 

ἀθπιυσ. σἱ αυίθιη Υθγα 68556 εγοάαπίς ρυβ]ίσα, 

}αὐϊοθηίς ; αι θἰἶΔΠΙ Ἠ8ηο ΓΔΙΙΟΠ6ΠΙ αἀλίροτα, 

υἱ οἱ [αἶδα οὐ]ίοίυπίαγ, ἁοοιφαίογο» οοδυριιαμίυς : 

δἱΏ νογα, ἵῖ αἀνθγδυθ φυ08 οΓγα!ίο |αῦδίπγ; ΠΟΠ 

λεῖν. Μέχρι τίνος γὰρ ταῦτα; χαὶ ποῦ στησόµεθα 
τῆς σηφιστιχῖς ἑπηρείας, ἕως ἂν τί γένηται; ἕως 

ἂν θάνατος ἡμᾶς διαχόφῃ τῆς πονηρίας; Ταῦτα γὰρ νέον 

μὲν ὄντα, φιλοτιµίας ἠττώμενον, χέρδους µεταποιού- 
µενον, χαὶ τότε μετρίως ποιεῖν, ἔχει τινὰ συγγνώµμτν 

(μιχρὸν Υάρ τι Δημοσθενίσω. σἣν χάριν)’ ἐν τούτῳ 

δὲ τῆς ἡλιχίας, χαὶ οὕτω πράττοντα, χυρίττειν τε 

καὶ χυρίττεσθαι (86), παντελῶς ἄωρον χαὶ φιλό- 

νειχον, οὗ µόνον ὅτι ἀπρεπὲς χ.ὶ παντάπασιν ἀνελευ- 
θερον, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ῥᾳστώνη πολλὴ τοῦ πράγματος, 

Οαποϊόν χ᾿εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ ἐπακούσαις (871), 

χαθάπερ ῥεύματος ἁγτιστρέφογτος ᾽ πάλιν γὰρ 

Ὁμήρῳ συγχρῄσοµαι’ 

. . . Τὺὸν ξύοντα δὲ ἀντιξύει' 

παντελῶς ἀνεπίφθονον. 

Τίς οὖν ἡ σοφία, ἓξὺν ἀρετῇ πρωτεύειν, ἡττᾶσθαι 
(καχίᾳ, ἢ χαὶ νικᾷν, ὃ πολλῷ χεῖρόν ἐστιν, ἀλλ' ἐγώ 
γε χαὶ τῶν δικαστῶν τοῦτο µέμφομαι, εἱρήσεται γὰρ 

τἀληθὲς, ὅτι ἃ χολάζουσι χρίνοντες, ταῦτα ἐπαινοῦσιν 
ἀκροώμενοι. Οὐ µόνον δὲ, ἀλλά καὶ πολιοὺς ἔχουσι 

τοὺς συνεπαινέτας, χαὶ τὴν χαχίαν ἀνάπτοντας, χαὶ 

ταῖς σπουδαῖς ἄχρι τούτον µεμερισµένους" δέον, εἰ 
μὲν ἀπιστεῖται, μὴ ἐπαινεῖσθαι' εἰ δὲ πιστεύεται, 
δηµοσίᾳ χρίνεσθαι ἣ οὕτω, εἰ μὲν φευδη, τοὺς 
χατηγόρους ἑλέγχεσθαι (88) εἰ δὲ ἀληθῃ, τοὺς ᾿ 
καθ) ὧν ὁ λόγος χαὶ μὴ οὕτω, µέγιστον πρᾶγμα, 
τὴν τῶν εὖ γεγονότων ὑπόληψιν, οὕτω ῥᾳδίως 
παίζεσθαι. 

αυίοπ ρογπι(ίογο τί πορἰ]ίαπα γίτογυπι οχἰδιἰπιαίίο, Γ6 πιασἰπϊ ρουάρτίδ, ἰ8πι [αοῖ]ο Ιαάϊυτίο οἆ- 

μιροδίυγ. 

Φυαγ6, αἱ ΠΙ6Ο οοπε]]]υ Ραγθιῖθ (ΗΜγάήπηθ6 οηήπα 
αἰἱ]οᾳυος)., Ἰνυ]α5ηιοά] ΒΕΓΠΙΟΠΘΘ οἱ ν)ιμροταδί]οῃος 

γο]ετς. δἱηίές, θἱ ηλ] ἱ α[ῑιιά, οαπ]1οἱ οογίθ ΤΟΥΘΓΟΠ- 

ία, αυἱ οιἵαω γογυπη (ρρὶδδίπιαγυπι Ἰαραίάίηθ, 

Πρυί νθτο ἵηω απίιπαη Ἱπάιοίίιο γοἰογὶ ρτονοτρίο 

οὐδεφι, ααοά γἰγιαῖ ουἰεμπι απηρἰθοιἰ /υῦθ, ο πι 
δα] αἆ νυ]οίμῃ απρἰεθ [αοιΙ/ἱ8168 ΦδυΗµὲ. Νο ο1ῃ 

γοῬίς ἱρείς, ἰήπ ᾖάνεπΙπῃ ϱροὶ Ἰηδἰάΐαφ εοιηραταίε, 

Ρι ἠίος ργῶφιαηίος [μΐςφο γοἱυπὶ. Ὀο6 ἰθίο Ίου πηΔ- 
ἸεΏοίογιτη ρθπογε, νά σγγαἰάι υ. ϱε αἰἰς σεηηι, 
Ρο Τεἰεμίηίρς Δμίθηι γιά Θι]άαιι δά νοςςιη Τελ- 
ἵνες, οἱ Ε{δηΕΗ ἵπ Δάαρίο, Δουί Φἱμιοπεπι, οί 

ΟΠ πιό. 
(50) Κυρίττει» τε καὶ κυρἰττεσθαι. ΝΟΠ πια] 

ΟΗΕ]. πιεἰαρίογαῖἩ Τοι( ΙΙ, δοἀ ἱερίσθο νἰάσίυτ χη- 
ρύττειν τε καὶ χηρύττεσθαι. Ρίο Ἠαὺδι ου. [δρ. 
ὑοπιῦυοί. χυρίττειν τε χαὶ χυρίττεσθαι, εογπίθι ρὲ- 
ἔετε ας υἱο]εδίηι ρείῖ, ροιμἰοοΓΤῃ αγἱοίιαυὴ λογο» αυ» 
μυ ληαεἰοἱδ, ήν ἰ, υβίίαία νουίς αιορρίἰο οἱ ο- 
εογί]μιθ ρεουαία. 1ου (οσίαςφο οἱρηί[οαν]ἰ Πογα(ίι8 
ἵπ Ο6ἱε: Ραταία ἰοἱίο εογπµα. 

(87) Οπποῖόν κ' εἴπῃσθα ἔπος, τοῖὀν κα ἐἑπ- 
αχούσαις. Τα[ία αμαϊσδε, (Μα [ία ἵπ α[ίο» άἰπετὶς. 11119: 

ὈΙείαπι (αἰε [εγες φμαίε απίε ἐμιεγεεγίς ἱρου. 
γοτυα ιιπἰ Αὸο ά Αεἰίοπι, Γἰίαά. ὼ. ος, νοις. 

Εἴ τι οὖν ἐμοὶ πείθεσθε (πρὺς γὰρ ἀμφοτέρους ὁ 
λόγος), τοὺς μὲν τοιούτους λόγους χαὶ ψόγους χαἰρειν 
ἑάσατε (89), εἰ µή τι ἄλλο, τὴν πολιὰν αἰδούμενοι, 
ἡ χαὶ ἀποχάμνοντες (90) ἐν τοῖς αἰσχίστοις, Αὐτοὶ 
δὲ βουλεύσασθε (91) «ἣν παλαιὰν τιμῆσαι παραίνεσιν, 

τὸν, ὅταν ὁ βίος ἱκανὸς ᾗ (92), ἀρετὴν ἀσχεῖσθαι 
χελεύουσαν. Καὶ οὐχ ἐπιθονλεύσετε μὲν ὑμῖν αὖ- 

ῦ τοῖς (93), ἐπιθουλεύσετε δὲ ταῖς τῶν νέων ἑἐλπίσιν, 

(88) Κατη]ύρους ἑ.1έγχεσθαι. 094. οἳ Ἱιερ. κατ- 
ηγόρους κχολάζεσθαι, αεεµεαίοτες εοοτεεαπίαγ. δὲ 
οίίαιη Μοπίας, αἲ Μωγε[. , 

(89) Χαίρειν ἑάσατε. Εοτίο Ἱορεπίά η ἑάσετε, ἵα- 
(έγε εἰπειῖν. 

(90) ᾿Αποκάμνοστες. Ἱϊα «ο. Ἱπ οὐἱι. ἆποχα- 
ντες. 
(9/) Βου«εύσασθε. Ἱιοροηύαπι [ογίθ βουλεύσεσθε. 

(οπιυοί, βουλεύσοισθε. 
(93) "Οταν ὁ βίος ἱκανὸς ᾗ, δἰο. Δά Ίιου ΡΓονεγ- 

Ῥίυπυ αἰιιἰί Ηοι διίιις, Ερίς. 1. 
ϐ εἴνεε, φιατοµάα ρεεμπία ΡΤΙΠΙΝΠΙ εξέ, 

Ἠ]γίιε ροεἰ ΠΙΠΙΠΙΟδ..... ι 
ὖ) Οὐκ ἐπιθουλκύσετε μὲν ὑμῖν αὐτοῖς. 3 

οο. εἰ Πομ. Δι Μοπίας. εἰ Αουοὶ. οὐχ ἐπιθουλεύσε- 
ται μὲν οὖν ὑμῖν αὐτοῖς. 'ορίδδο νἰάσέυς ΠΠ]., α.ί 
ΑδΙίοπι ἱοροπάιπ οοηφυἶ55ο μηδὲ ὑμῖν αὐτοῖς. ἵπ 
οὐἱ(., ἡμῖν αὐτοῖς. Μοχ. μηδὸ ταῖς τῶν νέων. 



διό ΕΡΙΦΤΟΝΑ σχ. δι 

οἳ πάντως ἂν τὰ δεινότατα πάθοιεν, εἰ λόγους ἀσκού- Α αιἱ Ργοίορίο ργαγἱβοίπια ἱπ]υτία αΠοϊθπίατ, οἱ Ιἱ 
µεναι χαχίαν µάθοιεν , καὶ ταύτην οὐχ ἅμισθον, 

ὥσπερ οὐχ ἀρετῆς, ἀλλὰ ταύτης ἔχοντες ὑμᾶς δι- 
δασκάλους. ΠΒὶ δέ σοι φορτιχὸς εἶναι δοκῶ ταῦτα 

γράφων, ἅμυνέ µε (94) τοῖς ἴσοις, χαὶ αὐτός τι παραι- 

νέσας τῶν χρησίµων, ἵν ἢ πειθόµενον ὠφελῆς, ἣ 
ἐγχαλῇς (95) ἀντιτείνοντι. 

ΡιΑ’. ΤΩ ΑΥΤΑ (06). 

(ΘΕΑ ΓΗΠΙ δ[ιιάία οοἱθηίθβ, νἰετιπι 4 ἀϊδοδηιί, οἳ αυἱ 

ἀθπι ποἨ δ6ἱπθ Ιπετοείθ; Ρεμπάθ 158 ος νο, 
ΠΟ υἱγίιιήςδ, 5δἆ νῖἱ πιαρἰείγος Ἠαὐδαπι. θα 

δἱ πιο]θρίμς 6696 γ]θος, Ὠφο δογἱυθης, ἱβιίθιη 

γουις Πιο Ιοίδοεγθ, Ι4ἱἱ96 4µοηιθ αἰίφυοά οοπεί- 
Παπ πὶπὶ οΠεγεηθ, υἱ νοὶ ΡτΦοουριῖβ (υἱς ουίσπι- 

Ρογαη/ἱ ΡΓοΦῖ6, νεὶ ΓοριβπαπΠίοΠη 80611809. 

σχκο. ΕΙΡΕΜ. 

Όι νεγίίας οαΐκηι ραπ, Ειδιοε[ήκηι φιαεὶ οἳ ΑΌΓΟΠΘΠΙ (αΠ1 εαρίεῃς, {απιφιο απιῖεα Ἱντιιανίί αἀμιοπ]είο, 
Ἡηριιαπιαάς αἱ αιλθιλ 1ο ΗΛΗΩΙ αγλιίογθΠ) [αοῖίε οοπ εἰ[αυὶέ (γεφοτίς. ΕικίοσΗΐ πια [εάϊειί αο ὑτενὶ, κε 
αεκἱεείπια ερἰνίοία, τεκετὲρκἰι ΤΙιεοίυφι, «6 πάμλούιὰ 1ο ογυοἑαγἰ, δἱημίφκε Πιοπεί, ί πρβ, οἱ Που 
Ροίςδςδέ,. ϱυ6Γς8ἱ. 

ὠῖον ἠγνόησα! ὡς σχαιὸν λίαν χαὶ ἀπαίδευτον 

ἄνδρα σοφιστὴν ἑνουθέτησα τῆς ἀπονοίας (97). καὶ 
οὐὑδὶ ὑπὸ τῆς παροιµίας τῆς ἰδιωτιχΏῆς ἐπαιδεύθην, 

φαλαχρὺς ὧν χατὰ χριοῦ μὴ νυστάζειν ἀντὶ προσ- 

ώπον (08), μηδὲ σφηχίαν ἐγείρειν κατ ἑμαυτοῦ (99), 
γλῶσσαν πρὸς τὸ χαχῶς λέγειν ἑτοιμοτέραν. Τούτῳ 
μὲν οὖν οὐ πάνυ τι (4) δυσχεραίνυ (μετὰ πολλῶν 
γὰρ προσετέθην, ὥς γε πυνθάνοµαι, εἰ δὲ ζώοις (2), 
χαὶ πρὸ πολλῶν)’ ἐχεῖνο δὲ μᾶλλον, ὅτι μὴ ἐπιστεύθην 

φιλικῶς τοῦτο ποιεῖν. Πλην ὑγιαίνοις χαὶ σῶμα χαὶ 
φΦυχὴν, χαὶ τὴν γλῶασαν χατέχοις, εἰ δυνατόν ἀλλὰ 

νῦν τό γε ἡμέτερον (ὄ) στέρξοµεν, 

ΡιΏ, ΣΤΑΓΕΙΡΙΩ (1. 

Οωαίαο Ι]ιά ο, αιιοά ἱρᾳπωγανὶ { αυαπι ο]έπι 

οἱ ἱπερίυα! Ὑίτυπι δορβΙιδίαπι οοπηπιοπυῖ νοσοΓ- 

48 , 40 ηπθ ἃ νι]ραγίὶ ηἱάεπι ΡτγονοΓυίο ογιιά]ίυς 
διιπι, μί, ουΏ) «νι 6886011, ουΠι αγὶοίο οΌνογδα 

[τοπίθ Πθ οοημΓοάςγοΡ, ηθς ΟΓ4ΝΓΟΠΟΠΙ {η πιοίροιαι 

ἱγη]έάγοίι, νου οδί, Ἱίπριιαπι αἆ Πιαἰοἀιορπάυπι 

Ραγαίΐογεπι, ΟιΑπηιΙΑ1Π Τ]ιιά ηιἠάθπι ποπ ἀάπιο- 
ἀάπι πιο ἀἰρογιςσ]αὶ (πι οπἵπῃ, υἱ αυάΐο, αᾱ- 

{ποτ βάπι : 40 βἰ ν]χοιίβ, πι] οἰἶαπι 4Πίςδ- 
ΡΟΠΩΕ). 1οο τογο αοοτίωβθ πιο αημῖί, ααοά εί 

πιηῖπηο ργοβανὶ πῃο. Ίου Δππίςο απίπιο {πορτθ. Εὰ 

(16η ορίο, υἱ ἴυπι οοΓρυΓς, ἔαπι ΗΊΠΙΟ γαἱθᾖδ, 

πο Ἱπρυσπι, οἳ Πεγὶ Ροββίε, ο0θγσσας : ππο αμίοπι, 
ααοά αἆ ποβ αἰῑϊποί, Φα υ0 ἁπἰπιο [6ΓΟΙΠΙΙΦ. 

χα. ΘΤΑΟΙΠΗΟ. 

Εκάοτίί Πια[εαἱεία ΝΟ ἰα[1{ δίαρϊγϊῖμς ; κεά ΕΙ ρα 6656ί δεγίαγε, εἰ γεσροπάετέε ραγαίπε, ἴρεο οἶσπι ΕΚ- 
εἰοσβίκπε (ἴπρια ἀἰοαοίυγί ΠΙΟ ἱποεεδίέ. Οτο πίεγ πιεᾶΐμςδ, ραείεφκε δοφμεείεγ ρτοαϊι (γερογίμς, ἀάῑίς αά 
Βιαθἰγίμπι οἰίπηι ἑα 4ὲ γε ἰΠιεηίκ. Πας θΗἷπι αά επι δεγὶρία εοι ερἰειοία, μέ παπιδετὶμιία εοπδίαἰ, ΝΕ 
ακίεπι αά Τἱ ο [εν μί οί τί ῥγα 56 [ἐγμπίν εοπίγα εοάἶσμπι αμε(ογί(αίεπα; φις (αιπεἰδὶ 10 αάθεσει, 
ερἰε(οία’ (απιει αΤΦΠΙΕΠΙΗΤΙ ἀἱσεγό 1101 δἱΠοΤοί εαμι αά Τἰπιοίθιήη εογἱρίαηι. δοριιἰκεῖς 1 ατπια 4ερ:παμί 
κ[άσίς ρο[Ηἱοείγ. αιπ]εϊίαλι. [αμάξε, 51141 ἱρσογιη εἰ οπιπῖππι ΜΗ {ἐ{αίεπι ; α[ἰοφέπ εἰ εἰθὶ εἰ Νἱεοῦκ[ο ἵη- 
των [ιετὶ, ας ἐὐσ υἱἳ ρο(ἵνε φμαπι οἱγΠεἷο Ἠηιαθὶκίγος αἀοἰεεοεπιμ[]ς γεῖρεα [αἱ1γος, ερέεφιε εοτπι φμὶ 6 
ἐίογιωι [Π4εἱ εοιΗ16Υε, [αἰ[ἳ εοπἰδείαἰ.’. 

Πάἀῤῥησιάτομαί τι πρὸς σέ: καὶ γὰρ πέφυχα οὕτω, ο ᾖδογίιφ αἰἰφιιαηιο πά (6 Ίοπιιαν 
χαὶ βούλομαι. Εἰ δὲ μὴ µεταδοίης ἡμῖν (5) τὸν Νιχό- 

(94) Αμυνέ µε. ἴια ουἁ. Ποµ., Μοπίας, οἳ Μοτο]. 
Λι ὁοὐνεί. ἅμυναί µε. ἵη οι. ἄμυναί μοι. λος 
Μυπίαο. οἱ Λωγε]. παραινέσων. . 

95) Πειθόμενο» ὠφε.ῖῃς, ἢ ἐγκα.1[ῇο. ἵια εοἆ. τομ. 
οἳ Ἠ. Ίη οὐ{ί. πειθόµενον ἐπαινῆς, ἢ ἐγχαλεῖς, φιιοά 
ΒΙΙΙ.: υεἱ οὐΙοπιβεγαπίεπι ργαεεριίς (μἱ ἰακάθε, 9εί 
αεειιδέ8. 

(96) Αίας ΙΧ. δογὶρία ουἆρῃα ΠΟ. 
(97) Ἐνουθέτησα τῆς ἀπογοίας. [4 εοι. οἱ Πὸρ. 

Ἱη οι. ἑνουθέτητα. Ὢ τῆς ἀπονοίας. ιο δι]. : 
ἴτμπι «ορΗἰδίαπι εαφιίφατε ἐς. Ο εἰπφιίατενι 
αιάαείαπι | 

(98) Μἡ γυστάζειν ἀγτὶ προσώπου. ἵνα «ο]. Λι 
ευ. Ἐομ. μὴ νευστά-ειν. ὡος. ἵ. οἱ Ῥάςς. χατὰ 
προσώπου. Ἰη εαΤι. νυστάζειν ἀντιπρόύσωπος. ὃδιυ 
Ρυνίομ]ο ἱορεπίῃ ριοροβίέ ΟοιμλοΙ. κερατίξειν 
χατὰ προσώπου, δἱεηιιε το ὲ Βἱ{].: μπι εαίννς ος, 
εἰηι αγΓἱοι6 οβυεύδα [γυπίδ πε εοπαγεάἰαγίδ; οἱ, (γα- 
ΘοΜΘΙΗ πε ΡΥουοεέξ; ῥγΦηιία θυπιὲ Ηῦς ἀοσθιιιγ 
μετ ᾖα0φδ6μάο5 6556 Ἰομιίηθς ΒΗΛρίο ΗΦΕΙΓΑ 
ἱγε]ιαυϊίος. ἃ (τορυγίο ααρίιιη ου λυἱυδίυς Ετα- 
85. 

(09) Μηδὲ σφρηκίαν ἐγείρει» κατ ἐμαυτοῦ. ἴια 
οοὰ. Μωμίαο.. Μονο]. 16 Ουπιο[. ΛΙ Ρα58. ἀνεγεί- 
ειν. νη οὐί:. ἐγείρειν ἀοοεί. Ύἱάο ΕΤΑδΠΙΗΗ {η αι]α - 

Εἰυ, ΠΥγ,ΙαΤέ εΤαῦΤυΠέδ. 

: ο οπίπι 
οί α οοιηραΓαία5δ δυπΠ], 40 τοἰο. δἱ Νἰοουι]ωι. 

(1) Τούτῳ μὲν οὖν οὗ πἀνυ τι. Μοπίας. οἱ Μο- 
γο]., τι 0111950, τοῦτο μὲν οὖν οὐ πἀνυ. 

(3) Εἰ δὲ ζώοις. ΟοἱοΓ., εἰ δὲ ζώῃς. Μιιὶς α- 
1ηείμ5 δὴ, ἰὰ οί, αἲξ Ε{ΠΙ., πιυ]ίος αἰίον νἰγυἰοπίς 
Ππρια ργοςἱ(ἰδεῖ ς φιιοά αἱ οίίοπι νἱία Ιοηρίος εδ: 
οωμἰρογίὲ, ϱρΓἱηηΗ ἱμίορ 609 Ιουµ1η ἰοποῦο. ἵπ πιο 
μέ ΦΙΥΙΟΙΗ ροἱἱβδίιαι α1ιθς, αἴηο ἱππριγἱββίηιο 
ογὸ ἀουαςσ]ιαὑονίν. 

(0) Α.ὰ γῦν τό γε ἡμέτερον. 0ο0ἆ. Ῥαςς. εἰ δὲ 
μὴ, ἀλλὰ νῦν τὸ ἡμέτερον. Αἱ ({0ΠΙ]ο[. τό γε ὑμέ- 
τερον. Ὀέείγα Π[α ῥγοῦτα [εγοιημ». ᾿ 

(4) ΛΙίας 0Χ 01. Θονὶρία οράθιη οἱγοῖίον ἱοιήροτθ. 
--Σταγειρίῳ. ἴία εοι. Ἡυρ., Τόμι. ας Οομ 0. ΛΙ 
Μοπίαο. οἱ Μοτο]. Σταχιρίῳ. Ιἵῃ θάϊί. τῷ αὐτῷ, 
εδι. Τ{πποίερο. 

(5) Εἰ δὲ μὴ µεταδοίης ἡμῖν. Αὐάεπφα ΒΙΠΙ. ν- 
ἀομίαγ ἐμέ τε χαὶ Νικόδουλον ἁδιχήσεις. Ὑογεῖι αιι- 
(ειπ: (κοά εἰ ιαµε [ἱθεγιαίεπι, ἱοᾳυορά! 9ο1[ἱσοθί, ηιέ- 
Πἰηιο εοποθἆαδ. εί πιΗέ, εἰ Νἰοοθιίο ἐπ]ητίαπι [αεἰέδ. 
Οοη]νοί. Ἰπιτὶοπίας 9856 .Ργίηαν γοοος, εἰ αἰφιιίά 
ἀκδιεγαιἹ οχἰφιϊπιδί, (αοά φίο ροββἰϊ γοβίϊτιί : Με- 
τάδος ἡμῖν τὸν Νιχόδουλον, εἰ δὲ μὴ µεταδοίτς. ἡμῖν 
ἀδικήσειφ. οεᾶε ιοί Νἰεοθι/κηὶ; φμοά οἱ ΜΟΝ 088- 
δεγίκ. ἠη]ησίε [εεετὶφ. Οοπίεπάεῦαί οηΊπι φορἰεία”, 
ος ΝΙοοραπι Ράσγυη Πεοτῖς Ππιυυεμάις αοοἶρον 
γαι. ἔωμο Ἠοπίαις υἱ οοὐαί, πο {ροο ἱπουγγαί ἵν 
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πο Πἱ πὶηίπιο οοποθθβοτῖθ, Ἰπ]αδίο 4466. Ναάπι θἱ Α 6ουλον, ἁδιχήσεις. Φίλῳ τε γὰρ ἑσόμεθα προσχεκρου» 
πηιὶοἱ αηίπιυπι οΠεπάσείπιυς, οἱ πΙΙ! απιρίέυς 4 (6 
μαὐογίηυς. 199 δἱη αυίοπι, αιιαμίπι δροΓαπι6 
ἀθάεεὶς, ργουἱ οαπἱάΐᾳιο νἱτὶ ο[βοίο [αηρυτίς, αἰ- 
αυθ υἰγιπαιο μοδίς ργῷοἱαγὶδδῖηο 5ο Ἰαυθοί. 

Ναπι οἱ 1ΗΗἱ βδε{δ[ιείοωιις, οἱ (6 Ιαυάαυίηιυς. Ουοάἆ 

οἱ οἱἱάπῃ Ώρο ποὺῖδ οοποθάἰθ8, υἳ ἰ6 ᾳὔοφυθ Ρραίεγηθ 
πιοΏεδΠιυς, Πο { Ρο ἔπ ἱπιρερβπάὶ «οπδυθἰάἀἶπθ 

ουκ Ποβίγαπι αδρεγπετῖς ; υἱτὶ ἵπ βυ].ς- 
πιοὰἱ τεὺιις Ἰιαιά γυάἰς οἱ ἱπιρογεῖ Φ6ΓΠΙΟΠΕΠΙ 460- 

οἱρο. Ταπάθπι αἱ]ᾳμαράο ἐδία ἀθροπίίο, 3ο [υπάας, 
οἱ αἰτοείογεςθ Ἠαδί4ςθ, ἰά ον, ἱπρυαας, αὐἱΌυβθ νο 
πιυίμο Ιποθαςὶιίφ θἱ γυ]ησγαη]ηὶ, Ἰάᾳυς αρρἰαυάθη- 

ευμθ αἃο ἰδυάαπίίους ἰδ, 4ο νοςιγὶ θἰμάίυφθος 

Ἰιαυοίῖφ. Εἰ φυἱάθιη θὰς Ίνοο πιαρῖς ἀθροπίίο, ααοά 

Ρτοπριίέφ ραγαάυεφυς αγ (επ ἰδίμά εί; 

ϱὸ αἰίοφαϊ νἱεὶὶ ροιἰιφ οµδπι τἰγυιῖς ἆμοθρ 440- 
ἱδοοραιυ]ίς οχοἰδίαέ]ς, οἱ 0η υογυίς, 4ί οογίο τεὺιυς 

ἱρείο. Ναιο αυἱθμς γεδς, ουπι Αυπί, ηυἱβαυο ἀείε- 
οξδέισ, θαβάδιη θἱ4ΠΏ {469ς6Π8, ϱυλάοι. Που οἱ [606- 

εἰιίδ, (μπι νουὶᾳ ἱροίβ ργοοεἰεῖθ, σπι πος αιηἰοὋ 

Χότες, χαὶ παρὰ σοῦ μηδὲν ἔχοντες πλέον. Εἰ δὲ 
δοίης ὅσον ἑλπίξομεν, εὐγνωμονήσεις, χαὶ ἀἁμφότερα 
ἡμῖν ὡς Χάλλιστα ἕξει. Ἐχείνῳ μὲν γὰρ ἀπολογησό- 
µεθα, σὲ δὲ ἑπαινεσόμεθα. Εἰ δὲ δίδως ἡμῖν καὶ παρ- 

αινέσαι σοι πατριχκῶς, ἀλλὰ μὴ τῇ συνηθείᾳ τοῦ 

ἄρχειν τὴν συμόδουλὴν (6) διαπτύσῃς' δέξαι λόγον 
ἀνδρὸς τὰ τοιαῦτα οὐχ ἁμαθοῦς. Κατάθεσθέ ποτε τὰ 
ὅπλα, χαὶ τὰς σφενδόνας, χαὶ τὰς δεινοτέρας µελίας, 

τὰς γλώσσας, αἷς κατ ἀλλήλων (7) βάλλετέ τε χαὶ 
τιτρώσκεσθε, χαὶ ταῦτα ἐν ἑπαινέταις τοῖς σπου- 

δασταῖς. Καὶ χατάθεσθε τοσούτφ μᾶλλον (8), ὅσον 

προχειρότερον τοῦτο τῶν ὅπλων ἑστίν' ἵνα μῆ χαχίας 

μᾶλλον, ἢ ἀρετῆς ἐξηγῆσθε (9) τοῖς νέοις, χαὶ εἰ μὴ 

τοῖς λόγοις, ἀλλὰ τοῖς πρἀγµασιν. Οἷς Υάρ τις χαίρει 
γινοµένοις, ταῦτα χαὶ σιωπῶν συμδουλεύει. Ἂν οὕτω 
ποιῆτε (40), ὑμᾶς τε αὐτοὺς ὀνῆσετε, χαὶ ἡμᾶς φί- 
λους Έξετε, καὶ οὗ φεύσεσθε τὰς τῶν πεπιστευχό- 

των (1 {) ἐλπίδας, Οὗτός σοι (13) τῶν ἐπὶ Νιχοδούλῳ 
πόνων μισθός. Εἱ δὲ πεῖραν τελεωτέραν λάδοιµεν, 
τελεωτέραν χαὶ τούτων ἀντιδώσομεν τὴν εὐφημίαν. 

λαδοὐ]ᾖεῖθ, πε ϐΡες εογιὶ αιἱ βάθὶ γεβίτῷ 66 οοιημιἰβδγυηί, [αεί Αίαιθ Ἴνρο Ιυἱ, το Ιαὐοτίοιις 

Ν]εθυσ]ἰ «8 ομκοερέΐς, πιετοθο δἱ:. θιιοί οἱ ρἱεπίας εχροτἰηθπίυαι «υπιρθεσίπιαν, Ρεπίοσοσι οίΐσαι 

Εὶς ἑαυάθπι Ηἱ ροιροἰνοτους. 

οκ. ΡΠΟΟΟΡΙΟ. 

Εκεινκίε ΑΜΜΟ ὅδε, οε[ ροίἵμε ἱπεμπίε Όθὺ, ἠσο εεγὶρια εεί εριείοία. ΟΠ επἰίπι 

δι. Ππρυκοπο (15). 

ΟΙψπιρίαάεπι, 4ε εκ]κε 
παρ! ἐν εα αρεκγ, εεγίθαί Ῥα[(αάἶμα (14), νὶς νἰβἰηξὶ Π1θιιθθς  πιαἰηπηορἰο δρἰδδε, οὕἵπ πιαγί5 6)18 πὰ” 

εοο (οί δυο νἰῖς «οπεἰεί αµίεπι Νεὐτάϊνμι, οκἰ, ἐοάει αµμείοτΘ, ία πκροεταί, ΡΓΙΠΙΜΙΗ ε1ῤ ΤΙεοάοεἰο 

Ἁαφπο οοινίίεη ῥγἰναίαγδΗΙ ΤΕΓΜΗΗ, ας ἀεϊμάς κγθὶν (οπείαπιἰποροβίαλα ῥΡγα[εοίη, θεἰ, Νἱ παὺείι Ρα[ἰαάΐας, 
εχρτ[ἐείΜΗΝ, ἐπ οἱοὶς αάᾗνιε [μίεδε Ιεγιίο Καἰσιάας (1 0) { κΗΙ, ΠΙοπογίο εἰ Εκἀοφὶο «οπ5α [ἱδας, Άος 65Ε. αΏπΟ 556, 
κο σά ειν 49 Εεῖς αοευπίδιιθ {έ ἀαία είν επὶ εΕἴαηε «μρεγ»ίεξ ραΓαπιρέΓ [ογίακεε [αετίέ; πο Ροίκετό 
ἰψπιμίαά ἰς πκριέσ απἱε ΕΛειΜί6πΙ αππιπι ὅ84, υεἱ ροίίπε απππι 555 Πποκπίεπι οεἰεθγατὶ; πέηκα πάεο ὤτεφο- 

σίνς ἆς βιισ», μἱ υοσαῖ, ἵππυ 11 ο Οἱιμηρίιαϊα πκριεεἶς, ἱἶσφκε τεἰκί «εἰεὐταίἰε απἰθ απ! δυο ρηπιυτάϊα ε6Γἱδετ6δ, 

ας ἱνοί(ακιὶ Ρτοευρίο εε, φμοά 10: αά [μἰσεεί, οτεπσαἴθ. (0πἰς ἡ[ε εἰι Ργουορία» )απι ἀἰπίπικε, Πίο αάάετό εµ[- 
βείαι, Ραγὶ5 (οεο ειπε ΟΙ )ηιρίααἰ αοιοιοµ/µηι, ῥαίΓΗΗΠΙΌΕ αο ΓΠ{ΟΓεΙΙ [αἱεες. 

Βοηίίο, εοά οεἶοι Πὶ οὐ]ίαας, οἐἰαμιεὶ ἰά 6 ἍκΑἰσθάνομαί σου (16) τῶν ἐγχλημάτων χαὶ σιωπῶν- 

Γοἱἱσθ.8. Νυρίιίας οδἰδυγαιηµς, [ΟΓδ8 ἀῑχοςία, ἱά- 

αυὐθ αυγθῦ {ήσιυο Οἰγιηρίααἰς, αὐ ϱγεχ ερὶ5οορο- 

ευ αἀεγαί : ἵὰ γότο αρογας, νἱτ ορτδρῖθ, ναὶ άο- 

ἁἹρπαίις, τοὶ ρταναίμφ. Νοιίγιιη ἱνογυίη, ο αὐλιί- 
γαη646. δεά (εν ποπ Ροΐθγαί, υἱ αὐἱ ἱγαρίεθ 66 
Ἠαῦετοί, οοπιἰοθ Γὁδίυιω ἀἶοπι αρετοί; 40 δἰωι] 

οπιηῖμο Ἱπίοπιρβοβιίναηι οδὶ αίαυο 4 πιριὶΐς αἰίο- 
αυπι, ροάβργίοο8 ἆπος νἱάστθ, ᾳαἱ Ἱπίου φα[ἱἑαηίος 
οἰτουπιίεγαρίμη, οί γἱάἑαρηίας. [οἱ] θμίιη ἑοοπῃ 

ποηπ]δῖ] οφ πυρι]αί Πιοτθ Ἰμάετο. ΝάΠι α1ἱο- 
οἱ, αυβπίυπι α νο]υπἰαίεη αει]ηοί, οί αἆκηπι, 

οἱ οἰωιυ] Γοδίυπι οεἱουγο, ]μγομίίέδηυο ἀθχίγαρ ἱπ- 

τος. Γάμους εἱστιῶμεν, ἴσως ἐρεῖς, χαλταῦτα τῆς χρν- 

σῆς Ὀλυμπιάδος καὶ σῆς, καὶ παρῆν ἑπισχόπων ὅμι - 

λος” σὺ δὲ ἁπῆς ἡμῖν, ὁ γεννάδας, ἢ ἀἁπαξιώσας, ἢ χατ- 

οχνήσας. Οὐδέτερον, ὦ θαυμάσιε. ᾽Αλλ’ οὐκ ἣν, οἵ- 

μαι, πράττοντα τραγικῶς, πανηχυρίζειν κωμιχῶς, 

καὶ ἅμα παντελῶς ἄωρον (41) καὶ οὐ γαμιχὸν, δύο 

ποδαλγοὶ περιφερόµενοι χαὶ γελώμενοι, µέσοι πηδὠν- 

των ἵνα τί σοι χαὶ προσπαΐξωµεν γαμιχῶς. Ἐπεὶ 

τῷ γε βούλεσθαι, χαὶ πάρειµι, χαὶ συνεορτάζω, χαὶ 

τῶν νέων τὰς δεξιὰς ἀλλήλαις τε ἑμδάλλω, χαὶ ἀμ- 

φοτέρας τῇ τοῦ Θεοῦ. Πρέπει γὰρ ὥσπερ ἄλλο σοι 

πᾶν ἀγαθὸν, οὕτω δη καν (18) τὴν συζυγίαν ἐπὶ 

αἱἰογίυς ο[οῃξαπι. Ὑδγιιπι θἶπο αἀάΐτο ορἱμοιεπί Ὁ σοείγα αἀοίεεεσπίες εοηεπι]νεΓμΝί. 
οιηηΐῖα, π6υ υρρ]οπάμιη οἱ ηδη πουῖς οΠογιη 
γοὶ ουἀᾱ. ποβἰγὶ, νοὶ φιιος ν]άρεὺ Μοπίαο. δὲ Μογε]. 

(6) Τὴν συµθου.]ήν. ἵια «ος. 1405 4ο 0οιυεί. 
ἵη οὐ)ὲ. τὴν δουλή ν. 

1) Καεὶ ἆ 1. 1ήἠ.ων. 0οπιυο[. ἀλλήλους, 
8) Τοσούτῳ μᾶ.ἒ.1ον. Ίια οο. 1405 οἱ Ουπιυοί. 

Ἰη θ1ί. τοσοῦτον μᾶλλον. 
ἵη οἑιι. ἐξ- (9) Ἐξηγῆσθε. ἱία οοἀ. οἱ Οοιπροί 

ηγεῖσθε. 
(40) Ποιητε. Ιί8 ουὰ. 1405 δἱ Οοπιυο[. Ἱη οὔ{:., 

αικεῖτε. 
|) Τῶν αεπισεευκότων. (Οοιωῤεί. : φμί [1ά8ἱ 

(19) οὗτός σοι. Ιὰ «οι. 1405, οἱ 6οι0υο[. ἵη 
οἑϊί. οὗτός µοι. 

(15) Αἰίας Τ.ΥΙΠΙ. δεεῖρία εοάθιῃ 16ππρογο. 
4) Όε υἱία εἰετ. «αρ. ἳΤ. ϱ. 960. 
15) Φοιε[γαι., ἰ. π. ρ. 574. 
δ Αἰσθάνομαί σου. ἴια οοἆ. Ἆερ. ἵη εάν. 

σου ἀθθεί. 
(17) Ἅμα παντε]ῶς ἄωρον. Ἐοτίε Ιοβοπάνπι 

θέαµα παντελῶς ἄωρον, δρεείπεμἰκηὶ ΟΠΙΗΜΟ Πέ: 

ρεείίυκπι. Μοχ, ΡΟ ποδαλγοί, οοἆ. ΒΠομ. ποδαΥροί. 

(18) Οὕεω δή καί. ἵνα οοὐ. οἱ Περ. 3ο ὁοινοεί. Τρ 
εδ. οὕτω σοι καί. 



δι” ΕΡΙΡΤΟΕΓΑ ΟΧΟΥ. 

παντὶ βελτίστῳ γενέσθαι χαὶ χατὰ τὰς κοινὰς ἡμῶν Α ευ 6ο |11ρο, αἴηάθ υέτοραιο 10θ0 Οδεὶ πιοπυ]. 
εὐχάς. 

θαι. 

ιδ’. ΤΟ ΑΥΤΩ (19). 

(ομνειυίί θινα, υἱ αθπιαάπιούυ αἰία Εδί οπι- 
μα Ῥομα, ἵα τωδισἰιηορίεπι φποφο ἵη οριίσαηι 4μθ.ι αὐό Πηθηι ϱὲ δεουπάυ!π οοπιηυηίὰ μυρίτὰ γοία 

οχοιν. ΕΙΡΕΜ. 
Αίαπε [γαιγίε 50ΓογΊεῦὋε β[ίαπι ἐπ πιαἰγἰπιοπίκπι εο[οεαυῖς Ργοεορίαε, εεγἰθειάίφκο ἔιεγαπι οοεαείοπεηι Ότε- 

Φοτίο Ργαδμή!. Τατά μα [ἱεεί φοτἰρία [ογείίαπ ἠαο ερὶειοία [μεγί, ἐαμι Πίο οοἱίοσατε, φμοά ο]εάεηι δἰί αγζα- 
πκεν!{ ας οαρετίου, οθιωῃ 681. Επενεαί εε εγω) φμος μερ(ἶς πον αά [μετ εἰ θταἰμ[αιµγ Βγοευρἰο Ογεφοτίκο, 
6κηῤκε μἰ ϱὁ ΙΟίΝΠΙ αά γέγΝΠΙ ΔΗΡΕΥΠαΤΗΗΝ ε(Μάμῃι οοµ[εταί, Ποτίαίμ. 

Ἱδοὺ χαὶ δεὐτερός σοι γαµθρός' χαὶ τὸ γλυκὺ 
φορτίον ἀποσχευά»ῃ (20), καλῶς ποιῶν. ᾿Αργοὶ δὲ 
ἡμεῖς, ὡς ἂν αὐτὸς εἴποις' ὡς δὲ ὁ ἀληθὴς λόγος, 

ἀσθενεῖς , οὐκ ἀργοί (31). Πλὴν καλῶς ἡμῖν ἔχει τὰ 
ἐχ θεοῦ. Τῶν μὲν γὰρ θορύθων ἄλλοις παρεχωρήῄσα- 
μεν, τῆς Φιλοσοφίας δὺ ἡμεῖς ἀπολαύσομεν (99), 
ἐπειδὰν θεᾷ συσταλᾗς, χαὶ ὅλως τῶν ἄνω γένη, 
μηδενὶ δεσμῷ κατεχόµενος, Καὶ νῦν δὲ τοῖς γάμοις 
συνεισφέροµεν τὰς εὐχὰς, ἃς ἔδει δωροφορεῖν ἡμᾶς 
(30) τὸ χάλλιστον. 

ΡΙΕ’. ΓΡΡΗΓΟΡΙΩ ΑΡΧΟΝΤΙ (91). 

Εη αἰίος Πυίἱ φ4υυᾳ.θ βΕΠΕΓ, οἱ ἀυῑςο οπ5 οχοι- 

(8, Γοιη Ιαυάδυίιοπι {40]6ῃ8. Ν08 τοτο ἁθείάος, 
τε 1ρβο [οτίαφθθο ἀῑχογίδ: υἱ ΔΕΠ γεγὸ ἀϊσδαι, 
Ἱγιηῖ, Που ἀεδίάοθ, Οµἱεσυπη φυΦευπφυε α Βεο, 

γοοίθ ποῦὶς ογεη]απί. Ναπι (απ αι]άεπι ας 

8 ϱοποββεἰπιι6 ; πΟΒ αυίθιη ρλοβορ]ία (ΓαοπιΣ, ρορί- 
επη 8η αἆ Ώευπῃ οοἱ]θοίις Γαθρῖ., (οἑμιπᾳυθ (ο αἆ 

δΙΡΘΓΟΑΓΗΙΠ ΓδγΠῃ οἰυάίαπι οοπἑυοσίς, πιο 1451 

γὶπομ]ο ργαροάἱίαθ 2ο ἀείοπίωφ. Ας πιπο ῥΡτεςος, 

4148, υἱ {ο ὕΠὶ οπιηῖυαι ριἠοἱοςγίπιυσι, Πο ο(ατεθ 

οροσίοδαί, πυρ:]ἱς Ιαγαῖπιυς. 

Οχογ. σβΕΟΟΠΙΟ ΡΕ 8Ι9Ι. 

ΟΥΟΤΕΠΙ 5. απε, ε]νεῃκο [ἴδεγος, φιεὶ, ΠΙοΤίΝΟ Νἱεοθα[ο ῥραίτε, α φμἰθιάαπε εεχαδαπίγ. (γεφοτίο ργσεἰαἰ εὐνε- 
πιενάσί Τεοξοφνε αο ορὶείυία, μ οἴμδ 4ΠΠοΟ 5δδ θεγὶρία ΠΟΠ 6εί; εἰηνίάρπε [ος αππο Νἱεοῦκίνς β[έκνν 
δΜηΝ δορἠίε(ἰς αγνά κ] [γαάϊάϊίεεε πυεηίκγ. Ἠέίαπι αι{εΏὶ εν Ηὰ ΙΟΥΙΕ ΠΟ (ατάἰκε απο 385 οοινιπκίαδοε, 
έι Τή{{εμομίο εκ ἰαίπιαμιμς. 

Οὐχ ἐπαινῶ τὸν Ἡσίοδον, ὅτι τοὺς ὁμοτέχνους 

ἀντιτέχνους ὠνόμασε, 

Καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ (20) κοτέει, (λέγων,) καὶ 
[τέκτονι τέχτων. 

Ποβίουτπ πεηίιης Ἰαιό0, ιἱ ο] Ηςάςπι αγὶὶς ορί- 

Πο65, νοσανὶὶ Φηιμίος ἱς νογυῖς : 

Εί [αὔεγ εεί [αύτο, βομ[ο [1 {1ο Ππιο[εείν». 

Οὐ γὰρ φθονεῖ μᾶλλον, ἢ προστρέχει τε χαὶ ἀσπάζε- ᾳ Νοσιο οπίπι, πιθι φμἱάθιη δομίολίία, μιαρίς ἰων]άεε 

ται, ὡς ἐμὸς λόγος, καὶ ὡς οἰχείου περιέχεται. 

᾿λοιδὸς δὲ ἀριδῷ τοσούτῳ πλέον (26), ὅσῳ χαὶ λόγος 
ἐστὶ τούτοις τὸ σπουδαζόµενον. Τοῦτο δὲ χαὶ αὐτὸς 

πεπονθὼς πρὸς τὴν σὴν λογιότητα, εἰ μὲν οὕτως 
εἶχον τοῦ σώματος, ὥστε ταῖς τῆς ψυχῆς ὁρμαῖς 
ὑπουργεῖν δύνασθαι, οὐκ ἄν μέ τις ἔφθη καὶ προσ- 
δραμὼν (27), χαὶ περιπτυξάµενος, χαὶ τὰ ἐπιδατήρια 
προσφθεγξάµενος. ᾽Αλλ᾽ ἡλίῳ μὲν ἐπισχοτεῖ νέφος, 
ἐμοὶ δὲ χαὶ ἡ ἀῤῥωστία, κοὶ τὸ φΏονερὺν "οὔτο σαρ- 

χίον χαὶ δεσμωτῆριον. ᾿ΑΛρα δέξῃ µου τὸν ἐπ'στολΏν 
ἀντὶ τῆς παρουσίας; ναὶ δέξῃ, λόγιός τε ὢν (28), χαὶ 
συγγνώµων, εὖ οἶδα τοῦτ», καὶ οὐχ εἰχάζειν ἔχω. 

(49) ΑΙίας ΠΠ. Θοείρια ἱποστίο ἴθιμροτο. 
(20) Ἀποσκευάζῃ. ἵια οοἆ. εἰ [ἱομ. δίο Ε11. αιι- 

οοσίυις ἠυγίν Πά[οἱς. ἵπ οἱ. ἀποσχευάζεις, ἀμ[εό 
ΟΝΚ:5 ΟΟΠιΙπιοάο επεµ!ῖδ, ἱὰ ορι, βἰίαπι ἴιιαι αι[ογὶ 
εοὶς {8 θΗἱ1Ω οδὶ ΟΠΙΙΦ ραϊγὶ, 9οιἱ ἀπ]εο ΟΗ15, «{υο0 
πιο Πἱμεγαξυς, 2110 []αά ἱη 5ο τοοἱρἰοηίε, εἱπιὶ- 
ΓΙΠΠ ϱ6ηςΓΟ, ΠΙίω πιατ]ιο. Ύοταπι Τ]θηοιί. ποη 
4ὲ ιμδηίίο ΠΙίᾳ Ῥτυοορίί ἰουψαἱ ριυίαί (νομοί, 
βεά εο Ιου 40 60 νοοθίη γαμθρός οἷο υδγρα1), 
ο ο... η ἰοβίαπιθηἰο διο. υυἱ Μο]θξίυ]η γαμ- 
ρόν, ΦΕΠΕΤΙΗΙ δι, ἀλοί, ηαοι δυγογὶ δι) Εήαιι 

ἀάχορίέ ἠλογθίη. 
(31) Ἀσθενεῖς, οὑκ ἁργοί. ΕΙ. : ὑπβγνῖ, ἀεί - 

ἆθς ΜΘΗ ΦΜΠΙΝ5. ΜΟΣΧ, πλὴν καλῶς ἡμῖν, οἱ Μ/ΠΙ. : 
Οσιίεγκι φιαπίκὴι αἱ εα μα ο Ώευ 18, θενε εεί(ε 
Παδονικε. Αί ου., πλην καλῶς ἡμῖν ἔχοι, Όεγι κιί- 
παπι Νοὺὶίε ρΤΟδΡεΤε εεάαμἰ φιώεκε οεπίἰαπί α 

(99) Ἀποάαύσομε». Λάἀάοιιά 1 Ριαηί ποπ υ11, 
κο πυ[ία [εοί απιοογ]αἰὸ, καὶ οὐχ ἡμεῖς µόνον, 
ἁλλὰ καὶ σὺ, ἐπειδάν, εί πΟΠ 105 (απίμΜ, ὉέΓΜΗΙ εί 

ᾳµαπι ασομετίὲ, οἱ οχοδουἱαίις, ο γολυῖ [απ ᾖέαροι 

οἱ πουθδκατίυπῃ οοιωρἰδοίμγ. Οαπίος αυίο ϱ0 
πιαμῖς οαμίοτὶ α]πηβίίας, απού ουν ορογα 
εἶτοα γοςοΙ νομδαίυς, Οἱι0 οἑἶαιη {ρ5ο μου οςΡᾶ 
οἰσᾳαομέίαι ἐμαιῃ αῇΠοοίιις, οἱ φις 9ο οογροςίδ 

δίπίι ο58οΙΠ, υἱ αιμα ουρά υυς οὐυβοτνίτυ 

ῥοφβοἱ, ΠεΠΙΟ 6 Ρργίουγ αἱ ἰ9 οοιηρ]δεοπιάπιη 40- 

ειν ]δδοί, αὸ μιαρἰςίγλέυ Ἰηουυίδιὴ οοηδα]υἱηςβοί. 

γεγυν!, υἱ νοἱοπι πυὺος οὐδοαγαί, Ἱίὰ πιο πιοτδις, 

αίψιιο Ἱπνίάσιω Ίου οοἵρυδου]άπι εἰ ογραδίμυπι. 
Αοοϊρίοδπο ἱρίιτ 101] ριαδεηίἰα γίου ορὶείοἰαπι 

πιθᾶι] Αουὐρίιες ριο[ἑοίο, υἱροίο Φα4υυς οἱ αὐ 

ἰν, εἰο. Μυχ, ΕΙ]. οι Μοηίαο. οἳ Μογεἰ. ἱερίί συνστα- 
Ἀῆς, ΙΟ συσταλείς, υἱ ἵη απιίφίς οί. 

(30) ς ἔδει δωροφορεῖν ἡμᾶς. Πα οἱ. εἰ Π. 
Ε/ΙΙι. εἰ δεῖ δωροφορεῖν ἡμῖν, οἵδ., 1 ἄοπα ομικῖκπι 
ρα[εἠεγτίμιμηι υοδἱ5 ο/}εγα 5. 

(94) Αίας ΧΙ1Υ. Ουπίρίι Απιια ὀδὃ. 
(30) Καὶ χεραμεὺς κεραμµεῖ. Υἱάὰο αρ] αρυς 

ΕΓΑΡΗΡΙΗΗς Εμ φμίο ἠμυϊοκί ς εκ ο ἰουί Πμβ 
ἠυδιταίίο ροίομός οςἳ. 

(90) Τοσούτῳ π.ἰέο». Βὶο Μονμίαο., Ἠνωγεί. εξ 
(ζουμ Ρο Γ. ἓ οὐἡε. τοσοῦτον πλέον. Δἴυχ ὅσῳ χαὶ λόγος 
ἐστί. Ὑουίι ΕΙ]. : ὠοά οἶγοι ὕοεθΗι ας Δ6ΓΙΠΟΜΕΠΙ. 
γορυπῃ ΠΟΙΙ δι Όόσεμι 4ο Δ6ΓΠΙΟΠΕΗΙ δοιαί λἱο λόγος, 
υἱ αυτου, αὐαί ουοῖ ευλςσμίκηι. 

(27) Προσδραμών. Ια Μοπίις., Μυγο]. πο οοιη/ν[. 
ἵῃ οί προδραµών. Μοκ καὶ τὰ ἑπιβατῆρια προσ- 
φθεγξάµενος. ὡοιμέο[. : ας Το αγγερίο πιαθἰσίγαῖν 
ο κα{μἰαπιδ. 

(28) Λόγιός τε ὤν. Ουμηοί. : αίροίε φαί οἱ εἶν 
Ῥγιάθης ας ΤΕΓΜΗΙ Ρ6ΓΙΙ115, μοι Ύυα αυ νουγ- 
ει Εἱ]., ἀἱεογίμς. 



5.0 

Ἰπποδορπάιπι Ρτοβοηεδυθ : 
εἷο, 9οἀ θί]αιη οοΓίο πιΏὶ Ρογδυβάθο. Αίαμο υἱ ἱη- 

(οΗίρας, αυαηίη ργοϊιαἱ εἰ Ὀδπἱρηϊίαίί (υ «οΠ- 

{ἰάαπι, ου ἱοραίίοηθίη ᾳυοφιθ ποὺῖ αάιποά ση 1 

οοβςαΊαπι εἰ υῖ οῇΠυτο, αἰηυθ α μα αμι]ο]ίὴα απ]- 

οοἵπι οβὶεία ροφιι]ο. Νου] πιουπι 46 ΙΡ 

πηθὰ Εδἱ οπι [γοιτ]υιιδ ιδ ἱταάο, ΠΟΠ υἱ ρώῴηῃαθ 

ἀαί, δοὰ υἱ δυμμαί, γἰάμαιπηυο οἰέί48 απα1π οροτιευαί, 

εογΗΠ Πιαίγοπι θἱ ἀοιπ μὴ ααοπάαπι ἠιδίγειι οἱ 

εοπερἰοιιαπι, ϱΗΠ διρογρίορ ποὺῖς βρεί, ἱηβὶρηίϊ5 

τίς ΝΙέορυ]ηςδς πυῃπο ἀΔΙίΘΗΙ ΙΔ ΠΙΙΒΘΓΑΠΙ, μίἱ Πο 

Ἰαρεπάί ᾳιἠάεπι ροίερία» ἱραί (λεία δἱΐ, 1η οὗ εχογίὰ 

Ίπη πιαία, ἔππῃ οὗ ἱπρεπάθηίία, πηὶδὶ Ευ] ας (1 {- 
1 νἰδιη Γμογῖ!ι 4ἀνθδιδυς πα] υπι ἀΦηιοποπ Τη 

ὃ. ΟΠΕΟΟΒΙΗ ΤΗΕΟΙ ΟΙ 

που Ἠου ἑΑΗΜΗΠ οομ]ί- Α Καὶ ἵν εἰδῇς (20) ὅσον θαῤῥώ τῇ σῇ χαλοχαγαθξα, 

020 

ἰδοὺ χαὶ πρεσθείαν προσάγω σο:, σφόδρα ἡμῖν ἀναγ ' 
καΐαν, καὶ πρὸς τῆς σῆς φιλίας (00) αἰτῶ τὰ τῶν 
φίλων. Τὸν ἐμὸν Νιχόδουλον ἀπὸ τῆς ἐμῆς δεξιᾶς 
ἐγχειρίζω σοι σὺν τοῖς ἁδελφοῖς, οὐ δώσοντα δίχην, 

ἀλλὰ ληφόμενον, καὶ χἠραν ἄωρον (01) τὴν τούτων 
μητέρα, χαὶ οἰχίαν ποτὲ (63) λαμπρὸν οὖσαν καὶ 
ἀπόθλεπτον, ἕως περιΏν ὁ πολὺς ἡμῖν Νικόδονλος” 

νῦν δὲ οὐδὲ πενθῆσαι συγχωρηθεῖσαν,- ἓχ τῶν ἤδη 
ἀναφανέντων (65) χακῶν, χαὶ προσδοχωµένων, εἰ 

μὴ σοἱ τε παρασταίη χαὶ (64) τῇ σῇ δίκῃ στῆναι 

πρὸς τὸν πονηβὸν δαίμονα, καὶ ἡμᾶς τιμΏσαι (09), 

καὶ τὸ ἀνθρώπινον αἰδεσθῆναι, καὶ λαμπρὰν σεαυτῷ 

ποιῆσαι τὴν ἀρχὴν διὰ τῆς εἰς ἡμᾶς εὐποιίας. 
μτουζμοξιι βέαγθ, Ιιοθ16 ἰοπογθ α/Πόθτο, ἀἴηιθ ΠυΙπαπΑτ(η γογυπῃ [ταρί[ιαίο πιονοΓὶ, εἰαγυίπφυο εί ο0ἱθ” 

Ὄγοιυ ΕΠ υὶ ἱροί πιααἰδίγαίιὴ (μυ Ρος Ὀθρποβοθηί]αίη ΟΥΡΑ Πο ΓοάάοΓθ, 

ωον. ΕΟΕΡΟΙΙΟ. Ῥ..ᾳ'. ΕΚΗΒΟΛΙΩ (00). 

Ειεάεπι αγθπιοπ!ἰ εί ιεπιρογίε πο εαρθγίου, δοί ᾗας ερὶείοία, ἵπ φιια Νἱεοδι[ κποτεµε, ε]μεφκε Λου Γευ- 
θυ[ίο σοηιεπἆαι. Μογὺι φΝο ἀειιεγὶ κο αἲἱ (γεροτίμς, ἡ[ίο Ἶροε εεῖ, φ’ι9 ουγγρίµ9 [μῖι Ῥοεί εἰεείίοπενι Εν» 
Ια{ἱἰ. Ώε εαάει φιεγίίιγ ἵπ ερἰει. 101, 100, 118 ει 204. 

Λάνοτθιι ιπείρδιπη μομηίἰἰ οχοἰπΙα)ο, 3ο 40-  ἍᾖἨΠοῄήσομαί τι χατ᾽ ἐμαυτοῦ. καὶ συγγνώμη τῷ ἀλ- 

Ιεηίῖ ἱψηοδεθηάιη εδ, ϱᾳ4 αυ ἠοἰθιίς δυη6, 
Ιοφαοπί!. ϱ Ρ/ανὰα οἱ Ηιαϊίρυα οατυπου]ᾶ, ααῦας 

η πια] αἰΠοῖς! 4Φφηαδηι ο[βοῖς ἰ ἵπ ρτορίπᾳυο 
νὶτ ογαί, Ύµθσι οἰἶασπ μγουμἰ τοπιοίαπι ροιςεηὶ 

οιπιρτϊπιῖς οροτἰεὺαί, έμπι ους υΙγἰι{ῖ5 68188, 6118 

Ρ/56ε8 Πἰί6ι, έμπι οὗ οΦίθγαιη πιαηφιιοιμἀϊποπι οί 

Ιοπἱιαίοπι. Τι ν6γο πια]θ 4ο ρτοροιποάιῃη ἰοτρὶάο 

(6 ἠ4ύῦσ5, ποο Ευὶ αωἱάηπλιη ουγ οςί, ᾳυοά αἰῖθ 

Ίου Ὦοπο [γιεπήδας, ἱρδὶ οπΓ68ΠΙΗ9. Αίαυε πυ]υς- 
ηιοᾶἱ Πποβίτα οδἰ αςοιιδαῖο. Οιιοηἱαπι αὐἱοπ, αι 
μαίϊας, ἀαρίογαγο ιἰηίπιο 5µ{Ποἷί, γθευϊη πιοάἰσΔ- 
αμθηίυηι απ ηιοἆάαπι νυ]πογὶ αἀλίροπάμπι εδί, 

που Ιηνεηίπιαδ, πἱπίγπῃ υἱ Ἴαης ορἰδἰοἰαπι βοτὶ- 
ρεςο αυάεαιηςθ, 46 ργβεηἑίαπι Ρος Πίτα αἁῑπῃ- 

γοῦντι τὰ ἀλγοῦντος φθέγξασθαι (57). Ὢ σαρχί»ν 
πονηρὸν χαὶ χαχόηθες, οἷά µε χακὰ δρᾷς! οἷα ἑρ- 
γάξη (58)ἱ Ἐγγὺς ἀνὴρ, ὃν και πὀῤῥω τυγχάνοντα 

µεταδιώχειν τῶν ἀναγχαίων Ἡν, τῆς τε ἀρχικῆς ἀρε- 
τῆς εἴνεχα (59), καὶ τῆς ἄλλης ἡμερότητος. Σὺ δὲ 

πονηρῶς ἔχεις, χαὶ σχεδὸν ἀχινήτως, χαὶ περιορᾷς 
ἄλλους τοῦ ἀγαθοῦ µεταλαμθάνοντας, ἡμᾶς ὃξ ζημι- 

ουµένους. Τὰ μὲν οὖν τῖς χατηγορἰας τοιαῦτα. 

Ἐπεὶ δὲ οὐχ ἐξαρχεῖ τὸ ἁἀποδύρασθαι µόνον ἃ πά- 
σχοµεν, ἀλλὰ δεῖ χαί τινος φαρμάκου (40) πρὸς τὴν 

πληγὴν, τοῦτο ἐξεύρομεν, τὸ θαῤῥησαι πρὺς τὴν 
ἐπιστολὴν ταύτην (41), καὶ τοῖς γράμµασι σχια- 
γραφῆσαι τὴν παρουσίαν. ΕΒὶ δὲ χαὶ τὸ εὖ ποιεῖν 

ἡμᾶς ἐπιξητεῖς, βρύων τὸ ἀγαθὸν (42), προσάγοµεν 
Ῥ[επημδ. Οο οἱ 4ο πορίθ ᾳποφιθ ργνε]ατθ Ιποτογὶ ο θαῤῥοῦντες οἰχίαν ἐλεεινὴν χαὶ φιλανθρωπίας ἀξίαν, 
δἰυάο οἱ οχροίιί, νὶ Ῥοπίίαίο βοαίοης, βᾳοπι] 

ΔΠἰπΙΟ οπ]λπιίοδαπι άοπιιπι 4ο Πιὶσογ]οογάία 1634 

ἀἱρηαιη η υὶ οΠοσίιωυς, γ]άαδπι ας ρυρί]]ορ Ιαογγιηῖθ 
πἆμυς οαἰοπίος, 8ΟΓΟΓΕΠΙ, ἵπᾳυδπι, ΠῃοβΙΗ, ϱ]19ᾳ9 

ΕύετοῬ, φυἱ Ρτοβο Ραίγο πα, οἱ αἱ ἔαπι Ἱπιρει- 
(οπἱῦμδ πο ἱρποδί]δπι, Υοευη ρετ]]]Ηδίγοπι ΟΡΟΓΑΠΙ 

η μΓιίΦ πλνανοΓί, (μπι θἰἶαπι νουῖθ ργφιάίριι6 

(29) καὶ ἴν' εἰδῇς. ια ουἀ. Ἐομ. οἱ Οοπιυο[. τι 
διΗ{{. χαἰ «εεδί. Μοπίαο. οἱ Μοτεί. ἵν ἴδῃης. 

(50) Πρὸς τῆς σῆς φιλίας. Μοπίαο. εί Μοτε]. 
πρὸ της σῆς φιλίας. εί εογαπι απιὶοἰιία (κα. 

(61) Χήρα» ἄωρον. ΒΙΙ. : υἱάκαπι ἀεετερίίαηι ; 
η δπι νΟΓΒΊΟΗΘΗΙ ποη Ρργοῦαί Οοπηὺθ[. Πούάἰί ομίπῃ, 
ηᾳυ1{ Ε111., ἄωρον, ϱααςὶ ἰάθΠπ «9986ἱ 4ο ἔξωρον | 
ΩΙΘΙἱ15 5416 απἱα (επιριί, υεί πιαμγία ογδαίαηι 
οοη]αᾳς. 
ο 2) Οἰκίαν ποτέ. Πα εοἁ. οἱ Οοπιδεί. Ἱ οι. 
ν ὃτ.. 
(205) Ἐκ τῶν ἤδη ἀἁναφανέντων. (οι. 9099. 

Ἁ]οηίαο. 4ο Μοτο]. ἐκ τῶν Ίδη τε ἀναφυέντων, (μηι 
οὐ Ίαπι τεπαδεεπίἰα Πιαία. 

(648) Σοί τε παρασταίη καἰ, οἱο. Ἱ,ομιπί ἨΜυπίαυ. 
4ο Μοτε]. παρασταίη. Εἴη οὖν τῇ σῇ δίχῃ. 
:(35) Ἡμας τιµῆσαι. ἰιΛ οοἆ., Μομίας. οἱ Μοτο].; 

αίειμὸ τοάἰσἰι Β11. Ἰη οὐἷι, ὑμᾶς τιμῆσαι. 

χήραν μετ) ὀρφανῶν ἔτι θερμῶν ἐν τοῖς δάχρυσι, τὴν 

σε ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν λέγω, καὶ τοὺς ταύτης παῖδας, 
οἳ πατρὸς ἀγαθοῦ γεγονότες, χαὶ πολλὰ μὲν βασι- 
λεῦσι χαµόντος ἓν ὅπλοις οὐκ ἀνωνύμως, ἀλλὰ χαὶ 
λίαν λαμπρῶς, πολλὰ δὲ τοῖς ἄρχουσιν ὑμῖν ὑπουρ- 
γήσαντος (εἴ τινα Νιχόβουλον ἀκούεις), Χχινδυνεύουσι 
νῦν πάσχειν τὰ χαλεπώτατα. Μετὰ γὰρ τὴν τῶν 

26) Λας ΧΙ, Υ. Φορία ευἶθπι {6ΠΙΡΟΓΘ. 
ὅἼ]) Τὰ ἀ.ἰγοῦνγτος φθἐγξασθαι. (οἀ. εἲ Ῥα58. 

τὰ του ἀλγοῦντος χαὶ φθέγξασθαι. 
(68) Οοἷα ἑργάζῃ. Ηαο ΕΙ. ηοῦ εεάἁἰάῑι. Βιϊαί 
Μα Ιοβοιάιη οἷα κατεργάζη{ φμίδιωςπιε «ο- 
εἰε. 
(69) Αρχιχῆς ἁρετῆς εἴνεχα. ὨὈϊ. : (μπι οὐ 

Ρτἰπεϊρε υἱτο ἀίφιαηπι υἱγέμί6ιπ. Λί ΟΟΠΙΡΘΓ.: έμπι οῦ 
υἱγί ῃγασἰάΐδ, νε }ιάϊείς οἱσπίεπι , 151 ΔΙ ΠεΙηρο 
οί αφυϊίαίθοιη. 

(40) ἱκαί τιος Φαρμάκου. Ίνα ερ. Βομ. οἱ Ρας. 
[η θέ. τίνος χαὶ φαρμάκου. 

(4141) Πρὸς τὴν ἐπιστο.1ὴν ταύτη». Οο04., Ἡερ. 
εί Ρας. τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ. 

(43) Ηρύων τὺ ἆγαθόν, Υὶγ [απάενς ὑυπίίαίειι, ἰὰ 
οί, υοήυιη αυ 11 90 οδί, αΠλέι πουίδομιη ου» 
πιυπίςᾶ5. 



"εί ΕΡΙΞΤΟΙ.Α ΧΟΠ. 

Φίλων ἔχδοσιν (45) καὶ τεὺς ὄρχους ἐχεῖνους, οὓς Α πισ]ιῖς μιοῖν ἰηοοττίοί (αἱ Διοοϊνα Ἠθθιον αν 
ἑαὶ τῇ ἐξετάσει ὑπέσττσαν, νῦν τάλεν ἑτηρεάνειν 

ἐπιχεεροῦσι τοῖς ὀρφανοῖς. 
ἠσυπι οἱ Ιαθ]υγιινόνιη ωμά, αὐοὰ οὗ ἰαφμἱδίήουσεα 

οομᾶβΗίς. 

Ρ.7’. ΓΡΗΓΟΡΙΑ τῷ ΝΥΣΣΗΣ (441). 

ἴυμδ αυγὸς ρογνο), πιό εγατίαδη ἃ 4 μπουδ 

μαῖὶ ροκ. Εισμίω ᾖοδί ααἰσυσν ἀουί- 

δυμίογιε.ὲ, νο τυδθ βιρ0 1όχκασὸ 

ο νο η. ΟΠΕΟΟΠΙΟ 19550. 

(οπεοίαιογία Άιγεο οτί πά (γεθογίµηι  ΑΞΕΝΚΙΑ ἆδ ΜιογΙο ΤΛΟοκέΡΙΣ, οκ]κς Ιακάὸς ῥγονθηκί:κγ. ϱκάῑν «ο- 
γογεκε Ἀψεςενὶ αρρθίίαι ἑξρέως 5ύςΥΥΟὺ, μις τεγδα ραγίίνας ὀγγ1Νάϊ αν καιν ΡΓὰά δΝιΓΝΗΙ, Φα πιό «ΚΟΝ Τ1ιζ0{οφό 
ᾖαπείανι [κἱςεε ΜιαἰγὶμοΝἰυ αγδγανάἰ. (ΕΙΝ εΓΤΟΤΕΝΙ ΙΝ Νὐδινα ἀ4ὁ ρέγρείκν υἰγφκέαιὁ κει φὲ ἀἰκμκία- 
εέοκε τε[ε([ίχνας. Ἡ ἰδί{ ἵπ ορὶεΙνία αρρατεί Φμ0 (ΕΠΝΡΝΕ, /καλνάω 5εγὶρία οί, Οδ Γίὸ οἱ κὶ ρυλδε. 

Ὡρμημένον µε πρὸς ὑμᾶς χατὰ πᾶσαν στουδΏν», 

χαὶ μέχρις Εὐφτμ.άδος Ὑτνόμενον, ἑπέσχεν ἡ σὺν- 

οδος ἂν αὐτοὶ (45) τελεῖτε τοῖς ἁγίοις µάρτυσι, καὶ 

τὸ μὴ μετασχεῖν ταύτης (46) οἷόν τε εἶναι διὰ τὴν 
ἀῤῥωστίαν, χαὶ ἄλλως βαρὺν ἂν γενέσθαι τῇ ἀχαι:- 

ρίᾳ (41). Ἕρμησα δὲ ὁμοῦ μὲν, ἐπισχεκόμενος (48) 
ὑμᾶς οὕτω διὰ μακχρ»ῦ, ὁμοῦ δὲ θαυμασόμενός σε τῆς 
χαρτερίας, χαὶ τΏς φιλοσοφίας, ἓν φιλοσοφεῖς (49) 

(πυνθάνοµαι γὰρ) ἐπὶ τῇ µεταστάσει τῆς ἁγίας ἁδελ- 
κἢ: ὑμῶν (00) χαὶ µαχαρίας, ὡς ἀνῖρ ἀγαθός τε χαὶ 

φέλειος, χαὶ θεῷ παριστάµενος (ὸ]), χαὶ πάντων 

μᾶλλον εἰδὼς τὰ θεῖα χαὶ τὰ ἀνθρώπινα (93). χαὶ 
ὃ τοῖς ἄλλοις βαρύτατόν ἐστιν ἐν τοῖς τοιούτοις, τοῦτο 

, κουφότατον χρίνων τὸ τοιαύτῃ μὲν συζΏσαι, τοιαύτην 
δὲ παραπέµψφαι, καὶ εἰς τὰς ἀσφαλεῖς ἀποθέσθαι 

μονὰς, ὥσπερ θημωνιὰν ἅλωνος χατὰ χαιρὸν συΥχο- 

μισθεῖσαν, ἵν εἴπω τὸ τῆς θείας Γραφῆς ' καὶ τῶν 
μὲν τερπνῶν τοῦ βίου μετασχοῦσαν, τὰ δὲ λυπηρὰ 
διαφυγοῦσαν τῷ µέτρῳ τῆς ἡλιχίας, καὶ πρὶν ἐπὶ 

Τομάσμίδίη νο ἂ νο οἱ ει ὐῖὸ 4 οδδηιαί6, 

1λιήᾳυ6 αἱ Ειῤοιη ιδ υδψφιις γυ[ου μι, ο0- 

νους ἐο οί, αι ἑρδο η απο ενας- 

ἵσευι Ἀυμογουι οεευγαξίς, ἔσνι ος ]ὁ οἷν που» 
Β η [ηίογεσδε Που όδί!, ἐδιὰ ϱυ οὗ η ρου ἱέδίοιηι 

Ετανἰ6 3ὁ μιοἱεθίιι δἱι1. Ῥουρυ µας οὐ ο95ὰ εἰς 

δυδορυΓαῦ), ρα Γέέε κ! ἐο ἑαμἱὸ ἠηἰυγτα]]ο νἰδόγοµες 

Ρατέίῦι υἱ ἰο οὗ δα) ἰοἱεγδυίσπι 4 ριονυρ]ίσιὰ 

ματ οἱ Ιαυιάυας οΠογγθια, «πα οὗ δ8)ΙΟἱ δό 

μοαία δοτοςἱθ νεθίγα ἀἰδοεύδυιυ ος Ίο νἱία ῥίὰ.- 
δἱ96 (ἴία ομίπι αιιά1ό), αἱ τἱτ ρτουιφ οἱ ροσίὀείυε, 
36 Ώου 42ί3η8, ἠἰν]ηθφιιὸ οἱ Πήδὰς ἡαδεὶδ δι 

αι τὶς αἶαδ, εορυῖία οἱ ρεγερουῖα αυθηφ ο φυυ)- 
4υς Ἱη Αι] αδπιουί τεδιι α)ἰῖς ργὰν ἱδδίηη οἱ 40.5» 
ὑἱ ος δὲ, νο Ἰονἰθδνην 11016418, Π6ΝΙῃΟ 

αμοιυἳ οι (4) νἰχοςῖς, εἰ ἰαἱοιη ἰγαυφιη]θοτίδ, αἰ- 

408 {π ο]ὁδιία ἀοι] ο], βία αγουὸ ΔοόΓν ή, 

υἱ βοπρίατ νο υἱας Ὅ, (οιωροδρείνο ἀδνοσίσηι, 

γουυηιἀοσῖς : οἱ φυἱάοιι ἰέα, υἱ Ίρδα που λέ1Π) 
σοὶ πενθῆσα:, παρὰ σοὺ τιμηθεῖσαν τῇ χαλῇ χηδείᾳ, ὁ αἰάσιῃ γἰί ρατιίοορς Γπογίέ, πιοἰοδίίαφ αυίοιὰ ρδς 
καὶ τοῖς τοιούτοις ὀφειλομένῃ 55). Πο δὲ καὶ 
αὐτὸς εὖ ἴσθι, τὴν µετάστασι», εἰ χαὶ μὴ χαθ᾽ ὑμᾶς 
(πολὺ Υὰρ τοῦτο εἰπεῖν), ἁλλ' εὐθὺς μεθ) ὑμᾶς. 
᾽Αλλὰ τί χρὴ παθεῖν πρὸς θεοῦ νόµον πάλαι χεχρα- 
τηχύτα, ὃς ἔχει θεοσεθίαν τὴν ἐμὴν (54) (ἐμὴν γὰρ 
ὀνομάνω τὴν χατὰ θ:ὸν ζήσασαν, ἐπειδὴ χρείττων 
ἡ πνευματιχὴ συγγένεια τῆς σωματιχῆς) ' θεοσεθίαν 
τὸ τῆς Ἐχχλησίας χαύχηµα, τ) τοῦ Χριστοῦ (55ὔ) 
καλλώπισμα, τὸ της καθ ἡμᾶς γενεᾶς ὄφελος (60), 
τὸν γυναικῶν παῤῥησίαν  θεοσεθίαν, τὴν ἓν τοσού- 

» 10) υ, 20. 

(45) ΦΙ.Ίων ἔκδοσυ. 6οιπὺο[. : Ροδί ἐάῑίος 86 
Ῥτοάίίος αιμίέεοε, 6 ηκἱά [αυέτε ημεαμί οεει[ίο. 

(44) Λας ΧΟΥ. Θοβίρία [ος 4ηιο 689. 
ο (49) ᾿Επέσχεν ἡ σύνοδος ἢἡ» αὑτοί. Ἱία ορἀ. 
Κερ. οἱ Ουπὺοί, [η οὐἷ. ἐπέσχεν το ἣν αὐ- 
τόθι. Μομίβο. οἱ Μογοὶ. ἣν αὑτοῖς τελεῖτε τοῖς. 

(46) Μετασχεῖν ταύτης. Μυιιαο., Δογοι. 30 
(οιΠ)ο[Γ. χατασχεῖν ταύτης, εμ αδεεφιῖ. 

(47) Ῥαρὺνᾧ- γενέσθαι τῇ ἀκχειρίᾳ. Νε πιοίε- 
δή: ϱΝΣΕΗΙ οὐ (εμρογὶς ἠιορροτειαίδι, θιιοά οἰο 
ους ϱΓαναίυς ἑαναῑας οουγείο Εως 0οι)- 

(49) Ἐπισχεύόμεγος. Ἡπ οοι] , Μοιίας., Μογο]. 
ας ὑοιηῦο[. Ἰη ϱ.1ἱ. ἐπιτχενάμενος, 

δν) Ἡν οι λοσοφεῖς. Οοιο/[. ς Φιλοσοφεῖς. 
ὤἩν) Ἀδελρῆς ὑμῶν. (οἱ. ομ. οἱ (νο. 

μῶν. 
(61) Καὶ θεῷ παριστάκµεγος. Ἶπ ευ. Ίο «υ- 

οὐπί. 

(5) Εἰδὼς τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα. Μομίηο., 
Μυτε]. ας Οομινο[. εἰδῆς τά τε θεῖα χαὶ τὰ ἀνθρώ- 

δειαί] ΠιόηΘΓα οὔμωροείεέ, ρε]υξφιιθ ϱυαηὶ ϱο- 
Ρίου (6 Ιυχἰσδοῖ, ριΦοἱαγο {[μογο, αίαο μι] αδηιουὶ 

πιοτιμὶφ ἀθλίίο, ἃ {ο ογπαία δἰι. Οπρίο, πιλὶ 
ογε(ο, ἱρ6ο φἴοσαιθ Ἰπο Πιἱβταγθ, δἱ ΛΟΗ {δη τὸ- 
Ιιοηιομίεγ ἃς νο (ΙββμΙΩ μην ἀῑσία ᾖοο οδί), αἲ 
εθΓίο βἰδΗ8ἱΠῃ Ροβί νοῬ. δαἱ ααἱά [αοἰαηιιις λἆνοΓδιι 
Ὀείὶ ἰοβοπι Ίαπι οτι νἱροπίοπι 3ο ἀοιπμλΗίοπο, 

αι Τηουθευίαι µιεδιὴ λαῦοί ((ΠποδΗΙ 11 08Η) 

1639 νοίο φὐ, υἱ Πο Ἱερβίυης «οηδοηίαπουπι 

τα, υἱσίί; φυδηάοφι]άσπι δρἰγἰἑυαἰἶφ «υβηκιἰο 

πινα, ϱμὶ (1101 να, {1ηι Πήίαμα ποποτὶ». 
(26) Τοῖς τοιούτοις ὀςει.λοιένῃ. ΕΙ. τ Πιν 

ᾖλοαἱ πι [ἱογίθιις «εδίΙο. Λί τοῖς τοιούτοις Ιιοι! ηἱ ρα 
πογῖν οἱ αἱ Πιηδου]η{» ΠΟ νογίοπόάυηι {μι μμ- 
{μεπιούί πει [ἱεγίθμε. 09. οἱ Οομιῦο[. τοῖς τοιούτοις 
χρεωστουµένῃ. - 

(54) Ὃς ἔχει θεοσεδίαν τὴν μάΑ ν τουρηοςί- 
ἵνα Πο Τνουδομίπια Τ{οοίοβυ πι οἰρνο, ηἲἰ) 
(νοµοσίο ΝΥΑδοµΟ ]μποίαπ γοιογιί αν λιοπίο. 
γΥιάδ ροή (οι. ἳ οάἡμοιίς Ποδίγι ο [α10- 
ΠΟΤΏ, ῥηᾳ. 22 οἱ 964., 1 ναγὶἰς ργουαν ως αγμι!- 
αηοής Τουρ που ὁμπι Τ{ουβουία, ος οὴ 
υἱἱ 41 ουμαυίο [ἱ4δο εορι]αίης Έ λοοβυίηι, 
ἨΟΙ ΠΧΟΓΕΠΙ, 90] ΡΕΓΙΙΔΗΛΗΙ [μἱμβο δύΓΟΓΟΗ (56: 
σορίί Νγβθοηί : ο ἱρδαπι Τηροθοἰήδν νιγμ αἰσμὶ 
[ι58ο γοίὂνθα. 

(50) Τοῦ Χριστοῦ. ία «οἱ. οἱ Οομιυοξ. ἴ ου 6. 
τοῦ ᾖνοφί. 

(56) Τὸ τῆς καθ) ἡμᾶς γεγεᾶας ὄφε-οι 
αίαιῖ ποκίτα [αδίέᾳμι εί ο [πιει. 



5. 5, 6ΒΕΟΟΠΗ ΤΗΕυΙ.ΟΕΙ 55 

οοΓΡΟξΟΣΙη απίθοθΙ τί): Τμεοεερίαπ , Εεεἰδεία Α τῳ χάλλει τῶν ἁδελφῶν εὑπρεπεστάτην τε καὶ δια - 

ούμα, Οιτὶδῖ ογποπιοηέύπι, οἰαιῖς Πποδίγ εἰ ίΑ- 

ἴοπι, [οπιίπαγιιπι βάμοίθιη : Ῥηευθουίαπι, ἵῃ Οπί4 

(γαίγαπι ρμοἰντ]έιάίπο [ογηιοβίδοίπικηι οἱ οἰαγίσθὶ- 
ΠΙΦΙΗ : ΤΠθοδβδβἰ8ΙΩ Υεγθ 64ΟΓΑΠΙ, ΔίΠιιθ βαοεγάοίἰ 
εοπιραΓδΙΗ, θ6ἱ Ράτδπ Ἠςποίθ, πιαμπίθᾳιιο πιγρίθ- 

η ἀἱρπαπι : Τ]λδοβεβίαπα, 41 (μίατσι φ1οᾳυ6 
ἱθηιρις οχοθρίήσπι οἱ, ἵῃ ἱπιπιοτίαίοιις ουἱυπι- 

ηἱδ, ου θβῖ οπη]υπι, ἔαπι οαἶ 64ΠΙ ΠυπΠο πΟΓΙΠΕ, 

αὐδπι ᾳμἱ ροδίΏᾶο Γυυτ] θυηὲ, απίπιϊς βἰίαπι 7 Νου 

νθγο πίταπι εἰὶ γἱάραίυς, φοιἳ) 61Π1 66ρο 4Ρρο]- 

Ἰοπι. Ναπι ολη θαίς Πας (Θπ]η ηιοπιοτὶαπη 

Ρίο ἀεἰίοι]ς Ἠῦνο. Αί4υο Εἰό 6πο, Ὀρονΐς αἱ - 

ἀθπα 6, απιρ]ας ἔπιθη ὁὲ οορίοδιι5, έτη ο {ας 

{υπιφ Ιοηοδίαπάυπι, (πι αἆ (6 οοΠδο]απόάυπῃ 4 

φανεστάτην ΄ θεοσεθίαν τὴν ὄντως ἱερὰν, χαὶ ἱερέως 

σύζυγον (51), χαὶ ὁμότιμον, χαὶ τῶν μεγάλων μν- 

στηρίων ἀξίαν᾽ θεοσεδίαν, ἣν καὶ ὁ µέλλων ὑπολί- 

Ψεται χρόνος, ἓν στήλαις ἀθανάτοις χειµένην, ταῖς 
ἁπάντων φυχαῖς τῶν τε νῦν ἑγνωχότων, καὶ τῶν 

ὕστερον ἑσομένων : Καὶ μὴ θαυμάσῃς, εἰ πολλάχις 

ταύτην ἀναχαλῶ, ἘἙντρυφῶ γὰρ ααἱ (58) τῇ μνήμῃ 
τῆς µαχαρίας. Οὗτος ἐχείνῃ (ὄ) τε παρ᾽ ἡμῶν ἔπι- 
τάφιος ἓν βραχεῖ πολὺς χαὶ σοὶ παραχλητιχὸς λόγος, 

καίπερ ἄλλους (00) τὰ τοιαῦτα παραχαλεῖν δυναμένῳ 
διὰ τὴν ἓν πᾶσι φιλοσοφίαν (61). Τὴν δὲ αυντυχίαν 
(ἐπεὶ χαὶ ταύτην ποθοῦμεν) νῦν μὲν ἀφηρήμεθα, δι’ 
ἣν εἶπον αἰτίαν. Συνευχόµεθα δὲ ἡμῖν αὐτοῖς, ἕως 
ἂν ἔτι (09) ὑπὲρ γῆς ὤμεν, χαὶ μὴ τὸ χοινὸν ἡμᾶς 

πουῖ Ἰαρίις δίε; ἰαπιοισὶ αἰἰοᾳιαῖ, Ρτο ἵωα ἵπ Ώ διαζεύξῃ τέλος, ᾧ πλησιάζοµεν. Διὸ χαὶ πάντα (65) 

οσηίυας γἱγίαίθ απἱπίφυθ 'οοηδίαηίῖα, θ]υαπιοάί 

οοξοσιαίίοηδίη αἱ{δ 1ρεο αἀλίυοτο Ροβθίδ. 6οπρτος- 

φέρειν ἀναγχαῖον ἡμῖν, ὡς οὔτε ἠσθησομένοις (648), 
οὔτε ἀνιασομένοις µαχρότερα. 

ουΠι ΑμίθΠΙ (18Π1 Πο 4ωοᾳθο Ἴοο ἁρροπιις), πυπο πουῖ 03, (18 ἃ που οοπιπιοπιοταία Ο8ἱν 
64.64 οἱριτ. Ύεγιπι ἁἆθππιιο ΟΡΟΓΔΠΙ, υἱ πευέαας ογα(ίοπες ᾖάπραπι16, ηὐαπάίω ἵπ λος νι δ6η.5, 
ηθαιθ οοππιωηίφ Ώος Εμῖς ἀἰδ]ιραί, αἆ αθπι αρργορίπφυαπώΦ. Λο Ρτοἰμάς ποὺίς οπυπὶ8 ροΓίεγγο 

Πθοςδςθ θ8ί, υἱ φἩἱ ηθο ἀἰπείαφ ρανἰφιτὶ, πθς ἵπ πιωτογθ Γααγὶ οἴνπι. 

ΧΟΠ. ΝΕΝΜΕΡΙΟ. ΡιΠ. ΝΕΜΕΣΙΩ (05). 

Νεπιεεῖκο, αά φΜεΝΙ ᾖαε ερἰείοἷα αἰίσφιε ρίμτες εοτὶρια «η α ΤΙεοίοφο, οἳγ Γμὶε ἀοείσίμα αίηκε ορπια- 
η αγίνηι δίμας εγκάἰ (με. 6αρραάοςϊία Ῥγα[θείμ5 εταῖ, οΙΙΠΙ ΠΘΟΙιί6 θἱ ΠιοτΊνο πιακίηιε ϱγαταθαίνγ Να” 
Σ1αΠΣΕΠΙς, φμῖ επι ργέπεὶ {εεῖί, ο] κέφια ἐμιοσγίιαίεηι εοπιπιεπάαίαι ἵπ ερὶε(οἰῖς γεἰφκίί. (κ απισὶς ακίενε 
φεπιέ[ὴς εκεί Νειιεκίας, πἰ[οπιίπμς (γεφοτίμηε οὐ ιεγαξ, ΦΜΝΑΤΜΗΙ εἰμάῑο ϱἱ αὐιογέ ΚίεΤΩΚε ἰεπεδαίγ επ ἰίκ 
εί ΛοΝοτε ἀἰσπαιμ 68δἱ, εἶμλφιέε «επεε(μ!6υ [ουί:. Ομ] θεπεβεῖἰ φγαίαηι γε[εγτε εκρίεπα (2ΥΕΦΟΓΙΝΕ. ΕάΓΙΝΕΝ 
οοπίγα ΙάοἱογΗΠὶ ναπ](αίεπε αμάν μεέςὶι Νθηιεδίο, Μί 6 ΗΙ αὐ έγγοτε αθάκείκηι πά ΟΛηἱε(ἱαμα)ν τε[ρίοπενε 
Ρετάκεεγεί. Ύεε ἱγγίμηι [ἶσσε (γεροτίὶ οοπα εγεάϊδί[ε εεί, φμέρρε ἱπίεγ. οπΙΘΕΙΝΗΝΕΝΟΣ ΝΟΠΙΟΗ ἀεάίκκε 4 
πο ογεάΙ(μτ ; εἰεφαπίίε εἰίαπι [ἱρτὶ Ὀο οπιίηίς Πίτα εκὐ πομιίπε Νειπεεὶ ρΙἱἱοεοριέ Ογἰεἰανὲ αμε[ογ 
αδεινγ:; φκοά οεγίε ποδὶε α{Ἡγιναγε ΜΟΝ [ἰοεί. 1 {μπι αμίεµι τοβαί πε γαἰεπιπίαμο πκ[είανη ἱγγοθβεί, εεά 4ΡΕΝΝ 

[εγαί εἶνε εα[απι(αιἰ. ) 

Οαηΐυπι ΒΕΥΙΙαΡΟΓΑΠΙ ποπηυΙΙ{ Ίιοο ποπιἶπο Ἰαι- 6 Ἐπαινοῦσί τινες τὺν Πυθαγόραν τὸν Σάµιον (66), 

ἀϊνις εἴεδγαπίέ, ᾳαοά επι 1ρ66 Φλοτίῆοιγο ϱ0β6Γ6- 

ευτ (ᾳααπάυφαἱάσπι αἰ]οφιἶ βαεγἱῆοία πιἱηίπιο ργοῦα- 

81), Ώουθ: ος 166, αγρὶ]α ορηίοςίο βαογἰθείῃι 
εχσο]νίε : ααοά βοἱἱοθί Ἠθραταί ιπογία πιογιι]θ 

ετρίαηάα ; παπι ἵία οὀγροΓα :αρρο]]αμαι. Ἠμηο 

πο Ώἱ ἵμ Πποααθ, νἰγ οχἰπιῖθ, ῥυἱο]το {πας Ρ0β8ο 

τὶἀρτῖ. Οιοπῖδπι αυίθπι Πι]οίβπι Ίγγοβρατο ΕΡί 
Ἱπίογάϊοξιπι ος, εἰ φοΐις ργῷδίἁμπι, αιέ οθγίο 
εὕπι ρεγραμοῖς, Τς ααἱδας ργῶς»δ, πιοίαπι ἀείτ]- 

(57) Ὄντως ἱερὰν χαὶ ἱερέως σύζυγο». Μοπίαο. 
ὄντως ἱερέων ο Ὕδειυπι ο0ἆ. Πορ., Μουε|. οἱ 

«Οοιμὴεί. ὄντως ως σύζνγον, θέΓ6 εαεεγὰο(ἒε «οή- 
/1ΦεΙΝ. Ίι8 Ρροςί ΒἱΙ. τοδδίι Οοιηῦο[. Α ἵπ 6πργα- 
ἀῑεία ργΦ/[αἰίομε ἀοπιοηδίτανίπιυς νοςςπ 6γΦοαίη 

ὅτι θῦσαι δεῆσαν αὐτῷ (ἐπειδὴ γε ἄλλως οὖχ ἐπ- 
ἦνει τὸ θύειν [61]Ἡ, πηλίνῳ βοῖ τὴν θυσίαν ἀφωσιώ- 
σατο’ μηδὲ γὰρ χρΏναι νεχρὰ νεχροῖς χαθαἰρειν, οὕτω 
λέγων τὰ σώματα. Τοῦτόν µοι χαὶ αὐτὸς µιµήτασθαι 

χαλῶς ἔχεις, ὦ θαυµάσιε. Ἐπειδὴ δὲ τὸ προστιμᾷν 
ἀπηγόρευταί σοι, χαὶ μόνος ἀρχόντων Ἡ χοµιδῇ σὺν 
ὀλίγοις, ἀζήμιον ἑνίδρυσας τοῖς ἀρχομένοις (08) τὸν 
φόδον᾽ μηδὲ Οὐαλεντινιανὸν ζημιῶσαι τὸν σὺν χαὶ 
ἡμέτερον (ὑπὲρ συγγενοῦς γὰρ πρεσθεύοµεν), ἀλλ' 

Ῥγο κα ἵπ οπιπῖθης [ογεὶς απίηιε εονείακιία. ΕΙ]. : 
ρτο (μα ἵῃπ ομιπὶ φΕΝέΓΕ ε«αρἰεπιία. 

(62) Ἔως ἂν ἔτι. ἵια Μοπίαο. 46 Μοτο. οἱ (οπ)« 
ὑοί, Ίπ οἑ]ι. ἀθθθί ἕως. 

(05) Διὸ καὶ πἀἆντα. Μοπίαο. οἱ Μοτο, πιθῖ]αφ 
σύζυγος, ποπ ργορεῖο αἱᾳπίθβολτο 905 4.108 οομ/ιβες ῃ νἱάθίιγ χαὶ δι’ ὃ πάντα. 
ΥΟΟΔΙΠΙ19Θ, 86 608 Ροπογλείπι αἱ ο]υδάθπι ορεΓίθ 
δοοἳς, ἰάθπι νο]ηί ]υριπι ἐγαίιθτθ εοηφεηίυγ. 1ὴθο- 
Ίοβυφ ΙΡίίιτ Τμουξθυίαπι, Νγβεοπἰ 6ογοζοπι, οἶιις- 
ἀθιῃ ἀἱδορμ]δβαπι Ἰής νογυῖφ αδιγαῖέ, ᾳαἱθας αρίίουα 
ποῦ δυπί 3ὐ ἀοθίριαηάα ἀἱποοηίφθρ μιθγῖία οἱ ε)ιι- 
βία : Τ/εοεεθίαπι υ6Τό εαεΤαΠε, αἰφμε αάεο εαρετάοιὶ 
οοµιραΓέΠε, εἰ ΡαγέΛΙ ΠΙΟΝΟΓΕ, πιαριίδφμε πι ιεγἰ ἆἷ- 
οπσαµ. 9 

ο. Ἐντρυφῶ γὰρ καὶ. Τια οοἆ, 1405 οἱ Οοπι- 
υεί. ᾗΏ οιἱ. χαί ἀθρρί. 

(59) Οὗτος ἐκείνῃ. ἳἰὰ οοἆ. δἱ Οοπιῦο[. Ἱν οὐ]ε,, 
οὕτως. 
[μι Καΐπερ ἅ1.1ους. Οοἱ]. 1406, ὑπὲρ ἄλλους. 
61) Διὰ τὴν ἐν πᾶσι φιοσοφίαν. Οὁοπιυοί. : 

(64) ᾿Ησθησομένοις. (ο. Β. ὅ, αἱσθησομένοιςι 
πες αἰκιῖμς επ εΠΙ4. 
. Λία ΟΙ ΧΧΧΙΙ. Βοπίρια [ατίθ 4ΗΛΟ 586, 
(66) Τὺν Πυθαγόρα» τὸν Σάμιον. ΒΥίβαβοεας 

οαπηΐας, ρΗ]]οδαρίιςδ, 5αοσἱβοἰῖφ (οῦαίας Ἱπαπῖηιίς. 
Ουσίας ἡοδίίας ἱἱ9θ οὔσγοί νου, δἱ 4ταπι ἵη- 
εγιδπἰαιη αογαγὶ ᾖβεὶι. Τγαύ υἱ ἰ41ηΘΗ η ἱάδηι οχ 
απἱιπα τρις θµηι δοἱος ᾳλἰἰος ϱοἱίπαςςοθ, Ιεάος εἰ 
ος αυῦγυπιος αἁ ϱαστ]οἰὰ αἀλυιιίδςο. Ὑἱάς δυἱ- 
81. 
(67) Τὸ θύειν. [ία σοι. Τορ.. Ἡοπίπο., Μορεῖ. 4 

(οιΏδ[., βἰοψί1ο ἱορίί ΒΙΙΙ. πι εὐ{τ. τὸ θεῖον. 
(08) Τοῖς ἀρχομένοις. Μονίαο. αἱ Μοτε., τοῖς 

ἐρχομένοις. 
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ὅσον φθέγξασθαι πλάσαντα τὴν προστίµησιν, ἔπι- Α πιοηίὶ οχρετίοπι οοηβεμἱθέὶ, Π6, 4ο, θοπηπηἰ- 
σχεῖν τὴν ζηµίαν. Καὶ γὰρ οὐδὲ οἰχείας ῥᾳθυμίας 

ὑπέχε: δίχην (εἰ δεῖ θαῤῥήσαντας τοῦτο εἰπεῖν). Εἰ 
μὲν οὖν ὡς διχαστὴν πείθοµεν, τοῦτο ἄριστον' εἰ δὲ 

μὴ, πρὸς τὸν φίλον χαταφευξόµεθα (69), καὶ τοῦτο 
φθεγξόμεθα πρὸς τὴν σὶν λογιότητα, ὅπερ λέγε- 

ται (70) πρὸς ἑαυτοῦ φίλον γεγραφέναι τις Τὸν 

δεῖνα (71), εἰ μὲν οὐδὲν ἁδιχεῖ, διὰ τὸ δίχαιον ἄφες ' 

εἰ δὲ ἀδιχεῖ, ἡμῖν ἄφες (73). Πάντως δὲ ἄφες, ἐχεῖνο 
πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐνθυμηθεὶς, ὅτι τὸ μὲν χοινὸν, οὐ- 

δὲν ἂν µέγα ὀνήσειεν ἵππω δύο προστίµησις (15), 
ἡμῖν δὲ ἡ χάρις ἀνάγραπτος. Καὶ τοῦτο δὲ προσχεί- 

σθω’ Τᾗ συμφορᾷ τοῦ ἀνδρὸς βοήθησον σφόδρα συν- 

τριθέντος ἀπὸ συμπτώματος. 

ία5 υἱ Τα]εηἡἱάηύΠΙ ἐ41Ώ1 46 Ποδίζυϊη (Ρτο οσβηαἰθ 
επίιη οη 0ος), ποσο ο α[]οίας, νθΓΝΠὶ ΦΘΓΙΙΟΏΘ 

ἱεπυςρ οΠ]εία μασ ὀἀοιγπιεηέυη τρίο. ΝΑΠ 
"6 ρτορτία ϱΗἱ6άεῃι ἱπεγίῖαο 4ο 5οεογἁἶδν (δἱ νοστη ἱ- 

ἱγερίάο αΠίΙΟ ἀἰθεμόάνπα ον) Ρώπαιη εωβεΓἰ. Λο 

δἱ αάειη {6, τι ]αὐΐἱοσπῃ, Ίναο οΓαἰίοηρθ ΡοΓπιο” 

Υ6ΙΝΗ8, Ίιοῦ 54π6 ορπαπι Γιο. δη πἱυυς, 34 
αππίοιληι οοπ{ΙΡΙο η 8, δα αἆ {9 Ποπίπεπι οΓα- 

ἁἰέππι γετυῖς υἱοιηυς, αια) αἆ απιίουπι δυυπ αυἱ- 
ἆαιι φογἱραίνσο ἁἰοίέις : Ρείτυπι, δἱ πὶΠὶὶ φοε]ετῖφ 

αἀιμίαίί, οὐ ᾗά5 ἱρδιπι οἱ φη](αίοπι 4Ὀφο]νο : οἱ 

ἀμῖδίι, ἁἱπιίο πουίθ. Οιμηΐπο ἀἰπιια, Πϊκά 

Ρταίετ οσίδγὰ Τορυἰλη8, β5οο αμἰάεπι ἀνοσαιη 

6(υογυπι πια πιά ΠΙΔΡΠΙΙ οοωηπιοάυπι αἱἰαίυζγαπι 6566 : αἱ ϱγαίίαι Ίο Ρροερεῖυο ἵη απίηιὴς 

ποσῖεῖς ἱηκοτ]ρίαπι [οΓ9. Αἀάαιν ἰ]μά οἰἶαπι : Ηοιμ]ηὶς οδἱαπι]ταεἱ {ος οΡθδί!, 648 αυούασ τεβοπιεμίος 

οἶνε]Ε! αίᾳυο οοπ/οει/. 

τος ..θ’, Το ΑΥΤΑ (14). σχοαιχ. ΕΙΡΕΝ, 

Ενίπεα εεηιεκ!ἰς ερἰε[οἰῶ Όεγθα αγζΝΠΙΕΝΙΟ εµΠ!, Ρἰµτίπιας (6γεφοτὶ αά Νεπιεείνπε [ετας ετοἰάίκεε, «κε 
ῥακείογεε εκρετεῖπί, φκαπητία [γεημεπίεγ εεγἱρεετή!. Ἡπ ἱεία αμίεπι ΝεπιεεῖνΗι γοφαί πε Τ]νεούοβίιι» γεπεγαδἰ]ής, 
ΒΙἱμς ηοβίετ, ἠμφκίε, Ραἱτίο 8οἱο πιίρτατο εοφαίµ, [ογίαδδε πικεγί5 αἰἴεν]κε οθενπάἰ εανξα, α (0 ΠΙΝ{ΙΟΓΜ Ην 

γερυγῖκε. 

εἰ ει «ο ρεγἰο(αδαπίµγ, ΟΓΡΊΙΑΠΟΓΙΙΗ {μορίᾶ εμθ[ευαία εγαί. καί µεταστάσεως σμὲ ποπεῖπρ εκει ἶνηι νιεί- 
ἴφκηι, εἰ ἵἩ ΕΟΓΜΗΙ ΠΜΗΙΕΤΟ 6δί Βἰ με. Ψεγιι οἱ 4ε εχεἰ[ἰο αφετείωτ, Ἐεἰιεηιεπίἐμς οετίε Νειπεείκν πγφεγεὲ 

Εἴ σοι δοχῶ φορτιχὸς συχνὰ ἐπ,στέλλων, μὴ θανυ- ι δἱ Εδί Άου ποπῖμό μποἰοδίης οἱ ἱπιροιππις «68ο 

µάσης (75), ἡ χατερῶ σου πρὸς σὲ τὸν δίχαιον δι- 
χαστὴν, χαὶ οἵδ' ὅτι ἀφήσεις µε τῆς αἰτίας. Αὐτός 
μοι τοῦ θαῤῥεϊῖν αἴτιος γέγονας (Ἴ6), τῷ προθύµως 
παρέχειν τὸ αἱτεῖν προκαλούµενος: χαὶ θαυμαστὸν οὗ- 

δέν. Πολλὰ γάρ ἐστιν οἷς προθύµως ἂν δοίης τὴν χάριν, 
τὸ γῆρας, ἡ ἁῤόωστία, ἣ χοινωνία τῶν λόγων (εἴπερ 
σι χαλ τὸ ἡμέτερον ἐν λόγοις), αὐτὸ τὸ ποθεῖν µε (71) τὴν 
ανντυχίαν, ὑπὸ δὲ τῆς ἀσθενείας χωλύεσθαι, χαὶ δι- 

αμαρτάνειν τοσούτου πράγµατος. Αλλά τίς ἡ πρε- 
σθείαι χαὶ εἰ μὲν ἅδιχος, αἰσχυνοίμην ἂν (18) ἄνδρα 
«οσοῦτον, εἰ δὲ διχαία, Τροθύμως ἑπίνευσον. Πάλιν 
ὁ αἰδεσιμώτατος υἱὸς ἡμῶν θεοδόσιος χει πρὸς τὴν 
σὴν λογιότητα, ὁ ἐμὸς καὶ σὺς, σχκοπῷ μὲν ἑμὸς (79), 
οὓς δὲ ἰχέτης. Καὶ ἔχει πρεαθεύων ὑπὲρ ἑλεεινοῦ 

πράγματος’ ὀρφανοὶ κ.νδυνεύουσι (80), καὶ τὸ ἀνθρώ- 
πινον ἐν µέσῳ ἄδηλον (81!) εἰς ὃ περιστήσεται' χαὶ 

µετάστασιν αἰδούμεθα πατρὸς (83), πολλοῖς ὀρφανίαν 

ἐἑπιχουφίσαντος. Ἁ]ίαν τοῖς πᾶσ. χατάθο» χάριν. 

9 Καταφευξύµεθα (οιμῦο!. φευςόμεθα. 
νθ) Ὅπερ «έγεται. Μί «οι). {10δ. Μοηίας.. Μο- 

το]. οἱ Οοωῤδί., δἰσφιιο ἱερίί 1]. Ἡπ οὐ ὥσπερ 
λέγεται. 
ὁ (71) Τὸν δεῖνα. Ιία εοι]. 2032 οἱ αἱ]. Εὐἰ. π- 

υημΐ ὅτι. 
(13) Ἡμῖν ἄφες. ἵία Ιά. εοὰ. Ἡοπίοο. οἱ Μοτο]. 

ἕη οὐ. ἡμῖν ἀθεθί, οἱ Ιορομ ή Εἱ1. Ργορορίἰ διὰ 
τἣν ἡμετέραν φιλίαν, νεἰ δι’ ἡμᾶς, νογίιέφιιος ἐπ 
μωκγὶ 6Γαί:αἨὶ αὐσοίυέε, ομεἶιο αμίεηι αὐσοίνο. 

16) ᾿Ονήσειεγ ἵππω δύο ποστίµήσις. [ία εού(|. 
4105 οἱ 2029. [η οιί. ὀνήσαιεν ἵππω προστίµησις, 
εἰ 46 Ιηαγρῖηθιη [. ἵππων. 

(74) Αίας ΙΕ ΧΧΙΝ. δοείρια [ογίο ΠΙΟ ὦθ0. 
(15) Μὴ θαυμάσῃς. Οο]. μηδὲν θαυμάσῃς. Μος, 

ἱῃ οδίι. εἰ χατερῷ σου πρός Υὲ, εἶ (6 αεεα δι; οοι]. 
Β. οειὶ 56115. 

(16) Αἴτιος γέγορας. (ο. οἱ (οιηἱνο[. γεγονώς. 
ΜοΟχΧ, τῷ προθύµως, οἷο., Ρρέγ Πἱρογίιαίενι ρείειά!, 

γίάνοτ, ᾳυο ἰάδμίίάθιυ αά ἐς δοΓἱΏ8Η9, πο μ]γοσίς, 
αι: ἰο αρις ἰο ]αδίέμω ]υάΐσεπι 2οςμδ4Ρο; ποο ἀνυ]ιο, 

αιίη πιο ουἰρα Πὑειδίυγις βἰψ. 1ρ5ο το βάυεἰον 

ήν οδαδαίη αἰια]ἰθεῖ, πω να Ρρυτ 4 αυού 
ΡΓοΙΏΡΙΟ αΠίιπο Ιαγρὶτίς, 3ἆ μεϊεπόιη αἱοίεηςς 

ηοος Ππιίτανι ἰά γἱάοιἳ ἆοροξ. Μμ]ία δηίια δυπἱ οὗ 
αιισ ργοιηρἰο οἱ ἱπιρίρτο ποὺῖς ρτα(ἰῆσοσίβ, 661165 

ουδ, πιονὺιῖ5, θιίογτ οοπημιωπἰἑας (αἱ αυἱά {- 
πιοΏ Ἠ05 μοι ἵπ [ιίοιῖς υπ), ποο ἱρθυ, 

αιοὰ, οι «οπργυδδϊΏ (μμπ Πινήςοο δχορίεπι, 

πβγυι]ίαίο ἱαμιυπ ρτυλ{υθαῦ, 16ο Γ6 εππίορυγό 
εχροιϊία ροεἱτὶ φδαπ. θεά φΙΙΡηΑΠ Άσφο Ρορίυ- 
Ιαιίο οδί } αἱ οἱὶ αυἱάεπι ἰπίφια, ἐ95ἱἱ γἱτὶ ο γυ]- 
εμπιαιιο 6γαυεδεθεεπ : δἱ ἀμίθΠι «η, Ρτοπῳίο 

ϱ αιίσηο ροεἑοπἱ 10959 οεἀς αἰφιο 2ης. Ετος 
γοπεγαὑἱἱς βΙίις πορἰος Τ]ιοράοβκίβ 3 (ο ρτοβς]- 

οἱ δις, ηιειιδ, μηιίᾶΠ], θἳ ἰαμς, Ρτοροβὶίο πόηιρα 

μιουδ, (μμ5δ Υθγο βιρρίοχ. Ρεοβοϊθοίίις αυίαιΙ, υὲ 

σΝΙΠΠ ϱ)αίο αΜΙΠΙΟ εοπεεᾶϊε, ργουοεαδ. 
(77) Ποθεῖν µε. Ἶα «οἆ οἱ Οομιε[. η εκἰε. 

ἀεθεί µε. 
(78) Αἰσχιυνοίμην ἄν. Τί ορἆ. Ἱπ δι ]έ. ἄν ἀθθκί. 
(79) Σκοπῷ μὲν ἐμός. Οοπιρε[. σχοπὺς μὲν ἐμός. 

ριεις μπι ἐπδρρείογ; 3 Ποδοίο, ἱπαιέ, ο 
αλά νδµρονίας η ηοµίο παρυ1ῇ. 

80) Ορφανοὶ χιν’δυγεύουσι. (οἱ. Περ. ὄρφα- 
νοῖς, οἱο. 

(8!) "Αδη.ἰον. ἴια «ο. Πορ. Αἀάάπηι οἱ ὤν, 
αὐσ νοκ νἰἀοίυς «µρογβυα, πὶςὶ [οτίο Ἱορεπάσῃ ὃν. 

(82) Καὶ μετάστασιν αἰδούμεθα πατρός. Λε Όὲ- 
Ὦ ΕΜΥ πα ραιγἰο 5οἱο μετα και οἳι ραϊτὶ. ος 1ουον 

αἰί Εἱ]{15, µεταστάσεως μοιηΐηθ ποη ἑαπήμη οχβί- 
ην αοοὶρὶ ροίοδὲ, εί οίἶαι; ρα ία πιἰργαπςἰ μδ- 
εδβθἰίας Πληεγίς αἰζοι]ις οὐυδηηἡ οδ θα. ο υγίου 
πτε[1οοίτ15 Πλ ὰ πιαρίς αι γή. Μο[ίις [ογδαή χαὶ 
µετάστασιν αἰδούμεθα πατρΏς, νυτιοτοξυΏ, ας ΠΙΟΓΙΕΗΝ 
(επι ραιγὶς. 



58] « ὁπΕσοπΙι ΤΠΕΟΙΟΟΙ ὅσδ 

Ῥτο το (πὶφιὶ οἱ οοπαπιίβενα υἱἱ ἀερεοσείας : ογρ]ιαπἰ Α Δὸς (96) χεῖρα τῇ συμφο,ᾷ, ἣν αὐτὸς δοχιµάσεις (841. 

ΡοτοΠίαμίιις, δί, οἱ Ὀσπιαπα ἱποθτία θυπί, ϱ10ς- 

ΦΙΙΗΙ Γον ἱπίοτίπι τοσίάει οὐὑδοειριη) ο8ῖ, 40 ΥοΓυ- 

ΙΗΙΡ ηὸ ραιπίο ϱοἱο μηβγαπάνη δὲ ρἱΓί, 4 60 
πμ λίογμιή οτραπογαπι Ἱπορία φυρίεναια ορ. 
Ριοἱηάο Ίος ὑεπεβοῖϊ ϱριαἰίφαιο οί νυς μυμθ. 

Δεῖται μὲν γὰρ οὐδεμιᾶς προσθήχης εἰς εὐδοξίαν ἡ 

σὴ ἀρχὴ, οὐδὲ γὰρ λαμπρότητος Ἑωσφόρος! εἰ δέ τινα 
καὶ προσθήχην ζητεῖς (80), οὐχ ἂν μείζων ταύττς, 
εὖ ἴσθι, οὐδὲ λαμπροτέρα γένοιτο, ὡς πολλοὶ τἀληθῆ 
᾿βουλόμενοι λέχειν, τὴν σἢν χαλοχαγαθίαν διδάξουσιν. 

Ροττίρό Ππαηασι οα]απἑαξἰ, 4άδΠι ία ρδο ρτουαρίς. Νι]ία φαἱάθιη ϱᾳἱογί ἀορθβσίοπό ἱπρθτίαιη (ὐ1η 

ορι5 Ὠαῦοί, αιιθηαἀπιοάμ!ῃ Ὠθο Ἱμμοίίογ δριεπάοτε. Θεά ΙΑΠΙΟ δἱ οιπηυ]υπι αἰἰφιθιη (Π4ΦΓ88, 
πυίιας ἰδίο, πα ιὶ ογοἀθ, 16ο ΠΙα]ΟΓ πθο ΡΓρο]αγίος οορείροσί, ἱ ρογηιἱ νοιλίαιῖς ει άἰοςδί, ργοδ]ιαίοπι 

(ιαπ ἁἀοοσυιιπί. 

ος. ΕΙΡΕΜ. Σ, ΤΩ ΑΥΤΩ (80). 

δὲ ἨΟΝ εοάεπι αο εΝρετίογε 4ΝΜΟ ἀαία εδ! ας ερὶείοία , αἱ εετίε ῥγοαίπι εεφμεηῖ. ἀ2Ιεῖπι [ὲ5 [ἐ{εγις, 
Ρτουὐμεία εἶτεα [πεπι αππὶ ἀεοεάεμίεηι ΝΘΠΙΣΣΙΗΣ. {αμά(θιι, 1 εργα 4ε Οἰψηρίο υἰάέπινς, εί τοίΐε ϱγο- 
εἰ (μγ, κἰπεκίφιιε αάπποπεί, αἶθὲ αὐ 6ο εα ρο[ἱοδίαίίοιε ἀεθετί, η1νενι ὑπε[ιοαίὴ {ΠιρεΓ[εεί η με ἆε γε[ἰθίυπε 
εοΦΓΕΣΣΙΗ1 γεφκεγαί. 

Τι «αἱάθιῃ ργφιυγδΠ φὔοσιο ἵν ρ]ἠοδυρίήαπι Ἡ 

εὐπνογιθύῦαθ, «οΠνογίθδηιιθ ΓιΙΓδίΙ, Ίιουο βοἱο, ΄ δἱ 

αυἱά Γ6 ποδίτῷ Ώθο ουγ δυΠἱ. Ναπο ἱάπεη 
εοπιπιοάἱββίιη μπι οθβοί ἴ9 οομνοπίτθ, ευη, ἠυσία 
αυ ορίαυαθ, 4 ρυυ]ἱείφ μερος [οτίαγίδ, (υ8419 

ρτιάσηιία ἱηρεπίίᾳπαθ αουιηίηθ ἰταπαυίο Γγιὶ 
Ιοοί, οι]ὰς ουσ ραυΊυπι ριγιὶοἱρος [4οἱὶ {μἱ586- 
1116, 40 νε]υῖ Γαἱφείγ, αι οοµΙοΓΗΠη αοἷο ϱεπογὶ 

ΠΟ ῥροίοεί, ηια]οτὶ ραγιὸ ϐϱ4 [γυςίαιί δις. 
Ὑδγυιὰ ο ορίατθ αμίόειῃ ΠΙΔρηυπι, οοηβοαιἰ 

ΠΕ{ΘΠΙ Ἠδιιά {αοἷιο οςί, Ιία ν]ἀείὶοοί ποὺίφ λαῦοπία 

εοτροίθ, ασπιαάπιούμπι Ἠαῦοέ. Λο αἱ αμἱάσπι Ίου 

οοιικεηί ροβείιηυς, μΕἰἰἱ που Ἰαυθρίπας (παπι ἀς 

ΜοΒΙΤᾶ τε]ρίοηθ ϱυηρεθδδιιΙ 4ποήιιο απεπιάαπι ος 

ροἱἱοἰέαείοιιθ 4εῦθε, φάθμι Ιποβοσίμηι ᾳιοάβπηπιοάο 
οἳ Ἱιπρεγ[οίαπ τοφι]θεῖ). δη π]ηα8, η05 ᾳυἱάθιη 
νου ἁαιρηίιπῃ Ἱηνίίο αΩἱππο [6ΓἱΩΙΙΡΦ. Τι γετο Ώου 

ΕΡὶ Ρογςιιαάο, ἐ6, 41ος Ι( 19 {ω ἰοσο Β8ἱΦ, ποὈίθοπη 
0496 : Αίαιιο παπι ργοεἰνιβ ηοδἰγῖς ἀμοίρις ρτο- 
6ρεγυη ἱίογ ἠαύυθᾶ». 106 Ουὐἱπ Ἱ]]μά 4αοαᾳυο εί 

Ἐποίεις μὲν ἡμῖν καὶ τὴν ἀρχὴν φιλοσοφίαν, καὶ 
ϱἱδ᾽ ὅτι ποιήσεις, εἴ γε τῷ θεῷ (87) µέλει τῶν ἡμε - 

τέρων. "Όμως δὲ χράτιστον ἣν νῦν συγγίνεσθαἰ σοι, 
ἠνίχα σχολὴν ἄγεις, ὅπερ ἐπόθεις (88), ἀπὸ τῶν δη- 

µοσίων, καὶ καθ ἡσυχίαν ἔξεστι τῆς σῆς ἀπολαύειν 

συνέσεως, ης ὀλίγα µετασχόντες (89), χαὶ ὅσα γε ἁσ- 

τραπὴς τῆς ὄψει (90) μὴ χρατουµένης, τοῦ πλείονος 

διηµάρτομµεν. ᾽Αλλά τοῦτο εὔξασθαι μὲν μέγα, λα- 
θεῖν ὃξ οὗ ῥᾷστον, οὕτως ἔχοντος ἡμῖν, ὥσπερ ἔχει, 

τοῦ σώματος. ΒΕἱ μὲν οὖν καὶ τούτου (91) τύχοιμεν, 
τὸ πᾶν ἕξομεν (χαὶ γάρ τινα χαὶ χρεωστεῖς ἡμῖν 
συνουσίαν ἐξ ὑποσχέσεως (92) περὶ τοῦ λόγου τοῦ καθ᾽ 
ἡμᾶς, ἣν πως ἀτελῃ χατέλιπες [95]): εἰ δὲ μὴ, αὑτοι 
μὲν τὴν ζημίαν οἴσομεν ἄχοντες. Σὺ δὲ ἴσθι μεθ᾽ 
ἡμῶν ὢν, ὅπου περ ἂν εἴης (94), χαὶ ὁδηγυῖο ταῖς 
ἡμετέραις εὐχαῖς. Καὶ αὐτὸς δὲ [σθι παρ ἡμῖν µέ- 

νων, ἕως ἂν πνέωµεν (90), οἷς σαυτὸν ἐνέγραψας, οὖδε- 

μιᾶς στήλης ἀτιμοτέροις, χαὶ ἔτι μᾶλλον ἐγγρά- 
Ψεις (96), ἐπειδὰν γένῃ Θεοῦ χαὶ σαφῶς ἡμέτερος, 
ἢ σοὺ (97) γε ἡμεῖς, εἰ τοῦτο λέγεσθαι ἔδιον. 

Ιίθιη ρεεδυπάθᾶ8θ, ἴθ, οὐσηάία ρίείυμι ἀμοθιιδ, αριιά 06 ΠΙΔΜΑΙΓΗΠΙ ορδ6, ἵπ αμ]δ.δ, μυ]]α 

ουἱυηνης ἑη[εγίοσίνης αμί οοπἰεπιριἰογίοθμς ἰεἱρευπι, ἱηδετρεῖθιί : αἰηιο οίαμι μιὰσὶ ἱπδορίαγας 

88, όµι αἆ Όεουπι (6 αὐ)ιμηχετῖδ, Ρρεγβρἰοιθᾳιθ ηοβίογ Γιοτῖθ, ἀὐἱ, δἱ ἰία Ἰοᾳ αἱ δυανίις εξ, Π05 1. 

σα. ΕΙΡΕΝ. ΣΛ’,. Τῷ ΑΥΤΗ (08). 

Γἱεεεάειᾶο Α επιεείαδ, αι! αἲία φμµα[ἰθεί ΟΕΕᾶδΙΟΠΕ, ΠΟΝ ἴοµβε α (γεροτίϊ φο(κάϊπε {16Υ {εεῖῖ, αιλίεκνιφκε 
0) Β/ΣΗΗΗ ργα (εγἰἰ{. (0 μοά 5ιωµπιορετό ἀοίειις, Ἆας ερἰείοία ἀοΐογενι εω εἰφπίβεαυιε. 

Οιἁ αι Ίου οφ ὃ ἱηδοίεηίεῬ πο ργαίοσϊὶφι], που Τί τοῦτο; παρέδραµες ἡμᾶς ἀγνοίσαντας, καὶ λα- 

αηαρίς αγιρὶ Ροιιῖθε, «ιάπι εοἱο αὐ ἰβδ. «ἱ Ὁ θέσθαι οὐκ ἣν, οὗ μᾶλλόν γε ἢ τῆς Ἰχοῦς τοὺς π)η- 

«Άμι Ρουρ. 9ο Ἰαῦος οχδεμιθηξ, 4ο Ρος 
οβρροβἰίας νους» εαρίμμίαγ. Ναπι αἰοφηί 4ο Ι1πὰ 

(8) Δός. 00. Βωμ. δούς, Ρογγίφεης ΡιαΠΙΝ. 
(84) Δοχιμάσεις. ἴια οοἆ. εἰ Μοιιίαο.. δἱο/ο 16- 

αἰί ΕΠΙ]. ἵνα οὐί:. δοχιµάσεις. 
(86) Ζητεῖς. ἴία «οἱ. οἱ ὁοιῦοΓ. ἱῃ οὐ. ζητοίης. 

ο (80) Λας ΟΙ ΧΧΧΙΝ. δοµίρια οἶτοα οι αηὶ 
ὠδῦ, αυἱ ὀψ7 ἱπλ πι. 

(87) Εἴ γε τῷ θεῷ. Ίια οος., Μοτε!. οἱ Οοιμὺοζ. 
411 εηοχ Ἱερίί µέλοι. {π εὐἰἰ. εἴ τι τῷ θεῷ. 

(88) Ἅγεις, ὅπερ ἐπόθεις. Πὰ οοιἑἡ. 140δ ει 2099. 
η οὐιι. ὅπερ ἐπόθεις ἀεδιί. 
(89) ᾿ο1έγα µετασχόντες. ἴίὰ εοι]. [ἰομ., Μογε!, 

ἃο (Οοιμύεί. 1 θ6ἱ1. ὀλίγα Ύε µετασχόντες. 
54] Τῆς ὄψει. Μοτο. εἰ οομιυο[, τῇ ὄψει, 

Καὶ τούτου. ἵια οο. Βερ. 1405, Μοτεἰ. οἱ 

σίον ἔχειν αὑτῆν νομίζοντας, χαὶ ἁπατωμένους ταῖς 

ἀντιῤῥήσεσιν ἡ τοῦτο µόνον ἂν τῶν πάντων ἑτυραν- 

(οιρνο[. [π οι{{. καὶ τούτων. 
(03) Συνουσίαν ἑξ ὑποσχέσεως. Ἶια οος. ἴἶς,. 

1105, Μοτο. οἱ οι. ἵη οί. καὶ τούτων. ᾿ 
(90) Κατέ-ιπες. ἵίὰ ο. 20323 οἱ Β. Μοτε]. πο 

(οιιθ[. ἔι ου]ι. χατέλειφψας. 
κ. άα περ ἂν εἴης. 0904. 1405, ὅποι περ. 

ι. ἂν ἢς. 

ο "Εως ἂν πνέωµεν. [ία οοἆ. ΜογθΙ. οἱ ὁοιη 
υοί Αι «οι. Ε. ὅ, οἱ Μουιίαο. ἕως ἂν ἐμπνέωμεν. η 
ο) ρα εν. 

(6) Ἐγγράψεις. Ιλ 04. 1405. ἵπ οι. ἐγγράψας. 
(97) Ἡ σοῦ. ια (Οοπιῤοί. ρτοροπίϊυθ η, Π] 

οὐιι. ἢ σοἰ. 
(99) ΑΙί45δ ΟΧΧΧΥ. Βοτὶρία εούεῃι ἰοπιροΓθ. 



ΕΡΙΡΤΟΙΙΑ ζ6. 5ο 

νῄσαμεν. Ἁλλ' ἐπιστέλλοις (99) Υε ἡμῖν, ὦ θαυμά- Α η το νι ευὶ αἀλριήδδοιηυς, Αἱ δαἱίθπη αἱὶ 1ος 
σιε, χαὶ τοῦτο ἔξομεν ἀντὶ σοῦ, σχιὰν, ὃ δὴ λέγεται, 

ἀντὶ σώματος. 

Σ8:. ΠΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1). 

φυτῖθο, νὶγ οτ]πιία, ΙΊᾳμ6 ργο ἰ96 αμοὈίις, Ἠου 65 

υἱ ἀῑεῖ εοπδυον]ξ, ἀπιῦΓΑΠΙ Ρτο ὀο5ροΓθ, 

60Η. ΔΕΟ ΝΕΟΤΑΠΙΌΝ Ο60ΝΡΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑ- 
ΝΟ ΕΡΙΡΟΟΡΟΣΝ, 

ἥπε αἁ Νεειατίκηι ερε!οἷα {απιῖ οἶκα δεί ρτειῖ, ί πε ογα{ουιθε παπιεγαγδίν, οκεπια πιοά κ! κι αά 
(μεάοκίκην, ναοί ἀἰφη]ίας αμί πιαἰετία , ΠΟΠ ακΙΕΙΝ εἰψίις ογαοπειι [αείαι. ἴ]απε Τμεοάογείας (3) ερὶειοἰα 
ηομείπε, αἰἰίηκα ριμγ]μὲ ἑαμάατ!ς Κας ρέπο ἰοίαηι ϱοάεπι ποπιἶπε, υεἱ οεγίε Ῥατίεε πιακίπιαπι, Ηἱδίοτίσο ες 
ὑπίεκκίί δοζοπιέεπµ (ὅ). Ιήφὲις Λατγε[ίεογκπι (Οο)δίαπιιοροἰ ἵπεμβθιεταί ϱΟΛΟΓΕ, 6ἱ ἰαίο φγακεαθαίηγ. 
Εμιπεκενιὶ Εεεἰεεῖα ρεγὶεΝἰυ (Τεηυτἰµδ, ΡΟ 510 ἵπ εαπι ἰμάίο, Ῥεγπιοίμς, αγγὶρϊϊ οαἰαπιπι, πί Νεειατῖο 
ΙΟΓΡΟΤΕΠΙ επομίϊῖαε; ΦΙο ἀογμίαμίε, αὐ Αγίαμῖε, Κιποπιἰαπίε, Δασεάοπίαπϊα, πιαχίηιε θεγο ΑΡοΠἰπαγίεἷε, 
Ρίαμιαία α εε υἶπέα, Ι1εεεεία εεξίοεξ (ομειαμΗποροΠίαπα, Ργοσι[εαθαίμν. Ταπι μὲ οειεπιεη!ῖως Νεοίαγ]ϊν 
πμ α[οηκί(μτ, ἱρεϊκε(κὁ ἑηρεγαίοτῖς 2εἶωπι αεοεπἀετοι, ος Αροιἰπατῖὶ (ἱθοίίο, φπόπι ργαο ιπανήυαβ ἠαβε]ναί, 
[αερλειπίας ἱπίο[εγαδί[ες α -ε ἀεδετίρίας πισῖί, δΜί ϱ0ΠΕέΦΦαΜΙ, ἑαεεπίό Νεεἰατίο, ΛΡοί[[ἱπαγίκιες [ἱοεπίῖαια, 

γαεεἰνἀεμάαπι εεεέ αφποεεετε!. (κά οπιπία αἱ ΡἱἱεείΙπο ἑπιρεταιοτὶ ποία [αεὶαι Νεείαγίες, οδίοε[αίιγ 6γεφοτίµ». 
Πεία Νεειατίο ερὶεἰοία υἱάειμγ (γεφοτίες ΤΙεοᾶοκὶο αοίοτ εαπεϊεπάας [εβῖς, φ ΑΜΜΟ 3868 οοΝΙγα Πατείϊεοῦ 
ἰαία εεἰ; ἱάημε Ργαίεγ εαίετα Παθεί ΑΡοΠἰπατίογΜΗΙ , φ10ς πιακίπιε φκυγείῶ 6γεφογὶὶ ερεείαδαµὲ, 4 εαρί!ίθ 
[εθῖε ἀεεϊφμαιῖο. Πιο είῖανι [α» εεί ερἰείοἱῶ Ιέπιρις ὑπινοείφατε. Εαιι φυ.άεπι εἰ αὐ απΠο ὅδὲ οεγίδρτν 
Ρο(μῖ! ϐτεβοτίμε , 4μο ΕΒιποπίην {π (αμραάοσίαπι γεεφαίμς βιεγαί. ΤέιΜΗΙ οµπι {{10 ἱρεο αΏπο τι Κάῑ. 
δεριειηθτἰς οοπίτα ΕΜΠΟΠΕαποε, ΑΡοϊιιπατίοδ, Αγίαποε, αοἑἀοπίαπος, [6η ἐα ἀαΐα [μεγὶε (4), ανα Οθηδίθδη. 
Μμορο]ἱ εἰωθ ία ργαεἱ Ιηιογγομίίοπο ἐίέ ρε[[εδαπίαγ; οἱ ογεάἰθίίε [, εοδάεπη ἰίος παγειίεοε, ος εἰν- 
 ῥίώνα εἰἰαπὶ 6τεφοτίκε αγρε[ιασίε, ἰαπίος 0ος ἵβρεο αἨΠΟ 28δᾷ Ῥγοφγέεεια ἵπ ακάαε]απε, ἐπιο δί ϱγαἰῖανν 
μιρεταίογῖς «ΝδΙΙο [εοίεεο (5), µί οο]]εοίι 10ἱ, Ρροτίπἀθ 4ο Οα1ἱιοιίοὶ, οοἰευταπάί [αευ]αίδιη αυ 90 δἱυἱ ΄ 
ευπιραγασίπἰ. (ομαγεπί αρίίμα μα ΤΙιεοίοϱΜ5 παγγαί οµηι {εῃε αππὶ 988, κ ἠἰκάεπε ΡεπΕ εογδὶε, ό ία 
οκίθκε φιεγεδαίαν (ατεφοτίΝε , εαποί{ µί Αροϊιπασιϊ εοἱἠρεπάαγυπι οοηρτοβαΙοπτη, γοἱ ἱπ ριυ]ἰοἰδ, το 1 
Ρεΐγα(]ς οι οἱορῖῖς οαγοδηί (μου έαίο ; υὲ ἱραί ας οδιεσὶ 4ἱνοΓΦαί ΙΓ) ἱιᾶ γρβύπῃ βοοἱδίοΓ68... ἱπειἱμαοπάοξΙΠη ϱἱο 
Γον) ροἱθδἰλἰεπ] πο Ἠαύοβιιέ, πυ/]αφ 9 ἐἱ9 ερἰδοοροσπῃ [αοἱομάοσυπῃ ργαὑδαίατ αιελυσίιας : ἱρδὶ άυυᾳί6 
ορὶνευρὶ Ποιμίπο ἀθδιιιη], αρρε]ἱα(1οηἱθ να] ἀἱρηίίαίοπι απεϊέα{. 0 εἰπφιία εἰπον [ία (γεφοΣὶϊ ερἰειοίΦ 
οαρίικέ]ε εἰε γεδροπάεΠ!ί, µί εαπι (οη 5Η εμΗοπί ἱμρεγαίογίε οτεππρίαυ [μἱσεό ἀἰζεγοε. Ώγαίέτέα αἲιπο ὁδδ 608» 
ΘΓΝΚΗΙ {0ΝΦε Νιείίκε φκαπι αἨποΟ ὅδὲ εα φιια (γεροτίμς εοΜΙπιειποταί αππίε ὅδ᾽ ει 58] ; φωίόμε, Λεικορβίέο 
πιοτίε εκδίαίο, ΜΗΓΙΜΜΙΠ , ΠΙΟΆφΊο ΒογοίΠθιι οἱθί ερἰεεορμι Αγἱαπί εοπεΗμπ!. Εἰ οεγίε «Ντι Παθηίσεα 
ο... Ρεν Άσε (επιροτα Φοεγαίεξ εἰ «9070ΠΙΕΗΜΕ ἰδείαπίµγ. Όιατο Πἰ οπηῖο τογϊδίωη]ς, ἐπφμέί (2οἱἱο- 
τούκε, Ιαηβιοηίθη) ᾳιιο(/απιιηοάο Ἰ Ποοἀοθίί ἀΠίπΙΗΠι, [ογίο οὗ ΔἰίεΓάΠΙ υχογθηι (αἱίαπη, Ατίάπαπι, ἵπξ ρεο- 
4ἱἱ Ρ]οδιογρίωδ, ᾖου {92 ἱεπιροτο ἀθείαιι, δρίφοορογυπι ἀροπίία πιο οχοἰἰαίμπη, 5ἱνο (αγοροΓ{ 
Νααἰαπχοηί, εἶνο Νδοιατῖ!, δἱγθ οιἶδια ΑΦοοϊί Τοςδαοπίοθηθίν εμἰαοορὶ; ΠΔ οἱ Τηεςφαἱομίο ου ἴθιι» 
Ροτο νουβαῦαίυ; ἱπιρυγαίοΓ : 2εµ ῥροί:μα οιππῖμηι ἐογΗπι φιια ρτεεῖθιια, (μα αά ηιοπΗοπί θες {εΠΕΠΙ οονᾶξ- 
άΐειε. ξα ΡΟΓΓο, «Ώπι αΠπΟ ὅ88 ἱπεμπίε ἀαῑα εἰι [6ς, α οεγὶεἰηιέ[ κάλιο ποῦ αὐιογγεί, θβἰείοίαηι αά Νεειαγἰμι 
εκεμ'.(ὁ 4ΚΝΟ, Ό6ί οἰίαπι οὐ Εἱις 6556 οεγἱρίαπι, 

Ἔοιχε τῖν παροῦσαν ζωὴν ἐπιλελοιπέναι χαθόλου ῃ ὮΌὈεί ουγα οί ριον]άοηί]α, ᾳπῶ ΑΠίθ έ6ΠΙΡΟΓα ηυ- 
ᾗ τοῦ Θεοῦ χτδεµονία, ἡ ἓν τοῖς πρὸ ἡμῶν χρόνοις 
τὰς Ἐκχλησίας φυλάττουσα. Καὶ µοι τοσοῦτον βεθά- 
πτισται ὑπὸ συμφορῶν ἡ φυχἠ. ὥστε τὰ μὲν ἴδια τῆς 
ἐμῆς ζωῆς ἀλγεινὰ μηδὲ ἓν χαχοῖς εἶναι λογίζεσθαι 

(τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα (6) ὄντα, ὡς μὴ ἂν ἑτέρῳ 

τινὶ συµθάντα φορητὰ εἶναι νομισθῆναι), πρὸς µόνα 
δὲ θλέπειν τὰ κοινὰ τῶν Ἐκχλησιῶν πάθη, ὧν εἰ μὴ 
γἐνοιτό τις ἓν τῷ παρόντι καιρῷ σπουδὴ πρὸς διόρθω- 
σιν, εἰς παντελη ἀνελπιστίαν χατὰ μικρὸν προελεύ- 
σεται. 

Οἱ τοῦ ᾿Αρείου ἤτοι Εὐδοξίου (7) αἱρέσεως, οὐκ 

οἶδα τίνος αὑτοὺς παραχινήσαντος εἰς ἀπόνοιαν, 

ὥσπερ τινὸς παῤῥησίας ἐπειλημμένοι, τῇ νόσῳ ἐαν- 

09) Ά.1.1 ἐπιστέ..Ίοις. 69ο. Πορ. ἀλλ᾽ ἵν ὅπι- 
στέλλοις. δἱς οἱ Οοπιυο[. ῴοά. 1405, ἀλλ ἵν) ἐπιστέλ- 
ας. (0. 2045, ἐπιστόλλεις --- 

(1) Δίας Οταιῖο ἉΙ ΥΠ. δοπίρία 4ηπο οἰτοιίεγ ὅδᾗ, 
--Πρὺς Νεκχάριον. ἰ Οοἱὺ. πιοχίτπυ Ἱερίτιις πρὸς 
Κεκτάριον ἐπίσχοπον Κωνσταντινουπόλεως ἐπιστολήν 
οἱ Γθν6ΓΑ ερἰοῖα θ8ί, [σοί Ἱοµδφυε Ἰπίογ ΟΓα- 
(ἰομθς Ἰοομίη ἰαηυθτὶί οὉ Ππιαίοσἰα ργανἰέλγεπι. Εχοὶ- 
ιαί ἰοτρερίονι Νοσιαης απίνάπὸ, Ζεἱησιιθ πιονοί 
αἰνοτθής ἠῶτοιίουδ, Ρίο βΙπάι8 ἀἱρηϊίαίς, οι 
συ»ίηοὺαί γορίς ιτυὺῖθ αη{9ἱύ5. 

(5) Ρία!. ὃ, Ρ1β. 105. 
5) Πίει. Ιὺ. νι, ραμ. 615. 010. 
ἴ (ο. ΤΙεςἀοδ., ἆονοῖς. ἰοπι. Υ], ραρ. 130. 
(3) μυἱάἀ., ραρ. 150, Εἱ. 5. 

Ῥλτποι. απ ΧΝΣΧΤΗ, 

δίτα Ὡοε]ορὶας ἰμογὶ φοἱεῦαί, ΥΙΙΔΠΙ Ώδηο 4οοστυῖβρθ 

ἵπ υηἱνδγδυπι νἱάσίαγ. Λο πεΏῖ ολα] α ρις ἴία 
ἀθιποτθα ἀἰ(ιιο οΕγιία ο8ἱ απίπ]α, υἱ ρεϊναίας νίμο 
ΠΟΡ πιο]υδἰῖα5 η ἱω ππαΙοσσ1η ᾳμἱάθ[ῃ μαπιοτο 167 
ἀμελπι (ιοί αἰἰοαιί {πι ϱγᾶνος οἱ αοοτῦας, υἱ 
ἳ οί 4ἱ1ἱ αοοἰἀϊδθδοηί, Ιπίο]ογαὐ]ίοφ οχἰςιΏἍΓδη- 

05), γογύπι 5ο]ας Εοο]οφδίῶ α/Ποιίοπθς αδρθείθιι ; 

ααἱριδ Φ81ιΠάΙ Ππἰδὶ Ίου (οπιροτο «γα αἰίφιια 
αἀλίροαίας, ἱῃ οπηπἰηιοβΙη ἀθθρογαοῃθίιΏ 5θΠδΙΝΙ 

τοῦ ργονο]νδπίαγ. 
Ουἱ Αεἲ! εἶνο Ειιάοχ!ῖ Ιιωγορίπι ΡτοΠίοπίας, αυ 

Φε α α4ιιο η Ἠαῃο αγτοβαη!ἶαπι αιιάπεἰαπιηιο ρος- 

Ρι]ςί φί 6 ἱποῖία!], νοἰιέ [Πυαγίαίο πιιαάαω αστερία,, 

(ϐ) Τοσαῦτα καὶ τη.λικαῦτα. 0ο. Γαρ. τοιαῦτα 
καὶ τοσαῦτα. Μοῃίᾶο. τοιαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα. Μοτο]. 
υἱρθ19 Ιθοίίοηθδίη ἠαῦθί. 

(7) τοι Εὐδοξίου. Επάοσίαρ Αγίαης Ἰηργρθίς 
λοθγῖπιας ργορυρηλίογ [υιι. Εἰουδίής Μαοράοπίὶ 
6ΓΓοΓΘΠΙ αΓΕΠἰδίπιο οοπιρ]εχυβ ος. Εαποπίας αἱ - 
ἰθιῃ βοεθρίηΠῃ 4 πιααϊςίγο Αεἰῖο ἀομιπα ἀθ παίινὴ- 
τυπῃ ἱμφηυθ]ἱέαίιο (αρία απἰιηϊ αοπιηοηία οἱ «ομίοη- 
εοπο μγοραρανίί, υἱ ἰοἱὰ ΑὐΟΙΠΟΟΓΙΙΩ δθρία, 6” 
ΒΙἰηοίο Λο ποιμίπο, Ευποπιίαµα [ιογί αρροἱαίη. 
Ώυ ΑΡροϊηαγίο, (μοπίαπι ᾖίς οἱ 15 6Γγοιες Γοζθηδθι- 
ἐμτ, αλ]! ἀἱσο, ηο υἱ5 οταµινο, Ἱποίι Εἱ., μὲ ομὲ 
 ρτονοιβίο, 16 θοἱ]ίοοί Γοβοίία [αδιἱδα ροηὺύ» 
γτουί, 

1 



δυἱ 5, οπΕοΟΠΗ ΤΗΕΟΙ ΟΙ δμ3 

ΠΛΟΓΡΙΗΗ δΗΗΠὶ ἱηδο]επίου οβἰθηίΔηἰ, θςοἱθδίὰθ ϱο]- Α τῶν ἐχπομπεύουσιν (8), ἐχχλησίας συνάγοντες, ὡς 

Ησορηίσφ, ᾳιθὶ ος Ρεγηιίδδυ ου [αεἱοπίθμ. Μὰλςθ- 
ἀοπ]δηὶ ΗἱθηΏΙ, [3511056 ϱοοηἰθηἀθηίθ8, 60 (6ἱη6- 

σἰἰατίς ργογυρετυηί, υἱ ορἰδοοροΓΙπῃ οἰἶᾶπ ΠΟΠΙΘΗ 
Ὅ αἰὶ ἱροῖν αβοϊδερπί, αἰᾳιο νω ἓ9 οοίς αρραΓοσηί, 
οδρυίφο οχθθρληί, Εἰθιισίαπι ουῖς διβγαρὶὶς οε]θ- 

Ὀγαηίθβ. Αἱ νοτο ἱηίθδίπωπι πιαῖυπι ποδυΠ, Ει- 

ΠΟΠΙΙΙΘ, ΡαΓυΙη Ίλια ἨαΏεί συοσι0 ΠΗΠΙΘΓΟ 6596 : 

γθγµΠπ πὶςῖ ΟΠη6Φ ἵη Ρογη]οίεπι δυΔπι οχἰήυπιαιθ 
Ρογίγαχθεῖέ, ὀείη]πιθιὶ ος ἁπεί. Δί(ιο Ίσο 
ίαπιοη (οἰογαηί]4. (οἆ αιίοσπι οχ οππίθας ο0οἱθ- 

φ]αςι]οῖς οδἱαπαέἱους καοριυϊφείπισσα, Αροϊίης- 

Εἰδίατυπι Ἰορηίία θ8ἱ, 4ἳοδ ᾖἨαιι] φοῖο αὐοπαίι 
πιοάο ρἰθἰ6 έιδ ουηνθηέυὕΠῃ, Φᾳιο 36 Π08, Ἰνδ- 
ῥοπάοτυπῃ αυοἰοσἰἰδίοια αἱ υῖ αΓΓοβΆβδ6 ΔίΠυθ πδυς- 
3866, Ραδδα [υογέ. | 

Οἱ 4/4ἱ.π] αυίοπι οπιβίηθ Ρεὶ Ἰοπεβείο Πιγίθ- 
εἰς ἀἰγληίβ ἱηδίγυεέιθ οἱ οτιάἀ]έμδ, πΟς πιοάο γουί 
ἀοσίγίπω ραίτοσϊἱη]μπι Πορ], γδγυ!η 64 δἰἶασι οπ]- 

ηἱα, 4ὐ99 αἀνοῖδυβδ 64ΏΔΗΙ οἱ οτλοάοχαπι θάοπι δὐ 
μαγοι]οίθ εχοοφ]λλία βυπί : Ἱοιογβοθη[ίαπι 19Π16ς 
ΕΙ ἃ ἰομυϊίαίο Πποδίγα οδγογόπι βογὶ Παιιάαιιδ- 
αὐαπι Ιπίεπιρβορίΐναπι {αογῖέ, πἰΏὶ ἵπ Πιαηυ8 γο- 
μ]θ9ς Πὑείίυπι Αροιῄμας, ἵη ααο ος, αμ ἀδίτυυῃ- 

υπ, ΠΓδΓΙΟΔΙΠ ΟΠΛΠΘΙΗ ργανἰἰαίδιµ οχοοἀυκι. 1068 
Αγπιαί θΠίιη Ππθ(Δ(µδΩ αἀνθπιῖαπι 68986 ϱΔΓ- 

ΡΕΠΙ Παπ ο) ΠΔΗΙΤΦ Ποβδίγῷ ἱδίααγαίίοηδί οὐ 
υμὴβοπίίο ΕἰΙΙο φθευπάωπι «ἀἱβρεηβαίίοποιῃ 48- 
διπ]ρίδ!ῃ  ΤΕΡΙΠΙ ϱ4ΕΠΑΘΙΗ ᾖ]]άπι ΠΔΙΙΓΑΠ ἵη ΕΙΙο 
|3πι πάς ἃ Ρρτϊηοϊρίο 6866. Αέπιο θυληρθἰίουπι 
αποἀάδηι ἀῑσίαπι ρογρὀσαίη ἀοοθρίυπι αἆ Ώυ]μδηηοάἱ 
αὈθιγά]ίαί]ς. ἐοδίιηοηίυπη ρτα(ορά]ί, αμοά {ία Ἰνα- 
υεί : Νεπιο αεθοπαϊι ἵπ οαίµπι, πὶεὶ φμὶ ἀεεοεκάὶί 

ας ειείο, Εἰίως Ποηιπίεἳ , ἔδηφσδ Ρείυς εἰἶαπη, 

ᾳὐᾶπι ἷῃ56ο ἀθξοεπάίδθεί, Β]ῖυς Ἱιοπιίηίς θβ5οί, 30 
ἀθδοθηάθΏδ ϱΛΓΠΘΠΙ δ6ΗΔΠΙ δοεµπι αἀάμχοτίέ ἱίαπι, 

ααπι ἵηπ οφ] Ἰαὐθυαί, ααπιάδαι Πίο βθδοι]ὰ 
εχοἰδἰοηίοπι, θβδεη/{ἱῶψιιο βι1 ἑηδίίαπι. Ργοίσγί οιμ1πι 
Γωσθυβ αρυκίο]ἰοαπ αοάάαπι ἀἰσέάπι, α΄ ἰοίο 90η)- 

1 2οαἩ. 1, 120. 

(5) Ἐκπομπεύουσιν. Μονίαο. οἱ Μοτε]. ἔμπομ- 
πεύουσιν, Ἱία οἱ θοιηὺε{. 

(9) Ἐξ ἐπιτροπῆς. Ρετηιεείοπεπι, Ἱπαυῖι ΒΠΙ., 
ος ου ἐγβηδυ[ῖ α γετῦο, ἐπιτρέπω' αΏφυγάυιῃ 

ἐξ ἐπιτροπῆς (9) τοῦτο ποιοῦντες. Οἱ δὲ κατὰ Μαχε- 

δόνιον, ἑἐρίζοντες (10), εἰς τοσοῦτον προεληλύθασιν 
ἀπονοίας, ὡς χαὶ ὄνομα ἐπισχόπων ἑαυτοῖς ἐπιφημί- 
ζοντες (143), τοῖς χαθ᾽ ἡμᾶς τόποις ἐπιπολάζειν (13). 

τὸν Ἐλεύσιον ταῖς χειροτονίαις αὑτῶν (16) ἐπιθβυλ- 
λοῦντες. Τὸ δὲ ἑγχόλπιον ἡμῶν χαχὸν ὁ Εὐνόμιος, 
οὐχέτι ἀγαπᾷ τὸ ὁπωσοῦν εἶναι ' ἀλλ' εἰ μὴ πάντας 

τῇ ἑαυτοῦ ἁπωλείᾳ συνεφελχύσαιτο (44), ζημίαν χρί. 
νει. Καὶ ταῦτα μὲν φορητά. Τὸ δὲ πάντων χαλεπώ- 
τατον ἐν ταῖς ἐχχλησιαστιχαῖς συμφοραῖς, ἡ τῶν 
Απολλιναριστῶν ἐστι παῤῥησία, οὓς οὐχ οἶδα πῶς 
παρεῖδέ (15) σου ἡ ὁσιότης πορισαµένους ἑαυτοῖς τοῦ 
συνάχειν ἁμοτίμως ἡμῖν ἐξουσίαν (16). 

Πάντως μὲν οὖν διὰ πάντων χατὰ Θεοῦ χάριν τὰ 
θεῖα πεπαιδευµένος μυστήρια, οὐ µόνον τὴν τοῦ ὁρ- 
θοῦ λόγου συνηγορίαν ἐπίσατασαι, ἀλλὰ κἀχεῖνα ὅσα 

παρὰ τῶν αἱρετιχῶν χατὰ τῆς ὑγιαινούσης ἐπινενόη- 
ται πἰστεως' πλὴν καὶ παρὰ τῆς βραχύτητος ἡμῶν, 
οὖκ ἄχαιρον ἴσως ἀχοῦσαί σου τὴν σεµνοπρέτειαν, 
ὅτι μοι πτυχτίον Ίλθεν ἐν χεραὶ (17) τοῦ ᾽Απολλινα- 
ῥρίου, ἓν ᾧ τὰ χατασχευαζόµενα πᾶσαν αἱρετιχὴν 
χαχίαν παρέρχεται. Διαθεδθαιοῦται γὰρ, μὴ ἐπίχτη- 
τον εἶναι τὴν σάρχα χατ᾽ οἰχονομίαν ὑπὸ τοῦ µονο- 
γενοῦς Υἱοῦ προσληφθεῖσαν ἐπὶ μεταστοιχειώσει τῆς 
φύσεως ἡμῶν, ἁλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἓν τῷ Υἱῷ τὴν σαρχώδη 
ἐχείνην φύσιν εἶναι. Καὶ χαχῶς ἐχλαδὼν εὐαγγελι- 
χἠν τινα ῥῆσιν εἰς μαρτυρίαν τῆς τοιαύτης ἁτοπίας 
προθάλλεται λέγων, ὅτι οὐδεὶς ἀγαδέδηκεν εἰς τὐν' 
οὐρανὸν, εἰ μὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταθὰς ὁ Υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου' ὡς καὶ πρὶν τοῦ χατελθεῖν αὐτὸν 

υἱὸν ἀνθρώπου εἶναι, χαὶ χατελθεῖν ἰδίαν ἑπαγόμενον 
σάρχα ἑχείνην, ἣν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἔχων ἐτύγχανε, 

προαιώνιόὀν τινα (18) χαὶ συνουσιωµένην. Λέγει γὰρ 

πάλιν ἁποστολιχήν τινα ῥῆσιν, τοῦ ὅλου σώματος τῆς 
συµφράσεως ἀποχνίσας' ὅτι ὁ δεύτερος ἄνθρωπος 

ὲξ οὗρανοῦ. Ἑἶτα χατασκχευάζει τὸν ἄνθρωπον ἐχεξ- 

43) Ἐπιπολάξει. Οοἱθ]. {, Μοηίαο., Μογο]. 96 
(οπηῦε[. ἐπιχωριάζειν, ὧν ποεἰγὲέε {οείε αθακί εἰ [τε- 
φιεπίες εἱπί. 

(15) Ταϊς χειροτογίαις αὑτῶν. Νοη γοείο ΒΙΙΙ. : 
ουἱπι Γήβδοί νογίθγο ϱΧ πιαπάαἰο οἱ ἀεἰεφαίο. Νεφιο Ὦ) ΒΕἰεμείμπι εκ εἰεειομίε αμοἰοτέπι φαγτίεπ!εε. Βοἰίιιθ 
οΗἱτη γουικἰηιὶ]ο οϱί Ταουάοδίαπι ἱηαὶρη! Ρρἱείαίο ρ'ς- 
ἀίέμπα, Ιιγεί{οἳθ ΠΙαΠ8586 υἱ 6ΓΓΟΓΘ8 Βύ06 8Ρ8Γµ6- 
γεηί αο ἀἰπιπάσγοηί; νεγυπι 11ο ροιίας ορίπί 
ρηἰπεὶρίθ εἰεπιδηίὴα αΏιίθῃίος, Δἴφμο οορἰοδίᾶβ 60η: 
ειεραμίθς, ηος αιἀαοἷ 9υ09 Ρεἀίδχι]βθθ, αωοά «6 
ο. ἱπιροτα[ογίς [αςθγο ἀ]οοτθηί, ᾳμῶ [αοργοβί. 
ἰ εδτίο Ίου οἱ Τιιδοὐοθίαπη βογιηβίεθο ἐθβίδίυρ 

ποθἱθρ (ωεροσίυς ἵη 604 ία, ϱ0ᾳµ9 δἱἶΔην Ποπηίηθ: 
ἵρουπι ΓορεἙλεηά{ῖ, μἱ ΠΟΠ Α8Ι{ ΠΊαρηο ζοἱο ῥργφάι- 
μή ἑαπηείςὶ Ρροδίδα, υἩ ἱραίις (αείυπι οχουκοῖ, 
εδ δὰΠ αᾳμαιη Ρτο[εγαί. {(.οπιῦε[. ὡς ἐξ ἔπιτρο- 
πῃς τοῦτο ποιοῦντες, 9εἰμέ [αεία τεὶ [ἱοενέία, τοἱἰοῖιο 
εἰ» ρες ο. [αοἰΠί8ίοι γοἱ ατλ]γίο. 

(140) Κατὰ Μαχεδόκιον, ἐρίῶντες. Οοἱκ]. οἱ Βορ. 
Μοηίαο. οἱ Μογε]. χατὰ Μακεδόνιον αἱρετίζοντες. 
Ααεεάοπῖϊ δεί; αά[ιατεπίε». 

) Ἑαυτοῖς ἐπιφημίζοντες. ἵη Ογαἱ. 9, οἱ θοἱὺ. 
ευτοῖς 4θ05ι. 

(οποῦε{. : εΜαγήη αµείογεπι ογά ὑιαίἑοπαπι )αοίαμίεε, 
ναὶ κε αὐ Εεμείο ογάϊπα[οδ 6556 ΥΜΙΙΟΓΘΗΙ αραγφεπίες. 
Αι Πυ]υςοάἱ ΙπιεγργθίαιοΏςρ ΟΓῶεο γἐεροηπάετθ 
που γἱἀεηπίυρ. 

(14) ΣυγεφεΛκύσαιτο. Ἱια Εορ. ἰη θδ{. συνεφελ- 
χὐσοιτρ. 

(15) Οἶδα πῶς παρεῖδε. Οοἱδ]. 3, οἱδ' ὅπως περί- 
ιδεν. Πορ. ἰἱἀ. οἵδ' ὅπως περιεῖδε. Ὑοτιΐι Οοιιδεί. : 
δή πιοᾶο πεθἰεκί!, 309 φυ39ἱ ποῦ αὐγεται, (υ 

απ! που φαἱἱ5 ρεγυ)ρἰ]ῖθ ος ερἰβδοορα!ϊ πιυπεγς, 
ἱηδὶπιυ]αῖ]ο οἱ. . 

(16) Τοῦ συνάχεικ... ἐξουσίαν. Βεμ. τοῦ συν- 
άγχειν παῤῥησίαν. 
1 Πτυκχτίον ᾖθεκ ἓν χερσ{. ἵια 05. 4, Οοἱε]. Δε 

οἱ. ὔ. Λι (οἵδ]. 1 πτυχτίον γέγονεν ἐν χερσί. Ὀϊευπι- 
46 γεγῦιπι ἀεογαί {ῃ οὐ1ὲ., υἱγιπαιιο ἱορίί Οοπις{. 

(16) Προαιώνιόν τια. ΕΙ. : αλίεκαεκίατεη 
φμαπιάσηι υἱάε[ἱεεί. 



ο ο 

θεότητα τοῦ Μονογενοῦς τὴν τοῦ νοῦ φύσιν ἄναπλη- 
ρώσασαν, µέρος Ὑενέσθαι τοῦ ἀνθρωπείου συγκρά- 
ἔατος (19) τὸ τριτηµόριον, φυχῆς τε χαὶ σώματος 

κατὰ τὸ ἀνθρώπινον περὶ αὐτὸν ὄντων, νοῦ δὲ μὴ 
ὄντος, ἀλλὰ τὸν ἐχείνου τόπον τοῦ Θεοῦ Λόγου ἆνα- 
φπληραῦντος. Καὶ οὕπω τοῦτο δεινόν’ ἀλλὰ τὸ πάντων 

χαλεπώτατον, ὅτι αὑτὸν τὸν μονογενη θεὺν, τὸν 

κριτὴν τῶν πάντων (20), τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, 
«ὖν χαθαιρέτην τοῦ θανάτου, θνητὸν εἶναι χατα- 
σχευάζει, χαὶ τῇ ἰδίᾳ αὑτοῦ θεότητι πάθος δέξασθαι, 

καὶ ἓν τῇ τριηµέρῳ ἑχείνῃ νεχρώσει τοῦ σώματος, 
χαὶ τὴν θεότητα συναπονεχρωθῆναι τῷ σώματι, χαὶ 

οὕτω παρὰ τοῦ Πατρὸς πάλιν ἀπὸ τοῦ θανάτου δι- 
αναστῆναι. Τὰ δ' ἄλλα ὅσα προστίθησι ταῖς τοιαύταις 
ἀποπίαις μαχρὺν ἂν εἴη διεξιέναι. 

ΕΡΙΡΤΟΙΑ ο. 

νον τὸν ἄνωθεν ἥχοντα τὸν νοῦν μὴ ἔχειν, ἀλλά την Α ἰοχίμς οοἵροτθ απτι]δυπ : 

ολ 

ΦδεκηάµΣ Άοπιο ἆε 

οἱο 3. Ὠοϊπάθ ἨΠοπιίπθιη ἐ]υπι οα)ἰέις γοηἱοηίσιη 
πιοηίθ πιηίηιο ργφράἰέμπα 9996 αθδοξίέ, τοῦ Εμ] - 
πεηίιῖ ἀθίίδίθπι πιεηίί6 Παίαγαη δυρρἰοπίοπι, ἴος- 
εαπι ἨηβηΦ οολρπιοπιαιοηίς οἱ οοπ]υπείὶοπίς 
Ρατίθιῃ οχρίιίοςσο : αυοἆ πἰιηίγαπι Δηἵπια εἵ οοἵ{- 

Ρις )υχία Ὀυαπίίαεόπῃ 1η ϱ0 θἱπίέ, Ίηδης αμίοῃ] πι- 
πΊπ] ; γοίυπῃ εἶαθ Ίοουπι Ὑοετρὶ ἀἰγ]πίέας ιρρ]εαξ. 
Νθο ου αάλιο ᾳεανὸ εδ; ε6θοἆ, αυοά οπιβίαΠα 
ἱπάρηιθβίπωμπω αίαιο αἰγοςβαίπιυτη., ἱρουπ αὐὶ- 
βεηίίυπ Ώδυτ, οππίσπα ]υάίοθηι, υἱί ἀἱοἱοβθΏ), 
παθΓί]ς οχθἰἰηοίοζθί!, Ππυγίαίθαι 65666 ἀοςθξ, 36 Ρ{0- 
ὕατο μἱΗέων, Ρρτοργίδαυθ δυα ἁῑνίηϊίαίὁ ῥδδυπα 
6Ρ66, Δί4ιι6 ἵη (τά μάπα ία οογροτἰς πιοτίο ἀῑνίηί - 

ἰαίοπι 4υοσυ96 αἰπυ] ουπ ϱΟΓΡΟΓΘ Πιοζίυαπη [μἱοοο, 

φἶοηθ εωσββ Ραϊεῖς ΟΡΘΓΑ α Ποτίο αἆ γἰίαπι Γ6- 

ψορλέδα.. Αἱία δυίθιη οπιηῖα, αυ Ώυ]αςπιούί αὈφατάιιαέίους αά]οῖὲ, ἱοηράὴ [αδΓῖξ 60 Β1ΠΙΘΩΙΟΓΑΓ6. 

Εἰ οσέννν οἱ τοιαῦτα φρονοῦντες ἐν ἑξουσίᾳ τοῦ Ώ Ρτοὶμάο εἱ ἰἶδ, ᾳυἱ (α]ἷα δεηῖυηί, ερίύς Ἠαῦθγα 

συνάγειν γίνονται, σχοπείτω σου ἡ ἐν Χριστῷ εὐδό- 
χιµος Φρόνησις, ὅτι μὴ συµθαινόντων ἡμῶν οἷς ἐκεῖ- 
νοι φρονοῦσι (31), τὸ λαθεῖν αὐτοὺς ἐξουσίαν σνν- 

άξεως, οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ ἀληθεστέρους τοῦ χαθ) 

ἡμᾶς δόγματος νοµισθῆναι. Εἰ γὰρ ὣς εὐσεδοῦντες 
ἐχεῖνοι διδάσκειν ὡς φρονοῦσι, χαὶ χηρύττειν ἓν 
παῤῥησίᾳ τὺ χαθ᾽ ἑαυτοὺς ἐπιτρέπονται δόγµα (393), 
ὅῃλον ὅτι χατέγνωσται ὁ τῆς Ἐχχλησίας λόγος, ὡς 
τῆς ἁληθείας παρ᾽ αὐτοῖς οὕσης. Δύο γὰρ ἑναντίους 
λόγους περὶ «οῦ αὐτοῦ πράγματος ἀληθεῖς εἶναι, 
φύσις οὐκ ἔχει. Πῶς οὖν ὑπέμεινέ σου ἡ μεγαλοφνὴς 
καὶ ὑφηλὴ διάνοια, μὴ χρήσασθαι τῇ συνήθει παβ- 
ῥησίᾳ εἰς διόρθωσιν τοῦ τοσούτου χακοῦ; Αλλ) εἰ χαὶ 
μὴ πρότερον τοῦτο γέγονε, νῦν γοῦν διαναστήτω ἡ 
ἁμίμητός (35) σου ἐπ᾽ ἀρετῇ τελειότης, χαὶ διδαξάτω 6 
τὸν εὐσεθέστατον βασιλέα, ὅτι οὐδὲν χέρδος ἔσται 
τῆς λοιπῆς αὐτὸῦ περὶ τὰς Ἐκχχλησίας σπουδῆς, εἰ 

τὸ τοιοῦτο χαχὸν ἐπὶ χαθαιρέσει τῆς ὑγιαινούσης 
πίστεως, διὰ τῆς παῤῥησίας αὐτῶν χατισχύσει (34). 

ΣΓ’, ΘΥΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΩ (95). 

Ιοαί, Ἱ]αά ναϊίπι εαφὶἰοἰ βίᾳιθ εχροηάαἰ ἰτα ἵη 
(μτὶίιο ἡἱωδισὶς ρτυάἀθηιία, ααοά πουίφ ποη ἰάδσι 
ᾳεπΗσπείριις αο ἱί, οΦ:ᾳ9 ἡαῦεράϊ Ροιερίας Γ]ἰς 
[αεία, ΠΙΕΙ αἰίυά οί, 4α4πι 60Γή1 ἀοοἰσίπααι Π0- 

δἰγα νεγίοσοα οχἰσϊπιασὶ. απο οἱ 1ΐ9, αἱ οἱ Ρίο 
ρου(ἱοπιί]ηας, ος, ας οδουμπί, ἀοοοτο Ινογεφιθ 
Ρτοσιμ]ρατο Ρογπιαἱέυν, ααἱς πυη γ]άεί Εορδαία 
ἀοείσίπδαι οοπἀθπιιιατὶ, Ρροτἰπὶ]θ 4ο τνοσίιαίθ αὐ 
Π]οτωσν ραπ]ῦμς εἰαηίε! Ἀθαυθ θηΐπη ΓΕΓΗΠΑ ηΔ- 
ίυγα [επ, ἆυλο ἆθ θαάθε τὸ οοπίταγίἰαρ ἀοοίπίῃμλς 
πογας 6866. Ουοπιοάο ἱβῖίυς εκοείευ6 οί ργβείαης 
Απίπιις (αυς οἱ ἑληίΐί Πδί εοττεοίοηος 169 
σοηθαθία Ἰωεμαίο που μυ ουριηυὶιἳ Ὑδτυῃ 
οἰἰαπιςὶ ποπάμπ [αοίμπι 68, πίπο δα[ίεπι Ιηϊπιὶ- 
μα0ἱἡ1ς έα πιπιετίδᾳυαο οππῖΏας αὐθο]ιία νἱγία 
εχοἰιείωγ 3ο ΡρἱθδπΗδβῖυπι Ππηρογαίοτοπ ἀο0Θ6ΔΕ, 

πΙηῖ] ος Γοῖφιιο ἐρθὶήθ 6{ρα Εοο]θθίὰβ βευά{ο γοὰί- 
(νυηὶ 66606 υἱια!ίΐς, 8ἱ ἰαἱο ΠιαίυτΏ αἆ βάοὶ 64η 

δνθΓβίοηθπι ρος ερταπη Ἰεγέαίθαι Ἱἱορηίίαπιαιιθ 
ργανα]θκὲ. 

σα. ΝΑΙ ΕΝΤΙΔΙΑΝΟ, 

(αίεγαε Ογεφοτῖι ερἰείοίας φμ εκρεγειωεί, επἰγειῖς οἶνε υἱίῷ (επιροτίδας εεγἰρίαε [μΐεςε [ἱοεί α{Ώγπιατο. 
έωπι αιίεηι {ία οπιΝἰ ΡΤΟΤΟΝΡ ΙΕΠΙΡΟΤΙΩΗΙ επαταείέτε οἰπί ἀεείμίς, ἱπ (απία τετωπι οὐσειγίίαί6ε, επι ἱροίς 
4ΜΗΝΗΙ αποϊφπατό ροςεἱθῖ{ό πΟΝ αἱ, κα! εγὶί πμπο ἐπί ἵίας ογάἰπεΠι «εΥΌαΤΕ, ἐἱ φις ργὶμε άαία υἱάευνπίμη, 
Ργἰογὶ φιο 
κιίναµὶ οἱθί [κοειι αἱ εἰαγίίαίειι ργαβεΗ. 

5 [ 6ος. αν, 17. 

9) ᾿᾽Αγθρωπείου συγχράµατος. Ποᾳ. εἰ Ο5. 3, ἢϐ 
ἀνἀρικίνος συγχρίµατος. 

(209) Κριτὴν των πάντων. Ἱα Βορ. οί Όγ. 3. Ιη 
εὐ1ι. τῶν ἀθεβι. Βείογὶ Μυπίηςο. ος Βθμ. χριτὴν 
πάντων, ὄντων ἀρχηγόν. Λι ἵῃ Με(ίορο, Ἰπ1υἱἱ Μο 
γοὶ., ἱερίίν ἱηίυιη χριτὴν τῶν ἁπάντων. ἵη οοἀ. 
ναοιο Εγαηεὶφεί Ἱ, χριτὴν τῶν ὄντων, τὸν ἀρχηγόν. 

(31) "Οτι μὴ συµδαινόντων ἡμῶν οἷς φρονοῦσι. 
Ει]]]ας : φμοά ον ποβὶς ονηι εογµι ἀἆοφιπαιέθνε 
Λο εοπυεμἰαϊ, εΦ!με Λαθεπάἰ ρο[δείαίεήι ἐ{{]ε [αείαπι 
ε:δε, πὶ! αἰϊμά εδ φμαπι εοτωπὶ 4οε(γἶπαπι Νοδίγα 
δεγἰογέηι 6 ΗΙΜΑΓΟ. 

(92) Ἐπιτρέπονται δὀγµα. ἴπ ογα(ῖοηρ 3 γογυπι 
δόγμα ἀάεςί, που Ἱεριτυρ θἐῖαι 1η ἱγίυις οοεἶνις 
(οἱδθει]πῖς, ΠΙΘΙΠΡΘ 1η ἰἷς ας δἰσιαηίυν ὅ, 6, 9. 

ίρεο εοἰἰουεπίαγ; φμώ εἰάεπι, εοάέπινε ἀὲ αγφιπιεπίο εετὶρια, )Ηπία εο ἱππίρεπι ΡΟΝΩΜΙΗ, µί 

(35) Ἡ ἀμίμητος. Ιίὰ Οοἱς]. {, Ώορ., Μοηπίλο. οἱ 
ζομιοςῇ, θµαπ Ιδοίομοιὴ 5οευέυδ δρὲ ΒΙΙ. η οι. 
ἁμώμητος, ἱπεμίραία. , 

(24) Κατισχύσει. Αάάυηί Οοἱθ]. ἲ, Ἐδμ., Π6ςΜοΟΝ 
Μοπίαο. οἱ Μοτε|. ἑῤῥῥωμένον σε χαὶ ὑπερευχόμενον 
ἡμῶν ὁ Χριστὸς χαρίσαιτο ταῖς αὐτοῦ Ἐκκλησίαις 
τὸν χοινὸν προστάτην τῶν Ἐχχλησιῶν, ἱποοίνπαδηι {ε 
αὲ Ργο ποθὶς ογαπίδηι (η γἱείνς Εεοεκίὲς εί [αγβία- 
ΙΠΥ ϱο ΠΙΕΙ Εεοἰεείατμπι 4ε[επεογεΝι. δἰΠιίθΠι 
εἰααδ]ηὶ ποηπυ1ἱς (γοροείιις αρροριίί ορἰσἰοἽῖς, 
πο ΓΓΑ θ8δῖ αριά φαηείο Ραΐέθς; Ὠδπο ἴδπιομ, 
ἐποίς οοπιροί , πον ἡαῦο Οοἱὺ. πιαχἶμωνς, πες οο6, 
εχ η μομί 19:10:68. 

(30) ΔΙίας οΧΟΝΊ, ορια 9046ΠΙ 4ΠΠΟ. 



οὐ 5. ΟΠΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ ὅςρ 

ΕγίογεΙ ΠΙΕΙ εας [ος οὐ(ἰπόαί ἐρὶειοἰα αἱ Ταἰεπεπίαπωπι, σι φμίάεπι ροδἱ ἰίαπι εεγὶρία δεί ο αἲι 
Ῥγο ἰρεο γαἰεπεπίαπο απἰὀ εεγίρσεταί, μί επι ῥτα[εείο οοπιπιεπάαγεί. Ἰπ ἰεία Όέγο 4 εο φπεγέμτς (αἱρρε φαὶ 
ευπι ΑΤἰαΠΙΟ ΡεΥ ΙΗΠΠΙΜΠΙ δοεἰμε οτίτεο εοεθί!, αἶνε, 4 αἷε ἑρεε (γεροτίκε, Οοαγαία ο]θοῖι. Οασυἱαπι επίηι 
εἰ ΑΓἱαηΖΗΠΙ εμηιάεΠῃ ΟΕ 6156, ΠΟΠ ἐπιπιογίίο Βοἰίαπαὶ υυ[Νηί εοπέιπαίογες (36), οἳς (απιεν, μὲ ΑγίαΠ25 
ἐροίις ΠΟΠΙΕΝ [μεγίί υἱοί, ἐπίτα σκεπι οἱ εεεἰδείαπι Ιιαδεδαπί δαποὶ ΠιατίψΓ6ε, εἰ Ῥτορε οεε(δείαπι ργα ἀἰοίκηι 
ΜΗ Παθμοεγίι (τερογῖμε ῬΡγορΓίο Ποπιῖπε ἀῑείιηι Ο10ς]α, μὲ εοἰεπί εἰἶαπι 4οΠΙΗ5 Πογιίφμό εἰπῃα{ἱ εµπι ἐπ 
ᾖαθὶν Ποπιεῖ ΛαθεΤδ. 

γαἰεπιἰπίαπις ϱ τεθῖοπε ῥγαάἰοίὶ [επιίπας εοἰ[οσαγαί, ϱκἰθ οοπερεε(ἰᾳ (γεφοτίνε, εμἰ εασαιἰς εετοαπάς 
ήΊπια εµγα [μὲ:, γε]ιοξἰθ δἱ τπη ΝΗΗ δµαγυ ἰαυοσίθις εἰ [6 Γ6ιιΦ αιιάγπι δρϱο ἀμοθυαίας, ο[}ιισίε οί α[ὶο 
ειέφγαυϊι. ΤγαηκίΗ( αἱ οθενι5, ἐηφμὲι Βαγοπῖμε, Β6πεχ ἱπῃγπηῖδ ρεάίθις, οἱο, 

(ατυαία Ρος δυΏΙΠΙΗΠ βοθ]ας ο]ἰοίπυς, Αίαο, Α Ἐξελαυνόμεθα (21) Καρθάλης ἀνοσιώτατα. Συγ- 

υἱ ἱταραάϊα νγογυῖς ποπ] ἠηπουέαε1ς υἱας, ο]λοἱ- 

πι, πο αἱάθιῃ Φ6ΓΠΙΟΠΘ, 884 γ6 ἱρδα δΗΙΠΠΙΑ(Η6 
ε1ῃ γἱοἱεηίἰΔ. Μυ]ίο οηίΏ πιοἰῖας ογαί, (α0Ηἱα ρι- 

ὑἱ]εο ργοροθϊἰα ηοΡίς ςδ0θβ8ἱΟΠΘΙΏ ἰπά]οθτθ, µη . 

Ρεῦ Ιηἱ6Γ68, 4:18 ϱ γορίοπθ ποθίτὶ οο]]οσαθεὶ, γἱίε6 

Ε{ανίαίστη οἱ 4Η ΟΡΙΔίΘΙΩ Ἱπίογοίάρτθ, 4ο αμοῖ]άϊὰ- 
πυπι ἀείδευς ϱἳ πιαἰοά]οθηιίαπι αἀάηποτο, 30 Ι{ς6 
Ρτοβαδοθηίε, αἱ ΙὈθπίος Ιἱς, αἱ ἱέα αἱδὶ γίνοι- 

«1η ριορορυθευί, υἱ πο γἱνίωυς, οὐ ἱγεσίαηί. Λο 
πἱαϊ Ώου ἀῑοία αυι]ας θ8ἱ, η08 4οᾳυ6 Ρος Ενα 6 
ῥαγα(ρο οχρυ]]θε. Ἐδι αυ]άσπι [αοῖ]ο αρεοϊίορυπι 
αἱααθδιη ργΦίοχίέυπη ἱηνοηίτθ, (θᾳ16 ϱχ6ΠΡ4Γ6, αἱ- 

4πθ Φ0υ4 ἀἰεερθ γ]ἀθγὶ, ΏΕΠΙΡΘ ἨΟΒ 4 ἰθ πη]ηϊπιθ 

εἶίοί, τθζυπι ΕἨίπο Ρροξἱἡφ ἨΟΠΟΓΘ α {9 α(Ποί , ᾳυοά 

ποῬίς γ]οῖηυς 6566 ουρἰδθ : αἀάερ θἴίαπι [ΟΓ{4β86, 
αποά πο απίοθ, δὲ, μέ ϱοβηαίο8 ἀθοσε, ουπιρ]ουά 
ναί, ἁίᾳυθ οἰίαπι αἱήαθίπ ος οπ]οἰεἷα ποδίτα γα” 
οἑπι 03Ρ659. Ἠοο ΔΗἴΟΠ ΠιθΓΙθΘ 6Β6ΓΠΙΟ θ85ὲ, ΠΟΠ 
εοδ. Ύ98 θηἶπι, 6υ αἆ Ὦνῃο ἱοέυσ αοοθά!ες , οἱ 

οχοἱρίπι6, οἱ απιρὶεοίπατγ, Αά ἀοπιοδίίοιπι αι - 
έοπι (οηιἱπατυῃ ἱππροτίυτο 1170) Ιίὰ πος ρτουἱρίθπιυς, 

υἱ κἆ υἱροτίηος Ἱπιροίάαθ. Αο Πποδίτα αυἱάσ Γε6 
ῄποπι Ἠδυθηί. (ΙΓοιπιθογίρεί δυΠιυ8, ηος ἱρ9ος οο]- 
ερίηυθ, Ππυ]ίαπη πουὶθ ἱπιροριίπιις, γοἰῖοις αἱ 

πιαπά υπ ηρρίτατυπι ἰαυογίῦαφ, οί 16 γεῦυς φὐΔ- 

γµπ 6ρϱο ἀιοθύδιωυς, Ιοπρασιθ α β2ηοίοθ πηλγίἰγ- 

68, οχουβαπάϊ Πποβίγὶ 681194, ΟΓ4ἱἱοπ6 λαδίία. Οπι- 

πο, θἱαῖ ος ργανὶα εἰ 4οθΓΏὪ δυηί, Δίί4Π1ΘΩ πηούο 

οοηβθΠίαΏΘΟ γυἱ πΠορδίγῶ ἱηφέιίο α ποΡὶς Ρροτ(ο- 
γυηίασς, πο βγανίογα οἱ πιο]οφίίογα βυπίέ, αἵαπ 6 
(ᾳαοά (θετο |αςθὶ βΗΠι9) ος υερίρυς ἵη ατθες πηὶ- 
μγαίο. Τι Υ6Γο Ίουυπι αωἱάθπι τοἰίτα ἀῑυιῖας ἱπευ- 

ίδ, {ὐλωι ἡἰ, αι] Ρρτίυ8 ουηὶ ἱηοοίαδγυπὲ; οαδίίσ6 

(20) 9 Ἠαἲὶ, ϱρ. 234. 
(37) Ἐξελαυγόμεθα. [ια ορἆ. Περ. 1405, δἱ αἰἱἰ. 

Ίη οι. ἐξελαυνόμενα. 
(98) Τῷ τῆς τρα]ῳδίας. Ἱια ο0ἆ. 2023, εἰ 1405. 

[η οἁ(ί. τό. 
(24) Ἐξελαυνόμεθα δὲ. ἵια εοὰὰ. ἆπο Πορφρ. ἵη 

εά1ι. δέ ἀοθρι. Αἰ]ιάετο νγἱἀδίιτ ποὺῖς ὤτοροσῦίυς αἆ 
πιά Ειπρὶῖδ η Β/ωηίνς. ὁ91, υἱϊ Ρο]γοίερι ἵη- 
(θγζοραί δοσβφίο : ἔεες ὁπε{[ΕΠΙ, ΠΟΠΠΕ Ππαίκι πλα- 
4πμηι 6) Μααἰπιι, τοβροηάοί Ροἱγηίοθθ, γὲ Ό6ΓΟ 
μα] ἐδί (παπι νεγδὶκ, ἔργῳ δ' ἐστὶ μεῖζον, ἢ λόγῳ. 

(50) Γυναιξίν. Ἱία θατ. 1405 οἱ αΏἰἱ. ΕάῑΙ. ἐν Υυ- 
εν Μος ἡμῶν. Ιἰὰ οοἆ. 20343 οἱ ΟοπιΏε[. [π δά1ϊ. 
μῖν. 

5Ι) Εὐπρεπές τι, καί, οίο. Λάάϊπιις χαί ες εοί. 
3105. Μοπιαο. οἱ Μοτο]. τὶ ἀπρεπὲς, χαἰ, οἱο. 

(53) θέ.Ίογτος. Ο0ἀ. Τομ. ἐθέλοντος. 
(27) Ὑμᾶς μὲν γάρ. ἴια οοἆ, 1405, οἰο. ἵη οἁί. 

«ἂν ᾖοοςἰ. 
}ὶ Κατεσοφίσθηµε», εἰς. ΟοιΠῦεΕΓ. : (ομρνγεδεί 

χρήσομµαι γὰρ.τῷ τῆς τραγῳδίας (28), μικρὸν ἐναλλά- 
ξας. Ἐξελαννόμεθα δὲ (29) λόγῳ μὲν οὐδαμῶς, 
ἔργῳ δὲ χαὶ πάἀνυ σφοδρῶς. Πολλῷ γὰρ βέλτιον 
ἣν προγράµµατι χηρύξαι τὴν ὑποχώρησιν, Ἡ }ν- 
ναιξιν (60), ἃς ἀντιπροσώπους ἡμῶν συνῴχισας, τὸ 
σεμνὸν τοῦ βίου περικόπτων, χαὶ χαθηµερίην ἀσχη- 

μοσύνην καὶ βλασφημίαν παραζευγνὺς, παρὰ τῶν 
ῥᾳδίως ἑπηρεαξόντων τοῖς οὕτω ὅῇν ἑἐλομένοις, 
ὥσπερ ἡμεῖς. Εἰ δὲ μὴ τολμηρὺν εἰπεῖν, καὶ ἡμᾶς 
τοῦ παραδείσου διὰ τῆς Ἑὔας ἐχθέθληχας. 'Ῥάδιον 

μὲν γὰρ εὑρεῖν εὐπρεπές τι, χαὶ (51) ἀφοσιώσασθαι 
χαὶ δόξαι δίχαια λέγειν, ὡς οὔτε ἐξωθούμεθα παρὰ 
σοῦ, χαὶ τιμώμεθα Ὑειτνιᾷν ἡμῖν θέλοντος (69): 
προσθήσεις δὲ ἴσως, ὅτι χαὶ δεξιοῦσθαι φιλιχῶς τε 

Β χαὶ συγγενικῶς, Καὶ τι παραπολαύειν τῆς φιλίας 

τῆς ἡμετέρας. Τὸ δὲ λόγος, οὐχ ἔργον ἐστίν. 'Υμᾶς 
μὲν γὰρ [56) ἐπιδημοῦντας τῷ τόπῳ, χαὶ δεχόµεθα, 
χαὶ ἀσπαζόμεθα. Οἰκαρχίαις δὲ γυναιχῶν οὕτως 
ὑποχωρήσομεν, ὥσπερ ἑἐχιδναίοις ἑἐπιδρομαῖς. Τὸ 
μὲν οὖν ἡμέτερον ἔχει πέρας. Κατεσοφίσθηµεν (54), 
συνεστάληµεν, ἡμᾶς αὐτοὺς τετιμήχαμεν, ἀφέντες 
χαὶ πόνους χειρῶν ἡμῶν καὶ ἑλπίδας, χαὶ πολλὰ τοῖς 
ἁγίοις ἀπολογησάμενοι µάρτνσι. Πάντως εἰ καὶ βα- 
ῥέα ταῦτα χαὶ δύσφορα, ἀλλὰ χαθ᾽ ὁδόν γε τοῦ χκαθ᾽ 
ἡμᾶς βίου (65) φιλοσοφούµενα, καὶ οὕπω (ὄ6) τοῦ 
πόλεις ἐχ πόλεων ἁἀμείδειν (ὃ φέρειν ἐχελεύσθημεν), 
φορτιχώτερα. Σὺ δὲ τὸν τόπον οἰχοίης (617) µακχρό- 
τερα μὲν ἣ χατὰ τοὺς προενοιχήσαντας (δ), σωφρο- 
νέστερον δὲ ἣ ἑἐλπίζομεν, ὡς ἂν µήτε τοὺς ἁγίους 
ὑδρίζητε (29) μάρτυρας, µήτε αὐτοὶ πλήσσησθε τῇ 
παροιχίᾳ. Ἐκεῖνο δὲ πρὸ πάντων Δσφαλίσασθε, τῶν 
καθιερωµένων τοῖς µάρτυσι φείσασθε (40) ἵνα μὴ 

καχῶς περί τε ὑμῶν αὐτῶν, χαὶ τῶν ὑμετέρων βου- 

αε εοετε εἰ εΚΠΙΝΕ, ποες ἱρεὶ σειἰπιατίπιμε, Ι.Ν ίίαι- 
φμε ποδὶε ἐπάἰσίπικε; ᾳαςὶ ᾳυἱ δροπἰο εθἆστο πιο]- 
πυβ, σάΠι 6 γὶ]οίηο [οπιίηὰς ἠαῦστο. ΝΗΙ{ οἰαγίυφ; 
.. ΒΙΙΙ. θευθ ἡ (πιο τοσα 6, αἱ οἵλιη Ι6ρεῃ- 
ίπ ϱΓ0 τετιμήχαμεν ρτγορομὶί τετιμµωρήῆχαμεν. 
ο) Καθ) ὁδόν γε τοῦ καθ' ἡμᾶς ϐ ου. ΕΒι]. : 

πιθάο ειμετὶυτὶ ποείγα υἰία οοπεεπίαπεο. 09ΠΙ0ΘΓ. ; 
εἶνε οκαπι ἰποἰμίπινς, οἱ τα[ῖοπο. 

Καὶ οὕπω. ἴία εοἆ. Ἐερ., Μοτεῖ., θοιιδε[. 
40 ΒΙΙΙ. η θάῑῖ. χαὶ οὕτω. 

ὀῇ) Οἰκοίης. ἵια 0. Εάῑι. οἰχείοις. 
ὦ8) Προεγοιχήσαντας. Οοἱ. 3406, πρόσθεν οἱ- 

Ὀ χήσαντας. ἰία οἱ Μοτε]., ααἱ εἰἶλπι ἱθβῖί προενοιχέ 
σαντας. 

59) Ὑδρίζητε. [ια οοἆ. ἵπ οἁῖι. ὑδρίζοιτε. Μος 
πλήσσησθε. Ἶια οοἆ. θἱ λογαἰ. Ἶη εάῑ!. πλήσσοισθε. 
ί ) Τῶν καθιερωμιένων τοῖς µάρτυσι φείσασθε. 

ΡΙΗ.: Νε φιίά ἀάγίις ην εν φιὶ πιατιΥίθκα 5ὐνθ 
εοπεδεζα ΓΗ, οαἰμα(ἰδ. 



πα] ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α 661}. οδ8 
λεύσησθε, πονηρῷ τῷ ἐπεισοδίῳ τὰ ὄντα φθεί- Α αυίοπι, 4481 6ΡΟΓΑΠΙΗ6: αἱ που πιαγιγηῖυύς οονίι- 

ῥοντες. 3 ΠηΘΙΊ4ΙὮ Ἱπ[οταί{ς, πθο ἱροὶ Ώ]α5πιυς] Ἰηρο]αία ρος- 
ου Μἱαπηίαὶ. ιά αιἱοπῃ απηίο οπιηἰα Ργονίάθίο, αἱ 4ξ 19 αυ τηαγιγτίρις θαΠἱ οοηθθογαίὰ ΠαπΙΠι οἳ- 
Εἱμθαί[θ; πθ αἱἱοπιί, οἱ γουῖφ, αἱ γοῦιθ γεβἰεῖθ ππαῖο οοησυ]αί, (αου]ιαίῦας γοβιτί ῥρες Πιᾶ]Ιη 

ΔεοθεβίοΏθΙη, Ίαῦθπι 6ὲ ρογηὶοῖθπι αΠοεγοηίοθ. 

ΣΔ.. ΑΔΕΛΦΙΩ (11). Ο0ΙΥ. ΑΡΕΙΡΙΙΟ. 
Γρὶπια Ίιαο αἆ Αάε[ρηίηπι ποδέίειη 110εηΕΙΝ ερείοία, αἰϊμά ΠΠ εεί φµαπι ο[βείοεα εαἰκίαιίο φμα εἰτικής 

Αάο[ρλΙἰ ργέμογάία, απἰπιί εἰπιερ[ίοϊίαίεΙπ, εαιάΟΤΕΠΙι ΠΙΟΓΜΠΙ αίφμο ἱπίοθγίίαίεπι {αμάαί. Ρο[ἱιοέίιιγ θἰἶαιι αά 
ΕΚ εε ὉΠΙΝΤΗΙΝ, μέ ἰ]ε. φως ρτα]θεῖί, [κπάαπιεπ!ΐδ, ας οείμὶ εοἰμπιμές αγεῖε, αἀηἰταπάμηι φποφι6 ὑι ϱο 
{ΕεΠΘ ῥαἰαιἵκηι Ώεο εκρεγ. ἵγμαι. Βὶε εχοµεα εεί ἵπ εοάεπι οο[απιίπε ᾗαο ερἰείοία, Ῥαμ. 809, 6 ὈεΥςίοκε 
ΒΙΗ, αἱ ἰιεγμυ ραρ. 910, µ. 325, {[ιαιἰπε τεάάϊια α Ἡ οτείίο, φὲ ᾗανο µί λοῖανι οδ[τμαϊε. 

Εἶεν (43). τὰ μὲν δὴ πρῶτα ἡμῖν ἔχει χαὶ πάνυ Εριο : Ρείπια φιἱάοπι ποὺῖθ ροτλο]ίο ϱο αῦεπι. 
χαλῶς. Αρετὴν ἐπαινοῦμεν, ἄμφω πρὸς θεὸν νεύο- Όυ]γιωίοιη Ιαυάβιας; πιο ἆ Βευπι ἑθμάίπιιδ; 

μεν, οὐ δεδέµεθα πρὸς τὰ χάτω, ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγ- τεὺις (ειτοιῖς, πὶσὶ αμαηίυπ. ἱποἰισιαὈί[ς πεοσθαἰ- 
χη (45), τὴν κρείττω χαὶ θειοτέραν φιλίαν ἀσπαξό- ῃ {45 οοβίί,. αυόάᾳισφαδαι αΏἱραίί δύπιυθ; ργῶδίαν- 
µεθα, χεῖρας ἀλλήλων εἱλήφαμεν, καὶ ἐπιστωσά- (ἱογεπι 4ο ἀῑν]πίουεπα αιπὶοἰίαπι απιρίοσαπιυς; αἱ- 
µεθα (414). Φέρε δὲ ἤδη καὶ περὶ τῆς δευτέρας (65 αἰιθγίαθ πιαηυς οορίπηυ6, βάδΙΑ πιίο ἁθάίπιις. 

υἰκειότητος πρεσθεύσωμεν πρὸς ὑμᾶς, θεὺν προστη- Αθ πι ἀο θεουπάα ρτορϊηηυἰιαιθ 4ο πθεεβείία- 
σάµενοι τοῦ λόγου, καὶ σὺν τούτῳ χινούμενοι, ὄνπερ ἀἱιθ ΙθβαίίοΏθπι αἆ νοβ οἵὔεαπιις, Ώδυπι οταἱυπὶ 
δὴ παντὸς ποιούµεθα χαὶ ἔργου χαὶ λόγου προστά- ΓΡιΦβεἱοβίθς, Δίᾳ16 υηὰ επι 11ο ἱππρυ]οὶ οἱ αμίιαι!; 

την. Εὶ δὲ γράµµασι πρᾶγμα τοσοῦτον πιστεύομεν, ᾖ«ϱιἱρρο 171 «επι οἱ ορθτῖδ ουπηῖς οἱ θοτοηἰς 
μὴ θαυμάσῃς. Μάλιστα μὲν γὰρ ἡ σὴ δεξιότης, καὶ ΡαΐΓΘΏΙΠι οί οηἱδίίίοπι ποὺὶ ΡΓοροΑπΙΙ8. θιοά 
τὸ τῶν σῶν Ιθῶν ἁπλοῦν τε καὶ ἑλευθέριον (ὅπερ οἱ Τέπι ἰβηίαη [ιίετὶδ οοιηω]ξίο, πε Εδὶ πιίγυπι 
ὀλίγον χαὶ παρ) ὀλίγοις (45) εὕροι τις ἂν), ἔπῆρεν ἰδιιά νἰάθαίατ. Μασ]ιηο δμίπι ἀθχίονίας οἱ [6)ἱ. 
ἡμᾶς χαὶ ταῦτα (46) θαῤῥεϊν. Έπειτα οὐδὲ γρἀµ- (45 {υ8, πποτυπι(θ ἐποέυπι αἰπρ]οῖίας εί ἱπιεριὶ- 
µασι τὸ πᾶν ἐπιτρέπομεν (οὐχ οὕτως ἑσμὲν ἁρ- ἰὰθ (ᾳιοά αιἱάθπι ΓαΓΟ δἱ δριά Ῥαυςος φμἱβρίδηι 

χαΐοι, χαὶ μιχρῶς τὰ μεγάλα πράττοντες (41), οὐ» τεροτίαἰ), Δἁ απο Βἀυεῖαιη Πποδ οχέυἰέ. Ώυϊπάο πο 
τὰ σπουδαῖα παρέργως), ἀλλὰ νῦν μὲν, ὥς φησι ἠἱῑιοτῖς ᾳαἱάσπι τοπι (οἶααι οοτηπιἡτωμς (ποη δηίπα 
Πΐνδαρος, οἷον χρυσέας ὑφίσταμεν εὐτυχεῖ θαλά- ᾖἵΔ δἱο]ὶάὶ ΦιΗ)15 3ο πιβρπα ὀεπιίσδο αρεπίεθ, οἱ 
μῳφ (48) χίονας, μικρὺν ὕστερον δι ἡμῶν αὐτῶν, ϱ 56Εὰ πεβἰϊσεπίος 4ο ρογ[υπαυτίθ), τεταπ πο 
ἠνίχα ἂν διδῷ ὁ θεὺς, χαὶ θεητὺν µέγαρον πήξομεν, «απϊάεα, μὲ Ριμάατας Ἰοᾳμἱέως, τε]αί αὐτθὰς «ο- 
ἔργον, ὃὅ φασι, λόγῳ συνάπτοντες. Πολλοὶ πρόσεισι ᾖΊωπιπας [εἰἱοἱ (ἱιίαππο βυβ]{εἶηυ8 ; ραυ|ο Ρρονίοι- 

τῶν ἓν ὁμῖν εὐπατρίδαι (49). (καὶ γὰρ πείθοµαι 6Πι Ρ6Γ Πο 1ρ608, ουπι ὶά Ώους οοπεθόβευ, αἲ- 
προσιέναι πολλούς. Τίς δὲ οὐχ ὑμῶν ἐρᾷ χαὶ τῆς µππἰταπάμιη 4υοφυθ Ρρα]δέίη οχδίταεηιυ8, ορυ8 Ρί- 
συναφείας τῆς ὑμετέρας ;) πολλοὶ τῶν τῆς μεγάλης πίτα, υἱ ἀῑοί φοἷοῖ, οὕ πι 6ΟΓΠΙΟΠΘ εοπηεςἰεΠβός. 
ὀφρύος. χρήματα, συγγένειαν, φίλους, δυναστείαν ἓν ἡΜαιὶ ἰπίοτ νο ποὺϊ[ῖ ἰοου παιὶ αἆ (9 αἀευηί, (Λο 

πόλεαι, δυναστείαν ἐν βασιλείοις, πάντα προτείνοντες οηΐπι ἀυλρίίο, αἱη που] αἀθληί. Οµἱ8 ου ἱ1η οσί φυἱ (9 
ὅσα ἑστὶ περιφορᾶς ἀλόγου καὶ χαιροῦ παίγνια, νῦν εοπ]ιποβίοπθιηᾳιο (μὰΠ1 10Η απιθί Ὦ) πι! ἱπᾳυαπη, 

μὲν τοῖς προσπίπτοντα, νῦν δὲ τοῖς, χαὶ ὥσπερ ἓν αἰιίδαροιο[ῖ, ορες, οοβΙΞΙΙΟΠΘΙΗ, 4Π1ἱ908, Ροίεπ{ίδηι 

πεττῶν Οέσει ἄλλοτε εἰς ἄλλους µεταῤῥιπτούμενα. ἵἱνπ υγρίριδ, Ρροἱοηίίαπι ἵη Ἱπρογλ{οΓΙΠ αυ]ΐ8, ας 4εηί- 

(41) Λιιας ΟΧΧΥΙΠΙ. Ρερίρία οχἰτεπῖφ ν]ίῳ Ώγο- ἍᾖΠαβθΠί. Εεί επῖπι αἀνετδίμπι ἰφ[ίπρμεης. Εἰενίηι 
ροβίΐ (ειπρούῬιις. 4μηίδφιιο [ογίο ὅδτ, 588 αιί ὅδθ. Ἅ«οΝΠ ροεί εα να Ίαπι ἀῑεία «απέ, Ἱδμγραίμτ, εα οἳτ- 

(43) Εἶεν. Τὸ εἶεν, ἀντὶ τοῦ Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως. οιηιεοτὶδἰι. οἰφπίβεαι οίίαπι ἰάεηι φιοά, ΑΦ Όεγο. 
Ἔνστι γὰρ ὀπίῤῥημα ἀφοριστιχόν' ἐπὶ γὰρ τοῖς Ίδη (Εἰπι ἰέεπι ἀεείατωπαί Παδεῖ. 
εἰρημένοις λεγόμενον, περιορίζει αὑτά' σηµαίνει γὰρ (45) Ὅτι μὴ πᾶσα ἀν ἀγχη. ΒἱΠ]. : ηἱκὲ φαβίΜηι 
τὸ "Αγε δὴ, ἔστι χαὶ ἀναφάνησις. Α) Ι]ὶ5 γετυῖς ἀωχίι Ὁ πεοεεείίαε εοαφί!ι. Ψἱπη ρναςίς, αἰξ (οριδε[., Πο” {- 
οἱίπι οχογ μπι αο ερἰὶδίοία. Μίτου, αἰί Μομίαο,, ᾖ{εἰ]θνίι Μογο]., που Ὀδμο σμία ἨΟΗ ΊΥΦεΠς περεδ- 
Ίος ἆ ΒΙΗΙΟ γέτδα : Πο ομίιη Πία ο δοφυέΗΓ σας δεί, ΡγΦεἰαμἰογεπι ας αἰνιπίοτόα. 
ιδι1θ αἆ τὰ μὲν δη πρῶτα, αι τοῦ Θεολόγου, δυἆ (44) Καὶ ἐπιστωσάμεύα Μονεἰ. φεφηηώς; αἲ 
οι] αθήιὴ βοἰιο[ίαθισ Ιοίβίίο : ἰάδο Ώθο ἵ Μωγαί ΒΠΙ,: 6απιφµο φοἰ]ίοσι ΑΙ) οοἡ μγηιαυέπεκο. 
ουσίες εελη!, αἱ απο ερἰδἰοἰαπι Ιηί6Γ 5ὐ3ς ἀνεχδό- (45) Ὅπερ ὁίγον καὶ παρ ὀλέχοις. Οοπιου!. 
τους ἀθίῖ, πες ἵπ Εοάἱ. οχεπιρ]ατὶ. Ἴδο Μοπίᾶο.,, ὅπερ ὀλίγων. (οὐ. ΕΠ. εἰ ΜοιοΙ. καὶ παρ᾽ ὀλίχοις. 
ημἱ πεήµαφυαπι, Ἰηφυ1ς Μογεἰ., ἀνῦεί ἱηδυ]ίατο ῬΡα- ΕΙ]. χαὶ παρ) ὀλίγων. 
γἱδιθηδίθυ5, αιιοά πο ἱμίου ἀνεχδότους ἀεάρεῖηί, (40) Καὶ ταῦτα. Μωφθὶ. χαὶ τὰ τοιαῦτα. 
ος ἀεεερῖῖ βἰοβθεπιαίε, αυοί οἷυς ἱπίίη ἀεί[ογ- (41) Πράττογτος. Μογε]. πράττοµεν. 
τηδραί, ού ΠΙ 1 θυπιάεῖη οΠεμάεσίέ {ρ5ε [αρίάεπηι, υἱ (48) Εὐτυχεῖ θα.ἀμῳ. 69. Β. ὅ, εὐτειχεῖ. Μό- 
γ]άετῖ ρο[θοι ραρ. 128. ΗΗἱο επίιη θ8ἰ ερἰδεοἰα οχγιι το. εὐτειχεῖ προθύρῳ, θεπε εἰγμείο οεεϊὐκίο. Ὑὸ- 
Ιδού σοι, 41141 νοἰυί ἀνέχδοτον ποὺὶς οὐίΓινίί ραδ. τυῃ, μέ μοίαι Οοπιὺυοί., Ῥίΐ]ατις αὐ νι Οἱψπιρ., 
125 εὐἰμομὶς διις. Προπι ἰμίογ 66, 36 νε5ο ἀἰ]άο- κἰτορ). {, εὐτειχεῖ προθύρῳ θαλάμου, δεΠὲ εἰγμςίο 
γοηί γἱγὶ ϱαρ]οιθείηι!: ποη πηἰγαπά υπ) Πεέιις, 4ὐ Ἅεὔαήρκίο άοπιµε, τὸ προθύρῳ μιἰσδιπι Γεοῖί ΕΠ. 
υο{ήα8 νογυα, γοδβῖία [μἱβθθ 4 ΒΙΙ]ο. Θεποίίαπι ος Μοτο]. τὸ θαλάμω οι άἰάλι. Ὑϊάο δργα ορίθί. 1χ. 
οπίιη δυηΐἱ μιαὶο αξθμίυμ], Ρρυἑι]ίφμο νἱτ ἀοοίας Γοπι (49) Πρόσεισι τῶν ἐν ὑμῖν εὐπατρίδαι. Μοτε]- 
ρίο «Ίαγαιη αἀνετίογο. ΥογΗέ ἵάπιεῃ Ἐἶεν, ἴος εἷεν µπρόσεισιν ὑμῖν εὐπατρίδαι, πιμίιί αεεζᾶιωί αά 
ἰά91 ἐ5ί ας οἳ ἀἱεα, ΑΙ Χὸ ας αά Ίμπςο ΠΙοάΝΠι 5 ραιγὶεἰ. 
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«1ε σπηΊα ϱ8 ρτοίεηὰεπίεδ, (ιι ἰοπιεγαιίαε ]αοία. Α Ἡμεῖς δὲ ἓν ἀντὶ πάντων (50) προσάγοµεν ὑμῖν, 
εουία, εἰ ἱρπρογίβ Ιαάἰυρῖὰ δύ Πέ, 4: Ώυης α ο. 
ηύμς αά 10 οαἁμηέ, 4ο τε]υί ἵω (αἱογίπά θἷμ 

8ἰίαφ αἆ αἱοφ ἐγλ]είσηϊταγ αίᾳυα ἱηιπυίαμίυγ, Νοφ 
αυίέπΙ ὕηυ]η Ργο οπιπίριφ εἰ υἱ οὔορίπιις, Ίος οςἱ, 

π0ς 1908 : γἱοἱφαῖιησιιθ ΕΠΙ Ρτο οιμηίθας αυῶτ]- 
πως, ου δδί, Τ08. θιοἆ αἱ αἱἱοἈ Ιη6ΊΊΟΓ06 36 Πθ- 

Βυγ]δις ηλίος Ρτο απηὶοἰ λαὐίέαρυφ ο5 (οοπβίσππαΓ 
οπῖπι , φιιαπἀοφμίάσπη Ίου 4ποφιθ πονίγυπι ο[ὶοὶ- 

(11), αἱ πα τὸ θαἱίθπι (ᾳ οὐ [αγομία Όσο α το ἁἰ- 
εἔν Τε) πεαμαφυαπι ποῦίφ διρογίογος ({1Γ08, 
π]ηιγαπη Πά0 4ο οἰπυσγίιαίο ἵη ουἱειάα αιηὶοϊιία. 
(υ9 φυἱάεπι τοὶ πια]ος Ιαυοπάα οσί Γα{19, 4ἴ1δίη 

Ἰοιπυίαπι ἀἱἰατη Τθχυπι η µπάπη θοΠβθβίαγυπι, ἰἰθ 
αυἱάθι εθτἰθ, αἱ πιθηίο ργά(Η ουπί. Ρ]μσίρι 
γοτρῖφ αά (υπ οχορἱεηίίασα πἰηίαιο ορυ9 δδἱ, ἱμπο 

ἡμᾶς αὑτοὺς, χαὶ μέντοι καὶ ζητοῦμεν ἓν ἀντὶ πάν- 

των, ὑμᾶς. Εἰ τοίνυν χαὶ βελτίους χαὶ ἓχ βελτιόνων 
(ὁμολογοῦμεν γὰρ, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἡμέτερον γίνεται), 
ἀλλ) ἑνί γε οὐχ ὑπερέξοντας ἡμῶν (ἐν θεῷ δὲ εἰρή- 
σεται), τῷ πιστῷ χαὶ γνησίῳ περὶ τὴν οἰχειότητα" 
οὗπερ δεῖ μᾶλλον ποιεῖσθαι λόγον, Ἡ πάντων ὁμοῦ 
τῶν ἄλλων, τούς γε νοῦν ἔχοντας. Αρχεῖ τοσαῦτα 

πρὸς τὴν σὴν τελειότητα, χαὶ ταῦτα πέρα ἴσως ἢ 
χατὰ µέτρον ἐπ.στολῆς. Λοιπόν τι χαὶ ἑμαυτῷ χαὶ 
ὑμῖν ἐπεύξομαι. θεὸς ἐπὶ νοῦν ὑμῖν ἀγάγοι, παρ οὗ 
χαὶ ταῦτα χαὶ τ ἄλλα οἰχονομεῖται τοῖς ἀγαπῶσιν 
αὐτὸν, ὅ τι ἂν ᾗ βέλτιστον χαὶ σύμφορον ἡμῖν τε 
χαὶ ὑμῖν ἑπίσης, ἄλλως τε χαὶ περὶ τηλιχούτων βου- 
λευοµένοις. 

οὐἶαπι Ρίυτα [οτίαςφο ἀἰσίπιθ, αι ορἰκἰοἰ πιοάσς Ροδί]θί. 5ρεγοςί. υἱ οἱ ποὶὶ ἱροί οἱ τοῖς αἰϊᾳα]ά 

ορίειη. Όειις, ᾳαἱ, δίνως, δἱ αἰία [19, ασ» δἱ αιηληίος ἠαδοί, Ργοσυγαί, ἰά γοὺΐς {ῃ πιοηίδπη Ἰπάυσαί, φυοά ορί]- 

πηῦπα, θί(υο οί ποῬίφ θί γοὺἰς «ᾳ1ο ἱη γοίΏ (αέυΓαῖη δἰέ, 46 ργφφο(ίτΏ 9 (ή τοὺι5 οοπαίἑέσπα δυπιδηΜί δις. 

174 0607. ΕΙΡΕΜ. ΣΕ’. ΤΩ ΑΥΤΟ (51). 

Κατὶίου αά υἰεεπάμπι Αάε[ρηίκπι (στοροτΐκ «ο ὉΕΜΙΝΤΗΠΙ ροἱ[ἰοἰίκε [μεγαί, περοιἰέε ακίεπι εί πιοτῦο ἐπρεά[ίμ», 
Ρτοπιΐεσα ΜΟΝ ρετ[εοἰἰ. Εεμεαί 56 αε ερὶείοία, αίφμε ΠεΓμπι εροπάεί ο6 τεπίάγαῃι. 

Νεο Βἰίμφ οοπίθηηπἰίατ, που ραιτὶ ἀἰλάϊίατ, Οµο0- Β ὮΥὸς οὖν ἀτιμάζεται, ἀλλ' οὐδὲ ἀπιστεῖται πατήρ. 

εἶτοᾶ 6 ποδῖς ἠάθπι ἀΏΓοβΘΒ , Ἱλμά ρυτραηάἰ Ππο- 

δι ολυθα ἀἰοεβίίθας, ᾳαοά οοεμραίο εἰ πιογ)υς 

[ια], ᾳαοπιίμυδ Ναγ]]ο ργοβοίβοθγεπιΙσ, 40 
εΟΠοΙΊο ἰπέεγεδβεπιης ἆ ργῶθογί]πι ουΙΩ ἰδηίο οία- 
ἀἱο οιἱηιίᾳαθ αΏβθοίι τουαἰ Γιἱδβθοιηιις), ἱππρούί- 
πιεηἰο [απ], ποη αιίθπι ρὶρτίιία αυάατῃ αυί ο0ϱ0- 
ἱεπιρίίο, αυδηιαάπηοάυπη [ογίλςθο βυβρἰδαίις ϱ8. 

ΆΑο πυπο ϱφυἱάθω ἱμβρτο]ίαιὁ αἆλυο (οπεπγ. δἱ 
αυΐίεπ Ὀοθυφ οφαηἱἰαίοπι ποΡῖθ ἀοάογίε, ἰἰἰιά οἰίαπι 

βὀ]υηβοπιυςδ, υἱ τἐραθ ἱρεῖ Ευἱ φαἡε[ασἰαπυφ, 
αἴᾳύὸ υβ41θ αἂἆ ποἰιαίθσι (πδω οὕταηυς, 

βιοπᾶδφυο ἁἆοπιὶ ποθίτα ὑθηθάίοίίοπθ Ρθγβο]να- 
πω. Νοδίγα οπἱπη 6866, (100 μα δυπί, νο]υπους οἱ 
θΡίαΠΙΙΦ. 

ο. ΕΙΡΕΜ. 

Διὰ τοῦτο μὴ ἀπιστήσῃς ἡμῖν ἁπολογουμένοις, ὅτι 
ἀσχολία καὶ ἀῤῥωστία πνενματιχὴ (3) τὸ χωλύσαν 
ἣν ἡμᾶς (56) γενέσθαι µέχρι Νανῖλων, χαὶ τῆς 
συνόδου μετασχεῖν, ἄλλως τε χαὶ τοσαύτῃ σπουδῇ 
κεχλημένους, ἀλλ᾽ οὐκ ὄχνος τις, οὐδὲ περιφρόνησις, 
ὅπερ ἴσως ὑπέλαδες. Νῦν μὲν οὗν ἔτι τῇ ἁσθενείᾳ 
κρατούµεθα. Εἰ δὲ δοίη τὸ ὑγιαίνειν θεὸς, χαὶ τὴν 

διὰ τῶν ἔργων ἀπολογίαν προσθήσοµεν, χαὶ ὅρα- 
µόντες (54) µἐχρι τῆς σῆς εὐγενείας, καὶ πλἰ- 
ρεις τὰς εὐλογίας τῷ οἴχῳ ἡμῶν ἀποδώσοντες (ὅ5). 
Ἡμέτερα γὰρ εἶναι τὰ σὰ χαὶ βουλόμεθα χαὶ εὐχό- 

μεθα (06). 

Σα’. ΤΟ ΑΥΤΩ (5). 
Αεἰρηίκπι (μγρί(εν εἰ πιίκεγε Ργοἰαρείπι απογό πικ[ἰεγκπε, ετίεγε οἱ εογγίφοτε εοπαίιγ (σγεφοτίε». 

ἁοποταμάυπι {6 αἁΏιο νοςο, οιἱαπιδὶ 4 αἱ ἵνυ- 
ΠΟΓΘ πἰηϊσιο ἀἱρηα δυπί, οοηθδὶ[ίᾳ ηθαθ, ΑΟ Υνδἰίη 
Ἠδηο ΠελΠ Ἰόᾳαθμάί Ἠυθηαίθπι ἵη Ώοβαπὶ Ρα ΤΕΙ 

δοοΙρίαθ, αἱ ραἱογη]θ νἱβοσγίθιβ ἰποίίου , που ΡΤο- 

Ριεγ Ῥεηονοἰθμίίατα ραἱθηιία υἱ Ρροβδῖιη. Μπ]ίο 
επίπι πιδἰίιθ εδἰ Ὀγονί αἰφιο οχἰριο ΠΙῴΓΟΓΟ {ἰ]αίο 
ΠΙΑΣΊΠΙΟΠ ευ αίοπι αΠθττα, ματι Ίσω δα, αδ 
)αευηάα δἱηί, δρηυἱπιατ, {π οο, αιοά δΙΠΙΠΙΗΠΙ 3460 
ρτείρυυπι θσξ , ἀοιγίηιοπέυπη ἰἱυἱ οοηβΠα{θ. 9α06ς- 

(60) Ἕν ἀντὶ πάντων. ΒἰΙΙ. ἑναντίον πάντων. 

(51) Αῤῥωστία, πγευµατική. Ἐοὐγναη ἀῤῥωστία 
Ἀνενμονική, ῥμίπιομίς αφτπάο, «υ δἱ δὲ ἰθποτὶ 
Ἀό ης Ἱηοχ βἱρη:βσαις τῇ ἀσθενείᾳ. ΒΙΙΙ. : οογρογὶε 
ἑπιδεοῖ (1 αίο. 

(55) Κωλύσαρ ἦν ἡμᾶς. Τα «ο. Ἡ. οἱ Οοιι}ε[. 
η εὐἰί. ἡμᾶς ἀοθρί. 

(54) Καὶ δραµόντες. ὁ0ᾷ. Βερ. οἱ Ηατ]. αά πιαγς. 
χαµόντες, 

εὔν) Ἀποξώσοντες. 6ο. 1405, ἁποδώσομεν, 

Ἔτι σε καλῶ τίµιον, χαΐπερ οὐ τίµια βουλενόµε- 
νον. Καΐ µου δέξαι (58) τὴν παῤῥησίαν σπλάγχνοις 
πατριχοῖς χινουµένου (59), καὶ χκαρτερεῖν οὗ δυνα- 
µένου διὰ τὴν εὔνοιαν. Πολλῷ γὰρ βέλτιον βραχέα 

λυπήῄσαντα, μέγιστα ὠφελῆσαι, Ἡ τὰ πρὸς ἡδο- 
νὴν (60) διώχοντα ζημιῶσαι τῷ χεφαλαίφ. Ἱερεὺς 
ἣν ὁ Ἠλεῖ (61), καὶ τοῖς παισὶν ἀσεδοῦσιν ἐπέπληττε 
μὲν, Οὐκ ἀγαθὴ ἡ ἁκοὴ, λέγων, ὦ τέχγα, ἣν ἑγὼ 

ἀχούω περὶ ὑμῶν. Ὅτι δὲ μὴ σφοδρῶς ἑπέπληττει 

(50) Βου.Ἱόμεθα καὶ εὐχόμεθα. Ιια εοἆ. οἱ 6σπι- 
(51) ΛΙΙ90ΧΧΙΧ. δοείρια εοἆθα οἰτοίίθι ίΘΏ]ρογο. Ὦ. Ὦ6[. ἵπ οά]ι. σα καὶ βουλόμεθα. 

(δΏ ΑΙαθ {. . δετὶρία ροδί ουρογίογει). 
(68) Καὶ µου δέξαι, ἴα οΏ]ηος οοἆ- οἱ ἱπί6υ- 

Ργείθθ. ἵη 611. χαί µοι δέξαι. 
(59) Σπ.1ἀγχγοις πατριχοῖς κινουµένου. ΕΙ. : 

1ος εεί εἶα: φμῖ ραίεγηἰε υἱεετίδνς ἐποδείμτ, πες ρα- 
(ἱαπ/έα κ! ροδί:. 

(60) Ἡ τὰ πρὸς ἡδονήν. Ἱια οοὰ. οἱ θοτὺε[. ἓπ 
εἀῖι. ἡ τὸ π δονἠν. 
αμ Ὁ ατ ουὴ οἳ (ομιύυε[, ὁ Ἠλί. 



ες ι οτι. Μιὰ 

φουέριες Επεκιτᾶη. παὲ ἔχτι ὑτεσχς Ἑκτὴε εὐοεθὶς Α Δςς οτοὶ Άι. αἰφὸ ἀλλὰ ἀΔΔΑΑ ὑλγήὰ ονλλίλά 
πιάδωυν Ἑκρανακ-ας Τεν οσύε ενας τὸ ὑτόδες χα 
ταὶ αὐκὶς, ἓςὶ ται τν ο τῖν Ἱπμανεσν Τί 

ἆσειν ὃ πετσί, ὅπου Ἑς }ἆὶ τακίςς εεοὶ οἱ 

5ασκζυς: Εως αἰσχίνεις μὲν σεις τἳ τέναςς 
αἴσχνιςς δξ τν ἀπετααν ππασξε, παλ τὰς ἕκτδας 

ἃς εἶχερον ἓ-ὲ σὲ, Ὄνέρε Εξέτομαν Χκνκωις. πᾶν 
δα Εις αἲς ἀκείεις ας πὗσςς τῆς Γραρςς. 8 ὃὲς 
Σοισες) οὖν οὖν (6) τρίτον καὶ τὰ κὰ γούστα εἰς 
ὑστερυδανλξαν- Ἐν ὰρ 55: (0, ας απ πελἆσει ου. 
ονύτων μαερὺν ὄστεβοι, ζνίκα ἂν πκ-κτο-θσι σὰν- 

κες ισπατός σα. [0], κατὰ τὸ τενμαβλένον, πολ 
δυντθξ δεασχὼν ὥσσερ ἓχκ νέφους ὁ να»ς αρὺς Δεὺν 
ἐδεῖν, καὶ Ἄστ:σασ8α: ααΆαρεας 651 τὰ σ,ασέουν-α. 

ζλτυλσὲ ολο. Αν ολ δολ [ολα θἱς κ» 

Φὐδὰ. 6 ΑΔ φθουι Δε οολὰ ακάὴν ὃν ΑΛΙΔΙΑ 8. 
Όὔὰ Ὀλυὰ ον δὲ ολ δν οφ ιφδδλὲ, όλο. 
ολες ἂνας ο Φλλέας οσίν εδ νὸ ΙΔΕΑ ΝΑ 
Νες Μοθλε νὰ. ον ΦΑΝ Φὸ η Νὸ 
ἑαυλκε οὰ λαο αὐνκλλἰδνδα Ὅονί, θα 
αινδτὰ, κών Ός Ἠνδυ ἑλΑΙΑ κκό ἰὁ ΝΑ: 
Γαδι Θονὰνι κό ΚΑ Α φλδυάν Ἡ 
Ὀυδννσας εἶναι Ολα ΝόμΟΔΝὲν ΑΡΟΔΙΝΦ 4Λ8ι 
ᾷωις ἂὲ ἓὸ ὑπὸ Ἀλλδλνλὰκ Ον νυν 
ατοινδακας , Δἰἠκὸ ΦΑὸ λλὶ Λε, οἱ ἀῑενδ. 
τοἱδνεωνας, ἲ, οἱ φαἰδο κολὸ νοκ ΟΛΑ. 
θἰδυέσλας ἳ Οὲω ἵα ο μΜαλ θὰ, ΦΙΛΙ ἰ 
Νο ἀσλοτὶς εαν ἀῑνἰλλκὸ 1νλόν αἱ ὁροε 1949 

Φύλαξει τὸν κατᾶς (66), μὲ ἀτρεδὲς τας ὁσθσλ- ὃ ἵµες ἐν Φέζδαν οὐκονι ο) νε τὰς ααἰΝὶ ονάο, 
μαῖς- καὶ εἳ Ἐτρεῦθτς, ἕκνεύον (631, κὰ καὶ τὸ 
ὀρυλλούµενον βεθανώσες (68), ὅτι φαρμάχοις εὺν 
νουν ἐχλάττς (09) ἑττιδὸ δεινὸν εἲς χακχῶν ἐσίνοιαν 

ἡ ἀσέλγεια. ᾽Αλγεινὺν μὲν γὰρ οὗ καὶ οἶχον τονοῦ- 
τον (00), καὶ τοσοῦτοις αὖνοις συνειλεγμένον, οὕτως 

ἓν βραχεῖ δεασκεῖραι, καὶ χαταλύσαι, καὶ μάλιστα ἓν 

ἀρχαῖς βίου, ἑνίκα, ἃ τὸν χαλὶν, ἃ τὲν ποντρὰν 
δόξαν ἕχαστος ἑαυτῷ χαταθάλλεται. Πολλῷ δὲ δεινό- 
τερον τὸ χαὶ γυναῖχας Σαρθένους οὖσας, ἃς καὶ οἱ 
σοῦ (11) γονεῖς, καὶ αὑτὸς, ὡς ἡμᾶς ἕἔσειθςς, χαθ- 

εἔρωσας τῷ θεῷ, ταύτας ἱεροσυλεῖν καὶ ἁρπάνειν' 

καὶ τὰς μὲν ἔχειν Έδη, τὰς δὲ πτοεῖν ὣς τὰ αὑτὰ 

πεισοµένας. Τὸν οὖν Θεὸν φοδτθεὶς, ᾧ λατρεύεις, 

3Ώφα λαο ο, ἴὸ μοαὶιοδς ου οδοί οὐροξίε 
ἴαἳ «ἵος ον, αἱ δουμκνυ νο] ίὰΡ. 
36 Όνους, τουί ὀἰθινα οἳ ροοιδία πνῦος Ὁδνιὴ 
Ρτοἑροξτὸ , Δἰθ μὲ θὰ Φ99ὸ «ΟΜΑΛΑ οἱ ΠΑΝΙ ΟΥΑ 
φααῖἱ, ματὸ 4ο Ὀφνὶὰὸ «ΜΟΔ ρὐϊθὲ, (ΑΥ6 
Ἰνφυσκα, δὲ οσμ]ὶο ἰωῖδ ολ ρΙΑΕΐδὲ οὲν οἱ οδβΙΦ 66, 
οχροιεἰσοστο, δὸ ἰ]ἰωὰ οἰἶδια, φνοὰ ΠΙλοο οὐἱοῦεᾶν 
ίας, οπθΓοθ : Ἡοιρὸ αμ νοιοβςἰἰ φνυθήεηι 
ωομ6 δὲ σαῦτερια οἱι, οἰφυϊἰάσιω κά οοση]λἰκοδλάα 
ισα τοῖτο θοἱοςο θοἱ Ἰαφοἱνίδ. Λίφυό αοδεὂυνι φιι]- 
δα ο, δηλ ἁοωνῶ, 3ο ἰοῦ ἑλδοςίδεε οοίο. 
οἶκία, Ἰεονὶ αἀθο (διιροιίο εβαιἰο ἀἰφείμαγο οἱ 
οτειίοις, 3ο ριοκεείαι τἱίο. ἱηἱείίδ, ουἩ γοὶ ρου 

καὶ ἡμᾶς αἰδεσθεὶς, ἐπίσχες σεαυτὸν τοῦ λοιποῦ πάἀ- ϱ νεὶ πιδὶκ {αιλὸ) οἱ οχἰεαικιἰοπήν οἱ αεφὸ βιι» 

σης πονηρᾶς προαιρέσεως. Εἰ γὰρ οἷόν τε ἣν παρα- 
χύὐψαντά 6ε γνῶναι τὴν ἁδοξίαν (13), ἣν πάντων 

ἡμῶν χατέχεας, τάχα ἂν οὐχ ἐδεήθης ἄλλης παραι- 
γέσεως, ἀλλ᾽ αὑτὴν τὴν αἰσχύνην σύμδουλον (15) 
ἐποιῆσω τῶν σῶν πραχτέων. Τούτων ἡδίω (74) μὲν 
εἶχον γράρειν, λυσιτελέστερα δὲ οὐδαμῶς (19). Καὶ 
τὰ πλείω παρήσω γράφειν, ἐχεῖνο εἰδὼς, ὡς εἰ µή σε 
ὁ τοῦ θεοῦ φόδος παιδαγωγχἠσειε, μικρὺν ἡ οὐδὲν οἱ 
λόγοι δυνῄσονται ́  ἐπεὶ χαὶ σιδἠρῳ χηρὸς μὲν εὐχό- 

λως χαράσσεται, σίδηρος δὲ ἑργωδέστερον, ἁδάμας 
δὲ οὐδὲ τῷ στεῤῥοτάτῳ, διὰ σχληρότητα φύ- 
δέως. 

51 Βερ. 1, 34. Ὁ Ῥγου. Χχχι, ὐ. ὃ ΡΙΟΥ. ν, 11. 

(05) Μὴ δὸς γυναιξὶ τὸν σὀν. Ουἀ. Π. μὴ δῷς. 
Μος τὰ σὰ χρηματα. Πογμιη [οσο ἱορ]έυτ ο ΧΧ 
ῥτον. ασσι, ὅ, Μὴ δῷς γυναιξὶ σὀν' π.λοὔτον, καὶ 
σὸν νοῦν, καὶ βίον εἰς ὑστηροδου.ίαν. Ν6 ἀεάε- 
υὶ υημεπῖθο ἀῑοίιἷας (Να 6ι ΠΙΕΠΙΕΠΕ (παπι δί υἱέαμι 
ἵπ ραπίεπιῖαπι. Ἠεῦς, : ὑπάε αὐοίεαπίκγ εοποεί({ 
έφµπι. Ὑμ]ρ. : Αά ἀείοιάοε γεφεε; π9ς [αοἱ]ο (Γ6108 
615 ευποί[ία{6. 

(05) Εὖ γὰρ ἴσθι, µεταμε.]ήσεισοι. ἴια ορ. Ὦομ. 
οἱ ΟοηιῦϱΓ. 1η δοὐἱι, γάρ οἱ σοι άθευμί. 
Ὁ. (68) Κατατριόῶσι σάρχες σώματός σου. ἵνα [ ΧΧ 
ἠμιογργείθδ, «Καπάο εοΠ{ΕΓΕΠΙΝΥ «αΥπε εογρογίν (μὴ; 
γι]ρ.: κι εοπεκπιρεεγἰ «α/πες (αν. [εβεπόμηι 
. γὶφεγείαε κατατρίόωνται σάρκες, οἰεηύε [ορὶε 
Πλ. 

- (65) Καθαρῶς. 0οὐ. Βερ., λοπίας,, Μοτοῖ, 26 
(οπιε{. χαλὦς. Με]ίυς (1Η ες. 

(66) Φύ.Ίαξαι τὴν παγίδα, 1, : βαβένσηι υὐ- 
εσεα. 

ἀλπιεηία |αοὶι. Αἱ Ἰοιβὸ ϱεανίυς οἱ ἀλλ, νημὶ. 

πο οἱ [ομ1ἱ88, 489 οἱ (αἱ Ράτοίόδν οἱ ἐν δν), 
υἱ ποὺὶς θάοιι (εοἰσί, Ὀοί ου ἱεεἱ οδού ΓΑΙ, 8- 

εγἰ]οβᾶ 181 ταρότὸ, Δίφιὸ αἰἰδε φυἱάομι }414 Ίὰ 

οτο, αἱ αυἱουν ἐδυσ δα [ο ῥεροδει ει {ο 

τοΓοὶ ἱπ]ίσογο. θπλοὑτοιν οἱ ού, φον οοἷἷκ 
πιοίὰ, οἳ ποκίεὶ τυνυρομίία ρὐλοξδ αὓ ο 1µ). 
ρτο]ο οἱ Παμἰιίονο αἱ ἠμκιένίυ ση ρν 6 ε5 
Μπο. ΝΙη οἱ Πος) ῥ0νκόέν τν νο ο Ην - 
Ἠαιὰ δρυςἰθ!ις, ΑΟΚ, ΦΛΑ Λ0ν οἱ) 08 μην: 

ἀἰειί, οὐμίία ἠιαυουσςι [ο8έήΝες 0 ΔΙΑ 01η 
αὐΙΠΟΜΙιΙόοπύ οριιν λύς, νοριί ρνκὶ ἠ0ή)Ο 

(01) Ἔκνηγον. τα οι), ἑλαμ.ι Ὀ Ρεν ΜυΜη δν, Μη. 

. το, Δύ (ομοίων κἰέύνο αμίί Πμί, ἵη αἱ μα 
ἓ- (8) Πεδιώσῃς, ἵων ού, Εμ {ν ο], Δι 

θαιώσῃ». 
(60 ο ο. ο. ἔίν ρα, Ἡνμ. 

ἵῃ ον ἑκλάμπης, Έντο φαρμαχικςι Ἰημίί ΜΗ! βλε. 
φάροις, ᾿ ) 
πρ (Ίων υυυῦεον, (164, ΤΙΝ, 
1!) Γυνκας ... η Οι 4 κά 

σνῦ, είς, δὶο ο. 14, ΚΑΙ, ΙΟΥ δι αἱ 
οἱ ση. 

(74) Γή ἀλοξίαν, [κ «ή, κι, Μο, Μιημ, 
κ (1]κέ,, Μη ει ΜΗ, ἵν ί, ν Μν, 
ηὐοή ΕΠΙ, ; ορέπίσην πι 418, 

(17) Σήμ η λον, {4 εωή, ΜΗ. Μοηήκδιι Με], 
(ην, Αη. κε 011, η Μη, αμ /. ΝΙΗ»έ 
ὑρηλκή, οἱ [ο μ) η. 

(74) Ἠλίω, ἐκμί. 4411 {ίω., 
(15) οὐλμών, 4. 1) ή, 



ια Κ΄ 5, υΠΡΟΟΒΙ ΤΠΕΟΙΟΟΙ δὴ 

ἡμ[αμμίαηὶ η τογη ρεγυπάαξαιη. εοηδί απ αὐἡρίφςες. Ηΐ ἠαουπάίογα α αἱ άεπι Ἰαυεβαπι, Ύὐ δε ο” 
5ου, ο ογα Δὐίοι 8 αά(ΙλᾳυΔΠι, Αό πιυ]ίο θἰίαπι ρίυτα δογίρετο ργα(ογπνίσιη, ᾳποά ιά δε 8Η, 

μὴ Ὀεί μμθίΗς ἰὁ οοθΓεθαί, βάτναπι αὐί ημ]ἱαΙη οπιΠΊπο γἷπ 6ΟΓΙΙΟΠΟς ἱαμίμανος ϱ656ο: ϱμαπάοφι]- 

ἀσπι {ΕΓΤΟ 4Ἡοφμα οεγα [ασο ἱπιρτϊπιίέως, [ουγαπι ααίοι ἀἱπίοί]αφ : ἀ4άδιηὰδ Υογο η Ετηΐσίηια αἱ» 

46η) Τ6, ρ'ορίει παίυγ ἁμγίίιοπῃ. 

174, 6οΥΠ. ὀλουΒ0. Σ7’. ΙΑΚΟΒΩ (70). 

/αεοδιιδ αά φμεπι φοτὶρία 65 Λας ορἰείοία γα [εοίις [κὶϊ 6αμραάοείσ; ΑΙφρίι μμίέπι, εμ]ὰς ΗΦΟΥΕΠΙ 
εἰάνση ἡεί ἑοπιπιένᾶαί (γεφοτὶκο, ἰάεπι εεεο υἰάείιγ, ας ἰἱ[θ (μῖ αππο 350 (αρραάοεῖα ρτα [είς εταἰ, αἲ 
η ή εετὶρίαε α γεφογίο Πίεγας οἱάίπιμε. Βυττο δἰπιριεία λα. ΑΙ ρὶὶ οἰάκα, Ε[ία εί πες. αά /1αιν 
αεί [1 εἰ (γεφογῖῖ επείαπι ερἰείοία., ἀἰοΐπατε πο [ἱεεί. Η αγειίεα φμίάεπε ἑεία (11 εγαϊ αε εοἰμίηεεά αφιῖῖα 
[ογεαν υἐγῖ(αἰε πκρία, πο Ἰαπι εἰ υἱάμα. δἱ Ματαιογίο βάεε (1), Αἱγρῖμο, 4ε φκο ἵπ Ίιας ερἰείοία αθίιγ, 
αγίΙΜ (οΥΦοπία εοΡυϱὶς (τοφοτίΐ [ὶε, αἱ οἱίαιιι εδιρίοἱ φιοΠάδιη τηδτίνας [υθγαί. (16 φμοπιοάο ρυς- 
εἰπί εοπεΗαγὶ ΜεΙΠΙΙπό ἱπίε[[ίφο. Ετεεῖθις οοµἰεπάί:, μι ᾗαεοθις Βἰπιρίίεί αιΙδὰ Γγαςνδίηθ ῥείρύησα οἳ 
εχρἰογαἰ, Πἱ]αγίοῦΘΠΙ 64Π1 ἂἆ 56 γεηἱαἱ. 

Θἱ οοΓΡΟΓΘ ἵνα ναἱθγοτη, αἱ Ιαῦογίθις (υγοπάΐς ρατ Α ὮΕἰ μὲν οὕτως εἴχον τοῦ σώματος, ὡς ἑἐξαρχεῖν 

ἐδδύΠ1 , ἱ{ρδθη]θί α Το Πο οοπἱυήδδθδιη, υἱ οί ϱ0η- 

6{οβδυ5 γεσιτῖ ἀεδίάθρίαπι εχρἰθτεπι, εἰ 4ε ααἱυις 
γε]]ειο, εοἰἰοφιθσεςΓ. Νοπ οηῖπι ἆθ Ιονίους γεῦῖφ 
ΠουῖΦ ΒΕΓΠΙΟ 68ἱ. Οιοηία δἱΘΠΙ Δἀγείδα ταἱθίιι- 

ἀἱπθ (6Π6ΟΡ, ἀἆ Ιί6γλθ υοπῖτο πθσθβθο μαδυὶ. Οἵ- 

Παἱδεί[ηαπι Π]ίαπι Πποβίγαπι Βἰπιρ]ίοίαπι, ΡγοῬί αἱ- 
φ6 Ποηθαιί νἱτὶ Ανρί, ἰοι]μς ραιγί ποδίγ 0ΓΠ8- 
πηοῬ6ἱ, φυοηἆδπι μχογδῖα, ο η προσ γἀμίέαίς, 

αἲ1υο ογυαεῖς ποπο]ηῖρυς Μ0ἱ οὔετο , μὲ α ἴ6, ἡσο 

μὶς τεῦι5, ἵη ααἶθιθ ϱΡ6 έωα ἱπά]ρεὺ]έ, ]186 11η 
οὐ/1η6Ι. Δο οαἰαπίίαι]ς πιαρηἑιάίηθπι , Πυδο., 

εοηερ:εθ. Νοπάἅπῃ [αοιίθις Βποπι ἱπιροδμίέ, οἱ ο 
ρυρίηἰν ἱαρογαί, 4ο Ίουρας ρεγορτμαἰῖουςς ἵῃ {απι 

ἱπιυεοῖ]]] οογρότθ ο ποροογπη Ιπουἱεηίία 5δοἱρίί, 
448 Πο αὐίάεπι υ]έτα ἁοιπάβ Ἠπθη ρτοργθάἰ εὐη- 
Φυανίι. Οιο φαιά ππὶδεγαβί]ας  ποπιρο πὸ ἱαοίί- 
ωυ9 αυἱάθια ἴσοιπι ἆλῖ, 30 Που] ία ΒοποΓεπι 
οα]απι]έαίό ορρεἰπιὶ. ΗΦο ιρίίατ ουπ]α (εοαΙη τερι!- 

ίαυΦ, αἰ(άο οιίατη ργοσϊῖθις ποκἰγὶ ρθῦπιοίης, ηθ 
οχδροοίεβ, ἁδιη αἰίμς ΕἱΡἱ ]αάεχ ἱέ, ΠΙάΡΠΟ, ἸηυΣ/η, 
30 ΡΓοῦο ἆαοοῦο : ηθΗ Θ4ΔΙη ἱη Ἠδηςο ηθοθΒΒΙΔίΘΙΩ 
αἀάμοαδ, υἱ Ιοηρίογθτη ρογερτἱηαίοπεΠι Ιηἱγο 0” 

ροές, οἵπι φαυἱιαῖ οαυβᾷ 508 Πιᾶσπορετο ορυ- 
ἀαι, υἱ αυἱάσπι Πιυ]8, 4ο πολὶς ἱέωπι, ἠάθιη {αοἳξ. 

γεγυιη [τωτὶΦ ποδίτί Ρογ]οοιῖδ, οβΙρδαφι6 τοςί5- 
βίπιο β6Γρθ6ηδα οἱ οχρἰοζαία, ὨἱΙ4ΓΙΟΓ6Πι 64Π 4ἆ η08 
τοιηίείο. Ἱ]]ιιά απία οιιηϊᾶ Οἱ ΠΙ 4ΠΊΠΙΟ ἰμ0 ϱοΗ8ἱάς- 

Τ4Π8, Πιυ]ία ἰο Ώεὶ ΒεπεβΏοίο οοηβδουέυπι 6656, Ρο- 

ἰθμίίαπῃ, 0Ρ68, [ΑπιαΠῃ αἰᾳυθ οχἰςππαίίοπεσι, αυ 

αἱ πια]ογσιη [ο[οἰίαίοπι απ πιυηῖαηί. Προ η)ἱ ο 

Ρο ργῷσοπίεηι Ὀοπἱρη]ίαίοππ ϱ0Πδεενα : δἶοᾳιο ϱ0- 
βίία, υἱ Πὑυτογυπ ραίθι, ρασίΐπι 6 ρεγ]ου]ίς οχίτα- 

πρὸς τοὺς πόνους, αὐτὸς ἂν ἀφιχόμενος πρὸς ὑμᾶς, 

τὀν τε τῆς συντυχίας (78) πὀθον ἑπλήρωσα, καὶ 

διελέχθην περὶ ὧν ἐθουλόμην. Οὐ γὰρ περὶ μικρῶν 
ἡμῖν ὁ λόγος. Ἐπεὶ δὲ τῇ ἀῤῥωστίᾳ χατέγοµαι, 
ἀναγχαίως Ἴλθον ἐπὶ τὰ γράμματα. Τὴν χοσµιωτά-- 
την θυγατέρα ἡμῶν (79) Σιμπλιχίαν, τὴν τοῦ χα” 
λοῦ χαὶ ἀγαθοῦ ᾿Αλυπίου ποτὲ γυναῖχα, τοῦ χόσμου 
πάσης ἡμῶν τῆς πατρἰδος, προσάγω τῇ σῇ εὐγενείχ, 
μετὰ τῶν οἰχτρῶν ὀνομάτων χηρείας χαὶ ὀρφανείας, 
τῶν δικαίων παρὰ σοῦ τευξοµένην, περὶ ὧν σοῦ 
δεῄσεται (80). Καὶ σχόπει τῆς συμφορᾶς τὸ µέγεθας. 
Οὕπω τῶν δρῄνων πἑπανται, χαὶ ἀγωνιᾷ περὶ τῶν 
ὀρφανῶν, καὶ ὁδοὺς Σχδημεῖ μακρὰς, ἐν οὕτω ἁσθε» 
νεῖ τῷ σώματι χαὶ ἀπειρίᾳ πραγμάτων, ἣ μηδὲ προ- 

Β χύπτειν τῆς οἰχίας (8) εἰθισμένη. Τούτου τί ἔλεει-- 
νότερον; μηδὲ θρήνοις γενέσθαι χώραν, χαὶ τὴν τῆς 
εὐχενείας αἰδῶ (83) λυθῆναι,τῷ πάθει. Ταῦτα οὖν 
πάντα ἐνθυμηθεὶς, χαὶ πρός Υε τὴν ἡμετέραν παρά- 

κλησιν αἰδεσθεὶς, μὴ ἀναμείνης ἄλλον γενέσθαι σοι 

δικαστὴν τῷ μεγάλῳ καὶ χρηστῷ “Ἰακώδῳ' μηδὲ εἰς 

ἀνάγχην αὐτὴν καταστῆσαι (80) µαχροτέρας ἀπο- 

δηµίας, σφόδρα θαῤῥοῦσαν τοῖς ἑαυτῖς δικαΐοις, ὡς 

πείθει πολλοὺς χαὶ ἡμᾶ;. Αλλά ταῖς ἐπιστολαῖ, ἓν- 

τυχὼν, καὶ μετὰ πάσης ὁρθότητος τὰ δίχαια βασα- 

νίσας, εὐθυμωτέραν ἡμῖν ἀπόπεμγον, ἐκεῖνο πρὸ 

πάντων ἐνθυμηθεὶς, ὅτι ἔστι σοι πολλὰ (84) παρὰ 

θεοῦ, δυναστεία, χρήματα, δόξα, μείζονος εὑπραςίας 

ὁδός. Ταῦτα φύλαξον σεαυτῷ διὰ τῆς παρούσης φιλ- : 

ανθρωπίας, χαλὶ ὡς τέκνων πατὴρ, καὶ τῶν μὲν 

ἐξαιρεθεὶς χινδύνων, τοῖς δὲ ἐμθεθτχκὼς, οὕτω δια- 
νοῄθητι, καὶ δεξιὰς σεαυτῷ ποίησον ἓχ τῆς παρούσης 
ὑποθέσεως τὰς χατὰ θεὸν ἑλπίδας, 

είδ, ραςίωω ἱηβτθβδυ9 ρογίου]α, Ιθίᾷδᾳμθ 40 οοπυπιοάας δὶ ἱραὶ Ρος Ργῶδεπίεπι ιπαἰοτίᾶπι 6ρες ἁρυά 

Ώευπι εἤοο, 5» 

ο. Αίας ΟΣΙ/ΥΙ. 9οηΐρια Ιἱάθι οἰγοίίος (6πιρο” 
1οιὶς. 

(77) Απεεὰ. 6Υ. ρ. 08. 
(78) Τόν τε τῆς συντυχίας. ία «οἆ. Ἰεμ. οἱ 

(οι0ὐυα[. {η οάἱι. τῆς ἀθθβι. 
ας θυγατέρα ἡμῶν. ἴια οὐ. Πεὲρ., Ραγ. 8ο 090π1- 

δεί. νι οάἱ!. μητέρα ἡμῶν. . 
(δ0) Δεήσεται. 0ο. εἰ (οπιυο[. δεηθῄσεται, 
(81) Προκύπτει τῆς οἰχείας. Τα ομλεπάανλιηιι5 

ες οοἆ. Βεμ. εἰ Ραγ. ἵη εἰτ. πο τον τῆς οἰχείας. 
(88) Τῆς εὐγενείας αἱδῶ. ΒΙΙΙ.: ΝοθίΗιαιἰε ριάυ- 
επι. 

(85) Καταστῆσαι. ΒΙΙΙ. καταστήσαις. Τὰ εζ1ῖ. αἀ 
ΠΙΩΓΡΙΠΟΠΩ. 

(84) "Οτι ἔστι σοι πολλά. ια εοά. εἰ Βομ. Ἶμ 
οὐἱι. ὡς ἔστι πολλή σοι, ᾳυ0ὰ ΒΗΙ.: Τε Βεῖ θειαῇ- 
εἰθ ἱπφεπίοπι ροϊεπίίαπι οβιπέτε οβεδφιιε εί [απιαηϊο.. 
αάἡδομ (10ἱ πηλίαι. 



εἛῶ 

τῇ. Τϱ τῷ 45). 
εριστο ο1σ. λα 

115 ου νι. ειυκν. 
θκαπιεὶς ερικιοία φκά νο/μέγ, ἐἰάεικ ὑπεετίρία εἰ δἱς αάκοί ρυεν Μἱ ὀγέάωΗ φωιλίνας Ακ Φρὲν 

οἰοίαυ καὶ οεγὶρίαν ζασυθο, πάγωμα, [ἶσει εωάΐσην ἂς «ωδδα δὲμὲ οςΓὶρίιδ, Νἐίγά ἰωινὸν αὐ, ὠἰ[υρα ΜἰΙΙΙΕΝΝΑ 
Ῥεπάωί, πας κίία εξ ραγίε (μπε αἰίετα ὃν Αιετεί. (ωαρτυβίον ἰἰθεπενδέιε ἁοὐιἰςδλκὲ Ἐ (ο νονεὲ ο Ν)ός αγά 
αηρίετπινγ, φπὲ πυΝ αά Πυευθην. νε ο ας ῥγα [ευίπγω φὐοίκην ὁξ 44 ΜΦΟΓΕΙΝ ΛάΝνο αἰίοζαΝὲ ἁωίωνε εν 
εριεοίαπι ετἰεέπαί. 

ΑἈχοῇ μὲν τινώσχω τὴν στὴν τικάτητα. θαμέωΑ ἍΑπαίλυςθ φυἱδεια 46 Θ11 ἀμμέαταί ὀχεοἰουίία μα 
δὲ εἰς ἅπιν ἀλίτηι (88) τῶν ἀπὸ πλεῖσ-αν ὠμ'λγχήύ- 

των  Ώσηυτης παρὰ πᾶσι της τῆς χαλοχαναβίας ὁ 

Ἰόχης (57). Διά τηᾶτα καὶ αὐτὰς ταύτην ἑθάῤῥησα 
τὸ πρεαδείαν. Απέλιτε, ἡμᾶς ἆ θαμμαστὰς (38) 
Ἄλύπιας, ἆ χοινὰς των φίλων (89) προστάτης, χα) 

τῶν ἀρμανῶν κηδεμών. Οὐ μ.κρὸν ταῶτο ἡμῖν πρὸς 
δυμφαράν (90). Ασύτεραν τροαεγένετο τὸ χαὶ τὸν 

χοσμιωτάτην ἑλε)θέραν (91) αὐταῦ φροντένειν ὑπὲὰο 
τῶν ἀρφανῶν. Ἱαήτην ταραμύθηται τῇ νῦν ϱ’λαν- 
θρωπέᾳ, χαὶ τὸ ἀτφαλὲς τοῖς τοῖς τέχνοις χάρισαι 
διὰ τῆς εἷς ταὺς ἁρφανοὺς εὐποιίας, καὶ δεῖξον πλέον 

ἔχουσαν εῶν Ξένων τὴν αἰχτ'άτητα. ΠἩροσέστα: δὲ 
παὶ τὸ ἡμῖν χαρέσασθα:, οὓς ὅ τι ἂν τικήτης, θεὸν 
ἔσῃ τετεκηκὼς, οὗτερ ἡμεξς δξιώμεθα εἶναι παρα- 
στάται καὶ λε-υπυρτοὶ, καὶ εἰ τῆς ἀξίας ἑλάττονες. 

ια εὐραϊαιω Ἀολου. Ἀίτος δμίέ. νο ἐλὰ 
ρουοί ἐν ἰἷδ, φαξ ἀῑυίνευδω εύυω «οὐδμοἑυάίνδιὶ 
Ναδωσγαυὲ, 6ο (ὐφυυδζδὲ. ῬΤονίο νφολοοὲ ολ αιὶ 

ΦυΓποῦΘ Ρευδἰο ἱμα ρεκυϊςἁίω;. Έλι ο ΟΔ1ΙΦΦΙ 

ἴρεὸ αυόηυε ἔου εεργεςαδλουίδ ηλ νδυς θε] αμἰιυ 

Φικενρὶ. οφ) Ἀυθ Διωἰγάνόνς Αἱγρίμθ, ολ» 
ωαρῖς ᾱ). ύσυα ἰίο ῥαίτυνυς, ἃς Ρωρίοευω να: 

ταΐος. Εου μοὺὶν Νδυι ράσν «δἱαε]ιαὶ δὲ. Ὀοίυκλὸ 
κά α«ςεδσὶὲ, αμοὰ οεμαἱἶδφ.εοὰ ἰίως νἰάνα, ρα. 
οταν «3494, ἵ εωτὰ οἱ 5ο ἱεἴἰνάλλθ γοφαλως. 

ἥους ἰν, Φὐ9ς5ο, Ρος ρεαοθαΐοια Ἀυνληλἑλέοιὼ 46 
ωἱδοὶςοσιλίδεα ϱοΒΦυΐαχο, ἐάΐδφμο ἡδογὶς. Ρὲς ἐνλὰ 

εἷχα Ρωρὶίος Ῥονἱρμλἑδέςω», φομ ἑδίον ϱρα0ο, 
φἴφνε Ὀϊωὰ οδἱομὀὸ, ωθοεὶ ουδ οιὸ ῥευρὶ- 

Β ᾳ.06, φ4σ ἀἰλεποῦ «ὐθο. Αὐζεοὶ δἱο φαοφινὸ 
πα]ος, (υ0ἱ νε Γαΐσας εταιῖια 4 ποδὶς ὀμίέωτας ε5, ἵω 4.06 αιἱθημὶἁ Ἀοποσὶα εολυλκτί κ, ἓν Ὀυψα 
εὐἰαέαγας ος εα]ας Ὀεποβείο ἰὰ «οασοςμῖ δάωυ5, αἱ ἀδίθωυς 4ς Ἀἱἰωδτόδκιὰ, οἱθὶ ἑαμὶ κνλθὶν 
ἀῑξηϊϊλις ἱηίοτίοτοι οἶταας. 

Σθ’. ΚΑΣΤΟΡΙ 3). 

Φαεετάφο τε εἰ ποπεῖπε, εἰτ [αἲί ετὶκῖκε, Βαφίῖο εἰ (τεφοτῖο ντο ρἰνιαἰ εΔαγισείν κ», 

δισ. οιδτος!) 

ἐἰνΝἰίω ἵν [ονκα κε 
5 ας ρετεεςποκίδας, αἰἰίκφιε εἰτιωιίδως εἰαγίνδκα.. Ῥωκέα αμ 4 ἐν 4 Νοθὲ τα ἶθαίῳ ἀκνὶ, 

Ρίατα εἰἶανε ἔις φἀάετεπιαε, ὶςὶ εαἰἰς τἱἀετείαν ἐκ ἐροὶν [υπιίδας Λαντίτνι ἐὰ ἐν, ἑὰ ἴρευ φγὸ («γφονὲ «ΝάΙΣΦ 
φκας τοί αά δακεγάοίεπι, Ἐν διοεγάυιὲς «ανδὰ αεΓὶροίε. (κἰς ενἰνὲ ἐίε δαοέτάοΣ. φκ κέφφία 

εαἰκνεκία, φκίδιο εἶκε ευκειαπίία ῥτοδάίω [αἱέ, ὀρείοίμε και θερυνενί. ἑάέοφκ Ας ὁὰ. 
εἶπια! εοίοεατε οἶσαιε εεὶ, πκακίπκε ἵέγο φκία εκἰγεωεὶς εἰιν (οτφοτὲὲ ἱἐροτίδὰς «νά δυό τα νιἐ [Νὲέ αφὶ- 
ἔαία εἰ ρεῖας πιοτία βπὶία. 

Ὦς τυραννιχὸς εἶ χαὶ βίαιος! Γράμμα σὺν ὤφθη 
µόνον, χαὶ ἡμεῖς ὑπερώφθημεν. Αλλ᾽ ἰδού σοι καὶ ὁ 
πολύτλας (95) Σαχερδὼς, ὁ σὺς μὲν ἀδελφὸς, υἱὸς δὲ 
ἐμὸς, χαὶ τῶν παθῶν χοιζωνός. Ἵνα δὲ μὴ παντι- 

λῶς (94) ἠττηθῶμεν, τοῦτον τάχιστα ἡμῖν ἀπόδος 
τὴν τοῦ βίου παραμνθίαν, φιλοσοφεῖν καὶ διδαχθηαό- 
μενον, χαὶ διδάξοντα. Μέγιστον γὰρ εἰς μὲν ὁμό- 
νοιαν (95) τὸ συµπάσχειν, εἰς δὲ συμθουλὴν ἡ ὀμόνοια. 

Όυδηὶ ἰγγαυρὶουν Δ0 γἱοεπίμΑ ον { Ευ ἐν 
αυ λωθάο «οπεροιἱὸ ουέ, οἱ 1ο ἵν θυλοὶ- 
Ρίυο νδμίσιωδ. Αἱ ου εδ νἱξ ΑΙ ῥΑκὰιὰ δλο)- 

ἀ08, έως αμἱάδιη [εδίός, Ιλθυὰ Διιίουι ίνα, οἱ ϱλ- 
αμ ἱἰαίυν δοοἱμς 30 ῥατἱἰούμε, Βυιυτο οὐ μεονκιὸ 

Δίηιὸ ου οκ Μτὶὸ μΗΡο δη, {0 Δι οἱοἳ- 
εἰ νο πουίὰ, νέο αυἱαμηι, οι δν οἱ μ]θ. 

οορλιασὶ μοδαὶέ, ἐν οουσλήν, 11 ἐν ος νι 
τυφ. δἰφυϊάθιη υἱ α οομουτάϊίαπι Ρόσααμηὶ πιοιιθηίὶ θε ἀυ]οτί οοὐἱοίδὰ 1 εἰ ἂά ομμεν Ἀί: 

11ΟΓύΠΩ ϱ0Π56Η5Ί0 θἳ οΟΠΟΟΓΕἱΔ. 

(86) ΔΙίας ΟΧΙ ΙΥΙΙ. δοτὶρία δοάθιΏ (6Π1ροΓΘ 86 ϱΓ10- 
οεεῃθ. 
(80) θαυμάζω δὲ εἰς ὅσον ὁ.λίγοι. Ιέὰ οοἡ, Ἀοα 

Ραυ., Μοηιας, εἰ Ἠοτε]. θαυμάζω δὲ ὅσον ὀλίγοι. ἰηι 
οὐ. θαυμάζω δὲ ὅσον ὀλίγος, απο Εἱ11.: Ταπίμηι 
απίἐΙὶ έαπι φιιορὶεἰο αίᾳμο αἀπιίγοτ, ΦΜαλίκηι ῥραμο) 
εἰ ἠἱς φιῖ ἁἰπένγπαυε (ες ουπεμεπάΠλεηΙ ΠιαὐΕΓΙΝΗ. 

(81) Ὁ «Ἰόγος. [ία σοι. ὰ6β., Δἰουίαο., Μοτο, ας 
(16 [. νι ου1ι. ὁ ἀθὺρί. 

(58) 0 θαυμαστός. Τα ευ. [ομ. αο Ωοιηδοῇ, [η 
1. θαυμάσιος. 

(89) Των φἰων, 4. οοᾱ. ἱία. [η οάἷε,. τῶν φι- 
λοσόφων, ΡΗΙ[οδομογιὲ Ραίγοπς, δοἱ[ἱσοί Πιο όλυ- 
ΓΗ οἱ ἃ5οΓΑΓΙΠ; 606 θΗΙΠΗ ΠΟΠΗ! ρμή]ορο. 
ΡΟ ΕΠΗ πωμηῖπο ἀθρίρηλί (γομοσίης, 

(0) Πρὺς συμφοράν. Πα ο. ερ. ἵῃ οὐ)ί, εἰς 
συµοράν. Ώτυ συμφοράν, Ινραμί Μοηπίας, οἱ Μουςσ]. 
συμωνίαν. 

{Φ1) Κεσμιωτάτην ἐ.ειθέραν. Τα ουᾶ, Ῥαν,, Μοι- 
ἴας., Μοι οἱ. ας ο) 0), ἑρες είαπι ΕΙ, Τη οὐκί. κο 

αμιχὴν ἐλενθέραν. Ὑδνιι Εντ ογΝη κκ ένα Μ49Γ. 
(1 ο{.ς ἐπβένμα [εμένα Μο τὸ, ΟΤΑΝ 
νἱάμα, Ὀι θὰ θ81 (ἐγάμον]ν ἐλευθέραν εἰ τὲν μἲ 
νι Ιουνίνο, ΔοΙοΡυ νήσος ἂἲἰ εἰ  Αμρε!. 
Ι ἐς. νι, Β, Εάν δὶ ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ, ἐλευθέμα 
ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου. ἕα (μι Ἐιλο ον), 
93) ΛΙίὰν Χο. Βοηρία νι οἱΓς(θ) ἑυηρυ- 

η ιν. 
(05) Καὶ ὁ πο,λύτ,]ας. ἰίΑ ϱ0. Εύμ., Μωλίκο , Δἴυ- 

το. αὐ ΟΡ οΓ., όσο Ιοομοιο) ϱ ή μυ 
νο μίως, { οὐ, ὁ πολύτιμος, (οί Εν εἰ 
1 1)ἱ ΡΓΕ( 1, 

(04) Μή παντελῶς, Οον[.: ΝΑ ΡΙώΤεΝε [ωγίο 
εἰ ρωγυε. Μυχ, τοῦτο) τάχιστα. [ίν ο]. οἱ 
ῥοιμυοῦ, {η δι, τοῦτον ἀουνι, [νο Ίου 4Η, 
τού: ϐµ 41 οεἰεγίηιο Ποθίε υἱί εωἰμἡμηι Τεή η 
ρΙ{οκορα γι (μην εάοσε ΜΗ ΜΗΗν (ΜΝΗ θοέ(μΓΗ Αν 

(94) Εἰς μὲν μόνοι. ία «ου, , οἱ οἱ 
ἕ οὐ. μέν ἀ ουν, 



οὐχ. ΒΡΕΝΜ. 

5. αΒΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ 

ΣΙ. ΤΩᾳ ΛΥΊΩ (06). 

Ε/ιεάέπι ας εΝρετῖογ αγθμηιεηῖ, οἳ αά 6ΜΠΙάΕΠΙ εεγιρία ας εεἰ εριεἰοία. θτεφοτίαε, 1πφΓαυέδοεπίὀ ροάαφτα, 
ἐεείο α[ῇχαα, αἰφιό, Μί ἵμεε [οφμί/κὴ, ΡίδΏο ἱπιπιοῦί]]α, (ᾳείογεπι γοθαί, μί ἀοιπίπασι εοπιπηύΠεπι οοιυ- 
Τ6πι, θΏδπι ορἱφδίπηθ αά 56 γεπιιίαί, µί εἰ ρίοτπι οπιπίυπι οἱ 8ὐ ἱραίυβ ἡηθγιη]ία (15 ϱΟΙΗΠΙ ΠΟ διδίοιιία- 
ε]άη. θάπαηι ἐία εἰ! 5ΟΤΟΥ οοπηπικηΐε, απ Τ{εεία, ἱφποταπικε. 

ΜΙΕὶ, υἱ αρραγεί, Ὀδη]ρηίοτεπῃ 56 ργῶῦεὺαί θχίοΓὰ Α 

τορίο, (μ4πι ραίγία. Ναπι ]]α ου πὶ ἁλυαί, υἱ 
απιϊοίηα ἵυα [γυετου : Ἠδο αυίθιη ηἰ 1] Ευ)αδπιοάἱ 
πορίθ οοποθβαὶί. Αἰαυοθ Ίου Πηιμὶ Ποτρας αυ], 
αἱ πιο γο]υέ ρεόίθιφ ἀθν]πουτ ἐομθί, Δίαιιθ 3ἆ 
μυ) ἰοτρίάσπ, θξ θίΊπι, αἱ νογῖίας Ιοᾳμοπά μη 
εθί, ΡίαΏθ ἱππιοῦί]επῃ γοάάΙϊ, ὧδά θιι]αι νου ἁσιτ]- 
πιοηίαπῃ, ὨιΦςίο [1οοἳ απίπηο, [6ΓθιΩ6. Ομἱά αίδιη 

ποοϊθρίαγιπι οδί, αυοά Ἠοϊιο ποη (γαι) Ταπίάπη 

νλἱοΔ9 ἱρρθ. ευίαμο οπηπία ος θοηίοπ(ία οδἁθηϊ, 46 

χο (υ ἵη παπα Ὠοί οΊηπί. Εγυπί αυίθιι, οἱ 4ΠἱΠΙΟ 

ΦΙΠΟΘΤΟ επι Ργεηρηάαφ. Ὀοπίηαπι αιίθπι, ϱ0Πι- 
ΏιμΗδΙη ΠΟΦΙΓΑΠ) 8ΟΓΟΓΘΙΗ, το]ίπι αυθΠι οοἱβοίπιο αἆ 
πος ρεπ]ίας, υἱ οἱ Ρίογµπ οἱ ποδίτα ἱηβριη]ιας 
οοιπεημΠπόθ δυωρίθηίαουΊση, αἱ αἱοαιΐ φαοςτάοίθιη 

Ἐμοὶ τῆς πατρίδος, ὡς ἔοιχεν, ἡ ἀλλοδαπὴ χρη- 

στοτέρα. Ἡ μὶν γὰρ ἑδίδου τῆς σῆς ἀπολαύειν φι- 
λίας (97), ἡ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἡμῖν ἐχαρίσατο. Καὶ 
τοῦτό µοι παρὰ τῆς ἀῤῥωστίας, ἡ µε χατέχει πεδή- 
σασα, χαὶ πρὸς πολλὰ ποιεῖ δυσχίνητον, ἢἡ ἀχίνητον, 
εἰ χρὴ λέγειν τὸ ἀληθέστερον. Ταύτην μὲν οὖν τὴν 
ζηµίαν λυπούμενοι μὲν (98) οἴσομεν. Τί δὲ οὗ φἑρει 
τῶν ἀνιαρῶν (99) ἄνθρωπος; µόνον ὑγιαῖνοις, καὶ 
πράττοις τὰ χατὰ νοῦν (1), καὶ ἐν χειρὶ θεοῦ εἴη τὰ 
σά. Ἔσται δὲ, εἰ γνησίως αὐτοῦ λαμθάνοιο. Τὴν δὲ 

χυρίαν, τὴν κχοινην ἡμῶν ἁδελφὴν (3), τάχιστα 
ἡμῖν ἀποπέμφασθαι θέλησον, ὡς χοινὸν ἔρεισμα καὶ 
τῶν εὐλαθῶν, χαὶ τῆς ἀσθενείας τῆς ἡμετέρας ἣ 
πολλά σου τῆς σαχερδώτιδος χαταθοησόµεθα, δι ἣν 

ζημιούµεθα (6), χαὶ καλέσομεν αὐτὴν τῇ οἰχείᾳ 
εμδπ πιδρηῖο εἰκοτίθις οχαβἰἰαθίωιυς, οὗ) Ύ4ὐαπι Ὦ προσηγορίᾳ. Γνώσῃ δὲ ἡ τις, παρ) αὐτῆς πνθόµενος. 
Ἰνου ἀνιγιπιεηίο αΠβείπας, 40 ρτορείο 61πι Ποιπίηο αρροιἰαυίπιιφ. Ουοάηασι αυίε {ιά οἷι, δχρ]οΓὰ- 
έυπι ἸαυοὈῖθ, οἱ 68) ἑίδγγοβοβ, 

σοαι. οΥΒΙΑ0Ο0. ΣΙΑ’. ΚΥΡΙΑΚΩ (4). 

ψίαρκηι γοφαί. στεροτῖκε, μὲ Ραµρεγκπι Λοερίίαίεπι 4οπΙΝι, εκἰ ργσεταἰ Φαοεγᾶοε, ομἰ (αξίΟΥ ἆμο ργαάΐα 
ἰαγφιίκε [κεγαί, αὓ ομοπὶ ογοί ἱπει]ία αἰᾳαο ἱπ]ωτία (σκοά 4ε οεε(ἰφαίἰόνε ἱπίεγργείαίκγ ΤΙ({επιοκί]κε), 
εογυιηφ6 ἑπ ροβίογυπ ργον]άθαὲ φθευσ]αεἰ. Εἰο ἐποεγιὶ (επιρογίε ερἰείοία εγαί εοἰοεαμάα, «0 φμοά Φαςεγ- 
4οιί» εί (αε(ογὶε ἵπ εα πιεπ!ῖο αι. 

Πεἱἰρίοεος οηοΓαθ, ΡἱοῦΘ πονὶ, οἳ ραυρετίνιδς Τιμᾷς τοὺς εὐλαθεῖς, εὖ οἶδα, χαὶ πτωχοὺς εὖ 
ψειήρπο [αεί : υἱτίμδαιο υ]γιωῖς Εδὶ ηυπο ο6 ο{- 
[ετί οἑς38ἱ0; δἷο επίπι Γ68 56 ἠαὺεί. (ασἱδεῖπιυς οἱ 

Ὀοο αεοεριἰθαίπηις βίας ποδρίθς Βαοδγάρθ ουπιρΓθ- 
ουγίου, Ργ[εοίμθ οθί ΡάιροεΓιπΙ πιοπἰοογυπιτα 40- 
πια, ἑωςὶρηὶ οἱ Ώοπιπίρις τοίοτί, οὐ Ρἰδἰαίοπι οί 
ἀἰίρβοπίίαπι (αυ ἵπ Ώαο το ἀθεάθταίατ, Ἱπίες 64 

αυΐοασι, φυ ἁἀοπιυί Ἱοβρί(αίί δυρροάἰιαηίες, Γἱγίαη- 
άπς οἱ Οαὐοτίπα ργφάία Εἱδ Ιοοίθ νἱοίπα δά υ.1(ία- 
ἴοπι ἆοπαυς Πλοζα[ἱέαίθ ἠοπουδ{αοδιηῖ (αδἱοσῖς «0ς- 

(θτυπίἰ. Ηφο αἱ οπιηὶ ἱη]ωτία οἳ ἱπαυϊι Ιἱνεγανθγῖς, 
ηΟἨ ΠΙΙΠίΠιΑΠΙ ο0η{εΤΘΦ µαγίοιη, οἱ ραιρεύίους οµ- 
τα(]ουίδ, 4ο Εδί 177 ἱροῖ τεπυπογα(]δμίφ, 4 1Πι 
φὶῖς ἀεὈετὶ ποδιὶ, Ῥεγαρίου υπ θ8ί αυίοπῃ, ουπῃ 66- 
πηθὶ αηἱπυΠ ἱπάμχοςίς αἁ ὈΏοποί[αοἰοιάμα, θἑίαπι ἴο 

«φουυγίεαςἶ ἵπ ροδίδτασ ρυρυ]δυγυπ, αἱ πο τοἱεηίί 
φυἱάσπι ΙΙ ἁαππυω Ἰἰοθαί Ιπίθεγο [5 Ιοοίθ, 6ο 

πποάο (οπι δαρβαΟ/ίαφ {ης οχοοβἰἑλνοσ]ξ. 

(96) ΑΙίας ΧΙΥ. Βευὶρία οἰτο]ίο; θοἆθπῃ θπιροῖθ. 
091) Ἀπολαύειν φιλίας. Ώου. Π6μ., λοπίδο. Μο- 

γε]. 36 ΟΩοπιΡε[. ὠφελείας, κί μ[ίαίε αι εὉ ἴε εεί 
{γκπετεγ. (9ΗΡΟΓ. : { ο (ε ΟὈπιυιοόκπι γεροτίαγεπι. 

(98) Λυπούµενοι μέν. Πα οο:]. αἱ οοη εί, 1 εα1ὲ. 
μὲν ἀθθβι. ΜοΟχ, Ρτο τί δέ, οοἵπ)οΓ. τἰγάρ, ομίά επἰπι. 

(99) Τῶν ὁγιαρῶν. Ιια οσἀ. Ραθ8. οἳ Οοσῦοί[. ᾗη 
εὐἱτ, τῶν ἀθεβί. 

(1) Τὰ κατὰ νοῦν. ἴια ορᾱ. Ρ896. εἰ Οοπιδε[, η 
«αΙί. τά ἀθοςι. 

(3) Τὴν χοινὴν ἡμῶν ἁδε.λ1φήν. 09ἀ. Βος., Μοη- 
Ία6., Μοτο]. εἰ (οπιΏο[, τν γνησίαν ἡμῶν ἁδελφήν, 

Ὁ. ΦΟΓαΗῖ ΔΟΥΟΣέΠΙ ποείγαπι. Μοχ Η εἰ. τάχιστα ἡμῖν 

ποιεῖς (). Τούτων ἀμφοτέρων σοι νῦν καιρός. ἔχει 
γὰρ οὕτως. Ὁ τιµιώτατος καὶ θεοφιλέστατος υἱὸς 
ἡμῶν Σακερδὼς, ὁ συμπρεσθύτερος, πτωχείου προ- 
έστηχε τῶν ἑἐπισήμων πολυανθρώπου, εὐαεθείας τε 
ἕνεχα καὶ τῆς εἰς τὸ πρᾶγμα απουδῆς, Ἔστι δὲ τῶν 

ὑπηρετουμένων τῷ πτωχείῳ κτήµατα Λιριάνδος χαὶ 
Καδερίνα (0) ὁμοροῦντα τόποις τοῖς τῆς οἰχίας, ἐξ 
ἐπιδόσεως τοῦ τιµιωτάτου Κάστορος, τῷ πτωχείῳ 
τι σννεισφέροντα (7). Ταῦτα πάσης ἑπηρείας ἔλευ- 

θερώσας, µέρος οὐχ ἑλάχιστον αυνεισοίσεις, χαὶ τοῖς 

πτωχοῖς τῆς θεραπείας, καὶ σεαυτῷ τῆς ἀντιδό- 

σεως, ἣν οἶδας ὀφειλομένην τοῖς εὐσεθέσι. Δῆλον δὲ, 
ὅτι ἅπαξ ὀρμήῆσας εἰς τὴν εὐεργεσίαν, χαὶ τῆς εἰς 

τὸ μέλλον ἀσφαλείας ποιῄσεις (8) πρόνοιαν, ὡς 

μηδὲ βουλομένῳ τινὶ ἐξεῖναι καχὸν γενέσθαι (9) 
περὶ τοὺς τόπους, τρόπον ὃν ἐπινοῄσείεν ἡ σὴ σύν- 
εσις 

Ὦ ὥς. Ὑετιῃ ουπι Οοπιδε[. ὥς οχρυηρεµάαπι ρυί.- 
τίπυθ. 

| 6) Δι ἡν ζημιούμεθα. ία οοᾱ. ἵπ οκἰι. δι ἣν 
χα. 

(4) ΑΙίας (ΟΧΧΧΙΙ. δοπὶρία (6ΠΠΡΟΓΘ ἱπορτίο. 
(ὅὄ) Εὖ οἶδα, καὶ πτωχοὺς εὖ κοιεῖς. η οουἀ. 

2035 εὖ ἀθεςι.. 
(6) Καθερίνα. 14. «ο. Καθαρίνα. ος, τοῖς τῆς 

οἰχείας τόποις. 
µ Συγεισφέροντα. Ἰά. «0ἱ]. συνεισφέροντοφ. 
(8) Ποιήσεις. 004. 3033, ποιβσῃ. 
(5) Καχὸν γεγέσθαι. λεἀίι Μονο].: Όι κε υοίοὲ 

σμίάειι {1 Ιπίοφγκηὶ εἰ ΜΙα[ΙᾷΝο έεεε εἶτεα δάς {ὐρο 



φ1) 

ΣΙΙΥ. ΣΑΚΕΡΔΟΩΤΙ (10). 

(πιμιοε εἴίαηι Εΐε κε ο/εγι αά ἱρειων Φαεεγάοίεπι 
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οοχΗ. ΘΑΟΕΠΟΟΤΙ. 

ἱειοία. ΝΙΠ{ ἵπ εα 4ὲ πιος [πίκτα ρογεεεκ(ἶοης, εθά 
ο[πείοεα {απίΜΗΙ εα[μ{αξίυ εδ εἰ Φεπεγαἰἰ αἀλοτίαιίο. Ιάεοφκε ἠῑς ργαΐτε 4εδεί Πἱιεγίε ἵπ φκίδκε 4ε ῥετεεὰ- 
{1οἱἱ6 56Υ 10 θεἰ. 

Προσαγορεύω σε τὴν νέαν ἡμῶν ἑλπίδα, τὺν πο-Α α]υίο ἰ6 ΠΟΥΑΠΙ 6Ρεπι ποδίΓαΠι, αἱ οΆῃιις 69 ἱη 
λιὸν (41) ἓν νεότητι' χαὶ πᾶν ὅτι σοι χάλλιστον 
βούλομαί τε χαὶ εὔχομαι (13). Τῶν δὲ χαλῶν τὸ πρῶ- 

τον οὐκ ἀγνοεῖς ' ὅπερ ἑἐστὶν ἀεὶ θεὸν χτᾶσθαι, χαὶ 
γενέσθαι κτῆµα θεοῦ διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν οἰχειώ- 

σεώς (15) τε χαὶ ἀναδάσεως ΄ ὃ χαὶ σαυτὸν οἵδ ὅτι 
νουθετήσεις (14). 

ΣΙΓ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (15). 

ῥυγεπίυίε; οἱ οπιπία Η0ἱ ργφεἱαγὶθείιπα Υγοἰο, 4ἰᾳυθ 

ΡΓ66ΟΓ. Βογμίῃ γεγο φιι Ρρ]εγὰ δἱ λοηπθδία 6η, 

αίά ριίσυσι κἷι, πο ἵβπογαφ; τ]άε]ίοει βειηρος 

Ώει!η ροβοϊάςτγθ, οἱ ἰη Γ6ΠΙ ΡοβΒΘΦΦΙΟΠΕΠΙηΙΙΟ οἱ 

οκ ποεεεδ]ἰαάίπο οἵπι ϱ0 6ἱ 4806Η8ΙΙ ἐγαηβίτο : 49 
απο ἰεἱρειπῃ δἰίδπι, οδσίο φοἷο, θιιοτηομδδίθ. 

α«ΧΠΙ. ΕΙΡΕΝΜ. 

Αάλοτίαιἰυ ϱποηνε δεί Ίιπο ερἰείοία, κεά ἴία (αἰπέ αἱ ἱπιπιῖιέπο (επἰαἰοπίε (επιρµς ἀεειθήατε πιογ(ο υἱόάετε 
Ροεεί(. Παδείκτ ἵπ Οεἰι]οῖ θαοτἱθ, αά εαρµέ χστι Εεε[εείαε[ἰεἰ. 

ΕΙ σοι μηδὲν ἠλπίζετο δυσχερὲς, ἠνίχα φιλοσοφίᾳ 
προσέθαινες (16), ἀφιλόσοφος ἡ ἀρχὴ (17), χαὶ τοὺς 

πλάστας µέμφομαι. Εἰ δὲ ἠλπίζετο, εἰ μὲν οὐκ 
ἀπήντησε (18), τῷ θτῷ χάρις’ εἰ δὲ ἀπήντησεν, ἣ 
χαρτέρει πάσχων, Ἡ ἴσθι φευδόµενος τὴν ὑπόσχε- 

σιν (49). 

ΣΙΝ. ΤΩ ΑΥΤΩ (90). 

οἱ ΠΙ]] α ἰ6 Αδρόγιτη 4ο ἀῑβιοί]ο ορεγαυσέυς, 
ευ ρ]οδορηί απἱίπιπαι αὀἱυηρθγος, επι 4 

Ρἱ]οδορ]ιία πίσσα, δἱ Πείοτεε γθρτθιδπάο. θιιοἀ 

δἱ οχορεοίαυαί.5, οἱ ᾳυἱάδπι Ποῦ οοουγεῖί, Ώεο εἰ 
βΓαί]α. φυοά οἱ οοεουγείε, 3υὐἱ ραίίεΏο οοπφίαηῖος 

(οἱ6Γ8, υἱ δοῖίυ {6 νοίυπι (21ο 4ο φοἰμοἰιαίίουςαι. 

(ΟΧΙΥ. ΕΙΡΕΝ. 

Φαέετάοίδηι μὶ ἆε αοεθρἰᾷ ἱη]ιτία Όθο ργαιἰὰς αραί, {πι 210 ἐρεῖας εχεπερίο, ΓΜΠ φγανἰῦνμο πΟΠΙΕΠΙΐε Λυτ- 
ἑαίν, Ναι εό{ἱ[α! Πα μιαπ]ιαἰἰς εοπά {ΠΙΕΙ αά μἰκεέπε ; φι1ρρε φικὶ δασεγάοίενε υἱγι [ογίεπε πογαῖ, αά6ο- 
639 ΝΟΝ ἰσείο, εεά φο[ἱάἱογία υεγίιαἰῖε οἰθο εοπεοφµεπάο οχεγεῖία(κιη. | | 

Οὐ Ἀόχιμον τὸ ἀπείραστον τὸ δὲ βασανισθὲν ἓν 
τοῖς πράγµασι, δοχιμώτερον (31). ὡς ἐν χαμίνω 

“χρυσός. Καὶ εἰ μὲν ἱκανῶς σοι τοῦτο πεφιλοσόφη- 
ται (23), τῷ Θεῷ χάρις. Εἰ δὲ οὕπω τελέως, ἔμαυ- 
τὸν προστίθηµί σοι χαὶ τὰ ἓμά. Ὑδρίσμεθα, µεµι- 
σήμεθα ' τί γὰρ οὐ πεπόνθαµεν τῶν δεινῶν, ὅσον ἐπὶ 
τοῖς βουληθεῖσι; Εἶτα τῶν λυπούντων (30) ἡμᾶς 

Νοη ρτουαίαπι αιοά ἰεπίαιὶοπί «χρογς ορί : οθἆ 
αυοἆ οχρ]υγαίωπι οδὶ ἵη περοιῖΐς, Ίου ργοβδέη) 
πιαρίθ, οἱ ἱη οαἱΠἱπο αμγιπὶ. Αο οἱ αυἱάθπι βλ16 Ίιου 
μὺἱ ρετεορίυπι οἳ πιδάἰἰδίυπι θ9ὲ, Όσο αἷί ργαίία. 
ΘΦἱΠ Πιίηυς 1/78 αἆπιο ρογ[δυΐθ, πιθίρβιπι οἱ Πιέὰ 
αἀ]υηρο. Αῆοοιϊ 6µΠηυς ἱπ]ωσία, ἵω οάΐαπι πουτεὶ- 
πιυς; ουἱά οηἱπι ϱΓαΥΙΗΠΙ ποὺ Ρρογιμ]πιυθ, 41η” 

ἀπηλλάγμεθα. Τούτων τὶ ἂν μεῖζον εὑεργετηθείη- Ὁ ἔωπι ἵπ ἐἱφ (ωἱί, φαἱ φηίπιο ἀέδιίπαταηί ] Ρορίοα αὐ 
μεν (34): Ταῦτ' οὖν ἐννοῶν χαὶ αὐτὸς χάριν ὁμο- 
λόχει τῷ θεῷ τῆς ἑπηρείας, εἰ καὶ μὴ τοῖς δρά- 
σασιν. 

40) ΑΙαφ ο0ΧΙ. Φορὶρια ἱποστῖο ί6ΠΙΡΟΙΘ. 
(41) Τὸν ποιόν. Μοιίαο. δἱ Μογε]. τὴν πολιάν. 
(149) Καὶ εὔχομαι. Οοιμῦε[. : 

βοεεο. Πί. υουεο. 
(15) Καὶ γενέσθαι κχτῆμα θεοῦ διὰ... οἰκειώσεως. 

11 ο0ἆ. 1405, Μοπίαο. 46 Οοιπῦοί. [η οά!ί. οἰχειό- 
τητος. Ῥοετίι Μογε|. : εἰ Βεὶ πιαπεὶρίκι 6556 κ. 
Ῥεν [απί[ίαγεπι ΕΠΙ 60 εοπ)ΗΠεΙἰΟΠΕΠΙ. ο9ΙΛ)ΘΓ. ΥθΓο : 
ἵπ επι ῥεεμ[ίμπιφμε Ὠεὶ οἳ ιοεθεςἰ(μάΐμόε εΝ Τε 60 
(γαιιαίγα. 

(44) Νουθετήσεις. Ἰὰ. «ο. οἱ Μοιίαο. αἀθυηί 
χαὶ νενουθέτηχας, οἱ Ἰαπι 1ιθηιομνἰε (ή. 

5) Αἰίας ΟΟΧΙΥ. δοσίρία εἶτοα διά δη {θιμρογα. 
10) Προσέδαινες. Τ4 ο0ᾱ. 1405, Ῥα8ς., θαγ., Μυη- 

ἰαο, οἱ (οπιὺοΓ. ἴη θἰ{. προσέθαλλες, αιιοὰ Μογε[.: 
Οιιαπάο αά ρ/Ηἰοδορ]ίαπι αεεεάεθδας; ρΗοεορλίαιε, 
ὶἀ οι, υἱ Τἱοπιοιι. ἱμοιἰρίί, οἱ{απι πιοπαε(ἰεαπι. 

(17) Ἀφιόσοφος ἡ ἀρχή. Βάι.: α ρΗ[οεορῃία 
αἰίεπαπι ἱπιρετίνηα. ΟΟΗ1υε[.: αΘΛΟΓΓΕΙΣ α ρε [οεορ[έα 
αμερἰεα[ίο. Μος, τοὺς πλάστας. Ὑεγιὶί Μογεί., εεκ- 
Ῥιογθε. ΛΙ, Ἱπηιί Μοιίας., ΟΠ δομρίογο», δυ 
βείοτες τοργο]ιομδί, ἑαἱό5 4ὁ 11118 (ἱεῦγο : 1ΓανζοΥ 
ιν Πιαθίἰσίγι5 (Νὶν φαί (ο [ωιία ΠιέΓεθιε η Η{ εαρετο 

οἱ υοιὶς α Ὀεο 6ς- 

6 αἱ πο αΠο]ευαηί ἱπ]ατία, Ιρογα(ἶ δΗπιυ8. Εο- 

αυοά πια]αφ Ῥεπεβοίυπι ἱδίο αοεἱρετο ροἑιἱδδεπιι Ἱ 
Ηοο ἰρίιις 1ρ96 οορίί8ηφ. Ό6υ ρταιίαπι ἱοὺοίο 4ο- 
οερι ἱπ]υγία, Ι]οθί ποῦ 11αὐεας 19 φυἱ ἱπια]ογυπῇ. 

άοεπεγαπί. Βυτευπι ἱγαίμς Μοπίβουίίο Μοτεὶ. πλά- 
στας Ἱηιογρτείαίας, [αῦτου ἐπφεπίογων, εἰ υἱ Φύ 31Η 
Βγπιοί ορἰηίοποπι, Π][ιιά στορος!ἱ ἱροίυς ἵη Εριιαρ]ο 
Βας![Ιὶ γοίοει: Διαπλάττεται πλάσιν τὴν ἀρίστην, 
τοῦ ίαπιοῦ ΒΙ]. τοάά]άί : ΟρΗῖπιο Πίο βψνεπίο ε[- 
ποϊ(κγ. 
18) ᾽Απήντησε. (004. ῬὰΜθ. ἀπήντηχε, εἰ οἱὸ 

Ραυ(ο ἱη[δρίῃς. 
(19) Ψευδόµενος τὴν ὑπόσχεσιν. οι) λνε[.: [αἲ. 

ΦΗΗ 65εε ολο | γοβιετίς, νου οδέ, ρἱιοδορίιαπη [αἱυ 
Ργα/[εγγο. Μογθ].: εἰς Λαθοίο (6 ΠΙΕΝ ΗΝ ἐπ Ργοπικδἰδ. 

(20) Αἱίας ΟΟΧΥ. Ρεεὶρία «ἶτσὰ εκάθιη ἔεπροΓα. 
(31) Δοκιμώτερον. [ία οοἆ. Ῥα58.. ΡαΓ., Μομίπο., 

Οὐ11)ε{. ας ἱρ5ο Μωγε]. Ἱη οὐἰ{. δοχιµώτατον, Ρτο- 
δαἱααίπικηι. . 

(323) Περιλοσόφηται. Οοπιδε[.: εαΐς απίπιο (δί 
οΟπο (1 ηι δεί. 

(25) Εἶτα τῶν «ἑυπούντων. 09ἆ: Ρας. εἰ Μομίαο. 
ευη Ππίογγορμιίομθ, εἶτα τἰ; τῶν λυπούντων. Οία 
Ροείεα } Αὐ ἰις φιὶ Πια[ἰ ποδ α[ᾗεὶ δαμ!. 
(318) Εὐεργετηθείημεν. Ουά. 355. ἳ Μουμίας 

ε’πργΣτήθημεν. 
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οὐχ. ΕΙΡΕΝ. 

5. 6ΒΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,ΟΟΙ 548 

ΣΙ. ΤΟ ΑΥΤΟ (06). 

Ε/μεάέπι ας εαρετὶογ αΓθιηιεΜΗ], 6 αά εΝΠΙάεΠΙ «εγερία Ἆαὶς ἐεῖ ἐριείοία. θγεφοτία5, ιπΦΓανέδεεµίε ροάαφτα, 
ἐεείο α[βχως, αἴφμε, μί ἵρεε Ιοφμέ(κγ, Ρί8ηε Ἱπιπιοῦίϊα, (αείογεπι τοθαί, μέ ἀοιπίπᾶΠι «ΟΠΠ ΗΠΘΠΙ οτυ- 
τοπι, ηµαπη οοἱδαίπιθ αά εε γἐπηιία, µί δἱ Ρίογυπῃ ομιηίυπι οἱ δυ ἱρείαφ ἑμβγιπίίαίιἰ ϱΟΙΗΩ ΠΟ δυδίθηία- 
εμίααι. ϱµ4παπι ἠέία αἱ 2ογογ εοπηπεκπἶε, απ Τ{εεία, ἰφπογαπικδ. 

ΜΙϊ, υἱ αρρατεῖ, Ὀεηὶρηίοζοπι 96 ργνοῦαί θείογα Α. 
τορίο, «ναπι ραίτἷα. ἃΝαπι Π]α ου πεί ἆλδαί, οἱ 
αιἰοἰεία (υα Γμογθςς Ίο αυίεπι ηἰλὴ! Ὀ]ασπιοάί 
ποδῖθ οομοθβδῖι. Αίαυο Ἠου Ππμὶ πιοτρυς αυ]έ, 
αιἱ πό νεἰαέ ρεδίθις ἀενίποίμτη {ομθί, Δίᾳυο αά 
μμ] ἰογράση, αἱ θἱἰδΠ., αἱ νογίας Ιοᾳιεηόάμπι 
εθί, Ρ]αῃο ἸωοῬί]έτη γοάάἰἰ. ὧθά διέπ Ίιου ἀοιτ]- 
πιοβίώπῃ, Ὠιρίο [ἱοοί ἀβἱηο, (θΓθιι5. Οἱἀ αμίθιη 

ποοὶθρί]αγιπη θο8ί, αυοά Ἠοπιο που (ογας) Ταπίυῃῃ 

γαἱρ1ς ἱῃςο, ΕΌ]αμο οπιπία οχ θοηίοπί]α οδἀαηῖ, 4ο 

168 ἰυ ἱη Παρα Ὠοὶ αἳπί. Ἐτυπί αιέθπι, οἱ αηἱπιο 
θίποετο ουπι ρρεηθηάαθ. Ὀοσπιίηασι ΔΙίθΠι, 60ΠΠ- 

ΏΙυηθΘΙΩ ΩΟΦΘΙΓΔΠΙ ΒΟΓΟΓΟΘΙΗ, Τδ]ίπι 4ὐάΠι οοἱβδίτηο ἂἆ 

που ος, υἱ οἱ Ρίογυπῃ οἱ ποδίγω ἱπῆρπι]ίαίῖρ 
οΟΠΚκΏΙΠΘ διφιδηἰαουἶσπα, αἱ αἱοᾳυΐἱ βαορΓάοίθιη 

Ἐμοὶ τῆς πατρίδος, ὡς ἔοιχεν, ἡ ἀλλοδαπὴ χρη- 

στοτέρα. Ἡ μὶν γὰρ ἑδίδου τῆς σῆς ἀπολαύειν φι- 

λίας (91), ἡ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἡμῖν ἐχαρίσατο. Καὶ 
τοῦτό µοι παρὰ τῆς ἁῤῥωστίας, Ἡ µε κατέχει πεδή- 
σασα, χαὶ πρὸς πολλά ποιεῖ δυσχίνητον, ἢ ἀχίνητον, 
εἰ χρὴ λέχειν τὸ ἀληθέστερον. Ταύτην μὲν οὖν τὴν 
ζηµίαν λυπούµενοι μὲν (98) οἴσομεν. Τί δὲ οὐ φἑρει 
τῶν ἀνιαρῶν (99) ἄνθρωπος; µόνον ὑγιαίνοις, χαὶ 

πράττοις τὰ χατὰ νοῦν (1), καὶ ἐν χειρὶ θεοῦ εἴη τὰ 
σά. "Ἔσται δὲ, εἰ γνησίως αὑτοῦ λαμθάνοιο. Τὴν δὲ 

χυρίαν, τὴν κοινὴν ἡμῶν ἁδελφὴν (2), τάχιστα 
ἡμῖν ἀποπέμψφασθαι θέλησον, ὡς χοινὸν ἔρεισμα χαὶ 
τῶν εὐλαθῶν, χαὶ τῆς ἀσθενείας τῆς ἡμετέρας' ἢ 
πολλά σου τῆς σαχερδώτιδος χαταθοησόµεθα, δι ἣν 

ζημιούμεθα (6), χαὶ Κκαλέσομεν αὐτὴν τῇ οἰχείᾳ 
ειδα πιαρηῖθ εἰαποσίθυςφ οχαρἰιαὈἰτηµς, οὗ) 4411 Ἑ προσηγορίᾳ. Γνώσῃ δὲ Ἡ τις, παρ) αὑτῆς πνθόµενος. 
ου ἀείγίπιθπίο α[βοίιπις, 4ο ΡγορΓίο 641 ηοπι]πο αρρο]ἱαυίπιιφ. Οµοάπασι αυίε Ἰὶμά οἷί, δχρ]οΓᾶ- 

ἔυπ Ἰαυεῦίθ, ϱἱ 64Ἠ) ἱπίθττοβεἙ, 

οσχι. 6ΥΒΙΑΟΟ. ΣΙΑ’. ΚΥΡΙΑΚΩ (4). 

ψίασκηε τοβαι τεροτΐμε, ἱ Ρακρεγκηι ποερίίαίεπι ἀοπικπι, εκὶ ΡΓσεταί Φασετάοε, οαῖ («4Μἱ0Υ ἆνο ργααϊα 
ἰατφι(κε [κεγαί, Ὁ οηπ] ἠωογοί ἱπει]ία αἰᾳαο ἱπ]μγία (σκοά 4ε οεειἰφαδνε ἱκτεγργείαίκγ ΤΙ({επιον (κε), 
εογυιηφιιο {η ροδίθγυπι Ρργονὶάθαϊ φθουγἰίαε. Πίο ἐπεεγιὶ ἐεπιρογὶε Σρἰείοία εταί εοἰοσαιάα, ἐο φνοὰ Φαεετ- 
4οιί» εἰ (αεἰογἰ: ἵπ εα πιεπΗἰο ᾖίαι. 

Ἠοἱἱρίοφος ἔλοπογαθ, Ρτοῦθ πονὶ, δί ραιρετίῦαδα ἍΤιμᾷς τοὺς εὐλαδεῖς, εὖ οἶδα, χαὶ πτωχοὺς εὖ 
μειῖρηο [αοἱφ ; υἱγίυβαιθ υἱγεμεῖίς ΕΡἱ πωΠο 50 οἵ- 
(οεί ουεαείο; δίς επίπι {65 5ο λαυθί. Ομαγἱδείπιυς οἱ 

Όρο αοεοριἰθοίπηως Βίας ποδίογ Βιοθγάρθ οὐΠΙΡΓ6- 
οὐγίος, Ργ[δοίυς οί ΡαῤοΓιίπ] πιεπἰοογαπηνο 49” 
πια], ἑωδἱρηί οἱ οπιηίθς τγο[οτία, οὐ ρἰδἰαίδιω οἱ 
ἀῑρομίίαπι αυ ἵῃ 1ο το ἀθείάθγαίμς, ἱπίες ϱ4 

 αυἱοιῃ, 4 ἁοιπυί λοβρί(α1ἱ αρρθαἰ(αηίας, Εἰτίαῃ- 
άας οἱ ΟΔὑοείμα Ργφάῖα ἡῖς Ἰοοίς γἱοίηα αά Πέ - 
ίεπι ἆοπους Ιἱρργα]έαίο ἠοποσαἱἱθο]ηιί (αδἱοτίο ο0η- 

(θευηί. Πο οἱ οπσηὶ Ἰη]ωτία οἱ ἱπδυέι Ιρεγανοτίθ, 
ΏΟΠ ΠΙΊΠΙΠΙΘΙΩ ο0Η/{εΓϱς ρατίειη, εἰ ραυροτίους ϱν- 

τα]ουίς, 4ο Εδὶ 177 ἱροί τοπυηθγλ]δμίφ, 4ὐδ1η 
φὶϊς ἀοθογὶ ποβῖὶ. Ῥογερίουμπη οδί Αιί6ΙΩ, 6µΠῃ 66- 
πηεὶ απίσυη Ιπάυχοσίς αἆ Ὀοποίαοἰδσμάσαι, θἴίαπι ἴθ 

φφοοιιγίαςἶ ἐν ροβίογυη ργουίδιτυη, πὲ Πο το]εηίί 
«αυἱάοιι εἰ! ἁαπιπαπι Ιἱοθαξ ἱπίοτγο Ἶς Ιοοίθ, εο 

πη0άἆο φπθπι βαΡΔΟΙία8 έυα οχοορἰἑαγοςίε. 

(96) ΔΙί4ς ΧΟΙΤ. Θουἱρία οἰτο]ίογ οοἆθπῃ {6πιροτθ. 
(917) Ἀπο.λαύειν φελίας. (9ο. Πεμ., Ἡοπίᾶο. Μο- 

Σε]. 86 ΟοπιΡεί[. ὠφελείας, μὲ μὴ ίαἴε φις εν ἰε εί 
{γπεγεγ. ΟουιῦοΓ. : μί ος ἰε ϱΟΝΙΟΙΟΟΝΠΙ γερογίατεπι. 

(98) Λλυπούµενοι μέν. ἵια «οἱ. αἱ ϱοηε{. ἓι εάἰε. 
μέν ἀθοβι. ΜοΣ, Ρτο τί δέ, ΟοπδοΓ. τί γάρ, φκὶά επἰπι. 

(99) Τῶν ὁνιαρῶν. Τια «ο. Ῥαβ8ς. οἱ Οοαιῦε[. ἵη 
οὐἱτ. τῶν ὀἀθερί. 

(1) Τὰ κατὰ νοὔν. Ἱια οοᾱ. Ρὰᾷ5δ. εἰ Οοπιυοί. ἵη 
οα[ε. τἀ ἀθθι. 

(2) Τὴν κοινὴν ἡμῶν ἁδεΙφήν. 09. Βοσ., Μοη- 
χαο., Μοτε]. οἳ (οπιΏο[. τὴν γνησίαν ἡμῶν ἁδελφήν, 
ΦέΓαΙΗ ΕΟΤΟΤΕΠιΙ Ἠοείγαπι. Μοχ ἱμ οί. τάχιστα ἡμῖν 

ποιεῖς (5). Τούτων ἀμφοτέρων σοι νῦν καιρός" ἔχει 
γὰρ οὕτως. Ὁ τιµμιώτατος χαὶ θεοφιλέστατος νἰὸς 

ἡμῶν Σαχερδὼς, ὁ συμπρεσθύτερος, πτωχείου προ- 
έστηχε τῶν ἐπισήμων πολυανθρώπου, εὐσεδείας τε 
ἕνεχα χαὶ τῆς εἰς τὸ πρᾶγμα σπουδῆς, Ἔστι δὲ τῶν 

ὑπηρετουμένων τῷ πτωχείῳ χτήµατα Λιριάνδος χαὶ 
Καθερίνα (6) ὁμοροῦντα τόποις τοῖς τῆς οἰχίας, ἐξ 
ἐπιδόσεως τοῦ τιµιωτάτου Κάστορος, τῷ πτωχείῳ 
τι συνεισφέροντα (7). Ταῦτα πάσης ἐπηρείας ἔλευ- 

θερώσας, µέρος οὐκ ἑλάχιστον σννεισοίσεις, χαὶ τοῖς 
πτωχοῖς τῆς θεραπείας, καὶ σεαυτῷ τῆς ἀντιδό- 

σεως, ἣν οἶδας ὀφειλομένην τοῖς εὐσεδέσι. ΔΏλον δὲ, 
ὅτι ἅπαξ ὁρμήσας εἰς τὴν εὐεργεσίαν, χαὶ τῆς εἰς 

τὸ μέλλον ἀσφαλείας ποιῄσεις (8) πρόνοιαν, ὡς 
μηδὲ βουλομένῳ τινὶ ἐξεῖναι καχὸν γενέσθαι (9) 
περὶ τοὺς τόπους, τρόπον ὃν ἐπινοῇσείεν ἡ σὴ σὐύν- 
εσις 

Ὦ ὥς. ἵετυμι ουπι (οπλο. ὥς οχρυηροεμάκπαι ρυί«- 
γην. . 
ϐ) Δι ἣν ζημιούμεθα. Ίνα οοἆ. Ἱπ οὐἵι. δι ἣν 

χα 
(4) Δίας ΟΟΧΧΧΗΙ. Ροηὶρία ίοπιρονε ἱποοτίο. 
(5) Εὖ οἶδα, καὶ πτωχοὺς εὖ ποιεῖς. ἵπ οοἑ. 

9032 εὖ ἀθορι. 
(6) Καδερίνα. Ἰἀά. «ο. Καδαρίνα. Άϊοσ, τοῖς τῆς 

οἰχείας τόποις. 
(5) Συγεισφέροντα. ]4. 90. συνεισφἐροντοᾷ. 

Ποιήσεις. (04. 2033, ποιῄσῃ. 
9) Κακὸν γενέσθαι. Νεδαίι Μοιο].: ὕϊ µε υοἰειὲ 

φμἰάεπι μ[{ἱ ἱπίιοφΥΗ εἰί μια[ἵφπο εεεε εἶγεα Άσς {υε8. 



0) 

ΣΙΙ’, ΣΑΚΕΡΔΩΤΙ (10). 

(οπεκεοάε εἴίαπι Εἱο κε ο/εγί αά ἱρειων Φαεεγάοίεπι 
ο[βείοεα [απίνηι «α[ιίαίυ εδἰ εἰ Φεπεγα(ἰ αἀλοτία(ίο. 
Εἱ0Μ6 Φ6ΤΠΙΟ εδ. 

ΕΡΙ5ΤΟΙΙΑ 0ολΙΥ. 90 

6ΟχΠ. ΘΑΟΕΠΟΟΤΙ. 

ἱειοία. ΝΗ{ ἐπ εα 4ε πιο [μίχτα ρογεεεκ[ίομς, εεά 
άεοφνε ἵῖε ργεἰγε 4εδεί Π(εγὶς ἐπ φκἰδκαο 4ε Ρογεεςν- 

Προσαγορεύω σε τὴν νέαν ἡμῶν ἑλπίδα, τὸν πο-Α α]υίο (6 ποἵαπι 6ΡρεΠΙ ΠΟΦΙΓΦΠΑ, φπἱ ο8η!15 ϱ9 ἱπ 
λὼν (11) ἐν νεότητι, χαὶ πᾶν ὅτι σοι χάλλιστον 
βούλομαί τε χαὶ εὔχομαι (13). Τῶν δὲ χαλῶν τὸ πρῶ- 

τον οὐχ ἀγνοεῖς ' ὅπερ ἑστὶν ἀεὶ θεὸν χτᾶσθαι, χαὶ 
γενέσθαι χτῆμα Θεοῦ διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν οἰχειώ- 
σεώς (12) τε χαὶ ἀναθδάσεως ' ὃ χαὶ σαυτὸν οἵδ ὅτι 

νουθετήσεις (14). 

ΣΙΓ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (15). 

ῥυγεπίυίο; οἱ οπιπία Ε0ἱ ργεἱαγὶβαῖιπα γοἰο, αἰφυθ 

ΡΓ6ςΟΓ. Ῥοτιπι Υογο 9 Ρρυ]είιγα δἱ οηπθβία δι, 
αιίά ριπηυπ φἷί, ποη Ίβπογαβ; τἀε]ίοοί 86!ηρες 

Ώειπῃ ροβεἱἰἀθγθ, οἱ ἵη Γ6ΠΙ Ροββοβδἰοβδπηηιιο οἱ 

εχ πθοθθ!έμάϊπό οὔΠΙ 60 6ἳ ἀδύ6ῃΦυ ἰγαπείτο: 46 
απο (εἱρευπῃ θιἶ8πι, οδσίο φοῖο, θιιοπιοηθβίθ. 

ο ὐΧΠ. ΕΙΡΕΝΜ. 

Αλογίαυ ϱποηνε εδί πο ερἰείοία, εεά ία (αιπέν εί ἰπιπιμέπδ ἰεπιαιἰοπὶς (έπιρκε ἀεειθατε πιετἰίο υἶάετε 
| ροεεἰ:. Παδείκν ἐπ Οεἱι]οίς θαοτῖδ, αά εαρµί χεσι Εεε[εείακίἰοί. 

ΕΙ σοι μηδὲν ἡλπίζετο δυσχερὲς, ἠνίχα φιλοσοφίᾳ 
προσέθαινες (16). ἀφιλόσοφος ἡ ἀρχὴ (11), χαὶ τοὺς 

πλάστας µέμφομαι. Εἰ δὲ ἠλπίζετο, εἰ μὲν οὐκ 
ἀπήντησε (18), τῷ θτῷ χάρις ' εἰ δὲ ἀπήντησεν, ἣ 
χαρτέρει πάσχων, Ἡ ἴσθι φευδόµενος τὴν ὑπόσχε- 

σιν (19). 

Σιν. ΤΩ ΑΥΤΩ (90). 

δὶ ΠΠ] α ἰ6 ΑβρέγυΠη 4ο ἀῑθοίδ δρεγαυκέυς, 
ευ ρ]]]οδορΏί αβἱίπαπαι αὀἱμηρθγθθ, ἀἰἰεπυτ 4 

Ρ]η]οδορ]ῖα ἱμ]έίμπι, δὲ Ποίοςες γθργδμεπάο. θιιοά 
δἱ εχορουἰαμα!ίυγ, αἱ ᾳυἱάθπα πο οοουσεῖέ, Ώευ ο 
ρΓαίῖα, φυοά οἱ οοουσείέ, αἱ ραίίεηο οοπφίιαηίος 

(οἱογα, αμί βοἱίο {6 νοίμπι [α1ἱ6γ9 4ο φοἱοἰιαοῦθη. 

ΟΧΙΥ. ΕΙΡΕΝ. 

Φαεετάοίεπι ηἱ ε αοεθρἰα ἱη]σία Ὀδο ρταιίας αβαί, {ΜΠΕ 210 ἱροῖεε οτεπερίο, ἐ1 φγανίδο ΠΟΠΙΕΠΙΐ9 Λο- 
ἑαίμς, ΝΝίωηι εο(ί(α πια] ἑαἰἷς εοπά{ΠΙΘΗ ΓΙ αἀμίδεέπε ; σιέρρέ φιὶ Φασεγάοίεις υἱγΝΙΗ [οΥίέπΙ ποταί, αά6ο- 
σας ΝοΝ ἰσείε, εθά εοἱἰάϊογίο Ὀεγί(αι{φ εἶθο οοπεοφµεπάο επεγεἰία(κ. 

Οὐ Ἀόχιμον τὸ ἀπείραστον' τὸ δὲ βασανισθὲν ἓν 
τοῖς πράγµασι, δοχιμώτερον (31). ὡς ἓν χαμίνῳ 
χρυσός. Καὶ εἰ μὲν ἱκανῶς σοι τοῦτο πεφιλοσόφη- 

ται (23), τῷ θεῷ χάρις. Εἰ δὲ οὕπω τελέως, ἐμαν- 
τὸν προστίθηµί σοι καὶ τὰ ἐμά. Ὑδρίσμεθα, µεµι- 
σήμεθα » τί γὰρ οὗ πεπόνθαµεν τῶν δεινῶν, ὅσον ἐπὶ 

τοῖς βουληθεῖσι, Εἶτα τῶν λυπούντων (30) ἡμᾶς 
ἀπηλλάγμεθα. Τούτων τί ἂν μεῖκον εὐεργετηθείη- 
μεν (24): Ταῦτ) οὖν ἐννοῶν χαὶ αὐτὸς χάριν ὁμο- 
λόχει τῷ Θεῷ τῆς ἱπηρείας, εἰ καὶ μὴ τοῖς δρά- 
σασιν. 

40) Αἰίαφ 00ΧΙ. Βοπὶρια Ἱπεθτῖο Ι6ΠΙΡΟΓΘ. 
4) Τὸν ποιόν. Μοιίαο. δἱ Μογε]. τὴν πολιάν. 
(19) Καὶ εὔχομαι. (Οοιιύε[. : 

Ροεεο. Πηἰ. Όουεο. 
(15) Καὶ γενέσθαι κτήμα θεοῦ διὰ... οἰκειώσεως. 

14 «ο. 1405, Μοπίαο. 30 ΟὐιπῦεΓ. η οί. οἰχειό- 
τητος. Ὑογιίι Μογε|. : εί ἢεὶ πιαποἰρμίκηι ἐ586 [αείμηι 
εντ [απιὶαγεήε ΕΙΗΙ «0 οοπ] Ηπε(ἰοπεπι. οοἱΠ)εΙ. Υ6ςο : 
ἵπ τεπι Ρεεμ[ίΝπιφκε Ὠεὶ 63. Ιιδεεαςἰ(ιιά ο εἩΗι ο 
(γαπείτο. 

(14) Νουθετήσεις. ἰἀ. «ο. οἱ Μομίαο. αὐδυπί 
χαὶ νενου)έτηκας, οί ]απὶ σιιθηιοεδ]. 

15) ΛΙίας θΟΧΙΥ. οοΓἱρία εἶτοα οιάσιη {θιΗρογα. 
10) Προσέδαιγες. Τνλ οοᾷ. 1405, Ραφς., θαΓ., Μυῃ- 

ἰαο, οἱ (ομιυοΓ. ἓω θυ1Ι. προσέθαλλες, αιιοὰ Μογεἰ.: 
Οιαπάο αά ρ/Ηἰοεορ[ίαπι αοεεάεῦα»; ρΗοεορΕίαηε, 
ὶά οει͵ υἱ Τισηιομί. ἱηιομβῖί, οἱίαπι πιοπαε(ίεαῃι. 

(17) Ἀφιόσοφος ἡ ἀρχή. ΕάΙἰ.: α ρΗοεορηία 
α[ἰεπαπι ἱπιρεγίνωα. (οπιὺοί. : αΘθΙΟΥΓΕΠΕ α ΡΙοεορηῖα 
αὐαφἰεαιἰο. ΆΙος, τοὺς πλάστας. Ὑεγιὶέ Μογεί., οεµ/- 
Ῥιογ6θφ. ΛΙ, ἱπημίέ Μοιίᾶό., ΠΟΠ δομµἱρίογος, δι] 
ᾗείοτες Γερτο]ιομςὶ, ἑλἱό5 4 η! Οἱουγο : 1ΓαδεοΥ 
ιν πιαρίἰσίγι5 (Νὶν φμἱ (ὁ ἰωιία Πιεγειίε ηλ δαρεῖς 

εἰ νοίῖς α Ὀεο 6ϱὰ- 

Νοπ ρτοῦαίυπῃ αιοά (επια]οηίφ οχροις ορί : οδἆ 
αιοάἆ οχρ]υζαίαπι οδὶ ἵη ποροΐς, Ίου ργυβδίμη) 
πιαρίβ, υἱ η οβιπίπο αυγαπι. Αο οἱ φμἱάδπῃ ρα!]ς Ίου 
μηὺἱ ροτεθρίυπι οἱ πιδἀ]ἰδίυπι θδὲ, Όσο δῖί ϱγα(ἱ8. 
δἱῃ ηΊμις 178 αἆλις ΡοΓ[θυἰθ, Πιθἰρδιπι θί πιεᾶ 
«4]ηρβο. ΑΠεοιί 6ά51υ5 ἱη]ωσία, ἵη οἁίαπι Ἱπουτεί- 
πιυς; αυἱάἀ οπίσι ϱᾳταν]υπι ποὺ Γογιυἱ1συθ, 4ὐ4η- 

Θτωπη ἑη {ές [ωἷι, αἱ απίπιο ἀεδιίπαταπί } Ροείθα οὐ 
ὴδ αυἱ πο αΠεἰευαπί ἱπ]ατία, Ιἱ0οιαὲὶ 6µπυς. Εος- 
αυοά πα]ς Ὀεπεβοίυπῃ ἰδίο αοεἱρετο ροιμίθθεπιυς Ἱ 
Ποο ἱρίίας {ρ5ο εοβἰέ8ηφθ. Ώθ6ο ρτα({απι Ἰδὺοίο 9ο- 
οερίις ἱπ]ωσία, Ιἱοθί ποῦ Ίλαυεας ἰἷ5 φαἱ ἱπιυ]οτυπέ. 

ἀοεμεγκπί. Ἑωτευπι ἰγαίμρ Μοπίαοιυίίο Μοτε!. πλά- 
στας ἱπίιετρτοίαίων, [αῦτος ἱπφεπίογμν; εί υἱ δυ4:1Η 
Βγπιεῖ ορἰμίοποσι, ἡιιά σγορος!! μην π Ερϊιαριίυ 
Βαφὶὶ γείογι: Διαπλάττεται πλάσιν τὴν ἀρίστην, 
τοῦ ίαπιοη ΒΙ{Ι. Γοὐάλά!ί : ΟρΙπιο ἐίο βφκεπίο ε[- 
ποί!πγ. ' 
18) ᾽Απήντησει (004. Ῥ49δ. ἀπήντηχε, οἱ οδό 

Ραυο ἱη[δρίιις. 
(19) Ψευδόµενος τὴν ὑπόσχεσιν. (οιηλνε[.: [αξ. 

δΗΗι έᾳεε Φα γοβιετίς, Ἆος οδὲ, ϱ]]οδορίυη [αἱευ 
Ρ ῥγα[εγγο. Μογο].: εἰς Παθοίο (6 ΠΕΝ (1Η ἐπ Ργοπιϊαοἰδ. 

(20) Αἰίαφ ΩΟΧΥ. Ροεἱρία οἶγοὰ θηειῃ ἰ6πιροΓ8. 
(31) Δοχιμώτερον. [ία οοἆ. Ῥα459.. Ραγ., Μοιίπο., 

Οο110ε{. 36 ἱρ5ο λυρε]. Ίη ου]{. δοχιµώτατον, ῥτυ” 
δαεείπινηι. ᾿ | 

(32) Περιἠοσόφηται. Οοπινε[.: φαΐ ανίπιο δὶ 
οοπεα η ίκηι 6ε/. 

(35: Εἶτα τῶν «ἰυπούντων. 004. Γα58. εἰ Μοιίαο. 
οι ΙηιοΓομΗ{1οµ6, εἶτα τί» τῶν λυπούντων. ϱμἰά 
Ροείεα } Αὐ ἐς φιὶ ηια[ἰς πο9 α[ῖοί δα. 
418) Εὐεργετηθείημεν. οἱ. βα5. (ἳ Μομίας 

ενηργἑτήθημεν. 
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αχ. ΕΙΡΕΗ. 

5. «ΒΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ 548 

ΣΥ. Τῷ ΛΥΤΟ (06). 

Ε]μεάεμι ας εΕΝΡΕΓΙΟΥ αΓθΜΗΙΕΠΗν εἰ αά ΜΠΙάεΠΙ εεγερία πιο εεί εριείοία. θτεφογίη», τπθΓανεεσεπίε ροάαφτα, 
ο (εείο α[βανε, αἰφκαε, Μί ἵμεε [οφμί(αν, Ρρί8ης ἱπηπιοὈί[ίβ, (Οα4ΟΤ6Πι Τοθαί, µί ἀοιπίπαπι «οπΙπΙύΗΘΠι δοτυ- 

Τοπι, ηὕαπι οοἱδθῖπιθ αά ϱε τεπη({αί, δὲ εἰ ρἱογάπι οριπίυπι οἱ δ ἱροίμθ 1ηγιηίἑαἰἰς ΟΙ ΓΓ]υπς δυδίειίλ- 
ου]άπι. θα ἑέία εί εογοΥ οοιηπιμηΐε, απ ΤΙεεία, ἱφπογαπικδ. 

ΜιΕὶ, υἱ αΡρατγεί, Ὀδηπίρηίογεπῃ 66 ργφυευαῖ θχίθΓὰ Α 

τοβίο, 4μαπι ραίτία. ἈΝαπι ἰλ]α ου πηηὶ ἀφραί, υἱ 

αιπίοἰέία ἰυλ Γυοθγοθςς Ίο αυίειη ηἰ]ὶ] Ευ) 1σηιοάἱ 

πουίθ οομοθβδὶί. Αίαυὰ Ἠου πεί πιοτΌιφ αἰιμίίε, 
αιἱ πιό γεἰιέ ρεάίθυς ἀθν]πσίμτω (6μδέ, ἀἰᾳιο αά 
μυ)έ4 (οτράυ, αιΐ οἴῖαπι, οἱ νογίας Ιοᾳμοπάυπι 
εδ, Ρ]4ῃο ἱπποῦῖ]έπ εοάά!ι. θά δμίσῃ Ίου ἀοιγί- 
πιοΏίΙπῃ, Ὠιῶςίο Ιἱοοἳ απίσιο, [οΓοιωυς. Ουἱά δμἱθίη 

ποο]θβίίαγιπῃ θο8ί, 6υοά Ἠοίπο που (ογα] Ταβίυίη 

γα]οας ἱρρο, 1 Ώ]ᾳμθ ΟΓΗΠΙ4 οχ θδηίοπι]α οδι]δΗί, ας 
199 (9 ἵη παρα Ὀοὶ οἱηί. Εγυηί αὐέοπι, οἱ 4ΠηἱΠ1ο 
6ΊΠΟΘΤΟ οἵπι Ρρελεπάαθ. Ὀοσπιίηαῦι ΔΙί6ηι, ϱ0ΠΙ- 
ὈιηθίΩ ΠΟΘΙΓΑΠΙ ΔΟΓΟΓΟΠΗ, το]ῖτα αωάαι οοἱδείπιθ δἆ 
πο ρδΠ]έ148, υἱ οἱ ρἱοτυπῃ οἱ ποδίγα ἱηβριηίιαί]ς 
οοπῦη πό διδιδηἰαου]αα, αἱ αἱἰοφμῖὶ 6αο6ίἀοίθιη 

Ἐμοὶ τῆς πατρίδος, ὡς ἔοιχεν, ἡ ἀλλοδαπὴ χρη- 

στοτέρα. Ἡ μὲν γὰρ ἑδίδου τῆς σῆς ἁπολαύειν φι- 
λίας (91), ἡ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἡμῖν ἐχαρίσατο. Καὶ 
τοῦτό µοι παρὰ τῆς ἀἁῤῥωστίας, Ἡ µε κατέχει πεδή- 
σασα, χαὶ πρὸς πολλά ποιεῖ δυσχίνητον, ἢ ἀχίνητον, 

εἰ χρὴ λέγειν τὸ ἀληθέστερον. Ταύτην μὲν οὖν τὴν 
ζηµίαν λυπούµενοι μὲν (98) οἴσομεν. Τί δξ οὗ φἑρει 
τῶν ἀνιαρῶν (99) ἄνθρωπος; µόνον ὑγιαίνοις, χαὶ 
πράττοις τὰ χατὰ νοῦν (1), καὶ ἐν χειρὶ θεοῦ εἴη τὰ 
σά. "Ἔσται δὲ, εἰ γνησίως αὑτοῦ λαμθάνοιο. Τὴν δὲ 

χνρίαν, τὴν χοινὴν ἡμῶν ἁδελφὴν (3), τάχιστα 
ἡμῖν ἀποπέμφασθαι θέλησον, ὡς χοινὸν ἔρεισμα χαὶ 
τῶν εὐλαδῶν, χαὶ τῆς ἁσθενείας τῆς ἡμετέρας ' ἢ 
πολλά σου τῆς σαχερδώτιδος χαταθοησόµεθα, δι) ἣν 
ζημιούµεθα (ὄ), χαὶ καλέσομεν αὐτὴν τῇ οἰχείᾳ 

μα πιλρηϊς εἰαποτίθαςφ οχαρἰιαὈἰπιμς, οὗ) απ Ὦ προσηγορἰᾳ. Γνώσῃ δὲ Ἡ τις, παρ᾽ αὐτῆς πνθόµενος. 
Ἰιου ἀθιτιπιθηίο αΠοίιρας, 80 Ργορείο 6411 Ποιη]ηο αρροἱἱαὐίπιαφ. Οµοόραπι αυἱρια Ἱ]]μά οἳι, εχρ]οτα- 

επι ἨαυεῬίθ, δἱ 68) ἱωίθτγοφες, 

οχι. ο1ΥΒΙΛ6Ο0Ο, ΣΙΑ’. ΚΥΡΙΑΚΑ (4). 

Εφγίασκηι τοβαί γεφοτΐνε, μὶ βαµρεγαπι Ποερίίαἶεπι ἀοπιΚΗΗ, εμέ ργσόγαί Φαοετάοε, εαἰ (α5ἱ07 νο ργααἰα 
ἰαγριίκε [κεταί, 3ὓ ομηοὶ ἰρογεοί ἱπει]ία αἴᾳυο ἱπ]ωτία (σκοά 4ε οεειἰφα έθνος ἐπέετργείαίντ ΤΙ επιον[ίκε), 
εογυ!πφ1θ η ροβίογυπῃ ρτον]άεαί φδουεἰέαεί. Ηἰο ἐποεγιὶ ἰεπιρογίε ερἰείοία εταί εοἰοεαµάα, «ο φποά Φαοεγ- 
4οι{» εἰ (αείογίε ἵπ εα κιεπίἰο βαι. 

Ἠεἱἱρίοφοῦ Ἠοπογα8, Ρτοῦθ πονὶ, οἱ ραυρεείῦαφ ἍΤιμᾶς τοὺς εὐλαθεῖς, εὖ οἶδα, χαὶ πτωχοὺς εὖ 
ψεμῖρπο [αοἱφ : υἐγίυβαιο υἱγέίς ΠΗΡἱ ηωπο 56 οἵ- 
(οτί ουσαδίο ; δίο επ] Γ98 86 αυθί. Οἱιαεἱβείπ]υς οἱ 

Ώεο αοεεριἰθοῖπιις βίας Πορίθγ Βιοργάρθ ουπρίιθ- 
ουγίαυ, Ριοο(θοἱυς οδί Ρά1Ρο6ΓΙΠΙ πιοηἀἰοΟγΙπΙΥο ἀθ” 
πια], Ιποἱρηϊ οἱ ἱοπιπίθις το[δεία, οὗ Ρρἰδίαίοπι οἱ 
ἀἰροπμέίασι ασ ἵῃ χο το ἀεδίάρταίιγ. ἱπίος ϱ4 
αυίοπι, (ὐ ἁοπουἶ οβρία]ἱ υρρεδἰἰδηίυς, [ἱσίαη- 
4α9 οἱ Οαὐὑθγίηα ργφάἶἷα ἡἱδ ]οοίφ γἱοίπα δἁ υΠέὰ- 
ίεπι ἆοπαις Ι0θγΦ]έαίο Ποπογα()οοἰπιί (αδἱοεῖς «0η- 
(θτυπί. Ηδο οἱ οπιηἱ Ἰη]ωσία οἱ ἱπουίει Ινεγαγογία, 
ηΟῦ ΠΙΙΠΙΠΙΔΠΩ ο0Ρ/ετθθ ρατίθιη, εἰ ραιιρογίους ευ- 
ταἱ]ομίς, 4ο εἱδί 1177 ἱροὶ γεπυπογαἸδμίδ, Ύὐ4πυ 
Φὶϊ ἀεῦοτὶ ποφι]. Ῥογερίουμαι οδὲ δἱεΙη, οὕΠῃ 66- 

πηοὶ απἱωσι ἱπάαχοσῖς ἂἆ Ὀδηο[αοἰθιάμπι, θΜἰΔΠΙ ἰθ 

φφοευγὶεαξἱ ἓ ρορίδγυη ργουῖδυγυπα, υἱ πο τοἱεηίί 
«αυἱάθιπω ΙΙ ἁαπιπυπι Ιίοεαὶ Ιπίδεγο [ῑθ [οοίθ, εο 

πηοἀο 4 αθπι βαρβςἰίαθ Μας οχοορἰτανος]έ. 

(96) ΛΙίας ΧΟΙΥ. Βδεηὶρία οἱγοίίες δοἆοπι έεπιροτο. 
(917) Ἀπο.αύει» φωῖίας. (09ο. Βεμ., Ἀοηίαο. Ἀξο- 

χο]. 4ο Οοπιῦε[. ὠφελείας, µί μὴ [ἰιαία φις εν (6 εαί 
{γπετεγ. 0ο ῦοΓ. : μί ος ἰε οδπιυιοόµηι τεροτίαγεπι. 

(98) Λυπούµενοι μέν. ια εο:). δἱ ϱοηε{. ἓ εά{ε. 
μὲν ἀθθβι. Μοχ, Ρτο τί δέ, ὀοτηδοί[. τί γάρ, φκίά οπίπι. 

(99) Τῶν ἁγιαρῶγ. [ια οοἆ. Ραβ8ς. οἳ θοσιυο[. ἵη 
εὐἶι. τῶν ἀθερί. 

(!) Τὰ κατὰ νοῦν. ἵνα ο0ὰ. Ρὰ88. εἰ Οοπιδε[, ἵη 
οὐἰε. τά ἀεθρί. 

(4) ΤΗ κουὴν ἡμῶν ἁδε.1ρήν. 69ἀ. Βοσ., Μοῃ- 
χαο., Μοτε]. ο (οπιΏόΓ. τὴν γνησίαν ἡμῶν ἁἀδελφήν, 
ΦέΓαΙΗ εΟΥΟΣέΠΙ ποσίαπι. Μοχ ἰὴ εὐ{. τάχιστα ἡμῖν 

ποιεῖς (ὄ). Τούτων ἀμφοτέρων σοι νῦν καιρός. ἔχει 

γὰρ οὕτως. Ὁ τιµιώτατος χαὶ θεοφιλέστατος νἱὸς 

ἡμῶν Σακερδὼς, ὁ συμπρεσθύτερος, πτωχείου προ- 
έστηχε τῶν ἐπισήμων πολυανθρώπου, εὐσεδείας τε 
ἕνεχα χαὶ τῆς εἰς τὸ πρᾶγμα σπουδῆς, Ἔστι δὲ τῶν 

ὑπηρετουμένων τῷ πτωχείῳ χτήµατα Λιριάνδος χαὶ 
Καδερίνα (6) ὁμοροῦντα τόποις τοῖς τῆς οἰχίας, ἐξ 
ἐπιδόσεως τοῦ τιµιωτάτου Κάστορος, τῷ πτωχείῳ 
τι συνεισφέροντα (7). Ταῦτα πάσης ἑπηρείας ἔλευ- 

θερώσας, µέρος οὐκ ἑλάχιστον συνεισοίσεις, καὶ τοῖς 
πτωχοῖς τῆς θεραπείας, καὶ σεαυτῷ τῆς ἀντιδό- 

σεως, ἣν οἶδας ὀφειλομένην τοῖς εὐσεθέσι. Δῆλον δὲ, 
ὅτι ἅπαξ ὁρμήσας εἰς τὴν εὐεργεσίαν, χαὶ τῆς εἰς 

τὸ μέλλον ἀσφαλείας ποιήσεις (8) πρόνοιαν, ὡς 
μηδὲ βουλομένῳ τινὶ ἐξεῖναι χαχὸν γενέσθαι (9) 
περι τοὺς τόπους, τρόπον ὃν ἐπινοῇσείεν ἡ σὶὴ σύν- 
εσις 

Ὦ ὥς. Τετ ευπι (οπιδε[. ὥς οχρυηρουύκπ ρυί.- 
τίπυθ. 

| ϐ) Δι ἣν ζημιούμεθα. Ινὰ οοᾱ. Ιπ οἑἵι. δι ἣν 
και. 

(4) ΑΙία9 ϱΟΧΧ ΧΙΙ. δορὶρία (6ππρογο ἱηεργίο. 
(5) Εὖ οἶδα, καὶ πτωχοὺς εὖ κποιεῖς. Ίπ οοἀ. 

90/33 εὖ ἀθορι. 
(6) Καδερίνα. [ἀ. «οὐ. Καδαρίνα. Ἀος, τοῖς τῆς 

οἰχείας τόποις. 
) Συγεισφέροντα. ]4. «0. συνεισφέροντοᾷ. 
8) Ποιήσεις. (04. 2033, ποιῄσῃ. 
9) Καχὸν γενέσθαι. Νεάκἰι Μονε].: ὕί µε υοἰεκιὲ 

σμἱόενι [{ἱ ἱΠίΟΦΥΗΝ εἰί μια[ἶφμο έεεε εἶτεα ἠάε [0ςάο 



0 

ΣΙΙΥ. ΣΑΚΕΡΑΩΤΙ (10). 

(9πεκούε είαπι Πἰο κε ο[εγί αά {ρε Φαεεγάοίεπι 
ο[βείοεα (αΠέΜΠΙ κα[ιαέω εδὲ εἰ φεπετα(ἰ αἀλογία({ο. 

ο ΕΙΟΜΟ Δ6ΥΤΠΙΟ ἐδ/. 

ΕΡΙΣΤΟΙΑ 60λΙΥ. 900 

6ΟχΧΗ. ΡΘΑΟΕΠΟΟΤΙ. 
΄ 

νο λόμ ΝΙΠ{ ἶπ εα ἄε ΙΠΟΣ [ιίκτα ρογεερκ!ίοης, εθά 
άεοφμε ἐς ρταΐνε 4εδεί Ηεγίε ὑπ φκἰδκ» 4ὲ ρετεεεα- 

Ἡροσαγορεύω σε τὴν νέαν ἡμῶν ἑλπίδα, τὸν πο-Α «Φαϊυίο (6 ΠΟΥΑΠΙ 6Ρεπι ποδίγδπι, αἱ ο8ηι!ς ϱ9 ἵη 
λιὼν (44) ἐν νεότητι  χαὶ πᾶν ὅτι σοι χάλλιστον 
βούλομαί τε χα) εὔχομαι (13). Τῶν δὲ χαλῶν τὸ πρῶ- 

τον οὐχ ἀγνοεῖς' ὅπερ ἱστὶν ἀεὶ θεὸν χτᾶσθαι, χαὶ 
γενέσθαι χτῆμα Θεοῦ διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν οἰχειώ- 
σεώς (12) τε χαὶ ἀναθάσεως ' ὃ χαὶ σαυτὸν οἵδ' ὅτι 
νουθετήσεις (14). 

ΣΙ. ΤΩ ΑΥΤΗ (15). 

ῥηγεπίυία; οἱ οαιηία ΗΡἱ ργαεἱαγὶβείιηα γοἰο, δίᾳυθ 

ΡΓ6ςΟΡ. Ῥοτμαῃ γεγο 1 Ρρυ]ε]γα δἱ ἠοηπθδίὰ δΗ8, 

αι]ά ργίπυπι αἱ, ποη ἴππογας; τἰάο]ίοθί 86!ηρες 

Βευσι ροβεἰἀθτθ, οἱ ἵηπ Γ6π ΡοθβΘΦΦΙΟΠΟΠΙΩΙΙΟ Ὀοἱ 
ες πθοθδἰ(άἰπθ οιΙπΙ 60 εἰ 4β06ΗΡΗ ἰγαπείτο: 49 
αυο ἰεἱρδυπῃ θἱἱ8πι, οθΓίο φοἵο, οιιὮπηοιιδδίδ. 

οὔχΠι. ΕΙΡΕΝ. 

ΑάΛοτίαίῖο φκογνε εεἰ Ίσε ερ]είοία, οεά ἵία (αππέν μί ἴπιμιμεπο (επίαἑοπίε (επιρκο ἀεειθατε πιεγίίο υἱάετε 
Ροεεἱ:. Παδείν ἐπ ΟΕ]ι]οἱς θαοΓἱ8, αά εαριµέ χχσι Εεε[εείαεί{εἰι 

ΕΙ σοι μηδὲν ἡλπίζετο δυσχερὲς, ἠνίχα φιλοσοφίᾳ 
προσέδαινες (160). ἀφιλόσοφος ἡ ἀρχὴ (17), χαὶ τοὺς 
πλάστας µέμφομαι. Εἰ δὲ ἠλπίζετο, εἰ μὲν οὐκ 
ἀπήντησε (18), τῷ θτῷ χάρις ' εἰ δὲ ἀπήντησεν, ἣ 
χαρτέρει πάσχων, Ἡ ἴσθι ψευδόµενος τὴν ὑπόσχε- 8 

σιν (19). 

Σω’, ΤΩ ΑΥΤΟ (90). 

δὶ η] ἃ {6 ΑβΡρετυπι 4ο ἀἰίο]ο αρεταυσίυς, 
εμη ρ]ο5ορι αΏἱιηπ 1]Ώρ6ΓθΒ, Δ1επυπῃ 4 
Ρι]οεορ]ιία ΠΠ απι, οἱ Ποίοςες γθρτδβςπάο. θιιοά 
δἱ ετοροοἰαὐαίυ5, αἱ φυἱάθια ποη οοουγρ]έ, Ώεο ο 
ΕΓαἱἱὰ: αυοά οἱ οσοουσΓίέ, αυί ῥραΐίεηο οοπδίαπίος 

(οἶογα, αυὶ δο]ίυ {6 γούυπι [411659 4ο φοἰἱοἰ(αίουστη. 

ΟΧΙΥ. ΕΙΡΕΜ. 

Φαξεγάοίεηι αἲ ἄε αεοθρία Ἱη]ισία Ὀδο ργαιῖὰθ αραί, {ΝΠΗ 4Μ0 ἱρεῖμε εχεπερίο, πι στανἰθιε ποπιεη((ε Λυγ- 
ἑαίκν, Νκίίαπι [ια Ληιαπ(αἰἰς εοπά{ΠΙΘΝ ΙΙ αἀιλίδεεπε ; φμἱρρε φμὶ δαεεγάοίεα υἱγμηι [ογίεπε ποταί, αάεο- 
σα ΜΟΝ ἰφείο, εεά εοἰἱάϊογία υεγέίαιἰε εἶδο οοπεοφµεπάἀο ετετεϊία!κ)η. | 

Οὐ ἄλχιμον τὸ ἀπείραστον. τὺ δὲ βασανισθὲν ἐν 
τοῖς πράγµασι, δοχιμώτερον (31). ὡς ἐν χαμίνῳ 
χρυσός. Καὶ εἰ μὲν ἱχανῶς σοι τοῦτο πεφιλοσόφη- 

ται (23), τῷ θεῷ χάρις. Εἰ δὲ οὕπω τελέως, ἔμαν- 
τὸν προστίθηµί σοι χαὶ τὰ ἐμά. Ὑδρίσμεθα, µεµι- 
σήμεθα τί γὰρ οὐ πεπόνθαµεν τῶν δεινῶν, ὅσον ἐπὶ 

τοῖς βουληθεῖσι, Εἶτα τῶν λυπούντων (30) ἡμᾶς 

Νοη Ργοῦβίέαπῃ αυοά (οπίιαιοπῖς 9χΡετθ οςί : οδἆ 
αυοά οχρ]ογαίιπι οδὶ ἵπ ποροῖϊῖδ, Ίου Ργορκίηπι 

πιαρίς, υἱ ἵη οαπηἱηο αυγιπῃ. Ας οἱ αωἱάθπῃ δαΜ5 Ίου 

μὺἱ ροτοδρίυπι οἱ πιθάἰέδίυπι ορί, Όοο αἰί ργαί/8. 
δἱΠ πΙηις 178 αἁλιςο Ρεγ[ουίθ, Πιθίρδιπι εί πιεᾶ 
αἁ]αηρο. ΑΠεοιὶ δυπ5 ἱη]ωσία, ἵη οἀίαπι Ἱπουτεὶ- 
πις; οαιἱάἀ οηἱσι ϱᾳτανγἰυπ ποὴ ρογιἱἴπιυς, «414η- 

ἀπηλλάγμεθα, Τούτων τί ἂν μεῖζον εὐεργετηθείη- Ὁ έαπι {η {ἱφ Γμ1, αἱ αηίπιο ἀεδιίπσταπί Ἰ Ῥοίοα αὐ 
μεν (34): Ταῦτ' οὖν ἐννοῶν χαὶ αὐτὸς χάριν ὁμο- 
λόχει τῷ θεῷ τῆς ἑπηρείας, εἰ καὶ μὴ τοῖς δρά- 
σασιν. 

40) ΑΙαφ ϱ0ΧΠ. Θοηὶρια Ιποθτίο ί6πιροτθ. 
(41) Τὸν ποιόν. Μοιίαςο. δἱ Μογε]. τὴν πολιάν. 
(149) Καὶ εὔχομαι. Οοιιυεῖ. : 

ῥοεεο. Πέ. Όουεο. 
(16) Καὶ γενέσθαι κτῆµα θεοῦ διὰ... οἰκειώσεως. 

Ἱί4 ορ. 1405, Μοπίας. αὐ Ο01ΠΡΌΡΓ. Ἡπ οὐἰξ. οἰχειό. 
τητος. οειίι Μοτο]. : οί Πεὶ πιαπεἰρίκηι 6146 [αείμπι 
Ῥεν [απί[ίαγεπι 6Η «0 εοπ]ΗΠΕΙΙΟΠΕΠΙ. ο9ἱΩ)ΕΓ. ν6ςο : 
ἵπ επι ρεεμ[ἴππισφμε Ὀοὶ εἳ θεέεςἰ(μάΐμό εΝΗΙ «ο 
(γααἰγο. 

(44) Νουθετήσεις. [ἀ. εοἆ. οἱ Μομίαςο. αὐἀυῃί 
χαὶ νενονθέτηκας, οἱ ]απὶ »ιιθηιοηδιῖ. 

15) ΑΙίας ΟΟΧΙΥ. δεεὶρία εἶτοα οιάσιη ἐθιΗροΓᾶ. 
10) Προσέδαιυες. Τνλ ο0ἆ. 1405, Ῥαβφ., θα. Μυη- 

«ας, οἱ (οµ1ὐο[. Ἶη (11. προσέθαλλες, αιιοὰ Μογε[.: 
Θικκαπάο αά ρΙἰοεορμίαπι αοεἑεάεῦα.; ρΗοεορΕίαμε, 
ὶἀ οι, υἱ Τἱοπιοιί. ἱπίαμἰρίί, οἰίαπι πιοπακ(ἶεαπι. 

(17) Ἀφιόσοφος ἡ ἀρχή. Βάῑι.: α ρη[οεορηία 
αἰἰεπαπι ἑπιρετίνηι. (ουχ υθ6ἱ. : αθΛΟΓΓΕΠΕ α ΡΗἱοεορηἷα 
αμερὶἰεαίίο. Μος, τοὺς πλάστα». Υεγῖι Μογεἰ., 2ε(- 
Ῥίογϐθ5. ΛΙ, ἰπημίέ Μοιιᾶο., 1οῦ δομἱρίοΓες, 8 
Πείυτεε τορτοἱιθιιδὶ, ἑαἱό5 49 η 111 Οἱουγο : ΓΓανςοΥ 
ᾗιων μιαρθὶσίγι5 (ὲν φμἱ (ὁ (ωιία Πιεγειίε Νἰλ{ δαρε)ε 

οἱ υοιί α Όεο 6ς- 

ὴἱδ αἱ πο α[Πο]ευαπί ἱπ]ατία, [ἐρθγα{ἶ δυπηυ8. Εο- 

αυοά πια]ας Ὀεπεβοίυπῃ ὶδίο αοοἱροτο ροιυΐδβεπιιι ᾖ 
Ποο ἱρίέαν 1ρεο εορἰί8ηφ. .Όθο ρτα(ίαπι Ἰὺοίο 36- 
οεριῶ ἱπ]υτία, 1ἱοθί ποη άυθας 1ἶ9 φυἱ ἱπίυ]ογυπέ. 

ἀρεκεταπί. Ἠωτευπι ἰτδίμς Μοπίαουίίο Μογεὶ. πλά- 
στας Ἱπίογρτοίδίυς, [αὔγοε ἱπρεπίοτκα; οἱ υἱ δυ91ῃ 
Ηγπιοί ορἰμἰοποπη, [ιά Ογυροςἱ ἱροίής η Ερίίαρίίυ 
Βας]]] γείεγι : Διαπλάττεται πλάσιν τὴν ἀρίστην, 
η (πιο ΒὴΙΙ. τοὐάἰάῑι : Ορίίπιο Πίο [1ψπιεπίο ε[- 

{μγ. ῇ 
6 ᾽Απήντησε. (οἱ. Ῥα458. ἀπήντηχε, οἱ οἱὺ 

Ρραυ[ο ἱη[6σίιιφ. 
(19) Ψευδόμενος τὴν ὑπόσχεσιν. οο]κ.: [αί. 

ΦΗΗ1 6εεε φιιοά ῥγοβιεγὶς, Ίου ορέ, Ρ]ἱοδορίιαπη [αΐυ 
Ώ ῥγ/[ειγο. Μογθ].: εἰς αδείο ἰ6 πιεη(ἐ ἵη βγοπιϊσεἰφ. 

(20) ΑΙίαν ΟΟΧΥ. δοεὶρία οἶτοα θάθιῃ ἔΕΠΙΡΟΓΑ. 
(31) Δοχιμώτερον. [ἰλ οοἆ. Ῥα8ς6., ΡαΡ., Μοιιίπου, 

ΟοΡεΓ. 8ο ἱρ5ο Μογο]. η 11. δοχιµώτατον, Ῥγο” 
ρα ἱεοίπικηι. : 

(33) Περιλοσόφηται. Οοπιδε[.: φαΐ ανίπιο δί 
οοΠδε η /κηι εεἰ. 

(25) Εἶτα τῶν Ιυπούντων. (ο. Ῥα58. οἱ Μομίας. 
εσην Ἰμιογγοφ(ἰομε, εἶτα τἰ; τῶν λυπούντων. Ομία 
Ροείεα} Αὐ ἐῑς φιὲ Μια[ἰο πο αεί δαμ!. 

(31) Εὐεργετηθείημεν. Ου. Ρ498. «ἳἱ Μυμίας 
εὐπργστήθημµεν. 
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ΣΙΕ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (90). 
ΑΠΟ(ΝΗΗ ἱαπάεπι αὖ αἁηηἰδίταίυπε ρἰοε[οἰτορΒἰ δαρετάο!επι, Ῥγωείαγα αυ δρἰειοία αά εαἰμπι μοφιο 

ργονοἠ(! ΟΤεῃοτίης. ΠΠ ἐίία εἰφμίάεηι ἀϊπυοῖὶ ἱωεία (2ἱο πποἰαιι αάθρτονς οασεγάυίεπι αμρε[ἰαί ρετσεει[ἰοπει), 
Ρταυαἰμίέ [ἱ0ο). 

Ομίά ϱγανο πουὶ»] ΝΙΗΙ ργαωίδίφα!ὴ α Όρο οἱ Α Τί δεινὸν ἡμῖν; Οὐδὲν, ὅτι μὴ θεοῦ (26) χαὶ τῶν, 
εένληϊφ ἀθδογτατο. Οιθίοτα υἱ Όσοι ειουί, ἱία 5ο 

ἡνοαπί, φἱνθ Ρος αγπια αεί ἀαχίτα οἱ Ιεηίογα 
ἀἱδροιφαι οἱ Γορα! Π08, θἶνο Ρο; βἰηίδίγα εἰ νπουπι- 

Ιηούίογα δ, Νονίέ Πογυπη ΓΑἱἱ0Πε8 νυἱιῶ ποδἰγῶ ἰδ- 

Ροηφαίου. Ὀπιω ἰαπίπι [οτπἰόάυμδ, πο αὐἰά 
ΡΙή]οδορίιο Ἱάΐρβηυιη ρα ἱ{απιΗς. Ῥαυρογὸς αἰμέπιυς, 
[γαίθγπυ ἱηνίοθηι Π0ΟΦ 4ΠΙΟΓΟ μγοβδθου! δυω18, ρ8α]- 

πιοὰιἰς ἱποιιωρουίο» οὐίοσία! δυπι8, απαμοία ἱη- 

(ορτπῃ {α:ἱ. ΝΟΝ Άος πορῖθ οολοδά(ίασ: ας αἰά- 
ἀαπι Ρ]]οβορίιθπιάς; ποηῦ ριιδίί]α ϱᾳγλ!ίῖα 6ϱί. Ρι]να- 

(αἱ γΥἱίαιη ἀθραπιίθ, οοπἰεμιρίἰθιωυς, ιμδηίθηι 

εχριυΓᾳοιΏις ἀῑνίπίς νὶῖδ; φιιοὰ [ογίαςςε οἰίαπι ργῶ- 

ἀῑοιῖς φιλίας οδὲ. Αἱ που ἱία πο8 αΠεοί! δ0η:19 : 
δο ία αὓ πο αΏθγγανίπις, 4 ἰοίο εχοἰ]ςσθ 
ασἰφιπαπηας : αὐθίίι  Τδτυπι Ώοη8π αάπιςο 8ΡεΠΙ 
γοἱἵποαίηιις, δἱ αυἱά πορίφ τοϊίσυυπι γε» : 
ποιο ολάσπι ραίαπας συ οφυυ]οί, αιἰ, φυοά 
Φ4ςιιθ[αοἱἱ ποῦ οἷπὲ ἰοιτογίδυςδ, αἆ οἱτορίίας εχ- 

49ρθΓ8{1. 48ΟΘΩΑΟΓΘ8 806 ἀθίυγυαπι, ἀἴηυό οχει- 

μη). 

179 οὔχΥνΙ. ευρο. 

θείων διαµαρτάνειν. Τᾶλλα δὲ, ὡς ἂν φέρῃ θ:ὸς, 
οὕτως ἐχέτω, εἶτε διὰ τῶν δεξιῶν ὅπλων (37) καὶ 
χρηστοτέρων οἰχονομεῖ τῆς δικαιοσύνης ἡμᾶς, εἴτε 
διὰ τῶν ἀριστερῶν τε χαὶ σχαιοτέρων. Οἶδε τοὺς 
λόγους (28) τούτων ὁ τῆς ζωῆς ἡμῶν οἰχονόμος (39). 

Ἕν φοθηθῶμεν µόνον, τὸ µήτι παθεῖν ἀφιλόσοφον. 

Ἑπτωχοτροφήσαμεν, ἐφιλαδελφήσαμεν, ψφαλμιδίαις 
ἐνετρυφήσαμεν, ἕως ἑξῆν. Οὐ συγχωρούµεθα (20) 
τοῦτο" ἄλλο τι φιλοσοφήσωμεν ’ οὐ πενιχρὰ ἡ χάρις. 
Ἰδιάσωμεν, θεωρήσωµεν, τὸν νοῦν χαθάρωμεν ταῖς 
θείαις ἐμφάσεσιν (61), ὃ τάχα καὶ τῶν προειρτµέ- 
νων (93) ὑψηλότερον. Ἡμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἔχομεν 

ἀλλ' ὅτι τοῦ ἑνὸς διηµάρτοµεν, τοῦ παντὸς ἔχπε- 
πτωχέναι (ζὅ) νοµίξοµεν. ΜΗ οὕτως: ἀλλ᾽ ἔτι χρα- 
τῶμεν τῆς χρηστῆς ἑλπίδος, εἴ τι ἡμῖν ὑπολειπόμε- 
νον ἴδωμεν (04). χαὶ μὴ ταυτὰ πάσχωµεν τοῖς πώ- 

λοις, οἳ τῷ μὴ συνειθίσθαι ταῖς πτόαις, πρὸς τοὺς 

Ψύφους (09) ἑξαγριαίνοντες, τοὺς ἐπιδάτας ἑαυτῶν 

καταθάλλουσιν. 

Σίς’. ΕΥΔΟΚΙΩ (26). 
Πε Εμάοείαε ἵπ πεϊεεγτίπια ἑία ἰγαθσάϊΐα, εἶνα ἵν Φαοεγᾶοίἰς ΡεΓΣΕΟΜΙίΟΠΕ αείοΥ ργἰπιατέμα αίφιο Ῥατ: πιακὶ- 

για [ωὴ:. βγίπικπι φκἰάεπι απιὶοῖία επι Φαοετάοίθ εοπ)]μηείμ5 [µεταί, οὐδετυαπεία ΕΠΙ µί ῥαΐτεπι εοίμεταε, 
εἶκεφιιε μιοπαεἰεγῖί, μὲ υἱάείκτ, ΠΙΟπαΕΙΝΣ εται. ΠΏεϊπάε αὐ εἶης αππϊεἷα (ιγρὶ αἰεκίά[ο εροπἰε ἀσεεεεί: αἰιῖε 
οιἶαμι, δί ογεάἰδί[ο εεί, ἱπείίφαπιίθκα, [ἰέεπι πιουῖί δαεετάο(ἰ εἰ αριά ΒΗε[ἰαά(κπι αεοµεαυ!, εἶθο εαν πεηίαί 
οδὲν []ε[[ααίιιε τεγο, δαεετάριὲε οοσοµ[ί1 [ογίς αἀθεγεατίως εί ἱπε[ϊφαίοτ Γεκάοείέ, θεπεταδί({ ἰ{{ἰ Ργεεῦψίεγο ευγαι 
Ραπρέγυπι, δοἱ]ἱοἰάἰπθιησο βδογάΓυΠ εούίυπῃ οἱ [γαίγαπε, ΠΟ νετῦο, πιοιιΏγϊφ ἱπάίδηο [ογθοηἑίθυς, εοτρογὶ 
6αρκι αὐεία[ί, αφτίηκε ἵπ δαρετάοίεπι απἰπεὶ ἀοίοτεπι εἰ αἰο[ὶς εἰ εετὶρέίε ραίε[αεεγε Λο ἀκθίιαυί. θα (α- 
πιον Φαεετάοιἑ οθ]εεία [κετῖπί ετἰπεῖπα, αά[ιὸ ἱφποταίμγ. (γεφοτίνα, ϱμὲ δαεεγάοιἰᾳ ρἱείαίεπι ποταί εί ἱπποσεν- 
είαπι, Εκάοείο εἰ Πε[αάίο, α ομίθµα (αηι ἰπάίφηῃα Ροτρεεενµε [κεγαί Φαεεγάος, οογἱρείι ἵπ Λας αά Εκάοεῖνηι 
ερἰείοία, ΠΙἴΤµΠι εεί φμαπι δίαπᾶς, ΦΜαπι αιπίεε ἀε[ἰπφιιοπίεΝι αἆμιοπέαί ; φΙίαπι ΡαίεΥΠΕ )ΗΌΕΠΕΠΙ εεπεὮ αἰ[ἱεῖαί, 
μ{ εο ἰς οἱ ἀἰδοίάῖ ουπι ὢΦαοετάοῖο ναί πιθἀἰαίοτο ιιὶ, 6ὲ ἰάεο εοπυΕΠΙΤΘ. 
αά Ονεφοτίμπι εοπ{[µθεΓαξ. 

Οµἱ «οπεοτ8 θβί, Ιάθπι οοιιἀο]οί : δἳ ᾳυοά οοπάο- 

Ἰοἱ, βἱποσγάπι οί : αιοά αὐίθίω βἰποθεμη εδ, ᾱἱ- 
βπιπΠι οσοι ουἱ Βά6ς ἵη οοηβἰ[ίο αἀλήθεαίας, (πι 

51 6ος. νι, Ἰ. 

(30) Αἰίας Ο0ΧΗΙ. Θουἱρία οἴγοα οδἆοπῃ ἰδΠροΓ.. 
(20) "Οτι µη θεοῦ. Ίνα Μουίας. οἱ (ΟοπιυοΓ. 1η 

ει!ἰ. ὅτι μὴ χαὶ θεοῦ. 
(31) Διὰ τῶν δεξιῶν ὅπ.Ίων. Λά Ἱ]]ιά τεβρίοίί 

Αρυφί. ΙΙ 0ος. νι, 7 : Διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύ- 
γης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, αιοά γυίμαία : Ρε 
αΤΙπα εκ 1ε1ισ α ἀατίτίς εἰ α εἰὶσίτίς. 

(28) Οἶδε τοὺς «Ἰόγους. Οοις[. : Νοσῖε οτυπι 
σαµεαφ. Μοτε].: Νουϊί Πογκηῖ 2ἐΓΠΙΟΠέδ. δε ἴία ῥΓο- 
[ὁοίο Ρᾶ1 πι οοµίθηιιῖς πιρνργοίαήοιιθ, ἴϊβιη ἵη ηυ- 
(8 ἰασοἱίο ργορυπί!, ἆωμι ἱιμά γοίοί Αυμιιδι. Όε οἰνί- 
ίαιε Βεὶ, Πν. ν, αρ. 34: σε Ρίαπε Ώεις µπµς εί 
Υ6ΓΚΟ τερίἰ εἰ φα/ογιαξ. μὲ ίασεί, οἱ εἰ οεομἐε εαι- 
ἱδ, πιιφμῖά ἠπ]ωειίε) Μυπίαο. : Νοε πθκῃι γα(ἰέο- 
κέδ. δἰφυἱάεπι (γορονίιθ ἱρ5ο οταί. Ἱ ἵπ σµίίαμ. 
(οι. ἰ, Ρας. 90, αἰὲ: Ποιις Γπιρίείαίοπι ἨΟΝ ΤΕΡΤΕΕ- 
δὲ... 00 645 64µδαᾳδ Φα5 {ρδε ρτο ἱπε[αδ]έ 8µα ρο- 
(ία ϱμὐεγπαπάϊφιε γαίομε οοφµίαρ εἰ επρἰοταἰας 
Λαθει, οἷς αὐτὸς ἡπίστατο λόγοις. 
ον Ημῶν οἰχονόμος. ἣη «0. Ῥὰ58. ἡμῶν ἀθορί. 
ῦ0) Οὐ συγχωρούµεθα. [ία ο. 1405, Ῥα58. 30 

(ομοΓ. Τη ο. οὐ συγχωροῦμαι. 

απι ἔρεε αἀεταί Φαεετάοε, φκἱ 

Ὅ σύμπνους , καὶ συμπαθής ́  τὸ δὲ συμπαθὲς, 

καὶ γνήσιον ' τὸ γνήσιον δὲ , καὶ εἰς συμθουλὴν ἀξιό- 
πιστον. Ἐπειδὴ τοίνυν ἡμεῖς μὲν ἀρχαιότεροι τὴν 

(61) θείαις ἐμφάσεσιν. (ϱοηῦε{. : ἁἰυζιίς εοοἰ(α- 
(ἰοπίδ]ς εἰ εεηείς. 
(8) Προειρημένωγ. Ιί4 ο0ἀ. Ῥαβ5., Ρας. 4ο Μομ- 

ο. η οὐἱλ. εἱρημένων. 
ὄ9) ᾿Εκχπεπτωχέγαι. Μα] οἱ. ἐχπεπτωμέναυω 
54) Α.1.1 ἔτι χρατῶμεν τῆς... εἴ τι ἡμῖν ὑπο: 

θιπόμενον ἵδωμεν. [1 εοι]. Ρὰ58., Ῥαγ., Μολμίας. α6 
(ομιὺο[. μὸ (8ΠιοεΠ Ιδοίίοπθιν ἀεργάναίδιὴ οοἡ - 
ιορά]ὶ Μογο]. Αο οἱ οἱ ἀἱερίίοοί οίία, ἀλλ᾽ εἴ τι 
τῆς χρηστῆς ἑλπίδος ἴδωμεν ἡμῖν ὑπολειπόμενον, οε- 
ταπι οἱ φκἰά αάλμο θοπα ερεὶ ποδίς τε[ἰοίνπι υἰάεα- 
ΠΙΜ6, ΔΙΙ4Πὶ αά ΟΓΑ Πυσὶ αιιαη ροιίογοπι οαςιίρα- 

Ὦ οτδίπᾳθ ργα]οαί, αλ μοἰαν]έ, Π6πιρε : εἶ τι χρα- 
τῶμεν τῆς χρηστῆς ἑλπίδος, εἴ τι ἡμῖν ὑπολειπόμε- 
νον ἴδωμεν, ἰπιο εἰ θμίά αάμιο δοιιᾷ ερεὶ ΠαθέπιΝς, 
υἱάέαπιις πιπφμίά τεεἰάνμπι αἷι ποθὶ. Μοχ οο. 
Ῥιφθ. ας Οο)))ΟΓ. χαὶ μὴ ταυτόν. 

(65) Πρὸς τοὺς φψόφους. Ιϊὰ εοἁ. Βομ. εί Ρας. ἵτ 
οάΐε. χαὶ τοὺς φόφους. 

(26) Αίας ϱ0ΧΧΧΥ. Φεπρία οὐάσιη {ΟΠΡΟΓΟ. 
Εὐδυχίφ. (9ο. Βερ. Εὐδοχίμῳ. 
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εὐσέθειαν, χαὶ πολλὼν χαὶ ἀνδρῶν (67) χαὶ ἠἡθῶν Α ἰβίίαγ πος απίἰφαίοτοβ Ρίοίαίο δἱπιιδ, θι ΠΙΙΙ{ΟΓΙΙΙΗ 
ἓν πείρχ γεγόναμεν ( πεῖρα δὲ µήτηρ συνέσεως), 

ὑμεῖς δὲ οἷον πῶλοι νεονυγεῖς , χαὶ ἄρτι τῶν χατὰ 

Θεὸν ἀγώνων (28) ἀρχόμενοι (τὸ δὲ ἀρχόμενον ἅπαν 

θερμότερον, χαὶ δυνάµενον (69) τῇ ζέσει τοῦ πνεύ- 

µατος πολλἁ μὲν κατορθῶσαι τῶν δεόντων (40), 
πολλὰ δὲ διαμαρτεῖν ἐξ ἀγνοίας) , θέλησον, γενόµε- 
νος μέχρις ἡμῶν, χαὶ ὡς γέροντας τιµῆσαι, χαὶ ὡς 

πατέρας αἰδεσθῆναι, χαὶ µεσίταις (41) χρήσασθαι 
τῆς πρὸς τὸν αἰδεσιμώτατον ἁδελφὸν χαὶ συμπρεσθύ- 
τερον ἡμῶν Σαχερδῶτα διαφορᾶς, πάρεστι γὰρ αὐὖ- 
τός ΄ ἵνα τὰ πρὸς ἀλλήλους εὖ θέμενοι (49), καὶ τὸν 
ἐπίσχοπον θεραπεύσητε , χαὶ τὸ σχάνδἀλον τῶν πολ- 
λῶν λύσητε, καὶ, τὸ µέγιστον ἁπάντων, τὸν θεὺν 
ἱλεώσησθε, μὴ πρᾶγμα τοσοῦτον χαὶ οὕτως ἔνδοξον 
(λέγω δὲ τὴν σύμπνοιαν ὑμῶν, χαὶ τὰς χατὰ θΘεὸν 

τοῦ βίου (40) συνθήχας) οὕτως ἓν βραχεῖ κατα- 
λύσητε. 

ΣΙ7’. ΤΑ ΑΥΤΑ (11). 

ει τἰτογΗπη, {μπι ΠΙΟΓΗΠΙ οσροτἰεῃίυπι [οοσΓ]- 

πιυς (εχρετίεμέῖα ἁὐίεπι πηκίο; ῥργυάθη(]), 108 
γ6γο (απφυαπι εφυυ]εὶ Προγ Ίιρο αράἡ, οἱ το- 
εεπς γεἱρίορα αἀογβῖ (οὔ1πό αμίοπι αιοά ἱιοὶρὶί 
[δυνίάίιι ὁδί, εἰ [εγνοτθ θρὶγἰιδ που]ία Ργῷδίατο 

ροἱὸθὶὲ οσα] αι οΠ]είϊί δυµηί, β6ἆ οἳ ἱπ πιω] 

4εδυταγο ἱρηογαιιία), γε] Πορ εοινοπἱτα, οἱ υἱ 

86Πος ἨοηποΓατς, οἱ υἱ ραΐἱγος τονργοςῖ, οἱ ποὺὶν οἱ 

πιεάἰαίογίρας 19 εἰ ἀῑδεΙά] ουπι γοηογαπἀο [ρλίτθ 
οἱ «οΙΙεβΑ ποβῖγο Φαοοτἀοίο οχκοΡ, Ἠαιη ἱρεοιμοί 

αοδὶ : πἱ τεῦιβ ΙπίεΓ γοβ ηίθ εοαιµοφίΐς, οἱ ορἰ- 

δεορυπῃ οΏφεφυῖο Γουθα({186, δὲ πιυ]ίογυπῃ οΠεράϊἰοιι- 
[υη (οἱ]αιῖς, δἱ αυοά οωπίαπι Πιαχῖηιυπι οἱ, Όδυπι 

Ργοβίίαπῃ τεάάλί]δ, Πο ἰαπίηπι ποβοϊίυπ, δἱ ἴαπι 
Β ᾳἱογίοδυπ (οομεογάίαπι γεβίγαπι ἀῑοο θἱ νὶία ρασία 

εχ Ρε ργροΓὶρίο), δἱο Ρ4ΓνΟ Πιοηιθµίο ἁῑγιαι]9. 

ΟΤΙ. ΕΙΡΕΝ. 

Βε[ἱθεγαίκγκ)α κε, οἱ ηιίά [αείο οΡκε εδ8εί εοπει[ίπγμηι, γοεογὶρείσεε υἱάείιν Ειάοείαε, εἰφμίάεπι /ιαε δαν 
οε(επάµπί (γεφογὶϊ τεγθα. φμίθ «ειιεπΙέΠι ογά {1Υ ερὶσίοίαπι : οδί ὑοἼαπι δικά]... ροςί [αέυιν οουἱςδ- 
πιο Τη πιει ἶαι ἱπίεγ αξεεπ[αἰἴοπεΙῃ εἰ οὔ]μτφαἴυπεπι υἶαηι ϱάΥΡΕΠΕ, εἰο ἴπ α[ίοε εκίραµη τε]οίε, κί εα έ- 
Νἶπιο θέτει Ειάοεῖμα. Ππιο πιαθὶς α ἀε[ίεΙΝπι οκγαπάωπε, οδάοεπάα!πφ µε εἰσα[γὶςξη, (αν ί 5µαπι ἀερίο- 
γαί, Λογίαίμτ; εἴφιε ἀέπιπι ο[[εγί εοἰ{οφμίπε, εἰ εις ἀεεϊάετίο (επεαίαγ. 

Μετὰ τὸν πόλεμον ἡ συμμαχία’ μετὰ τὴν ζάλην 

ὁ χυθερνήτης (45) ' χαὶ δἑἐον βουλεύσασθαι πρότερον, 
εἶτα πρᾶξαι, τὴν τάξιν ἀντεστρέφαμεν (46). μετὰ 
τὴν πρᾶξιν, βουλευόμεθα. Εἱ μὲν οὖν χολακεύειν 

ὅδει, καὶ χείρω ποιεῖν (47), πολλὰς ἂν εὗρον χολα- 

Ῥορι Εοἱίαπι αυσλμπα : ροςί ἱοπρεδίαίεπι ϱυ]νες- 
Παίος : οἳ ουσ ργῖιν ἀειιορληάυπα οἷι, ἀείπιῖο 

αμεπάυπι; ογάίποπι Ἰηγθγήπιις : Ρροδί [ασίαπι «οἩ- 

ςιίπιιδ. 0ω.9γο οἱ φἁμ]ατί οροτίθγεί, οἳ Ρο]ογᾶ {8- 
αοἵο, πιυ]ίαςφ οοτίο αἀμ]αι]οπίς γἱὰς ἱνομίδδσπη; 

χείας ὁδοὺς, ὅσῳ χαὶ ῥᾷον τὸ πρᾶγμα, χαὶ πολλοῖς ὁ 180) 4 υαπίο οί [εἰ]έως θ86ἱ Ποροίίωπῃ, 6.4 η]]8 

νῦν κατορθούμενον. Ἐπειδὴη δὲ (48) τὸ βλάπτειν οὐ 
πρὸς ἡμῶν, χαὶ µάλιατα ψυχὴν ἔτι νεοτελη, χαὶ 

ἄρτι τῷ καλῷ προσδαίνουσαν, ἄχουε τἀληθῃ. ἊΑφι- 
λόσοφος ἡ ἀρχὴ χαὶ χαχῶς ἠἡγάπησάν στ οἱ θερα- 
πεύσαντες, χαὶ ὑπ ἄλλῳ προαωπείῳ τὰ ἑαντῶν παἰ- 

ξαντες (49). Εἰ μὲν οὖν ἀλλὰ νῦν µεταδάλοις (0), 
χαὶ θεραπεύσοις τὴν ἁμαρτίαν, τάχα ἄν τις (54) 
ὑμῖν ἕλθοι συνούλωσις, εἰ καὶ µόγις (53). Εἰ δ' ἐπὶ 

(27) Πο..1ῶν καὶ ἀγδρῶν. ἵπ οοἆ. 1405 χαί 
ους. 
(58) Κατὰ θεὸν ἀγώνων. Μογε]. : ΓέέέΠΦ εετία- 

πιὺια α Όεο ργοροείία οδεμπίεε. (04. Ῥαβς. : ἄρτι 
τὸν χατὰ θεὸν βίον ἀρχόμενοι, Γ6ΕέΠ5 ατεερίαπι Όεο 
οἰίαμι άεῃεπίες. | 

θερµότερον χαὶ δυνατώτερον, δυναμού νον. 

πυυο ργῷβίαίυς. Ομοπίαπι γογο Ιφάθτο μηἰπιθ ἂά 
πο Ρθίἱποῖ; 46 ργδογιΐπι απίυπη γεςθης ἱηὶε]ὰ- 
ἑ11Ἡ, οἱ ΤθεθηΦ Ἠοηοθίο 66 αρρ]ἰσαίθιη, θμάἰ, 1148 

γογὰ δι). Πα ταπσα α Ρ]]οδορλία αθηυπη : εἰ πια]ο 
ιο οπ]ίογοφ (ιἱ ἀἰ]έόσογυηι, οἰἶαπι οπι δυῦ αἱἱοπα 

Ρ6ΓΡΟΠ4 Γ68 646 Ιμβ6γςα. Οἱ Ιᾳίιυν ρα]ίθ π υπο Ρ)- 

ἰαίις [ιογίς, οἱ ἀθ[ίοίμπι οιγανοτῖς, [υγίο φυβάδηι 
γουῖφ εἰεαιτίεῖς ουὑάυοίιίο δυεπἰεῖ, οἰθιηςὶ Φριθ. 

ιἷα μβοεσε, Μος Ιἀ. ουἆ. Μοπίας. οἱ Οοηυδο[. πολ- 
λὰς ἄν εὗρον, ἵπ οἱ. πολλὰς μὲν εὗρον, γοιιἰίφιιθ 
110 Ώσιιο Μοτοἰ. : οἱ αάμ[ατὶ οβροτίεί, ΠιΜίίας εετίε 
αξεεπ!αἰἰομί οἶαε ἱπιομί. Νὲο ΠιθΙαβ ραἱΙο Ρος, . 
πολλοῖς νῦν κατορθούµενον , πι πιωιο Τεεία ας 
“[ε[]είιεν ἱπεμένπι. Οαἱἆ οπίπι ορςς, γεείε ας [ε[ἰεῖ- 

(48) ᾿Επειδὴ δέ. ία Μοπίπιο. Ἰπ οαίι. ἐπεὶ δέ. 
ἐν Θερµότερον, καὶ δυνγάµενον. Οο. 9023, ρ (6η, υ0ἱ δριιγεἰβαϊπιὶ γἱὶ (αῦες ποἰαιαγ Ἡ 

(40) ΠοΙ λὰ μὲν χατορθῶσαι τῶν Οεόντων. Μο- 
τοὶ.ς Μκίία ομιεπάαγὲ ΘΟΤΗΠΙ ον ἀἰγίρεπάα εί. ᾿ 
(οπιρο[.: Μμµίία [ε[οὶ ἱπιρίετε είν εοτηπι φκα ο[- 
Λος 51181. 

(41) Καὶ µεσίταις. Ἱία οοἆ. Ρας. οἱ Π. ἵη οἑ]ί. 
χαὶ ὡς µεσίταις. 

(43) Πρὸς ἀ.] λή.ῖους εὖ θέµενοι. 0ο0ἆ. Ῥωβ8., εὖ 
διαθέµενοι. Ὑενί Μονοί.: ει δεπε α[ῇεείὶ εἰ απἱπιαιἰ 
ἐποίεθ οί ερἰεεορι οτΤεί]δ. 

(45) Κατὰ θεὺν τοῦ βίου. ἵη ο0ἆ. τοῦ βίου 4ε- 
ουτί. 

44) Λας ΟΟΧΣΧΙΥ. Ροπὶρία οοάεπι αρ ὴς 
(45) Μετὰ τὴν ζάην ὁ κυθεργήτης. Τα ορ. 

Βομ., Μοπίαος., Μοτε]. ας 0οπιροί. Πινο ία ο1ί. ἀς- 
υπ]. 
άν Ἁγτεστρέψαμεν. Μοτε]. 

σαι]. Πορ. ἆ τεστρἐφαμεν. Ι 
(47) Χείρω ποιείν. (04. Ρ495. χαροποιεῖν., [ιο(ή- 

: ουετίπιΝε. ΔΙ 

Αι, ἱπαυίί Μογε]., ἐπεὶ δέ [δττὶ ροίδδί, υἱ ἐπεί τοι ’ 
υδί(θί]ιις {άιηθη ἐπειδὴ δέ. 

(49) Καὶ ὑπ' ἆλλφ προσωπείῳ τὰ ἑαυτῶν παί- 
ξαντες. (οπιὺε[. : οἱ εμὔ αἰίειμα Ῥδγεοπα δεεήσηι 
Σ14Πι 6φετα. Μοτε].: ΕΙίαπι ο ηι οὐ αἱίεια βετεοπα” 
δµα ἱρευτιπ [μάιὐτίο Παθμεγίπί. Ρετρογαπι Μοπίας. 
ΡΓο παίξαντες Ρτορυμ!ϊ πράξαντες. 

ὄ) Μεταθά-Ίοις. Πα εοἡ. Βιρ., Μοπίας., Μοτο]. 
4ο ΟοἱΠῦο[. 1 Φθάἱξ. µεταθάλλοις. Μυχ , εοἆ. Ῥαμα. 
θεραπεύσοις. Μομίας. οἱ Μυγε]., θεραπεύοις. ἵι εί. 
θεραπεύσεις. . 

δΙ) Τάχα ἄν τις ὑμῖν. Ῥορδί Μοπίαο. τεςίθ ἵπ- 
απ!ί Μοεεί., τάχα ἄν τις ἡμῖν, κα ά αι ποθὶς εἶςα- 
- οὐάμε[ίο , η δ8ηΗΗἱΗΓ ποιοῦμαι ἐμαυτοῦ τὰ 

τερα. 
(ϐ2) Βἰ καὶ µόγις. Τα ορᾱ. [οψ., Ρὰ89. 46 (οπὶ- 

νε!. ἓι ο]. μόλις. 
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ΣΙΕ’. ΤΟ ΑΥΤΟ (20). 

ΑΠΟ {απάεπι αὐ ααηιηϊδίγαἴοπε ροε]ιοιτορΗί δαεετάσίεΠῖ, ῥγαεἰαγα Ίιας ἐρἰείοία αά «αἱμπι ,σφικο 
ργουεΗἰ! (ογεῃοτίς. Τη ἑίία εἰφκίάειι ἀϊπυοῖὶ ἰωεία (2ἱο πποίαιι αάτεγονδ Φαεετάοίεπι αμρε[ίαί ρετσἑεκ[ἰοπειι), 
ντα υαἰμίέ [1007. 

Ομἱά ρίανο πουῖν ΝΙΗΙ ργαίδιηιιαιη α Όρο οἱ Α Τί δεινὸν ἡμῖν; Οὐδὲν, ὅτι μὴ θεοῦ (26) καὶ τῶν. 

ετνίωϊ ἀθογγατο. Οὐβίογα υἱ Ὀσιιό (ε]οείέ, Ἱέ 5ο 

ἠοαπί, οἶνθ ρος ατα ]αδετί ἀσχίγα οἱ ἱεηίογα 
ἀἱφροιφοί θἱ ΓθβαΙ πο8, 6ἱνθ Ρο αἰηίδιτα εἰ Ἰπουπι- 

μηοάίογα δ. Νονίί Ιου Γαἱἱοπος νἱιο ποδἰγῶ ἀἱδ- 

Ροηραϊοτ. Όπιπ (απίπι [ουπάύμηςδ, πο αυἱά 
ΡΙ]οφορ]ιο ἡάίρπιϊη ρα(ἱαπιας, Ραμρογὸφ αἱαίπιαθ, 
(γαίθγπυ ἱηγὶοριι Ώ0Φ ΔΠΙΟΓΟ μτοδεσυῖ δυω)15, ρδα|- 
πιοδιῖς ἱπομιπΏορίος οὐ]δοίανὶ πι, απαμόα 1η- 
ἱοργιπι (1. Νο Άος ποὺῖφ οομεθάίς: αἰίιά ᾳυἱα- 

ἀαπῃ Ρἱ]οκορ]ιθνΓ; ποῦ Ρριιῖτ]α ργο!]α δρ. Ῥι]να- 
(απ γἱίαιη ἀθρδπιιθ, οοπἰδιρἰθινυΓ, αωδηίθῦι 

οχρυ/ρδιρυ» ἁἰν]ηϊς νὶοῖθ; φιοἆ [οτίαςςθ εἰίαπι ργᾶ- 

ἀῑσιῖς ειιὐἡἑπιῖας οδἱ. Αἱ που Τί πυς αΠεοιῖ βµηιἱ9 : 
6ο αία αὖ πο αλὈθγτανίωις, α ἐοίο θχοϊὶςσα 
αχἰδιίπιασας : αὐφίί { Ύδγυπ Ώοη8Πι αἁΏιςο 8ροίη 
γοηραηµς, οἱ αιἷά πουῖς γοἶαυυπι γἰάεης : 
πο/μθ ολάθτι ραίαας αι εφυυ]εῖ, απἰ, αυοά 
4οειο[αοιῖ που οἷπί (οττοσίυας, δἆ αἰγορίίυθ οχ- 

Δ9ροΓα{1. Δ8ΟΘΩΔΟΓΘΒ 906 ἀθίυτοαπί, ἀἰηυο εχει- 

υη!. 

1579 ΟΟχΥΙ. Ευροώο. 

θείων διαµαρτάνειν. Τᾶλλα δὲ, ὡς ἂν φέρῃ θ:ὸς, 
οὕτως ἐχέτω, εἴτε διὰ τῶν δεξιῶν ὅπλων (37) καὶ 
χρηστοτέρων οἰχονομεῖ τῆς διχαιοσύνης ἡμᾶς, εἴτε 
διὰ τῶν ἀριστερῶν τε χαὶ σχαιοτέρων. Οἶδε τοὺς 
λόγους (28) τούτων ὁ τῆς ζωῆς ἡμῶν οἰχονόμος (39). 
Ἕν φοθηθῶμεν µόνον, τὸ µήτι παθεῖν ἀφιλόσοφον. 
Ἑπτωχοτροφήσαμεν, ἐφιλαδελφήσχμεν, φαλμιδίαις 
ἐνετρυφῆσαμεν, ἕως ἑἐξῆν. Οὐ συγχωρούµεθα (50) 
τοῦτο ἄλλο τι φιλοσοφῄσωμεν ’ οὗ πενιχρὰ ἢ χάρις. 
Ἱδιάσωμεν, θεωρήῄσωμεν, τὸν νοῦν χαθάρωµεν ταῖς 
θείαις ἑμφάσεσιν (61), ὃ τάχα καὶ τῶν προειρτµέ- 

νων (93) ὑψηλότερον. 'Ἡμεῖς δὲ οὑχ οὕτως ἔχομεν 

ἀλλ' ὅτι τοῦ ἑνὸς διηµάρτοµεν, τοῦ παντὸς ἔχπε- 
πτωχέναι (60) νοµίζοµεν. Μὴ οὕτως: ἀλλ᾽ ἔτι χρα- 
τῶμεν τῆς χρηστῆς ἑλπίδος, εἴ τι ἡμῖν ὑπολειπόμε- 

νον ἴδωμεν (04) χαὶ μὴ ταυτὰ πάσχωµεν τοῖς πώ- 

λοις, οἳ τῷ μὴ συνειθίσθαι ταῖς πτόαις, πρὸς τοὺς 

Ψόφους (055) ἐξαγριαίΐνοντες, τοὺς ἐπιδάτας ἑαυτῶν 
καταθάλλουσιν. 

Σίς’. ΕΥΔΟΚΙΩ (26). 
Πε Εκάοείμε ἵπ πεἰεεγτίπια ἠἰία (γαβαάία, εἶνε ἐπ Φαρετάοιἷε Ρεγεεςμίίοπε αεἰοΥ Ρηϊπιατίκε αίφιε Ρατε πιαχί- 

για [ωή. βγίπευπι φμίάεπι απιοἶεία «Ἡ πε Φασετᾶοίε εοπ]ωπεί5 [μεγαί, οδεθτύαπία επι µί Ῥαΐτεπι εοἰμεταί, 
εἶκεφιμε Ιποπαςἰοε]ἰ, μ υἱάείκτ, ΠιοπαεΛµε ἐγαΙ. Ὠεϊπάά αὐ εις απο ῖα ειγρὶ ἀἰφείαῖο εροπἰε ἀῑεεθεδί:; αἰιῖε 
οιἶαμι, μί εγεάἰδί[ε δεί, ἱπείϊἰσαπίΐδας, [ἰέεπι πιουἰ! Φαεετάο(ἱ εἰ αριά ΠΗε[ἰαἀἴμηι αεοµκατί!, εἰἶὺε εαἰμημίαίμ” 
εείν [[ο[ἱαά ἐς Όεγο, δαεεγάοιἓς οεεμ{ί5 [ογίς αάθετσατίωα οί ἱπε[ἰθαίογ Ειιάοεῦέ, νεπεταθὶ/[ὲ ἐ{ἱ ϱγεκὀψίεγο ουγαῖπι 
Ραπρόέτυυι, φοἱἡἱοιμάϊπθπιφιιο δα ΓαΓάΠι μη εἰ [Γαίταπε, ἱίπο νετὂο, ΙπειηΌγίς ἰπάϊξηο [ογοηείθις, εογρογὶ 
εαρκι αὐεία[ῖί, αφτίᾳµε ἵπ Νδασεγάοίεπι απὶπιῖ ἀο[οτέπι οἱ αἰειὶς εἰ εεγὶριϊ» Ραϊε[αςετε ΠΟΛ αθίιαυἰ. θα (α- 
πιόν Φασεγάοιὲ οὐ]εεία [κετὶπί εγἰπείπα, αάΏκὸ ἱφπογαίμγ. 6γεφοτὶνε, μὲ Φαεετάυ(ἰε μἱείαἰεΏι πογαί εἰ ἱπποσεκ- 
ἰἶαπι, Εικάοείο εἰ Πε[ίαάϊο, α οκίδι» (αι ἐπάίθηα ΡετρεκδΗ6 [μεγαί Φατεγᾶοδ, δογἱρεἰί {Ν Ίαο αά Εκάοεϊΐκηι 
ερἰείοία, ΠιγΙΙ εδί φμαπι δίαπᾶθ, φμαπι αιπίεε ἀεΠΙΠφΙΙΟΠΙΕΝΙ αἆβιοπεαί; (4 αηι ῥαίεγπο )θεπεπι δες αἰ[ἱεἰαξ. 
π{ 5ε [1] οἱ ἀῑδοίάϊί ουσ Θαοογάοίο γε[ίέ πιθἀἰαίογε τι], εἰ ἰάεο εοπνεπίτε,. Ναπι ἑρεε αἀεταί Φαεετάοε, φκὶ 
αά (τοφογῖμπε «οπ/{ιφεγαῖ. 

Οµἱ «οΠποοΓ8 θβί, Ιάθπι οοιιἀοῖοί : οἱ αυοά οοπάρ- 6 

Ἰο, ἱποσγαπι θ8ί : αυοά αὐίοπι βἱποθίμη οί, ἆὶ- 

Επίπι οι ουἱ Βάθ65 ἱπ οοπα!ίο αἀλάθεαέυτ. (πι 

5Η 0ος. νι, 7. 

(30) ΑΙίας Ο0ΧΗΙ. Βοηὶρία οἶτοα θ4ἆθπι ἔοπιροΓᾖ. 
(96) "Οτι µη θεοῦ. Ιια Μουίαο. εἲ (οπιυοί. 1η 

εί. ὅτι μῇ χαὶ θεοῦ. 
(31) Διὰ τῶν δεξιῶν ὅπ.ων. Λά Π]ιά γεβρῖοῖί 

Αρορι. ἰἱ Οογ. νι, Ἱ : Διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύ- 
γης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, αιοά Ὑαμαία : Ρε 
αΤΙπα Γεω α ἀετιτὶς εί α οἰμὶκίγῖδ. 

(28) Οἶδε τοὺς «Ἰόγους. Οοιπὺε[.: Νουϊί οτι 
εαµδαᾳ8. Μυγεὶ.: Νουϊί ΠΟΤΗΗΙ 5ΕΓΠΙΟΙΕΦ. 0 ία ῥγο- 
[ωοίο Ρᾶι πι εοµίση1» ἰπιογρτοία{ἶοιο, 441 Ἱπ ηυ- 
ιἱ8 ἰασίιὸ ργορυπ]!, ἁσι ἱ]μά το[οσὶ Αυμιιδί. Όε οἰνί- 
ίαιε Πεὶ, Ιν. ν, ε8Ρ. 34 : σε ρίαπε θες πας εἰ 
υεγὰς τεῃῖὲ εἰ φδεγηαί. μὲ ρίαρεί, εἰ οἱ οεεΝ[ὲ5 εαν- 
οἳς, πιωιφμίά ἱπ]μειὶ) Μυπιας. : Νονὶε ΠθγμΠι γαἱο- 
κε. δἱᾳυἱέεπι (γεροι]ιιθ 1ρ5ο ογαί. Ἱ ἵπ ο Μ[ίαν. 
οιὴ. ἰ, ρᾳᾳ. 90, αἰἲἲ: Ώειε ἹπιρίείαιεΠὶ ἨΟΝ γεργεε- 
δἱέ... οὗ έα8 64µ8ᾳ5δ Φλας ἔρδε ρτο ἱπε[αθὶἑ «μα ρο- 
(επέία ϱμθεγπαπάϊφιε γα[ἰοπε εοθηἰίας εἰ επρἰογαϊας 
Λαθει, οἷς αὐτὸς ἡπίστατο λόγοι». 
νι ̓Ημωγν οἰκονόμος. ΙΙ «0. Β458. ἡμῶν ἀθορί. 
70) Οὐ συγχωρούµεθα. ἵωμι εοἆ. 1105, Ῥαὰ55. ας 

(ομιοοΓ. Τη οάιῖ. οὐ συγχωροῦμαι. 

Ὅ σύμπνους , χαὶ συμπαθής τὸ δὲ συμπαθὲς, 

χαὶ Ὑνήσιον τὸ γνήσιον δὲ, καὶ εἰς συµδουλῆν ἀξιό- 

πιστον. Ἐπειδὴῇ τοίνυν ἡμεῖς μὲν ἀρχαιότεροι τὴν 

(21) θείαις ἐμφάσεσιν. (9006. : ἁἰυἰμῖς εοοἰ(α- 
(ἰοπίθεις εἰ εειιδίς. 
νι Προειρηµένων. [ία ο0ὰ. Ῥὰ85., Ῥαυ. ἃο Μο; 

ἴαο. Ἱμ οτι. εἰρημένων. 
δῦ) Εκπεπτωχέναι. Μαϊο οἁἰί. ἐχπεπτωμέναυ 
54) Α.11 ἔτι χρατῶμεν τῆς... εἴ τι ἡμῖν ὑπο: 

ἐειπόμεγον ἵδωμεν. Ιλ οἱ. Ρ455., Ῥαγ., Μοηίας. π6 
(ομιὺε[. ἐἶάμο ἴ4µιοι Ιοοίίορθηι ἀεργαγναίαιὰ «011 - 
εεράἰι Μυγο]. Λο οἱ ομἱ ἀἱερίίοςί οὐἼία, ἀλλ εἴ τι 
τῆς χρηστῆς ἑλπίδος ἴδωμεν ἡμῖν ὑπολειπόμενον, Ός- 
κηι οἱ φμὶά αάἡλμο ΟΠ αρεὶ ποὺίς τεἰσίνπι υἱάεα- 
πια, ΔΙΙ8Ώ αά οΓαπ Πυσὶ αιια ροιίοτοπι οαςιίρα- 

Ὦ πογδπιᾳυθ ργαἁἶσαί, ἀμιοἰανἰξ, 116Πιρθ : εἶ τι χρα- 
τῶμεν τῆς χρηστῆς ἑλπίδος, εἴ τι ἡμῖν ὑπολειπόμε- 
νον ο ., νο ἳ οιμίά αά]μο ας αρεὶ λε... 
υἱάέαπιις πιπομίά τεεἰάιηπι οἱ ποθὶδ. Μοχ οος. 
Ῥωαβς, ας Οοι)Γ. χαὶ μὴ ταυτόν. 

(60) Πρὸς τοὺς ψόφους. [ία εοἆ. Βομ. οἱ Ραγ. 1 
θ4ἱ. χαὶ τοὺς φόφους. 

(ὀ6) Αίας (ΟΧΧΧΥ. δετὶρἰα εὐάσιῃ ἱοπροΓΕ. 
Εὐδυχίφ. (9. Βερ. Εὐδοχίμῳ. 
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εὐσέδειαν, χαὶ πολλὼῶν χαὶ ἀνδρῶν (617) χαὶ ἠθῶν Α ἱβίίας ηος απιἰφαἰοΓοβ Ρἰοίαίο δἱπιαδ, θὶ ΠΙΜΟΓΙΤΗ 
ἓν πεἰρχ Υεγόναμεν (πεῖρα δὲ µήτηρ συνέσεως), 
ὑμεῖς δὲ οἷον πῶλοι νεοξυγεῖς , χαὶ ἄρτι τῶν χατὰ 

Θεὸν ἀγώνων (28) ἀρχόμενοι (τὸ δὲ ἀρχόμιενον ἅπαν 

θερµότερον., χαὶ δυνάµενον (69) τῇ ζέσει τοῦ πνεύ- 

µατος πολλὰ μὲν χατορθῶσαι τῶν δεόντων (40), 
πολλὰ δὲ διαμαρτεῖν ἐξ ἀγνοίας) , θέλησον, Υενόµε- 

νος μέχρις ἡμῶν, χαὶ ὡς γέροντας τιμῆσαι, χαὶ ὡς 
πατέρας αἰδεσθῆναι, χαὶ µεσίταις (41) χρήσασθαι 
τῆς πρὸς τὸν αἰδεσιμώτατον ἁδελφὸν χαὶ συµπρεσθδύ- 
τερον ἡμῶν Σαχερδῶτα διαφορᾶς, πάρεστι γὰρ αὖ- 

τός ' ἵνα τὰ πρὸς ἀλλήλους εὖ θέµενοι (43), χαὶ τὸν 
ἐπίσχοπον θεραπεύσητε , χαὶ τὸ σχάνδαλον τῶν πολ- 
λῶν λύσητε, χαὶ, τὸ µέγιστον ἁπάντων, τὸν θεὸν 
ἐλεώσησθε, μῇ πρᾶγμα τοσοῦτον χαὶ οὕτως ἔνδοξον 

ἵυιη νίτογυπι, ΜΗΠΙ πιογτυΏ) εχροτπιεηίυπι (60θ{]- 

πιις (εχρεγίομῖα ἁίεπι ππαίο ργυάθεηί), 108 
Υ6ΓΟ (8ηφααπι δη υυ]αὶ πυρος Ἱαρο οαυά]], οἱ γε- 
(επ γοἱρίοςα αἀοταῖ (οι1πθ αμίοπι αιιοά ἱμοὶρὶί 
[δυνἰάτιις οδί, οἱ [εγνοτο θρἰεῖέτ Ππηω]ία Ργῷδίατο 

ροἱὺδί οοτα:Ἡ αι ο(Ποΐί ευαί, βοὰ οἱ ἱπ πι] 

ἀάεδγγαγο ἱρπογαιιία), γδ]1θ ΠΟΡ οοινοπἱτο, οἱ ιἱ 

8επος ἨοποΓαἵς, οἱ αἱ ραίτος γενογοεὶ, οἱ πουὶς υἱἱ 

πιοὐἰαιοτίρυς 119 εἰ ἀῑβείά(ὶ οπι νοηογαπάο [ταίτθ 
οἱ οοἶ]ορα ποβίγο Ῥαοργάοίθ οχοσ, παιη ἱρδαιοί 
αὖοδι : μἱ τοὺς ἱπίογ γοβ Μο οοσιµοβίεῖς, οἱ αρἰ- 
δεοριπ οΏφεαιῖο Γονθδίϊς, οἱ πημ]ίογυπι ο[οπάϊοιι- 

υπι (οἰ]α(ἶ5, εἰ αυοά οππίαπι πιχίπιυη οδί, Όδιπι 
ρτοριίασ τεάκαιἶς, ηθ ἑαπίαπι ποροίυπι, οἱ (41η 

(λέγω δὲ τὴν σύμπνοιαν ὑμῶν, καὶ τὰς χατὰ θεὺν Ὁ ρἱοτίοδυτη (εομοοράϊαπι νεδίγαπι ἆἱεο οἳ νἰίς ρλοί 

τοῦ βίου (40) συνθήχας) οὕτως ἓν βραχεῖ κατα- 
λύσητε. 

ΣΙ7’. ΤΩ ΑΥΤΟ (1). 

ες Ρεί ργαφοτὶρίο), 8ἱο ΡαΓΥΟ Ππιοπιθµίο ἀϊτυδι], 

οσχτΙΙ. ΕΙΡΕΝ. 

Βε[ἱθεγαίκγΜη 56, εἰ ημἰά [αείο 0ΡΜ5 ε5Φεί οΟΠΕΝ[ΙΝΤΙΠΕ, τεδογἰρείεσε υἰάείμν Ειάρείαε, εἰμίάεπι πας εαιἷς 
οε(επάµπὶ (γεφοτὶϊ Όέτδα, ϱΜίθε5 εεφιεπίεπι ογ δι ερὶεἰοίαπι : οί ὑοἱίαπι ἀιιχ ΠΠ 11... ροδὶ [αίυιη εουμθα- 
[πεις ΤΜΝ πιεάίαιη πίεΥ αΔΕΕΠΙαΙΙΟΠΕΙΗ οἱ ο]αγραἰἰοπέπι υἶαπι εαγρεΠθ, οἷο ἴπ α[ίοε οκίραη τε]είε, εἰ οα πεῖ- 
Νἶπιο [ἰδογεί Ειάοεῖνμι. Γπιο πιαοὶς αἲ ἀε[ίοίαπι εμγαπάπε, οδάιιοεπάα!πφµε εἰοαίτὶςθηι, άαπε αἱ εμαπι ἀερίο- 
γαί, Κογίαίμν, εἴφιε άεΠιμπι ο[[ετί εοἰοφμίπε, οἱ εἶις ἀεείάετίο (ἐπεαίκ;. 

Μετὰ τὸν πόλεμον ἡ συμμαχία. μετὰ τὴν ζάλην 

ὁ χυθερνήτης (45) ' χαὶ δἑον βουλεύσασθαι πρότερον, 
εἶτα πρᾶξαι, τὴν τάξιν ἀντεστρέφαμεν (46). μετὰ 
τὴν πρᾶξιν, βουλευόµεθα Εἱ μὲν οὖν χολακεύειν 
ὅδει, χαὶ χείρω ποιεῖν (41), πολλὰς ἂν εὗρον κολα- 
χείας ὁδοὺς , ὅσῳ χαὶ ῥᾷον τὸ πρᾶγμα, χαὶ πολλοῖς 
νῦν κατορθούμενον. Ἐπειδὴη δὲ (48) τὸ βλάπτειν οὗ 
πρὸς ἡμῶν, χαὶ μάλιστα ψυχὴν ἔτι νεοτελη, χαὶ 

ἄρτι τῷ χαλῷ προσθαίνουσαν, ἄχουε τἀληθή. ἎΑφι- 
λόσοφος ἡ ἀρχή ' καὶ χαχῶς ἠγάπησάν σε οἱ θερα- 
πεύσαντες, χαὶ ὑπ' ἄλλῳ προσωπείῳ τὰ ἑαυτῶν παί- 
ξαντες (49). Εἰ μὲν οὖν ἀλλὰ νῦν µεταδάλοις (ὅθ), 
χαὶ θεραπεύσοις τὴν ἁμαρτίαν, τάχα ἄν τις (54) 
ὑμῖν ἔλθοι συνούλωσις, εἰ χαὶ µόχις (53). Εἰ δ' ἐπὶ 

(0 Πολλῶν καὶ ἀνδρῶν. Ἱπ οοὰ, 140ὔ καί 
οςβἰ. 
(28) Κατὰ θεὸν ἀγώνων. Μοτε]. : Γ6ΕΕΠΕ εεγία- 

πιια α Ὀεο Ργοβοείία 9μθεκηίεε. (004. ῬαβΦ.: ἄρτι 
τὸν χατὰ θεὺν βίον ἀρχόμενοι, ΓέεἓΠΣ ατεερίαπι Όεο 
εἰίαηι Φεῃεπίεκ. 
με Θερµότερον, καὶ δυγάµεγογ. 

νον. θερµότερον καὶ δυνατώτερον, δυναμού 
όντων. Μο- (40) Πο.1λὰ μὲν χατορθῶσαι των 

τοὶ.: Μκμίία εΙΙΕΠ4αΤ6 ΘΟΓΗΠΙ 4 αἰγίθεπάα εωΠέ. | 
(οπιροί.: Μμ[ία [ε[ἰοὶ ἱπιρίετε επί εοΓΜΠΙ μα ο[- 
Λεῖἑ 5.11. 
8) Καὶ Ετεις Ιια οοἆ. Ῥα8ς. οἱ Β. [η ου. 

χαὶ ὡς µεσίταις. 
(43) Πρὸς ἀ.]Τή.Ίους εὖ θέµενοι. 09ἀ. Ῥαβ9., εὖ 

διαθέµενοι. Ὑοενιιι Μοτοί.: Όί θεπε α/εοίί εἰ απίπια εἰ 
ἐποίσεμε εί ερἰεεοριΗε ομτγεί]δ. 

(45) Κατὰ θεὺν τοῦ βἰου. ἵπ ο0ἁ. τοῦ βίου ἀέ- 
ουπί. 

44) ΛΙιὰς ΩΟΧΧΙΥ. δοεἱρία εούδηι μμ Τρ 
(45) Μετὰ τὴν ζάην ὁ κυδεργήτης. Τα οοἀ. 

Βομ., Μυπίας., Μοτε]. 4ο Οοπιρεί. Πωοιίη δ1. ἆς- 
ουηι. 
κ) Ἀγτεστρέψαμεν. Μογοί. : 

σαι. Πορ. ἁ τεστρέψαμεν. : 
(47) Χείρω ποιεῖγ. 04. Ρ1595. χαροποιεῖν., [ιζ(ῖ- 

ευετ(ἶπινΣ. ΑΙ 

Ῥομβι ὑείασ αασ]]υπι : Ρος ἰοπιρερίαίεπ ρυῇος- 
παίος : δἱ ουσ Ρτίας ἀειίρεραηάυπα δἰί, ἀείηιο 

αμεπάιπι; οτάίποπι Ἰπγδγιίπιως : Ρρορί [δοίαπ «00- 

ςιἡηιυβ. 0υ459 οἱ αἀμ]ατὶ οροσίθγοῖ, οἳ Ρο]ογα [8- 
«οἵο, Πιμ]ίας ορτίο αἁμ]αίιομίς γίὰθ Ἰμνομίδουπη; 

6 180 αυαπιο οἱ (εἰ[ίις ο6ἱ ποροίἰαπι, Οἱ.4 λα] ή8 
πμυο ργῷρίαίωγ. Οµοπίαπι ν6γο |Φάθγο μιηϊπιθ αἆ 

πο8 Ροεἱ]ποί, 46 ργῶδογιϊπι απίπιάπι Γ6υεης Ἱπ](- 
μη, οἳ Γ6ςΘΠ6 Ὡοποθίο 66 αΡρ]ίοληίθιη, δυάἰ, 048 

γογᾷ δυ11. Πηλέωαα α Ρ]]οβορ]ία 4Πθπυπ : οἱ ππαὶο 
ἰί6 ου]ίογος (ωἱ ἀῑεχθδτυπί, οεἶλπι ουπι ουῦ αἱίοια 

Ρ6ΓΦΟΠ4 Γ68 848 15676. Οἱ ἰρίέυγ βα]ίοπι πυπο πὶι- 

ἰαίυς [αοεῖθ, οἳ ἀθ]ίοίαπῃ ουρανθεῖς, [υγίο φυάδιυι 

νουὶφ οἰεαιγὶοί ουάμοιίο ονεπἰεί, εἰίαιηςὶ ἆρτο. 

ία αβίοοτε, Μος ἰἱἀ. ου. Μοπίας. οἱ 6οπιυοξ. πολ- 
λὰς ἄν εὗρον. ἵη οὐ{ι. πολλὰς μὲν εὗρον, νοτιίιφιιθ 
ΊΟΠ Όθμο Μοτε].: οἱ αἀκ[ατί οβοτίεί, πι[ίας εετίε 
αξεεπ!αιἰοπίς υἷαι ἱπεεπί. Νὲὸ θα ραυἱο ροί, 
πολλοῖς νῦν κατορθούμενον , πι Πιο τεείε ας 
᾿[ε[ἱοἰίοι ἰπδίζλέπι. Ου] οηἱμῃ ορ, Γεσίθ ας [ε[εῖ- 

(0οἆ. 2093, ρίέ, αὈἱ βριρεἰδδίπιί εί ἰαῦος ποϊαίυγ 
(48) ᾿Επειδὴ δέ. Τα Μοπίαο. ἵπ οἁϊἰ. ἐπεὶ δέ. 

Αι, ἱπαιῖί Μογε]., ἐπεὶ δέ [οτεὶ ροίθεοί, μὲ ἐπεί τοι ’ 
υδὶ(θέιις {λίπος ἐπειδὴ δέ. 

(49) Καὶ ὑπ' ἄν 1φ προσωπείῳ τὰ ἑαυτῶν παί- 
ξαντες. (6οπιυοί. : οἱ οὐ αἰίειμα Ῥέγεοπα δοεΝαπὶ 
51 4Πι 6ΦεΤ8. ΜΟΤο].: Εείαπι µη: ο.δ αίίεῃα Ρέτεοπα” 
εμα ἱρευτιπ [μάϊθγίο Παθμεγίπἰ. Ρέγρογασι Μοηπίαο. 
ΡΙΟ παίξαντες Ρτορομµἰ πράξαντες. 

(50) Μεταθά.ῖοις. ἴἰα «οι. Βνρ., Μοπίπο., Μοτο]. 
4ο Οοιηῦο[. Ἡπ θάἱξ. µεταθάλλοις. Μυς , οοἆ. Ρα... 
θεραπεύσοις. Μοιιίαο. 6ἱ Μυγε!., θεραπεύοις. η οἰὲ. 
θεραπεύσεις. ᾽ 

δΙ) Τάχα ἄν τις ὑμῖν. Ῥοδἱ Μοπίαο. τεείθ ἱπ- 
απ1ὶ Μογε]., τάχα ἄν τις ἡμῖν, φασάαι ποθὶς εἶεα- 
ιγὶοἰε οδάμειίο , η] δδηυἱίμτ ποιοῦμαι ἐμαυτοῦ τὰ 
ὑμέτερα. 

(ὅδ) ΕΙ καὶ µόγις. Τα ορἀ. [ορ., Ῥὰ99. ας (οἱἱ- 
ρε!. Ἶπ εὐ1ι. μόλις. 



δοῦ 5. 6ΒΕΟΟΒΗ ΤΠΕΟΙ.ΟΕΩΙ ὀοθ 

θιυά οἱ η ἠἰφδάθιωη εαποἰθεὶς, οἱ 4θ πηαία γ]οίοτία Α τῶν αὐτῶν µένοις (55), χαὶ τῇ χαχῇ νίχη µεγαόρο- 
ΠΟΑᾷΗΟΦΘ 4ΠΠΠΟ8 βεδθεΓῖθ: Αοέζθα Ίπεα Ρίαφα εεί, Ἱπ- νοίης (8), Α.2γηρὰ ἡ α.ϊηγή µου, φησὶν ἡ θεία 

αμ: ἀἰίηας δοεἱρίιΓ, µπάφ «αλαδογἹ] Ναπι το Γραφὴ (ὅ5), πόθεν ἰαθήσομαι; ποιοῦμαι γὰρ ἆμαν- 

ΥοβίγΑς, πολ 6566 Τορµίο : οἱ (πηνίο ἰέα οἶπι 2{- Ἅτοῦ τὰ ὑμέτερα ᾿ χαίπερ δὲ οὕτως ἔχων χαὶ γράφων, 
ἑοσίωε, οἱ οοἱϊοσαὶἶ (οποί ἐς ἀθοίάθείατα, Ώου ἆεμο- εἰ τὴν συντυχίαν ποθεῖς, οὐκ ἀρνήσομαι. 
β1ῦο. 

οὀ ΣΥ. ΕΙΡΕΜ. ΜΗ’. τῷ ΑΥΤΟ (56). 

Εκάοεϊκε αεεεριῖε εωρετὶοτίθε [1 εγίς ο επεωε Τεεροπά!! (γεφογίο, οἴγνε Φαεεγάοξἰς απαἰεὑέαιν οὐ)εεῖ!, εο΄- 
[οφ {μὴ (αΗιεἩ α εε ἀειίάεγαγί εἰσκὶβεανϊἰ. Πεοετίθέκε ἵΠεγμπι (τεθοτίμα, αΠΙςΝΗΙ 96 ὣκεετάοέα [αἱείκγ; φκὲ 
σκίάεηι π ἐς μας ετροεικ[ασὶῖ, υἶπι εἰαγί(αἰἰς ποη ἀεεεγκί!, εἰ [γαιεγκαπι πιαθὶς {πδε(μίε γεργεβεν πε, (Καπι 
θά{ἱ ρίεπαπι απικ[αἰίοπεπι. Αάάῑέ εε ΠΟΛ αἆεο ἱπεεϊέαπι ας ἰεπιογα γίνε 656, ί Πεν, ργίμεφκαηι ΜίΥάπιφμε 
ακαἰετ]έ, ἀἱκεερίατε αἰφκε Ἰωάϊκαγε ΟεΙΙ. επίηκε οἱ εοἰἱοφκίπηει Αεπεε ἱμιροάίαι, Εκάοεῖνπε Λογίαίαν, αἱ ἴν 
εονεογάίαπε εἰ αεἰοἰ(ἶαιν οµε αεετάοίαο φκαμἰοείκα γεάεα!. 

Αποις οθγίο πμ] οί, {ωϊδος, δί οἷί υέέπαα, Ἑμοὶ φίλος μέν ἐστιν, ὁμολογῶ, καὶ εἴη, ὁ χα- 

ΠοΠθεί9 οἱ Ρτοὺιις Θ4ςεγάοῦ εοπιργθβΏγίος, δὲ ου Β λός τε χαὶ ἀγαθὸς Σαχερδὼς ὁ συμπρεσθύτερος, χαὶ 
πιβρίς φυοἆ {9 4ΠΙΟΓ6 οοπιρ]δοξίέας. Νου επἰπι {η [6 
4 οχροβιυ]αῦαί, νἷτω ολατ]έα[1ς ἀθεοτυ]ε; νογυπι 
[γαίθγηληι πηλρὶς τεργεἱιοηβίοηθη ἱπδευευαί, α1δίη 
πο δαΙΟΠεΠΙ οἱ ρἰθηχΏ. Νοη 4ἀθο ἰδιπθῦη ἱηβοί- 
ευ 26 {οπιοταγίάθ 6υΠη, υί Πορ ἀῑφεερίατο ας Ἱι- 
ἀϊσαγο γοἰίτπι, ργἱυδᾳυαΠΏ υέγυπιαθ μάἱθογῖπι (6.ὖγ9 
ό Ιῖ οχΙσίἰπιθ8), 4ωἱρρο αἱ ρο; ερἰεἰοἰαπι αυἱ- 

ἀεπ, ΎωάΠπι (α οοπἀεηᾶδς υἱ ἀυάδοίογε, Πὶοὶ 
οβοἱἑαπιίυς οἳ α]]ιά 4β6Π6 6ο ἱορίφίς, που (31η- 
(υτω {9 Ρῥετοιγαχὶ, ααπέυπη 608 αἱ τοῬίρ γα 
αοθοπάυηῖ, εἳ ὁςχ γδσίζα οἱωυ[ίαίφ οι ἱρθὶ Ἰογαη- 
ως ἀθ]ίοῖας. Ουἱά οί ]βίέμν αιοά (6οἱ Ἱ ἵνα ΠοΥθ- 
εδ. ΈυοσΗπῃ ἀοπηίογ6δ θᾳµ5ἱ6ο εχετοθηί δᾱ ο0- 
Ιου86 εί ἰτερίιµδ, εἲ Ίου (υπα ἀθο[ἰτία ργοηδς 6, 
σα ουρίπα οἱ αοο]ἰνία, ποπ 181 υἱ οχίδττοληῖ, 

ο) υἱ ποη οχἰεγγεΓὶ ἀοοθθηί. Που οαἱἆδιω ομπι τη 
απηίπευπη Ἰπάυχίρδθ, ἀεροετίοτοι υίίᾳνο ορὶιοῖαπι 
φοεἱροὶ. Ειοπίπι μαυἰίω ρὐἱ]οφορὺίρ οχοιοἰαίίοπος 
ουηέ, εἰ Ό6υ ἰί ργαίία, αυοά {9 που ἀἰεπωσα 4 δίι- 
ἀἱο φαρἱεπ(ίϱ ηνομὶ, θο τοὺς ἑογτευίς αἀάῑσέωτα, 
φοὰ Ιπιοάμιη τοἰίθυ), εἱ ποφιγί οοπἑυλοηῖἱ, οκ 4ο 
έἑωτη πιοἀεσίο δοπἱ)ίΒ, ἔπσαι οοΏρτδδδαπι οοἱἱοαυἵυι- 
«υς ἀερίάθγαδ. Ρἱ Ίου ἰβ]έιρ ποὺὶς οοποθθθθΓίδ, Πηθ- 
[ως [αοἱθς, ἰθηυθ αἀπι]ίθπιυς, δἱο Ἠαῦοίο, Ραίος- 
μἱφ οουεἰφ. Οαοά εἱ αᾳυδίοηυς Ἠίοσις ἱαρουίε, 
πάλογιαι]οῦό ἱπίθείνα {6 οσοἱρίπιις. ΝΙΠ{ ργΦίογας 
εαπιηυσι αριἱεἰξίεο οἱ οοπεοσἀἰ οι [Γίγο 84ο0ς- 

7 ὀδγθίι. χ, 49. 

ταύτῃ μᾶλλον (57) ὅτι σου περιέχεται. Οὐδὲ γὰρ ἓν 
οἷς ᾖτιἄᾶτο, τὸ φίλτρον ἀπέλιπεν , ἀλλ ἀδελφιχὴν 
μᾶλλον ἐποιεῖτο µέμφιν ἢ χατηγορίαν φιλαπεχθή- 

µονα. Οὐ μέντοι τοσοῦτον ἁμαθῶς ἔχω χαὶ προπε- 
τῶς , ὥστε δίχην διχάζειν πρὶν ἀμφοτέρων ἀχοῦσαι 
(μὴ τοῦθ) ὑπολάθοις) , ὃς γε καὶ δι) αὐτῆς τῆς ἔπι- 
στολῆς, ἧς χατέγνωχας ὡς θρασείας (εἰ μὴ παρἑρ- 
γως ταύτην ἀνέγνωχας), οὐ τοσοῦτόν σου χαθηψάµην, 

ὅσον τῶν ἀναπτόντων ὑμᾶς, χαὶ παραχερδαινόντων 
ἐχ τῆς ὑμετέρας (58) µιχροφυχίας ἰδίαν ἁπόλαυσιν. 
Τί οὖν ἔστιν ὃ πέπονθα (59); Γνοίης ἂν οὕτως. Οἱ 
πωλοδάµναι τοὺς πώλους Τυµνάζουσι πρὸς τὰ χρώ- 
µατα χαὶ τοὺς Ψόφους (60), καὶ τῶν χωρίων τὰ πρη- 
νη τε καὶ ὕπτια, οὐχ ἵνα πτοῄσωσιν , ἀλλ ἵνα μὴ 
πτοεῖσθαι διδάξωσι. Τοῦτο χἀγὼ διανοηθεὶς, τραχυ- 
τέραν (61) πως χαὶ τὴν ἐπιστολὴν ἐποιησάμην. Πολ- 
λὰ γὰρ τὰ φιλοσοφίας γυμνάσµατα΄ χαὶ τῷ θεῷ χά- 
ρις, ὅτι σε μὶ ἀφιλόσοφον εὗρον, μηδὲ τῆς ὕλης, 
ἀλλ ἤμερον ἱκανῶς , καὶ τῆς ἡμετέρας αὐλῆς, ὑφ' 

ἧς καὶ γράφεις (03) ἐπιειχῶς, χαὶ τὴν συντυχίαν 

ποθεῖς. Εἰ μὲν οὖν χαὶ ταύτην ἡμῖν χαρίζοιο, χρεῖτ- 
τον ποιεῖς, καὶ σε δεξόµεθα, εὖ ἴσθι, πατριχοῖς 
ὄμμασιν. Εἰ δ' ἄρα τι ὁ χειμὼν (6ὄ) ἐμποδίζει, τῇ 
παραινέἑσει τέως σε δεξιούµεθα. Μηδὲν προτιµήστις 
ἔτι χαὶ νῦν τῆς πρὸς τὸν ἁδελφὸν Σαχερδῶτα φιλίας 
καὶ ὁμονοίας (ἐμοὶ πείσθητι), μηδ' ἄλλο τι νοµίσῃς, 
ἃ πεῖραν εἶναι τοῦ πονηροῦ τὸ γινόμενον, τῇ σῇ φι- 

(60) Μένοις. Ἱμ ἱἰάσπ. Αἱ Μοηίαος µένῃς. Μαὶ- Ώ δεί ἰφίίκν φκοά πἰμὲ αεοὶαἰε} Μογεὶ.: Οαἷά εεί ἰοὶ- 
κ’ ἰοαι, αἰὶ Μογεί., µένοις. ἴιι 94. μένεις. 

(54) Μεγαφρονοίης. Ιἱὰ οοᾱ. [ίομ., Μοπίαο., Μοτε[. 
πο Οοπ]ροί., ᾳιιοὰ ορ αἰίκιι ερίγατε. ἰη θάξ. µεγα- 
δν ος | 

) θεία Γραφή. Τια οοἀ. Β6β., Ῥαβφ., Μοπίαο., 
Μοτε]. 4ο (οπ)Ώοί, η εάἱξ. θεία ἀθορέ. 
(η Αθ ΟΟΧΣΣΤΙ. .. εοἀειΏ (6ιπροτθ. 
57) καὶ ταύτῃ μᾶ.ἱλον. »: 6ἱ εαίΕΝΝΕ ῥρο- 

ἐἶμο φια ἰέ εοπιµεείϊ(κγ. Μος , η «0. Ἡ. περι- 
έχεται θονέ. 
κα Παραχερδαιγόντων ἐκ τῆς ὁ . Τἰ4 
ο. Περ. εί (Οοπιυε[. ἵη εὐ{[ι. παρὰ τῆς ἡμετέρας, 
γογί]έᾳιιο Μοτγε].: οί οίιεγ φκσείνπε [αεῖνκι οδίε- 
οἰαιἰομὶς εα εἩ Ρμεί[ίο απἰπιο Ποείτο. Οοπιὺο[. : 
έπιμε οενίγα εἰπιμίέαίε, εἰ ῥετ εἶμς οεσαξἰο)κει [αείο 
κο νμη .εεε οδ[εείανἰ. 

(99) Τί οὖν ἐστι ὃ πέπονθα; Οὐπιθο[,: Οκὶά 

ι οἆ πε ἀοΐεί ας ρανρί! } δίε εοφκίίωι εί µετ- 
εβίεκµκι Λαδεὺί». εει 

(00) Καὶ τοὺς νόφους. Τα εθἆ., 4ο Νοε]. η ποξ., 
δἷἱο οἰίαπι (τοροτίυς ἱρθοθ 6αργὰ ορἰι. 6σχν, πρὸς 
τοὺς ψόφους ἐξαγριαίνοντες. ἵη οἱ. χαὶ τοὺς φό- 
6ους , αιιοἆ Μοτε!. : εἰ εἰτερίίμε αν ΛῥΑς ῥλωμα 

(61) Τραχυτέραν. Μογο].: Ῥτγοσαείθγενι ορὶείο- 
αμ ; οἱ δἷο, ἱπαμίε, εχροευἰ, υἱ Ῥ] μία αδεμπά5 
ἱπ ργο[, αὐ Τίτάσι ἵππρεγ.; Οκδείκς ἵν αἰία ρτοεαεὶ 
ερἰειοία ποσίτα. 

(69) Ὑᾳφ' ἧς καὶ Ἰράφεις οἳς. Μοτο]. : ΦΝῦ φμο 
εἰ εαρίεμίεγ εεγὶδἰ εἰ εοπυεγεαιίοπεπι ἀρείάεταδ. 
Οοποῦό[. : Εα φκο ας οκ] παίν [ΜΗ εεάαίε εεγὶθἰν 
αἴφκε πιοάθείε, (ι οοἱ[οφκίκιν ἀεείάεγαςφ. | 

(65) Ἄρα τει ὁ χειµών. ἵνα οοιΙ. οἱ Π. η εξ. 
ἄρα τἰ σε ὁ χειμών. Ραυἱο Ἱμίγα, Ροδί τέως, οο. 
σέ γεβ]ὲ, 
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λοσοφίᾳ βασχαίνοντος. ᾽Αλλὰ πρὸς τὴν πρώτην πεῖ- Α ἀοίο (πηΏὶ ογοζθ), πετο αυοά [αείυπ δέ οἱίιά 
ραν ἀγώνισαι γενναίως χαὶ ἀνδρικῶς, ἵνα μὴ τὴν 
δευτέραν χαὶ τρἰτην ποιῄσηται πάλην (64), χαὶ ἅλ- 
λας ἑξῆς, ἀλλ) ἠττημένος ἀπέλθῃ χαὶ ἠσχυμμένος. 
Ἴσμεν γὰρ αὐτοῦ τὰ παλαίσµατα (68), τῷ μαχρῷ 
χρόνῳ τοῦτο µαθόντες, καὶ τοῖς πρὸς αὐτὸν ἀγωνί- 
σμασι. 

ΣΙΘ’. ΕΛΛΑΔΙΡ (00). 

αυἰέαιιδπι οχἰθίίπςες, 4ὔδπι (θηίλἰ]οηθπι πηδί αἱ 
ια ρἱ]οφορλμί Ιηνίάθι. Τδγυπι αἆ ρυίπυ ἰθδηία- 
πιεηίυπι [ογίίθρ θ6ἱ βεΠΟΓΟΡΘ ἀθθθτία, Πὸ 66ουη- 
ἀπιη οἱ ἱεγίῖ]απι πιοΥθΔἰ «6Γἱ4ΠΊ6Η, θἱ αἰἰα ἀθίποθρᾶν 

φοὰ υἰεέιθ 4ὐδοθάαί οἱ ογαβθβοθης. Νάπι θ]μς ἰὰ- 

εἰς πονῖπιυς, ἰἀ Ί9ΠΡΟ {ἰ6ιροΓθ θἀνοιὶ, εὲ οδιία- 
πιἱηίῦυς ου {1ο δυφεορ!ῖς. 

οσχιχ. ΠΕΙ λυΙ0. 
Πε[]αάἲὶ ἄς δαεεγάοίε ]κάίοίκιε ρἰτἰπεῖς οβεκάϊομίο εγαί, Ρίοεφκε υἴτου, Φασεγάοιὲ ἱπερεκεῖκε αἁἀῑοίου, 

Π[αίαιε ἱρεί η]κτίαιε ὤ0γε [εγοπίεε ΙΝΕ να αβείεδαι ; ΝΕΠΙΟ {41ΛΕΝ 6γαί φμΐ 96 κας ΝΕΤ οΡροκεγεί ἐπὶ. 
ἐία. Όπως (Ογεφογἰµα, Ργο εµα εοπεἰαπεία, εἰ σοκἰιαιἰς α0τΕ, ἐπνοεεπίίανε (οἱ εἰ Φε[ενέεγε αθφ}εεΣε δεί. 

ἆ φπἰάεπε πεγο αγ[ἰβείο βταείαι ἵπ Νε αά Ἠεἰἱαδ[κν ἠετία; φκαε φκἱ ἰοφετῖί, οεγἐβεκάα γκι εγαγκιν αἲ- 
εἰς αλ Ηἰ5(ἱ {επι αθποσεξί φιὶ 6.5 εεγἱρεί{. 

Οὓς ποιῄσομαι πρὸς σὲ λόγους, ὑπὸ εὐνοίας ποιή- Β Οια ἰδουπι τοτῖα Γαοίυτυβ δη, ϱΓ9 ὮοΠθνο- 
σοµαι, ὥστε δίχαιος ἂν εἴην μάλιστα μὲν ἀχουσθη- 
ναι παραχαλῶν (67). εἰ δ οὗ, ἀλλὰ (08) συγγνω- 
σθῆναι τῆς παραινέσεως. Οὐὗ πολλοὶ τὴν πρᾶξιν 
ὑμῶν ἀποδέχονταε, τὴν περὶ τὸν τιµιώτατον ἡμῶν 
ἁδελφὸν χαὶ συμπρεσθύτερον Σαχερδῶτα (69) , ὡς 
ἐχ διαδολῆς τινων (70) μᾶλλον ἢ χρίσεως οἰχείας 
γεγενηµένην, οἳ τὴν μὲν ἀχολουθίαν τῶν πραγµμά- 
τυν τυχὸν ἀγνοοῦσι, τὸ δὲ τέλος αὐτὸ χαθ᾽ αὑτὸ 

θεωροῦντες οὑχ ἐπαινοῦδι. Ταῦτα μὲν οὖν αὐτὸς ἂν 
εἰδείης. Οὐ γὰρ ἡμῶν τὰ σὰ πολυπραγμονεῖν, ὃς χαὶ 
τοῖς ἄλλθις τὰ πραχτέα νομοθετεῖς. Ἡμεῖς δὲ παρα- 
χαλοῦμεν τὴν σὴν ἀγαθότητα, τὸ μὲν πρῶτον συγ- 
χωρῆσαι τῷ ἀνδρὶ πᾶσαν τὴν ἐπιμέλειαν, ὧν ἐφρόν- 
τιξεν (74). Οὐδὲ γὰρ οὕτω ῥδιόν τινι φιλοσοφῆ- 
σαι (73) , κἂν ὁ χαρτεριχώτατος ᾗ χαὶ φιλοσοφώτα- 
«ος, ὥστε πόνων τοσούτων καὶ συνηθείας τοσαύτης 
ἁποστερούμενον (7ὅ) φέρειν. Εἰ δὲ μὴ, τόγε δεύτε- 
ρον, τὴν μὲν αῦν πτωχῶν ἐπιμέλειαν, ὡς βούλει, 
διαθέσθαι, καὶ δι’ ὧν (74) αὐτὸς δοχιµάσεις, τὴν δὲ 
τῆς μονῆς (76) φροντίδα χαὶ τῶν ἀδελφῶν, ἐπ αὖ- 
τῷ ποιῄσασθάι' καὶ μὴ λυπῆσαι μὲν αὐτὸν τῇ χαι- 
νοτοµίᾳ, λνπῆσαι δὲ πλέον ἐκείνους τῆς συνηθείας 
ἀντεχομένους , καὶ ὥσπερ σώματος ἑνὸς διασπασμὸν 

μελῶν οὐ φέροντας (76). Τοῦτο γὰρ χαὶ πρὸς ἡμᾶς 
ἑλθόντες τινὲς αὐτῶν ἀπωδύραντο. Βἱ μὲν οὖν τί 

«σοι χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὁ ἀν]ρ αἰδέσιμον ἔχειν φαίνεται 
(ὥσπερ οὖν ἄξιον), αὐτὸν δι αὐτὸν αἰδέσθητι, καὶ 

τὴν πολιὰν, χαὶ τοὺς χἀμάτους, τούς τε ἄλλους (77), 

Ἱεηῖία [αοἷδη : αμ ατθ ἀΐρηυς οἷμωι πιαχίπιο αυἱάδιη, 
ααἱ αιιδίας αἀλογιδηάυ : οἷη πιίηυς, ουἱ οοπἀοπαειις 

βὐΠογία[ίο. Νο πησ]εἱ αοἰἰοηδιι Υοδίγβίη Ἀρρτολαηί 
6υβα γοπεγαῦἱ]]θβίπωπη [γαίγθιη ΠοβδίτυΠ δὲ οΟΠΠΡΓΘ» 
ουγίδεγυπι Φαοσγάοίθαι, τε] εχ ο Ιαπυπία 4ποτμ» 
ἆλπη ροι]ι6 ᾳυδπη ος Ρργορτίο ]άϊοῖο ργο([εοίδαι, αἱ 
φπἱάε γετυπ] βεγίθτη [ογεῖίαη ἱβηογαηὶ, βηδΙΩ γοτο 
Ίρθυπι Ρε; 99 οοηµἰἀθγαηίθ5 πο Ιαυάαηέ. ἥαο β4Π6 
ἱροο πονεγὶα. Νου δηἱπι ηοβίγατη 68ί, Του {09 ουσίοςθ 
εετυ(ατὶ, φυἱ οἰδτίς ϱἰἶδπι 1149 αρεηύα ουπί, Ργ- 
οογἱθῖθ. (ΦίδγυΠ πο ργοῦϊέδεορα έμασι οὔδεογαωας, 

Ρπήίπιυπη (υἱάθπι αἱ οθποδύαθ γἱζο ΟΠΊΛΕΠ ού Γληι 
εογυσι αυἶδιις εἰυὐίμπι αἰφυθ ΟΡΕΓΑΠ ἱπιροηίήθς 
Ὠαι. Νεηυθ οπίπι 1834 ἵαπι [αοίο οοί ουἱρίαη 

ϱ ρἱἰοδορίατί, ἰἑαπιειοίὶ ραιἰοπιίδοίπιας αἱ οἱ 00η» 
αηἱία π]αχίιης Ρλ]]οφορί]σα Ριφάϊυς, υἱ (οἱ {- 

δουΐδις οἱ (41 φοὐλΙιαίς ργὶναγὶ 96 ῥρααίυς 1 
εἶη πηίηνς, Δἱίδγυαι οδγίο, υἱ αγίιγίο (υο, οἱ ρου 

αυο8 ἱρ5ο Ιαἀἱσαγθς, ΡΣΝβΡΘΓΜΠΙ ΟΓ4ΙΏ ᾷ0ΓΔ8, ΓηΟ- 
ηλβ/ογἰὶ αυΐοιη οἱ (ραΐτυπι ρος Ίρευπι αἀπιηίρίτα- 
εοπεπ ουφοἱρίᾶς; Ὠθυο Ππούάτυσι τογυϱι ἱηδίέι- 

εἶοπα πιοἰθβί]απι Πί οχ]ήνοας, Ἰΐδηυο Ροιίυς οἷθ 
πιοἰεδίας αἱ οοπευθεἰμάϊηδω ρτοριβηδηί, 40 ἴ4η» 
αυαῖῃ υπίυς οογροεί πιεπῦγογιπι ἀἱδιγασίοηοτα 
που {ογυπί. Ναπι Ώου οίίατῃ ποπηἰ δογυπι αἱ αἀ 
πΟΡ Τυηπογυηί, ἀερίογαγυηἰ. Οαοοἶγοα αἱ εδ νἰν νοὶ 

8 φθΠιδίἱρ8ο νοηεταυῖ]θ «ω]ά Ἠαῦοτο γἱάδίυν (μέ 
οετίο «4051 οί), ἵρδυω ρτορίοες 56 Τ6ύΥοζέγε, οἱ 

(64) Δευτέραν καὶ τρἰτην ποιῄσηται πἀλη». Ὦ ϱ(κάίνηι εἰ ορείαπι ἀεάϊς. 
[ία οοά. ΕΕ. Ιαῦοπί την δευτέραν ποϊἰήσηται , χαὶ 
τρἰτην πάλιν, φιοἀ Μοτε].: Νε εεεκπάκηε αα]ίείαὶ 
εέ (εγίΐαπι φΜοφΔε, εἰ αἰία ἀείπεερε (επίαπείπα. 

(65) τὰ σας τ 00. Ἡ. τὰ πλάσματα. 
(ν ΛΙ46 ϱ0ΧΥΙ. Βοείρία οοἆθπα 6ΠΙΡΟΓΘ. 
67) Ἀκουσθῆναι παρακαλῶν. Ὑοτιι ἨΜοτεί.: 

Μαπίπιφ φκἰάσνα φιὲ άμπι λογίου, αμάἰαγ. Αί ἱη Πποίΐθ 
ιποηοί Ἱερεπάυπι, φκἱ ἁνωι ΠογίουΥ, ΠΙοπέονε, ακάἰαγ. 

(68) ᾿Α.11ά ἀθθοί ἱω ουἷε. ΑάηΙάἰβυς. οκ. ααοἰογἰ- 
πιο φπίπηια οοᾱ. 

(09) Σαχερδῶτα, ποπιθη Ρτορεΐαπις πο. ἱείιυτ, 
υἱ Μοταὶ. νογίέ, ῥγεεθψίετο, εοἰίεθα ἵν ο, 
θεᾱ. ργεεθη!εγν φγαᾶμ εοίίεᾷα Δαεργίοίο. 

(70) Διαθο.ῖῆς τύων. Πα ο0ὰ. 3033, 4ο Μοηπίας., 
4υἱ Πιοχ Ργο διχαίας , υἱ ογαί ἱη οὐ(τ. , Ἰιαυθὶ οὔ1η 
εοἀ. [ορ. ας Οοιπυε[, οἰχείας, Ὑογιοταὶι λογεἱ. : 
φιιασὶ οαΜηιπία φκαάαπι ροίµε 1 απι Ίνειο ]κάὶείο. 

(11) Ἐφρόντιζεν. Οο. Βερ. ἐφρόντισεν , φκίδα; 

(73) Φιοςθοφῆσαι. Οοπουο[.: «δὲ απέηιξ εοποίακ- 
έἶαιι επετο. 

(15) ᾿Αποστερούμενον. Μοπίαο. ἁποστερουμέ- 
νους, ἐοί [αδοτίθκα δὲ ἰαπία εοπφαε(κάἰπο [τακάαἰορ. 

(74) Καὶ δὺ ὧν οἵο. ία οοὐ. 1405 εἰ Μοπίαο. 
τω πα έμι ἀθθςι. ο συ . 

ης. ια ὁ τῶν μονὼν. 
Νοα ολο εαςΓαγνπι πι, ηυοἆ υη!γεΓ- 
οα)1μ9 θ6ί, Δἱἱίδηιο γοσλνως 6γωοίς οχρεἰποίιαΡ. 
ο... ̓ Ενὲς διασπασμὸν με ῶν οὐ φέροντας. ἴια 

ευἀ. 46 (οιπδεί. ἵπ δε. ἑνὸς ἢ μέλους διαοπαρασ- 
σοµένου, Φιοά Μοτο]. :απ/καῖι ΝπΗΠΙ «0/ρΜ6 9ΕΔ 
ΜΕΙΠὂΓΜηΝ ἀῑκίγασί κι ΠΟΠ [εγμπί. 

(711 Τούς τε ἆλ1ους εἰο. Ὑετήί ἩΜοτοῖ.: ἴαην 
4ος εεεμπάνηι Ώειμπι εχακ(ἰαυίέ, ΡΤΙΟΓΕΠΙ ας Ροἰογενε 
αίαίε Ρἰείαίεπι ἱπάίκακάο, 4ΦΜαΠι φµυΦ αά Ραμρέτμ 
αἰἰπιεπίήι οἱ [ταίτωπι ἀε[επαίοἹ6πε ασ εεδοάνην 
ρετιµίι. 



5. ΟΠΕΟΟΠΗ τΗΙΕΟΙΟΟΙ τος 

οναδετο οἱ ἰδοτες, μπι Ύπο0ς ρε Γοἱρίοδδφµθ Α οὓς κατὰ Θεὸν ὑπέστη, πρεσθυτέραν τῆς ἡλιχίας 

οκθα οτί, α.2]οτοεπ ϱ68α1 ΡΓοΟ α41/ἱ5 ταῖῖοπθ Ρίθ- 

εἱ6τω εσλῶοπς, ἵπω Ύπος Ἱπρεπάίέ αἰοηά]6 ραι- 
δεείδως, [Γαἰζιππασο τορεπάϊῖς οο]]θορίῖδ. ΘΟιιοά οἱ 
βίντεο Ίος Ευ] τἰἀεέις, Πο δαἱίοπι οἱ ΠΟΡίΓΑΠΙ 

οὐθεεταίϊύωσα Ργογδεφ Πθ ἀοερὶοῖαδ : δἳ αὐίθ αἰία 

ουληἱᾱ, ἀἰπιϊείο 1111 ἵεοπι απ]ηιαυο ἀο]ογοπι : η11390 

ἵο, υἱ ἰπςυδΠ ραίου Ευὶ Επ μπι οο]υηρας : δἱ ᾳὐ4 
η τὸ πιγογε ἰ6 αΠεοσσίί, ιο ποπ αγμήίγου, ου 

ποῦὶς οοβάοπαςς, οἱ ηΙΠὶἰ ιάίρηαπι 1ο, ἂο {6 

Ιαυἱἱαία, νεὶ ἀΐσθῃα, νοὶ 6οιἱυθηφ 4ο ἱρδο; αἱ ααἱἀ 

αὐξετο ]ὰ οοσἱρίυπῃ οἷί, Γοπηἱέέθης. Νθαυε ἀο]οΓθί 

Ριιυ]οςς, 4 οπη οοου]ί4γ6 πιοἰτης θρί, Ύυ4 ποξυπῃ 

{αςθγο οσιθγηίδ; υἱ ευ αἰία, ἐπ οἰίαῃ ὤπιο οἱ 

Ρα εηίἰ 4ΠἱΙΏΟ ἵρθιπι 9680 ἆο0θ48 εχκθπρἰο. 

οαμχ. ΕΟΕΙ. 

τὴν εὐλάθειαν ἐπιδειχνύμενος, χαὶ τοὺς (18) ἐπὶ τῇ 
πτωχοτροφίᾳ χαὶ προστασίᾳ τῶν ἁδελφῶν. Εἱἰ ὃν 
τοῦτο μικρόν σοι δοχεῖ, ἀλλ ἡμᾶς γε χαὶ τὴν ἡμε- 

τἐραν πρεσθεἰαν πάντως μὴ ἀτιμάσῃς χαὶ πι» 

πάντων τῶν ἄλλων (79), ἄνες αὐτῷ τὴν ὀργὴν νχι 

τὴν λύπην, ναὶ παραχαλῶ, χαὶ ὡς πατὶρ τέχαιν 
οἰχείωσαι; εἴ τι χαὶ λελύπηχεν, ὅπερ οὐχ οἴομαι, 
τοῦτο ἡμῖν συγχωρῄσας, χαὶ μηδὲν ἀνάξιον μὲν 
αὐτοῦ, ἀνάξιον δὲ τῆς σῆς ἡμερότητος ἡ εἰπὼν , ἣ 

γράψας περὶ αὐτοῦ εἰ δέ τι καὶ γέγραπται, λύσχς. 
Μηδὲ τὴν λύπην δημοσιεύσης, ἣν χρύπτειν βέλ- 
τιον (80) ἡ γνωρίζειν τοῖς ἔξωθεν' ὡς ἂν τά τε 

ἄλλα χαὶ αὐτὸν μακροθυμεῖν διδάξης τῷ ὑποδεί- 
ματι. ἷ 

’ 

ΣΚ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (81). 

Ὀουἱσπαρυοτδίς σι ἰάεη οκ αυΐεφιιο Ἡ ε[{αά1ἱ γεεροπεἷο [μὲ 6τεροτῖο, Γε αμίεπι Ππιοἱοςιίβείιπα, φκίρρε σιισ εα- 
τία αἱ φΥαεὶσείπια Φαεετάοιἑ οὐ]εεῖα [μἱεεε εγἰπιῖπα, 9εἱ εετίε ἐποϊάος αἀπιοάμπι ἱπεροςνίεκο Ηε[[αάϊα εἰφηίβεα- 
ῥαι. (κίδιως «θ πιίπμε [άεπι (σγεθοτί]α αάμπφεδαῖ, φιιοά Φαρεγᾶοδ, ϱμἱ (1Πε αἀεγαί, αά ἀε[επάεπάμπι δὲ Ρτο- 
δαπάιώπφις οπιπία εσεε [αἶεα εἰ ἑοπῇεία ραγα(α 566556 εοπ{εείαθαίµγ. (0μµοεῖγεα ἵρδμηι ϱ«µΠι ᾖαο ορἰδἰοἰα αά 
Πεἰ[αάἵνωα πιἰσίε, μί ρετ ϱε, οἱ φιἰά ἑίμπι εοιι(γἱδίασδεῖ, δαπαγεί ἰμδε, εµπιάεπιφιιε οπιπία ον τεὶ υετίίαίε 
άοεθΓεί. 

ΟΦ αἆ πιθ ροτὶροἰειὶ, ρασ(ἶτν απού δυανία 
εἰ ὑεμίρπα, Ρρασείτη οἱαφαιουύί ουαί, μί αυἱά ἀο 9 

ἀϊοδία, ποπ ᾖάῦθαπι, Βἱεί ᾳαοἆ ποὺῖδ πιοἰθβία δ]ηί : 

οἱ ]υτο πιγίίο, υἱ πὶΏὶ Ρρογδυαίεο. Ναπι δἱνθ ]υγο 
δεουφοίυτ 1843 [ταίος Ποδίος, οἳ οοπηρεθεγίες 8- 

εθιειῖο», 4ποά φυἱάθπι ΏοἨῦ αγλὈἰίτος, πιο]θδίαπη οςἳ. 

Ἕν ἑἐπέστειλας τὰ μὲν λίαν μερα χαὶ φιλάνθρω- 
πα, τὰ δὲ οὐκ ἔχω (83) τί λέγειν, πλὴν ἡμῖν λυπη- 

ρά: χαὶ μάλα εἰχότως , ὡς ἐμαντὸὺν πείθω. Εἴτε γὰρ 
διχαίως ἐγχαλεῖται ὁ ἁδελφὸς ἡμῶν χαὶ συμπρεσθύ- 

τερος Σαχερδὼς (86), ὅπερ οὐκ οἵομαι, λυπηρόν. 

Πῶς γὰρ οὔ; τοσαύτην εὐλάδειαν χαὶ τοσούτους πό- 

Θι1 οηίπι ἰά ποη 686 1 ΕΠίΑΠ Γοἱἱρίοηθπι, δἱ ἰοἱ α νους οὕτως ἐν βραχεῖ καταλυθῆναι; Εἴτε διαθολὴ 
36 Ι8ηἱ08 Ι19Γ66, {8ιη Ρ4ΓΥΟ ἐθηιρογῖ6 ΠΙΟΠΙΘΠίΟ 

Ροτίίδμοῖ βὶνο οθἱαπιπία Ίο Γαδεῖί αἳῦ Ἱην]άεηείριις 
ἱροί οοπιραραία; οἱ Άου αοθγθιπα, νίτυπι, ου] (οἱ 
ουπ]πεία γυ]ίρ ταιίο δὲ ἀῑφοίρίίης, Ἠππο, αἴριιθ 
αββοιίίις ἱπ]ασίῖο, αὈφ[θπατὶ. Οοἆ ἰρῖευς 1η ργ- 
αοπιἰ γδτυῖα οἰαία ορίίπυσι οἱ υεἡβρίαπῃ αιογὶ 

οοιιἰταπι, Ίος αοοἱρο : ἱρουαι αᾱ {96 πιὶςὶ (γαἱγθιῃ, 

ναί ροιἰας ρτο[εοίαπι ἀεδωχὶ, ᾳαϊ ἱρ9θ Ρος 6 φιιοά 

πιοἰθείο Ἠαῦοί, ϱληδέυτιις αἲί, οἱ οπιπὶα ος γοἱ  Υοδ- 

ηἰιαίο εἀοείαγυς, Ὀο αἰὶὶς οπἵπι οἆ ἀθίδηδίοπδίη οί- 
[ογεπάαιη ρβγδΜυῦ 56 ἀῑοῖί, δἱ αἆ ργουαηάμπι α]ῖα 
ιἱ [αΐδα ἀοὶο [μἱ95ο οοπιροφῖία. Που θαίπ θἰἱάπῃ πο- 
μὶφ ρεγδυαείί, φυἱρρο φαἱ Ώοί Ππιθία 6ΘΓΠΙΟΠΟΡ ἵη- 
οι) {. 

ταῦτά ἐστι παρὰ τῶν φθονούντων αὐτῷ χατασχευα” 
σθεῖσα (84), καὶ τοῦτο ἀνιαρὸν, οὗ {ἡ πολιτεία συν- 
Ἡπταί σοι, τοῦτον ἀλλοτριοῦσθαι ταῖς ἑπηρείαις. 

Ἡν οὖν ἓν τοῖς παροῦσι ἀρίστην γνώμην χαὶ λυσι- 
τελεστάτην ἔγνων , ταύτην ἀπόδεξαι' αὐτὸν ἔπεμφά 

σοι τὸν ἁδελφὸν , μᾶλλον δὲ ὡὠρμημένον προέπεµ- 
φα (85) , δι αὑτοῦ καὶ τὸ λυποῦν θεραπεύσοντα, χαὶ 

πάντα μετὰ ἀληθείας ἀναδιδάξοντα (86). Περὶ μὲν 
γὰρ τῶν ἀπολογήσασθαί φησιν ἔτοιμος εἶναι, τὰ δὲ 
ὡς ᾿ψεύδη χαταεσχενᾶσθαι, δεῖξαι. Τοῦτο γὰρ χαὶ 
ἡμᾶς ἔπεισεν, ὣς φόδφ (87) θεοῦ τοὺς λόγους 
ποιούµενος. | 

(18) Καὶ τούς. [ια εοἆ. 3032 οἱο. ἵπ οὐ]. καὶ Ὁ (85) Συμπρεσδύτερος Σακερδώς. Μοτεὶ. Ργεεδη- 
την. 
πο Πρὸ πάντων τῶν ἅ.λλων. Μοπίαο. πρὸ τῶν 

ἄλλων, απἰε αἰία. ΝοἨ τουίο Ἀίογεἰ. ἂἁ Ρ6Γ80Η38 Γ6- 
[ογί, νεγιἰίιιθ απίο αἰίοΒ οπιπεδ. Μος , ἰάειι Μογε]. 
ἄνες αὐτῷ τὴν ὀργὴν χαὶ λύπην, ἵγαπι αάθεΓδι» ΜΗ 
4ο Μιο[οδἰαηε 6οοτε6. 

(80) Κρύατειν βέτιον. ἱιερεπύυπι βτοροπῖϊ Ε111. 
χρύττεσθαι ἄξιον, 6ἱ ῃαυ]ο ροβδὲ, ῥτο μακροθυμεῖν, 
μαχροθυμοῦντα, ρθ6ὰ Ὀυῖο ἱοοῖοπί πο [ανθμί ος. 
μοβίρῖ, ησςο Μοπίας. ἠ6ο Οοπιδοί. 
δι) Αα ΟΟΧΥΗ. δοηρια ραυ]ο ῥοδί 81ρο- 

ΓΙΟΓΟΙΗ. 
(582) Οὐκ ἔχω. Ἱια οοἆ. [ερ., Μοτθ]. 3ο Οοπιὴοί. 

{π οι. οὐδὲ ἔχω. 

(ΕΥ οοί[εθα. 
(84) Αὐτῷ κατασχευασθεῖσα. ία Οοπιὺο[. ἵη 

οὐ]. αὐτῷ ἀθ.θὶ. ΜΟΣ, χαὶ τοῦτο ἀνιαρόν, οἱο. γει]- 
ἀίι Μοτο. : 14 εἰίαπι ἱπ[εείμηι εεί, υἱγμπι εοµύεγεα- 
Εἰ0πε Εδί οοπ] Μπο ἱδδίίεπι αἰἰεπατὶ ἐπ]μγίαγκηε πδο- 
[επίία. ΟομιὺΘΓ.: Μο Πια[ευοίοΓΙΗΙ δαἰκηιπία αἴφνό 
[ταιάἰθδ αἰἰέπατὶ. 

(85) Προέπεμψα. Μοηπίας. οἱ Μοτε]. προσέπεµγα. 
Πεὐάἰξ Οοπιδο[. ὡρμημένον προέπεµψα, ῥτορετακ- 
(ΕΙ εἰ α εε ἱμείίαίκὴι αεά μα, 
(86) ᾽Αγαδιδάξοντα. Ίια (ϱοπιῦε[. Τη εά!τ. ἀναδι- 

αντα. 

(97) Ὡς φόθῳφ. Μοπίας. οἱ Μοτε]. ὡς ἓν φόθψ. 



ο] 

ἘΚλ’. ΟΜΟΦΡΟΝΙΗΩ (88), 

ΕΡΙΡΤΟΙ.Α 66ΧΣΙ. μλ] 

ουἄχχι. ΠΟΝΟΡΙΗΟΛΟ, 

Μας [(ίετας «ο ἔέπιροτε ἀαίαε, 4ο Φαρθγάος υεᾶαθα!ε, Πές ερὶεἰοἱα υεγθὶς ραίεΙ: 9ιιδὰθ οαεἰβδαίπιο ΠΙὶ 
πυβίτο Φαεργάοιἱ πο ἀθεροπάθαί απημπι, είο. δεγρία απ {επι ερἰδίοἰα Πομιορητοπἱο, φμἱ ο. μ3115 ϱ ρτὶς 
Ινογίδκ» ρεοειοιγορΛὲὲ [έως αάπεμείγὶε ενα, (Γεφογίμπιφµε αά [εδίιὶ εμ]ηκάαπι ἶπ ϱ0 {οεο εεἰεθγαπάὶ [α Ηἶαηε 
ὑποίίατγαί. 

Ἐπὶ τὴν σύνοδον ἡμᾶς καλεῖς' ἐγὼ δὲ ηὐχόμην Α Αά 5γποάἁπι πο γοςᾶδ; οιαἱάθηι ορίαγθια Ίέα 
οὕτως ἔχειν τοῦ σώματος, ὥστε παρεῖναι ὑμῖν χαὶ 
αὐτόχλητος (89), ἵνα ἴδω τὸν ἱερὸν οἴχον ὑμῶν , τὸ 
Χριστοῦ χαταγώχιον, τὴν τῶν ἁγίων χλάδων ῥί- 
ζαν (90), τὴν ὡς ἀληθῶς μητέρα τέχνων εὔφραινο- 
μένην τε καὶ εὐφραινομένων, Οἶδα τοῦτο χαὶ πἐ- 
πεισµαι ἐν Κυρίῳ, χαὶ διὰ τοῦτο λέγω θαῤῥῶν, 
χαὶ εἴ τι (91) λυπηρὸν νῦν ἡμῖν ἀπήντηχεν, οὗ μὴ 
ἁποσθεσθῇ ὁ λύχνος τοῦ Ἰσραὴλ, χὰν ταῖς αὓραις 
τοῦ πονηροῦ ῥιπίζηται ΄ οὐδὲ ἡ τοῦ Θεοῦ χρηστότης 
ἐπὶ πλεῖον χρυφθήσεται, ἣν χρύπτει τοῖς φοθου- 
µένοις αὐτὸν λόγοις ἀῤῥήτοις οἰχονομίας, ἀλλ' 

ἑνδοξασθήσεται μᾶλλον χαὶ θαυμασθήσεται διὰ τῆς 
ὑμετέρας ὑπομονῆς καὶ τῆς μῆ χαταισχυνούσης ἑλ- 
φίδος. Τοῦτο δὲ παραίνει χαὶ τῷ τιµιωτάτῳ υἱῷ 

γα]ετθ «οΓροτο υἱ νουἰθ Ιπίογοδδδιη θἰἶπι ]ίγο ἃς- 

οδἆθηθ, υἱ 646 ΓΔΙΗ ΦόΠ νοδίγαπι νάρτοιυ, Οιγὶςεὶ 

ἀοπιῖοίσιη, δΔΠΟΙΟΓΗΗΣ Ρ4ΠιοσυΗ γαάίσσπι, αρ) 

Γ6γΟΓὰ ΙηΔίΓ6ΠΙ ΕΠοραῃ ἰφίαμέθιι ὃ οἱ ΙΦίαπήυιη. 

Ἡου Πογνὶ, 40 Ρ6ΓΡΙΙΑδυΙΩ 4096 η [Ὀοπίπο, οἱ 
Ργορίογεα ἀϊεο οοπβάεης, ἰἱοοί ᾳαἱὰ ἐ]δίό η ωπο 4ς 

πηο]θδίυΠ ποΡἰς οεσουγγθεῖέ, ἱαμάφιασυδιω οκδί]ιι- 
διείάς 1αςδγπὰ Ιδγαρ]ΐς, οἰἰαηιθὶ ιωαἱἱ γοηῖίς ᾖαὐεἱ- 
Ιοίας : πεαυο Ὠοθί λῬοηπίιας απωρ]ίας οσου[έαδίίες, 

αὔαπι (πιορίίθης 96 αὐδοσια!ί  ταἱἱοιίνμς ὀἱδροι- 
δαιἰοηῖ6 αΓοβΠἰ5, 5οά πιαξδἰς ρ]ογ]ἠσσυ]έιν οἱ αάπιί- 

γα]οπὶ επί ρου Ρα ΙΙθηίῖαηι νεβδίγαιη οἱ ΒΡΕΙΣ, αιι 
πο οου[αηά!έ ἳ. Ποο οίίαπι καλά ολιαρὶςςίηιο ΠΙ1ο 
Πρδίτο Φβοθγάοιῖ, πο ἀθεροπάθαί απίπιπ, πθαθ 

ἡμῶν Σαχερδῶτι, μηδὲν ἀθυμεῖν, μηδὲ ἀνάξιον Ὦ Ἱπάῖρηιιη 96 φυἱάφμαω ραἰσαέαςς οὐ Ἱία (οἵπρυς 
ἑαυτοῦ τι πάσχειν (93), ἀλλ οὕτω τὸν χαιρὸν δια- 
θέσθαι, ὡς φιλοσοφίας ὕλην τὰ λυπηρὰ λαθεῖν. "Ετι 
θεραπευσάτω τὸν τ'µιώτατον ἡμῶν ἐπίσχοπον ' ἔτι 
ῥωννύτω τοὺς ἁδελφοὺς, ἵνα μάλιστα μὲν μὴ χα-α- 
λυθῇ τὸ ἔργον ἡμῶν ὃ προεθέµεθα ἐν Κυρίῳ, τοσοῦ- 

τόν τε ὃν, χαὶ οὕτω περ:θόπτον. Εἱἰ δὲ μὴ, τὸ γοὺν 

ἐπιειχὲς δείξοµεν, χαὶ τὺν φθόνον νιχήσοµεν (95), 

ὥς µηδεµίαν δεδωχότες χαθ᾽ ἑαυτῶν λαθῖν τοῖς ποντ- 
ροῖς µαταίως (93) ἡμῖν ἐχθραίΐνουσιν. 

ΣΚΌ. ΘΕΚΛΗ (05). 

ἀϊδροπαε, υἱ [γίδια Ρτο ρ/ἱοδορ]]ᾶ διΏ]θείο αοεί- 
ρίαι. Λά 9ο ορἰσοορυΠῃ ποδιά πιαχίπιθ Ἰοηο- 

γαμόάυπι ομτθί» απ δίίαπι (γαίτος «οτγουοτεῖ, Ιάεο 

πιαχἰηθ πο 0ρυθ ποβίταπι ααοά ἱρ Ῥομιίμο Ρτορο- 
δαΐλυ9 ἀἱδθίροιως, ουσ ἑαϱίἱ πιοπιεοίἱ αἰί, οἱ ἱία 

Ροτναρδίυπ]. δῖη μπας, Φουϊαιῖς 1Βή, εροείπιος 
ἀαθίπιας, οἱ Ινογείη γίποεπιις; αυἱρρό ουσ πυ]- 

Ιάπι αἀγθΓδΗθ Π0Θ 4ΠΡΑΠΙ ἀθάθείπιιμς ἱπιργουίφ {ι- 
εΒΦ5ΙΠΙ ΠΟΦ 9άἱο ρτοβεψαερίϊδυ8. 

οσχχη. ΤΗΕ ΑΗ. 

Ἱγγίϊα [ιίεγο οπιπία φις φεεεῖί εεγὶβείέφμε (2ΥΓ6ΦοΤΙµδ, ί δαεεγάοίεπι εκ Πε[ίαάίο ἵπ σγαίἶίαπι τεάκεεγεί 
Ρίμς επἰιν ἠ{[ε ργεεδψί6 ἱπίέν Όεχαιίοιιέ» εἰ εαἰιπιπίας ἱπίεγὴϊ. ΤΗΕείαΝι ε] δΟΤΟΤΕΠΙ πας ερὶσἰοία εοΠευἰαίμΥ 
εἰ αἰγίµεηµε [αμ αέες ΡγυδφΗΙ 17. 

Ὄρμησα μὲν χαὶ αὑτὸς πρὸς τὴν σὴν εὔλάδειαν, ο ὮΕαιϊάεπι ἱρδο 4άοᾳυε χά ρίοίαίοσι (ααπ ργοῦ- 
χαΐπερ ἀσθενοῦντος ἡμῖν τοῦ σώματος, ἐπισχεψόμε- 

τὸς τε ὁμοῦ, χαὶ τῆς χαρτερίας ἑπαινεσόμενος, ἣν 
ἐπὶ τῷ (96) µαχαριωτάτῳ ἁδελᾳῷ σου φιλοσοφεῖς” 

τοῦτο γὰρ οὐκ ἀμφίδολον. Ἐπειδὴ δὲ ὑπό τινος πε- 

ριστάσεως ἐχωλύθην, ἀναγκαίως Ίλθον ἐπὶ τὰ Υράµ- 

µατα, καὶ συμφιλοσοφήσω σοι διὰ βραχέων τὰ σά. 
Πόθεν ὁ χαλὸς Σαχερδὼς ἡμῖν, ὁ γνήσιος τοῦ Θεοῦ 
παραστάτης χαὶ νῦν χαὶ πρότερον ;, ἐκ θεοῦ. Ποῦ δὲ 
Σαχερδὼς νῦν; πρὸς Θεόν’ οὐχ ἀηδῶς ὑποχωρήσας, 

εὖ οἵἶδα, τῷ φθόνῳ χαὶ τοῖ; τοῦ πονηροῦ παλαί- 
σµασι. Πόθεν δὲ ἡμεῖς; οὐκ ἐχεῖθεν; ποῦ δὲ ἡμεῖς 

ἀγαλύσομεν; οὐ πρὸς τὸν αὐτὸν Δεσπότιν; καὶ εἴθε 
μετ ἴσης τῆς παῤόησίας| Τοῦ αὐτοῦ προσχυνηταὶ 

5 ρρο!. σσς, 20. 8 Ροαἱ. οχι, 9. 5ο βομι, ν, ὅ. 

(88) ΑΙίας ϱΟΧΧΧΥΙΙ. Βεηίρία οοἆθπ (δπηροτο. 
(δυ) Αὐτόκλητος. ια ϱο04. Ἠεβ. 4ο Μοτε]. η µυ- 

(9. Εάῑι. Παυθηὶ αὐτόχλητον. 
(90) Τῶν ἁγίων κ.Ἰάλων ῥίζα». ἵη ἡ]μά Ιπιερά]έ 

Ραι]ἰ αἆ Βοιη. χι, 16, Εί ἡ ῥίζα ἁγία, χαὶ οἱ κλά- 
δοι, εἰ γα ἐπ εαπεία εδ, εἰΐαμι Ταπιῖ. 

ΦΙ) Καὶ εἴ τι. ΙΙ οὐά. Περ. ας Μντε]. η πού, 
ΕάΠι. Ιιαυοηὶ εἴ τι χαί. 

(93) Τι πάσχειν. ΙΙ οος. εί ἓ. ἵω εά1!, τι ἀθεοί, 
ΡΑΤκοιί, οκ. ΧΧΧΥΙ. 

εἰἶδοί ραγαῦαπι, οἰ]αηθὶ αἰοαιαἱ {πῇΓΠΙΦ οοτροςῖβ 

γαοίμάίηθ, ἔαπι υἱ {9 ἱηγίδοτσπα, (υπι αἱ (οἱογαπιία 

Πἡ118 ποπη]πο Ἰαυάἱρυς οΠετγοπῃ, αυα οὐ Ὀοσιἱςεῖ- 

πιυηΙ (γαίγοη έυυπι αἀθίωθς : ηο(μο δρίπι ἰἀ ἀπ. 

Ρίυσι ο6ὲ. θυοπίαπι αυίθπι ο3δὴ η μοἆαπι Ίου Πποι 
ἱιερ ἱπρεά[ιάπῃ οφί, αἆ Πιεγαφ νοπίτο Ππεσύδοο |ι8- 

υαὶ, υἱ ὁςο (ωΐς γεῦις {εευ!ῃ ραιοίς ρἱι]οβορίιος, 

πάς, ᾳα49ο, Ρ/ΦέΊατΗς ποφίογ ΒασεΓάος, δἱπεθγυς, 
πα δη, 16 δί η υπο οἱ ργίς Ὠοἱ αφίος 4ο πη]κίου, 
ογίήπη (γασίε] Ὡς Ώοο. ὈὈί αυίειο πιο ΒαεεγονΊ 
Αρυά Όευπι : Ρροβίᾳαπι ο] ἡοεί [αυιά Ποιο 
(1ου ργούὺα οἑίο) Ηνοτί 6666 ας ο/α)οή Ιυοίίς καί). 

ἀῑχίι. Ὀπάο {Πίδιη πο ογίµπι ὀιχίπιας ΑΗΝΜΟΗ 

02) Δείξομεν, καὶ εὖν φθύνον νιχήπομαν, [ίν 
-- εοδ, 1 εὐῖε. δείξωμευ, καὶ τὸν . νινή- 
σωμεν. " 

(94) Πον προῖς µαταίως., [ία ο, ᾗη 6], πρ! 
χαὶ Ἱμά : 

(065) Αίας (00ἱ/. Βογ]ρί ορήση ετέθη «Ην, 
(96) Ἡν ἐπὶ τῷ, [ί κωή, ίνα, 08, ΛΗΙ κ. 

αν ἐπὶ τό) µακαριωτά ων ΑΔ ρίν, πΠΤἩ 
ἐν -ᾧ. 



όθὸ 9. 6ΒΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.ΟΦΙ 501 

ἱπάίάεαιἳ Οἱἱοπᾶπι αυἱθ Πι]ργανίπιις Ί Ληποη 4 Α χαὶ παρήχθηµεν, χαὶ µεταχθησόμεθα, ὀλίγα ἐνταῦθα 
ουπιάθηι Ὀοπιίπυη ὁ ἀίαιο υἱἱμα ουσ ραςί 1λετ- 
ιαΐο 4ο Πἀιοία!ἱ Ειδάεπι αἀογαίογοδ, οἱ ρτούυείϊ 
δυΙΗ19, δὲ (ΓδηΡ/6ΓΟΠΛΗΥ, ρα υοἶς {η Ίας τἰία ὤτιπὶ» 

Πὶφ 80 Πι]φοςίΐς οχκαηί]αείς, οἰᾳμάρπ ουπι [αυτο 

γἱίΦ ϱρϱο οοπ/θΓαπίς : ας [0Γί4586 υἱ Ρε ος, ᾳὐ 

Ρεγρος»ὶ [αεγίπιας, ἀῑνίμαπι ργαίίαπη ἱπίθ]ίραπιυς, 
ῥαίοι, ΠΙὰί6Ε, [Γαί6υγ, ἀΠίδοθβδοΓος: ομἱάπαπι νου 

οι! Ναπιεγας ῥτοῦοΓη γἱαίοῦμπ). ᾖος, Ὀεί αη- 
οία, δἱ υοποσυπ Ρεἰπιιε]ᾳ, Τ]δε]α, Ρα ἱ0 ροςθί 5ο- 

αυείυγ, ροδίᾳµα αφ ιαηίπῃ εχδρεοίαεἰέ : ται υἱ 

[]οφ ρου ραἱἱθηίίαιη Ώοπογο αῆοίαί, έυλη υἱ ρετον]- 
εἰς ρἰ]οβορμίο ἵν ο] αςπιοάί τει ρηδίλιιά 6χεπι » 

ρίαπι ῥργῶμθαί. ΟὐΠΙΟῦΓΕΠΙ ουπιάεω ὨὈομίπιπι 
Ιαμάδπιις, ἱρφίμδαιο οοπδί[απ οἱ ἀἱδρεμδαβίοπθηι 

χαχοπαθήσαντες (97), ὣς γε πρὸς τὴν ἐχεῖθεν ἑλ- 

πίδα ΄ χαὶ ἴσως ἵνα γνῶμεν τὴν χάριν, ἐξ ὧν ἐνταῦθα 
πεπόνθαμεν. Πατὶρ, µήτηρ, ἁδελφὸς, οἱ προειληφότες’ 
τί τοῦτό ἔστιν; ἀριθμὸς ἐπαινετῶν ὁδοιπόρων (98). 

Τούτοις ἀχολουθῆσει χαὶ θέχλα μετὰ μιχρὸν, ἡ τοῦ 

θεοῦ δούλη χαὶ ἁλαρχὴ τῶν καλῶν (99), ὀλίγον 

ὑπομείνασα ' ὅσον ἐχείνους τὲ τιμῆσαι (1) τῇ καρτε- 
ρίφ., καὶ πολλοῖς ὑπόδειγμα γΣνἐσθαι τῆς περὶ ταῦτα 

φιλοσοφίας. Ἐπαινῶμεν οὖν τὴν (3). αὐτὴν δεσπο- 
τείαν, χαὶ δεχώµεθα τὴν οἰχονομίαν τῶν πολλὼν 

ὑφηλότερον (ὅ). Ταῦτα ἔχε νῦν ἀνθ ἡμῶν, καὶ τού- 
τοις σύνεσο τοῖς λογισμοῖς, εἰ χαὶ χρείττονας παρὰ 

σεαυτῃ (4) ἀνευρίσχεις. Ἑὶ δὲ σε χαὶ κατ ὕφιν 
ἰδεῖν καταξιωθείηµεν, μετὰ παντὸς τοῦ σοῦ καὶ 

οαμ]ἰπηῖας, απ γυἱρυθ βοἱεαί, ἀοοἰρίαπηιδ. ο Ρ περὶ σὲ πληρώματος, πλείων ἡ χάρις (5) τῷ εὖερ- 

Ποβισῖ 1ο0ο Πάπο Ἰαύθ, ἀίαυο ἱη Ἠἱ8 οοφἰικιιοπ]υιιδ Ἁγέτῃ. 

ΥΘΓΦ4Γ6; οἰἰαπσί ἀοφιἱ ΠΙΘΙΙ0Γ68 80 ΡΓδΙΑΗΙΙΟΓΘΘ Ρ6Γ ἰθἱρβΑΠΏ ἱηγεπίαφ. θαοά αἱ ἀἰνῖηο Ὀεπεβοίο {ιά 

πουὶφ οοποθάκευς, αἱ (6 αοπιιὸ ο0Γ8Π1, ΟΠΠΠΘΠΙ416 θµΠΙ οσίυπι, ααἰ (δοαπ θ8ί, τἰάθαπιᾶθ, Ααπιριίιογόιμ 

αἱ, 4 αιό ἰά Ὀδηπθίοῖ! αεοερείπα6, ρα Μαῦουήπυν. 

185 οὐχ. ΕΙΡΕΝΜ. ΣΚΓ’. ΤΗ ΑΥΤΗ (6). 
Ερίείο[α εεφμενῖίε αἱ δαπιάεπι Τ ήεείαπι πῶτο τετδα : Π]αάἆ 4ποαιο οοηδἰἀθγᾶ ᾳ146ΏΑΠΙ οἡ γε ἀἰγεχεπιυτ, 

4ΏΠΟΠ ργορίος 608 οφ υἱ οχ ἠας γἱίὰ π]ἰσταγιπί ως, ἵπφμαπε, 9εΓῦα ποπ ηἰεὶ Φαεεγάοίεπι φαἱ ϱ3 πας υἱία πι - 
αυεγαί, εἰφπίβεατε υἰάεπίμτ; ἰάξοφμε ομπι ΤΙ επιοπ!ίο αά ἰ [κά (επεριι τε[ετγὶ εί οΟπιπιοᾷε Πίο οο[ἰοεαβὲ 
Ῥοεσε υἶεα ἐδί Ιιας ερἰείοέα. Ηἰπο εἰίαπι Ιἰφιεί ΤΙεείαπι ροεί [ταιγὶς πιογίπι, υέκαίαπι εἰἶαπι [μἱδεο μα εἶ ων 
πἀνετεατῖΐς, φνὶ ϐὲ ΡαίγἐΠιοπίο ΡαιρεΥΜΗ πιαίε αάμι]πιδιγαίο [οτίὁε εαἰωηπἰαθαπέι» οί φμὶ, ἐεο ἀε[μπείον 
ΤΠέεἰαΠι δΟΤΟΤΕΝΙ, αά θΝαπι Πατεάίίαιε [γαιγίς ΜιοΤΙμὶ δοπα 4ευέπε)αμί, Όεχαδωπί. Ὠέρπα 5απε μα εοιπιὰ- 
πἰζαγεί [γαίγἰς ρααδοπίθεε αμοἰίία Ὠοὶ, ει] Πίο εἰγίίες, ἱ αἱ η επειηρίηι, (στοθογίις (εεῖ οεΜίαίμ5 
εαροπίϊ. Εἰεπίπι φκοά ργοπεΐδεγαί ἵπ ερἰείοία ειρεγίονϊ, ἠίαπι ἱπυΐκεγαι, 8 δἱ.:(έπι αὐ ὑπίίο ἰεδίαέμγ. Οὔλεγεατε 
Ἰθαί φιιοά (σγεφοτίἰκε αἲί, ἱπίεγ ργοροξῖία ΤΛεεἰα ραἰεπίέ πιοπτεπία, ΦΔΠΟΙΟΓΗΙΗ ΔΗΠἱΠΙὰ9 Γ68 ΠΟδΙΓ48 νεπ!ίτο, 
ΕΓαἰί4Ιπ4 09 πο8 αἲ ἰἱφ Ιέμγος, δἱ ἰ]]αίας ρτορίου ἰ]ος ἱπ]ασίας έοίεγθη]ς. 

(σιετας ερὶείο[αε κα Ρα Κτοκαπι Εηπι α[ῑ]δ θεπε πιμ [τς ἱποεγίὶ μ1ἱ (εηροτίδ, πιΝίαπι πέημε ατραπιεμ(ὲν 
εφιιε ποπιῖς ΕΜ αἰἱἱφ Καθεπι αβπἰιαίεπι, τε]εείας αά εαίοεπι εο[ίοεατε υἱδαπι 6εί. 

Ὀυ]θς, τι νοιφιπῖ]ο οσὲ, ποὺὶε Γα]ἱοίῖθ : Π08 44- ϱ 
ἰθιΏ πιαρίδ, 4ο 4 {μα ρἱοίαίο ἆἱδ]αποιὶ αἶιπας. Ότο 

(11ος ρταἰίαθ αβίπιυς, αιοά θᾳιιθ 3ἀ {6 Ρεγνεπὲ- 
τἶπιὴδ, ηδι 6 ΠΟΡ φβοερίἱ Ιαυοτῖ ρα. οἰᾳαἱ - 
δι ια ἱπ ΟΗσ]δίυπι ἠάοὶ βγοϊἰαίοιι, οἱ Ἰαυάθ 

ἀΐρυαπι σο]]ιάίπδσι, 3ο ΡΙοδορ]Ιοιπι θδο5δυΠῃ 

Ῥογθροχίπιας; Ἠεπιρο φι]ὰ οὗ οπιπ]Ῥιπ πυπάἰ γο: 
Πιριαίνυς φεραγαία, οοἱἰ Ώου 1ο βαβοἰ Παγίγτδυς, 
πρυά αυ λαβίίας, ἰδίρόασπι οοηο]ιφὶβί, 4ο Όθο 
υη4 οἵσι οἰαρὶσσίιηίς Εφ ευῖς ἠοδίῖαπι γ]τεηίθιο, 

αιαίσ!ηφυο0 οἱ δοοερίαπι οὐυευ]ϊθεί, αἰᾳαθ θιἵαπιπυπι 

οὔ εις. "ο ἱρίῖυς ἑαΐς 4αοφυθ πιο]εδῖφ θοἱαί{ο οἱηῖ, 
Ουαπὐοφυἱάθια δἱ πιᾶρπς ο Βανὶά ἵη θαευγίς ἐ]]φ 

(907) Κακοπαθήσαντες. Τϊἁ οο. Ῥα88ς8. ΒΙΙΙ. οἱ 
Οοιπὺε{ί, η οὐῑξ. γἱιῖοδε χαχοπαθήἠδαντας. 
(98) ᾿Οδοιπόρων. ία Πάει. [η εἰ. ὁδοιπόροι. 

ον ϱ9 μα των κανῶν. Βοποτµπι ρημηιίω, 
Ιπίο; 605 Ργᾷβδίαµς, ΡΓίΠπ80π6 ἰαιάᾳ γἱγυίωπ); δἱο 
ΤηΠεπιοηί. Ιπιο[]εχίι. Οιιοά τοι ΒΙΙ.: Ἠέγιμίαπι 
ΡγΙπι(ἐ, Ὠηοι ργουαβάπι αἲί Οοπιβο[., πδο ομέΠι 
ΠΙΑΙΤΟΠα γἱγέις, υἱ οἷο γἱτιμέαπι ἁἀἰσλίαν ροπι(ος. 

(4) Ἐχείνους τε τιμῆσαι. ια ΟοιπῦΘΓ. Αἱ οοᾱ. 
Ῥὰςφ. ἐχείνους τετιμῆσθαι. [π οι. ἐχείνους τετι- 
μῆσαι 

(3) οὖν τήν. Τα «ο. Ἠομ. οἱ Ραε». ἵπ οἑἱι. οὖν 
γε τὴν 

(6) "ΥΥη.Ἱότερον. (οιρὺε[. ὑψηλοτέραν, αἱερεν- 
εαἰἰοπεπὶ δἳἱ0 ΠΙΙΟΓΕΠΕ, (4απι υμ{θ: οοριίαέ. 

(4) Παρὰ σεαυτῇ. Ίια ουἆ. οἱ (οπῦο[. ἵπ οκ. 
παρὰ σεανυτἠν, ᾳυοά ΒΙ.: Ρεν ἱεἱρεαπι. 

Αλγεῖς ἀπολειφθέντων ἡμῶν (Τ)ν ὥς εἰκός' ἡμεῖς 

δὲ πλέον ἐπὶ τῷ χωρισμῷ τῆς σῆς εὐλαθείας. Πλὲν 
εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ, µέχρι σοὺ φθάσαντες, χαὶ 
οὗ μεμφάμενοι τῷ χόπῳ. Εϊδομεν γάρ σου τὸ στε- 
ρέωμα τῆς εἰς Χριστὸν (8) πίστεως, χαὶ τὴν ἐπαινξ- 
τὴν ἐρημίαν, καὶ τὸν φιλόσοφον ἰδιασμόν ' ὅτι κἀν- 

των χωρισθεῖσα τῶν τοῦ χόσβου τερπνῶν, Θεῷ 
μόνῳ (0) συνέχλειδας ἑαυτὸν, χαὶ τοῖς ἁγίοις μάρ- 
ανσιν, οἷς παροικεῖς (10), καὶ προσήγαγες τῷ θτῷ, 
χαὶ προσάχεις μετὰ τῶν (41) ἀγαπητῶν σου τἔχνων 
θυσίαν ζῶσαν, εὐάρεαστον. Ταῦτα οὖν ἕότω ἄθι χαὶ 
Δαμαμυθία τῶν λυπηρῶν. Ἐπεὶ χαὶ Δαθὶδ ὁ μέγας 
ἐγχρύφτει τοῖς ἐχεῖθεν ἀγαθοῖς, εἰς ἃ πέμβει τοὺς 

Πάείων ἡ χάρις. ἵνα οοἀ. ΒΙΙΙ. 4ο (θοπῦεί, 1η 
Ό ον πλεῖον ἡ 

7) ᾿Αποιιειφθέντων ἡμῶν. ἴια οοά. 3405. Ουπι- 
-: ΑΕεοπίία ποσίτα. Εάῑἰ. ὑπολειφθέντων. 
(8) Της εἰς Χριστόν. ια οο. 1405 οι Β. ὅ, ΒΙΙΙ. 

κῴ Οοσι)εΓ, [η εἁἰἰ. τῆς ὡς Χριστόν, οἱ αᾱ πιβΓβίηθπι 
ς. 

ϐ) θεῷ μµὀνφ. ΒΙΙ.: (μπι εοίο Ώεο; αἲ ποῦ ῬὈθηο, 
οί ο... ὃν . | 

(10) Οἷς παροιχεῖς. Ἶα «ο. 14105, Β. 5, ΒΙΙΙ. ἃο 
(οπηῦε[. {Π θά]. αἷς παροικεῖς. 
. Μετὰ τῶν. Λἀάἰάίπιις µετά οα ερ. Ῥας. εἴ 

αρ. Ροϊεγαί ἰ4π16Ώ ποη αάά!, οἱ αὶο γαι : Οµατίε- 
ο άη ΕΠἴογωπι (ΜΥ ἠοε(ἶαπι ἱΌομίεπι φγα(αἰι- 
ᾷκε, εἰς. 

άρις. 
µ Λἰϊα6 ουζ ὁοτίρια Ραμ]ο Ρροδί δυροτίογεπῃ. 
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ὐῦυ ΕΡΙ5ΤΟΙΑ σαχ. δ0ῦ 

λογισμοὺς, τὰ ἑντεῦθεν ὀδυντρὰ, ὅταν λέγῃη᾽ Ὅτι Α ὑοηίς, αὖ ηιᾶ οορἰιαείοπος δις πι Η]έ, ἠ]ς νἷυ 

ἔκρυψέμε ἐν σχηνῇ αὐτοῦ ἑν' ἡμέρᾳ καχῶν. Καὶ 

οὐκ ἁποτίθσται µόνον τὸ ἀλγεινὸν, ὅταν μνησθῃ τοῦ 

θ:οῦ, ἀλλὰ χαὶ εὑφραίνεῖαι. Ἐμνήσθην γὰρ, Φπσὶ, 
τοῦ θεοῦ (19), καὶ εὑρράνθην. ᾽Αλγοῦσι χαὶ οἳ τῷ 
χόσμῳ προστετηχότες, χαὶ πολὺ πλείονα τῶν θεῷ 

δονλευόντων. ᾽Αλλ’ ἅμισθον αὐτοῖς τὸ ἀλγεῖν ' ἡμῖν 

δὲ χαὶ τὸ (10) πάσχειν ἔμμισθον, ὅταν διὰ τὸν θεὸν 
ναρτερῶμεν. 

Φέρς Υὰρ ἄντισταθμήσωμεν τὰ λυπτρὰ τοῖς ἠδέ- 
σι, χαὶ τὰ παρόντα τοῖς µέλλουσι. χαὶ οὐδὲ πολ- 
λ2τὸν µέρος εὑρήσομεν ταῦτα ἐχείνων. τοσοῦτον 
ὑπερθάλλει τὰ χρηστότερα. Καλὸν οὖν φάρµαχον 
ἡμῖν, ὅταν ὀδυνώμεθα, τὸ γε μεμνῖσθαι (14) θεοῦ 
χαὶ τῶν ἐχεῖθεν Ἑλπίδων, χαὶ τὺ τοῦ Δαθὶδ πάσχειν, 
ἐν θλίψει πλατύνεσθαι΄ χαὶ μὲ (15) στενοχωρεῖσθαι 
τοῖς λογισμοῖς, μηδὲ ὥσπερ νέφει τῇ λύπη χα- 
λύπτεσθαι, ἀλλὰ τότε (16) μάλιστα τῆς ἑλπίδος 
ἔχεσθαι, καὶ πρὸς τὴν ἐχεῖθεν διαθλέπειν (17) µα- 
καριότητα τὴν ἀποκειμένην τοῖς ὑπομένουσι. Μά- 
λιστα δ ἂν οὕτω πεισθείηµεν ἑγχαρτερεῖν τοῖς δει- 
νοῖς, καὶ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς εἶναι ὅταν ἀλγῶμεν, εἰ 
ἐνθυμηθείημεν τί ἐπηγγειλάμεθα τῷ θεῷ (18), χαὶ τί 
Ἰλπίσαμεν ὅτε φιλοσοφίᾳ προσέδηµεν (19). Πλουτεῖν; 
εὐθυμεῖν; εὐημερεῖν χατὰ τὸν βίον τοῦτον; ἣ ἐχ τῶν 
ἑναντίων (20) θλίθεσθαι; χαχυπαθεῖν; ατενοχωρεῖ- 
σῦαι; πάντα στέγειν, πάντα ὑπομένειν διὰ τὴν τῶν µελ- 
λόντων ἑλπίδα ; ταῦτα, οδα, οὐκ ἐχεῖνα προσεδοχή- 
σαµμεν. Φοθοῦμαι οὗν μὴ χαὶ τὰς συνθήγχας τὰς πρὸς 
θεὸν ψευδώµεθα, ὅταν καὶ ταῦτα ζητῶμεν ἔχειν, κἀ- 
χεῖνα ἐλπίνωμεν. ΜΗ καταλύσωμεν (91) τὴν πραγµα- 
τείαν, ἀλλ᾽ ἐνέγχωμεν ταῦτα ὑπὲρ τοῦ τυχεῖν ἐχεί- 
νων. Ἔθλιφαν ἡμᾶς οἱ θλίψαντες (99), ἠνίασαν οἱ 
µεταχωρήσαντες ᾿ ἀλλ ἡμεῖς ἁδούλωτον τοῖς πάθεσι 
την φυχἣν φυλάξωμεν. Οὕτω τῶν λυπούντων χρατή- 
σοµεν (20). 

Δί πος ΑΠΩ 4 Ρε ηλιίου υπ φογνἰτυίο Ιυογυπι 
ππο]εςιῖς 5ρογίογθ6 οΓ11118. 

Κάχεῖνο σχόπει; διὰ τίνα (33) θλιθὀµεθα. Οὐ διὰ 
τοὺς µεταστάντας; Τί δ᾽ ἂν ποιοῦντες ἑχείνοις χαρί- 

αασθαι ὁρθτείημεν (20); Οὐ καρτεροῦντες; Τοῦτο 

1 Ρουἱ. χχνι, ὂ. | Ρρα]. Ιχχνι , 4. 

(13) Ἀ.1ὰ καὶ εὐφραίνεται. Ἐμνήσθην γὰρι 
φησὶ, τοῦ θεοῦ. πο ἀθεγαπί ἵη οὰίι. Φιρρίοτίπιις 
εχ «οἆ. οἱ Κος. 

(15) 'Ημῖν δὲ καὶ τό. 9ὶο Ιάθπι ορἆἀ. ἵη δὲ]. χαί 
ἀεθει. Μυκ Ιάεπι, διὰ τὸν θεόν. ἵῃπ οὐἱι. τόν ἀθενί. 

(14) Τό γε µεμνηῆσθαι. Τὰ ους. 1405, 35 θο]κε[. 
η οὐἰῖ. τότε µεμνῆσθαι. 

(10) Καὶ µή. ἵνα «ο. ααίυος, Ρας., 1405. 30 
Οομὺε[. η οά1ῖ. ἀλλά µο.. 
νι Ἁ.λλὰ τότε. Πα οοἆ. Πο. Ε0ο,δαγ, 4ο οπι- 

ὑοί, νι οτι. ἀλλὰ τό, 
(17) Διαθ.Ιέπειν. [ια ορ]. Πδβ., Μοηίας,, Λογε]. 

ας (Οο11νο[. Ἱπ θυ1{. βλέπειν. 
(18) Τί ἐπηγγειλάμεθα τῷ θεῷ. (οπἱ0ο[.: Οκ: 

Όευ ο όρι ὁ 
(19) Προσέδηµε». ία «οι. ἃς (Οοπιρο[. η ος. 

πρεστθαίνοιεν. | . 

αοθγ)](αϊῖος οοομίαί, ο αἷί : Οµοπίαμι αὐεοσπάἲξ 

πιό ἵπ Ιαδεγπαςμίο 5ο ἵ αῑε πιαίοτιαια 1. Νας νοιο 

ἀοΐογεςφ ἀμηίαχαί οἱ πηο]εδί]ὰ ἀοροπί!, οὐ Όεις 

ἱροί ἵη απἱπιο οἳ πηειηοςῖα γογδαίυςς 66 ΘΙἶΔΠΙ νο- 

Γυρίαιο αΠοίευς, ΣΓεπιογ [μἱ Πεὶ, ἱπαυῖὲ, εἰ ἀείεεία- 
ας ε.πι 1". Ροἱεηί οἰίαπ αἱ πυπάο Ργύς8υ9 αἀάῑοεἰ 
δµηί, 4ο Πωμ]ίο αυἱάεπι απρ]ἰυδ6, «ματ αἱ Ό6ο 86” 

γ]πί. Αἱ ἀοΙος 1ροῖς ππθγοθάἀθ οαγαί : οοπίτγα ἁο]ονὶ 
Ἠὐδίγο Ίπθισζος ϱυὰ οθηδίαί, ου) Ὀοί ο8 54 (οἱθγαίι- 

εαπι αὐλίυοπιυς. 

Αθ ομίπι ΠιοἰοβίΔδ οµπ γο]υρία(ῦις, οἱ ριαὸ- 

δεπίἰα ουπῃ Γαἱμτῖδ ΡεΓρεΠάδΙΠΙΒ : 46 Πο πηϊπίπιαπι 
ᾳωἱάεπι Άοτυπι ΡραΓί6ΠΙ 1] 9896 γερογίδπ]αθ : 6- 

α:ιθ 446ο Ἰσία ὁχδυρεραπί. Οοπιπιυύάαπι 6Γρο ρ]ιαι- 
Πιλουπι μουὶν Γαοπί, ουσ ἵη ἀο]ογο βύΠιιι5, Όδυπι 

40 {υγ νἱί 8β66δ ἵπ βηἶπυ ΓΘΝΟΟΔΓΟ, αίσυο 
οοὗθιῃ πιοάο, 40ο Ὀανῖά, αΠίοὶ, Ἰου εδὶ, ἵω ἱεῖρι- 

Ια110Π6 ἁ]]αίαςί, ποἨ αυἱοτη οορἰ(αίίοπα πι οαηριθ ὶς 
Ρτοιπῖ, που μμογυςὸ, ἰη( ΠΔ η 09, ουάμοὶ, νογµη 

ειν πιαχίπιθ οροὶ ἱπ]ιῶτοτς, αίηιιθ αἆ οωὶθσίοπι 
Ῥοαἱἱιμάῖπει, αι 19, αἱ γε 186 αἀνειρας ρα- 
μδπιϊ απἰπιο [εγυηί, γὁθοπάίέα θ5ἱ, οου]οξιιπι αοἰθίῃ 

ἱπίρηάςγο. Ηὰο απίεπι Ρρυἱϊθδίωιυπ Γὰἱἱοπο αζάμορῬ- 

πας, υἱ γεΓαπι αοεγδἰἰαέορ Φη 00 ἀπίπιο Ρογίογασιυς, 
αίᾳυθ ουσῃ νω ἀο]υγο νδυδαπηυς, δ0ρτὰ γυίρυς 4βθυ5- 
6αιηυς, δἱ αυἱά Βεο ρεοιηἰβδεῖωυς, οἳ αυἱά, οτη 

αἆ Ρἱοδορμίαπι αοοθἀθΓδµιυ8, 6Ρϱο ποὺῖς ἠηχοςί- 

ιηµ8, εοβίίεπυ5. Ὀίγυπ ορίραφ αλιιάατε, 1ο οἱ 
Βἱαγὶ 4ΠΊΠΙΟ 6886, βἰᾳ1θ Ίη Ώαο γἰί Ποτοτθ, 4η ο0ς- 
(τα νεχασὶ, α/Πἰοἰατί, ργθιηῖ, οἱ ρτορίος τδτυπι Γυία- 
ϱαΓΗΠὰ ΘΡΕΠΙ οπιπία Ρυγίοττο ἀὐ διδίἰποτοῖ 9ο 

ηἰπίσυ(η, ος αὐίοπῃ ἰία, οχςρθεἰανἰπιυφ. θμοσίσοα 

Υ6Γ6ΟΕ, ΠΟ Ρ4οἰᾶ (μοᾳι6 οἵπ Βθ6ο ἱπίία νἱοίθπτις, 
οἵπι θἱ νο ἠ4ῦσγθ δἰμάθιωυς, οἱ ία β8Ρροίαυ8. Νε, 

αὐῶ5ο, Ποροιἰαίίοπεῦ ἀἰδθοίνδπιαβς Υδγυ Ώφο, 

τἱ 115 ροίίαπιιις, [είδιημς. ΑΠΠἰσοτυί ηο8 Α[Πίρδη- 

ιο: οοπ!Γὶρἰιανδγυηί πο εχ Ἠυπιαμίς απὶργαηίθς : 

οἱ {πα μηοίὮ οΟΗΒΕΓΝΕΙΗΙ. 1 ἰπήθις Γευι5 αἰᾳυο 

Οἱ ἰ]μά «φμοπιιθ οομδἰάσγα, οὗ αυ ἀϊνεσο- 

πιυτ. ΑπΠποη Ρτορί6γ εοδ. ααἱ οχ Ἠ4ος υἱία πιῖργλ- 

τπτ) Οιἱυιιδηᾶπι ἁυίοιη οροτῖὺις γἱιἀθθίπιυς Π]ῖς 

(30) Ἐκ τῶν ἑναγτίων. ια οοἆ. Πορ. οἳ Οοπιῦε[. 
0 Ἱπ οἱ. ἐκ τοῦ ἑναντίου. 

3|) Μἡ κατα. λύσωμεν. Βἱ]].: Νε 4είεππικς. 
3») Οἱ θ1ψαντες. ἴα οοὰ. Ποᾳ. οἱ Β. 4ο Οοτ- 

ωοεί, ἰ οάἰι. οἱ µισῄσαντες, “ιο ΒΙ{].ς Οἱ 11ος {π- 
υἱφῦφ Λαθιεγωπί. ΜΟΧ, Ἠνίασαν οἱ µεταχωρῇσαντες. 
οἱο ἱἱάο οοάς. ας (ο10εΓ, Αί Μυπίας. οἱ Μογε!. 
ἠνίασαν ἡμᾶς οἱ µεταχωρήσδαντες. Ησφο ἵη οἁ]ι. ἆε- 
ειαηι. Οµ 8 φυἱάθιῃ ἀῑιο ἀῑεία δυρὶ {η οἰα(ἶαπι πι - 
(τοῦ, οι]τιΦ Ηἱ πποτίο ευ υἱαίἱ (ιουληί. 

(40) Τῶν Ανπούντων κρατήσοµεν. Ἱέα Οοπιῦε[. 
οί Εἱ{{. αἱ ναί: Πία [ει µὶ εοδ φκὶ ποδἰε πιοίο- 
δ(ἶαηι οχΗθενί, ΜΡΕΤΕΙΜΗΙΦ. ἴπ οὐἱξ. κρατήσωμεν. 

(24) Διὰ τίνα. θοπιο[, διὰ τίνας, σμἰπαῖν εἶκέ, οὐ 
05. εἴο. 
(35) Χαρίσασθαι ἐφθείημεν. 4 εοἆ. οἱ Οοπιῦθί. 

ια οί. χαρ'σαίµεθα, υμο ΒἰΙΙ.: Θγα[ΐαπι αὐ {ς ἐν. 



πρ] 5. οΠΕύΟΘΠΙ ΤΠΕΟΙ.ΟΟΙ 568 

Εεαιἰθοατὶ Ἡ 4ΠΠΟΠ [ΟΓἱ ΑΠΙΠΠΟ θδίἠμεηιες) Ἠου Α οὖν αὐτοῖς χαρισώμεθα καὶ Υὰρ πείθοµαι τὰς τῶν 

ΙΕίως ἵῃ ο6οτυπι ϱγαίἵαπι [αεἱαπιυς : δἸᾳυἱάσπι Πἰιά 
Ρρογδυαδύπι Ἠ9)6οΟ, ΒΑΠΟΙΟΓΗΠΙ ΔΠΙΠΙΔΒ Γ05 ΠΟΒΙΡΑΡ 

Φ6ΠΙΙΓΘ. Ῥιειογ οΏιΠίᾷ, οἱ ΔΠί9 οπιπία, ]]αά ηορἰθ- 
εμπι τορυίοσια5, αὑδιτάμπι οἱ Ριυεροδίθταπη 6,56, 
εαπῃ ὨΒΙ]4 μοοθθοίἰᾶς υγροί ρἱ]]οβορ]ιαςί : ἵη οδ[α- 

πια(Όιι αυἱθηι Ρλ]]οδυρ]ί οχρυγἰθ ΑΡΡΑΓΟΓΘ, 
ποῦ αὖγεπι που] {ει ἁἰπὶ εχεπιρ]απι ἠθιί, υἱ ρταία- 
τάη Δο]οηίς { τοὺς ]9ί6 οἱ {μουμόίς, Ι{ θἰῖὰπι 

(οἱεγαπίϊῷ η ϱᾳτανίὺις οἱ αοεγὺἰδ. Ἠφο Ροττο 
φεγίνο, Ώου υἱ {ρπογδηίθπη ἀοοθαπιν ο ιἱ βείθῃ- 
επι δΏΠιο]ιθαπ. Όοις αμίθιη οομβοἱαἰ{οηίς, ἔμπῃ (6 
4 οδ]αρ)]α 1 υς Ἰ]]δαπι ουβίοὐἶαί, ἵαπι ποδἰβ ο0η- 

οεαί, μὲ ρἰεἰβίδιη έὔ4Πι ΓΙΓΘΗΠΙ γ]ἀθαπ)ιβ, Γ6β(ΙΙΘ 

ἱρ6 πουῖθ ἠάεπι [αοἰαηῖ, Ια0οΓδίη ποδίγπι ᾖαιά- 

ἁγίων ψυχὰς τῶν ἡμετέρων αἰσθάνεσθαι. Ἐπὶ πᾶσι, 
καὶ πρὸ πάντων, ἐχεῖνο λογιζώµεθα, ὅτι τῶν ἁτόπων 
ἐστὶν, ἔξω μὲν τῆς ἀνάγχης (26) φιλοσοφεῖν ' ἐν ὃξ 
τοῖς πάθεδιν ἀφιλοσόφους Φφαΐνεσθαι, ἀλλὰ μὴ τοῖς 
πολλοῖς τύπον γίνεσθαι, ὥσπερ τῆς ἐν τοῖς εὐθύμοις 

εὐχαριστίας, οὕτω καὶ τῆς ἓν τοῖς δεινοῖς καρτε- 

ρίας. Καὶ ταῦτα (37) γράφω, οὐχ ὡς ἀγνοοῦσαν δι- 
δάσχων, ἀλλ ὡς ἐπισταμένην ὑπομιμνήσχων (28). 
Ὁ δὲ θεὸς τῆς παραχλήσεως, σὲ τε ἄτρωτον φυλά- 

ξειε τοῖς πάθεσι, χαὶ ἡμῖν γε χαρίσαιτο (29) πάλιν 

ἰδεῖν σου τὴν εὐλάθειαν, χαὶ διὰ τῶν ἔργων πεισθτ- 
ναι, ὅτι ὁ χόπος ἡμῶν οὐκ εἰς χενὸν ἐγένετο, ἀλλ 

ἐσμέν τι παρὰ σοὶ πλέον τῶν ἄλλων ’ ὡς τῆς θλίψεως 
ἐκοινωνήσαμεν, οὕτω καὶ τῆς φιλοσοφίας κοινωνὸν 

ᾳυβ4υ η] βηδπι οἱ ἵγγβυπῃ [μἱᾳ56, ΥΘΓΙΠΙ ΠΟΦΘ πιᾶ- Ὦ λαθόντες, ὃ τάχα τῇ πολιᾷ ἡμῶν ταύτῃ, χαὶ τοῖς 

Ίοσ6πῃ, 4 απι αἱἱοδ, ἀιιοἰογΠαίδιι αριά 19 ουίίπουε ; κατὰ θεὸν χαµάτοις ὀφείλεται. 
αἰᾳαθ, μἱ ποφ ἵω οαἱαπηΐταιἰς θοοἱοϊαίθπι (δουΠῃ οπίπυ8, ἵλα γοϊβίπίο 197 ρἱ]οβορηῖΒ αο ῥθίί6η- 

ε δοοἶάπι αοοερἰθδὺ; ϱιοάἆ αυἰάεπι [ογί55ο Ἠμΐς ποδίνῷ οαμ]ε]οί, 40 εί «ὰµ5α δφεορίὶ Ιαυοίις 

ἀευσίιιρ 

ο χχιν, ΛΕΒΙΟΑΝΟ. ΣΚΔ’. ΑΦΡΙΚΑΝΑΩ (50). 
ΟΥ ποη αἀεαί Α[Τὶςαπμπι αἀνοτεαπι 6αμΦαΙΗΥ υαἰείκάιπεπι. ΑΠΛΟ ὅδὃ αετίως φοτ]ρία ΟΠ ἐδί Ίσε ερὶείοία: 

εἰφμέάεπι Νἱεοῦκε, ῥ6Υ ΦμΣΠΙ απο Α[ΓἰςαπΟ εεηρεῖῖ [στεφοτίμε, Λου ἴρδο απΝΟ πιοτίκα» εεῖ. 

Οἱ Ῥυδηαπι ερ οφαἱ Πιαχίπιο ϱᾳαιάθη!ι Ἰ Πο 
ἀπρίμην φυἱη εηιῖθ. ΘΟυἱῦιό αφυἱ]ῇ αφἱής ρτο- 
Ιθείο. (Γαοι]μπι µοττο βταςι]ο αδθἰἀθγο Ίρβα 4ἱο- 
αιιὲ ραγαπιία ἆοοοι. Εοάαπι ργοίηι]θ πιοάο Αἱἲὶοίτα 
4πσᾳυε Αἱἱεῖδ οὐ]θοίαςὶ ρυία : οἱ ργουἰίαίο δίιάίο- 
ἑυπ εἶμβ απιαἰογθ οἱ αηιἰθιίίθ. Ναπι πολί Ργῷςθβ 
ΠΜΗ{ αἰίμά εὔὖφο γ]άοίμς, 4 απ γἱγιυής ἁἀ]υίοΥ, οἱ 

πε αἀγογδαγίαβ; ον ἱποταθηίυπι ἱπρογίμη ρεγα!, 

μὲ Π08, δἱνο ἰά, φιιοὰ ρἱαάίαπι οἱ Ίογμπ ]ηοίη 
Ἰφῦδί. Ογιογεπι εηίσ Εδί ππίπιο αὐ]οίεπις, 
αυἱρρο φᾳὐθιη νἰνμίο Ἱπιρογίυπι (6Π0Γ6 β6ΙπΙΒ, 11ΟΠ 

τί εοΏίὮθτε, 4ο Πιοίυ ροἱίμ8, φ μαι δυρρἰἰοἷῖς ἵπι- 
ΡτοῦοῬ «οεγοεΓθ; «11 αιἰἆθπι ορϊποὶ ἱπιρογί! |οχ 

οαί. Ἠΐ5 ἱταφιὸ 4θ ελιδί ΠπαρΙοροτθ ααἱάεπι οος- 
ΒΓ6δδ0Ώ ἔυμπι Ἑσροϊευαπὴ, 4ο ΗΜΗΟ ΘΙἱΔΠΙ θχρείο. 
Ὕεειιη ουἷα Ῥρεγ αάνοΓδαιη ναἰαυάίμοια ἰὰ πεηὶ 

οοπδεφἱ ποη [ἶοθί, ηεζθθδΑΓΊΟ αά Πίογας τομ!; οἱ 
αυοά οσπηοάἱφθίπιαιη ϱρὲ, ἰο ρ6ς νίγταπι ἀΠΠΙΟΙΠΙ 

6ἱ [απι]Ι4γθΠι ο οορυδίτπι βδἱῖο, Ὦοο θβί, ρου 

ομασἰβαίπιαια αηηὶ Νἰοουι μπι, ηιἱ οἱ πιο 4Ρρυά (9 
οσουδαθίι (νἱρ αωίθιη θρἰ 846 ἀἱρπις, οἱ αυἲς- 

Τίσιν ἵπποι μάλιστα χαίρουσι;, δῃηλον ὡς ἵπποις. 

Ἰλετοὶ δὲ τίσιν; οὖχ ἄλλοις ἢ ἀετοῖς. Κολοιὸν δὲ 

πητὶ (61) κολοιὸν ἱζάνειν, καὶ τῆς παροιμίᾶς ἀχούεις. 
Οὕτω δῆ καὶ ᾽Αττιχὸν Αττικοῖς οἵου χαίρειν, καὶ τὸν 
χαλοχαγαθίας µεταποιούμενον τῷ ταύτης ἑἐραστῇ χαὶ 
προστάτῃ. Τοῦτο χὰρ(ὅ3) ὁ ἄρχων εἶναί µοι φαίνεται, 

6 βοτθὸς ἀρετῆς χαὶ ἀνταγωνιότὴς χαχίας, χἂν τὴν 
ἀναίμακτον ἄρχῃ ἀρχῆν (55), καθάπερ ἡμεῖς, κἂν τὴν 
μετὰ ξίφους χαὶ τελαμῶνος. Αμα γὰρ οὐδέ σοι προσ- 
θήσοµεν, ἀρετῇ κρατοῦὔντα γινώσχοντες, οὐ βίᾳ καθ- 
εἴργοντα, καὶ φόδῳ μᾶλλον ἣ ἔργῳ χολάζοντα τοὺς 

καχοὺς, ὅπερ τῆς ἀρίστης ὄρος ἀρχῆς. Διὰ δὴ ταῦτα, 
σφόδρα μὲν τὸ τῆς συντυχίας ἑσπουδάξετό µοι, χαὶ 
νῦν ἔτι σπουδάζεται. Οὐκ ἔχων δὲ ὅπως τούτου 
τύχοιµι διὰ τὴν ἀῤῥωστίαν, ἀναγκαίως ἦλθον ἐπὶ τὰ 
γράμματα (24), καὶ τὸ χάλλιστον, ὅτι προσφθέγγοµαί 

σε δι ἀνδρὸς (55) οἰχείου χαὶ φίλου καὶ συγγενοῦς, 
τοῦ τιµιωτάτου πάντα ἐμοὶ Νικοθούλου, ὃς καὶ ἆπο- 

χογἠάεταί σοι περὶ ἡμῶν (ἀξιόπιστος δὲ ὁ ἀν]ρ, εἴπερ 
ἄλλος τις, ὅσα δὴ ἐμὲ γινώσχειν), καὶ δι’ ἡμῶν ἑαυ- 
τὸν γνωρίσει τῇ σῇ τελειότητι. 

ου πΏ αἶίαδ, ααπίσω ϱαἱάθιιι Ιρ86 ο0ΡΏοΦ6Ο), εἰ ϱ6Γ Π08 66866 ριᾷδίθΗ(198 (μυς ποδοοπάυπι ριδδενί. 

{ερ εμµιας. Μοχ Ιἰάοπῃ, οὗ συγχαρτεροῦντες ΡΟ οὐ ϱ {ειι φκατί!. Που ργονδτυίαπι ᾳμοπιβάπιούυπι θἱ αἰία 
καρτεροῦντες, αυά ΕΠΙ. γθυῖι: ΑΠΝΟΝ ἠίαίας ἡη)]κ- 
γίας (οίεταπ!εεῦ ει ῬΟΤΡΟΓΩΒΙ, οµΠι ΒΘΓΒΙΟ δἰί 4 
ἀοΐοςθ εχ δµογυπι ουἱιμ. 

(36) "Ἔξω μὲν τῆς ἀνάγκης. Τα [ετο ερἰδι. Σχσιι 
36 ΡΙμ]αστίυπῃ. 
ν Καὶ ταῦτα. Ἱια οοἆ. ἓ θι1{. χαίἰ ἀθοθί. 

(25) Ὑπομιμνήσκχων. ια οο. Ῥαρ. αἱ 4405. Ἱηπ 
εα!ι. πε Μσμα Μος Ρίο, ὁ δὲ θεὸς τῆς, εἰο. 
Ὡορά. 405, ὁ δὲ θεὺς πάσης. 
μά) Ἡμῖν γε χαρἰσαιτο. ια οοἆ, Περ. οὐ 09ἱη- 

. η οόἱι. χα ρίναυ τό. 
(60) Λήας ΧΙ.ΥΙ. Θογὶρία ἱποθΓίο Ι6ΠΙΡΟΡΕ; [οτίθ 

8!/ΏθΘη ἁαηίθ 4πη. ὅδδ. 
(61) Κο.ϊοιὸν δὲ ποτ, εἰο. Ἠου αὐααίο εἱρη]ῆῖ- 

οί, ἠουιίπες θ]ιθάθιω αγ οἱ οομά]ἠοηίο γἱιτα 
Ηρεμίος μια] γοιδαςσί; μηύο ἡλιά : θἰπιο εἰπιί- 

Μοπηι]]α αἳ Ὠου αμοιογθ υδυγραία, 4 ΕΓᾶδΠΙΟ ἱη 
ἀοοιὶβἰπιὶς ἰ]]ς Ομ ἡαάϊΌις ργαιογπηίδδπι οι. 9ἱο 
ΒΙΙ. Λὶ εοτίἰο υγ; Άουις, ἀάπι Ίο οογἱυθγοί, άοι- 
πολ αγ. Έγαφπιυς οπίτη το[ετί ο... ΦΕΠΙΡΕΥ ϱγα- 
εμ[κο ακείἀεί οτγασπίο; αυἷπ οἳ ης οἶταί ΙοοΠα 
ὠρεροςίϊ. Εγγαί (8ΙΠ6Η ἁμπῃ [ο Εαάοχἰο θογρδἰβ5ο 
Ογέκοτῖυπι αβερσίς. 

3) Τοῦτο γάρ. Μοπίαο. οἱ Μονο]. τούτῳ γάρ. 
δῦ) ᾽Αγαίμαλτογ... ἀρχήν. Ἡ ἀναίμαχτος ἀρχή, 

εεε[εείαείίεα Ροίεείας; ἡ ἀρχὴ μετὰ ξίφους καὶ τα. 
μῶνος, εεοι(ατὶς. Ῥδτρεγαπι ἰβίίυγ Ἱρρεπάιμπ ῥΓορο- 
πυπί Μομίαο. οἱ ΜοΓΘΙ. καθἀπερ ὑμεῖς. 

(51) Ἐπὶ τὰ γράμματα. ἵνα Ο0οἱ. Εάῑ. πρά- 
γµατα, Γ6ε ἱρεαε. 
(55) Δι ἀνδρός. 0ο. διὰ τοιούτου ἀνδρός, Ραι]ο 

[ηίγα, «04. τὰ πάντα µοι. 
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ΣΚΕ’. ΕΛΛΕΒΙΧΩ (66). 

ΕΡΙ5ΤΘΙΑ ΟΟΧΣΝΙΙ. 

οσχχν. ΕΙ1ΙΕΒΙΟΠΗΟ. 

Βοἱεγο οὲ εἰφπίβοαί, φμοά πιοτθο ρτο[θίίας εἰ, φμοπιίπες Ε[εθίείιο οεεΝγΓεΓΕί; Πιεείοπεπὶ φογὶρίο ἀατὶ 
Μαιπαπίϊ, βίο πιεί, Ροε{αίαί. 

Οἷα ζημιούµεθα παρὰ τῆς ἀἁῤῥωστίας (7)! Προσ- Α «ϱΟιυαΠίο πος ἀθίγῖαεηίο πιοζιις αΏλεῖί{ Αοοιγγογθ 
δραμεῖν ἔδει χαὶ περιπτύξασθαι, χαὶ τῆς παλαιᾶς 
ἀναμνῆσαι φιλίας καὶ συνηθείας. Ἔχει δὲ οὐχ οὕτως 
ἡμῖν τὰ τοῦ αύμµατος. Διὰ τοῦτό σοι πρόσιµεν διὰ 
τῶν Ὑραμµάτων, καὶ τῇ προσηγορίᾳ δεξιούµεθα. 
Ἐπεὶ δὲ χαὶ δωροφορεῖν ἔδει τι, τοῦτο (78) προσφέ- 
ροµεν, ἩΜάμαντα τὸν ἀναγνώστην, ὄντα μὲν ἀπὸ 
στρατιώτου πατρὸς, χαθιερωθέντα δὲ τῷ θεῷ διὰ τὸν 

τρόπον. "Αφες τῷ θεῷ καὶ ἡμῖν, ἀλλὰ μὴ συναρι- 
θµήσῃς τοῖς πλάνησι χαὶ δὺς ἔγγραφον τὴν ἔλευθε- 
ρίαν, ἵνα μηδὲ ὑπὸ ἄλλων ἐπηρεάζηται. Δώσεις γὰρ 
σεαυτῷ δεξιὰς τὰς τοῦ πολέμου χαὶ τῆς στρατηγίας 
ἐλπίδας. Ναὶ παραχαλῶ, τούτου φρόντισον. Οἷς γὰρ 
τὰ µέχιστα ἓν χερσὶ, καὶ ἓν οἷς τὸ πᾶν ταλαντεύεται, 

τούτοις µάλιστα φροντιστέον θεοῦ, καὶ τῆς ἐχεῖθεν 
ἐπικουρίας. 

αἆ ἰ6 οροτἰεῦα, ἔοαιιο απ)ρἰοχαγὶ, 4ο γδἰθγοῖη απιὶ- 

οἰί]δπι οἱ οοπδιοἰιιάἸηθη ἵπ (ποπιογίδΙ εὈἱ Γ6Υο- 

68Γ6. Δι ΏΟη ϐ6Α ὁοτροΓί6 Υαἰθιιάϊηο 6ΙΠΠµ6. Αο 
Ργοἰπάθ ῥοετ Πιίθγας {6 αἀϊπιις, 40 δαΙιιαηάο εχοὶ- 

Ρίπιαδ. Οιοπίαηι αὐἱθΠὶ ΠΙΗΠΙΘ Ύ4ὐοφυθ αἰἰφιοά 

οἵδεγο οοπνομἰεύαί, Ίου οΠθΓ6ΠΙΗΦ, πθπιρθ Μαπιαῃ- 

ίοπι Ἰθοίογεπ, αἱ ουπι πηλέδηι ραίτοπα Ἰαύοαί, 

188 Όεο απιεπ οὗ ΠΙογπῃ ργοβ]ἑαίθπη εοηβεοΓα(16 

θµί. Πυποε, 4αςρο, Ώου 40 πουίθ πΙδβιπι [ὰ6, ηθο 

ἱΠίθγ 6ΓΓΟΠΘΘ ΠΙΠΙΘΓΗ : αἴπιιο ΙΠθγίαίεπη 4ο Υ4ς8- 
Μοποῖη οἱ θοβἱρἰο οοπαϊρπαίατα ἰτίυυθ, υἱ πο. δῦ 
δα] αμἱάθδπι ρου ολἱμπιπίαίῃ γοχοίαρ. Βἱο θηίπι 

[αιδίας 4αοᾳο ΕΗὺὶ ἱροὶ υ811ἱ αἰφις πιλ]νασῖ ἵπι- 
Ῥοσίἡ ϱρος ἀαλδί9. Το, ἱπαυαπι, οὔφθοτο, υἱ 68 668 

Ρ ευ0ἱ ουγ δἰι. Ναπι φ]θυς 6 πιαχίπιρ ἵῃ Παηυ 

δμηί, εἰ ἵη φυἱθυς τεγυπῃ οπιηίσπι δύπ]Ώ8, (4648 η (γα ίπα, ηιιλὲ, Ὠἱς Ροιβίππαπι εις, ἱρεδίυδαυθ 

αιιχ!] τση οµΓ 6656 ἀεὺοί. 

Σκα”. ΑΝΥΣΙΦ (69.. ΦθΧχτΙ. ΑΝΥΡΙΟ. 

(οπιπιοάα υα[είιάϊπε μἱειέ Απμείο Φφετ Ἶρεε Τδεοτὶθίί (γεφογίωφ. 

Ἔκεν ἡμῖν παρὰ σοῦ γράμματα, τήν τε ὑγίειαν (40) 
δηλοῦντα, χαὶ ὅτι σοι χατὰ νοῦν ἐξέδη τὰ τῆς ἑκδη- 
μίας. Καὶ πᾶσα τῷ θεῷ χάρις. Βἱ δὲ χαὶ ἡμεῖς ἔχοι- 

μέν τι τοιοῦτον περὶ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιστέλλειν, 
πλείων ἡ χάρις. 

ΣΚΖ’. ΟΥΡΣΩ (11). 

Βοάθ(με βυπί πουἰς ἐς Ηιίεγ, ᾳυ39 {6 «ΟΠΙΠΙΟ- 
4 γα[οἰιάἀῖηθ 6556, ΡΓο[δοιΙοηδᾳυθ έλη 440ἱ ες 
απίτηϊ φοπίθηιῖα ϱοθβ8ί689 εἱρηίθοκηί. Οµο ποπιίηθ 
ἹηροηπίοῬ Ὀθδο γα] Ἰ2ῦθο. θιοἀ δἱ Π0Ο8 4υούυθ 
αἰἱᾳμὶά οπιδιιοάί ἀθ ποδίς 5ογῖΏογθ Ροβθἰπα8, πιὰ]ο- 

Γον ρναίίας Παριίυτυς οἶπι. 

οσχκνι. 05069. 
Αάυέτεα πιῖπις να[ειμάδις μεβαίιιγ Οτεροτίμα, ομπι Ίος αά ἴτεμπι ἀεάῑι ΠΠεγαξ, αΠΠΟ [ογεΐαη 583 ϱκο εοτιρία 65ἱ ερἰεἰοία χοιι. [γεί οεί[εἰ [γιί οἰιαγίίαιε, εεά εμΥ αά εωπι ΠΟΠ ΡτοβεἰεσαίμΥ, 6αµδαπι αρεγὲ. 

Ἡδὺ μὲν τὸ προσαγορεύειν τοὺς φίλους" τὸ δὲ καὶ 8ιατο ᾳιἱάθῖη ορ αΠηΐζο8 θ4ἱίασο; Φυανίυθ αι- 
διὰ φίλων Ἠδιον. ὋὪν ἐστιν ὁ τιµιώτατος (49) υἱὸς 
ἡμῶν ᾿Ανύσιος, ὃς καὶ τὴν ὑγείαν ὑμᾶς εὐαγγελίσεται 
την ἡμετέραν' εἴπερ ὑγεία τοῦτό ἐστιν ἡ βραχεῖα 
πρὸς τὸ χρεῖττον ῥοπή. Καὶ περὶ ὧν ἠξιώθη (45), 
κοινώσεται. Ὡς τό γε μέχρις ὑμῶν (44) γενέσθαι, 
ὥσπερ ἐπιζητεῖτε φιλικῶς καὶ γνησίως, χαὶ τῆς ἀγά- 
πης ἀπολαῦσαι τῆς ὑμετέρας. ἐμοὶ μὲν ἤδιστον, εὖ 
ἴσθι, καὶ οἷον οὐκ ἄλλο τι τῶν σπουδαζοµένων, ὡς 
ἴσασιν οἷς βοῶμεν τὴν ὑμετέραν δεξίωσιν. Εἰ δὲ καὶ 
δυνατὸν, ἢ ἄλλως (45) εὐπρεπὲς, ἡ σὴ δοχιµάσειε (46) 
σύνέσις, µῇ πως ἀχαιρίαν καταγνωσθῶμεν, καὶ φορ- 
τικοί τισι δόξωµεν, ὡς ἄνευ λόγου παραφανέντες καὶ 

(66) ΑΙ ΟΧΧΗΙ, Θοτίρια οοἆσπι εἰτείίου (ειη- 
Τ6. 

μο. ἱηιοργορδί]οπί5 ποίαπι βρροπί:. 
(ὄ8) Δωροφορεῖν ἔδει τι, τοῦτο. (04. [εθὲ16 4110- 

ἰοζιέαίθ, κἱο ἱερίί ἀῑδιπρυίιαας ϱοπιδοί[. δωροφορεῖν 
ἔδει: τί τοῦτο; προσφέροµεν Μάμαντα, ϱμοπἱαϊη α{ΕΙΙ 
ΠΙΗΠΙΗδ φμοφιε ο[[εΥγε εοπυεµἰεθαί: φποάπαπι ᾖος ογἰ! ᾗ 
οῇεγίπιιε Μαπιαμίεπι. 

59) Α]ας ΟΧΙΗΙΥ. Φογὶρία δοἀθίη Ι6ΠΠΙΡΟΤΟ. 
40) 'Υγίειαν. Ιία ου. Ἀεᾳ. ΕάῑΙ. ὑγείαν. 

41) Αίας ΟΧΧΗ. Ροτἱρία {ποθΓίο µίπροΓα; [οτίο 
εἴγοα 4πηυπῃ ὅ82. 

(42) 'Ο τιµιώτατος. (οἆ. εἰ (οπιδο[. ὁ αἶδεσι- 

(51) Παρὰ τῆς ἀῤῥωστίας. Ροβι ἀῤῥωστίας, Μοη- ρ 

ὥσπερ, (0ἀ. 1405 οἱ (Οοιωυοῦ, 

ἴοπη ρος απηίορΦ. ΟµοΓΗΠη ἵπ ΠΙΠΩΘΓΟ οδί οἱιαγ]δδίπιβ 
Εἰῑως ποδίες Αηγβίις, αἱ δΡίΠ1 49 ποβῖγα θαηἱίαία 
Ιδία νου πυπιἰαυἱὲ: οἱ ἱάθιῃ δαμίίας αρροϊ]αιάς 
οδἰ οχίδυα ἱηπ πιθ]ϊαθ Ιποἰίηβδίο. Αο ἀ9 Ιἵῖς τει 
ἀο αὐἶὺμς τοραίας οδί, νουΐδοιπι οοπιπιμηϊσαδ]ε. 
Ναπι αᾱ ΥΟ8, ί αΠΙΙςΟ ας ΔΙΠΟΘΓΟ 4Πίπιο γε υἶγίείς, 

Ρτοβοίθοῖ, 36 Υθθίτα οἨαγίέαίθ (γιὶ, πιηῖ φω]άθηι 

(τοἰίπι Ίου ογεἆας) {ιουπάϊδθίππμιη Γιορί, 4ἲᾳμθ 
ἱία, υὲ 6αγήπῃ τθγµΠ, αµαΓήπὶ ουρἰἀ]θδίπιὶ δυ8, 

πηι[]α Ρογἱπἀθ, αμοπιαάπιοά πι ἰἱ ποτμηί, δριά 4ὐ06 

γοβίΓ4ΠΏ ἵπ οχοἰρἰθη ἀῑδ απη]οίφ ἠαπιληἱέαίθπι Ρυ2οἱ- 
εαῦ1µβ. Νιπι δπίοπι ἰά Πογῖ Ροφαῖί, αιί οι αἰἱο. 

κ ος Μοςχ Ιάόπι, υἱὸς ἡμῶν. Ἱπ οἑῖι. ἡμῶν 
δει. 
(5) Περὶ ὧν ἠξιώθη. Ῥαίοπι Ἱορεηάμίη, 2ἱέ Όοπι- 

, Ἠξιώθην, ἄὲ φιίθιι γοφαίµε εω!ι. Νοη εΠἱΠὶ 
απιὶοἰ 68, 66ἀ δυ49 ργυβοφἱέις. Μος Ρτ0 κοινώσε- 
ον ας δ6ἱ Μογο!. χοινωνήσεται. [τα δίίἀωι ο. 
6. οἱ εἰ. 
(44) Μέχρις ὑμῶν. ια «οἱ. Βασ. 1405, Ρα. 

Μοιιας. οἱ Μυταὶ. ἵπ οι. μέχρις ἡμῶν. Μοσχ, ΡΙο 
περ, οἱ ῥτο ἐπινη- 

τεῖτε, Δοπίας. οἳ Μογοεἰ. ἐπιζητεῖται. 
(45) "Η ἅ Ἱλως. ΟοπιΏε[. ἢ καὶ ἄλλως. 
(46) Δοχιμάσειδ. 004. 1405 εἰ (οπι]ν. δοχι- 

μάσοι. 



δἹἱ ὃ, 6ΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ α]ή 

αι] οοπνοηίαί, ργυάσηΙΙα ἰυὰ ρεγρομάα. Τεγοπά μη Α προδήλου τινὸς αἰτίας. Ἐπειδὴ μὴ πείθοµεν (47) 

οΠίτΏ θ8ί, ης ἱπιρογίμμ](δίῖβ Ποἰᾶπι δυΏοβΠΙΙ6, 3ο 

βῖανος οἱ πιο]οςίῖ φυ]ραδάαπι 6556 γἱάθαπιιις, υἱ αἱ 
τοὺς πολλοὺς ὡς ἁδόλως φιλοσοφοῦμεν, χαὶ πάντα 
δίδοµεν θεῷ τὰ ἡμέτερα. 

δίπθ ΤΑΙΊ0Π6 4ο ρεγδρῖοιὰ υἱ]α οα1δὰ {η οοηβρθείαπΙ ῥτοάἱοσίπυς. θυαπάοφυ]άεπι πιυ[ί θάε Ἰος [ας]- 
ΙΠΙ8, Π08 εἰίτα [υουπ Ρ)Η]οδορ]αγὶ, 3ο Τ66 ΟΏΏΠΘ6 ΠοΟδίΓΔΡ Όρο ἀομαςθ. | 

189 ΟΟΧΧΤΗΙ. ΡΑΝΡΟΡΗΙΟ. ΣΚΗ’. ΠΑΝΣΟΦΙΩ (48). 
δὲ 4) ερὶσίοίὦ απαυπι αφδίφπατε ΠΟ ῥροδδαπιὰς, ἱ[ειῃ αβΙΓΠΙαΤΕ [ἶοεί ροεί αππωπι 9 φογἰρίαπι «.σο. 

έωκηι θπέπι ἵπ εα (τεβοτῖαε Ευαφτίπι οοΠ(ἱΔςΟΠΗΙΠ αρρεί{εί, αἴφμε οἰἶαπι αά ρ)οδορ]ι πι ΠΟ) ἱρηανο απἱ- 
ΗΙΟ 4008ἆθΓ6 δεγίδαῖ, δί απ 579 εεγὶρία οἱί ερὶκίοἰα πεεέδεο εδ; εἱ φμἰάεπι Ευαφτίια ἰάεπι, αί υἰάείιγ, 
[ο εἰί φΜέΙ, πιοΤΙΜο Βαεὶ[ίο, ἀἰαεοπιηπ υμ βαγοπίέως εΝηι Φοεγαίε α ο. ΝαλίαµΣΕΠΟ ογάἰπαίπηι, Ρα(- 
(ααϊυς αμίει υεγὶεἰπεἰ [μα (γεφοτίο ΝΜΨεεέπο. Γοτίε εἰίαπι βοεί αΠΠΙΗΠΗ 1 υεἱ 832 αἰ [εγγί Ροερεί Ιισε ερῖ- 
ε/οἱα, επι ῥτο[εείμε (ονειαμ(ἱποροίέ, μδί αρµά Νεεϊατίαπι αὐ αἰίεγμίτο (γεφοτίο τε[ἰείμ [µεγαί, Ευαρτίνε 
Π{ε ΡΗ(αδορ/ιία!α ΠΟΠ (αΠΙΝΗΙ ρτοβίεαὶ, ο6ά εί ἵπ ἑα Πιαθπας ρο(μίε [αεεγε Ρτοβγέεει5. 

Οι116 αἰίγρεπη πι Ποτίνυς αὐππάδηίθια ποη Ίαι- β Τίς οὐχ ἐπαινεῖ φυτὸν ἄρτι βρύον τοῖς ἄνθεσι; τίνα 

ἀαιὶ Οµ6Ιη ποπ ολἰεοίαἰ 6665, οπι Ίαπι Ἱραίων, 
30 ΠΙΦΙΗΓΑΠΙ δρίοαπη ροἱοθιυγῦ 61 Ἰίοπι ]ή]]α 

"0η α[Πεἷ! αηἶπιὰ Γ6ςς6Π8 ἱπὶμαία, απ Ὀδο ουπαία, 

εἰ (έΓΓθ6η38 οοιηροἆθς ἐχομἰοτόὸ Ἱπε]ρίθης, υἱ Ώ6ο ϱ6 
α]ηραί, Θ4Γµπι(θ ΓέΤΗΠΙ, (11ΑΓΙΠΙ πυπο υπιῦτας 
ἁπηίαχαί οἙΓΗΙΙΠΗΡ, τοσϊἰαίθη εοηρρἰοἰδε Ηϊς η- 

πιίγυπι ἀθ σααςἱ5 οἰιαγὶβδίηιο [γαίγο 4ο οοτηπιπἰβἰΓο 

ἨΟΦΙΥΟ Εναρτίο ΠΙΔΊΟΡΘΙΗ ἵπ πιοάυπ ἀείθοίος, θἴ1ΠΙ 
πά ΡρμΙοβδορυ]απι διά ἱβηἍνο αΠἱπιο αοοοἀοηίθπι 
εθγηεπς : αυδηάοαι]άθιη ρηἱ]οδορ]ία α3ἱοᾳίθ οί 
φαμἰοηι] 4πιοΓθ {δποτί. Οµἱμ Ἆου ᾳμοφ1θ ποπιῖμο 
ΙΦίο5, αιιοά παηὶ {παπι απιῤοϊιιἒπι οοηοἰ]]αι» αίᾳιο 
ἱπιρεπδίυςφ αἁλιις ]Φίαβος, οἱ Ρἱι1γθ56 αἆ πο [έθγαβ 
4ε8, 4ο ρ]υτὰ απ] οἰΜ]:ϱ δἱρηὰ ποὺῖς γορθηάΔδ. 

«οχχΙχ. ΕΙΕΝΜ. 

οὐχ εὑφραίνει λἠϊον ἄρτι δεσμούμενον (49) χαὶ στά- 
χυν ὥριμον ὑπισχνούμενον; τίνα δὲ οὐ νεοτελᾶς 

φυχἣ, ἄρτι Θεῷ χοσµουµένη, χαὶ τὰς χοϊκὰς ἆπο- 
σείεσθαι πέδας ἀρχομένη, ἵνα μετὰ θεοῦ γένηται, 
χαὶ ἴδῃ τὴν ἀλήθειαν ὧν νῦν τὰς σχιὰς ὁρῶμεν (60); 
Χαίρω μὲν οὖν διὰ ταῦτα διαφερόντως τῷ ἀγαπητῷ 
ἁδελφῷ χαὶ συνδιαχόνῳ ἡμῶν Εὐαγρίῳ, οὐχ ἁγεννῶς 

αὐτὸν ὁρῶν (51) φιλοσοφίᾳ προσθαίνοντα' ἐπειδὴ 
φιλοσοφία (993) χαὶ τὸ σοφίας ἐρᾷν. Χαίρω δὲ ὅτι µοι 
χαὶ τὴν σἣν προξενεῖ φιλίαν, χαὶ ἔτι χαρήσοµαι ἐὰν 

ἐπιστέλλῃς πλείονα, χαὶ πλείασιν ἡμᾶς ἀμείθοιο τος 

τῆς φιλίας (95) γνωρίσµασιν. 

ΣΚθ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (δμ.. 
Ειεἰ ἰοεο ΓεΠιοίι4 4 Ραπεορ[ίο (σγεθοτίαα, ἱρεὶ Η1ΕΝ ΕΠΙΡΕΥ Ρτομίπηνιις ακιἰοἰιία. 

θΜλπίυπι ηίογ ΗΙδρΑΠΟΒ, ἰΑΠίάΠ ΙπίεΓ ποδαο- ς 

ης ἱπίογ]θείαπι θ8ἰ 6ρα(ἶπο, Ίος ορ, ἀϊδγυη Ἠαυἆ 
ραοοευπι ἱίος ! Αἱ απιὶοἰία θἱἶΔΙη 64, 4 ἰΠίογ 66 

εἰσ]ιποία οἱ γοπιοίὰ δυμί, Ρτορίπαια ε[βοῖί. Εε5ιῖ 

μουτο Αγηιροία, 4ὐαπΙ ἰπία οἱ ]υουπάα ! ϱπίυΙη 
Ἱίοῃ ἰ]ίιά οδί, ηιιοά α ἰ6 ΥΟςΑΠΙΙΣ, οΟΠρΓΟςδΙΦ4ΙΙΘ 
ιιοδί6γ οχροίἹέιτ { Ομἱάπαπι ἱσ]έας Ευἱ ῥτο Εἱ5 ἱση- 
ἔμπι ορία)ο7 (αἱἰδ ηἰπιΐται υἱ οἱ. Ουοά αἱ οίῖαηι 
αυἱάάλπῃ πια]ας ἀϊουπάμπι οςί, ἰοἱρδυΠῃ δΗΡΟΓ05. 

οαχχχ. ΤΗΕΟΡΟΡΙΟ ΤΕΙ, ΤΗΕΟΌΟΒΑΘ. 

"Ὅσον Ἰθήρων χαὶ ἡμῶν τὸ μέσον, ἡμερῶν οὐχ 
ὀλίγων ὁδός. Αλλ᾽ ἡ φιλία, καὶ τὰ διςστῶτα ποιεῖ 

πλησίον. Τὰ δὲ σύμθολα τῆς ἑορτῆς ὡς ἡδέα! Τὸ δὲ 
τῆς χλήσεως ὅτον, καὶ τὸ ποθεῖν τὴν αωντυχίαν τὴν 
ἡμετέραν | Τί οὖν ἀντὶ τούτων ἑπεύήξομαί σο: τοσοῦ- 
τον ἀγαθόν; εἴης τοιοῦτας (55). Εἰ δὲ δεῖ τι καὶ (50) 

μεῖζαν εἰπεῖν, σαυτὸν ἡπερθάλλοιο. 

Σλ’. ΘΕΟΔΟΣΙΩ Η ΘΕΟΔΩΡΑ (ὅτ). 
ΕρέιΛαἰαπείωπι, επι ἀμαθια κεφμεπ!θμε, οεηκενὶ Ροΐεεί Ίισο ερἰείοἰα, ἵν φια 4ὲ Βιιρ]ιέεηίο, Φμεπι ἄε ΟΥ6- 

αογϊ [απείέα [σδο Πἱ υογδἰε αἰφιέβεατί εἰάείως : Ναάπο 4ωοφυε 6εµεζα οοβυΙδΩΙΝΙΓ,.., μὲ ἀιποῦ Ιοδίος οδριὰὲ 
μα σΓοΠπιθ 101. 

Ριείογοφ Ἱπίλπιυς, ᾳμἱ οοἔροΓα ργίυθ αάυπ. αΐ 

οἱ ἀε]μοδμί, 80 Ῥοδίθα δοοειπάα οἳ ἱδγίία πλ Ρ 

Φύμ]ία, 64 ο αγα{ίμς θχροἰἰυπέ, Δίας οοἱογίζιιθ 

(41) Μἡ πεἰθοµε». 091]. μὴ πβίθωµεν. 
(48) ΑΛΙίη5ς ΟΧΙ. Φογὶρία ἱμυθγίο (6Ι1ΡΟΓΘ; {Ειέο 

Ρυδιαπη. ὄ79. 
(49) "Αρτι δεσµούμένον. Ο6οπ))ε[. : μπι ]απι ϱ6- 

μίοκ[1 ποάίε [ἰᾳαίιγ. 
(50) Ὡς »ὺν τὰς σχιὰς ὁρῶμε». Ιία «οἱ. 3035 

πό Ο0ΠΙΡ6[. ἵν οἑίι. ὧν νῦν ὁρᾷ τάς, ΙαΤΗΠΙ Μπο 
γα οεσηἰ{. ΜΟΣ, ΡΓΟ χαίρω μὲν οὖν, Ιἶάειι χαί- 
ρ0μεν οὖν. 

(51) ᾿Ορῶν. Ἰόάεπι ὀρῶντες. » 
Ἐπειδὴ φιλοσοφία. Τι οοἁ. Ἀερ. αἱ (0981” 

εί Ίη 641. φιλοσοφίας, 
: (55) Τοῖς τῆς φιίας. Τα Ἰϊάεπι. η οἱ. τῆς 

Μιμούμεθα τοὺς ζωγράφους, οἳ ταῖς σχιαῖς τὰ 
σώματα προχαράττοντες, δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ χειρὶ 
ταὀτας ἀπακριθοῦσι (58) καὶ τελειοῦσι τοῖς χρώµασι. 

(54) Αα ΟΧΙ. Ρεγὶρια δοάθίη {διπρογο. 
(55) Τοσοῦτον ἀγαθόν; εἴης τοιοῦτος. Ἱία οοἆ. 

4105, Μοπίας., Ἠογο]. εἰ Οοιηύοί[. ἵη θά1ὲ. τοσοῦτον : 
Αγαθὸς εἴης τοιοᾶτος, φιιοά ΒΙΙΙ.: ϱάπαπι ἐφί(μν δἱ 
Ῥτο ἠὲ5 [αλ ορίαθοῦ Βοπις εἶπαπι αἱδ, οΙΗΝ (αἰὲς 
εἰ». ΡΟΒΙ τοιοῦτος, ὤν υὈἱ 1ο) {ἰρίι. 

(56) Εἰ δὲ δεῖ τι καί. (οιπΏο[. εἰ δὲ ἐστι καί, 
κοά εἱ εἰἶαπι πια]. ἀἰεεπάιωι ειὲ. Μος, Ρίυ ὑπερ- 

ςάλλοις, (οπιῦΏοθΓ. ὑπερθάλοις. 
(57) ΑΔΙι9 ΟΧΙΥ. δοβἱρία αἱ δΗΠΗΠΙ 4η. ὁτ]. 

-- Οεοδοσίῳ ἢ θεοδώρῳ. Ου. οἱ (οιμὺοί. θεοδώ- 
ρῳ. Βερ. θεοδοσίῳ. 

(58) ᾽Απακριδοῦσι. ο. 140ὸ, Μοιίας., Μυτο]. 
Δο (οπιυοί!. ἐπαχριθοῦσι. 



519 ΕΡΙΦΤΟΕΑΔ 6οχλχἰ. οτί 
ΙΙρὸς τἰ βλέπει µοι τὸ παράδειγµα; Ἡν ἡμῖν πρὸς Α 4υφοϊνιπι. Οµογ6Ηπι ἰλῖ δρθοίαὺ Ἄοο 6χοΠίρίυηι Ἱ 
ἀλλήλους φιλία χαθαρά τε χαὶ ἄδολος (πρᾶγμα τῶν 
σπανίων νῦν μάλιστα, χαὶ παρ᾽ ὀλίγοις εὑρισχόμενον), 
παὶ ταύτην ἡμῖν ἑἐποίει οὔτε συγγένεια τοσοῦτον, 

οὔτε χοινωνία πατρίδος, οὕτε, ὅ φησιν Ὅμηρος, όμη- 
Λιχίη ἑρατεινἡ, ὅσον ὁμοτροπία, χαὶ τὸ τοῖς αὐτοῖς 

χαἰρειν' ὃ μάλιστα πήγνυσι τὰς φιλίας, χαὶ βεδαιο- 
τέρας ἑργάξεται. Νῦν καὶ τὰ γένη συνάπτεται (σὺν 

Θεῷ δὲ ὁ λόγος), ἵνα τῇ φιλίᾳ προσθήχη γένηται, καὶ 
μᾶλλον ὤμεν (9) ἀλλήλων. Καὶ τοῦτο πραγματεύε- 
ται (00) φίλτρῳ διχαίῳ βοηθῶν ὁ θεός. Ἔχε οὖν χαὶ 
ἡμᾶς διὰ τοῦ Ὑγλυχντάτου υἱοῦ ἡμῶν Εὐφημίου: καὶ 
ἔχομεν ὑμᾶς διὰ τῆς γλυχυτάτης θυγατρὸς ἡμῶν. Τὰ 
ἃξ ἑξῆς, οὐχ οἶδα ὑπὲρ τίνος μᾶλλον, ἢ τίνι διαλεχθῶ, 
ὑπὲρ τοῦ νέου τῇ ὑμετέρᾳ τιµιότητι (61), ἃ τῷ νέῳ 
περὶ ὑμῶν. Εὔνοια γὰρ πατρὸς τέχνοις ὁμότιμος. Ὁ 
Βλὴν ἐπεύχομαι ὑμῖν ἐπὶ παντὶ βελτίστῳ γενέσθαι 
τὴν σνξυγίαν, καὶ οἵαν εἰχὸς, Θεοῦ συναρµόζοντος. 

Ειαί 190 Ιαῦ ΙπίεΡ Πο ΡυΓα πιΙμῖπθφιο [ωραία 

απηοϊιϊα (Γέ6 83Π6 Ππο Ργβοεῖηι Γ4ΥΔ, 4 υ9ᾳιιο 

Ἱη ραυοῖς Ιηγοπ]αίυτ), αίᾳυθ Ώδης ΠοῬίΒ, πο ἴδιῃ 

οορπα!Ίο, εἰ οοπιπιμηϊς ραίτία, οἱ υἱ Ηομιοτὶ τοςὈίφ 
υἱαρ, απιαθὶ[ σφἰαίαπι σοφμαἶίας ε[Βοίευαί, φ1ιάπι 

ΠΙΟΣΙΠΙ αἰπ]]έμάο, αιιοάαιο ἰϊβάθπι τοῦ ϱαυάο- 
γειηυθ; φυοά αωἱάδιῃ απη]ϱΙ1ἱ88 ΠΙΑΣΙπΙὸ ϱΟΔΡΠΙΘΕΗ- 

ἰαϊ, [Πεπιἰογθβαιιο εοάάἰί. Νυπο ᾳἩοφιθ ϱ6πεγα ϱ0- 
Ρι]απίας ( (Ἀνοαί τεἰίπῃ Ἠμῖο σογπιομὶ Όθδυς), 

3ΠΙΟΡ Πορίος ἱπορθπηθηίιπι οδρίαξ, Πιαρίδηιο αἰίος 
αἰιογίις αἰπιαδ. Αἰαιιο Ἰά ασίι 4ο ποἰδιις Ώοις, 
ὴδίο απιογὶ ΟΡΟΠΙ [6(6ηΠ8. ΟμαπιοἩγεΠῃ, οἳ ἔὰ πο 
Ρ. οιιαν]δδίωιπι (1 μπα ποδίτυπι Ευριοπιίυπη Ἠαδ6: 

δὲ ποΦ ἰίοπι ρου ρυανἰδθίιπδίη (πι ΥθδίγβΏι Υ08 
Παῦθπιυφ. Οωοἆ θυίθη ϱοαἱ έως, μἰτίας ροιίυ8 οδς δα, 
δυΐ ᾱί] ᾳἴεπι Ίοᾳμας, Πο Ππονὶ, πεΠρο ]αγεηίδηθ 
οδιδ4 αὖ νορίγαπη ΡΓΦΡΙΔΠΙΊΑΠΗ, 4Ώ Υθδίγα ο υδα δἆ 

{ηνεμετι Ἱ Ραίτίν ορίπι Ῥεπετοϊοπίία ρᾶς ϱΓΡ Ἰοιος. ΟΦίδταπι ἰά γοδὶς ορίο, αἱ αυ πιθιγπιοπίυη 

4410 ορίίππο οθάαἲ, αφ ι16 ία υἱ ρας 68, ου Όρια ἱἆ οορυ]αί. 

ΣΛΑ’. ΕΥΣΕΒΙΩ ΦΙΛΟ (69). ΟΕΣΧΧΙ. ΕΨΡΕΒΟ ΑΝΙΟΘ. 

Εεειῖυα αἀπισάκα εεί Ίσο ορἰείοία φιιαπευῖ α υἱρο ΠΙΟΚΡΟ ἰαθοταπίό εοτὶρία, Ειεεδίο ἄἁ Ών]ως βὲ πρίέζε} 
ῥεπεάϊἰειῖομε δὲ υοιί, εοἰεπιπίθες εἰαιαιμτ. 

Εὐώπιον ἡ φιλτάτη (00), χαὶ γάµου χαιρὸς, χαὶ βίου 
χρηπὶς, χαὶ πατέρων εὐχαὶ πληρούμεναι. ᾿Ἡμεῖς 
δὲ ἄπεσμεν, οὓς μάλιστα παρεῖναι χαὶ συνεύχεσθαι 
δίχαιον ἣν. Καὶ τοι χαὶ ὑπεσχόμην, τὸ γὰρ ἐλπίζειν 
ὑπῆν τῷ ποθεῖν’ ἰχανὺν γὰρ εἰς ἁπάτην (6034) τὸ βού- 
λεσθαι. Καὶ πολλάχις μὲν ὀρμῆσας, πολλάκις δὲ χατ- 

οχνήῄσας, τέλος ἠττήθην τῆς ἀῤῥωστίας (059). "Άλλοι 
μὲν οὖν χαλείτωσαν ἔρωτας (ἐπειδη γαμικὸν καὶ τὸ 

παίζειν), Χαὶ παρθένου κάλλος Υραφέτωσαν , χαὶ 
νυμφίου χάριν ἀντεχειρέτωσαν, χαὶ βαλλέτωσαν λό- 
γοις μετὰ τῶν ἀνθῶν (60) τὰς παστάδας. Ἐγὼ ἃξ 

ὑμῖν προσάσω (01) τὸν ἐμὸν ἐπιθαλάμιον. Εὐ.-λογήσαι 
ὑμᾶς Κύριος ἐκ Σιὼν, χα αὐτὸς ἁρμόπαι τὴν.συζυ- 

γίαν, καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου, οὐ πολὺ δ᾽ 

εἰπεῖν, ὅτι χαὶ χρείσσονας. Τοῦτο καὶ παρὼν ἑπηυξά- 

µην ἂν ὑμῖν, καὶ νῦν ἐπεύχομαι. Τᾶλλα δὲ ὑμῖν 
µελέτω, χαὶ στεφανούτω πατὴρ, ὡς πῦὔξατο. Τοῦτο 

γὰρ καὶ εἴ που γάµοις παραγεγόναµεν, ἑτυπώσαμεν' 

ἐχείνων μὲν εἶναι τοὺς στεφάνους, ἡμῶν δὲ τὰς εὐχάς, 

Ενορίᾶ απιαηιἰφοίπια, οἱ παυεπάϊ ἱεπρις, οἱ νο 
[υπάλπιθηίυπῃ, θἱ ΡαΡθΠίµΠΙ νοίᾶ εχμ]εία. Νο 8 - 
ἴ6πι 4Ἠ61Π118, 108 πιαχίπιθ αἀθθδθ 40 βἰπιυ] γοία 
{α06Γ6 οροτίςθαῖ. Ομΐπ ἰἀ 4ἱοαιο ριθπῄδόζαη, 
οἰᾳυϊ]άθηι ουρἰἀἰἰαίὶ ϐρες βυὐθγαί : ΠΙΑΡΠΒΠΙ θΗἱηι 
αἆ [αἱ]δηύιιπι νἷπι Ἠαυθί αΠᾳι]ἁ νο]. Αίημο ἴρερ 
αἱάέεπι, ουπι 88ρο ργοβεὶφοὶ ΡαΡΑΒΒΕΙΩ, 46 564Ρ06 

ΓΙΓΦΗΠΙ ΟΠΟΙΔ{116 Θ6866ΠΙ, ἰΠάθπι ἃ πποτΌο 6µρες1- 

ιμ8 υπ]. ΑΙ ἱρίίάν αππογεθ τουθηῖ (ᾳυαπάοαμἰάθαα 
πυρἰῖ] ουηβοβρίδποις οδί [πδιφ), ας νἱτρηῖς ρι]- 
εμγίεμάίηθηι ρἱηραµὲ, βροηδίἰᾳιθ γοηιιδαΐοπι γἱοίβ- 
ίηι αἰἰοἰ]αιί, ἑαἱαππυπ]υο μὲ Πογίθυς, ἰ8 66ΓΠιΟ” 
πἰδιι εοπδρευβαηἰ. Έρο νετο πυριϊαἰο πιείπῃ οῦ{- 
ΠΕΠ. γουῖθ ἁοοἱΠδΙη : Βεπεάϊεαί τους Ποπΐπας εν 
ΦἱΟΝ 15. αἰᾳιθ 1ρ86 πιαἰγἰπιοηίΗῃΠι οοπεἰηποί : δι υἱ- 

4εαι [ἱοε- β{ἱούωπι (Κογπι 1); ρεΠθ αἁάὶά], {ο 4ὐο» 
46 πιθἰἰογθϐ 40 ΡΓῶδίΑΠΙΙΟΓΘΦ. ου οἱ γοῦῖθ, θἱ 
Δ4θ866ΙΠ, ΟΓ3886ΠΙ; ϱἳ Ώυπο ορίο. (Φίδγᾶ αιίθΠι 
νουί οιΓ βἱηέ, 4ο ρα(ΐο5 ΠΙίαπα γἱεῖς γοἰπιλαξ, (ἳ 

ἃς οἶδα μὴ τόποις ὁριζομένας. Ὦ ορίανὶι. Ίου εηίπι, οἱ εἰουί πυριἰ ἱπίογυίωιθ, 

γορεςγὶραίηυς; ΠΘΙΠΡΟ ἱρδογυπὶ ϱΟΟΓΟΠᾶ8 6866, Ποδίγµπι ΔυίεΙ 0686 Ρ:6066, 448 βοῖο Ιοεῖ πι]ηΐπιο 

ἀθ[]ίας 4ο οἰγουπηκοσὶρίας, 
--- 

15 Ῥρα], οσχνγ, ο. Ὁ ἱίά, ϐ. 

(69) Μᾶ11ον ὦμεν. Ῥτνο ὤμεν ΒΙΙ. Ρτοροπί: (62) Εὐώπιον ἡ φιϊτάτη. ΒΙΙ. Ευορία (κἱ απ1ογεε 
ἐρῶμεν , Ποδµέ Πιμίµο πια]ογὶ αἲι0Τ6 Ῥτοδεφμα- ασ ἀειιοία. 
Νικ’. (64) η ἁἀπάτη». Ο00ἆ. 20323, οἱ Π. εἰς ἀγάπην, 

(600) Πραγματεύεται. 09. τεύηται, αί αά απιαπάκη. - Ι 
ἑά αφαί ας πιοίἰαιμγ Όει». τι ας (65) ᾿Ηττήθη» τῆς ἀἁῤῥωστίας. Οοπιυοθίυς : 

(6!) Τιµιόσητι. Νοηπι]ί εοὰᾱ. αυ ΟοπιΏθ[. λογιό- ἨΜογθο σιεεαθηῖ. . 
τητι, αά υεείγαπι [αεκπαϊαπι. Μοχ, Ρτο περὶ ὑμῶν, (06) Μετὰ τῶν ἀνθῶν. 1 οὐ. εἶ Οοπυε[. Τι 
Μη]. ρτοροπίἰ ὑπὲρ ὑμῶν. εἰἰἰ. μετὰ τῶν ἀνθέων. | , 

{63, ΛΙίΑ5 ΟΙ ΧΣΙ. βΡοτρία οοάεπι [οσίο (εΠι- οἳ] Προσύσω [ία «ο. 4405, 4ο Οοπιροῖ, ἵπ οὐἱε- 
ροχο. προσάσων. 



δΊἱ ὃ, 6ΠΕΘΠΙΙ ΤΠΕΟΙ.ΟΟΙ μη 

ααἱ οοπνομίαί, ργυἀυπιία (υά ρεγροµάαὲ. Ὑαγοπάη Α προδήλου τινὸς αἰτίας. Ἐπειδὴ μὴ πείθοµεν (47) 

οΗἶια θ8ἱ, ης ἱπιροτιμη]{αίίς ποἰαπι δὐΏοβΠυς, 4ο 

βΙάγε5 οἱ πιοὶοδίῖ ααἱδἆλπι ο55ο γἱάθαπιις, υἱ αἱ 
τοὺς πολλοὺς ὡς ἁδόλως φιλοσοφοῦμεν, χαὶ πάντα 
δίδοµεν θεῷ τὰ ἡμέτερα. 

8ίΠο ΓΑίἶοΏςθ 40 ρε[δρἰουᾶ υ]]4 6αυδα ἵω οοπδρεοίµπ ρεοάἱσγίωιις. θυαπάοφυἱάρπι πι θάδσ 1ο [αςὶ- 
ΙΠΙ8, 08 οἶίγα Γμουπ Ρηἰοδορ]ιαγὶ, 406 Τ6έ6 ΟΠΠΠΘ86 ΠΟΒΙΓΔΦ Όσο ἆοΠαΓθ. 

189 ΟΟΧΧΥΗΠΙ. ΡΑΝΡΟΡΗΙΟ. ΣΚΗ’, ΠΑΝΣΟΦΙΩ (49). 
δὲ μα)ης ερὶείοἱῶ απα μπι αεεἰφπατε ΠΟΠ Ροδδµπιας, Φΐ{ει αβίΥΠΙαΤε [οί Ῥοδί αππωπι ο] φεγίρίαπι 9556. 

έκηι οπέπι ἵπ ϱα 
ΗιΟ 4οθθἀθεθ δεγἰίδαί, 

ὠγεθοτὶις Ευασφτίππι οοηἱβεΟπΙΠΙ αρρεί[εῖ, αίφμε εἰίαπι αά Ρ]]Ιοδορ]]δΗι ΠΟ) ἱβηαγο απῖ- 
δί απππε 519 εεγὶρία οἳί ερἰείοία πεεέαο εδ; εἰ φμἰάει Ευαφτίις ἰάεπι, μἱ νἱάειιιγ, 

ἡ[ε εἰί φΜέπι, πιοΤΙΜο Βαεῖ[ίο, ἀἰαεοπιωπ υμή Βαγοπίκς εΝΠΙ Φοεταίε α (σΓεφοτίο Να2ίαΠΖΕΠΟ ογάἰπαίαπι, Ρα- 
(ααϊως αμίεηι υεγἰεἰπιἰ[ἰμ5 α (γεφοτίο ΝΗΦεέπο. Εοτίε εἰἰαηι βοδί αΠΠΗΠΗ 1 υε{ ὅδὰ αἰ [εγτὶ Ροσεεί Άσε ερὶ- 
βΙοία, επι ῥεο[εείμε (ὐΜεἰαμἰποροίἐ, μδὶ αρμά Νεειατίι αὐ α[ιεγμίτο (γεφοτίο τε[ἑείμς [µεταί, Ευαστίωε 
{{[ε ΡΙΗ[οεορ/ιία! ΟΠ (αΠΙΝΗ ρτοβίεεῖ, ο6ά εί ἵπ ἑα πιαθπαΣ ροίμῖί {αοεγε ΡΤΟΓΓΕΕΦΗ5. 

Οι οιίγρεπη /απι Ποπίυυφθ αὈαπάδηίθια ποη Ίαι- β ἠΤίς οὐχ ἐπαινεῖ φυτὸν ἄρτι βρύον τοῖς ἄνθεσι; τίνα 

ἀαὶὸ 01θιῆ ποπ ολ]εοίαὶ 66ρ65, οἵπι απ Ἱραίων, 
30 ΠΙΦίΗΓΑΠΙ δρίοπι ροΙοθίυς] θἱ6πι Ἰίοπι ἱρῖα 
Ώοῦ π[ΠΕΙἰ αΠἱπιἃ Σ6Ο0ΕΠΘ Ἱη]μαία, πι Ώεο ουπαία, 

εἰ ἰέγΓεῦᾶδ οοπηρεάθς οχουἰθγθ ἱπείρίεηθ, υἱὲ Ώεο 56 
α]ηραί, ΘΑΓΗΠΙ(Θ ΓΟΤΗΠΙ, 414ΓΗΠΠ Ώυης υποῦρας 
Φηίαχαί οθΓΙΗΙΠΗΡΦ, υοσἰἰαίθιη «οηρρἰοἰαι} Ηὶς π]- 

πιίγυπι 4θ σα ςἷς οἰιαγὶφθίπιο [Γαίγθ 4ο ορπηπι]πἰβιτο 
ἨΟΦΙΧΟ Εναρτίο πια]οΓοπι ἵη πιοάαπ ἀεὶθοίος, Θ1ΙΠΙ 
αά Ρμ]οδορυ]απι Ἰφιιά ἱρηανο 4Πἰπιο αοεθἀρηίδπη 

εογπθης : αααφάοφμάθιη Ρρη]]οδορ]ῖα ηωοαᾳυο οί 
δαρἰοπίί απποτθ ἰοηογί. Οµἱμ Ἆοςυ 4αοαμθ ποπἰμθ 
ΙΦ195, «ιιοά πλ]Ώηῖ ἔμαπι απιϊοΙ]απι οοΠο]{]αί; Δίας 
ἐπιρεηδίΗς αἆλυς ]ῶ14ΡοΥ, οἱ Ρἱγος αἆ Ππος [ίθγας 
4ε8, 4ο ρ]ήγὰ απἰοἰέίᾳ θἱρῃα ποὺὶς γερεηάαδ. 

ΦΟΧΣΙΧ. ΕΙΕΜ. 

οὐχ εὐφραίνει λἠϊον ἄρτι δεσμούμενον (49) χαὶ στά- 
χυν ὥριμον ὑπισχνούμενον; τίνα δὲ οὐ νεοτελὰς 
ψυχη, ἄρτι Θθεῷ χοσµουµένη, χαὶ τὰς χοϊκὰς ἆπο- 
σείεσθαι πέδας ἀρχομένη, ἵνα μετὰ θεοῦ γένηται, 
καὶ ἴδηῃ τὴν ἀλήθειαν ὧν νῦν τὰς αχιὰς ὁρῶμεν (60); 
Χαίρω μὲν οὖν διὰ ταῦτα διαφερόντως τῷ ἀγαπητῷ 
ἀδελφῷ χαὶ συνδιαχόνῳ ἡμῶν Εὐαγρίῳ, οὐχ ἀγεννῶς 
αὐτὸν ὁρῶν (51) φιλοσοφίᾳ προσθαίνοντα" ἐπειδὴ 

φιλοσοφία (59) χαὶ τὸ σοφίας ἐρᾷν. Χαίρω δὲ ὅτι µα, 

καὶ τὴν σἣν προξενεῖ φιλίαν, χαὶ ἔτι χαρήῄσοµαι ἑὰν 
ἐπιστέλλῃς πλείονα, χαὶ πλείασιν ἡμᾶς ἀμείθοιο τοῖς 
τῆς φιλίας (56) γνωρίσµασιν. 

ΣΚθ’. ΤΩ ΑΥΤΩ (δ1.. 
διεἱ [οεο γεπκοίμε  ῬαπεθρΙιο (τγεθονίακ, ἐρεὶ (ΦΗ1ΕΝ ΑΕΠΙΡΕΤ ῥγομίπη μις απἰοξία. 

θὐαπίυπι ἱηίογ ΗΙδρ4ΠΟΒ, ΊΑΠίΠΠ Ιπίεγ ΠΟΒ 4υο- ς 

ης ἱπιθγ]οσίαίη θ8ἱ 6ραίἶη, Ώσο ϱρὲ, ἀϊδγμιη Ἠπυά 
ραδοξυπῃ ἱίου ! Αἱ απιἱοἰεῖα θἱΔΙΏ 68, (0 Ιπίος 56 

εἰδ]αποία οἱ γοιποία δμέ, Ργορίηφιια ο[Ποῖ. Εερίὶ 

μοττο βγπιροῖα, 40 4Π1 ἰαία οἱ αουμάαἰ ΟἩσΠίύΙΗ 
Ἡεῃι ἡ] ιά ο8ί, αιιοἆ ἃ ἰο νουαπιιῖ, οοΠρΓοξδδύδᾳιιο 

μιοδίθς θχροϊτιιγ 1 Ουάπαπι Ἱσ]ίατ εί Ρτο Ἠῖ5 ἵση- 

ἔωπι ορίαυοῦ ἰαἱἰς πΙπιίτυαια υἱ δἱς. Οµοά ϱἱ οἰῖαπι 
εφ υἱάάαπα πα]ιις ἀ]οοπάμ εδί, ἰδἱρδυ[Ώ 5ΙΡΟΓϱ6. 

ὁααχχ. ΤΗΕΟΡΟΡΙΟ ΤΕΙ, ΤΙΕΟΡΟΒΑ. 

Ὅσον Ἰθδήρων καὶ ἡμῶν τὸ μέσον, ἡμερῶν οὐχ 
ὀλίγων ὁδός. Αλλ᾽ ἡ φιλία, καὶ τὰ διεστῶτα ποιεῖ 

πλησίον. Τὰ δὲ σύμθολα τῆς ἑορτῆς ὡς ἡδέα! Τὸ δὲ 
τῆς χλήσεως ὅτον, καὶ τὸ ποθεῖν τὴν αυντυχίαν τὴν 

ἡμετέραν | Τί οὖν ἀντὶ τούτων ἑπεήξομαί σο: τοσοῦ- 
τον ἀγαθόν; εἴης τοιοῦτας (ὔ5). Εἰ δὲ δεῖ τι χαὶ (00) 

μεῖσαν εἰπεῖν, σαυτὸν ὑπερθάλλοιο. 

Σλ’. ΘΕΟΔΟΣΙΩ Η ΘΕΟΔΩΡΑ (7). 

Ερἰιμαἰαπείωπι, επι ἀκαθνα εεφμεπίθμα, οἑηκεὶ Ροίεοί Ίισε ερἰείοία, ἵν κα 4ὲ Ειρ]ιΝίο, φµεπι ἄε σγε- 
αΩγίϊ [απιέ(έα [ωίσδε Πὲς υογδἰε αἰφιέβοατί τἰἀείκε : Ναπο 4ὔοσιε 6εμεζα εοβΙΙδΗΐίΓ,.., οἱ αιΠΟ μοδίογ σαριδὲ 
μη σΓΟΠΙΗΜΗΙ. 

Βι61ογ6ς πίλπιυς, αἱ 6οερογα Ρι]α9 αἀ απ, δηί 
οἱ ἀθ]λῃοδηί, 8ο Ῥοδίθα δοοιηάᾶ οἱ ἱθγίία πΙληυ 

ιη]ία, η δοευταἰίς οχροἱἰμηέ, Δία οοἱοσίθιβ 

(47) Μἡ πείθοµεν. 0ο]. μὴ πβίθωμεν. 
(48) ΑΙας Ολ1Ι. Φογὶρία ἱέθγίο ἰδιΗβοιθ; [ονίο 

Ρυδἰαπη. ὀ19. 
(49) "Αρτι δεσµούμένον. 6οπῦς[. : ὄμππ Ίαπι ϱε- 

μίει [1 ποάἰε [ἰραίμη. 
(20) Ὡς νυν τὰς σχιὰς ὁρῶμε». ἴία «οἱ. 3033 

«ο ΟΟΠΩΡΘΙ. ᾗπ οάίε. ὧν νῦν ὁρᾷ τάς, ϱΜαΓΙΠΙ ημπο 
1ὔγας εετηὶι. ΜΟΣ, ΡΟ χαίρω μὲν οὖν, ἰάειῃ χαί- 
ρ0μεν οὖν. 

(51) ᾿Ορῶν. Πόθπι ὀρῶντες. » 
(52) Ἐπειδὴ φιλοσοφία. Ιια οοἆ. Β6ερ. αὲ {98ι”- 

Νοῦ Ἱη 61. φιλοσοφίας, 
(65) Τοῖς τῆς φιλίας. Τα Ιάοι. Ἶπ εάῑν. τῆς 

Μιμούμεθα τοὺς ζωγράφους, οἳ ταῖς σχιαῖς τὰ 

Ὦ σώματα προχαράττοντες, δευτέρᾷᾳ καὶ τρίτῃ χειρὶ 

ταάτας ἀπακριδοῦσι (58) καὶ τελειοῦσι τοῖς χρώµασι. 

(54) Λας ΟΧΙ]. Βοη]ρία δοἀθιη ἰθηβογο. 
(55) Τοσοῦτον ἀγαθόν; εἴης τοιοῦτος. ἴία εοἆ. 

4105, Μοπίαος., Μοτο. οἱ οοπιὺοξ. ἵπ ο], τοσοῦτον: 
Αγαθὸς εἴης τοιοῦτος, αιιοὰ ΒΙΙΙ.: ϱἱάπαπι ἰφίίων δὲ 
μτο Με ΙαπΙΜΠΙ ορίαδο} Βοπις μΗἰπαπι εἶδ, οἵΩ ἰα: 
εἱδ. Ροβί ταιοῦτος, ὤν θαβίμ!οἰ[ἱᾳῖν. 

(56) Εἰ δὲ δεῖ τι καί. (ο11ΏοΓ. εἰ δὲ ἐστι καί, 
ποά οἱ εἰίαπι πια) ἀἰεεπάιω δεε. Μος, Ριυ ὑπέρ- 

ἑάλλοις, ὡοπῇΏε[. ὑπερδάλοις. 
(07) ΑΙίαφ ΟΧΙΥ. δοβἱρία αἱ υΠΙΙΠΙΗ 4ΗΗ. ο 11. 

--(Οευδοσίῳ ἢἡ θεοδώρφ. Ου. οἱ Οοιμυοί. θεοδώ- 
ρῳ. Βορ. θεοδ»σἰῳ. 

(58) ᾽Απακριδοῦσι. 0ο. 140ὸ, Μοιίας., Μυτο]. 
4ο (οπιδο!. ἐπαχριθοῦσι. 



519 ΕΡΙΦΤΟΕΑ σσκλχἰ. οτά 
ἱρὸς τί βλέπει µοι τὸ παράδειγµα; Ἡν ἡμῖν πρὸς Α ὑφοίνιπι. ΟΜογθυπι αἰιὶ δροείαῖ Ίος έχεΠίρ]υηι 1 
ἀλλήλους φιλία καθαρά τε χαὶ ἄδολος (πρᾶγμα τῶν 
σπανἰων νῦν μάλιστα, χαὶ παρ᾽ ὀλίγοις εὑρισχόμενον), 
παὶ ταύτην ἡμῖν ἑἐποίει οὔτε συγγένεια τοσοῦτον, 

οὔτε χοινωνία πατρίδος, οὔτε, ὅ φησιν Ὅμηρος, όµη- 
Λιχίη ἑρατεινἡ, ὅσον ὁμοτροπία., καὶ τὸ τοῖς αὐτοῖς 

χαίρειν’ ὃ μάλιστα πήγνυσι τὰς φιλίας, καὶ βεδαιο- 
τέρας ἑργάξεται. Νῦν καὶ τὰ γένη συνάπτεται (σὺν 
θεῷ δὲ ὁ λόγος), ἵνα τῇ φιλίᾳ προσθήχη Υένηται, χαὶ 
μᾶλλον ὤμεν (59) ἀλλήλων. Καὶ τοῦτο πραγματεύε- 
ται (00) φίλτρῳ διχαίῳ βοηθῶν ὁ θεός. Ἔχε οὖν χαὶ 
ἡμᾶς διὰ τοῦ γλυχντάτου νἱοῦ ἡμῶν Εὐφημίου. καὶ 
ἔχομεν ὑμᾶς διὰ τῆς γλυχυτάτης θυγατρὸς ἁμῶν. Τὰ 
ἃξ ἑξῆς, οὐχ οἶδα ὑπὲρ τίνος μᾶλλον, ἢ τίνι διαλεχθῶ, 
ὑπὲρ τοῦ νέου τῇ ὑμετέρᾳ τιµιότητι (61), ἃ τῷ νέῳ 
περὶ ὑμῶν. Εὔνοια γὰρ πατρὺς τέχνοις ὁμότιμος. Ὁ 
Βλὴν ἐπεύχομαι ὑμῖν ἐπὶ παντὶ βελτίστῳ γενέσθαι 
τὴν σνζυγίαν, χα} οἵαν εἰχὸς, Θεοῦ συναρµόζοντος. 

Ειαί 190 Ι4ῦ Ἱηίου Πο ΡυΓΑ πηἱπίππεφιε [αςαία 
απιὶολἰἱὰ (Γέ6 Φ3Π6 Ἠίπο ργθος(ῖπῃ Γ4Γ4, 4 Ἡ9ᾳἱιο 

ἵη ραιοῖθ ἰηγορ]αίγ), αἴᾳυθ Ἠὰπο ποὺϊθ, ΠΟΠ {Δίη 

εορηα!]ο, οἱ οοπιπμηῖς Ρραίἰτία, οἱ υἱ Πουιεγί γεγρί8 
υἱας, απιαθἰἑς φἰαίωπι σφμαίίας ο[Πε]εῦαί, (1απη 

πιογυπῃ Αἰπι]]ίέιάο, αιιοάαιο ἰδάεπι τοῦις ραυάο- 
το; αυοά αμἱάθπι απη]ο]ιῖας ΠΙΑΣΙΠΙ6 οοβΡΠΙΕΗ- 

αι, Ἠγιπίογθδαιθ εοἀά]ξε. Νιπο ηὐοφιθ 6επεγα ϱ0- 

Ρι]απίας ([ανθαί γε] ἡυῖὶο φεγπιοπὶ Όευς), υἱ 

ΑΠΙΟΣ Ποδίοι ἱπογοπηίμπι οαρίαὲ, πιλρίεηιιο αἰἱίος 

α]ιογίμς οἰπιιδ. Αίαυο ά αδίί αο ποἰµιις Όοθις, 
]δίο απιοτὶ οΡΟΠΙ [0Γ6Η8. ΟαπιοῬγοί, οἳ {μ η08 
ρ. Ὁ φιιανἰδίπωυπη β]ήα ποδίγυπι Εμρηθπί η 11206: 
εἰ ποφ ἱίθπι Ρο; ουδ υἰδβίμπαΠη ΠΠ ΥθβἰΓ8ΠΗ γ06 
Ἰιῦθπιυς., θοἆ αυίθτη βοα]έμτ, υἱτίας ροί]μ8 ο ὔΏδα, 

4υἱ αἱ 4ωεπι Ίοᾳιας, Πο Πονὶ, Ππεπρο ]ἡνθηίδπθ 
οσα 64 αἆ γοθίγαπι ΡΓδίαΠΙΊ4Πι, 4Η νερίγα 68184 δἆ 

άνεπευι] Ραΐτῖφ επἰπι Ὀεπετο]εηιία ρᾶς εΓβὰ ίθεοδ. ΟΦίδτωπι ἱά νοῬία ορίο, μἱ αυ μιθἐρσιοπῖυ σι 
41410 ορίίπιθ οθά δὲ, Δΐφ 19 ία μέ ρας οί, ου Βους ἰά οορυ]αί, 

ΣΛΑ’. ΕΥΣΕΒΙΩ ΦΙΛΩ (69). ΟΕΣΧΧΙ. Ε05ΕΒΙΟ ΑΝΙΟΘ. 

Εεειἶνα αἀπισάωπι εαἰ Ίσο ερὶείοία φιαπιυῖφ α υἱπο ΠΙΟΚΡο {αδοταπίε εοτὶρία, Ειεεδίο ἄὲ ἵε]ες β{ὲ πρι άε; 
ῥεπεαὶϊειίοιε δὲ υοιίο εοἰεπιπίθις εἰαυα((μτ. 

Εὐώπιον ἡ φιλτάτη (00), χαὶ γάμου καιρὸς, χαὶ βίου 
χρηπὶς, χαὶ πατέρων εὐχαὶ πληρούμεναι. Ἡμεῖς 
δὲ ἄπεσμεν, οὓς μάλιστα παρεῖναι χαὶ συνεύχεσθαι 
δίχαιον Ἶν. Καί τοι χαὶ ὑπεσχόμην, τὸ γὰρ ἐλπίζειν 
ὑπῆν τῷ ποθεῖν' ἰχανὸν γὰρ εἰς ἁπάτην (614) τὸ βού - 
λεσθαι. Καὶ πολλάχις μὲν ὀρμήσας, πολλάχις δὲ χατ- 

οχνήσας, τέλος ἠττήθην τῆς ἀῤῥωστίας (605). "Άλλοι 
μὲν οὖν καλείτωσαν ἔρωτας (ἐπειδῆ γαμικὸν καὶ τὸ 
παίζειν), καὶ παρθένου κάλλος Ὑραφέτωσαν , καὶ 
νυμφίου χάριν ἀντεχειρέτωσαν, χαὶ βαλλέτωσαν λό- 
γοις μετὰ τῶν ἀνθῶν (60) τὰς παστάδας. Ἐγὼ ὃξ 

ὑμῖν προσάσω (01) τὸν ἐμὸν ἐπιθαλάμιον. Εὐ.λογήσαι 
ὑμᾶς Κύριος ἐν Σιὼν, καὶ αὐτὸς ἁρμόσαι τὴν .συζυ” 

γίαν, καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου, οὗ πολὺ δ' 

εἰπεῖν, ὅτι χα) χρείσσονας. Τοῦτο καὶ παρὼν ἐπηυξά- 
µην ἂν ὑμῖν, καὶ νῦν ἑπεύχομαι. Τᾶλλα δὲ ὑμῖν 
µελέτω, χαὶ στεφανούτω πατὴρ, ὡς πὔξατο. Τοῦτο 

γὰρ χαὶ εἴ που Υάμοις παραγεγόναµεν, ἑτυπώσαμεν' 

ἐχείνων μὲν εἶναι τοὺς στεφάνους, ἡ μῶν δὲ τὰς εὐχὰς, 

Ενορὶᾶ απηλη(ἱφδίπια, οἱ πυ0θηάἱ (επρις, οἱ νἰέο 

[αυηάθιποπέαπι, δἱ ραγθηίμηι γοία εχμ]εία. Νο8 αι - 
ί6πι 4Ώδηι5, 08 Πιασίπηο αάθβδθ 40 αἰπιι] νοία 
[αεετθ ορογίοβραἰ. Οὐίπ ἱά 4ποᾳιο ριοΠιβοζαΙη, 
αἰᾳυ]άθιι οωρ]ά]ίαιί ϐρος δμύὺοεδὶ : ΠΙΑΡΙΔΠΙ οΠἶπι 
αὐ [αἱ]οπάιιπι γἶπῃι Ὠαῦοέ αᾳυἱά νε]]θ. Αίᾳμθ {ρεο 
αυἱάόπι, εµπι 83ρο Ρτοβςὶδεὶ Ρ8Ρ488ΘΙΗ, 30 ΒΦΡΟ 

ΓΙΓΘΗΠΩ οΠΟ(ΔίΗ6 6686Π1, {ΔΠά6Πη 4 ΠΙΟΓΡΟ 6υρεΓα- 
(9 δυπι. ΑΙ ἱρίίήγ 4ΠηογεΒ νουθηί (ᾳααπάοαμἰάθτα 
πυρι(]6 εοηδορίἁηόις θ8ῖ [πδις), ας νἱγρὶηῖς ριι]- 
ο ἑά μεσα ρἱηραμέ, βροηβἰᾳιθ γοπιιδαίοπι υγἱοἱθ- 
βίιη αἰ{οἰ]αμέ, ἑωαἱαπηυπι(αθ αἱ οεἱριβ, ἱία 86ΓΠιο- 

πίδιι οοΠδβροΓβθηί. Έρο νοτο πυρίὶα]ο πιεύπῃ οἳ{- 
ππθη γοῦῬίφ αοοἰπᾶαπι : Βεπεάϊεαί τους Βοπιίπμε ος 
Φἱο9Ν 15, αἰᾳιθ 1ρ86 πιαιγἰπιοηίἁΠι οοπεἰηπθί : Εί υἱ- 

4εας [{ἱο». βἱἱογµήι (ΝΟΥΗΠΕ 1), ρ6πθ αἀάίάἰ, (6 4ο” 
46 ΠΙΘΙΙΟΓΘΑ 40 ΡρΓῶβίαη/ίίογθ». Που οἱ νοῦἱθ, δἱ 
Δθβ66ΙΠ, ΟΓΑ886ΠΠ; ϱἳ Ώυπο οριὺ. (Φίδγὰ αυίθΠι 
γοῦίφ ουγ δἱηῖ, 40 ραίογ β]απι γἱε9 γοάἰπιλαϊ, τί 

ἃς οἶδα μὴ τόποις ὁριζομένας. Ὦ οριανὶι, Ιοο οηίπι, δἱ φἰουιί πυρΏἰφ Ιπίογ[αίπιυς, 

ΡΓΦΕΕΓΙΡΒΙΙΗΙΦ; ὨΘΙΠΡΟ ἱρδοΓιπὶ ΟΟΓΟΠΔ6 6866, ΠΟδΙΓΗΠΙ ΔΠἰΕΙΙ 0856 ῬγεσθΒ, 4λ6 φοἷο [οί πι]ηίπιο 

ἀδ[ῖίας 8ο οἰγουπικορὶρίας. 
--- 

15 Ῥραἱ. ΟΣΧΥΙΙ, ο. ο ἱρίά. ϐ. 

(69) Μᾶ11ον ὦμεν. Ῥτνο ὤμεν ΒΙΙ. Ρτοροπίί (6ὔ] Εὐώπιον ἡ φιᾶτάτη. ΒΙΙ. Εοοφία (έ αμΛΟΓ6Φ 
ἑρῶμεν , οδό πιμίµο πια]ογί απο Ῥτοδεφμα- κας ἀειεία. 
Νικ. (64) ΕΙ ἁἀπάτην». Οοἆ. 2033, οἱ Π. εἰς ἀγάπην, 

60) Πραγμµατεύεται. (60. τ τεύηται, αίσμε αά απιαπάµ. . . 
; -. ας σπα θει». ο μοα : (65) 'Ηετήθην τῆς ἀῤῥωστίας. (Οοιυοββίης : 

(6!) Τιμιότητι. Νομπι]ί εοάᾱ. αὐ Οοπιθ[. λογιόὐ- ἍἨοτθο δομή. 
τητι, αά Ὀεείταπι [αεκπάίαπι. ΜΟΣ, Ρο περὶ ὑμῶν, 
Ευ]. ρτοροπ/ϊ ὑπὲρ ὑμῶν. 

{65, Δια ΟΙΧΣΙ. Φοηρία εοάεηι [οσο (είι- 
Ρωχο. 

(06) Μετὰ τῶν ἀνθῶν. ἴια οο. εἳ Οοπυεῖ. ἓπ 
πμ ὰ τῶν ἀνθέων. | 

(01) Προσῴσω. Ιίὰ οο. 1405, 4ο 00ΡΙ)ΟΓ. η οὐ1Μ. 
προσάσων. 
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ΣΑΒ’. ΔΙΟΚΛΕΙ (68). 
Ε)κκάσῃ ας ἀιια ει) εγίογες ατοκΙμε(ὲ ᾗαὶς εδί ορίειοἰα αἆ ΕὈὶι εἶέπι 4ε βίία' πυρι{]δ, φ δι ορίαί  ΟΗγί- 

οἰκο ἐπίεγεῖί ας πιοάεσίία, ο)μπίαε ἵπ πιε[ἱις, εἰ αφτα ἵπ πε, οολτδγία τι. ΔΙ οάεδία 6) εἰ εοπιροσἰἰα 
6 γἱειἰαοΥΙΗ πια τ{μιοµία 6ὔδε αρογίεί. 

Ειδὶ αἆ 1 ποσίγα πιριίαφ μιπίπιο γοςδ!ὶ, δ- Α Οὔτε χεχλήµεθα (69) πρὺς τοὺς γάμους τῆς ϐυ- 
δΠΊς ίαππθη, οἱ [οδίμπι πι αρ]ίαπίος, οἱ αἱ] 

πΙαοΓἰἰΔίοπι ργα[οτγθηίος, οἱ νοῦὋίβ ορίίπια οἱ ρυ]- 

εἰδςείπια ᾳυΦφιιο ορίαηίοδ. Όπυιῃ αιἱεπι Ώρπογαπι 
ἱ ιά οςί, υἱ Οὐσὶδίας πυρι{19 ἰηίογβιί (Ροττο υ0ἱ 

Οινεῖςίιβ ο8ί, πιοάθδίία 41οᾳἱ6 θφί), Δἰᾳυθ ἆααυα η 

νίπαπι οοηγογίαίυς, ὧου οί, υἱ ουηοία η πιο]ίας 

ἱπιωιίθπιμς, οἷο ηἰπαίτασι, υξ σαι μιςοθτὶ ΠΟ[38 

8, ἱπίθυ 56 Πη]ηίπιθ Ππιὶδοθαμίας, Ώου ορὶδεορἰ 

οι! σαημἱοπίυις5 οορυ]εηίως, πεο Ρτ6ςθς ουπι ρἱαι- 

ΒΊΏΙ6, πθο ῥδαἱπιοάί ουσ εἰλείπαπι ομη(ρυφ. 

Ορεγῶ Ρρεοίἶυπι οηίπι 65, μέ, ᾳαθιωλάπιοά μη οδρίεγα 
οπιπία, οἷο οίίαπι Ογ]ΦίΙάΠοΓπΙ πυρίίοο πιοδρδία" 
6ί οοπιροδίἰ οἱπί. Ἀοάθθίία ΡοΓτο ἵπ ρταν/ἰαΐθ δἰία 
εδἰ. 9ου πιιρίἱδ ΏΊΙΠΕΓΩ οΠεγίπιΙδ : ἰω Υοτο ῥτο 

γατρὺς ἡμῶν, καὶ πάρεσµεν, χαὶ συνεορτάζοντες, 
καὶ συμπροθυμούμενοι, καὶ ἐπευχόμενοι πᾶν ὑμῖν ὃ 

κάλλιστον. Ἑν δὲ τῶν χαλῶν παρεῖναι Χριστὸν τοῖς 
άµοις (οὗ δὲ ὁ Χ ριστὸς (70), εὐχοσμ/α), καὶ τὸ γενέ- 
σθαι οἶνον τὸ ὕδωρ, τὸ δέ ἆττι, πάντα µεταποιεῖσθαι 

εἰς τὸ βέλτιον (71) "οὕτως, ὡς μὴ τὰ ἅμιχτα µίγνυσθαι, 

μήτε εἷς ταυτὸν ἄγειν ὁπισχόπους χαὶ γελωτοποιοὺς, 

εὐχὰς χαὶ χρότους, Ψαλμυδίας χαὶ συναυλίας. Δεῖ 
γὰρ ὥσπερ τἄλλα πάντα, οὕτω χαὶ τοὺς γάμους 

Χριστιανῶν ἔχειν τὸ εὔχοσμων' χόσµος δὲ ἡ σς- 
µνότης (72). ΤἸαῦτα δωροφοροῦμεν τῷ γάμφ ' σὺ δὲ 
ἡμῖν ἀντιδοίης τὴν εὐπείθειαν (75). Τὸν δὲ γαμθρὸν, 

εἰ μὲν ἔπεται τούτοις, ἔχεις (74) υἱόν ' εἰ δὲ μἩ, 

στρατιώτην. 

μὶρ οὐθάίοπίίαιι πορίς τορεπἀθ, επεγυπι απίθπ, οἱ μὶ οὐδεαυίίας, ΕΙ απῃ γε]ίηι Ἠαυοας; οί πήπις, 
πλ ]]ίοπι. 

66ΧΧΧΙΙ. ΑΒΙ.ΑΡΙΟ. ΣΑΓ’. ΑΒΛΑΒΙΩ (75). 
ΑὐΙαδίκσε πιοπεί πε, άλωπ ειρὶε εορ[ἰεία ὀ.5ε, υἱγικι ο8[ἴ[ης. ΜΙΗ{ α[ῑις οἰί φμαηι εορἠεία ς Εἰπίφμ6 εορΜ- 

ΦίΙσιι «κρογεἰ[μπι [κάῖετε ρῖπαϊϊ. 

Βθρλτςί]οες ἍπιΟΓΟ {6 Παρταγθ αιάΐο, 4ο πιἰγίβοιὰ Ὦ Πυνθάνομαί σε σοφιστικῆς ἐρᾷν, χαὶ τὸ χρῆμα εἷ- 
αυἱάάαπι ϱχἰςδίϊπιαρθ, ϱΓανἰίε; 4ο πιαρηϊῆορ ἰοᾳ.ἱ, 
εχοεϊθώαι γυ]ίήπῃ ρτ9ί6εΓθ, αἰίθ 4ο υὐἡπιίίος Ἱπ- 
σιθάΐ , αίαυυ ἱηρεπίθ {ιο βρἰγίέις ἱπ Μαναίηο- 

Ώρίη οἱ Φαἰαη]]πθπ , ἰῆα, Ιηίνη1, υδρία ΟΓᾶ- 

πηθβίὰ, θεΠίςΓ6, πἰπ/]ημθ αἲῑιιά ΦΙοη ΜΙ]ήλάος οἳ 
Ογυςρ]τθ6, (04 1ἱΠαελος οἱ Τε]επιας]ος οοβἰἴαρθ, 
36 ἀεπίαιο οππίΌις γοῦιβ θορἡἰδίίσο, 8ο αὐδ] 

Ρτοχϊπιθ αὖἆ οοηδέυπι ἑαμπ οἱ ἱηδίυη (υυπῃ, ἵῃπ- 

φἴγιοίιπι 69569. Οιοὰ οἱ ἱβίέίι επα οπι Ἠας το 

γΊτιυ(]6 ᾳµοφα6 Πολιια]]α Ευ] γαιῖο ο8ἱ, πορίθς 68, 
ἰᾳιο ρἰογ]α ποπιηίδαμο θο]εβγίίας ΕἰΡὶ νία οἱ ος- 
ἀίπο ργορτεκἰέμ5. Βίη αιίθιη η η1]. α)ἰιά, 4ὔ8πι δ0- 
Ρὴ]δί8 66. ποθίγαππσαο απιϊοἰξίαπι οὐ] νἰθεοτῖς, 9ᾱ- 
αὐθ, αὐβ ἀα Ὦοπο οἱ Ιοηθδίο ρεῖρᾶρο ΙΠίοΓ ηος 

ναι θαυμάσιον οἷον σοθαρὸν φθέγγεσθαν, μέγα βλέ- 

πειν, βαδίζειν ὑγηλὸν χαὶ µετέωρον, τὺ ληµά (76) 
σοι φέρειν ἐχεῖσε εἰς Μαραθῶνα χαὶ Σαλαμῖνα, ταῦτα 
δὴ τὰ ὑμέτερα χαλλωπίσματα, χαὶ μιδὲν (77) ἐν- 
νοεῖν, ὅτι μὴ Μιλτιάδας χαὶ Κυναιγείρους, Καλλιμά- 
χους τε χαὶ Τηλεμάχους, καὶ πάντα ἑσχευάσθαι (773) 

σοφιστιχῶς, καν ὅτι ἐγγύτατα τῆς ἐγχειρήσεως. Εἱ 

μὲν οὖν (78) μετὰ τούτου χαὶ ἀρετῆς ποιῇ τινα λό- 
γον, ἡμέτερος εἶ, καὶ καθ) ὁδόν σοι πρδεισι (78) τὰ 
τῆς εὐδοχιμήσεως ’ εἰ δὲ τὸ ὅλον εἶ σοφιστὴς, χαὶ 
τῆς (0) ἡμετέρας ἐπιλανθάνῃ φιλίας, ὧν τε πρὸς 

ἀλλήλους πολλάχις περὶ τοῦ καλοῦ διελἐχθηµεν, 
ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐρῶ δυσχερὲς (79). Ἐχεῖνο δὲ εἰπεῖν 
ἴσως µέτριον ' ἴσθι, βραχέα μὲν παίζων ἓν τοῖς µει- 

ἀἰδεγαίπιις, πΙηΙὶ αἰἰμά ρτανῖις 4ο πιο]θδίίιις ἁἱ- 6 ραχίοις, πλεῖστα δὲ ὑπὸ σεαυτοῦ παιχθησόµενος (80), 
ο4π. Π]ιά 1943 αιἱοπῃ [Θείαςθο ἀἰσία ΠΟΠ ἱιηπιο- ἠνίχα ἂν ἔλθῃ σοι τὸ φρονεῖν ' ἀλλ εἰς ὕστερον. 
ἀρταίυπι Γυθγίέ : δοίίο. (ὁ ΡαΓυΠρος αωἱάθπι Ἱπίαου αἀο]οβοθηίορ ἱμδυγυσ σιιαπ Ρ]υτίωυπι αυέθπι {ο 

ηδἱ 1ρ6ἱ Ιηδ.ἱ αο ]αάϊἰδγίο {ογς, ού δὰ Ώοηπβίη π]θηίθηι γοηργῖς. ὣθά ἰά Φεγίιις. 

(νν ΑΙἱαν ΟΧΟΠΙ. δοπρία οοάςπη [ογίθ ἰ6ΠΠΡΟΓΘ. 
69) Κεχ.1ήμεθα. ια «ο. Ῥας., Μοηίαο., Μογε]. 

46 Οοπιβο[. {η δά1ἰ. χεχληρώμεθα. 
(7) Οὗ δὲ ὁ Χριστός. ἵνα υαίμος οοᾱ. Ἠδρρ. 

Εάῑι. τοῦ δὲ Χριστός. 
α 1) Εἰς τὸ βἐΊΆτιον. 00ἀ. 1405 οἱ Μοτε]. πρὸς τὸ 

τιον, 

(72) Κόσμος δὲ ἡ σεµνότης. ία οοἆ. 3034, Μο- 
γε]. οἱ (οπιρε[. Ἱπ θάῑι. νἰοθο χόσμον δὲ τῆς σε- 
µνότης. 

(75) Εὐπείθειαν. Ο0ἀ. 1405, οἱ Μοπίαο. εὐπά- 
θειαν. 
αν Ἔχεις. Εοτίθ πιο]ίης ἔχοις. 

ΛΙ ΟΧΧΧΙ. δοπίρία ἱηοεείο έοπιροτο. --- Ὁ 
Ἀό6.λαδίφ. 6οἀ. Ἡερ., Μυιίας., Μοσε]. 4ο ΟοπῦοΓ. 
Εὐλαθίῳ. 

(76) Τὸ «ῆμα. Ι οοἆ. δἱ Οοπιροί. Ἱ,ορεπάιπι 
Ῥτοροπιπέ Μοπίαο., Μογεἰ. 4ο ΒΙΙ1. τὸ λημμα. 9οἀ 
ἁ]ίιά οδί, αἰὲ οοπ]εΕ., πε Πίο αρίμπι. Μυσ, Ρτο 
ἐχεῖσε, οοὰ. Ἠερ. οἱ Οοιηῦο{. ἐχεῖθεν. 

(77) Καὶ μηδέν. η ορ. Πορ. καί ἀθοςί. 
77') Καὶ πάντα ἐσκευάσβαι. Μία οοὀεχ εἰ Όοπι- 

ὑεββίαφ. η δὐ{ί. παΐ ἀθεςι. Μοπµίας. θδἱ Μοτθε!. πάντα 
σε ἑσχευάσθαι. 

(78) Εἰ μὲν οὖν. ἵια «οἆ. Πορ. ας Οοπιβεί,; Τί 
εἴίαπι Μυπίαο. οἱ Μογεί., αἱ Ώε5ο μετὰ τούτου χαὶ 
ἀρετῆς, μαῦεπί μετὰ ταύτης ἀρετῆς. ἵω οάὶῖ. οὖν 
θ8Ρ!. 
(78') Σοὶ πρόεισι. [ία «ο. οἱ ΟοπιὈε[. ἵπ οὐ{ε. 

προῖοι, αυοάἆ ΒΙ]. : Αιοιε ιἱ σἰοτία ποπεἰπίεφκε οείδ- 
ὑγῖίας ἰδὶ υἷα εἰ ογάϊπε ργοφγεαἰαἰκτ θε[ίπι. 

(19) Εἰ δὲ τὸ ον εἶ σοφιστῆς, καὶ τῆς, 6ἱ6. 
Πέ οοἆ. οἱ 6οπιυδ[. Ίη θἱί. εἰ δὲ ὅλον εἶ σοφιστὴς, 
χαὶ τὰ τῆς. 
ο) Ο0ὐδὲν ἐρῶ δυσχερές. Τα εοἆ. Βερ., 1ΐοπ- 

ἴς., Μοτθί. 4ο (οπιῦε[., ἶοαμθ Περίι Β4ΙΙ. η εά1ε. 
ἐρῶ ἀοερί. 

(80) Ὑπὸ σεαυτοῦ παιχθησόµεγος. Τὰ οοὰ. Ίλερ. 
Ύπέιος ἵπ θἡ1!. πηχθησόµενος. 
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ΣΛΑ’, ΟΛΥΜΠΙΑΝΟ (80). 
εριστοίΑ 6ΟΧΣΣΥ. 518 

ΟΟΧΧΧΙΥ. 6Ι ΥΝΜΡΙΑΝΟ. 

ΟΙψρίαπμε, Ἱπάεχ ορίίπιις δἱ ογαίος; οεἰοαιεπιίφοίπιι, ϱαρραάοεία ῥΡγσ[εείµε, [ἰύγωπι Ερνιοἰαταπη 
ΑγἱεΙο{ε(]ε α (γεθογίο αεσερέγαί, ΦΝΕΙΠ επροκοῖί Οτεφοτίμο, εἰφηί[εαίηιιθ Βὲε {ἐμογίς δε γοείρετε, πε ἴαιι ἱπουξ- 
γωρίὶ ]6ἱοῖδ {επίαἰα α εε ἱπιεητίίας ἀῑκαίμγ. 

Τὸ πυχτίον ὅπερ εἴληφας παρ᾽ ἡμῶν, τὰς Ἆρι- Α ᾖ[Γἱρτυ φἱ1θ1Ώ α ποῖφ αεοθρἰςιἑ, φ1ιο Ατὶφιοίθίἰς 
στοτέλους Ἐπιστολὰς, ἑδυνάμτν μὲν μὴ ἄναχο- 

µίσασθαι, ἀλλὰ παρὰ σοὶ µένειν ἑᾶσαι, λογίῳ τε 
δῶρον οἰχεῖον, χαὶ φιλίας ὑπόμνημα δεξιόν. Ὡς ἂν 

δὲ μὴ Υραφὴν ἀπενέγχῃς καθ) ἡμῶν τῆς εἰς ἀρχὴν 
παρανοµίας χαὶ Όδρεως, ὡς καὶ ῥήτωρ (8ἰ) δεινό- 
τατος χαὶ διχαστῆς ἄριστος, ὅτι διαφθείρειν ἔπιχει- 
ροῦμεν δικαστὴν οὕτως ἀνάλωτον, χαὶ παντὸς ὑψη- 

λότερον λήμματὸς, Ἱκέτω πάλιν ἡμῖν ὃ δεδώχαµεν. 
Μισθὸν δὲ ζητοῦμεν παρὰ τῆς αἲς λογιότητος, ἄλλο 

μὲν οὐδὲν, (τί γὰρ ἂν χαὶ δοίης ἡμῖν τὸ μηδὲ ἔχειν 
φιλοσοφοῦσιν :) αὐτὺ δὲ τὸ ἐπιστέλλειν ἵνα σοι χαὶ 

πρὸς λόγον ᾗ τὸ τῆς ἀντιδόσεως, τὴν ἐπὶ ταῖς Ἔπι- 

στο.λαῖς χάριν δι ἐπιστολῶν διαλύοντι, 

ΣΛΕ’. ΑΔΑΜΑΝΤΙΩ (81:). 

Ερἰείοµυ οοπΜἰποηπίωΓ, Ροΐογαίη αμ]άσηι ποη τοοὶ- 

Ρετθ, Υ6ΙΠΠΙ ρου (ο το]]παυθεθ, ΠΙΝΠΙΙΦ γὶἀρ]ίοοε 

εγιό(ιο γῖτο αρίυτα , οἳ οοπ]πού ση απο οε1ερ πιοη]- 

πιθηίυΠῃ. Ὑδγαιη 6, υἱ ογἱογ οἱοαιθη(ἰβδίμιιις οἱ 

]υάεχ ορίἰς, Ἱπίφμἰέαιϊς εὲ οοπίαπιρ[ἰσ αἆγογεις 
ρα [οοέιιγ ἀϊρηϊίαίοπι αἀπῖθθς ἀϊσοαπι μοὺίς ἵπι- 
ΡἰΠρᾶΦ, αυοὰ ἴσ ἱμέεργυῃ οἱ Ἱποογγυρέυτ ]ι]- 
οοιη αἴαιο οπηπί αι θδία ου)ἡπιίογεπα, οϱο5Γυπιρυγθ 

(οηίαπ)ή8, ΓΣοάθαἰ ἂά ηο8 ἰά αιιοἆ ἀθάίπιαφ. Μογος- 

ἀθιῃ ἀὐ{δΙΏ 4 ἐ6, ΥΙτο οτμά]ίο, ημ]]δ] αἰἴαρ) Ρονίι- 
Ια0μ1ς, (ᾳυἱά δη]πι ποὺῖς ἆ.γος, αυἶδιις ηλ! Ἰναλθεγθ 
φιάϊο εδ Ἡ) ᾳὐάπι Ώου ἵρδυπα, υἱ ἂἆ Πο ΒΟΓΙ03Ρ. 

δἱο οηἱπι Φύυα Εδὶ γοπιποταῦο ου, Ερἰείοίατωπε 
ποηοβοίμη ρος ερἰσἰοἰαθ ἀἱφδδο]νοη!]. 

6ΟΧΣΣΧΥ. ΔΡΑΝΑΝΤΙΟ. 

ΕΙείογὶεα Εθτου ροενίαπ Αάἀαπιαπίίο, φοτὶδἰι (γεφογίι ῥείεπάος Ροέΐμς «αετα δεγϊρικγῶ [ντος πίροία 
μ[ἱογές 6ἱ αρίίοτος. ἰΠΙέ (α1ΜΕΝ φΜος Ροείμ[ανεγαί, ϱμοίφιυί 1πθας 6ἱ ΠΙΥΕδ Θ[ΓΝΘΕΤΜΠΙ, πιοπείφνε ἐς ΕΝΙ 
ῥγσείαγε Ἡσεγαπε, δἳ Ὠθὶ ΙΠποί6, 4 πθπι αὉ οιπμΙΡιιΒ οἱ μΌἰφιιθ οοἱ] ορογίαῖ, διιρθροί γαηἱναίθηι. δὲ πείς Ρ)- 
{οδορΗίσιω Αάαπιαπίῖο νἰάεαίμγ φκοὰ Ργείκπε [βγΟΤΓΗΠΕ ροείε[οί, 6Τεβογίμα γεεροπάεί : Τι ΠιΠἰ ργο{υίη 
φοἱνθ, οὐ]οοίίοβοπ αἱδπι θοἰνδηί Ρ4ΗΡοΓΕδ. 

Αἱτεῖς (83) πυχτία παρ) ἡμῶν εἰς ῥητοριχὴν ἆν- 
ηθάσχων (633), ἣν ἡμεῖς χατελύσαμεν, ἐκ θεοῦ τε χαὶ 

διὰ Θεὸν ἄνω νεύσαντες. Ἐπειδὴ ἐχρῆν ποτε παύ- 
σασθαι παϊΐζοντας ἡμᾶς, χαὶ τὰ µειρακίων Ψελλιζο- 
µένους, χαὶ πρὸς τὴν ἁληθινὴν ἀναχύψαι παίδευσιν, 

"καὶ δοῦναι τῷ Λόγῳ τοὺς λόγους μετὰ τῶν ἄλλων, ἅ 
ποτε εἴχομεν. Κάλλιον μὲν εἰ θεῖϊχὰς ἥτεις βίθλους, 

ἀλλὰ μὴ ταύὐτας ' ἐπεὶ χαὶ λυσιτελεστέρας σοι χαὶ 
οἰχειοτέρας ἐχείνας οἴδαμεν. Ἐπειδὴ δὲ τὰ χείρω 

νιχᾷ χαὶ µεταπείθειν οὐχ ἔστιν, ἰδού σοι καὶ τὰ 
πυχτία παρ᾽ ἡμῶν ἅπερ αἰτεῖς (85), ὅσα τοὺς σῆτας 

διέφυγε, καὶ τὸν χαπνὸν, ὑπὲρ οὗ χατέχειτο, χαθ- 

άπερ τοῖς ναυτικοῖς τὰ πηδάλια (86) μετὰ τὸν 
πλοῦν χαὶ τὴν ὥραν. Σὺ δέ µοι προεισένεγχε τῆς 
σοφιστιχῆς μὴῆ µικρολόγως, μηδὲ ἀμνδρῶς, ἀλλὰ 

χαὶ λίαν ἐπιδεικτιχῶς χαὶ Ὑενναίως , ἐπειδὴ χαὶ 

πολλοῦ ἄξιον ὑμῖν οἱ Κυναίγειροι, καὶ οἱ Καλλίμα- 
χοι, χαὶ τὰ τρόπαια Μαραθών τε χαὶ Σαλαμὶς, ὑφ᾽ 

140γοῬ α ποδίθ Ροί18, 8 εείοτῖοθη τεριύθΒοΘῃΒ, 
αυαπι πο αλ]οο]Π8, «πι ἀῑνίπο ἱηδίποίυ ας Ὀθὶ 

εβυβὰ Ἱῃ εΦίμπι οοιι]ο ογοχίπιιθ. Φ]ᾳμἱάθπι Πο 
ᾳιιλπάο ἰαπάεπ ἤπεπι Ιαάεπάϊ, 3ο ριυογί ΠΙΟΣ6 
Ραἱυμι]οπάϊ [αεεγο ορογίσὺαῖ , δίαυς αἆ Υοταπη οτι 
ἀῑιίοπεπι αδρίγατο, 4ο Τ6ΓἱΟ Φ6ΓΠΙΟΠύΟΒ 604 ου [ἱβ 
οππίριια, 4 αμοπάαηι Ἠ9υδλαπιυς, πιυμετὶ ἆαγθ. 
Αο ρυ]ευσῖας ᾳιἱήθπι {ας6γ65, ϱἱ εἰγίηον Ιῦτοςφ, 
ΏΟΠ ΔΙἱ6ΠΙ Ὦος Ρείθγεθ; αμαλπάοφυ]ήθπῃ 1ἱ[οΒ α1ιο- 
αυο εΡί υ]ίοΓος βίαιο ἁΡιίοιθθ 6556 δοΐπηυς. 00- 
ΠΙΑΠΙ αυίεπι ἀείθγίογα αιιρεγἰογθς ρατία» οδείπεπί, 

πθ6ς 4 δεπἰεπίία ἀθάιιοί Ροίθδ, θη ρνοῬ 606 4 ης- 
υἱ Ἠαύῦςδ, αὐο5δ Ροδίμ]ᾶθ, 606, ἱπαμαπι, 91Π68 
αυϊ που εΠιροταπὶ ΓυΠ]μΙήΙΙ 6 βτα 4υοπ αἰεί 

εγληί, αεπιαάπιοάυπη παἱς ϱυῦετηλοι]α Ροβί η8- 
γξαιίοηεπι 40 πανὶραπάϊὶ (6Ώρις. Τα γ6το δορµῖ- 
φιίοοπ αἆλμίρο , ποπ πιπυίο 193 οἱ ἱσῃανο, ϱεὰ 
Ρεγ(υΆπι ΔΠΡΙ{086 αο {[ογίες : αυαποφυἱάσεα 

ὧν αὗτοί τε εὐδαίμονες εἶναι νομίζετε, χαὶ ποιεῖν Ὦ αρυἀ Υ05 αιιοβῖΏθ ΠΙΔΡΠΟ {η Ἀουογθ 4ο Ρεθίῖο δυΠἰ 

τοὺς νέους. Ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον παιζέσθω (88), εἰ 
χαὶ ἕξω τοῦ χαιροῦ καὶ τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως; 
ἁλλ' ἐχ τῆς παλαιᾶς συνηθείας. Σὲ δὲ εἴη χαὶ κτἠ- 
σασθαι ταῦτα, καὶ χρῄσασθαι εἰς καλὸν τοῖς χτη- 

θεῖσι. Χρήσῃ δὲ οὕτω, τοῦ θείου φόθου νιχῶντος τὴν 

µαταιότητα (ὃν πᾶσι χαὶ πανταχοῦ τιµητέον), ὅσον 

(803) ΛΙίας 6Ι:ΧΥ. Ῥοηἱρίια ἱποεγίο {6Πιροτο. --- 
Ὁδυμπιανῷ. 0ο. 1405, Ὀλυμπίφ. 

(581) Ὡς καὶ ῥήτωρ. Ιἱ4 Ιάσπι οοἆᾱ. δέ αἲἰὶ 41ο - 
ταπῃ αυεἰοτίίαίο ἀθίονίπιιις ὁ. Ἱη εξ. ὡς καὶ ὁ ῥήτωρ. 

8!) ΛΙίας ΟΧΟΙΧ. Φοτρια Ἱηοστίο ἔσπιροια. 
82) Αἱἰτεῖς. Ἱα οοἆ., Ἀοηίαος., Μοςο]., ΕΙ]. ο 

(οπιβο[. ἓπ οά(ι. ᾖτεις. 
(δ Ἀγηόάσκων. 09οἀ. 1405, Μοπίας. οἱ Μοτε]. 

ἀναδαίνων. 

Ογιιαρὶτί οἳ 0) ηλο], αὐ Ματα(ἱιουίς οἱ Φα]απιὶ- 

π]5 ἱτορΏσφα: οὐ 4 οἱ [οἱίυεφ νο ἱρδος 9556 οχἰ- 
ίἱιηςί]5, οἱ [α]ἱοἰέδίοπι αἀοἱοφοσηί δις δῇδιτο. Δί- 

αιθ Ὠδο Ίου ἀῑοία βἰπῖ, οἰ]απηθί 4 ἰθιπρογο οἱ α 

ΩΟΦΙΤΟ Ἰηςί]έυίο αἱἱθηΑ, αἱ 6χ υοἰογὶ ποδίγα οοη8ύ6- 

ευάϊπο. ΤὼΦἱ αιἱέπ Ίο αἱρίφοί οομηιπραί , οἳ 

(86) Ἅπερ αἱτεῖς. Τα 1. οοἆ. οἱ Οοπιδεί. ἵω 
οὐ! - ζητεῖς. 

(86') Τοῖς γαυτικοῖς τὰ πηδά.ια. ἨἩδης εοπιρα- 
γαιοηθπι αἳ Ἡορίοίο πιααανίί γοβοσίυ8. Υἱάθ Πο- 
ἴ856 αἆ ερἰδίο]διη ΧΙ. 

(84) Εἰς τοσοῦτον παιζέσθω. (οἱ. 4405 πεπαί- 
χθω. Ἱη ϱ0 οοἆ. ἀθεςί ἡμῖν, αὐοή παδῦεηί δυεἱ Μοη- 
ἴαο., Μογε]. οἱ Οοπιῦαί, εἰς τοσοῦτον πεπαίχθω. Ἰη 
“οι. εἰς τοσοῦτον ἡμῖν παιζἐσθυ». 
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αὐερίίς ουπημιοο με]. δία Ρροττο υοσῖς, αἱ Ώδἱ ΠΙ6- Α ἑνδέχεται, εἰ χαὶ μὴ παντελῶς αὐτὴν ἀποσχεναζό- 
εδ (αα πι αῦ οπη]διίς οἱ μὐίπιιο οοἳΙ ορογιαί) να- 

η]αίοπι, απαηίυσι θε Ροΐθδί, Φαροτοἰ , οἰἱαπιοὶ 

ΙιαΏς ΠΟΠ οπιη]πθ οχοιἔἰδημς. θειοά οἱ Ίνωο αυἲ- 
ἀθπι Ευϊ εδοῖο ἀῑοὶ νιἀεπειν, δὲ πληϊπιο ΡΗΙΙ0βΟ- 

µεθα. Εἰ δέ σοι ταῦτα μὲν ὀρβῶς δοχεῖ λἐγξσίαι, οὗ 
φιλόσοφον δὲ εἶναι τὸ τιμὴν τῶν πυχτίων. αἰτεῖν' 
σύ µοι τὰ χρήµατα (85, λύσουσι δὲ οἱ πένητες τὴν ἀν- 
τίθεσιν. 

Ρηΐουπι 9596 Ιργοζαπῃ Ργοί]σ1η ροδιίαγθ : ( ολἰ βδευπίαιη φοἱνα, οὐ]αοίίοηοπι ὐίθΙ ἔμδπι δο]νεπί 
ΡΑΙΙΡΟΓΘΒ. 

ΦΟΧΧΣΧΥΤΙ. ΗΒΑΝΙΟ ΡΟΡΗΙΡΤΑ.. Σλα”. ΛΙΒΑΝΙΩ ΣύΦΙΣΤΗ (86). 
ἥσπε ερἰείοία, ὑγευϊεκίπια οπκηίμηι, Γἡδαπὶίο, εορΗεία [άμλοκο, μί οἰάδίως, πιαἰτἰ ποπιῖηό εετὶρία εδί, «η. 

“Τεροτίς εως α.2εί ακάἰ[ογ. 

Μοαΐίον βαίτὶ θΠωπι πλς] : παἰωνα]ἶς, Ἱπαυα, πιὰ- 

(ος, εἰοφυδπίί ραίτί. Ὀι ἱβίῖέως αἰΠὶ υγ» οἱέ, εἰ)ὶ 
ουγς οτί. 

ΟΟΧΣΣΤΗΙ. ΝλοξΕΟΟΝΙΟ, 

ἀπεεγιογὶε αάλικο (επιροΡίε οί νανι επρεγίυγεε, θΝείοία 

Μήτηρ πατρὶ πέποµφα παΐδα (81), ἡ χατὰ φύσιν 
πῷ κατὰ λόγους (88). ΄Ὅπως οὖν µρι µελήσῃ, σοὶ 
μελήσει, 

ΣΑΛΖΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΩ (89). 

εεφμκη(ΝΓ. Ἱεία αά Ἀαεεάυμίμηι πιετα εες 
0καιϊογώι σεἰἰο 4ε αεεεριίο δεπεβείϊε. ὄδμπι ἐρεί Ρεαἰεπ. ΓδΠεΙ(Ε1{. : 

Νο ἰη νεποβείῖρ οὐ απηϊοἰς αοοἰρἰεπάϊν λαυάφμα- Β Οὐχ ἄπληστοι περὶ τὸ πάσχειν (90) εὖ παρὰ τῶν. 
αυ ἱηδαιυταυῖῖθο δµΏ18, οἰαὶ {υ δἆ επεβοία 
ἑαπάα υΏογτῖπιας θἱ οορἰοβὶβείπιε δἱδ. Αο Ρτορίετε 
Ῥδα]ίθη 4οᾳυο, υέ Ιπίθς ΠΟΒ οοηγοποξαῖ, αἆ {6 Γ6- 
αμἱθίριυς, τσίτυω ουσ ο]οααὶ οριίποιπι (ᾳμαηέΗΠΙ 

υτεγί ἐοπροΏῖθ αρα!ίο ρογβροχἰπιις), ἔ1πι δἱίατη Γοἳ- 
{3566 ευὶ ργαίυπῃ , Ργορίος ρραἱωοάίαπι, Ὀορί 3ο 98- 

Ἰμεί6 πιεπιοζῖαπι ροξρείυο γο[εἰοβηίοπι. θιιοά αἱ 

συΡυὴ, ουσ ΗΡἱ γίδια} Γαδεὶί, αἰᾳυθ θοᾳθᾶδῖο 9096 
οὐυἑεγῖῖ, Ὀεπεῆβείο πο οοπιρ]θοίατίφ, πηβἰίις [α- 

6168, ἰάβ 19 {10 6/64 ποφ απιοσἰ πιαρῖς εοηβοΏίδηδυπα 

φίλων ἡμεῖς, εἰ χαὶ σὺ πρὸς τὸ ποιεῖν ἄφθονος. Διὰ. 

τοῦτό σοι τὸν ψάλτην ἀπεπέμφαμεν (91) κατὰ τὰ συγ- 
χείµενα, βέλτιστὀν τε ἄλλως ὄντα (ὅσον ἓν βραχεῖ 
χρόνῳ χαταμαθεῖν), χαί σοι χεχαρισµένον ἴσως δ:ὰ 
τὴν φαλμῳδίαν, ὑπόμνησιν ἔχουσαν ἀεὶ Θεοῦ χαὶ τῆς 
σωτηρίας. Εἰ δὲ χαὶ πάλιν εὐεργετῆσεις ἡμᾶς, 

ἠνίχα ἂν Ἱ τοῦτό σοι φίλον, καὶ χαιρὸς φαίνηται (92). 
ποιῄσεις ἄμεινον, χαὶ μᾶλλόν τι τῆς σῆς τοῦτα 

φιλίας. 

εΡ]!. σ | 

19ᾷ, οοκχΣχγ. | ΣΛΗ’ (95). 

(οπεοίαίογία δεί παπο ερἰείοία αἲ Ἠιοµαείοε αἱ υιγβίπθε, ἶπ ϱοάσπι μιοπαείεγίο, εἶνε πεἰείμηι εεεεί, µό 
ὑοεαπί, εἷνε ἀμρίεα, ἀεθεπίες, ον ἆθ πιοτίε αὐθαι[ῖε οοπιγἰείαδαπίιγ. (2ΥΤαΠαΤΝΠΙ αοξομῖὸ 60 ΜΣ4ΝΕ, 10Η 3ΕΥΟ 
πιαγογὶ 691ε ἰά ἠνοά ουπιἰφεγαί, ἀοεοὶ (τεφοτῖως; ΠπΘΙΙΡΘ 11ο αἰλίεία, Ρροδί ΡΓοΙγυΙ οεΓίάΠηεη, αὉ 
ατυἰέτο οργἰαιηἰμὶς αθθυππρίυς ίι οἱ Πιθ οοξοΠΗΙΠ ἁοεορεσίε. Βεῖπάε Ποτιαίκγ αἱ ἀε[ωποιί υγίωίες, 
Ρυπαίοιη, Ιοπ]έαίεπι οἱ απ ἑαίθπο, ὡς αἰες φιηφιαο πιογίθιις ε[[πσαπί, εέ ο) σα 11ἱ πιοτ(μέ Ιπολἱιποηί., 
αἴιε ἵπ ἱρείς κε γευϊνΐσεαί. 

Ρἱερι]ςαίιης» αἰπιιο οπινίδιιΦ γεδς ἱπ Οµτὶβίο ο- 6 ἍὮΤῇ εὐλαθεστάτῃ καὶ χατὰ πάντα (94) χεχοσµη- 

Ρα (ἡορίπια (ταἰθγπίιαἰ, αἱ εδί ἵῃπ Ὀαπησραἆαᾶ 
} αἲἲ [,οιιοδάῖϊ, ἱπίορ πιοπασίος οἱ γ]τρῖηθϐ, ἵῃ 

Οιιπὶφίο ἆθρι καηοιἰῄοαίοφ, (Οτορογίας Ἱη Ώοπιίπο 

βα]μίθη]. 
Ιά αιϊάσπι, αιοὰ Εοὶ οοηδί]ο 4ο Ρργον]άεηιῖὰ 

εοηεὶριι, ργαἀσπέίρως υγ ργοιίαγυπῃ αοεἰοηίδ, Ώοῃ 

ἱαογγπιαγΗΠη Πλαίθσία ὁδί, ΠεπΏρὀ αιοά αἰ]]εία ρορίὲ 

Ργφεἱατυπι οΘΓΙΑΠΙΘΗ αιιο ῥετ[υποξιιδ εδί, ες ΑΓεΠᾶ 

εκοθββθΓίι, αίτιο 4 οογἰαπ]ηῖ αγΌἰέτο αδθυπηρίι 
δίς, υἱ ιδ οοΓοπαΠ ἀοοἱρογθί, 40 ρεῦ 6ἱΠΗ 

. Σύ µοι τὰ χρήματα. ΕΒ)ΙΙ. Ἱερεπάυσπῃ οεπδεί 
χρήµατα πάρεχε νοὶ λύε, δὲ Ρἰ8Πὰ 58118 δἱ εἰεβᾶΏδ 
)υομίῖο, οἰαπιςδὶ ηΙΙ]{ αἀἁαίαρ. 

(86) ΛΙίας 060111. Φου]ρία Ἱποθτνίο έεπηροτα, 
(87) Πέπομφα παϊδα. 0904. ἴεᾳ. πέπομφα παϊΐδας. Ὦ 
(88) Τῷ κατὰ «Ἰόγους. Τα οοἆ. 1405 οἱ (69ηιυεΓ. 

[η θε. τὸ χατά λόγους. 
(89) Αἰἷας ΟΧΣΧΙΥ. δοεῖ]ρία Ἱποθγίο {θπιρο!θ. 
(90) Περὶ τὸ πάσχει». (004. Ρ488. παρὰ τὸ πά- 

σχειν. 
(91) Ἀπεπέμγαμεν. [ία ο«0ἆ. Ἡεμ. 4ο Οοσῦε{., 

ἍἼοφυε Ἱορίε ΒΗ. Τὴ θὐ]{. ὑπεπεμφάμην. 
(92) Φαίΐνηται. Ιί4 ορ. Β6ρ. εἰ (σπὺε[. Τη θά]. 
νεῖται. 

µένῃ ἐν Χριστῷ ἁδελρότητι τῇ κατὰ Σανναθα- 
δάην (95) τοῦ µακαρίου Λευχαδίου, ἓν µονάζουσι 
χαὶ παρθένοις (96) ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 
Γρηγόριος ἓν Κυρίῳ χαίρειν (91). 

Τὸ μὲν γενόµενον κατ οἰχονομίαν Θεοῦ, εὖχα- 

Γριστίας, οὗ δαχρύων (98) ὑπόθεσίς ἐστι τοῖς γε 

νοῦν ἔχουσι, τὸ ἔξωθεν (99) τοῦ σταδίου γενέσθαι 

πὸν ἀθλητὴν μετὰ τῆς χαλῆς ἀγωνίας ἧς Ἠγωνίσατο, 

χαὶ παραληφθῆναι παρὰ τοῦ ἀγωνοθέτου, ὥστε ἆπο.. 
λαθεῖν τὸν τῆς δικαιοσύνης στέφανον, χαὶ πλεονάσαι 

9ὔ) Αίας ΟΙ,ΧΧΧ. Ροβὶρία ἱμοθγίο (6ΠΙΡΟΓΟ. 
94) Κατὰ πάντα. Ιία ο. 1π οἱ. διὰ πάντων. 

(96) Σαγγαθαδάη». Μοιίβο. Σανναθόδα. [ία εἴ 
Μοτο]. αυ οἶαπι ου (0πΙΏΘΓ, Σανναθοδάην. 

(96) Ἑν μµονάζουσι καὶ παρθένοις. Οοπῦς[. : 
Μοπαε[ογπι εί υἱὝηύιιπε. 

(97) Χαΐρειν. 14 «οἆ. Ἠδρ., Μοτε]. εἰ (οπωδε[. 
[η εὐ{ξ. χαίνειν. 
(8) Εὐχαριστίας, οὐ δακρύων. ία οοἆ. 1405 

40 Οσοπδε[. Αἱ Μοπίαο. δἱ Μοτε!. χατὰ πάντα εὖὐχα- 
ῥριστίας, οὗ δαχρύων, οπιπύιο ογαἰαγωπι αεἰομῖς, 
ΠΟΠΗ [αογφπιαΓμπι. ἵπ οὐ]. ο Χηιστας ἀεθρῖ. 
(99) Τὸ ἔξωθεν. Ιία ο0., Μογε]. 3ο 0οσε[. ἵω 
οί, τὸ ἔζω. 
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δι ἑαυτοῦ τὸν τῶν (1) ἀγγέλων χορόν. Πάντα ταύτα Α αηρεἰογαπα οἶνογυς ααφετοίῦ. ἔιρο, 1 άπι, αίηιιφ 
καὶ τὰ τοιαῦτα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἀρορμὴ (2) τοῖς 
πρὸς τὴν ἀλήθειαν βλέπουσι κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον γί- 

νεται. Ἐπειδὴ δὲ συνἠθειἁ τις ἐχράτησεν ὥστε καὶ 
σχυθρωσάνευ ἐπὶ τῇ µεταστάσει τῶν ἁγίων, καὶ 

τῆς παρὰ τῶν ἀγαπητῶν παραχλίσεως ἀξιοῦαθαι, 
τούτου ἕνεχα σχωθρωπὸν μέν τι χαὶ καττφὰς, οὔτε 
λαλησαι χαταδεχόµεθα (2). οὔτε ὑμῖν συμθουλεὀο- 

μεν ὑποσχεῖν τὰς ἀχολς τοῖς τοιούτοις τῶν λόγων. 
Τὴν δὲ χρεωστουµένην παράκλησιν ἀποπληροῦμεν, 
ἐν τῷ συμθουλεῦσαι (4) τῇ χοαµιότητι ὑμῶν, ἀεὶ 
πρὸς ἐκεῖνον βλέπειν, διὰ τοῦ πρὸς ἀλλήλους ὁρᾷν. 
Τοῦτο γὰρ εὐχόμεθα, ἕκαστον χαὶ ἑχάπτην τῷ βίῳ 
τοῦ µαχαβίου μορφωθΏῆναι, ὥστε ὅταν ἀλλήλους 
ὁρᾶτε, πληροφορεῖαθαι ὑμᾶς, ὅτι τῷ ἐχείνου χαρα- 

αἷία ε]ἁσπιοαί , ὴἱδ, αιἱ εκ Ενληρο]ί ργσδοΓἰριο 

εοιι]εείοβ απ γερίαίθπη ο6υΊ0Α Ιιανεπί ϱᾳλιάἶ 4ο 
Ιι](. αγρυπιεπίέυπο οσρῖθιυπῖ. ΟιιοηΊδίὴ Αυ{6ϱ) 608 
αυ -ἆαιῃ οἱ «οηδυεἰάο Ίου ου μέ, μἱ ϱϐ βαποίο- 
τμ γιτοξυιη οχ Ἰαο τί ἀἱδοθβδυπι οἱ πΙῴτογ 

αΠείλιηυς, οἱ αὐ 1ἱ8, αί οιαρὶ πουῖς βυπέ, 60ΠΛΟ- 

Ιαιίαηοπι ἀοοἰρίαπ]αδ; θ4πὶ οὗ οἈµβδαπι ἐγὶρίο αυἱ- 
ἆθμι ο πιῶδιπ αἰ]φμ]ά, πες Ἰοαᾳυἱ βαφίίπεπιυς, 

Ἀθο, υί ἡ)αςπωοάἳ οογπποπίνας 4 ὐγες δι) ἱοἰφεῖς, 

αμοίογθθ νοῬῖβ δΗΠΩΙΡ. Αί ΥεΓο ϱο, αιοά ἀεῦεππας, 
οολθοἰαἰ]οπίθ πμηθγο (μπρίπυς, ιά οοἱ]ίοοι νου 
ΠηΟΠΘΗίΕ6, υί ρε; πιέυπη γοβίγαω οοπβροσίυπα 
δΕΠΙΡΕΙ θἱΠ1 ηίο οεμ]ο Ργορυδαπ) αὐοαιί. Ἠος 
επῖπ ορίασα6, υἱ φυἱδᾳυιθ οἳ αιεᾳμε αἆ [εδιἱ 

χτῆρι ἑνατενίζετε. Μορφούτω τὴν ζωὴν ὑμῶν τὸ ἐχεί- Β ΕΙ τἰεὶ γἱίαπι 8696 «οπιροπαπ! , ἵέα µί, ἀυπί γο 
νου καθαρὸν, τὸ ἀόργητον, ἡ Μαπεινοφροσύνη, ἡ ὀνεργὴς 
φιλοσοφία [ὸ), τὸ ἀεὶ πρὸς τὸν θεὸν συντεταμένην τὴν 

φνχὴν ἔχειν, τὸ μῆ πρὸς τὰς ἁπάτας τοῦ βίου τού- 
του µετεωρίζεσθαι (6): ἵνα ταῦτα ἓν ἀλλήλοις (7) 
βλέποντες, τὸ ἐχείνου μνημόσννον ἓν ἑαυτοῖς ζω- 

γραφῄσητε, χαὶ οὔτε ἐχεῖνος, οὔτε ὑμεῖς ἐν θανάτῳ 

υενήσησθξ. Ἐν γὰρ τῷ ὑμετέρῳ βίῳ χἀχεῖνος ζῶν 
ὃ απαντὸς ἐπιδειχθήσεται, καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς ἀγαθῆς 
πολιτείας, τῆς τοῦ θανάτου κχοινωνίας ἁλλοτρίους 

ἑαυτοὺς Χαταστήσετε. Ἐῤῥωμένους ὑμᾶς, ψυχἠ καὶ 
σώματι προχόπτοντας (8), ἓν τῇ δυνάµει τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος ὁ Κύρ.ος σχεπάζοι (9) µεμνημένους ἡμῶν 
ἐν ταῖς προσευχαῖς. 

Σλθ’. ΕΠΙΦΑΝΙΩ (10). 

ἱπνίοέπι οοπβρἰἱοἰεὶς, ἰἰαά νουῖφ Ρ6ΓδΔΒΠΠΙ βἰὲ, του 
ἱροίμβ Ποί6 4ό [ΟΓΠΙΑΠΙ Ἱπίιθρὶ, Ὑδείταπ νέα 
ἱπ[ογπηεί {ρδῖαφ ρίζα», Ἱεηίίαθ, Ἠιη]1Π1{28, 3ο υ0δα 
ρὴ],οδορλία, ρογρείμα αηϊπιϊ αἆ Όδυπῃ οοπίεπίο, 
π6ς αἆ Ό]1ς γἱι [γαιάςφ βμβρεπάἱ ας ἀῑδίγα]]. 
οἱο οηίιη οί, υἱ νο αἱ ἱπ ας ρεγερἰοεἰειίος ἱρ- 

ἷιθ πιοηἰπιομίπι ἵἱπ νουῖς ἱρ8ῖς οΠ]ηραξὶ, Ώου 
αἱ 16, ΔΙ νο ἱὰ ΠΙογίθ α](ῖς. Ναπι οἱ 1ἱ[ο ᾗι νοθίγα 

γὶία Ρρεγρείμο νίτεης οδίοµάσίευν, οἱ 195 νο γυΓβΠῃ 

Ρο; Ργοῦβίη οἱ Ἠοηθδίαπῃ γἱί ΓΑΙΊΟΠΕΠΙ 4 πιο[εῖς 
εοπιιπογοὶο 4ἱίεποβ Υοῦ Γοάάςιίβ. 94ηΏ06 }Υο08 οἱ ]η: 
οοἰαπιεΒ , αίᾳυςθ θἱ 4ΠΙΠΙΟ θἱ ο0ΓΡοτθ ΡγοβοϊεπίοΨ, 

ποβἰτῖᾳυο ἱη ργοςίυς τεβιΓἰς ΠΙοπιοΤΟΒ , ἵπ δρ]πίίυ8 
βαμο(ἱ τ]γιμίο Ὀοπιίπιφ Ργοίοραἰ. 

οσχαΣΙΧ. ΕΡΙΡΗΑΝΙΟ. 

Εμίρηωμίνηι φμεπιάαπι αά απιϊοὰ οἐΤίαΠΙΕΝ, ας [Ηετὶε μίγο εἰίγοκό πε (διά αἰπιίςαπάκπι, [εε(ῖνε ΡΓοΥ- 
119 )1ΡέΠΕΙΝ ργοῦοεα! 46Π6ᾶ, 5εφιο Νεείοτε π]ιἰ]ο εροιάοί ἰφπανίογειν. 

ἹΝόμῳ προχαλοῦμαι νόµον, τὸν χελεύοντα τιμᾶ- 
σΊαι πατέρα (11), τῷ χελεύοντι, διδάσχεσθαι παϊδας. 
Νὸον μὲν οὖν (13) ἐξηγοῦμαί σοι πρὸς τὰ κάλλιστα, 
καὶ οἷον δεξιὰν φιλίας δέχου τὰ γράμματα. Εἰ δὲ 
ἀντεπ:θείης (12), χαὶ πολλάχις τοῦτο ποιεῖν βουλη- 

θείης, ἴσως ποιέσεις χαὶ γέροντα αἰχμητὴν, οὐδὲν 
τοῦ Νέστορος ἁγεννέστερον. 

ΣΝΙ’. ΜΕΛΕΤΙΩ (14). 

[.ομο Ίεδβείῃ ῥγονοςθ, ϐα πἰπιγταπι 4 Π[05 6Γιι- 

ἀΐτο {υμ6ί, εαΗ ηυ8 ρα ΙΟΠΟΓΟΠΙ Ἰιαύογο ἑπηρε- 
ται. Νυπο ἰβίίυρ αἆ το ργος]αγὶβαίπιᾶθ ἀςθιῃ 1118 

η] ρταῦθο: 4ο νου απο ἀοχίγατ ᾖίογας 
οβἱγα8 αοοἱρο. Ομοά αἱ Ἱππροίυπη οοπίγα [α6118, 40 
Β4Ρ6 Ι [α06Γ6 ἱπ αηίπιυπη Ἱπάυσα», [ΟΓἱ4986 68ΠΘΙΑ 
ᾳπυαἳ6 ραρηλοέηι Γοιάες, Νεβιογο ηἰ]ή]ο ἱρπανίο- 

Η6ΙΏ. 

οχι, ΝΕΙΕΤΙΟ. 

Νον αθεῖπεί ες ατφωπιεηιἱ 65ἱ δρἱείοία, (κα δΜεἰε μυ, εἐάἰογμΠΗ αἰἴφκαπάο εοεῖμπι, αά εεγἰθεπά μπι οχεἶιας 
ἀεείάϊαμι «ηρτούταπε, 9καΠι ἐρεο [αἰείωγ, απεἰεωφμε ἰοτία(κγ αἱ [ετίε ἀείπεδρε ομἱειιάαί ομίά Π[ἐ ευ εντα 
δὲ αλεεἰ[ία. 

οὔτε ἑδεξάμην σου γράμματα (15) πώποτε, το- 
σοῦτος ἓξ οὗ χρόνος Έδη, πῶς οἴει, ποθῶν: οὔτε 

(1) Δύ ἑαυτοῦ. εὐν εῶν. δίο Ἱάνπι. Ίη οἑἷι. δν Ὁ 
αὑτοῦ τῶν. . 

(2) Αφορμή. Τουεπ) ἵναης αἁλίπιιις ος «ο. 1405, 
οἱ α[ὶφ ρἱαγίὺιι5 ααοἰογ](αέίδιις. 

ὄ) Καταδεχόµεθα. 004. δυνάµεθα. 
4) Συμόθου.ἱεῦσαι. Ιἰὰ οοἆ. 405, Μοπίας., Μο- 
τοὶ. 30 (οπΏε{. Ἰη εὐΙῖ. συµδουλεύειν. 

(5) Ἐνεργὴῆς φιλοσοφία. Ιίὰ ε«οὐεχ 3099. 4ο 
(οιυοβςίας αἱ οἷο νογιῖ, Ἡῃο οσυμπῃ : ΙΥεΗΚα οἱ 
αετὶ Ρη[οεορβία. Εάῑίἰ ἑνεργός. 

(6) Μετεωρίζεσθαι. (6οπιδεί.: Νεο αά εἶκε εαεν(ἡ 
[ταμάεε απἰπιές ε[εγτὶ ας εοίδεεςγο. | 

(1) Ἐν ἁ.λήοις. Τα ο. Μοτε]. 4ο (Θο]κο[. 

ΤΩΠΙΟ ]4Πι Ι6ΠΙΡΟΓΟΘ πθο {ος α {6 ΙΠ{εγὰθ 30- 
εερί, ἰαιηοίδ], μὲ ριίας, ἰά οχροίοΠ8 : πος {ρ5ο ο 

ον ἱερίέ ΒἱΙ]. ἵη οἁίι. ἐν ἄλλοις, 
(5) Προκόαπτοντας. Ιἰα οοἆ., Μοεε|. 4ο Οοπιῦε[. 

Τἱμο86 ΙΠ οᾷἱἰ. προχόπτον. 
(9) Σκεπάξοι. Ίια «οὐ., Μοτο]. 4ο (Οοπιροί, ἵη 

ο{ξ. σχεπάζη. 
(10) Αἰίαρ ΟΙΥ. Βεγὶρία Ἱηεθτίο {6ΠΙΡΟΓΘ. 
(14) Τιµασθαι πατέρα. 09. 1406, οἱ Ο0οπ)οί. 

πατ ’ ῥατέπίε». 
(14) Νυν μὲν οὖν. 9ἱο ἱ]άδπι. ἵη οἁ]ί. οὖν ἀθοὶ. 
(10) Ἀντεπιθείης. Ἱια «ος. Βομ. οἳ Οοπιθεί. ἵπ 

ΠΠΕ μη, 
(14) Λας ΟλΙΠΙ. Θυρὶρία ἱποοτίο έεπιροτο. 
(19) Σοὔῦ γράµιµατα. Μοιιος.οἱ Μοτεὶ. σοῦ γράμμα. 
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(ο σογἱρςί, ππίπιο ἀυρίιο φαἱῃ ἰά εἰἶπη εχροίθη« ᾗ ἐπέσταλχα (10), πείθοµαι δὲ ὅτι χαὶ αὐτῷ ποθοῦ ντι. 
έεπι. 0Ο Ἱηρεμίθπι οοβββΜΊοηα6πι 40 ὁθείάίαπι, ΤΘ 
ἀΐοαπι δίμροτεπι! Ῥεηθ αποφιο ποὺίφ, αιιαηί1πη 
Δά θΟΠΙΠΙΙΠΙ αξί[ηεί, Αγραπίλοιιέως τοδἷι : Ἱία ἀἷν 
ἀογπιίπιις. Ὀδί ποὺίς ἵ]α εαδα]ῖίας Ἱ αυἱ οοπιπι- 
πέδ δ6ΓΠΙΟΠΕΒΦ οἱ οσέ5, οἱ ἀπὶοίφ ἰ] ας Ρετεηπἰβ 

[οη8, μηάε Ὀαηγίεβαποιις ὃ Εφιἰάθηι {ρ5θ θἱ οχθγρο 

εἰ ρυ]νεγειη οχειίο, ᾳιοπιαάπιοάυπι Αολίὲ δα αἱ, 

ογἱι6 1ᾳ Ιἱοθί (ν6Γθος οηίτη ἀἱοθτο}, 40 βδίαπῃ !ιο- 

οµΜο. Νε πιο, φιιῶδο, ομγ]ἱἱατὶ οχἰθιίιηοδ. Τι νθγο 

εοφυ]άἆ απι]οἰιίαπη Πρδίγαπι οµγ6Β, οἱ Πιιογίφ ἰυἱφ 

οοηδρίουυπι οί. | 

οὐχ. ΛΡΌΟΠΙΟ, 

Ὢ τῆς ἁργίας, ἵνα μὴ εἴπω τῆς ἀναλγησίας ! 
Μικρὸν καὶ ὁ ᾿Αργανθώνιος (17) ἡμῖν εἰς ὕπνου 

λόγον, οὕτως ἐκαθευδήσαμεν. Ποῦ μὲν ὁ θίασος (16) 

ἡμῖν ἐκεῖνος, ποῦ δὲ οἱ χοινοὶ λόγοι χαὶ σύλλογοι, 

καὶ ἡ γλυχεῖα πηγη χαὶ ἄφθονος, ἀφ᾽ ἧς Ἱρυόμεθα ; 
Ἐγὼ μὲν οὖν χαὶ διανίσταµαι, χαὶ τὴν χόνιν ἆπο- 
σείοµαι, χατὰ τοὺς Αχιλλέως ἵππους, ὁὀψὲ γοῦν 

(ὀχνῶ γὰρ εἰπεῖν ), καὶ τὴν χαΐτην ἀνασείομαι. Μή 

µε χωμῳδεῖν ὑπολάθῃς. Σοὶ δὲ εἴ τι µέλει τῆς ἦμε- 

τέρας φιλίας, ἐξ ὧν ἐπ.στέλλεις δηλωθέσεται. 

ΣΜΑ’. ΑΒύΥΤΡΙΩ (19). 
Ηαμο ερὶεοίαπι ετιγεπεῖε υἱία (τεφοτίϊ ἀῑεῦειδ δεηἰρίαηι θοπείαί ; φαίρρε φιιαΝι φεγὶρδἰί εωπι νὶκ (οἱ τὰ να 

δο]ηε][]4 ακρεγδκκοί, μὲ ερίγατα [εετεῖι. Αθιφτίυ [αμεία ρτεεαίμγ. 

Εαπια βοποΓΗπῃΙ πυπίία ηοΡἰφΦ ΠΙΘΙΠΟΓΔΤ6 ΠΟ ἵη- ῃ Διάττειν σε ὡς τοὺς ἁστέρας, ἄλλοτε κατ’ ἄλλο 

(εσπηἑ1!, {ο θΗιἱσασθ βίε]ασυπη Ἰηρδίας, αὶ πιοὰα 
ἵη Άας, πιοᾷρ η Ἱ]]α Ὀατματίος ου ῥΡατίο εχ- 
ογἱατίδ: πιηο δἱἱρεμάία πη]ιαεία οἵ 4ΠΠΟΠΔς 6Γ0- 

δθπάο, πυπο ἵπ 199 τορῖρ εοπδρδοίαπι ου] βρίει- 
ἀἱ4ο ογπαία Ργοάειπάο. Ώευπὶ ῥτδςαπι”ς υἱ ευὶ 
[αυκίο , Ρτοιί Φαᾳυυπι 68, εοηδέα, ἂά δυηπλυπι 

εγλάαθ ἀἱρηίιαιί ρταάμπι, ιίᾳιο οοπἰαὈθβεθη( 
φυαπάοαυθ εοηρρἰουΙ6 ΔΡΡΑΓΘΑΡ : ἰδυία οπίπι γἱέο 

ο ποῦίφ Ἰπδβί επί, αωαμία αἆ τεβρἰγαιίοηεπι 
βοἼαπ δμ[[είαί, 

οχι. ΡΕΤΠΟ. 

µέρος τῆς βαρθαριχῆς ἀνίσχοντα, νὺν μὲν σιτη- 
ρέσια ατρατιωτιχὰ παρέχοντα, νῦν ἃξ βασιλεῖ φα: 
γόµενον μετὰ λαμπροῦ τοῦ σχήματος, ἡ τῶν ἀγαθῶν 
ἄγγελος φήμη ἀγγέλλουσα ἡμῖν ο) διαλείπει. Γὐχό- 

µεθα δὲ τῷ θεῷ χατὰ λόγον µέν σοι πραϊοῦσαν τῆν 
ἐπιχείρησιν, ἐπὶ µέγα σε προελθεῖν ἀξίωμα, χαὶ 

φανΏναί ποτε τηκομένῳ (20). Τοσοῦτον γὰρ µέτεστιν 
ἡμῖν τοῦ βίου, ὅσον ἀναπνεῖν µόνον. 

ΣΜΙ’. ΠΕΤΡῃΩ (91). 
6εγπαπαγαπι Θτεφογὴή εβἰείοίαγαπι αΦπιεκ εἰαμοίί ᾖαε, 4µαπι αά Ρείταηι οεγὶροίε. ὗαμι επὶηι αλ Πἰδ 

δεπεοἰυίο (ποτροςιθ [Γαοἱίδ8, ὁ υἱέία ἀἰεοδξεκιγαε, Πηθίιι 4ο δο]ἱοἰίμάϊπο ἀϊδεεδδις Ι8βοΓ8Η8, η ΠειέπίθΕι 
πιογίεΠι ἐπδρεοίαθαι. 

Ὀ]ιίαγπο {6ΙΠΡΟΓ6 α]ίος αἳ Ἀἱίθγο τοπιοί! [αἱπιις, 
θἰφυθ που πΠπυίιο οοηθ6ρεοία πυὈίς [τμὶ, πθο Ρο 
Πιίθγα» οοἰἱοααἱ οοπεϊρἰι. Ὑογωπι ἠαπο ἀἰδ]αηοῖυ- 
Ἠθίη ϱΟΓΡΟΓΙΠΙ ἀπηίαχαί, 40 ΠΟΠ Ιίθπι ΑΠΙΠΙΟΓΗΗΙ 

6856 οοηβἆο. Νιπο ἁυίθπι ΟΠ οερᾶβίο 66 ο[εΓί, 
εξ ρΙείαίοπι ἔααπι δαἱυἱο, οἱ νἰοϊβαῖπι α {9 Ρείο, υἱ 
Ρῖο ποδίς, αυἱ ϱἱ δοηθοἱυίς, δὲ ΠΙοΓΡο, οἱ νἰί αοίο, 

406 ἀΐδοθβφιι 6 υἰέα αηδίιι ας δο]]οἰέμάίπο ἱαῦογαπις, 

Ρ:6ς66 αἆ Ώδυπη αληθαφ. 

ΟὀΧΙΗΗ. Δῦ ΕΥΝΛΟΠΙΟΝ ΜΟΝΛΟΙΟΝΕ, 
ΡΕ, ΡΙΥΙΝΙΤΑΤΝΕ. 

νοσβγῖ, « [οσίο, ἱπφμ]ῖ 6οπδεί., αιιοἆ Ρραιίο 

Πλεῖστον ἐμακρύναμεν ἀπ ἀλλήλων, μήτε χατ) 
ὄψιν πλησιάσαντες, μήτε δι’ ἐπιστολῶν ὁμιλήσαντες. 

θαδῥῷῶ δὲ ὅτι σωμάτων ἐστὶ διάστασις, ἀλλ οὐ 

πνεύματος. ᾽Αλλὰ νῦν ὅτε χαιρὸς, χαὶ προσαγορεύω 

σου τὴν εὐλάδειαν, καὶ προσεύχεσθαι περὶ ἡμῶν 

ἀξιῶ, χαὶ γἡρᾷ, καὶ νόσῳ χαµνόντων, καὶ ἀγωνίᾳ 

τῆς πολιτείας χαὶ τῆς ἑχδημίας (22). 

Ν 

ΣΜΓ’. ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΡΙΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ, ΠΕΡΙ 
ΘΕΟΤΗΤΟΣ (95). 

Πεμ {πι φοἱιοἰε, Ἰστέον ὅτι κατά τινας ὅ λόγος ἀμφιδάλλεται. Φοἰοπάυῃῃ ορ Ώπο ἐΓδοἱβίπα ἱη υδρία 
αι ἱπίτὶσαίῖος, πθο ἰἷς Ιαπηηίθιις πἰίθαί, αἶριι (στερον]ὶ 

1οσια. Ἐρο ροιίαφ αριείστη θχἰβιίπιεπι, δἷο 4ὔθαςο γάοπίας ΟΠΙΙΟΒ (ἀΓερογί οναγαοίθγεθ. » (οἱθ. Ιαπιεπ 
Ιααἰπιαδ, Ἠ[ία οεΙδητα αι οὐσεγυαοπε, ἱπίεθγιηε 
αμίέπι ὮὉ. ΟΙεπιεπεεί ἴπ αγθΗΠΙεΠΙΟ οἷο ᾖαθεί. --- Ερὶεί 

πο. --- δίο 8. ἀε (οδιίαο ἵπ ποῖς; Ραϊογ 
α αά Ευαστίισπ, (μα ἰπίεγ ογαιἰοπέε οἱἶπι Φ9, πο 

(16) Οὔτε ἐπέσταλκα. ἵια οοἆ. 1405, οἱ Οοπιρε[. Ώ «Απ 5ο, 5ίι6 Ροδίμ]αγθ γἱάρία, Ργοροπῖϊ Οοπιοί. ; 
ἵη οὐ]. ἐπέστειλα. Μος, καὶ αὐτῷ. δαρῥρἰεπάνπι 
νἰάείυς, αἷι Οοπιὺοί., χαὶ αὐτῷ σοι, δἰεφιο Ἱερίί 
ΒΙ., αυἱ Ργο αὐτῷ ρνγορουίί αὐτό. 

(17) Ἀργανθώνιος. ΑΓρδΠΙΙΟΠΙΗΒ, τεχ Ταγιεβείο- 
πι, οἱ ΑΠΑΟΓΘΟΠ Ρροεία οεµέη οἱ αυἱἰπφυασίηία 
επουί!ς 4ηπος; ἰγεορηίος γἰχίρ5ο γοἱιηί αἱ. ΜΟΣ, 
γο εἰς ὕπνου λόγον, Μοπίαο. οἱ Μογε]. Ἱερυπί εἰς 
πνον λόγου. | 
(18) Ὁ θίασος. Ἱία εοἀ. 1405 οἱ Ρας., οἰομιιθ 

Ἱερίασο γὶ]ἀοίως ΒΙΙ. Ιπ οὐ{{. θείασος. 
(19) Δίας ΟΧΙ. Θοπρία ἱμ οχίτοηα ν]ία, οἱ 

{ογίο Απη. 799. 
(10) Φανήγαί ποτε τηκομένφ. Ἠαηο Ιοοίοηοίη 

Ιονὶ Ιαπιαϊιθ Ππυίαι]οπο δἱί ἑοχίιι5 οοὐσθεεί. Γη οα!!. 
τήχοµεν. Ἠιιπο ἱουμπι υεγι Μοτεί.: Βειπι Ργεεᾶ- 
μι μὲ εαρία ἵνα ταἰοπὶ εοηΦεΠίαπεο εί [ε[ῖοὶ Ρτο- 
θγεξδιι αά ΕΝΤΙ ἀἰφπίϊ αἲῖδ φγαάωπι ΡΤΟΠΙοΌΕαί, πίφκό 
υἱάεατῖς αἰφμαιάο. Νοε μίφιε [αθεδείπιμςς ἰαπίιηε 
οπίπι υἱία ποθίς οἰα[ἐς εεί, µί αρίτατε εοὐωπε [εεαί. 

(1) Λία ΟΙ ΧΧΧΥΙ. δεηρία εχιτεπίς ἀῑεῦιθ 
6γοροτ]]. . 

(25) Καὶ εῆς ἑκδημίας. Ο0ἀ. Ῥα858. καὶ τῆς 
Ἐχχλησίας. . 

(20) ΛΙίας Ογα!ῖο ΧΗΥ. Βιήνία. νο] ροῖ]15 5ιιρρο- 
αἰε]ίία. --- Περὶ Θεότητος. ὡοἱυ. ὃὅ αάῑῑι μαθητην 
αὐτοῦ, ἀἰεείρμίνπι 18. 
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θεπαίπκε, εεά οκρροα τέως εεί [εικς. Έως εἰ! ἀἴεεγε ενΠι Ρε[ασὶο (35): Ὀϊ οηἱπῃ ΡΟΓΠΙΔΗΔΠΩ 6456 Ώου Ρυΐοπι, 
εοβίέ (πι ςιγΙ! ἀῑδθίπολίμάο, ἐμπῃ ρεἀεσιεῖς ἡαφ αο Ρἰευείας 86ΓπΙΟ, παηήπιθααο Νασίαησεπί ϱΙερβηϊία! 

"οί ϱγληἰλίεπι γεάοῖεηδ. Τὲ({ειποπίῖς ος ή ᾗαπο ερὶειοίαπι ΠΟΠ ε8δ6 (σγεροτὶϊ ετἰσίΐπιαί, πες εἰοφμέΗεεἰπιῖ 
είψίΗπι οπα(οτἰς γεάοίθγε, ἴπιο ἱπεριῖς ταοπίδια υοοἱθ2φιό ἱρεο παάϊφπίᾳ 5οαίετγε. Οὔεετυαί ἀοοίις Οοἱεί. (241, 
ερἰεδοίαιπ αά Ευαφτῖμπι ΤΠεοίοφο (πο ἵὰ πι. Πεφίο 1189 εἶτεα [16 φμαεἰἴοπμπι Απασιακί. εγω εἱ 
εἀἰεῖε ε)κάεπι Απαφίασίἰ φκσε(ἰοπίθκε Βαδί[ίο εαάεπι αφετὶθἰ(ν, Ππα[ίοφμαε οἰίαπι ῥτοδαθί τις ἵπ πιδ. ἠἰάειι 
Πεφίο 1413, Ίιεπιφμε Ὀσκατεο αριιά ]αιπδεεῖμπι Ἴ06 Θγεφοτῖο ΝΗ ΔΕΟ ἐγίθμίεκη, 6ἱ (απφιιαηι ἐ[έμς {αμάαίωτ 
αὐ Εμιηήπιο, Ῥαπορίϊις ρτῖπια ρατίθ, εἰ[ιίο «εειμµᾶο. Α (στοφοτίιο Δαχίαπχειο οτἰρίαπι Παπο ΗΟΠ 656 ορί- 
δίοἰαπι σαϊ εωπι ψἱγὶ ἀοοιὶς α[ήτηιατε. [Αάάε φιοά πεφιε Νἰεείας δαπιάέπι οΓαΙἰοπέπι (απφμαπι Νατίαπτοηί 
[είωπι αθπουἰρεο υἱάείμτ, φιὲ εαΙπ υἱάθίίεεί {π εἰ εοπιπιεπίαγἰἑφ ργατεγἰεγί!{.] 

Σφόδρα τε θαυμάζω καὶ λίαν ἐχπλήττομαι τῆς Τεμεππεηίθς (6 δυ5Ρρἱοἴο, 806 ΦΙΠΠΠΙΟΡΟΤΟ ργυάθη- 
νηφαλιότητος, κ. τ. λ. Β (απ {απι αἀπιίγου, οίο, 

Υἱάε Ηιίετ ορέτα εαποἰ (ογεφοτίϊ Νυεεεμὶ πιοΙ εἀεμάα. 

ΜΟΝΙΠΟΝ ΙΝ ΕΘΙΕΝΤΕΝΜ ΕΡΙΡΤΟΙ.ΑΝ. 

(61 λπο. Υεἰ. Ραίγ. ΒἱΡίίοΗ., ἱ. ΥΙ.) 

197 δημόπίεπι ερἰεἰοἶαμι Βα [γε ἱπεογίρίαπι επ απιρ[ἱεείπια γεπεία 9. Ν αγεὶ δΙθ[ΙοίΠέες εοάϊεε ΙΧΧΧΙ, 
σµί ὃ. (τεσοσΙϊ Νασίαπτεπί ερὶείοίας 268 οοπ(ἐπεῖ, ετµἰί . 6. Απιοπῖμς Βοποίοταπηξ ας [αἰιὸ γεάάἰίαπι οκ(- 
θαυ(! αΏπο 1198 ἵπ ορεγε εἰ είς; Μειιοτῖθ ρες βεγν]γε α|!) Ιςίογία Ιειιδγαγία ἆ Ἱια[ία, !. 1, ρ. 1, ρ. 55. 
Εεί ἰπ εοάίεε ερἰείοἷα 180. Όε εκ]κε σπἰάεπι ερϊειοία ἱπιεφτίέαίε πεΙπο. μί υἰάείµγ, /κγε απιδίφοί, εἰ εεγπιοπἰε ἵπ 
ρτὶπιία εἰεσαπίέαηπι «επ(επἱαΓμπιφμε ϱγαυἰ{αίεπι δρεεἰεῖ. Νεημέ ποῦμπη ῥγαίετεα Βακ[[ἶᾳδις ΠΟΠΙΕΠ αριά Ναξίαι- 
ΦεπΗΠι. Ὀιμο εμίπι εαγπιίηα [ιπευγία ρτοδέαΝ!έ ἱπίεγ εα φπ ἵπ [πεοπι εχω Μιγαἰοτίηδ, ΦπΟΓΗΕ αἴἰεγμΠι ἵῃ 
Ειδείμπι οἱ Βαβίιδαπι, αἰίεγαπι ἵπ Οεογµίυπι Ῥαςἱ1ή6ςαΗ (γαἱγοπι υἱάθαε οχατγαία {εαΓΙΗ. οίπι 40 εἰ 50, 116 
491, 199, ρ. 1109): αμί ργοϊπάε Λαμά ἱπιπιεγίο φις εοπ]οίαί Βαεί[ίεεαπι εαγπιίπε α (σγοθογίο εεἰεθγαίατε 
ἑαηιάεπι ϱηι ἑ[ία εδεε ομἰ ερϊειοία λαο ἱπδετίθίινγ. (αἴετηι Τ]εοίοσµ εἰάειπ [ογίαδεε Βαεί[ίροα εοτὶρεεγί! 
«αἱ ζµαπι ἐα ἶραα (ειπρεείαίο αἰίαπι ἀκαῖί ερἰκιοίαπι (σγεφογίκε Νψεεε. 

ΣΜΔ’. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗ οὐχιΙν. ΒΑΡΙ98ΑΕ. 
Εὶ μὴ περιττὸν τὴν πονοῦσαν ἐγεῖραι πρὸς πύνους.α Χδὶ βρεγγᾶοβπθεΠ) γάθλίυγ (6 εΠίγο ]άπι Ια00- 

οὐχ ὀχνήσω, τῆς χοινῆς ἔνεκεν ἀσφαλείας, ὅπως ἂν 
δύνωµα:, τὴν σὴν ἐπιῤῥῶσαι προθυµίαν, οὗ χατὰ 
προσθήχην ἑτέρων τινῶν, ἢ ξένων παραγγελµάτων, 

ἀλλὰ πρὸς ὑπόμνησιν τῶν ἡμῖν τε πολλάκις εἰρημέ- 

νων, χαὶ σοὶ συνήθως ἐχπονουμένων. Ταῦτα δέ ἐστιν ' 

ἄγειν τὴν ψυχὴν τῶν λυπηρῶν ἀνωτέραν τῇ περὶ τὰ 
κράτιστα διατριβῇ, ἀποχρίνειν τῆς διανοίας πᾶν, 

ὅσον ἀρετῆς ἀλλότριον, καὶ τῆς σΏς ἀνάτιον γνώμης, 

συντείνειν ἑαυτὴν πρὸς εὐσέδειαν χαὶ πᾶσαν εὖχο- 

σµίαν, λεπτύνειν τὸν νοῦν εἰς τὸ μηδὲν µήτε δέχε- 
σθαι μήτε φρονεῖν ἀνεξέταστον, κρατύνειν τὴν φρό- 

νησιν κατὰ πάντα καιρὸν, Χαὶ πάντα τρόπον τῷ 

σπροσομ.λεῖν ἂν ταῖς τῶν προλαδόντων ὑποθήχαις 

ὁσίων, προτάττειν πάσης ἀπεχθείας χαὶ φιλίας τὴν 

ποὺς τοὺς οἰχείους χαὶ ξένους διχαιοσύνην, σύνοιχον 

ἔχειν καὶ συνόμιλον πάντοτε τὴν σωφροσύνην, ἑῤφι- 

ζωμένην εἰλιχρινῶς τῇ ψυχῇ, καὶ παγίως ἱδρυμένην, 

μὴ συμμεταθάλλειν τὸν τρόπον ταῖς ἀνωμαλίαις τοῦ 

βίου καὶ μεταθολαϊῖς. Οὔτε γὰρ ἓν πενίᾳ τὸ φρόνημα 

τοῦ βίου συστέλλειν εὐπρετὲς, οὔτε ἐν περιουσίᾳ µέγα 

φρονεῖν ἀαφαλές” διὸ δᾗ κράτιστον ἀσχεῖν ἐν μὲν 

τοῖς τέρπουσι τὴν ἐγκράτειαν, ἓν δὲ τοῖς λυπηροῖς 

τὴν χαρτερίαν, ἀμνημονεῖν τῆς παλα:ᾶς περιουσίας, 

πἱτεῖν τὴν αὑτάρχειαν, στέρχειν τὸ διδόµενον, ἑλπί- 

ζειν τὸ βέλτιον, χαὶ φέρειν πράως την τοῦ σώματος 

ἀῤῥωστίαν, ἐπὶ μτδενὶ μεμφιμοιρεῖν, μηδὲ σχετλιά- 

ζειν, ἁλλ᾽ εὐχάριστον εἶναι περὶ τὴν Πρόνοιαν, ὅση 

τις εἴη, γαὶ κρύπτειν πολλάκις τὰς αἰτίας τῶν Ὑγινο- 

µένων, ἀλλ᾽ οὐχ ἀμελεῖν τοῦ πρὸς ἀξίαν, πρὸς ἣν 

ἀποδιδοῦσα (24) λογίσου πρὶν ἐξειπεῖν τὸ λεχτέον, 

(95’) Ρειαν. ἴοπι. [ Βοσπι. ΤΛεοί. 6. δ. ἃ ὅ, Ρ. 151. 
ο κά ΠΠ Μοπκπιεν!. Ρεείοε. τας. η πο., 

Ρ. ου0. 

ΤαµίοΠ αἆ Ι4ύυογο Ιπείίλγο, ἱύΙη η Ἠαηπο Τδπι 

αἰαςγθ ραάϊάπι ρτο υὶγί οοπβγπιατ οοπιπηίν 

υἱ1ἡ1έα1ἱς ᾳγωίῖίᾶ ΠΟΠ ΓεοδΑῦ0: ποη 4 ηυ]άθδιῃ 
Ρίαπε Ώονα (1Ρὶ πιοπἰ(8 (ταάςπα, ϱοἆ 638 6ΟΠΙΠΙΕΠΙΟ: 

Γ4Π6, 1 68δρο ἀἰσίπις, ἱπ ἠυἱυιιβ 6χ6γοςῖο {9 

Πιαχίπιο οοποιθνἰα]. Εα ουηἱ: οΠἱπΙ α[Πἱείί0. 

μ]υμς 5υροΓίοΓ6Πι οοηβ/{(υ6Γ6, ΠπΙδΡιι2 Η]πι]ς ἵη τδὺιις 
γδΓρΡΠάθ : 8ε06ΓΗΘΤΓΘ ἃ Πηεηίθ έυα αυ]άπυίά α γίΓ- 

ευία οί αἱἴθηυπῃ, ἀΠίΠΙΟ(6 ἴυο ῥγοσθις ἱπήίρηυι : 
(θιπεἰ]Ἰρόδιη αἆ ρἰθίαίθιη οἱ πιοετγαίίομθπι ΟΠΠΠΘΙΗΙ 

6ΘΠΙΡΟΠΘΓΕ : {18Πι 40µ6ΓΟ ΙΠΕΠΙΘΠΙ, πθ ϱἱἆ απιρ]ὺ- 

οἰαίμ5, στο ηιίά εοβἰεί, (υοἆ Ποπ (ωογίἱ απίσ 
νομος ἀϊδομρδυπ : ἴο ἔμαυό απ πι οπηπἰ ἱδμι- 

Ροτε οἱ πιο(ᾖς οιηπίΌις οοΠΠΓΠΙ4ΤΘ, δαβοίογωπι αιὶ 

Ὦ πο ΡΓΦΕέΦΘΟΓΘ, ΠιοΠΙία οοπἰεπιρ]αηάο: οάίο εἰ 

απιοἰεί οπιηί ῥγᾶ[εγτό }αςέ(ἶαπα Φηυἱέαίθδμι(υθ {η 

ἴμοῬ οἱ εχίγαηϱος: ἰεπροιαηίίαπι 198 ἱησεβεαπίογ 
εοἱθτε, ηπ ρο[]άλς ἵΠ αΠίπΙΒΠΙ Γαάῖοςςφ αραῖ, οἶαιε 

ἤρπια οἱ χα βδιπρεῖ Ἠτοδί: Πο εοπιίογο, υἱ 

αἆ Ἡη]υφο γἱί υοἱρίμόίπος Ἱππιπίαίομοδημο 
ἴπιυὶ ἱπιιπμεπέαγ οἱ πιοΓθ». Ναππ ουπῃ ἱη Ρ4ΙΡΟΓ- 
ἰαίο 4ο πιίφογία [ταπβί απίπιαπι (ωγρο θέ, ΕΠ 
τοτµπῃ οπιηίµϱ αΠποπίῦςς «ορί{ς ἱηβο]οπίογ οΠογηί, 

πηἰπιθ [υἱῶπ. θµ.πι οὗ Γγοπι ρυ]εμεγπυπι οί 
Φοευπάῖς η τοῦ» «ΧΘ6ΓΕΘΤΟ οεοπἰ)πεπίίαπῃ 6ἱ πιούθ- 

γα(ίοποπι; ἵπ ἀἀγογείφ οΟηίγα ΡΓῷ 56 {6ΓΓ6 ΡΛΙΙΕΠ- 
εναπι δί4πο οομφίαηίίθηι. Ὑείεγίς ργφίογεα ΑΡ 
ὁαηίΐᾳο οὐ] γίδεί ἀθεοί, 4Πγετο ααηίπῃη γ]σθι] 
φαΐ 9266 Ρρονείί , ουἱαῦς 2εφιἱεφοθγτὲ, 6ΡΟΓΑΓΟ ΠΙΑ" 

Ιογ: Ραίἰεηίογ (6ττε οοτροσίφ Ἱπβγήηέαίσκ; ΜΗΝ 

(9//) Απεδιδυῦσα. ΟΓΑ ΑΦ Ἰλβ6ΛΒΙΙΙΗ ἀπ βμ- 

500214. Βολς ΟΝΑΝΣ!/, 



ὀ8Ί Ῥ. 6βΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΡΟυΙ ὃξςὃ 

ἆς 6 οὐπιιοτὶ, πθ(ιθ ἀοΐετο, 9εά Ῥγονίάεη[ία, Α καὶ πρὸ τοῦ πρᾶξαι τὸ πρακτέον" οὕτω γὰρ δὴ 
αμαπίυίαουπηιαο ἆδπιμῃ δῇέ, ρτα(ἷαφ Άβοτο; (6Ρετο 

«:9ρ0 3 ἡδ4ς 6ογυπ., (πε Παηπίς πι]ηίπιο Τετο Π8- 
ρῖῖξας, αὐθ ευ ἀἱρηίιαιίς δἳι, δἁ 4081 [8ο τοδρί- 
οἷας, αΠίς(Ν Δι αυἱάίΙΔΠΙ ἀἱσαδ θ8ἱ 4Ρ45. 14 εΠΊΙη 

εί, υί πι]τις {9 ἀῑοιὶ πδ(ιιο [αςϐἱ ΠΠ ρωπὶ- 
(θα. Ὑδιίπι δἷο θχὶφίίπιος ἰ9 Ώοη οχἰθγπὶς ἱπάνπιοη- 
9 ἀδοογατί. Φεπιΐπας ας φοἱἱάφθ 9Ρ686 αὐοίο, Ρᾶι!- 
οτυσ εθεάπι ἱπάἱροπιίαπι αίυς [ΠαραΙἑλίθπι. 90: 

[άφ ᾳαἱρρο ἁἰν]είδ ποη ἵπ ο ἰίδ διπέ, υοά πια 

Ροβφϊάθας; οεά ἵπ Ἠοῦ, αιοά γ6εῦας πι] π0η 
6Ρ639. Ἠοο οπίπι ἵη {6 ἵρθα οδί; Πιιά ἵη τεῦις 
εχἰογηἰς. Εὰο ΔΠΙΠὐΠΙ οΟΠΠῃΟΠΑΘ Φηυἱἰαίθ, ΠΙΟΓΟΦ 
πιοάθείία, Πηριιαπι Ὀγονἱ]οαιθηέϊας αἴιθ Ἱία ουΓα, 

υέ οσος οαρυί ορογἰπιθη!ῖς, φυρεγοῖ{ῖα οοπίγαο(ιο- 

ἔσται σοι πᾶν τὸ ῥηθὲν,  πραχθὲν ἀμεταμέλητον. 
Εὐσχημονεῖν ἠγοῦ μὴ τοῖς ἔξωθεν προχαλύμμασε, 
πλοῦτον νόµιςε Ὑνήσιον χαὶ βἐθαιον τὴν ὁλιγό- 
δειαν οὗ γὰρ ἐν τῷ πολλὰ Χχεχτῆσθαι τὸ πλουτεῖν 
ἐστι βεθαίως, ἀλλὰ τῷ μὴ πολλῶν δεῖσθαι. Τὸ μὲν 
γὰρ ἐπὶ σοὶ, τὸ δὲ τῶν ἔξωθεν. 'Ῥύθμιζε τὸν μὲν 
τρόπον ἐπιειχείᾳ, τὸ δὲ Ίθος ἀταραξίᾳ, τὴν δὲ γλῶτ- 
ταν βραχνλοχίᾳ. Διὰ δὲ τούτων χόσµει τὴν χεφαλὴν 

τῷ σχἑπειν, τὰς δὲ ὀφρῦς τῷ κατεσταλμένας ἔχειν, 
τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς τῷ συνιδεῖν, χαὶ χοσµίως βλέ- 

πειν, τὸ δὲ στόµα τῷ μηδὲν ἀπρεπῶς λαλεῖν, τὰ δὲ 
ὥτα τῷ µόνῳ τοῖς σπονδαἰοις ὐπέχειν, σύμπαν δὲ τὸ 
πρόσωπον τῷ ἐξ αἰδοῦς χρώματι. Ἐν πᾶαι δὲ, καὶ 
διὰ πάντων φύλασσε σεαυτὴν ἀμόλυντον, ὥσπερ τι 

πθ, 001108 πηοάθεἰο ἱπιι]ία, οΓα ἀθοθηίϊ Β6ΓΠΙΟΠΘ, Ὦ χειµήλιον ἄφανστον. Κόσμος Υὰρ οἰχεῖος, πρέπων 

4165 Ἰοποδίῖ ἁμηίαχαϊ δογηιοπἰθ αιά]ία; ἰοίβῃι 

ἀεπίαμε {αοῖοια 0 οο/οΓ6, αἱ γοτεουηάίαπι Ρτς 66 

(ογαί. ἵπ οπή δι αμίεπὶ οἳ Ρ6γ οιωπία [4ο ἰθπιεί 
ἱροσπι ἱπίβοίδιῃ ουθἰοάία5δ, υἱ τθπι ΡγεοδαΠη. 

Ογπαπιοπίιὴ η Ππυ]ίογαπ ρτοργίαπι, εἶδιθ 

ΠηιἈχίωωθ οοΏνθηἰθηβ θ8ἱ δαΠοἱἱπιοπίᾶ, οβδΜἱ{35 Δί411θ 

γυναιξὶ, σεµνότης, εὐστάθεια, σωφροσύνη. Τρυφὴν 
νόμιζε χαλλίστην ὁμοῦ χαὶ ὁάστην, τὴν χρξιώδη 
τροφήν. αὕτη γὰρ καὶ καθ) ἑαυτὴν ἐπαινετῆ , χαὶ 

πρὸς τὸν ἓν σωφροσύνῃ βίον αἱρετῆν καὶ πρὸς ὑγείαν 

ἀρίστη, καὶ συµµετρίαν, χαὶ τὴν ἄλλην εὐχοσμίαν, 

χαὶ παιδείαν οὐκ ἀνόνητος. 
πηοάρβιῖα. Βε[ἰοίαθ ρι]ο]νεγείνηςς απ! ϐι οοιπραΓδία [46 ἶπιὰβ ἀωοίίο ([τιραίοπι υἱοαπις Ἠίο επῖπι 
ο ΠΙ ἱροο Ρος 6ο Ιαυαὐί]ὶς θ8ἱ, ἔωπι Δἆ πιοάθγαίο γἰνεπάπι οριαὐἱ[ἱ, ἔτι φαἱωἱ Ιηασίιμο οοΠίΘΓΘΙΙ6, 

οἳ τοἱἶφιιρ (οιμρεγημέ] οἱ ιποἆσθια γουίσᾳιθ ἁἀἰδοιριίπ πο ἱμα(]]]9. 

ΜΟΝΙΤΙύΝ 

ΡΕ ΘΑΝΟΤΙ ΘΗΕΟΟΒΙΠ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤΟ 

199 900 ΡνοάΠί ριήπιυπ 6γ6ο0ϱ Τοδίαπιρηίυπη ἰδίιά 8ΏΠΟ 1288, Βατηδῦς Ῥγὶδςοπίί 6υγ8, 
ΙὈ. να Ρε [ογπωμί, ϱ8Ρ. 00.1. Υουο Ρἱρπποπάυ5, ἀμὸος ηδοίας απαυἰςδίπιος Ὑαἰϊσβηςρ Ὀἱ0]11οί]ιο- 
ο οοϊοθς, ἱἀθπα Τοδἰαπιοπίυπ γα Δοουγα]α5 θ{],βίίπο γοάδΙυπη γυ]ρβανγ]{. ους θἱἰΔΠΙ Αηπαϊι- 
ῦια ἱηφεγιί Βαγοηίως (25), 4. ορ]εομοπίθις γηάἰσδίαπη, ΦοΠο]ίδαι Π]]αδίραίυπι. θυπί (8Ππ1οη 
αιὶ ἀωρίίοηί 8η δίηοθζυπῃ δί σγοροσ πιοπυπεηέἁπῃ. Ἡος Ιηίθυ Απάγεας Ἠἰνοίως (203), ες Πε- 
ἱεγοάοχίς. « Ἰά 58Ώ6 πΏΙ πηΐσυπα γίδυπη εἰ, Ιπαυέ, οἱ ἵ]]υά οἱ σγεροπίἱ Τοδιαπιθηίαπα αιιοὰ 
1ηθοῖομρις ἰαπίΐαάς, οἱ γἱ; αἆθο δἀποίμς, 1η Ρροδίτοπι το]απ/ά!ἰς {οδίβΊοπθ, Πθ Υθτθο αυἰάθηι 
αι άρετιί γἱίαπα αηἰθθοίδια, βάθπι οἱ ἀορπ]δία συ ἀοουεγαί, ἵη βΕΠΘΓΘ 5α]ίθπι ΠΟΠ οΟΠΗΠΩΔΥ6Θ- 
ΓΙ, Ώ]ο Ῥεῶοοθρίίπι {υτθυ]θπίςθίπ]ο ἴεππροτθ, Πθᾷιθ ἀΠΙΠΙΔΠΙ 5Η Ὦθο οοππιθηάδγοτ!ἰ 4ο 
{οπαροτα!βις ουἱ Ῥοπί5 φο]ἡοία». Ίη ιο οεἰδὶ οἶασθαί 5ο]]οίιιάο θ6]ὰβ οἵρα Ρ8υροΓος Ποῦ 
γυ]μαγίς,. Ἰη (δηίἱ {8πποη ερἰδοορὶ Τοβίδπηιθηίο ἁ]ίιά φαἱἀ ποη Ἱπ]ωτία οἰγουπιρθοΐὰς ]εοίοςυ 
γοαυἱδὶγοσίἰ. » ἨἩδοίοημς Ἠινοίυβδ. δυπί Θ018Π οχ ηοσίπίς, αιἱ 4η Ιορίήπυπη οἱ Τοδίβπωθηίυηα 
ἀωθίίθηί. « Νυ]]ας {απιεη ἀυρίίαπάί Ίουις, αἱ αἰί γἱγ ἀοοββείπιας Τή]οπιοπΗᾶυς ; πυ]]εαυο 
οὐἡἱοϊυηίυς γαἱἵοπες, άυε που 1θυἱ ορθ6Γᾶ ροδδῖηί γοβυίαΓἰ. » θαοἆ ἀιίοπι ΔΏΠυΠΙ οἱ ἀΐθτα Πι- 
Ίυ5 ΤοδίαπιεΠ!ἰ αροοἰα!, ἀἱο 3] πηθηςἰς Μαίὶ απηἰἱ 9δὰ οοπάαπι Πμὶςςο γἰἀοῖυς, ουπι αἆ Πας 
ΟοηδἰαπποροΠίαπ Εοο]θείθ ργαοςςσοί Οτορογίις5, οἰᾳυἱάθαι δα Ώδουίραί: (γερογίιιε ερἰεσο- 
Ρια εα(λο[ίεα (οπείαπέἰποροϊϊε Εοεἰεεῖαᾶ. ΄ 

(35) Τοπι, 1Υ, Ρ. ὅ9ὸ, α απ. 680, 
(25) Θγἱῃῖο, δα’. εβεοίπιε, Ρ. 500. 
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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΙΣΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ ΔΙΚΛΔΙΩΜΑΤΟΣ. ΕΝ Ω ΚΑΙ ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ ΣΩΖΟΝΤΑΙ 

ΥΠ) ΑΥΤΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΥΑΝΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. 

ΦΑΝΟΤΙ 6ΝΕΕΘΒΗ ΤΗΕΟΙΟΟΙ 
ΕΧΕΜΡΙΙΌΜ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΙ 

ΤΕΘΟΒΙΡΤΟΝ ΕΧ ΑΒΟΗΕΤΥΡΟ ΕΧΕΝΜΡΙΙΛΗΙ, 1Ν Οὐ0 ΡΒΗΟΡΗΙΣ ΜΑΝΟ5 ΦΌΒΡΘΟΒΙΡΊΙΟΝΕς ΕΧΡΘΤΑΝΤ, ΤΑαλµΜ 
1ρ6οΠ/5 ΟῦΑΝ τΕΣδτΙύΜ οὗ] ΦΌΒΘΟΒΙΡΡΕΒΟΝΤ. 

Ὑπατείᾳ Φ.Ιαδίου Εὐχερίου καὶ Φ.Ἰαδΐου Εὐα- Α 90] Εἱαυίο Επελετίο οἱ Εἰανῖο Ευπργίο, υἱγίε εἰα- 
χρίου. τῶν «πμπροτάτων, ἄρὺ µιᾶς Κα.ανδῶν 
Πα ουκρίων. 

"Τρηγόριος ἐπίσχοπος τῆς καθολιχῆς Ἐκχχλησίας 

τῆς ἐν Κωνσταντίνου πόλει, ζῶν χαὶ φρονῶν, χαι 

ὑγιεῖ γνώσει, καὶ ἑῤῥωμένοις τοῖς λογιαμοῖς , διςθέ- 

µην τὴν Διαθήχην µου (26) ταύτην ' ἣν κελεύω χαὶ 

Βαύλομαι εἶναὶ χυρίαν χαὶ βεδαίαν ἐπὶ παντὸς δ.κα- 
στηρίου καὶ πάσης ἐξουσίας. "Ηδη μὲν (260) γὰρ τὶν 
ἓ ιαυτοῦ γνώµην κατέστησα φανερὰν, χαὶ πᾶσάν µου 
τὴν οὐσίαν καθιέρωσα τῇ καθολικῇ Ἐκχλησίᾳ τῇ 
κατὰ Ναζιανζὰν, εἰς τὴν τῶν πτωχῶν διαχονίαν, τῶν 

ὑπὸ τὴν πρρειρηµένην Ἐκχλησίαν. Διόπερ χαὶ τρεῖς 

πτροεσττσάμην πτωχοτρόφους εἶναι, κατὰ ταύτην 

µου τὴν προαίρεσιν' Μάρχελλον τὸν διάκονον χαὶ 

γ1αδίηιῖε, οο δι [ίδιις, μτίαἰε Κασηπάας « απαγ]αδ. 

Ώτρρογιιιθ ερίςοοριις οπίιο]ῖος Οοπςίαπ!1ποροἱῖρ 
Εοςἱθβί, νινεηπΦ 40 ΡΓΙΔΟΠΘ, δ8ηοη6 ]ημάἱείο, ος 

ἱμιορεῖ» απίπιϊ δεηςθίυς, οὐπάἰάϊὶ ου Τδδίοπιεη- 

η : 4.4 αιἰάόπῃ ]1ύοο εἰ γο]υ η απιονίφ [ογο, 
δἳ αμανίς Ροίθθιαίο γΑίΙΠΙ 4ο ΠΓΙΝΙΠΙ 6896 : ]8)) 
δΗΏίηι Ππιθηίοπι πιθαι ἀθοἰαγανί, ΟΠΙΠΘΙηΚΙΙ6 ΠΙΘΗΙΙ 

αι υδίαηίίαπη ολο] ΝαλαηΣὶ Εοο]θθίῷ ϱ0ΠΦ6- 
ογατἰ, αἆ ῥµΡδΓΙΏ, αιιῖ 6010 θαοπ δυηί Εου]θφῖα, 
μαϊηϊςίθγίσηι. Ου οἴἶδιη 46 6884 το ]μχία Ώθης 

πιθαπι γοἱυπίαίειη αἰεηάίδ Ραιροείυις ομΓαί0γθ8 

ἱησιιί, Μαγοσ]]υ πι ἀἱάοοπαπι οἱ ΠΟΠΔΕΙΙΠΙ, 6Γ8- 
βοτίθιη Ἱίεπι ἀἱαοοπαπι, ᾳαἱ Γωἱέ ϱ [απι]ία πιο, οἳ 

µωνάνοντα, χαὶ Γρηγόριον τὸν διάχονον, τὸν ἐκ τῆς Ώ Ειφιαι]ίιπι πιοβασύασι, ααἱ οἱ {ρ6ο ΓΗ 6 ἆοπιο 
οἰχίας µου γενόµενον, καὶ Εὐστάθιον τὸν µονάξοντα, 

εν χαὶ αὐτὸν ἐκ τῆς οἰχίας μον Υενόμενον. Καὶ νῦν 

δὲ τὴν αὐτὴν συνείδησιν τῇ ἁγίᾳ Ἐκχλησίᾳ τῇ κατὰ 

Ναζιανζὸν φυλάττων, ἔχομαι τῆς αὐτῆς προαιρέσεως. 

Ἐλν οὖν συµέῇ µε τέλει τοῦ βίου χρῄσασθαι, ἕστω 

µου κληρονόμος ὁ προειρηµένος Γρηγόριος ὁ διάχο- 

νος καὶ µονάζων, ὁ Ὑενόμενος ἐκ τῆς οἰχίας µου, ὃν 

πάλαι ἠλευθέρωσα, ἐξ ὁληκλήρου πάσης µου (31) τῆς 

οὐσίας, κινητῆς τε χαὶ ἀχινήτου, τῆς πανταχοῦ µοι 

ὑπαρχούσης: οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἕστωσάν µου ἆπο- 

κληρονόμοι. Οὕτω μέντοι, ὥστε αὐτὸν πᾶσάν µου 

τὴν οὐσίαν, κινητήν τε καὶ ἀχίνητον, ἀποχαταστῆ- 

σαι τῇ ἁγίᾳ (38) χαθολιχκῇ Ἐχχλησίᾳ τῇ ἐν (39) Να- 

ζιανζῷ, μηδὲν τὸ παράπαν ἐπεξελόμενον (ὅ0), πλὶν 
ὧν ἂν ἓν ταύτῃ τῇ Διαθήχῃ µου τιαὶν ἰδικῶς χατα- 
λίπω, λεγάτου ἢἡ φιδεχομµίσσου χάριν ' ἀλλὰ πάντα, 

ὡς προξῖπον, ἀχριθῶς ἁποσῶσαι τῇ Ἐχχλησίᾳ, 

ἔχοντα τὸν τοῦ θεοῦ φόδον πρ) ὀφθαλμῶν, χαὶ εἰδότα, 

ὅτι εἰς διαχονίαν τῶν πτωχῶν τῆς αὑτῆς Ἐκκλησίας 

ποια. Νυπο γετυ ουπηάσπι αηἶπΙΙπ γεβίηθεηθ 6ΓΡΑ 
δαβ(ίασι Εοοἱοβίαπι ΝαξίΔηΣΕΠΔΗΙ, θ0Ὀόδθαι Ρρογρίο {πι 

Ρτοροβἰἑο. Οαπι ἰβίίατ οοπ(]ρογίέ 1πθ οκ ν]ια ἀθου- 
ἀοτα, Ι9Γ99 Πιοιιθ 6Ρί0 Ργορἀἰοίυς (γοροτῖυς ἀΐδου- 

πυθ οἳ ΠΙοΠασναΦ, ἀοπιθφιίους (υοηάφα πῃοιθ, 

4αποπ Ρτὶάσπι πιαηυωἰαὶ; ος υηἱνθγδα Αι ὑυραμίία 

πῃθα, Πιοδὶἱ δὲ ἱππιορίί, αθίουπαθ θα πεί δἷέ 

δςι. ΟΦΙ6Γῖ 6ΠΠΠ68Β, εχιαφιθἆςς 1 δαμίο. Πα αιι]- 
ἀθπι, υἱ ἱρ96 ΠΙΘΑΙΗ ΟΙΙΠΕΠΙ θμυβέαπί]απι, μηουῖ]θιη 
οἱ ἰπιπιοῬῖ]θιη, βδηοί οαίμοΙίος Νασ]αηχί Εες]οδία 
γοφυδί, η)! Ρρεηίίμθ υυάμοθης, ῥρεαίείηαδηὶ 

ϱ 000 1ου ΤδδίΦιπεηίο αυραθάσπι ρεἱναίἶηι γοἱίμσγο, 
ἱεραιὶ αυἱ Πάθὶἱ οοπηὶθοἰ ϱᾳγαίια : οδἆ ομιπία. υἱ 
Ρυορ1κὴ, ἀλίρεπίος 3103 οογνεί Εεοἱθρί, Εοἱ {(]- 
ΠΠΟΓΕΠΙ ργ οσοι] Ἠύςῃς, 5οἰεηθδᾳάθ 8: 4 ΡΠΙ6 

ἀοσγεξιὴ, με οπιπία πιθα [ας Εὐρ]θείᾳ Ρ411Ῥρο- 
Τυη πεηϊκέοτίο οεάΗέ : ἱπ θαπι(9ο Τ6πι ϱ6 ἱηφίτίι- 
επι Ἰῶτούυπι, μὲ Ρος ἵρουμι Εορ]οθία οπιΏία εἶωθ 

(Γαυύθ οοΏδοετεριυ5. 

προσέταξα πᾶδάν µου τὴν οὐσίαν προσχωρῆσαι, καὶ ἐπὶ τούῦτῳ αὐτὸν ἐνεστησάμην χληρονόμον, ὥστε δὺ 

αὐτοῦ τῇ Ἐκχλησίᾳ πάντα ἁπαραλείπτως ἁποσωθῆναι. 

(20) Μοῦ. ἤπο νος ἀθοθί ἵ οοἆ. ΟΗ1ᾳ. 
ο “Ηδη μέν. Εοτίο εα) ργο(δοίυ9 οδί 00Η9ί4Π- 

Ημοροῖ{μ. | 

(37) Πάσης µου. 00. Ορ. πάσης µοι. 

(98) Αγία. 0οἀ. ΟΗἱρ. αΛάῑε χαί. 
(3 } Ἐ».Ὀὺςαι Ἱη οοά. (Ορ. 
(50) Ἐπεξελόμενο». 09. Ορ. ὑπεξελόμενονο 
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ΞΘΓΤΟΦ η μοβρυπᾳιθ γεὶ πιθὰ γο]απίαίδ, Υαἰ ὑεα- Α ὮΤοὺς οὖν οἰχέτας, οὓς (51) ἠλευθέρωπα, εἴτε ἐξ ἐμῆς 
ιἱβίπιογι ῥραγομίισ ΠθοΓυΠι πιαηαίο π,θῃιι- 
πιὶθὶ :νοβ ΟΙΗΠ65 ηΠο οίἶαπι 1)θΓο ΠΙΔΠΘΓ6Θ νοἱο, 

οἱ ρυομίία δυ3 ἱρβίβ ἀἱ/δᾳιια ιι]]ο Ἱπιροάίπιδηίο ΠΓπια 

Ρειπηθηστο. Υοἱο ΡΓῷίεγτόα ἱαγεάοπι π]θυπι, 6Γ6- 
βοτίυπι ἀἰασοῦΗΠῃ, απ ου Ειυκία(Ώῖο πιομᾶςμο, 
πιμο8 οἶίπι 6 ἆοΙπο Πθα, Ροβδἰἆογο ρΓωίαιη Αγίαιι- 

ποµιΠ, αυο ος Ἠ]ορίπϊ ὑουίς ἂά πος ρεγνεηῖ. 
Οπεραἱεθ τθτυ οπιιᾶ5 οἱ 0Υ68, αὐοίφιιοί ]4η {ρδίθ 
ΡΓῷδοης ἀατὶ εί, φὕατυππ(θ ργορΓἰδἰδίδη ἱρθῖφ 

8ο ἁοη]πίαη ἰγαδ]ά!, ναῬ ἰἱροίφδ θεία πιαηργὸ 

γοιο, ]ατο ἀοιηλη]]. Ρεγ ΡγβεορομθΠὶ Ιΐοιι (Γ6Ρο- 
τίυπι ἀΐασοημπ, θἳ Ἰαγοάθπι π]διπῃ, αἱ μηϊμὶ ἠ4ο- 

του ιωἱπἰδεραν]ι, ρεϊναίο ᾗ1το ὁἀοπιϊπίϊ παβοτθ νοῖο 
4ΙΓΟΟΦ ΠΙΙΜΠΘΓΟ φμἱπουαρ]ηία. Πιβδίαιν γ)γρὶηὶ νο- 

µοταηάς, Ργορίπαυς8 1ος, οθΡί4 αμ ἆλη 1η 4πη05 

αἱπρι]ος ἀατὶ ]η58ἱ, υπο Πυδτα[ί6ς νναί; αυ αυἱ- 

δια οιμηία οἱάθηι, αιοιηαάἀιμοά μη ργῶφεεῖραί, γοἱο 
αο6 1υῦοο φμοἰαπηίς φἶπθ ππογα ργῷβίασὶ, Ὀο Ἠαυὶ- 
(πἱΐουο αμίθιὴ σι φυἱάθίη η λὶ{ Ργορίουθα δίαίιί, 

αυυἀ ποβοίτεπι υήπαίη {ρδᾶ ἀθβετο Γ;4Ι6ί. Νυπο 
νογο, θἱ ος νοἱο, 4Ἡοσμπαιθ 1Ρ84 Ίουο εἰορογίί, 

ρατατὶ οἱ ἀοιπυῃ Ίπρευπυς οοηρτυερμίσοπα, ἂαἆ Ἠοιθ- 

δίαη γἱγρϊηίς ᾖαυἱάίοῦθηι : 4μαιω υἱῖφας ἆομάήὴ 
δἶπο Ἱπογρο]]α{ίομο ᾖαμευῖί ρα ἵπ υδυ[υσέυιη, 

ηυοαἀ υἱχοεί : Ρροδίοα γέτο τγεβί(μεί Εοοερία, 

Αάάὶ ΡιΦίειεα οἰάθίῃ τοἰο Ρριοί]αθ 4υ88, ατα ἵρδα 
ἀε]θβοεῖε : Ἰιου η τά) ραςίο, υἱ ο) 68 ΙΠΟΓΕΙ - 

ίαρ ρισ]ῶ µθήυθ ἆσπω γἱνοί; οἱ δἱ αυἱάθιι 1 ἶς ἱία 
γἰφιι [ωθεῖί, Ιἰοεαί ἱρδὶ Ιυθγίαίο 646 ἀ4οΠ4Γ6, δἵΠ σ 

πιίηυς, οἳ 1] αοφιθ αἁ Εοοἱεθίαιη ροή μθλὲ. 
Τμεορ]ά ρυεγυῖ”, αυἱ Ποπ εμαηοίῖ, ]άΠπὶ 18” 

πυμι]θὶ. Υοἱο αιἱθιΩ οἱ ΠυηΠο θἱἰᾶηι ἀατὶ ἱεραί] πο” 
ιηἱηὸ ΠΙΠΠΠΙΟΡ φυἱπαιθ. Ευρτακίμηι γεγο οἱ 1θ’ [τα- 

ἔτοπι Ιίνθεμπι 9556 γοίο, εἶᾳαθ Ἱεραίί μοιιίηο ἀπιὶ 
ΠΕΠΙΙΩΟΦ 4µΓ608 αίηαιε. Ὑοἱυ ργαίειθα Τ]δοο- 

δίυπ ηοίατίαπι πἹθυΙη Πἱθογμιη 6066, εἶ(υο Ἱεραί! 
ποιμ]ῃο ἀατῖ αυΓ605 ΠΙΠΙΗΟδ (υἱμαιιθ. ΑΙγρίβΔΙΗ 

ΕΙίαιη Πιο ἀπ]οἰβίμπαίη (οΦίθΓατσ ου Ει- 
ρειία; 903 εἰ Νοημα, θχίρυα Γαίίο ἀμροπάα ο5έ, 

υἱ αιιάγιΠῃ γἱία γδργθ]ιεηβἰοΠΟ ΠΟΝ γαςαί) γδβίαιη 
η) ἆατο νοῖο, ᾳμοά μἰλεὶ{ ροβςίη ἱραί γοἱηφθγθ, 

αυἱρρο αἱ ουιπίὰ ]4π ραυρειίΌιις ἀθδί]ηαν], αυἱ 
ρουιίαφ Ὀεα]δθ]ωῖς ραγομίους, αἱ ία ρο[1οῖιί 

προαιρέσεως, εἴτε ἐᾷ ἐντολῶν τῶν µαχαριωτάτων (02) 

γονέων µο», τούτους πάντας βούλομαι καὶ νὺν ἐπ' 
ἐλευθερίας µένειν, χαὶ τὰ τεχούλια αὐτοῖς πάντα 
µένειν βεθαίως καὶ ἀνενόχλητα. Ἔτι βούλομαι κατα- 

σχεῖν τὸν Χληρονόμον µου Γρηγόριον τὸν διάκονον, 

ἅμα τῷ µονάζοντι Εὐσταθίῳ, τοὺς γενοµένους ἐκ 

τῆς οἰχίας μού ποτε, χτῆμα ἓν ᾿Αριανζοῖς (6), τὸ 

ἐχ τῶν Ῥηγίνου χατελθὸν εἰς ἡμᾶς. Τὰ δὲ φοράδια, 

καὶ τὰ πρόθατα, ὅσα δη αὐτοῖς παρὼν ἑχέλευσα δο- 

θῆναι, ὧν καὶ τὴν νομὴν αὐτοῖς καὶ τὴν δεσποτείαν 
παρέδωχα, ταῦτα µένειν αὐτοῖς ἀνενόχλητα βούλομαι 
δεσποτείας διχαίῳ. Ἔτι δὲ ἑξαιρέτως Γρηγόριον τὸν 

διάκονον καὶ κληρονόμον µου, γνησίως ὑπηρετήσαντά 

μοι, βούλομαι Χχατασχεῖν ἰδίῳ δεσποτείας διχαίἰῳ 

γρνσίνωυς τὸν ἀριθμὸν πεντήχοντα. Τἡ αἰδεσιμωτάτῃ 
παρθένῳ Ῥουσσιανῇ, τῇ συγγενίδι µου, ῥητὰ ἑἐχέ- 

λευσα καθ) ἕχαστον ἔτος δΐδοσθαι πρὸς τὸ ἔλευθε- 

ρίως (24) αὐτὴν διάχειν΄ ἅπερ βούλομαι χαὶ χελεύω 
πάντα χατὰ τὸν τύπον, ὃν προσέταξα, ἀνυπερθέτως 

αὑτῇ δίδοσθαι καθ) ἕχαστον ἔτος. Περὶ δὲ οἰχήσεως 
αὐτῆς, τότε μὲν οὐδὲν διεταξάµτν, μὴ εἰδὼς ποῦ 

μᾶλλον ἄρεστόν ἐστιν αὐτῇ διάγειν" νῦν δὲ καὶ τοῦτο 

βούλομαι, ὥστε, ἓν οἵῳ ἂν (55) ἐπ'λέξηται χωρίῳ, 
κατασχευασθΏναι αὑτῇῃ οἰχίαν ἑλενθέρᾳ πρέπουσαν, 
εὐσχήμονι διαγωγή παρθένου" ἤνπερ οἰχίαν ἕξει δη- 
λαδὴ ἀνενοχλήτως εἰς χρΏσιν χαὶ χαρπίαν µέχρι 
βίον ζωῆς, μετὰ δὲ ταῦτα ἀποχαταστήσὲι τῇ Ἐκχλη- 
σἰᾳ. Προστεθῆναι δὲ αὐτῇ ῥούλομαι καὶ δύο χόρας, ἃς 

αὐτὴ ἑπ.λέξηται, οὕτω μέντοι, ὥστε αὐτῇ παραμεῖναι 
τὰς χόρας μέχρι τοῦ τῆς ζωῖς αὐτῆς χρόνου. Καὶ εἰ 
μὲν αὑὐταῖς εὐχαριστήσειεν, ἐξεῖναι αὐτῇ ἐλευθερίᾳ 
αὐτὰς τιμῆσαι; εἰ δὲ μὴ, χαὶ αὑτὰς διενεγχεῖν τῇ 
αὐτῇ Ἐκχλησίᾳ. θεόφιλον τὸν παΐῖδα τὸν παραµέ- 

νοντά µοι, ἤδη ἠλευθέρωσα. Βούλομαι οὖν αὐτῷ καὶ 
νὸν δοθῖναι λεγάτου χάριν, νομίσματα ε’. Εὐπράξιον 

ὰ τὸν ἁδελφὺν αὑτοῦ βούλομαι ἑἐλεύθερον εἶναι, χαὶ 
δοθῆναι αὐτῷ λεγάτου λόγῳ χρυσᾶ νομίσματα ε’. 
Ἔτι βούλομαι θεοδόσιον τὸν νοτάριόν µου ἐλεύθερον 
εἶναι, δοθΏναι δὲ αὐτῷ χαὶ λεγάτου λόγῳ χρυσοῦ νο- 
µίσµατα ε’. Τὴν γλυχυτάττην μου θυγατέρα Άλυπια- 
νὴν (20) (τῶν γὰρ ἄλλων, Εὐγενείας (ὁ7) τε χαὶ Νόν- 
νης, ὀλίγος λόγος, ὧν χαὶ ὁ βίος ἐπιλήφιμός ἐστι) 
βούλομαι συγγνώµην ἔχειν µο:, εἰ μτδὲν αὐτῇ κατα- 

οἵσηί, οὐθθευίι βύπι; 4ΟΓΗΙΩ νοἱυηίαίδιη ἱγηί- Ὦ λιπεῖν χύριος ἑγενόμην, πάντα προεπαγγειλάµενος 
ἴ4Πω γοὐἆθτθ ηθς 84ΠΟΗΠΙ που (μίυπι ατοἰίτορ. θυ8- 

οππιθ ἵαμμεη οκ εδ (ταἰεῖς πηοὶ Ομδατἱ γεῦιι 
ἵη καρίἱο βοτίσα, αυἱ ἱηθα, αἱ Ἴάῃθα, αυἱ ὑυγίουα- 

Ε1ν φιρογδαηί, σος αἆ ἱρδίυβ 1ἱθεγον Ρρογί]ηοτε νο]ο; 
εἰ πυ]ία 1η γα ἱρδᾶαπι νεὶ δογοτθθ ἱροῖυς Πποὶερίᾶς 

(ὐ]) Οὔς.Βοθς! ἵπ οοἁ. ΟΗ1β. 
ὦλ) Μακαριωτάτων. Ο04. (Οἱφ. µαχκαρίων. 
ὦπ) Αριανζοῖς. (οἱ. ΟΗἱΡ. .Αριανζῷ. 
ὅψ) ᾿Εάευθερίως. 094. ΟΗἱΡ. ἐλευθερίας. 
ὄ9) Ἐν» οἵφ ἄν. (οἱ. Οἱρ. ἓν οἵψ δ ἄν. 
(26) Τή» µου θυγατέρα ᾽Λάυπιανήν, ΑΙ/ρῖαπαπι 

Λἰίωπι πιεαπι. Νε] Πμιαμίδ οΘΕΙΜΠΙ 0 ΘΣΡΙΟΓΑΙΙΙΗ οχ 
ομιπίνα5 (γεροςῖ! τει ρεβίῖς νἱάεςῖ ροΐδςί, αἱ ου: 
Βαγοπίο Ιοᾳύ85, αὐαπι Ἱρθυπ ρεγρείΙδηι ορ)μἱςςθ 
γἱγαϊηἰιαίομ, Εἰίαπι ἱβίίαρ ποη Ὀαὐμίί. ίο (ΠΙΟ 

τοῖς πτωχοῖς, μᾶλλον δὲ τοῖς µαχαριωτάτοις γονεῦσιν 
ὑποσχομένοις ἀχολουθίσας, ὧν ἀθετῆσαι τὴν γνώµην 

οὔθ) ὅσιον, οὔτ᾽ ἀσφαλὲς ἡγοῦμαι. Όσα μέντοι ἐχ τῶν 

τοῦ µαχαρίου µου ἀδελφοῦ Καισαρίου πραγμάτων, 
ἐν ξσθῆτι σηρικῇ ἣ λινῇ, ἢ ἐρεᾷ, ἡ βουριχαλίἰοις περι- 

νουαί Αἰγρίαμαπι, αυ Πἱία ογαι 6οτροπίς βογογίφ 
θυς. 

(ὄ7) Τῶν γὰρ ἅ ων, Εὐγεγείας, εἰο. ο Οἱᾳ. 
Εὐγενίας. ΟΦἱεγαγκηι 6Η, Γκφεπία εί Νοππα, ετίφκα 
γα(ἰο ἀμοεπάα εί. ΜΙΓΙΠΙ [ογίο ν]ἀεγὶ ροδθἰἰ(ΩσδποΓ ει 
εαγρἰ(μάίηθιη δοπιρἰίόγῃατ) ριιοἱςδ ἑαὐ 1156 νυνουθ 
αΠηίρας ους. δίο Ροβίθι θΓγοσοτίμ Μαρηυς οΟΓάΠὰ 
Γγεφιεηίῖ ρορυίο 6ογύίαπ γ]ταιηὶδ αὐμί ου9ρ ἰα- 
ΡδυιΩ ΠΑΓΙ4ΓΕ γεηία5 που Γμι. Υπ αηοἱ 6008, 
οἱ αααπάο ἱρίί θµη:, ἀερρίοιμιιὲ. 
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λέλειπται, Ἱαυτα διαφἑρειν τοῖς τέχνοις αὐτῆς βού- Α 69568, ταὶ Ιαγθδάί πιθο, ναἱ Εοο]οδία. Μεἰείίυν 6εηδε 

λοµαι, καὶ ἐν μηδενὶ, μήτ᾽ ἐχείνην, µήτε τὰς ἁδελφὰς 
αὐτῆς ἐνοχλεῖν, µήτε τῷ χληρονόμῳ µου, μήτε τῇ 
Ἐχχλησί4. Μελέτιος ὁ γἀμθρὸς (ὄ8) µου, τὸ Χτῆμα 
τὸ ἓν ᾽Απηνζινσῷ τὸ ἐχ τῶν Βὐφημίου, ἵστω κακῶς 

χατέχων. Καὶ ὑπὲρ τούτου χαὶ πρότερον ἐἑπέστειλα 

πολλάχις τῷ Εὐφημίῳ, ἀνανδρίαν αὐτοῦ χαταγι- 

νώσχων, εἰ μῆ τὸ ἑαυτοῦ ἀναῤῥύσαιτο, Καὶ νῦν µαρ- 
τύρομαι πάντας χαὶ ἄρχοντας χαὶ ἀρχομένους, ὅτι 
ἁδιχεῖται ὁ Εὐφήῆμιος᾽ χρὴ γὰρ Εὐφημίῳ ἀποχατα- 
στῆναι εὸ ατῆμα. Τὴν ὠνὴν τοῦ χωρίου Κανοτάλων 
κῷ αἰδεσιμωτάτῳ υἱῷ τῷ ἐπισχόπῳ ᾿Αμφϕιλοχίῳ 

ἁποχαταστηναι βούλομαι. Ἔστι γὰρ ἓν τοῖς χαρτίοις 

ἡμῶν, χαὶ πάντες ἴσασιν, ὅτι χαὶ τὸ συνάλλαγμά 
ἑλύθη, χαὶ τὴν τιμὴν ἀπέλαδον, χαὶ τὴν νομ]ν χαὶ 

δεσποτείαν τοῦ χτήµατος πάλαι παρέδωχα. 
Εὐαγρίῳ τῷ διαχόνῳ ἌἹολλά µοι αυγχαμύντι χαὶ 

συνεχφροντίσαντι, διὰ πλειόνων τε τὴν εὔνοιαν παρα- 
στῄήσαντι χάριν ὁμολογῶ χαὶ ἐπὶ θεοῦ χαὶ ἐπὶ 

ἀνθρώπων. Καὶ τοῖς µείζοσι μὲν αὐτὸν ὁ θ:ὸς ἁμεί- 

Ψεται. ἵνα δὲ μηδὲ τὰ μιχρὰ τῆς φιλίας σύμθολα 
παρ᾽ ἡμῶν ἑλλείπῃη, βούλομαι αὐτῷ δοθῆναι χάµα- 

σον (ὅ9) ἓν, στιχάριον ἓν, πάλλια β’, χρυσᾶ νοµί- 
σµατα λ’. 'Ὁμοίως χαὶ τῷ γλυκυτάτῳ συνδιαχόνῳ 

ἡμῶν θεοδούλῳ τῷ ἡμῶν ἁδελφῷ δοθῆναι βούλομαι 
κάἆμασον ἓν, στιχὰριᾶ β’, τῶν ἓν τῇ πατρίδι, χρυσᾶ 
νομίσματα χ’ ἐχ τοῦ ἓν τῇ πατρῖδι λόγου. Ἐλαφίῳ 
τῷ νοταρίῳφ εὐτρόπῳ ὄντι (40), παὶ χαλῶς ἡμᾶς 
ἀναπαύσαντι ὃν ὑπηρετῇσατο χρόνον, βούλομαι δοθη- 
ναι χάµασον ἓν, στιχάρια β, πάλλια Υ, σιγιλ- σ 
λιῶνα (441), ἓν τῇ πατρἰδι χρυσᾶ νομίσματα χ’. 

Ταύτην µου τὴν διαθήχην κυρίαν χαὶ βεδαίαν 
εἶναι βούλομαι ἐπὶ παντὸς διχαστηρίου χαὶ πάσης 
ἑξουσίας. Εἰ δὲ χαὶ ὣς διαθήχη μὴ ἰσχύσειεν, εἰς 
βούλησιν, εἴς οὖν (43) χωδίχελλον, αὑτὴν ἰσχύειν 
βούλομαι. 'Ὁ δ' ἐπιχειρῶν αὐτὴν ἀνατρέπειν, δώσει 

λόγον ἓν ἡμὲρᾳ κρίσεως, χαὶ ἕξει τὸν λόγον. 
Πρὸς τοὔνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος. 
Γρηγόριος ἐπίσχοπος τῆς κάἀθολιαῆης Ἐχιλησίας 

τῆς ἓν Κωνσταντίνου πόλει, ἀναγνοὺς τὴν διαθή»τ», 

καὶ ἀρεσθεὶς πᾶσι τοῖς Ὑεγραμμένοις, ὑπέγραφα 

χειρὶ ἐμῇ, χαὶ ἰσχύειν αὐτὴν κελεύω καὶ βούλομαι. 
-. ᾽λμϕιλόχιος ἐπίσχοπος τῆς καθολιχῆς Ἐχκλησίας 
τῆς ἓν Ἰκονίῳ, παρὼν τῇ διαθήχῃ τοῦ αἰδεσιμωτάτου 
ἐπισχόπου Γρηγορίου, χαὶ παραχληθεὶς παρ᾽ αὖ- 
τοῦ (450), ὑπέγραφα χειρὶ ἐμῃ. 

Ὄπτιμος ἐπίσχοπος τῆς κατὰ ᾽Αντιόχειαν καθο- 

λιχῆς Ἐχχλησίας, παρὼν διατιθεµένῳ (443) τῷ αἴδε- 

(28) Γαμδρός. ὓος Ι]ία ος Ώγάο0 Ι,λίΐπο γοάΚῖία, 
επεγ οδί, οἱ ὑῖο οφὲ νοοίς Ώυ]υς (Γεπιδιίίος µ9υ9. 
ὅσα ἵπρυς ὡγωος ροσἱεἱδδιηῖ, υἱ Ηεητίους Ρί6- 
Ρήαπυς. Βυόσιβ, δίο., Ργοβίεπίιγ Υαµθρός ἱμει- 
άμπι αυοπι]θθι ΔΠίπετι αἱρηίβοαγο, Ίππο νοτο οἱ 
αριά [λίπος οαάθΠῃ οδί υἷδ Ἠμ]μς γοςίθ Φενεγ. διι- 
εἰίπις, ἔλιει. 9. ατιτῖ, γίταπι δογοςί5 βθῦδΘΤΓυ α- 
Ρε]αι. Ιίαφιι Πο μγορτῖθ ΡΟΠεΓυΙΏ, δεά (γεμοΓίΐ 
αΠίποσι, αυἱ {υνίθ Βιμοπίαπι γεἰ Νοπηδηι σοτμοπία 
φοτοςίς θυ:9 βἰίαπι υχυγοπι ἀμχοταί, [11:96 Ἀυ]θ- 
ἔνηὶ οχἰδίίπιατο ἀεὈεπιις 

Ριτκοι. 6. ΧΧΧΤΙ, 

πιοιις 5εἰαῖ 56 ργΦάῖυπι ΑρεηζίηδεηυΠ, αιοά Ει- 
Ρἰιθιπίἁ [μθγαί, Πιαἰα Πάο ροβεἰάθτε: ἆθ 4ο αυ]- 

ἀεπι θἵ ]411 απίοα δοὶρςὶ δαρῖις Ευρίιοπιίο, ἱρηδ- 
γἱΦ ευπι ϱοπάθπιΠπαης, Πὶφί δυᾳ τεοιρογαγει. Ει 
Ώυηο ἰἐεδίογ 0Π]ης5 μιαρ]διγαίυς, οἱ αυἱ κυὺ πιαρί- 

δίγαίυ δυηί, Ἱη]ηγίαη βογὶ Ειρηοπιίο : οροσίαί θηΐπι 

ργΦύίυπι Ευρ]ιοιηῖο γοδειυ]. Ειπριίοηδιη (υμάί 4- 
ηοἰαἱογάπ γεγεγο(Ιςδῖππο ΠΙΙ0 εμίφεορο Απιρηϊίο- 
επἰο γεάιπίοργαγὶ νοἰο. Οοποίαί οηίπ ος οἑατί]6 
πηοβϊεἶς, 1άᾳ08 5οἵυπέ 9ΠΙΠ6ΘΦ, αιιοά οἳ ρο]μέιις [αθ- 
γι οοπίγασξΙς, οἱ ργθίίυπι τοορροΓίπι, Ρτορτίθιᾱ- 

ίεπᾳιι9 ἂσο ἁοπιηίμη ροςςεςςὶομῖς ]απρτίάσπι ἵγα- 
ἀϊάργίπι. 

ΕναρΠο ἀίεοπο, φυἱ πευ]τογιπι Ππθοπ Ἰα8ογαπι 
οί ουΓ4ΓΗπι ρὰΓί10εΡ8, η πι] 5παπ πι]Ώὶ Ὦοπο- 
γο]εηίῖαπι οοπιπιεηάαν/τ, ᾳγαϊίαπι Ἰαἱθο οΟξα/Πη Ώθο 
εἰ εογαπ) Ποιπ]π]ρης, Λο πια]ογα ᾳαἱάσπι ἱραὶ Ώδις 

"τοιτρμεί. Νθ νοτο Ρᾶγνα εἰἶαπι απιογῖν ϱγπι)ο]α 
ρηαιεεπιἑίαπης, γοιο εἰ ἀάγὶ οβπιαδΗηὶ Ώυπι, {ιι- 
ΠἶέΠΙ ΒΠΔΠΙ, Ρα] ἆάο, ΔΙΙΓΘΟΡ ΏΝΙΠΠΙΟΦ (πρὶηί.. 
ΦἰπηΠ{ιος ἀπ]είφαίπιο οθιάἀἰ4οΦΏο Ὠοδίτο θί γαι 
Ἰμεοάι]ο ἀατὶ νοἰο οπιβδάΠ ὕημπῃ, (υπίοφς ἆῑλα 
εχ [ἱ5 φ 18 δυπί ἵη ραίγία, 4αγθος νἱρίηιί ος ρα(σίαι 
Ἰύθπι ταοπίληδ. ΒΙαρίῖο ποϊαγίο, αιἱ οἱ ΏθηςἙ ππο- 
σαίαφ 668, θἱ, 410 ἴοπιροτο ΓΗἱτ {η οὐφθαυίο, Ὀεἱ]θ 
που γο[οοἰΗαγίί, ἀατῖ γοἰο οαπιαδυπή απυπι, (μηΐσας 
ἀυαθ, Ρα] (πα, αἱρίήοποπι, η ραιτίᾶ ΠΙΠΙΠΙΟς 
4υγοος υἱβ]ηί]. 

Ποο ΠΙΘΙΠΗ (ὁδίΔΠΙΘΠέυΠΩ ΓΔ(ΙΠΙ 40 ΒΓΠΙΙΠΙ 6.99 
ποο ἵπ οπιηῖ ᾖιάϊἰοίο οἱ Φ0ᾷ, φυοπιοάοευπφαο. 
Ουοά δἳ (4 µαΠῃ (εδιαπθηέμπι γἱπη πο Ἰαὐιοτίε, 
[αηρφυ ση] τοἱυμίαίεπι ἱρδαω, δὲ οοἑιο πι, να- 
Ίουο νοἱο. Οἱ γεγο ἵρευπῃ οτετίογο (θηίανορέ, Γὰ- 
ἔνοπεπη τεάεί ἵπ ἀἱθ ]μάϊοἰ, δὲ ῥραήαπΠ αςιποδίε. 
η ποπιίηο Ῥαἑἶς, οἱ ΕΠΙ, οὲ Βρίσίιιις δη οἱ]. 

Οτδροτίαφ ορίεορις σπ!]ιο]ίοφ (οηβιαπιἰποροϊἰς 
Εορ]εία τεἰορί (οθαπιεμίαπα, οἱ οπηπία ΡΓοῦ ΑΠΕ 
φυΏεεὶραὶ πιαηα πιεα, οἱ υἷπι οὐ[ίμθγο νοἰο «ο 
11ο. 

Απιορηϊιοσ]ηας ορίδοορις οαἱ]οίίορ Ιεοπίΐ Εοοό- 
Ευ εἰ Ἰμιθυ[αί (εβϊαΠιθηίο τενογοπάἰεείιηί ερἰφεορἰ 

ὠερος!!, δὲ 60 Γοββηίθ διυβδογὶροί ΠΗ8!Ι11 ΠΙ6Δ. 

Οριπιιφ ορἰςοορις οαἱλο]ίοφ Απιζουθη Εδείο- 
οἷσο ἹηίογΓαί, ου πα γονογομάἰςαίπ]ας ερἰδἑορις 6τε- 

ας Κάμασον. 0ο. Οµἱμ. χά : 
40) Εὐτρύπῳ ὄντι. 00. ΟΗ1Ρ. εὐτρόπῳ τε. 
(41) Σιγιλιὠνα. ο Θἱρί[ίοπο αριιἀ Τγευομἑαπι 

ΡοΙΙἰοῦΏδΙἩ η Οἱαιάίο Πε πιθυἰίο. η 60ο (δείαπιθηίο 
τος θΦιηΠί, αμ ἱένας γοασί]πιοπία αἱρπίβοληίΗς, σὲ 
ὡΠποδαπι, τεὶ Οοπιᾶρυ!η, Ύὐ οὗ πἰ]ασι απιϊᾳσὶ- 
ἰαίοιη ἱπίου οχοίίσας αὐἱθγυπι. 

(49).Εἴτ οὗ». 0ο. ΟΡ. ἤγουν. . 
(45) Παρ᾽ αὐτοῦ. 0904. ὡς. ὑπ αὐτοῦ. 
(485) Διατιθεμέγῳ. 0ο. 6ΝἱΡ. διαθεµά"'“ 
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βονίμς, ἰοδίδηιδηίΙπ φυπ1ς, ἱ βυρΓα δοΓίριιη Α σιµωτάτῳ Γρηγορίῳ ἐπισκόπῳ κατὰ τὰ προγεγραμ- 

οί, ἀἱδρομογεί, οἱ «ο τοραμίε διυθογὶροί ΠΙᾶΡΗ 104. 

Τμοοάοθίας ορίφοορις ουο]ίος Ιά Εεο]εθίς 

Ρυ86η8 {ἰθδίαπθηίο γενδγθη(ἱδδίωηῖ ορίδεο;.ὶ Ότο- 

βοηίἱ, 6ἱ αὐ 60 γοδαῖαθ ιδογῖροὶ ΠΙΔΗΙ ΠΟΠ. 

Τιιεοἆυ]ας ορίδεορις βαποϊ «ολἱιο]ίος ΑραΠΙΟΦΡ 
Εροϊεβία, ΡΓῷδοη», οἱ εφίογα. 

μένα, χαι παραχλτθεὶς παρ) αὐτοῦ, ὑτέγραγα χειρὶ 
ἑμῃ. 

Θεοδόσιος ἐπίσχοπος τῆς ΧχαθολικΏς Ἐχχλτσίας 

τῆς ἐν δη, παρὼν τῇ διαθ{Χῃ τοῦ αἰδεσιμωτάτου 

ἐπισχόπου Γρηγορίου, καὶ παραχληθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ, 
ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῃ. 

ῬΘεόδουλος ἐπίσχοπος τῆς ἁγίας (49) χαθολικης 

Ἐκκλησίας τῆς χατὰ ᾿Απάμειαν, παρὼν, χαὶ τὰ 
έξης. 

Ἱλάριως ἐπίσχοπος τῆς χαθολικής Ἐκχλτσίας τῆς 

χατὰ ἸἹσαυρίαν, παρὼν, χαὶ τὰ ἑξῆς. 
θεµίστιος ἑἐπίσκοπος τῆς χαθολιχῆς Ἐκχχλησίας 

τῆς χατὰ ᾿Αδριανούπολιν, παρὼν (40), καὶ τὰ ἑξῖς. 
Κληδόνιος πρεσθύτερος τῆς καθολιχὴς Ἐκκλησίας 

Ὦ τῆς ἓν Ἰχονίῳ, παρὼν, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ἹἸωάνγης ἀναγγώστης καὶ }οτάριος τῆς ἁγιωτά- 

της ἑχχ.λησίας Ναζιανζοῦ, πεποιηχὼς τὺ ἴσον 

τῆς θείας Διαθήκης, τῆς ἀποχειμέγης ἐν τῇ κας 

ἐμὲ ἁγιωτάτῃ ἐκχ.ησίᾳ, τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδό- 
ξου καὶ θεολόγου Γρηγορίου, ἐχδέδωκα. 

ΗΙ]αρίις ορίεορις5 οα[]ιο]ίος Τδαυιτί Εοοἱοδίεο, 

ΡΓΦΕΗ5, οἱ ΟΦΙ0ΓΛ. 

Τμοπ]θίία5 δρίδεοβαφ θαπος «αἰῃπο]ίος Αάγία- 

πορο]ἰ5 Ειουἱθδίᾶ, Ργῶςεης, οἱ ϱ5ἱ0ΓΑ. 
ΟΙοἀοπίις Ργοβδυνίετ οπί]ιοίίος Ἰσοπήἱ Εου]θεία, 

ΡΓΦΒΘΗ5, δἱ οδίοθΓ8. 

/9αήπ6ε δαπο(ἱαδίπια Ναλίαποί δεεἰεείαᾳ [εείοἵΥ δί πο- 

ιατίης, οπειπρίηι ἀῑοϊπὶ Τεείαπιεπ!ὶ, φιιοά ἵπ εαπ- 
ο(ἱεείπια θθε[εκία Ίιθα γεεΟπάἰ(ἩΠι 658, εαπειὶ οἱ 

ὀ[ιεικίγίς αε Τ{σοίοθὶ (εογᾶ, εχεεγὲρεὶ εἰ εαἰαἰ. 

410) Αγίας. Ὀθυνί ἱη εοἆ. ΟΡ. 
460) θεµίστιος... παρών. (0. ΟΠἱρ. παρήµην ἐν 

τΏ διατυπώσει τοῦ ᾿αἰδεσιμωτάτου Γρηγορίου, καὶ 

παραχληθεὶς παρ' αὐτοῦ ὑπέγραφα χειρὶ ἐμῇ, Ρτς- 
55 [μὶ ἰπ (Μεἰαπιεπίο γευεγεπάἰκείπιῖ ζτοροτί!, εἰ εφ 
γοθαπίο εμσετὶμεί ηιδα Πιαηµ. 

ΜΟΝΙΤΟΜ 

ΡΕ δΑΝΟΤΙ 6ΔΕΘΟΒΙΙ ΡΟΕΜΑΤΙΡΟ. 
305 Ῥ]υμβυς οι5ὶ5 δὰ οοπἀεπάᾶ Ροεπιαία ἱπάυοίας Γυἱ{ 58Π6ΐ5 στθρογίας. Ώγεροίριιᾶ Ίο 

65ἱ, (8 οχροηίί δοπίθης ἁἆ ΟἸαάοηίαπι (ερί5ἰ. οι, ἰίς ουαί. 1), αἱ φοἱ]ίοσί νθυίαίαια 
(αογοίαῦ αάνοιδας Αρο]]ηαεὶςίᾶς, αυ] 65ΓΟΓΘ6 5ἱ105 ΟΔΡΠΙΠΙΠΙ ἃ 96 5οπἱρίογυπι ΟΡο6 ἀϊδδεπιίης- 
ΡαΠί. Αἱἱᾶ5 ὀπαγταί ἱηΠ Ρροθιηαίο ἄε υεγδίδιε ος (1Ώτο π, 5εοίοΏθ 1, ροβηηαίθ 97, Δῑί85 163 αριἀ 
Β]υπι), πἰπιίγαπα υἱ Ραμοἰογᾶ 5οπἱΏασεί, οὗ ἁλΠου]ίαίεπι {Π. εἰαῦογαπάίς γαυγδίοας ἰίατη ; υἱ 
υγοπίρις ριδίαπῃ ααοάάαπα ργαῦεγεοἰ ρΠάπιδοΠῃ, Π]εοεργοςί5 ἀμοεηῃς ἂά 18, οἱ ργορθρίο- 
ΡΙΠΙ πιο]θςίίᾶμι αγίο ἀθ]ίηίθης ; αἱ οδἰεπἀετοί 0Ἠγὶδίί8Πος δοΠρίοτος θἰληίοί5 ΏΟΠΏ 65956 ἱπ/ογίο- 
65; άεπιυπῃ υἱ πιοτοῖς θυ]5 α]ααοά 16γυΒΠΊεη α[Τεγεί. 

Οπιηία 58ποίἱ 6γερογίἰ Ροθπιαία ἵπ ἆμος ἀἰδιήριίπιας Προς : αωοτάπι ρΓίπιο οοπιρ]θο πι, 
Ροθπιαία {Πεο]οβίσᾶ; 5οοµπάο ΔμίθΠι ΡοεπιΒἰᾶ ΠἱςίοΓο γοργβςεπί8ίηως. Ι496υ5 αμίθτι Ρτίος, 
υἱ ἆθ οατπηϊπίθις (Πθο]ομίοῖς ἁρἰίας, ΓάΓ5υΠ1 {η ἆιᾶς δεοίίοπες ἁἰγίάαγ; αὐβΓΙΠΗ Ρτίπια οΟη- 
Πποεπίαγ ροθιηᾶίᾶ ἀορπ]ᾶ{108, 5θουπάᾶ ΥθΓΟ Ροεπηθία πιοῦδ]α. Ῥαρ]ίοσυπι Ρρασίίογ φεοίοπεΏι 
ΠαυοΡΙέ μδου Ροβίθτοῦ, {π 4ο οβυπηἰΠα Πἰκίογίοᾶ οολΙρυπίως, ία αἱ 1η ἆπα Ἱοραπίαν Ρροθπηδία 
αι αἆ ἱρδιιπ σγερογίαη δρθοἰδΠί, ΊΠ αἰίογα Υθζο 4169 δρεοίαπἰ δά αἱἱο5. πιο οἱ γαγία Ἠυ]ά5ορ 
Ἡμνί Ροσπιδία οτγάἰπο ομγοπο]οβίοο, αμδηίαπι σοι, ἀἱδρομίπιας, Ργαίθγπηίς5ο {α]ἰ ογάίπο {πι 
ρείπαϊ Ποπ ομτπαϊηΐρας, άάοΓπῃ ἱοπιρις πι] ΡΓου5υ5 τεριία ροίθςί ἀείεγπιϊηαγ]. 

ΑγάυΙΠῃ 58Π6 εί Ρ]δπίπι ἸαὈοσὶς ορα5 δμςοερίί ΒΗΗ15, ουπῃ ἄγῶσος σγορουΐ Υθιςα5 ],αἰηὶς 
γογσίθιφ οχρτορείέ: 564 ορ» ἰδίμά ρίας 1ρ5ἱ ἀλΠοι]ία5 ἆὐθπ Ιεοίοσίρις υΗΠ{αί1ς αυ]. δδρίς- 
δἱπ]θ εη]πῃ Ἰπίογργες Ἱία πιείΓ Ἱερίρις {Πἱ βδἰπ]οίας, υἱ αιοἰοΓῖ5 ηθο γοΓΏᾶ πεο οἱίβπῃ θεπίεη(ῖας 
οοπηπιοάθ γοάάστεί. ΟιαρτορίεΓ ϱ 6 ]οοίογαπῃ {056 γα] εδἰ, δἱ Οτοροτίᾶπᾶ ΡοεΙηδί8, 8 ΒΙ]ο 
ΠΙΘΙΓΙΟ0 ΥεΓς8, ΟΙΓ8ἱ0Π6 5ο]μία υοΓιεγεηίι;. Ὑθγιπιίάπιθη ηθ Π]]αΠᾶ Υευδίο ἱπ]μσδία ΡΓε- 
πηθγοίις οὐ]νίοπο, ἱρδαπ π ἱη{εγορὶ πιαγβίπο οο]]οσοβηΏ ρ]ασυΙ. Ἰάεπι {δοίαπι ο5ἰ ἵπ αὐ]- 
Ὀωςδάᾶπι ροδβιαίθιις αι α Εοάθείοο Μοτε]]ο πιθἰγῖοθ Υουδ8 {εγαπί. Υετείοηὺς αμίθπη α ΤΟ]Ηὸ 
εἰ Μιγαίογίο φο]αία ογ8ήοπθ οοπιροςί(ο, Ρ]ωγ]πιϊ6 1η Ἰοοἱ5 επιοηάδἰδ διηῖ. 

ἨἩυο δα Ῥεηποάϊοιίπί, ἄοπιπι πιοηἰίιο Ἠου 66ο πούις οἀϊίου αἀά]άπραπι, πο γἱἀθ]]οθε, 
ηθ {8Π 5αρ]εηίου οχοορῖἰαἰ οράϊρίς υ]] Ρ8Γ5 τη8ποᾶ γἱάἀογείωγ, ηου Ιαβογί αρργεάἰ ργβ5υΠη- 
Ρδίδ5ο, υἱ ΟΠιηἰᾷ οᾶΓγπηΙΠᾶ, ας ποπάἁίΏ πιείτιοο {6γᾶπί (ταηδ]αίθ, ΠηθίΓί5 ῬΓο πηοίς γἱπίδις 
οοιηρτεΠθηςδα 1Π ρυβ]ίοαπ Ργοίθγγοπα, αυδηΠυΔΠΙ αά ἆμο πα]]ία εἰ απιρ]ὰς οοπἀσοπάοΓυηλ 
ΥοΓ5Ηπ Πυπ]θΓΙ5 ϱχδιηροτοἰ. 08 αυἱάθπι ποβδίτ ΙπῇγηἰίΒίίς ἰεπίαπιθηία Ἱπάυ]ρεπίῖμς, ο” 
π]ρηο Ἰεοίοῦ, 8οοϊρίᾶ5. 
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΤΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΠΜΟΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

| ΕΠΗ. 

ΒΙΒΛΟΣ Α,;. ΕΠΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ. 

ΤΟΜΗ Α. ΕΠΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ. 

ΦΑΝΟΤΙ ΡΑΤΗΙ5 ΝΟΡΤΗΙ 

αι βσοΠΗ ΤΠΕΟΙΟαΙ 
ΑΠΟΠΕΡΙΣ5ΟΟΡΙ 6ΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΗΤΑΝί 

ΟΛΕΜΙΝΑ. 

ΜΙΒΕΒ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΤΗΕΟΙΟΘΙΘΛ. 

ΘΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΕΜΑΤΙΟΛ. 

Λ.. Περὶ τοῦ Παερός. Σπεύδομεν, οἷσιν ὄὅρωρε νόος θεότητ' ἀναφαίνειν, 
ὐΐδα μὲν ὡς σχεδἰίῃσι μαχρὸν πλόον ἐχπερόωμεν, Ἂν οὐδ' οὗρανίοισι σέθειν σθένος, ὅσσον ὲοιχὸς, 

Ἠ τυτθαῖς ατερύγεσσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα ὃ Ἡ μεγάλης θεότητος ὅρους, καὶ οἴαχα παντός, 

ἱ. Όε Ρα:γ6’. 

200-407 5εῖο ποβ εχἰραῖς ογηι)ίφ πιαρηιιπῃ πιατο ἐΓα]ίςςγθ, 
Ραννίδαιιο ρευηῖς η οσίαπι αθίτὶς οΡΠαίΗπη 
Γγορεζ«τό, 0 δομπφ 9 [6ου αηίπιιις Ρ{νλη]ίαίθπι Ρργφάΐρατς, 
Ουαπι πο οΦεκίοθ ααἱάθπα, ᾳΗαμίάΠ μα οςί, «οἶθτθ ναἱοηί, 
ὅ Αυ παρ Ὀἱγ]ηϊιαιίς ἀθογθία δί πιυπά] ᾳυυειπασυίυπη. 

"ΛΙ Ὀ]]]]τις Αγεαν. εαγπι. 10. ρ. 161. 

Ακουμεντυν. 11 ἱείο ροεπιαίο οἱ ἵπ α[ίφ 4έσειι Ἅᾖ[αοἰ[ο αφποεέαδ. , 
εὐεεηφμεπίίθεε ος (Μεοἰορίοας αὐφίτικκἰφσίπιας εἰ ἁἲ[- Ι. ΤΙ. Περὶ τοῦ Πατρός. Ῥἱοεῖᾳυθ οοάἰσεφ οἱ 
βείμἴπιας ἆφ Τγἰπίίαιο, ἄε Ώεο Ραϊτε, 4ε Εἰίο, 4ε Ἅ«οξῑιὶ Τοῦ αὐτοῦ. Ὑαι. ἱαιριιείίος Περὶ ἀρχῶν, ἤ- 
ο )ΓὲΗΝ εαποίο, 4ο 'ημπάο, ἆε Ῥνγουϊάεπίϊία, 4ε εµῇθ- τοι περὶ Τριάδος. 
Σίωπίῖϊς πιοπίε ργαάἰεὶ, 4ε απἰπια, ἄθ Τεείανιεπίε 3 Πρός. Υάἱ. ἐς. 
εἰ αἀὐεπίν («η τὶφεἰ, ἨΘΕΠΟΗ ἄε ἐρείμα Πποαγπα[ίοπε, ὅ Ἀγαφα/γευ.. [ληβας ἀμφαίνειν. 
ἕία Ρίε, ἀοείε ας εκδ [πέ(ε ργοσεφμἰ(κγ Ογεροτϊῖμε, μὲ 4 Σέδευ’. (οἱΦΙ. οὐρανίοις σέμνειν. 
0 οπιμὶ αοειτῖπα ΕτεΙ[ΙΝΊΗ, Ῥοείαπιφμοε ἰπαίρκεπι 

: 9 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ι. Όε Όλτκε, Αρρτοάϊπιις (ποπ πιο θμείι Ἰου), ων Το. 
ε. Η8Η(ἱ8 

(ΒΗ1{ἱο ἱπιετρτεία.) Τεπάίπιιφ 4ΓοΔΠΙΠΙ γεγρὶβ ΘΙΡΓΟΠΙΦΓΘ ΠΙΙΠΙΘΛ. : 
[σπιθηδυπῃ οχῖρυα Ρρείαρας δυἱ6Δγθ οξίηΣ, θὰ πεηυςθ οαϊ 4ἱριῃο εβογήφ ἱππιυτία]ὶν Ἀοποςό 

Ραγγίασε ορίΠογδιίτη ρεηηίν νοἱἰίαγθ ροζ Αχείη φ!ἱεο]άπῃ οµπιυ]αγὸ Ροἱοβ!) Τσ]αΐδαυὁ γο[εγτε 
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.. Ἔμπης δ) (οὐδὲ θΘεὺν γὰρ ἀρέσσατο πολλάχι δῶρον 
Πλειοτέρης ἀπὸ χειρὸς ὅσον φιλίης ὀλίγης τε), 
Τοῦνεχα θαρσαλέως ῥέξω λόγον. Αλλ' ἀπὸ τηλε 
Φεύγετε, ὅστις ἁλιτρός' ἐμὸς λόγος, ἢ χαθαροῖΐσιν, 

40 Ἠὶ χαθαιροµένοισιν ὅδ' ἔρχεται. οἱ δὲ βέδηλοι, 
Ὡς θῆρες, Χριστδῖο Κατ’ οὕρεος ἀχῤοτόμσιο 
Λλαμπομένου, Μωσῇϊῖ νόµον τ’ ἓνὶ πλαξὶ Υράφοντος, 
Αὐτίκα ῥηγνυμένοισιν ὑπὸ σχοπέλοισι δαμεῖεν. 

Κεῖνοι μὲν δὴ τοῖα" χαὶ ὡς Λόγος ὧσε χαχίστους 

40 Ἡμετέροιο χοροῖο θεηµάχον Ὥτορ ἔχοντας. 
Αὐτὰρ ἐγὼν ὅπα τῄνδε προοίµιον ἓν σελίδεσσι 
Θήσομαι, ἣν τὸ πάροιθε θεόφρονες ἄνδρες ἔηχαν, 
Λαῷ τἀρόος ἄγοντες ἀπηνέῖ µάρτυρε μύθων, 

Α Μωσῆς, Ἡσαῖας τε (Σπισταμένοις δ᾽ ἀγορεύσω), 
30 "Ἠτοι ὁ μὲν νεόπηγα διδοὺς νόµον, ὃς δὲ λυθέντος, 
Οὐρανὸς εἰσαῖοι, χθὼν δέχνυσο ῥήματ ἐμοῖο. 

Πνεῦμα θεοῦ, σὺ δ' ἔμοιγε νόον χαὶ γλῶσσαν ἐγείροις 

Ατρεχίης σάλπιγγα ἑρίόθρομον, ὥς χεν ἅπαντες 
Τἑρπωνται χατὰ θυμὸν ὅλῃ θεότητι μιγέντες. 

30 Εἷς θεός ἐστιν ἄναρχος, ἀναίτιος, οὗ περίγρα τος 
"Η τινι πρὀσθεν ἑόντι, ἡ ἑσσομένω μετέπειτα, 
Λἱῶν) ἀμφὶς ἔχων, χαὶ ἀπείριτος, Υἱέος ἐσθλοῦ 

Μουνογενοῦς µεγάλοιο Πατὴρ μέγας, οὔ τι πεπονθὼς 

Ὑἱέῖ, τῶν ὅσα σαρχὸς, ἐπεὶ νόος. Εἷς θεὸς ἄλλος, 

50 Οὐκ ἄλλος θεότητι,͵ θεοῦ Λόγος, οὗτος ἐχείνου 

Σρρηγὶς κιννυµένη πατρώϊος, Υἱὸς ἀνάρχου 

Ορ ἱἰ8πιθη (εΦρο οπ]πι Ώ6ο Πποη ρ]ασθὶ ἆοπυπῃ 
Ὀινίεν παπι, αυδηίμπῃ αππἱος. οἱ αν μες 

Π. Αί Ιἀοΐγου θαγΙποπέπι Πάἀεπίες ργο[ογα Ρτος(ὶ 
Εωᾳίϊς, δεοἱθθίὶ. 96ΓΙΠΟ πθιιΦ αἆ ΡιιγοῬ 
10 Ειπἱβίίας, αιί αἆ 905 φυἱ οχρυγραυίσ. Ῥεο[απὶ αυίθπι, 
Ταἱαί (ου, ου ΟΓ]δίαδ ο 6ύΙΗΠΙΟ πιοηῖθ 
Εωίρογοι, 4ο Μογσὶ Ιδβεπη ἵη (αὐμ]ἱς δογἱογοξ, 
Ριοίίπυφ ουῦ δοορυ!ἱϱ ἀἱφτυριῖ βεοβίρεπιις. 
111 ᾳυἱάσπι ἷο ἠ4έ, {άθεοι υἱ ἱπιργουίδ, 406 Ύδγδιη 
45 Ε πορίτο οί οχρυί, ἠηϊπιίοδίη Όθο ο0ς Ιιαυθηίθρ. 
Βμγεις 6Ρ0 ΥοοθΠ, ργομ!] Ίοςο, (αυτ 
ΑΡροπαπι, αὔδη ο[η γἱτὶ 4 Ώεο α[]αεί οιηΐςοτο, 
Ῥορμ]ο ἰ6γΓοσθΠ ἆμγο Ἱποιμείθηίος, ἰθείθο γετβοσιτη 
Μο]εες οἱ Ιαἱαῦ (5οἱεπτῖθις Ιοᾳ042), 
90 Ίο Ιθεοπι γ6υθης δἰΓιοἰαίω (γαάθης, ἰδίο, οΗΠ) ]οχ γἱοἰαῖα ορεοἳ . 

- Αμάϊαμί εα[ἰ, 6ἱ (εγτα Όεγῦα πιεα αεεῖρἰαι. 
αμ Υθγο, Ὀρὶπίίμ9 Ὠοἱ, πηεηίθηΏ] ΠΊΘΔΙΩ εἳ Πμριιθι οχοἰία 

Τοεἱα[ἱς (0041η γα]άρ ΦΟΠΟΓΑΠΙ, μὲ 9Π]ῃ6Φ 
(αυἀἆθληι (οἱ Ὀἰνηιἰαἱ ος «ογάο ἱπωτηΐδε, - 

3ύ Όπυς Ώεις, ρε]παρίί δὲ οβμβ3 6ΧΡΘΤΕ, ΠΟΠ οἶγοιπησοΓὶριαθ 
Λ ϱυ0φΗβΠ απίθ οχαἰοἰθηίο, αυΐ ρορίοα [μέυχο; 
Ανυπ οἰτουπρίθοίθιις δὲ ἱηβπίέυς, οηίἱ ΕΠΙ 
Νοσηὶἱ Ὀπίρεηίι! πιδρηυς Ραΐες, ηἰηῖ] ΘΟΓΕΙΩ ραδδιις 
Ἱη Εἰίο, 4ὐβομηφιθ οαζηίς δµηΐ, αἰᾳυἱάθιω πιεης ο5ι. Όπις Όοιφ αἰίας͵, 
50 Νου (4ἱ6η αἰίας ἁοίιαίο, Ὀοὶ ὢδυγπιο : ο ἡ]έφ 
γένια οἱρί]απι Ῥαἱεῖ», ϱοἶις ρτἰποὶρῖο ο γθΡ(ἶ5 

14 Κεῖνοι μέν. Ἠϊηως Τοείο Βίίυς: ΑίΦῑε [ία 
μήν Πεὺγαὶ. ώς. 

ηχος. )ἱ]. θεόµαχον. 
47 Ανδρες ἔηχαν. Ῥ]υτες εοάίοε ἵδρες ξειπον. 
90 Νεόπηγα, ΤεέΕΝΕε εοπάϊἰἰαιι. Ἀαὶο Βι]]ίμς : Νο- 

Όαπι [εθεπι, 408 Υοςθ ποπηἰςὶ Ἰεχ Ο0σ]φεί, «6Η Έναῃ- 
6ε]ίυπι, ἀεῦεί αρρε!]ατ]. Ιὐἱάδίῃ λυθέντος. Μας εἑἰξ. 

λυθέντες. | 
9ἱ μη λ Που οεἳ, απί Ογτυς εχροβ]ϊ, θεγέ(α 

ἰο[ίκε γεἰρἰοπἱς αεεεπΗεπίεο, εἴφιε πιεπίε Ρε βάρηι 
εοκ]ωποίὶ. Βιμ1ῦῬ. 

7 Απείριτος. ΟΟἶδὶ. ἀπείρητος. Ηδβγε]. ἀπεί-- 
ρατος. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Ώοβπιαία, ασο ἰοίμπι ποάργα(υς ἱορίμυς οσΏθα.  Ὁ ΡεΓδαπε(ἰ πιῖσετο νἱτὶ (άμπι αὐδθεῖὶ υἱογηυθ 
96 ίαμι6ιΙ ἱπιγερὶόάο Τηεὰ Υος εγυροί 3ῦ ογ6, 
Οαιἀοσααἱάεπω εἰ ΟΗε]δίο ποη ἴαπι δυηί ρταία [6- 

ἰαυεπίες 
Μυρογα, αυ βταν]άα ἀΐνες Ιαγρίέυγ αὓ αγ, 
Όυαπι 1 (Δἱὲ πιοάο ολαγὰ) Πη8ηυ8 αλ κα, 

ρε. 
Έτρο ρτοου], Ργος] οχίεπιρἰο, βοεἰεγαί4 (αΐθενα, 
Πίπς ἴωρο; Πάπιᾳυθ ΠΠΕΙΙΒ ΡιΙΓ36 ο 

(6 
ὉθΓπιΟ ραίῖέ, νοἱ αὐά Φε59 Ρυγρατο Ιαῦογαγηέ. 
 υοῦ ο ουἱσαυκαι δηίπηο, ] πιοτίρυφ κ. Ρεο[αἱ9 
ιο γθηῖδί, 46Ηβὰ ΦαχογΗΠη πιοῖο ρορυὲ 

Οὗτυίυςι υἱᾳιοηάδαι πι ΦΗΠΙΠΙΟ Τη γἐγίἰοῬ πυσαίᾖς 
Οιωπὶροίοηβ οἰὰγο γαάἱαγοί ἰωπιίπο (Ολὶδέυς, 
Μοεῖαυο { ἰα 0119 «αποιἱβδίπια ωγα Πποἰαγοξ. 
Αίηυιο ία [δεογυπι Ηευγοί : ηοδαιθ Ρρογἰπἀάθ 
ο90Γἱἱ668 4 ποβἰτ]ς Μα υπιονίπιις αριιίηα γε». 
Λο πω] οοτ]Ώεηάἱ οχκοξΡ8 τος Πα [αίμα οοέ, 
0610 ρτίυς, υἱ άωγαπι αααίογοηί [ογιι]άϊμὸ ᾳορίθπη, 

Ο108 ἰεδίεδ Φ6ΕΓΠΙΟΠΙΠΗ Παλοα{), Μοςεδᾳιὲ Ρίαδφιθ 
[ναίὰς, Ιοβδίη 1] ποναπι οὗ] ργοἱαἰέ, ἰδίς 
ὡσιη θαργαἰα αἱ ρἱεῦς ἱπρία Ίατα τοδοἰν]ί : 
Αμάϊΐ(ε, αίετεα εεάδε, (πφμε εποῖρε, (ετγαν 
θα ἀἰέαπι. Αο ολ] ἔ4, 4108ο, οµ{η Ρρεςἰογο ἱίπρυθπη, 
Ῥιδυίηᾶ, ΠΠΟΥΘ, (1139 δἷί (βπᾳ αίὴ ἐάῦα ΡθεςοιΙ4 τουί : 
ἴ]ι ουπείοβθ ΒΙΡΘ6ΓΟ ρεηίίμ6 6µπη πΙηἰμο ]αποίος 
Νοη 1ετίς οχ ποδίτο οβρἰαἰ Β6ΓΠΠΟΠΟ γοιαρίᾶ5. 

Ὀπίους οπιµίηο Ώδις 68, αὐ ογἱρίηο πυ]ία, 
Οα51ρη116 ἱρπαγυβ, (ι1θι οἰνομιηβογίθογα α αλά φΙια1η 
Ομοἆ φυ6αί αυά αρα ὔα1 Γαἱί, αυίἱ 4μαπάοσυο [ι1έ- 

[τμίῃ ενί : 
Άθγυπι ἱρεο αιπρ]εοίθης, ΙΠπΠΙΘηΦΟ ΓοἱἈογςθ, πα] 
Ὀπίρεις πιαρη ϱεπ]ίος» 4θιη ἀἱοθγο ΡᾶδδΕΙΏ 
Εγαπύς ποί[ας ουἶαυδμι [αδεῖῖ, ἆσπι βἱβηίέ, θοσύἩ, 
Ου οαπίς ηθίυγᾶ οαρίέ; Ώαπι ορἰγίέας {ρ8ε οΡἰ. 
Όπις Ίτοπι οί αἰίας Όθιις ο Όδεπιο Ραγθηεἰθ 
κ. [πο ἀεἰίαίο επ), ααἱ πιαηαί 40 1ἱο, 

ο ΥἰΥ4 οί Ραϊτ]ο ϱ[ῆρίθ8, Δἰᾳμθ υπίοὰ ῥγοἱεδ. 



ιὰ σεποι απ  υμκμο. ο - 

Οἷὸς, χαὶ µούνοιο βρνώτατος, ἰφοςέρετες. 

ς χεν ὁ μὲν μίμνῃ γενέτης ὅλος, α-τὰᾳ ὃν ας 

Κοσµοθέτης νωμεύς τε, Πατρὸς σθένας 55ὲ νέςχα. 
3δ. Ἐν Πνεῦμ ἐξ ἀγαθοῖοθεοῦ θεύς. Εῤόε-ς Ἔλντςς, 

οὓς μὴ Πνεῦμ ἑτύσωσεν ἓλν θεότης᾽ ἀνασαξνττε, 

Ἑλλ᾽ ἡ βένθος ἔχουσι χαχῶς, Ἡς γλῶνσσαν ἔνατνσ, 

Ἡμιφαεῖς, φθονεροί τε, νοΐμηνες ατοδξδακτος, 
Πηγἡ χευθοµένη, λύχνος σχοτέοις ἑνὶ χόλσαες. 

Β’, Περὶ τεῦ ΥΠεζ. 

γα δὲ πρώτιστον ἀείσομεν, αἷμα αξδοντες 

Ἡμετέρων παθέων τὸ χαθἀρσιον. Ἡ τὰρ ἀνάτκη 

Επίας, «οἷας ος οοἱο, Ζ2ᾳααἲςς, 

3 481. Στο σε πα Ἑτως- --τας Ἔν ας ἕ-παας 

νους της τα Ἠε-α ὄπετπαο οὓς τ Έκσπαςς 

Ἑστεφιως Σε δκσα ὃς Αύιτ ἅπνας ας, 

Εκ-ολς τς εκέςς ἔ--- --ςς κέ-ας. ἔα ἃς πάς 
ὃς ο υπε α τ- πα Ἐ Ὅπτες Ὦ- 

013εν τὰς ἠρέζττες τν τλκας ὕκια τδξ Έτης 

0ὐ ὅὗττε, αξὲ -πμῖρ παντα. Ἐξ ιν Έτωσγε 

ια αἱ λε ααἰάσαο ο ο σκ.. Ρας σα4συ 
ΝΜαπάϊ οτολίος οἳ Καλετασέος ο, ταῖς εἲ Ἱδυδμρυσα 

Π. Ώε Ει1ο." 

Επυαι ρεῖσια οληἑλὐίσιας, «ληραίνοσε γοθυστασίον 

Οἱ το Πποφίγοζαπαο οσρἰα!1ο [αι ἄδοσσοε ετ επίαε 
9 Ειίαπι πιοπαίοαι αασ1ο τεκίτε οαλοσίέδας, οὗ Πωρωαυ 

ΡειγαἈοπίοσι ἀῑνίαίιλε], «νά φεπύεπίεπε, κα ἱροίας ουυύςόλαμ. 
5 ΝΙΕΙΙ 2πίο ... 

πέυς ἠ2069ἱ. Ν! αι2]ως. Ε βοίτε 

ΝΙ! [ας εσί εχ 102 Ροπογλίίουο ἵω τη αλέοπε 
Νου ἠυσίοπετη, Ώου οδεἱίοµεπε [αάλαω. Ερο εσίαι 

ὰ Λας ΕΙ], Ἱϊ, ραρ. 16). 

ὦ] Αα ἡ βένθος ἔχονσι χακῶς. Ἠίς νουυία 
ουσ (γοροτίας ἱηφοσίαίας, ααἱ ρεετοτελα ἀοσείηλαι 
οοιηῖ, δὲ αὐἱ δηλ. ἠῦοτα τους ῥτοβιστῖ τονοπίαν. 

ΙΙ. ὅ Οὐρανίοισιν. Νιεείδο εχροηίι ὄύγμασι, 4ε 
ὑὈοο οὐ Φἰοτηὶς ἀεοτεῖΐς. Βίας, αµφείοε, ἸπᾳωἩ, ρο- 
Εως αεοερετῖπι. Ὑοτατα αυἱά α απρείος, υἱ σοείο 
(οπινεβείις οὐκθγταί, γεφτῖηκετε, οὔπι ρυίωυ οἳ 
Ρεϊποὶρα]ίας Ρρεγδοηατα Βάσπι (Γερογίυς εσροβα: 
οἳ ἱυδδίυ; αάνθγδσ ῃρυλςο ἀθίγαίοπίες Οἰτίηίικ/. 

4 Αὐτορένοιο. γα. αργή. 
6 Πατρίς ἐπέρτερον » δε τη, θα {ρρ 

πετβίω ΥΕΒΡΙΟ. 

Βο]ι5 θἱ 6 οοἷο ρ]απεαιιο Φα υα]ΐς : σέ ἱ]ίο 
Ὀυπίαχαί Ῥαΐου, ηὶο πιαποΣί (ρΗπιοάο Ὠδίας : 
Μεης Ραισῖ οἱ τοῦυς, πιαπάἰ πιούστκέου οί αζΐοτυ, 
Όπιις ἰίοπι Ώδι» οδί οχ οππισιο Νυπιίνο 490 4Η5 
δρὶγ]ή9. Ἐσιο ριοουἱ ουρείἰ { ρεήίο, 
Ὑο8 αἱθιιδ οο πιθάῖο πο [6 ἱω ροσίοεςο θχΗ, 
Ῥηδυπια Όδυπῃ υἱ οἶαγα ἀῑσκεία νους 
9ο. πια]θ νοὶ νουῖς φοδἱδικίασα 
ὡουάα [ουδηέ, Υοἱ Ἱηραα ἐπποί, Ιααρυσδίανο - 
Λο ἰαπίυπι πιεάία ἱαςθιίᾳ ρατίθ, ποδίωφα σα 
Ύο8 πἰπῖ οσαρ]ίαί Ἠγος, ἀοοιίαμθ βθϱ6ς ν΄ 
Εειῖς, οἱ αὐθίγιιοί Ιαἱἱο68, ποωἰησασφ ο 
ὕρίυως, αίᾳαο αἶηι ἑοηοῦσοκο ἐοεία Ἰὔρθσαι 

Π. Όε Επι. 
(Βἱή{{ο ἐπιργεία.} 

Λο ργίπυ) Ναἰὶ ργασοπία φαηοία ϱὐ 
Μοτίοι», αι τν πιλουία οοὲ. ἀθίοτκὰ 

ϱ ϱωἱεοί(ς εθεηίν αλογέαίεαο ἔεγγε βεέενο» ουἱ 
Αυσχήσαι φάνετνος ἤρρυραι, Ἰ49, 
Έρηυο ἴροληι )προίαφς, 6.1” αἳ... 
ΝΙ! ογαί οηΐο Ροίγεν Πνορρωαν, Άλαν ο 19 ϱβρ4 
Οοσιρίοσα {119 6ωο, Α βν2βπο ρελάόρίφωε ῥηεοσές 
Εάῑκο ος ο 66γµιο, φυἱ (ον 
Ἐβιαίφαι να 0000 Ραίήίε οι νο “ 46 
ας». 5 ην 

μα Ῥ6φ φας να 
πας ῥονομήύ 

. Φρύαν ανν λό 44 
τα, 

Το 6ο ααίς, 
εφ ο, 
"59 666, μον ρω, Φν4- 

ιν, 
 θΓΐ96, 49ου «4. ο {ι 

 ΜΦείτεφ ϱλό μον κά, 
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15 Οὐκ ἁπαθὴς Ὑενέτωρ, χαὶ Υὲρ ὄκτός, οὔτι πα- Α Ὡς θεὸς, ὡς γενέτης, Υενέτης μέγας. Εἱ δὲ µέγιστον 

[0ητὸς, 
ὓς τις πάμπαν ἄἅπηκτος, ἀσώματος. ὋὩν γὰρ ἅπωθεν 
Εἰσὶ φύσεις, τί τὸ θαῦμα χαὺ εἰ γεννήσιες ἄλλαι; 

Εἰ χρόνος ἑστὶν ἐμεῖο παροίτερος, οὐ πρὸ Λάγοιο 
Ὁ χρόνος, οὗ γενέτης ἔστ' ἄχρανος. μος ἄναρχος 
90 Ἡε Πα-λρ θεότητος ὑπέρτερον οὔτι λελοιπὼς, 
Τῆμος καὶ Πατρὸς Υἱὸς, ἔχων Πατἑρ᾽ ἄχρονον ἀρχὴν, 
Ὡς φάος Ἰελίοιο µέγαν περιχαλλέα κύκλον" 

Εἰ χαὶ εἴδεα πάντα χάτω μεγᾶλοιο θεοῖο, 

Ὄφρα χε µή τι Πατρὸς χαὶ Υἱέος αἷδν ἑόντων 
δὺ Μεσσηγὺ στήσαντες, ἀποῤῥήξωμεν ἄνακτα 
Υὸν Πατρὸς ἄναχτος. Ὁ γὰρ πάρος ἑἐστὶ θεοῖο, 

Ἡ χρόνος, λὰ θέλησις, ἐμοὶ τμῆξις θεότητος. 

10-11. 15 Νοη βυΠι Αἶηθ Ραβείοπθ ρομίίου, 01Η θπίπι οοπιροδίευθ : αἲ πι]ρίτηα 
μ! οπαμίηο Ἰπεοπιροδίίυς οβἰ 6ἱ ἵπεοερογευΦ. Οαοταιμ οηἱπι ἀἰφογεραηίες θυρί 

Ναντ, αυἱά πιΙΓαπη 8) 6ἱ ϱεηθγαίῖουηθς ἀΐνοικω } 

Πατρὶ τὸ µή τιν) ἔχειν χεδνῆς θεότητος ἀφορμὴν, 

60 000) ἧτσον μεγάλοιο Πατρὸς γξεννήµατι σεπτῷ 
Τοῖην ῥίζαν ἔχειν. Τῷ μὴ θεὸν εἶργε θεοῖο. 
υὐ γὰρ ἀπόπροῦι Πατρὸς ἔγνως Παῖν. Ἡ ὃ' ἀγένητος 

Φων}ὶ, Υἐννησίς τε Πατρὸς ἅκο, οὗ θεότητος 
Ἔπλετο εἴδεα διστά' τὶς ἔπλασεν, ἀμφὶ δ᾽ ἐχείνην 
5ὅ ᾽Αμϕότερ) ἑχτὸς ἑόντα, φύσις δ' ἀχέαστος ἔμοιγε' 

Εἰ μὲν δη γένντδιν ἔχει Λόχος, οὔτε Πατήρ τι 
Σαρχὺς, ἄσαρκος ἑὼν ἐπιδέξεται (οὕποτε τόσσον 

Ανθρώπων νόος ἑστὶν ἁτάσθαλος ὥστε νοῆσαι), 

Καὶ θεὸν Υἱὸν ἔχεις, γεννήτορος ἄξιον εὖχος. 
40 Εἰ δ) ἑπίηρα φέρων Πατρὺς μεγάλου θεότητι 

Μαφιδίως, χενεόν τε δέος πραπἰδεσσι χαράσσων, 

εςῖ- 
Ης. 

δἱ αμ]ᾳαἱυ5 19 ἰἐειΏρίς 68ἱ, ΒΟΒ 4ηἱθ Ὑδγδιι 

320 
Τειπρυς οςί, ευ]μς ϱεπίίθς {ἐεηιροσίθ θβἰ οχρο:ρ. Οιαηο ρτἱηο]ρἰο οϱ456Π8 
Ε οἰοιοῦοι Ραΐος, ηΙΕ]{ 6αρτα ἀἰἡμίαίοα τοπεντης : π κ 

Τυπ οἱ Ρανς Εις, ρηποΙρίαπι Ίαβεης Ῥαίγοιη ργὶαοὶριἰ οχροτίοιη, 
Ὅι ερ]οηάος παΡΡπη οἱ Γοοἱαγυη θοἷίς οτόδῃ : 
Οαδπ(υα) οχθιΏρ]α οΡ)]α ἱπίζα πιββηυῃ; Ὦδυπι ουμί 

2 ῶρά πο οι]ά ἰπίος Ῥαΐγοπι οἱ Εἰυπι, ᾳὐἶ 6οπιρεν οχοἰδίυηι, 
35 Μθδάίυπῃ θίδἰμφηίοδ. αυδοἱηάδηιας Γ6βθηι 
Ραιτὶρ τορίς Εἰίωπ. Ναα απίο Όδιπα 
Τοπιρυςβ αυἲ γο]υηίας, πλ ϱοο({ο οσί ἀἰτ]ηϊέαίς. 
Ὀι Ώους, υἱ κεηίίος, πΙαβΏιθ οοί ομµἰίου. Ουὐοά οἱ πιακίηια 
Εοαί Ραϊτὶ ρἱογία, πυ]]απι Ώῃθγο αάογαπάκο ἀθίιδίῖς οδὔθ2., 
50 Νοη ἀθάεοιθ θ8ἱ γοηεΓΦηἀ.ϱ πιασηϊ Ραϊεῖν οοὐοἱ] 
Ταΐδιη Η4ῦ0θγο ταάἱοθπι. θα8γ9 Ὀο9 ΗΠ 4 Ὀδο ΠΟη 450849. 
Νοη επἰπι σδιποίαπῃ α Ρὰΐγο ποβῖῖ Εἰίυπ., Του68 δυ{οιΏ 
Ιηρεηίίυς οἱ ϱοηοδγαιίυ 4 Ραΐτθ ηδα ασια ἁἰγ]πίιαιν 
Ώυρίεχ 1ά6α βυπί : θησῖι ἰἆ αἰίαυίς : βυά οἶτοα ἀἰγπιἰαίθπι 
ὦδ Ὀίταυθ εχἰτἰηθθουΒ θδι. Ναίμγα δυίοιι ἱηδδραγαὐἱ]ῖο δρ. 
564 οἱ ϱθηθΓΔ{ἱοπαΠῃ Ἰαῦοί Ὑδτύυπ, πει Βλίος φμάπυδία 
(γης αἀπι]είθί, ΟΠ] 6ΔΓΠ6 οαγοβί (υπ Ργο[εςίο 
Πυπιαρα Ώδυ6 Ιί ογ]ὲ ἱπιρία, μὲ 1 οορίεοί); 
Ει βευπῃ Εἰωπι πφύες, ἀἱβΏιπι ρεη]ίογο ἀθοις. 
40 Οιοά οἱ πεφυἱάπιίαπι πιαρηἰ αἱρῖο ἁῑν]ηϊέκί 
(γα θεαης, γάπυπηᾳ6 (ογγοσοπα ροείοςὶ ἱπριίπεηδ, 

16 Ὃς τις. δὶο Βοβῖϊ ρἱατθβ. Οοἱβ], ὅατις. Εάῑι., 
ὃς τι. ὤΓΦεις ἱηίθδγρεόθ, ὅστις παντελῶς ἀσύνθετος 
χαὶ ἁπλοῦς, πάντως οὐ παθητός, φμὲ επῖπι οπιΜ{ΜΟ 
εοιιροεἰἠοπίε δεί εΊρεγε εἰ εἰπιρίες, ΡΓΟΣΕΝΕ δεί ἐπι- 
Ρακεθἡ!ἰ». 

18 ᾿Εμεῖο. Ἱια Η6ΦΥΟΝ. Εάῑί. ἐμοῖο. 
19 Ἴμος ἄναρχος. ία ἰΤθ9 Π;56. Εάἱι., ἀνάρχου. 
260 Ὅ γὰρ πάρος. ἄγῶους Ιπίδτργες, ὃ γὰρ ἂν 

πρεσθύτερον ᾗ τοῦ Θεοῦ, Ἡ χρόνος, εἰο., φκάφκίά 
επῖπι Ώεο απομίμς [κεγὶ αμὲ έπίρις, αμί υο[μπίαε, 
υιυϊπΙίαίεπι εεραταί ει ἀἰν]αϊι. 

97 Τμῆξις. ΛΙΝ τμῆσι. ..Ἱ 
50 0ὔ6' ἡσσὸν. Ύαὶ. οὔη ἐς αἰἰίς, οὐχ ἧσσυν. 

Μρχ- Θεοῦ ϱτο Πατρός. Νο πιῖποτ φἰοτία εί Εἰῃο. 
ὤ3 ᾽Απόπροθι. ἵνα (οἱδὶ. [υἱἀ. ἡ ὃ' ἀγένητος, εἰο. 

6ποις Ιπίογρτος: Ἡ γὰρ Ὑέννησις χαὶ ἡ άγεννη- 
σία, τὸ ἀπὸ τοῦ Πατρὸς εἶναι δηλοῦσι τὸν Υἱὸν, οὐ 
θεότητος σηµαντιχαί. Ηα νοσεε α Ραιτα ΕΙέκην ε15ε 
οεἱεπάωνι, ἀἰνἰπίέαίεπι 9εγο ποη εἰφπί[εααί. 

50 "Εχει. Τ16υ ΠῃδΦ., ἔχοι. 
58 Ὢστε. Ὑαὶ., ὡς τὸ. | 

. 5θ Ἔχεις. 8ἱο Ὑαϊ. εἰ Οοἱδί. Βάῑ., ἔχειν. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Παιν αἰππρίοχ α μία ΦΙΠ), 86ἆ πιθµέο οἳ ϱΟΓΡΟΓ6 εοΏΒίΟ, Ὦ Δο 64Π6 Ιάβας Ώ6υς ο8ὲ, ογὐίναιο οΓεΔίΟΡ. 
θα ]ὰπι [γοπιο Ό9ο ἰπυιιθίγ ραφείο, ουσι δἰί 
6ουροςί οξ τ6γυπι, .. αυ ο0γροσί8 ϱχθοςβ 1 
Ναι φυυσυπῃ δυηί ἀἱβδιπιί]ος Ἰυηβοφυο τθηιοἰς» 
Ναέυγς, δἰπι]ίος αμἱδηδα) Ίνογυι ἀἰχθείί ογέςἳ 
οἱ ργἱυς δα (ὁπρίβαυαπι οἱ, ρΓῖ 9 Δἱ14ΠΙΘΗ ἑλαυά 66 
θ118π Τεεουσι, ου]ως Ραΐος οδἰ ϱἶπο ἰ6Προί6. Οµπι- 
ΝΙἱ ρεηίέας ἀεῑίθίθ ϱὐ8 πια]μβτνο ΡΓιιδυ9 [πιθ 
Εκουί Ηαῦεῃς (αθηίίος, Ναίμδ ηυοσυο (ως εταί, Δἲ4ὐ9 
ΡιηποἱρίάΠῃ Ίῃ5ς ΡΔίΥΘΗΩ, μὴ ιρπρυς πθθοῖὲ͵ Ιαῦθβαί : 
Νοιι 6ε6ΙΙ8 40 ΠΆρπυιὴ ΡΙώδὶ Ίισς ἱδηρα ἀἴνουμα: 
δἱ{ ]ἱορί οχοιηρίωπι ἀῑγίπο Νωππίπο αυοἀτίρ 
Ιη[οσῖας. Νες ομἷπι ἀευθί οοιπιπ]ί6γθ αυἱφαυδῃ, 
Όι Ραιεὶς ας Ναιῖ, αποΓυπι ορἰ Φίετηυς υίρεφυε, 
Ουἱάφμα ἠηἑορ]]οἷαὲ πδύἵμπῃ, δοἱνο]ειλαθ πε[αιιἀο 
(λπ]ίπο ἀἱδεος]οί, ελδγοςὙιθ 4 Ῥαΐγο β8οατὺ 
Αιυήσαι. Είε οἰσιιίπι ἀείίσίοιι ἀἰφθουαί ἀυάαχ. 
Αυίς Όουσι, αμί ἵοπ)ρις φαἱουπφε, αἱ γοῖῖς Ιορᾶσιέ, 

Οιοὰ οἱ πο ο) ορ 19911 ὁθ]ιαί{5 Ἠάφεγο 
Αά ἀθουθ οδί αιωρίυιυ 6θη]ιοςί : 1Ο πίηας πετ] 
Π]ιιθίτο οδι Νπίο ἰαἱἱ Πιχίσ8ο Ῥατομίο, 
Ώιιοθγουο Ὠίηο ο φαπι. θοοἶγςὰ 4 ΠΙΠΙΙΠο ΠΙΕΙ 
Έτησαίο, οἱ θἱοἱ]άα ἀἰδ]υηροςθ Ρ4ΓΟΊἱ0 πιοηίο. 
Ναπι πει η 5οὐο]θίη Ποδίῖ ππᾳυβ!Η 4 Ραΐτθ ΤεπΙΟ- 
Ισομίά Ρουτο ο ρεβίεἱ γοσθυυ]α, αμ ἐς Ἅ{[ίαιω. 
Ιηοβδθυὴ Πιοιιήθ, ΛΟΗ δυμί ϱ4 γογθᾶ, Ραξέεζαι 
Οιιοῖς ποθῖα παίιιγα Ὠοί, οθγίῖδφυς πονειιι; 
Ἡάἰοἰίθ. Ναιη οἱ δρεοίθς Ἱίης υἷπα Ργοῦσδίς, 
Ρἰο γε φως φεπίίος (ωθεί, φαἱς βοίος θΓιΗ 3 
Αὶ απῦο οἱγοὰ ΜΑΜΑ). θχίΓΙΗΦΕΟΣ οὕΠῃ 81Πἱ, 
Ὑδρεδιίις, μιαπθί αδδιη οιμηίηο ἰηδθοίί]9 1ρ5.. 
Οιοά οἱ οσα Ύδτρο ἐήομαφ, 41ο Ἱαςγὰ φεφιιθπίυτ, 

Ναπι πεφαο Ργορίδτεᾶ, εγεδί 11η) ο φιἰ- 
αυ αηὴ 

Λύιμ]ιέοί οάΓΠαἷθ Ῥαΐθς (ΠΟΛ (85) ἱπιρίυς υρή δὴ 
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Τὴν μὲν ἀπαρνῆσαιο, βάλοις δ' ἐς χτίσµατα Ἀριστὸν, 4 ὂὺ Πολλὸν ἀρειοτέρη, κείνης Αόγος εἴ περ ἔχητι: 
᾽Αμϕοτέρων θεότητα χαθύδρισας, ὦ χενεόφρον, Οὗ κείνη Χριστοῖο. Τΐς ἂν τάδς µυθέσαιτο; 

Τὸν μὲν Πα:δὸς ἄμερσας, ὁ δ᾽ οὐ θε»ς, εἵπερ ἐτύχθη. Εἰ δ' ὅτι σῶμ᾽ ὑπέδεχτο τεοῖς παθέεσσιν ἀρήγων, 

Δὺ Πᾶν γὰρ ὃ µή ποτε ἣν, αὐτῶν τόδε : χᾶν τι θεοῖο Τοῦνεχα καὶ θεότητ: μεγαχλέῖ μέτρ' ἐπιθῄσεις» 
Τοῖς µεγάλοισι λόγοισι µένοι, χαὶ ἔμπεδον εἴη. "Βλιτεν ὃς σ’ ἑλέτρεν; ἐμοὶ δέ γε πλεῖον ἁγητός, 
Τίς δὲ λόγος. σὲ μὲν ἔνθεν ἁρορμηθέντα, φἑριστε, 060 Οὔτε τι γὰρ θεότητος ἀπέξεσε, χαί μ᾿ ἑσάωσεν, 

Τοῖς Χριστοῦ παθέεσσι θεὸν μετέπειτα γενέσθαι, Ἰπτὴρ δυσόδµοισιν ἐπιχύψας παθἑεσσιν. 
Τὸν δ' ὑπὸ δεσμὰ. φέρειν, χαὶ σὺν χαλέειν ὁμόδουλον "Ην βροτὺς, ἁλ)ὰ θεός. Δαθὶδ γένος, ἀλλ ΑἈδάμοιο 
50 Δουλοσύνης γεράεσσι τιμώμενον ἀντὶ θεοῖο; Πλάστης. Σαρχογόρος μὲν, ἁτὰρ καὶ σώματος ἑχτός. 

ΕΙ µιν ἔτευξεν ἔπειτα θεὸς μέγας ὄργανον ἐσθλὸν ἩΜπτρὸς, παρθεν.κῆς δέ’ περίγραφος, ἀλλ᾽ ἀμέτρττος. 
(λαλχεὺς ὡς ῥα.στῆηρα πονησάµενος δι’ ἅμαξαν), ϐὗ Καὶ φάτνη μὲν ἔδεχτο, Μάγοις ξἐ τε ἡγεμόνευε» 

Ὢς κχεν ἔμ᾽ ᾿Αρχεγόνοιο θεὸς χειρὶ χτεατίσσῃ: Ἀστὴρ, δωροφόροι δ ἄρ᾽ ἔδαν, χαὶ γούνατ ἔχαμφαν. 
Ὢδ' ἂν χαὶ Χριστοῖο πέλοι χτίσις οὐρανίδιο Ὡς βροτὸς ᾖλθ) ἐπ᾽ ἀγῶνα, ὑπέρσχεθε δ' ὡς ἁδάμαστος 

(ωεμοιναἰῖοηθ!η ηθµος, (Ογϊδίωμουο ἀθίγι ας ἱμίος 0 ογθδίὰ5 : 
Ὀιτίμσφιιο ἁἰγηϊια! ἰη]αρίδηι [δοίδιί, ο διο[ἱέθ, 
Γωνη Ε1ΙΙο δρο]ἱασεὶ : ἰδίθ νεγο ποηῦ Ἴδηι Ώευς, δἱ φιἰάσπι οοπ1(τ19. 
4υ Ουἱάᾳυἱά δρἱπι αἱἰφιαπάο Πο 6Γ4ἱ, Γ65 οιθαῖα 6δί, θἱἱαιηςὶ οἱ 
Μαριιῖς οομΦἰ1ἱ6 πιαµθαί, οἱ αἰαῦἱἱο Γυέασυπι ο, 
Ου αιίεπι ταιίο, υἱ ἓ φμἰάσπ Ἠίηο οτέωπῃ ηθύσοη», 
αὐγίθε ρδρρίοπίθας Ώευς Ρρορίθα 49, 
Π]υη νθγο 1η. γ]ησου]α οοπ]1οἰᾶδ, δἱ (άμΠ]1, ΡΓο Ὀθο, οοΏΦδΓν η 
14-41 9 0 Ροεν]ωμῖς ργορηι]ἱδ ουπαίπῃ Υουθι ὓ 

. Ἱέυιη ρυδίδα πιαρηυ5 Όδυς οοπάἰαῑί, υἱ Ὀοη υπ ἱηδίευπιορίπι 
γε]αῖ [αΏες ρ]αμςιρὶ ουδ. πια]ίδυπι οἱαβογσης), 
ές Ῥτππορθη!ἶ Ώ1δ [αοίυπι Όδιιν ροδβ]άθαί: 

δἱο δί (ηεὶθίο οω]6βίὶ τ08.0Γ88ἱ4 ἰοπρο 
δο Ῥγαριατοί, αἰᾳι]άρπι Πα οὀµδα Ὑσγυυπι οχδἰσιεγοῖ, 
Νοη ία ΟΗΕἱδί ολµ84. Οἱ αιίοπι Ίσο (ος1! 0 

Οιοά οἱ φυἱα οοτρυθ διιδεθρὶί, ἑυΐρ πιογθίφ ορειι [εΓ6ηδ, 
Ιάείτου ρἱοσίοβθα ἁῑνίπιἰαϊ πο !η 1πῃ 
Νυπι ροοσαν]!, αι] ευἱ πι]δογέιις οί Ἱ 

μ.. ' 
ἡΕἱ γετο πιβρῖς αὐιωϊγληά 8. 

60 Ναπι πες ἆθ αἰνίηϊιαίο ααἱάᾳααπῃ απηϊνίέ, θἱ πιο δαΊναιη [εοῖί, 
Μοάϊοις [εἰοπίῖους ἱποἱίηδης ϱ6 ναἱπογίθιις. 
Μοτια]] οραῖ, δε ΏοδυῬ. Ὀαν]άίφ βεπυβ, ϱεἆ Αάλπιὶ 
ΟΡρί[οχ ; 6ἈΓΠοπι φυἱάθπι ϱ6Γ6ΠΦ, 9εά οἱ οοἵροΓῖδ 6χΡ6Ι6. 
Ναίτεπι αυ], ρἁ γἱγείποπι : οἰτουιηβοτίρέως, οἱ ΙπιπιθΏθής. 
ϐ5 πι διαΡα]απι εχοθρί!ῖ, 9ο Μαρίς ἆάσ Γυἱε 
ΦιΘ]]4, 6ἱ 4003 [ογοπίοδ γδπεγυπί, 406 Ρέπυα Ποχεγυπι. 
Ὃι Άουιο γεπὶι αἆ οθεἰδιΙΘΏ, 9ο διροτανίί, υἱ ἱηφιρογαυ]]]8, 

Δὲ "Άμερσας. δὶς Οοἱο]. Ἡαἱθ οἱ. ἄμεσας. 
4ὐ Ποτε ἡγ, αὐτῶν. Ναἰ., ποτ ἕην, αὐτῶν, ε3 ἐρεῖε, 

δο]{ἱο8ί οχ γεῦιᾳ οΓθαῖὶδ. χτισμάτων. 
ο "Η.ιτεν. Μεηοςο ο1ἱ. Άλιπεν. 

65 Π.Ιάστης. Πα Ο0οἱςί. ΕΙ. πλάστος, 
65 Ἡγεμόγευεν, ΑΙἱ ἡγεμονεύει. 
ϐ7 Ὑπέρσχεθε. Ἱια ΟυἱαΙ. οἱ ΟοιηῦοΓ. αιὶ ἡηίος- 

Ργοίαϊυς ὑπερενίχηαε. ΕΙ ὑπέρχττε. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Όιίας ορίἰ φοεἱ18. υἱ (αη6υΠΑ γαῖ Ροοίοἵθ νοτβοί). 
Ε (ἀἱδηυιη ϱομίίογε ἀεοις) Όθιι ἵπεαρθς ἱρ96 
Ναίις οί. δἱ1, ἆαπι ραισίο ἀθίιαίἶδ. ΑΠΙΟΓό 
ΑΠΠεοτίφ ηἰπιίς, αἴπιο πιοῖυς ΕΗυἱ βηρὶς ἱπβη98, 
Ρετῃάιιβ ηάης {0ἱ148, γθάίβαδ 19 αἆ οοπάἰέα Ολισίδίυηη, 
Απιζοσασι πυπαθι δί]έις γἱοἱαὺί5 οοάεαι 
Οπϊπιίηε. Ναπιφιιο Ραἱπὶ φοὐοίθς ἴαπη οἰιδέὰ  ρθε]Ὀίί : 
Αο τυ[ρδυς ρτοργία Ναί ἀθίίαίο οαγουί!, 
ἱ ΠΙΟΔΟ οὐυπά{β οδί : παπι αυἱάηαίά (επιροτο οα)- 
Ποο οἱἶαπι ργογθ8 διαἰμὶ ἱπίογ οοράίτα ἀθὴεξ. [Ρἱ:, 
θιιοά γ6Γο οθΓΜΗΗΗ ας Βἰ4)ίἱ6 οδί, οἱ ἰεππροσίς δχρὀν», 
Ιά «οἩἱο, άᾳμο ΌΏουμι πρι Ὠαυά ἱτορ]άαπιθ γουαἱο. 
θιι ρογΓο νο γαϊίο θα, δέ ουπῃ Ρος γαἱηέσα Ο)Τί- 
Αιηιὸ οα)Ηίογος Όρις οΏιοίαγο ἀοΐοςες, [8ιΐ, 
ὑορτίπιογθ ΒύΠο οοβίγα δἳ φογτ]]] οἶαβδο ἰοςβΓο 
Νου ἀπθίιοδ, ποπιδµφιιθ 1] Ὀοπιίηίᾳιο Ὠσδίφσο 
Ετρίας, δ8ῖ Ἰαῦσης Πνεἰἰοτεπι ἀϊοθτο 6δττυιὴ, 
Ουἱφας ρταὰυ ργίιωᾶφ (ηΐυπι Πιθγθδέυ5 {η ἰδιο Ἱ 
9811 οἱ Ἰηβίγιιπιθηἡ (θηἱίος νἱοῬ οοπάἰάῑὶ ἱρδυτα 
(Νοη δοουφ αἰᾳυο (40ος βΙανΙ6, ἆυπι «ορά6Γὸ ους - 

γυπη 
Ὠοκίμαί, αμέ αἰίιά φἱάφμαπη, ρε 18 οΓραπα οοινά1ί); 
Όι Ρο; ρεἱπήβοηαπι ἱραίυς πιο ἀθπίᾳαθ ἀρχίγαπι 
Ελεδρει, (ΟἨἱδίο ιηα[εῖς φυοφ6 Ρανς εσοοἱ 

Β Ουμά]ια Γ5 ροῖίος , δἱᾳυ]άθμβα πυπ Ργορίογ Ἠοποσοιι. 
Εκοιιορί Ορἱθεί, δεἀ οοπίγα Οἱ δέυς οὐ ἴ]{αηι. [οον 
Οιἱθηδίη αιιίθιη ηἰδὶ διΗ] 15, ἱη ας ΡΓΟΓΙΙΗΡΟΓΟΘ Υθ- 
δινήηθαι! Ουὐοἆ δἱ, η ἱὰ οβΓποΠη Δβδιπιρδογί!, υέίο 
Εχἰπιθτεί ργλν]Όις τἰεῖῖβ, πποτὺἰβαυο Ίονωζοι, 
{μ[ατίοτθ ριίὰ9 Ιἠο]του θἀάθ Ιοσαρά μι, 
Ὀινίπφφᾳυθ ᾳγαάαθ ηαίιιγ βροιο Ρειμἰ». 
Θοἱ]ἱοθί ογσανγἰί, ἔ φιιθίή Πρχογο μηδ!οΓαὴ 
Ασπηϊηα, (ἱᾳ 06 (11 ἐ1Π{ἱ9 πι ]σαηίπα μιονθῖφ. 
Αι οοΠίΓα 8 πιασἰ5 ῃοο μή ποπμς πιο 
ομερὶοἰο οἱ Υ6ΓΘΟΣ, αυίὰ πες ἀθίίαί]ᾳ οὐ {ρ5ο 
Εαρία υἱ]ᾳ οδί Ρευγθιι8 ]αοέαγᾶ, πίσσα θα[υἱοσι 
Αμ], υἱ [αἱ {16 πιοάίουκ, ἀσπι [οὐ μα. καοίοι 
Ὀιοεγα, ραἱἱεηίθφ. βθ9όᾳ16 Ιποί]ηαί αά Φψβγυβ. 
Γρ5ὺ αιἱάδι ιαουβα[ίς θἵαί: γοίσπιοί Όευς Ιάθιη ; 
αγἰάϊςα 4ο ΦΕίτρε δαιι8.: βεἆ φαί (8ιΩ6ιἱρο 

(οπάἰάδται ρΓλνυπι ἠοπιίποπα; οδεβαίίο, αἱ {άος0. 
(Γῃ6 νάζθ9; 46 ιιαίγο φμἱάδαι, οοά τν]. 
Γπο]Ιδυδιμο Ιοο0, δεὰ φ16πΙ πηθυφαει 
Εἰπὶγα. Εχοεριυς εἰαυμίο: ἀσσο. 
ΛοςοββοΓθ ἀαιβὶ, Ποχἰηι6 να 
Μιποςὰ ροριῦιρ ϱ" 
Μοτέα]]ς, θυ1ἱ6 : ἐἱρίίεἰ : 
Ειρφὶί, οἱ ἱπάοπα]έαθ. / 
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Πειραστὴν τρισσοῖσι παλαίσμασιν' εἶδαρ ὑπέστη, 
θρέφε δὲ χιλιάδας, ὕδωρ τ’ εἰς οἶνον ἄμειψε. 
10 Λούσατο, ἁλλ᾽ ἐχάθηρεν ἁμαρτάδας, ἀλλ' ἐθοήθη 
Πνεύματι βρονταίης φωνῆς ὕπο Υἱὸς ᾽Ανάρχου" 
Ὡς βροτὸς ὕπνον ἔδεχτο, χαὶ ὡς θεὸς εὔνασε πόντον. 

Γοῦνα χάµεν, παρέτοις δὲ μένος καὶ γούνατ᾽ ἔπηδεν. 
Εὔξατο' τίς δ ἐσάχουσε λιταζοµένων ἁμενηνῶν: 

Ἴδ Ην θύος, ἀρχιερεὺς δέ' θνηπόλος, ἀλλὰ θεός περ. 
Αμ’ ἀνέθηχε θεῷ, χόσμον δ' ἐχάθηρεν ἅπαντα. 
Καὶ σταυρός µιν ἄειρε, πάγη δ Πλοισιν ἁμαρτάς. 

᾽λλλὰ τί µοι τὰ ἕχαστα λέγειν; νεχύεσσιν ἐμίχθη, 

Ἔγρετο δ᾽ ἓχ νεχύων, νεχροὺς δ᾽ ἀνέγειρε πάροιθεν 
80 ᾿Ἐχεΐνα βροτέης πενίης, ὅδε πλαᾶτος ἀαάρχου» 

». σβΒΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΕ. 6ΛΗΛΗΙΝΕΟΝ ΗΒΕΗ Ι. ΤΙΕΟΙ.ΟΟΙΟΛΑ, 4 

Α Μῆ σὺ γε τοῖς βροτέοισιν ἀτιμάτοις θεότητα, 
Κείνῃ δὲ χθονίην μορφὴν ἑρ.κυδέα τεύχειν, 

Ἂν, σοί Υ) εὐμενέων, βορφώσατο ἄφθιτος Υἱάς. 

Γ’, Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Θυμὲ, τί δηθύνεις; καὶ Πνεύματος εὖχος ἄειδε, 
Μυδὲ τέµῃς μύθοισιν, ὃ μὴ φῦσις ἑχτὸς ἔθηχε. 
Πνεῦμα μέγα τροµέωμεν, ὁμοίθεον, ᾧ θεὸν ἔγνων, 
Ὃς θεός ἐστιν ἕναντα, χαὶ ὃς θεὸν ἐνθάδε τεύχει » 

ὅ Πανσθενὲς, αἱολόδωρον, ἁγνῆς ὕμνημα χορείης. 
Οὑρανίων χθονίων τε φερέσδιον, ὑφιθόωχον, 
Πατρόθεν ἐρχόμενον, θεῖον μένος, αὐτοχέλευστον, 

Οὕτε Πάϊςᾳ (μοῦνος γὰρ ἑνὸς Πάῖς ἐσθλὸς ἀρίστουλ, 

ΤοπιΦίοσεη ἑπρΙίεΙ ρ8ρπα. Οἱδις αβροδίϊυς 
ορ α]ιῖέ ρ]υγα πη]]]]α, οἱ αὐ.πι η γίηυπι οοητοτείε. 
10 Βαριίσαίας ο6ί, οοἆ ρεεςαίὰ εχρἰανίε, 5664 αοεἰαηλίμς ος 
ο αλ τοπ/(ραΐ νου Εἰίας ἀλίεγνι. 

ἑ Ἀοππο δΟΠΙΠΙΠΗ εθρίΐ, β6ἆ, υί Ὀοιδ, ΠΙΓΘ οοπιροβου]έ. 
«επίδυς [αεἱραίυ8 δεί, οἆ ραγΦ|γι]ο]α τουσ οί ϱθηαα θγπηαν]!. 
Ῥτευβευς οί: δεἆ φις ἱπγπιος ΡτθςΔΗ{68 οχλιάϊνίε 
15 γ]ουίπια [αἰέ, δοἆ ϱἱ ροπΗίοχ; βαοθγἆος, θ6ἆ ἰ4πιοη Όριις. 
4Ώρυῖηεπι ου] Ώρο, οὐ πιαπάαπι υπἱνογθαπα πιπηάανίθ. 
Ηἰαπι ογιιχ οκυΜί, φεᾱ οἰανίς οοπβχυπῃ ΡρουςλίµΠη. 
δοιὶ αυα]ά θἱηρ]α Γ6ςδηΦ6Ο Ῥ πιοτειῖς ρογτηϊρειις οο, 
ὧρά ος πιοτιυἷς θιττοχἰέ, 46 ΠΙΙ]ί0ς ΔΠίΘ4 ΠΟΓέυΦ8 αιιδο]ιανέ : 
50 ἵη Εἱ5 ἠηηΣ Ρδιιρογία8 : Ἱη ηου ἁῑνίήα ἱποοτροςαὶ. 
Νο τοτο {α οὐ Ἡυπιαηπα ἀϊγίαίιλεί ἀράεοις ἵπυτο : 
5ού οὗ ἀθίξαίοπι ἐογγοςιτὶ [οτι Ρ]υτίπιυπι ἠοποσῖο λαδοίο, 
Θὐα), (αἱ 4Πποτό αθἀιοίυς, ἱπευτραρίας ΕΗίας φικεθρίε. 

214-915 ΙΙ. θε δρίγίκ οαπείο". 

Ληϊπιθ, αυἱά πιοτατὶο] Θρἱγίέις 4ποφι6 ᾳἱογίαπα δδηί5, 
Νό ΦΘΓΠΙΟΠΟ δο]μάα5 αοά ὨδίΗΓΑ ΠΟΠ ἀἱκεοοίἰαν]ί. | 
(οπίγδπἹ]θοδΠηΙ6 6ΟΓ8ΙΩ ΠΡπο δρ]Γίία, Ραγίίοτ Ὀοο, Ρ6γ α επ Όδυπι οορποτἰ, 
θυί Όους οδί πιαπἰ[θφίο, θἱ Ἠίο πιο Όθυπῃ ο[ὶ οἷε : 
ὅ Οπιπἰροίοης, ναγίορπη ἀοποζαπῃ ααοίος, Ἠγπιπογιιπ καποεῖ ο]ιοσὶ Ἰποβηϊος, 
θω]θβιῖθιις (θεγονίγίΏαβφυθ τἰίαπη ἱπιρογίίοηβ, ἵη αἰιῖ θεάθη». 
Εκ Ῥαΐγο ρτοοθάθης, ἁγίπυπι τοῦιγ, πυ]]ἑ ροιοσικεῖ δμλ]εοίυς; 
Νεο Επί (10.8 θ8ι θηἱπι απίυβ οριωὶ Όοπις Εις), 

5 Λας ΒΙΙΙ. Τά, ρ. 1607. 
10 'Α.ἱ1 ἐκάθηρε». Ἱια Ται. Εάῑὶ, ἀλλὰ χάθηρεν. 
11 Υἱὸς ἀν ἀρχου. (09ἱ8]., Πατρός. 
1 Καὶ ὡς θεὸς εὔνασε πόγτον.Ταε., θεὸς ὃ) ὡς 

ΏχΏε θάλασσαν. | 
Ἴδ Παρέτοις. Ἰὰ ο8ί, παρειµένοις τὰ µέλη καὶ πα- 

ῥαλελυμένοις. 
77 Σταυρός µο’ ἄειρε. Ἱία Οοἳθ]. οἱ Πεβγεὴ. Οὐ 

Ιαοιῖο πιθἰἰος (1 4Π ἱη θ4ἱ1ί8, σταυρὺς μὲν, ἄειρε. 
80 Βροτέης. 99 Οοἵθ]. Εάῑὶ βροτέοις. Μοχ, ἀσά 

κου. Ὑαι. ἀνάρχου. [υίά, Ἐχεῖνα. Εοτῖθ, αἱ νίοε 
Υ6Γ808, χἀχεῖνα. Μοχ τοῖς ἀθοκί ἱῃ οἁ]ί. 

84 ᾽Ατιμάζοις. Ὑπι. εί Πεςγοῦ., ἀτιμάζειν. 
ΗΙ. { Καὶ ὃς. Ιία αι. ΕάῑΙΙ, καὶ ὡς. 1 ερεπάασι 

γὶάδίιτ ὅ. 
ὃ Αἱο.λόδωρον. Ὑαἱ., ὁλθιόδωρον. ΙΡ. ἁγνης ὃμ- 

νηµα χορείης, αεί ἰακάα[ῖο ελοτὶ (νἱτριηυτη), α.φε- 
ίογαπι Λοπιίπκπιφμε υἴέσ αµείογ. 

ΜΗΤΗΙΟΑ ΥΕΕΡΙΟ. 
Μομῦγα οἶθο : ΥδΓΙΠΙ ΏάπΙιδγοκς Ρραῦυ]α (υγ 
ῥυασυυ]ι, εἰ νίπιιπι Πσυἱάἱςδ οσρτγθβαίί αὓὉ τιπά]ρ. 
Τ]ηοίυς ἱίοπι θ8ἱ, Τ6ΓυΠῃ πιβου]ας δί ογ]πιίηα πιυπάὶ 
Αγ]υίὲ, οἱ ᾳταπάὶ ἱρδίιιθ δλΠο(Ἰδαίπια νοςθ 
Α Ραΐτο (οβἰαὶα ος ἀθίίας, ΝΑίµφαυθ νοςβίι!φ. 
Φυἱπ, οἱ ᾖνοπιο, ἁμ]οί γουσθαν!έ ΠΠΘΙΗΡΤΑ ΒΟΡΟΤΘ : 
ΛΙ, γε]μί οπιπἱροὔεηΒ, οοπορεδοιί ΦηιιοΓίβ οδίµΠ). 
[45909 ἱρεθ ροἀος δοηδῖῖ, ου ΓΙ ἰοπρᾶ ΥΙάΓΙΙΠΙ 
(οπβοθγεί αραί]ᾳ : αἱ Ια55ἱς Γυποιίδμς γοιό]ϊ 
μη ρεμίὺμς, βχἰίᾳμθ γουθως η εοτροτε τοὺυῦ. 
Γπουυιμί ρεθοίυιφ : ϱοἡ αυἱά ὸ Ποιο ᾖὶο Ργ6ςδ- 
μρρ]ίοίριις γοῖίς αἰίεηίαπι ργβ δέ αυγοῖη Ἱ [εήπῃ 
γοιίπια οταἰ » βο οἱ δΔΠΗἱ8ἱ68, ΠιαρηβδαιΙθ δαεοΓἀο08 
ὠλοτγ]ῇοιι, Υδσυπῃ εἰπιυί οἱ Ώδιιδ. Τμ5ο Ῥαγοηε -.. 
αἱ ἳ Άυπο, 41θπι βοονὶ Ποπιῖηος Γυάθγε, ογµοξθίὴ 
Λι (οιυπι οὐφοθιίς ἱαδσαγίὶ ϱοτά(υυς ο:Ώθπι, 
[παϊιο ογαςθΠῃ θ8ὲ 40419, ΥθΓΗΠΙ Ἱη «γω (ἰχ4 ρερομάϊί 
Νυχα Ποηπἱπιιπι, ποὺϊΐδαυο δα) 08 ἡΊης ρατίλ.Ουἱἆ αμίοηι 
ἑὀἱηρυ]α ϱΟΠΙΠΠΟΠΙΟΓΟΊ Τεπδῦσοβ αρῖοιι]α πιοτις 
ὀεηνίε: αἱ {ρ8ο ὑγενὶ Ἱυρυ]αία πιογἰὸ γευἰχ]ε, 
Διαιις ρηῖαθ μμι]ίος «Ιρεγᾶθ γονοςᾶν{! 3 411Γ48, 

8 ο. ἱείιυτ 7 Νεπιρο ία ρασίὲ πιοσία[νφ δρθεἰέαςς 
ὧο ορίοιις ἱποιοπάᾳα Ὠεί, (ὗοπι ϱ4/Π6 γαςλγ6 

Νοη ἀπδίμπι οδἰ. άθοφπιιθ οἈν6πυε, ἀῑπὶ ἀηχίας ωργος 
Ηιπιαῃα οχροηάσης, Πίπας ἀθίέαῖς Ἱυποτοπι. 
αν οὗ θ68ΠΏ ροῖ8 πιογίἰαἶθπι οχἰοἱίθγο [οΓπιΠα 

Φἱ0 ΠΠ6ΠΠΟΓ, αυ εΏαγα, (ἱ μπι Παργαί 41ΛΟΓ8, 
ιλετοὶ μμ Ρτοῖθθ Φίθγηα Ραγοιῖς. 

ΠΠ. Ώε Βριβιτυ θακΟΤΟ. 
(Β1Η{ἱο ἱπίετργειε.) 

ΜθηΦ Πηθα, ΤΙΙΠΙῇΟ ΠΙΟΓΑ8, θἱἰαίη Ργαεοπἷα Ρ8μάφ 
Ρπευπια!ἰς, εί νογυίς ϱ4 αι παἰώγα ἱἱρουίῖ 
Γἱβεοςυῖᾶγο 6316. ΘΔΠΟίΙΙΦ Ρρία οογάα ἱΓΟΠΙΟΤΘ 
ὡρίγίης αβϊε]αι, ααἱ Ῥαιτὶ οοάεΠβ αἰηιθ 
Εοι Ναΐο, Ρος αὐεπῃ πηῖ δυπιιί Ναπιηίὃ οτί οςί 
Νοέα, οἱ αἱ πος ἁἰνίπα ἵῃ Νιπι]πα νογι]. 
Οπιηϊροίθης, νατίησφιιὸ {π ἀοπίδ, οΑΠΙἱο εσας 
... αίᾳυο ὑοπήππ, ρίείας αυἶῦυς ἑηβίία οογι]] 
Α Ῥαϊήο ΡΓΟβΙΘΑδΙΕ, ὀἱνίπο γοῦοτο ροἱΙεπφ. {οι 
Ὑ]ν]ῆοις, ορἱς:ϱ εορ]άσης ἵπ οιπιίπο δοἷν, 
Αιλιγήᾳμὸ ου] {ρ6ς, Νου Εἰυς (α)ῖε; 
ἕνα οἱρηίπι οδί διιροςί φοβο]οααπίυπιπιοάρ ΡαἱΓίς). 



δν) 

υ0τ' ἐχτὺς θεότητος ἀειδέος, ἁλλ᾽ ὀμόδοξον. 

40 "ὐστις δ ἓν σελίδεσσι θεοπνεύστοιο νόµοιο 
Πνεύματος οὑρανίοιο λαθεῖν ποθέει θεότητα, 

Πολλὰς μὲν πυχινάς τε τρίβους εἰς ἓν συνιούσας 

Ὄψεται, ἣν ἐθέλῃσι, χαὶ εἴ τι Πνεύματος ἀγνοῦ 
Εἴρυσεν ᾗ κραδίῃ, καὶ εἰ νόος ὀξὺ δέδορχεν. 
15 Εἰ δὲ γυμνὴν ποθέει φωνὴν θεότητος ἑραννῆς, 

Ἴστω μὴ πινυτὸν ποθέων λόγον. Οὐ γὰρ ἑῴχει, 

Μή πω τῆς Χριστοῖο βροτῶν πλεόνεσσι φανείσης, 

"Αχθος ἄγειν κραδίῃσιν ἁἀφαυροτάτῃσιν ἄπιστον. 

0ὐδὲ γὰρ ἀρχομένοισι τελειοτέροιο λόγοιο 
90/ Καιρός. Τίς δ' ἁμυδροῖσιν ἔτ ὄμμασιν ἣ πυρὸς 

[αὐγὰς 

Δεῖξεν ὅλας, ἣ φωτὸς ἁπληστοτέρο!ο χόρεσσεν; 
Λώϊῖον, ἣν χατὰ μιχρὺν ἄγῃς πυριθαλπέας αὐγὰς, 

5ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΝΜΑΤΙΩ. 
1 

Α Μή πως χαὶ γλυχεροῖο φάους πηγάς τι χαλέφγς. 

410 

Ὦ, γὰρ Πατρὺς ἄναχτος ὅλην θεότητα προφαίνων 

25 Πρήύσθε λόγος, Χριστοῖο µέγα χλέος αὐγάζεσχε 

Παύροισιν πινυτοῖσι φαεινόµενον µερόπεσαιν, 
Ὡς χαὶ Παιδὸς ἔπειτα φαεινοτέρτν ἀναφαίνων, 
Πνεύματος αἰγλίεντος ὑπήστραγεν θεότητα. 
Βαιὸν τοῖσδ᾽ ὑπέλαμφε, τὸ δὲ πλέον ἡμῖν ἔλειπεν, 

50 Οἷς ῥα χαὶ ἐν γλώσσῃσι πυρὸς µετέπειτ ἐμοι 

[ρίσθη, 
Σῆμα φἐρον θξότητος, ὅτ ἑχ χθονος ἆλτο Σαωτήρ. 
Καὶ γὰρ πῦρ θεὺν οἴδα χαχοῖς, ὡς φῶς ἀγαθοῖσιν, 

Οὕτω σοι θεότητα συνηγαγον. Εἱ δὲ τέθηπας 

Υἱόν τ᾽ οὐχ Υἱόν τε μιῆς θεότητος ἀχούων, 
5ὺ Μύθοις τ ἀντιθέτοισιν ἑὐστροφέεσσι πέποιθας» 

Δώσει κἀνθάδ᾽ ἔμοιγε θεὸς λόγον αὐτὸς ἐπελθών. 

Νας θχίγα ἀἰγίηίιαίοπι 1νίφιυίίθπι, δὲ ρας Ιοποτο, 
10 θΟιἱσᾳυῖς αυίθπ) η (α0υ1ἱ6 ἁἰνληϊέας ἱπερῖγαις ἱορίς, 

ορ]γ]ίμ9 οςΙεριῖς ἀεργεβοπάρτο ουρῖε ἀἰγ]ιαίδπη, 
μἱί45 αάθιη ογεῦτάδᾳυ6 νίαφ η πμ ϱ06ΙΙΠΙΕΒ 

Ρεγρρἰἱοἱθί, 6ἱ πιοάο νοῖοί, δἱ αἱ αιιὶἁ δρὶγίέα9 θαπο(ἱ 
Παυςκίί β0 ἵπ οοΓἀδ, δἱ µιθΠθ 1 αουίπῃ οογηϊι. 
40 θοὰ αἱ πιἆαπι γοςθ αμιαδἱ]]9 ἁἰγ]πίιαίὴς ἀθριάογαί, 
ο1Δί 86 Γ6ΠΙ ἀρρίάθιαγθ ποη Ργυεηίοιῃ. Νοη οπ/! ουμγοπἱεῦδέ, 
Ου ποπάιπι Ο)ή18εί ἁἰγ]ηίίας ρἰδιΐσφιιο ἠοπϊηίθας πιδηῤοδία δαθοί, 
Οµα5 ἵπροπεγα ἱπβγιηίς οογάἶυυφ Ρογιμἱοδυπι. 
Νο θηῖπι εΙγοβίοιδ ην ἀοοῖγ]ηᾶ 
30 Τεπιρορίϊνα ε5ί. αἱ εηἱιη ἀθβί η ῦμς αἆλμυο οσο] ἐοίαιη 1ρηῖς 
ΕΙΠΙΠΙΔΠΩ οδἱεηάαί, θυἱ ΙΗΠ1119 αΏιπάαηίίογο 5δἱἱοί Ἱ 
Φδαἱἶιις οςἱ ρα) αεἶπλ αγάορίος γαάῖος 4441196Γ6, 
Νο {[οείθ ἀμ]οίς οεἶαπι [αοἱς 4πρι]ος Ι9449. 

Οαεπιαάπιοάυπι ο Ραἰσίφ γομίς (οίδιη ἀἰτ]η]ίαίοπι οβίοπἆθης 
3ῦ Απιίαυμα ὁἀοοίγῖηα, ΠΑΡΙ (ε]ςεί ἀθοιις ἐαθίγαυαί 
Ραυοῖσ ρεμάεη!1Όιιδ οιπἰλ οτι πα λ[οδίυπις 
Ἱια οἱ ΕπΙΙ ροδίεα ἀἰν]ηϊίαίοπι αροσιίας ἀθείαγδης, 
δρίτίέας οογαθοδη!ἱ5 ἀἰν]μ]εαίδιη ρ]επάἰάς ργοιηυἰραν]έ. 
Ι.ονίιες αυἱάθπι {1 Πχ] (Θρίεἶέας » ΠΟὺῖ8 δἱ6ΙΩ Ρρίεγασυιο δθγνανἰέ, 
0 Ο1ἱΌις ροςίθα {η ἠἱπσιῖς ἱριοῖς ἀῑγίσας οί, 
Μίρηυπη οΠετοης ἁἰ γ]ηἰἰαἱίς, ρυδί( απ Θθγναϊος ϱ ἵθγγα Αθδυπιρίυς ον). 
Ώδειμῃ δΗίιη βθοἱο ΠηΙΦ ἱπηδῃμι ο8νο, υἱ Ιυοθπι Ώοηίδ. 
δίς Ηυὶ ἀῑν]ηϊίαίοπι οοἱ[ορὶ. Οωοά δἱ βιπρες, 
Εἰυιι ος ολάθπη ἁἰγίηίίαίς, οἳ που Εἰἰίιη αιιάἶθις, 
10-41” ὃὅ Οοπιγαγί]εφιιο εογιποπίυμ5 αρἱο ουπίοσιί5 οοπΠάῑς, 

Πο ᾳυἀύᾳυ6 γοτρα πα] ηὶ δυρροτοί Ώθις ἱρςθ αυσ]]ῖο νδηἱεηθ. 

1/ Οὐὑρανίοιο. δὶο (οἵκί. Εάῑί, οὐρανίου. 
485 ᾿"Απιστον. ΠΗεγεάἰθίε, ᾗάειν εχοεάεν». 
ὖλ Καὶ γὰρ πῦρ, εἰο. θειε φις εδ, φμὶ οἱπι 

οΙΜπ6 πι Πια[ἰς αθεμαί εἰ αάωγαί; [μι εοπίτα ὑοπίξ 
ας Μαπείίς, μέ φμὲ εἰς εαπο(ἑαίεπι α[γεγαί, ΠιεΠΙΐδψκε 

εΟΤΗΙ αθαἰία ἓϊπει. πει. 
5ὲ Υἱόν τ' οὐχ χὶόν τε, ΕΙ ας 0 Ειίαμ, 

Ἱ ο8ι, Ὀνίφεηέπι εἰ ὡρἰγΝΙ δαπείκπι. [0. μιῆς. 
ται. ἰῆς. 

ὶ ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 

Νεο Γιγθυφ ἁοῑίαίό 62Γ6119, ῦ 6αη:16 γθιηοί8 : 
δε Ραιεὶ οἳ Ναϊο υηἱφεμᾶ Ραγ ΡΓΟΓΘ18 µΟΠΟΓ6. 

Φυοά οἱ αἱ δαυγἱ5 ἰθδίαιυ:Ἡ (ωγίο Ιλο[]ἱ8 
Ἠου τορογίτα οωρίῖ, φ.οἆ σἰι Όριις ἰ1]6, άμορπίον 
Ρενερὶ(1εῖ εαΐΐθς, αι! οοηβγοάἰαπίαγ ἱπ η πι, 
οἱ γοιοὶ, ἁἴηϊιο α]ἰφιι]ά αἱ Παίιι Ροσίυτο ἐγαχὶτ 
4Εἱμογεἰ, γἱβοὶ αἰφὴο οηἱιμίς, εἰ σερί δομή. 
δίπ ευρὶί, οἱ γοςθὴ ροδοῖί ἀθίίαιϊρ αρεείαια, [άμηι 
Πυυά 5δεἱ5 οδῖ ργιάθηφ. Ναιη, Ο) δεί αατηῖθ Ώοι- 
ΠπΠιαηΏο ΡεµοΓι ραϊε[ασίο, ἱπιροιιετς Ρροπ 05 
Ἱπβγιηής ἠυηιογῖίφ αἰίωά, αιιοά [Θεγο πθφυἱτορί, 
Ουἱδπαίη η 1η, Πἰβ! ιπεπ!ίς Λος, ἰιος ἀίοσγεῖ 9056 3 
Νασι πεφιο ἀοσετίπαιη ριθΓὶδ ΡΥΟΡΟΠΘΕΓΘ ΡΙΘΗΔΙΗ 
(ωοηπνοεπὶϊ, υἱ Πες αἀδιο ἱοηογί5 ορἱοπἆογο (ὐἱΗΠΙ 
.οἰοπι ους, ηἰιπίαφμο 11109 Ρρογ[μηάοτο Ἰαοο. 
ΕἰαιρηπίνοπιοἙ οἰθηίπῃ ταἱος ἰπάισθγο θθ1ιδίι 
Ριτεβἑογῖί, (µη, ἁυιη ρἱα5 αφ 10 «ΕΓΠεΤό ρεθῖῖς, 
Ρειρείαδηι λω5δίς ουµ]ῖς οΠιπάστο Ἠοςίοηι. 

Ναπι νο]ηί απίο Ραιγὶς (οίυη ἀἰνίηιιφ αροτία 
ΝιΙθη ραιιἠοῦαί Φ6ΓΗ1Ο, οοπίζαφιι6 πἰσαυαῖξ 
Οοσία ρετραιιοἱς Ον], αἱ δε γαἱογοηί, 
ὣίς οἱἰδη] ρο5ί, Ὀμίρεηας ἁ 1η ο]ωτίας ογυ] 
Εκςοτοτθί ΠΙΠΙΘΗ, ἴ4ίπ6ῃ αἰπιί ρβτοῖυφ Ιάδτη - 
Ρπουια!ίς, οἱ ἰοοίὰ Ρυυάεὑαί ἡηαμίης ΏΝΡΙΘΠ. 
Ναιπιμο ραγυπη αηθφ αἱ Γἱθίὲ, μουῖδηπο τοἰἰσυῖί 
ὠρ]οπάἰαφ ἱπιεῃ, φυἱ)μ9 ὁδί ἀῑνίδις Ἱη ἶριιο 
ΠιπαιΆγ) ἵη [ΟΓΠΙΑΠΙ οΠ]οίο (4110 δαποία ρλ(εῦαίξ 
Ιροίιις ἀοίία5), ἵαπι οπι Βογγαλίου αὐ ἰπιῖς 
Φουἱρις ΦίΙογοας οα]ἱ γεπηθατἰί αἱ α1ς68. 
Νάπα γοἰυί ο μισή γἱηι]οςχ οδί Πάπιιμα, ΡΓΟΡΟΓΙΙΩ 
δἱο οοιυίΓγὰ Ιίπι δϱῖ ΗύΠΙεΠ, ἀποίδηυθ νοιιρίας. 
Α0 μι λιὶ 5ἷο ραιιοῖς (θίίαςφ οο1]οςία ιιρεγη! 
Βιιομπιαί{ς οδἱ. Οµοά οἱ τα η υἱ {ουιο γὶάἀοίως 
Εχ υπο ρἰσηί µπς, λα ργοεδύετο Ραἱνο. 
Ορροίΐθφυο ραναί Πάοιις «ομἱθηάεσο ν’ 
Ηιοφαοη 6 φι]ά ἀΐσαηι (ή αὐἱ6 ἐἆ εἰ) 
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Ἓς ἑνὸς ἀρχεγόνοιο δάµαρ χαὶ Σὴθ ἐγένοντο, 

Ἡμίτυμος, δυάδος τε γόνος θεσμοῖσι γἀάμοιο ’ 
Οὐ τεχτὴ, τεχτός τε, βροτοἰ γε μὲν ἔσχον ὁμοίως. 

40 Τῶν σὺ µνωόμενος μηδὲν θεότητος ἀτίζειν, 
Πρόσθε φέρων τόδ᾽ ἔνερθεν. "Τη φύσις ἐστὶν, ἄμετρον, 
΄Αχτιστον, ἄχρονον, ἐσθλὸν, ἐλεύθερον, ἣδ ὁμόσε- 

[πτον, 
Εἷς θεὺς ἓν τρισσοῖς ἁμαρύγματι χόσμον ἑλίσσων. 
Τοἶαιν ἐγὼ νέος ἄλλος ἐγείρομαι, εὖτε λοετρῷ 
Δὺ θαπτοµένου θανάτοιο παλίσσυτος ἐς φάος ἔλθω. 
Τρισσὴ γὰρ θεότης µε φαεσφόρον ἐξανέτειλεν. 

Ὁ ωὔ σε, χάθαρσι φίλη, οὐ φεύσομαι. Βἰ θεότητι 

Α Λουσάμενος θεότητα διατµέξαιμι φαεινἠν, 
Λώῖον Ἶν... τροµέω δὲ χακοῦ µύθοιο τελευτὴν, 
0 Ἐλπωρῇ θείοιο χαρίσµατος δὲ λοετρῶν. 
Εἴ μ' ὅλον ἐξεχάθηρεν, ὅλος χαὶ σεπτὸς ἔμοιγε 
Ἔστι θεός. Τὸ δ’ ἂν ἴσον ἔχοι βροτὸς ὅστις ἁλ.τρὸς, 

Λὐτὸς ἑὴν θεότητα, θεοῦ γέρας, ἄνδιχα τἐµνων. 
ΕΙ τινα δ) ἡ περὶ Παιδὸς ἀχούομεν, ἡ ἀγαθοῖο 

δὔ Πνεύματος ἐν θείοισι λόγοις καὶ θειοφόροισιν 

Ανδράσιν, ὣς ῥα θεοῖ» τὰ δεύτερα Πατρὸς ἔχουσαιν, 

“Ώδς νοεῖν χέλοµαί σε λόγοις Σοφίης βαθυχόλπου 
Ὡς εἰς ῥίζαν ἄναρχον ἀνέρχεται, οὗ θεότητα 

Τέμνει, ὄφρα χεν οἷον ἔχῃς χράτος, οὗ πολύσεττον. 

Εχ υπο ρε]ήιοπεπίίο αχογ οἱ Φος ργοάϊεγυηίς 
ρ[ηἱΦθεί, ἀμογίπη ρτοἱθθ θδυυπάυηι ἱερθ μιαιηἰηιοπίἱ, 
Νοη ρουἰία, βεη]έμ5, ἠοιηίηθς ρασ]ίθς {μετυῃέ. 
40 Ηοσυπη ἐά ΠΙΘΠΙΟΡ, ο ο ἵη Ώἱγ]ηϊἰαίθ 6Ροτηας., 
Δυὶ ϱυρΓὰ βἰαίυθη», ὰυΐ ἱη[τα. η ηδίυΓγὰ εδί δἱ ἰππιοησα, 
Ιηοτθαῖα, εχροῦΣ ἰδιπροςίθ, Ώ0Ἠ4, [ἱῶθρα, Ραγίίογ οοἱθηάα, 
Ὅυυς Ώευς η μίυας ρ]επάοσίυια ΠΠ ΔΙη ϱυ06γΠἀηΦ. 
Αὺὐ ἠἱδ 6χο πογνιι δὲ 4119 γοβίμος, ου) Ἰάναστο, 
45 ὡορυ]ία Ωιουίο, Γδάϊνίγας ἱπ ἱμούπι ρεοίοσο. 
Ττῖπα θηἱπ] Πῃθ ἀθιίᾶς Ίος [αἱφοπίοπι περτοάυχ]έ. 
Νου εδὶ, επασα εχριΓραξἰο, 10Ω πιορίίας : οἱ ἀῑν]η]ίαία- 
Απυίυς, ἀλν]ηϊίλίοιι µποιάλσι ἀἰδείηάαιης, 
Βαἴἱυ8 ος... 864 Ρ6ΓΗΟΓΕΘΘΟΩ 1μαἰἱ θθΓπιοῃ]ς οἰαυθυ]αιὴ. 
50) εν ό ἀλνιηί αυποτίφ οἱ αγλοσὶ γερτθδριιθ. 
Οιιοὰ αἳ πιο ού οχριεραν)ί, ἰοέαςδ φ οφ ηιἰμὶ οεοἱοπάμς 
Εείι Ώοθυφ. ΟΠ] ααἱοπι ρα(λαέυν αμἱθαυῖφ φορἱοδιµς, 
ΘΗΔΙ1Η 1896 ἀἰν]η]ίαίδωι, Ὠοὶ 4οπιιπι, δδυτβῖηὶ θοϊπάἰί.᾽ 
Ουοἆ ϱἱ που αὐήνηις, αἱ ἆθ ΕἰἰΙο αυἱ ἆο Ώο)ο 

υῦ δρἰτίέα {η ἁῑν]ηϊφ Ἠτιεςίς, οἱ ἁῑν]ηϊέας ἑπορίγαιῖς 
Ηρηιιηίθιθ, ΠΘίΏρθ 608 4 Όρο Ραΐγο βθουί]46 ἡαὓογο, 
δίο {6 γοἰο μιθίροτο ργο[υπά γογΏα δαρἰοηιὶο : 
ΑΔ γαάϊἰεδπῃ ρεϊποῖρἰο οαΡδηίεπῃ λθθιιγαὶι, αἱ ἀἰνληιἑαίθιη 
Νοη οοἶάἰί, πὲ μυ) ἱπιροτίαμι άῦονςδ, Ίοη ναγίο οοἰουέηη., 

ὦἹ Ἔξ ἑνὸς ἀρχε]όγοιο. 6γΦοι16 Ἰπίεγρτος: Ἐς 
ἑνὸς ἀνθρώπου, του ἀρχεγόνου 'Αδὰμ, γυνὴ ἡ Εὔα, 
καὶ υἱὸς Σὴ0 ἐγένετο. Ἡ μὲν πλευρᾶς τμημα, ὁ δ᾽ 
Μα ν γάμου θεσμοῖς γέννημα" ἢ μὲν οὗ γεννη- 
θεῖσα, ὁ δὲ γεννηθείἰς ' ἄμφω δὲ ὁμοίως ὑπῆρχον ἄν- 
Όρωποι. Εα µΠπο Λοπιίπε, ΡΓΠἰφεπίο Αάαπιο, πιν [ΕΥ 

υα εί Λ{ίις δεί ργουϊεταπί. Ηἰ[α φμἰάεπι ος εοεία 
δ6εία 6εί, ἰδίε αμίεπι μγίμεφμε Λάαπιὶ οἳ Ευα [είν 
εχδ({Η{ πιαἰτἰπιοπὶϊ ερῖδιε. Ευα οκίάεπι θεπίία πΟΙ 
[μΐέ, Φείᾗ υεγο θεπὶίνε. ΑΠΙΡΟ {απιεν ρατίίεγ Λοπιίπεν 
μεγο. 
41 Οὐ ψεύσομαι.ΟἵΦοιν ἱπίδγργος: Οὐ φεύσομαί 

σε, ἁγία Ἱριὰς, οὗ ψεύσομαι τὴν ἐμὴν χάθαρσιν. 
Νομ εἱθὶ πιοµίωτ, δαπεία Ττιπ]ίας, 108 Μιεπίίαν πιει 
ριγρα(ἰομ!. 

49 Τροµέω δὲ. δεά πε αδεοίναπι φκοά ἀίγαπι Λαδεί 
ογα(ἷο, ἀείεγγεος υὐ ερεπι ογα(ἰα ἀῑυίπα εαπειἰια(ἰς- 
φμε ἐκ, κ ρέΥ θαρίεπιμπι εοπιραγαί ή. 
5 Εἴ μ δ.ον. Εογίθ ὅλος, (γΦο. ἵπι. Εἴ μ᾿ ὅλον 

ἐχάθηρε τρισσὴ θεότης. οἱ πιε (οίνπι ετριωσανὶι (τί- 
Ρίου Βεἰίαε. Εογίο τν 

52 "Εχοι. Βὶο Οοἱδί. οµπι ἐγἱους αἰΐς. ΕάΙΙ., ἔχει. 
--- Ιιάειι τὸ ὃ) ἄνισον αιοά [ογίο πιε]αθ; Βετεο- 
παγαπι ὑπασοια[ἰ[ίαίειε αἁπείίαί φκἰσφμὶφ εεεἰεσίως. 
(ΟΙ λυ.) 

δῦ ΑἉνδιχα. ία Οοἱα]. Εάῑε., ἄνδιχα. 
59 Ὄρρα κεν.σταευ8 ληῖ., ἵνα ἓν δοξάξῃς χράτας 
χαὶ µίαν ἀρχὴν. . οὗ πολύσεπτον, εδ] πουν υατίης, 
εεά κη 5 ἰάεπιφμό οἱ ὑπ ἡκἱάτς αἰὲ ομ{έη9. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΒΗΡΙΟ. 

Ριϊπιίσοπο ος υΠο οοι/ασ Φεί]υδυις ραγεηίο 
Εἰατοτυηέ, δοοία Π] γα [δΠιίωα ουδίᾶ, 
φυτο οτί Θοί]ας. {ἱοεί αμίθπι ἐαιιά ια (μἱὁδοί, 
Πίο γεἰαί, ος Αιἰαπιο βοηίἴὰ, αἳ πιογίαἰίφ υέογφᾳιο 
Αὐηυο εται. 1]Φο Ηἱμλὸ ΠΙΘΠΙΟΓ8Η5Φ ανν, δ τουο]- 

νδυΘ, 
Νο Τα ήϊ6 βαηςἱ 9 υἱάφμαπη 48Ρ6Γη6Το, θ3γεἰο, 
(εἱβίιις ἱη[ογία5νο Ι008ηΦ. Ναιπαυθ υηἱοα (0011 
Ναίυγα 68ὲ, ἱλιλθηβα, ἱποομάϊέα, ἐθπιροτῖ5 ακροῖδ, 
θΡριίπαφυθ, αίφυό οἱ ]υβΐ9, ΡαΓἱίθγᾳ 6 εθἰδΠΔ. 
η επριἰοἳ Γὰάἱ0 νοἱνοις Όδις υπίους ογΏεῖη. 
Λίιιυ 6ᾳ0 μΕΙΓΡΟΠΜΙΦ ΡΓοΓδΗ5 ονις οχοἰίος 1968, 
Τυν] ὁψυι ΓΟΓΘ 88οτο Γοὐἱνίνιφ πιοτιο δερυ]ία 
ἣπ Ιαςςῦὶ γεπἰο. Εοϊίας ηασι ἱείηα [μραίίς 
Νίο οἰατυπῃ οοσίὲ (ιεπδυσίθ. Νοῃ ηιοηίίας 61ρο, 
Νομ, ἱπαιαα, Ηδἱ εἶαγο ἰοίος, 4ο Ρος οινπὶς 
Βρυσο]έθς φοθἰδγώπη, Τερ]ίοἱ παπη η υπηίπο ᾖοἱα5, 
5! ρυρὶ αρργοίας ἀείεαίοιη Ιωεϊάςσο, ΠΟΙΟ 

ὃ Ργαρίευαί... θά Πθ ΡθΓΡΑΠΙ, ἐΓΘΙΙΟΣ ἱπρθάϊί, αἱ 

« [δρες 
Μυποτὶς οργεβῖὶ, αιιοά τοῦ πο ἱμδίτίουφ αντι. 
πιο αυ ίδια ἰοίυπῃ ιο δυτόίθις υιάὰ 
ΡηνραΓίέ, απἱάρὶ ούυιη 4άοφυθ η μΠΏε θάοσεπη Ἡ 
ὑἱβδιπι/]ο αδί ἀαῦσαί, ρὶθἰαθ οἱ δδησία ποίαηάο 
Εοι οἀἱο, αὐ]αιθ {ρ56 δύ 011 ἀἱδοίηάθγο ΗΝΠΙΘΗ, 
Βιν]πο ἀοεερἰίι απο Πλυ6γ6, ρθγίἰἆυς αυοί. 

Οιυοάἀ αἱ ο Ναίο, αιιος αἱ ἀο Ρηουπιαί6, 6ᾶοΓ8 
Ρυρίπα, δογἱρίογθδηο ρίί φαιά {ογιο Ιοφαμέας, 
Τα μα Γη αιι θΗρόΓο εἰπί ἱπ[δι]οτα Βαγευίο, 
Που ία, φυἱάφαίά οί, Ρυυύθης δἱο αοοῖρο ἀἰσιάιη. 
Πιπο οἰοηῖιη ιά ἁθπιυῃ επουδίαϊυτ, ἀμολί υἱε ιο 
Α Ρλίτο ᾳιο) ολ δ8µΙ, 10Η 4υἱθ61Η υἱγίμναυς ἀϊτοιι- 

υπ 
ΝαπιοὮ αὐ Ἰνου : υὲ οί ΕΡἱ ποη Ρογωμ]έα, δεή ΓΏ 11.) 
Πηιρεγίαρι, αιιοά που νεποιοΓὶ5 ἀϊδραγο ου. 
Αυ Ττίαφ οκ πιοµαἀο ὁδί, ποσό ες πυυίπο ΓὔΥδα5 
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00 Έκ µονάδος Τριάς ἐστι, χαὶ ἐχ Τριάδος μονὰς Α Οὔτε µονὰς νἠριθµος, ἐπεὶ τρισὶν ἴστατ ἐν ἐσθλοῖς» 

[αὖθις, 
ὐὔτε πόρος, πηγη, ποταμὸς µέγας, ἓν τε ῥέεθρον, 

Ἐν το'σσοῖσι τύὐποισιν ἑλαυνόμενον χατὰ γαίης ᾿ 
Οὔτε δὲ πυρκαϊής λαμπὰς πάλιν εἰς ἓν ἰοῦσα, 

Οὔτε λόγος προϊών τε νόου, χαὶ ἔνδοθι µίµνων, 
6ὁ Οὗὔτε τις ἐξ ὑδάτων χινήµασιν ἡλιαχοῖσι, 
Μαρμαρυγὴ. τοίχοισι περίτροµος, ἁστατέουσχ, 

Πρὶν πελάσαι φεύγουσα, πάρος φυγέειν πελάουσα. 
(δὲ γὰρ ἄστατός ὅστι θεοῦ φὖσις, Τὰ ῥέουσα, 

Ἠλ πάλιν σννιοῦσα΄ τὸ ὃ' ἔμπεδόν ἐστι θεοῖο. 

10 Ἁλλ' ὦδ' ἂν φρονέων χαθαρὸν θύος ἔνδοθι όένοις. 
Ἐν τρ.σσοῖς φσέεσσιν ἵη φὖσις ἑστήριχται. 

Οὔτε Τριὰς πολύσεπτος, ἐπεὶ φύσις ἔστ ἀχέαστο;. 

Ἡ μονὰς ἐν θεότητι. τὰ δ ὧν θεότης τρισάριθµα. 
1ὔ Εἰς θεός ἔστιν ἕχαστον, ἑπὴν µόνον ἐξαγορεύῃς. 
Εἰς θεὺς αὖθις ἄναρχος, ὅθεν πλοῦτος θεότητος, 

Εὖτε τριῶν τινα μνῆστιν ἔχῃ λόγος, ὡς τὸ μὲν εἴη 
Τῶν τρισσῶν φαέων σεπτὸν κήρυγμα βροτοῖσι, 
Τῷ δὲ µονοχρατίην ἐριλαμπέα κυδαΐνωµεν, 

δ0 Μιδὲ θεῶν ἁγορῇ τερπώµεθα τῇ πολνάρχῳ. 
-."Ἴσον γὰρ πολύαρχον ἐμολ καὶ πάµταν ἄναρχον 

Μαρνάμενον. Δῦρις δὲ διάστασις ' ἡ δ' ἐπὶ λῦσιν 
Σπεύδει. Τῷ θεότητος ἑχὰς πολύαρχον ἔμοιγε. 

Τρεῖς δὲ θεοὺς χαλέοιεν, ἄσους χρόνος, Ἱὲ νόημα, 

οὐ Ἐκ ιπὶϊαίο Ττίας, οἱ οχ Τυη]ίαἰο Μη(1Ν. 
Νου υἱ εἶνως, (ους, μαριις Ην, πια 5υί ΠιομέυῖΗς 
Ουοἆ ἐπὶρὶίοἱ ποσο ἴΘΓΓΦΙΗ αἰἰυ]έ» 
Νου αἱ [ασ τοβί, 18 οἰνίδα γγθιι 1η υπυΠΙ οορίίτ; 
Νο αἱ 86ΓΗΙΟ αχ Ιποµίο Ρτούἰθης, οἱ {18 ΠΙΔΠΟμ6 ; 
65 Νοη υἱ ος 904019 α ϱοἱθ δρ]ίαί]ς 
Ειἱρος οἶτοα ΙΠΙΡΟΒ ἐγοπηυίυς, ππου!]ΐς, 
Ειρίθηβ απἰθδ(αΠη αορθἀλὲ οἳ αυοθεάρης Δηίθαυαηι (ασ]αι. 
Νοπ οηἰίπι ἱηδίαυ]{Φ ορ Γοἱ ηδίυγὰ αυἱ Ώυσχα, 
Λι Γι}85 οοἰθης : 5οἆ ΒΡΙΗΙΙΠ οἱ οἰαυϊίο Όσο (γ]Ὀυδπάῃι. 
219-219 0 δίο αιιίειι Φθμίίθης ρυταπι έν νἰοπα μι οΠ6ρος. 

ἕμ ἐΓήὺιιδ απ ΗΛ πα Ππδίτὰ Εγμιδίη5. 
Νεο υΠΙίᾶ5 6ἱ1ό ΗΙΙΠΙΘΓΟ : ἵπ ιτίους ομἶπι Ὀοπίς οουσἰθεῖι : 
Νοο Τεληϊίας ναγὶθ οοἰομάαὰ : πατΏ ΠΔΙΗΓὰ θορῖ ἱηδοραταυί]]ς. 
(πίίας ἱη ἀῑνὶη]ιαίο : ἱεία ἀμίθιι πιΠλογαίυς αυυγὶ ορῖ ὀἁἰν]ιίίαθ. 
1ο ὕπις Όο6ιι5 ερ υπυβαἱδαιιθ, οι ἆω µη0 
Πιγδαφ απ βδἶπο ργἱποὶρἰο 

οφ». 
ευς, εχ αιιο ἁἰνίής ἀῑν]πίεαίΐς, 

Οιιπι 9 ἐπίυις βἰ μμδμτίο, ἱία μὲ ρ6ς ὧοο αυἱάσπι βουτεία 
Έντυπα ήπμιι γορεγαπήα ουληίδης ργῶύἱοδίίο; 
Ρου ἰἶαά αυἱθιῃ ηιοματοἑ]αιὴ οογιιδοΑΠίοπΙ οθἰοῦεδσ]8, 
δ0 Νεο άεογιπη ἑυγὺα ἀἱγοισθ το,παμίο ουἱοσίδπι!;. 
ΜΗ] οπἱπι Φηυαία εδὶ η] ἱ ἱπιρθγίο πευἱίοσυῖη ἱπιρεσίωιη, 
θυοἆ 56ουΙΠ ρυβπαι. Ῥυσπα αιιίοπι ἀϊνίδίο θδί, ἀϊγίδιο αὐίθιη ο ὁἀἰδςο[ιιέ]οηοι 
Ῥτορεγαίι. Οὐ8Γο 4 ΕὈἱνἡμ]ίαίο ευ ]ερίος ἱιωρθτίιη 9ἱ6690. 
Ττέδ διιίεπι άἱἱ γοσεπίασ, 4ος {θιιριΦ, δοηίο{1, 

60 Ἐκ µονάάδος Τριάς ἐστι. Εα απἰἰαίε, Ίου θ8ἱ, 
εκ πα φιιαπίπΙΝ αά Παμγανι αίπεί, ασ εἰπρι[ατὶ 
Ποἰϊαίαε δ19ἱδΗ; αὐ ΓΗγοῖις 6 ἰΓίδιι ρεγεοπὶς μη]εα 
ὔειίαὰ εοπιρἰείι’. 

06 Περίτροµος. αι. περίδροµος. 
77 Εὖτε τριῶν τινα. Ογῶουςἰηῖ, Ἠνίχα τῶν τριῶν 

ὑποστάσέων μνήμη τις γένηται, (81 πιεπίῖο βὲ αἰί- 
εν]κς ετ (γίδις Ῥεγεοὶς. Όεις επίπι εμέ (Γες επι! 
Ρετεοπα ερ’ εἰαί(ὃ, οΗπι θ]δάεπι οἶπί παίγ, 6 Να- 
φιάφμε Όειμς εεἰ, εκΗὶ ΠΕΝ εοφἰαΙίοήε εόραταί φις 
511 ἱπεεραταθίία. ἱυῖὰ. ὡς τὸ μὲν εἵη., εἰὸ. αγΦεις 

ΝΕΤΗΙΟΑ 

εις υε Τγπίίαιἰς εοπ[εδδίοπε γή ΡΕΓΕΟΠΑΓΗΗΙ θεηε- 
γαμιάα ντα ἀἰεαείο [αι, μη με αίθ. εοι[ἐεείομε πα- 
γα, εἱενηι ἱπερεγίκιι Οἱνἰπίια ἐς ἐν ἐγίδας ρετεοπὶς 
εε[εῦγείμγ. 

8Ι "Ισον γὰρ πο.ύαρχον, 6ο. Ιάεπι επέμι μη ἰ 
εσι ΠΙΝ{ΙΟΓΗΗ ἐπιρετίμηι, ασ πε [ {19 ἐμιρετίνηι. 
8 Τρεῖς δὲ θεοὺς κα.ἰέοιεν. Ἠὶφ γοτοὶς αοϊνίξ, 
ηυυά οχ δυγιη πλ ειάιπε «οὐ]ίοί ροίσται. Εἰδιιίηι 
δἱ η πα] εκ ἱτίδας ροιδοµἰφ Όεις πυποιιραἰα 
ὁ8ί, ον ἱπρυά(ε αιιοπυίηαὸ ἔτον ηποφυθ ἀῑὶ αρι 
μυς ὑἱσαμίμς, φυεπιαἁμιοάμίη οἱ ϱ09 αημεῖί οἱ ἐΓοῦ 

ΥΕΠΡΙΟ. 

Ο3ῃΟί3 ΠΠΟΠαΡ, υ]ιγοὶ ΠΟ Ι4ησιιαπι [οη/ΐς οσε 15, Ὦ Ὁδηοία Ττιας., Ὀἰνγίπα δἰθδηίπη Παίυγα φδοηΓἱ 
Εουσᾳιο ἱρ86, ἀίΠαθ ἵπσεηο ἠμνίας, υσς, θα χίο ο: 
Όνα, ἴδιηδη ἐπἱρὶιοὶ το]νυπίαρ ὁοποίίὰ [ογπια: [δϊπὶ 
Νου υἱ [ασ σομι]ηαία τορί, αά ΓΙΤΡΙΙΦ ἱπ ππυπῃ 
(οᾳἹίυς, αυἱ ταιίο, αἲἰδν Γμοπίεη Ρῥγοβ]ἱ οχίτα, 
Πμίδγπεφιιθ ΠΙᾶἨΘΙ βεπΠρεζ ουπῃ πιοπίο πιογαίς : 
Νοη θἱἰαιη υἱ ταύἷυς (οοπιποῖἰβ ογίή5 αὐ υπάῖς, 
ἓι 4ὐας ολιδγοιις νίυγαὶ 604 λυηίπα Τἱίαῃ) 
ἕν ωυζαπα Ιηΐογίυς, ο... οἳ πιυδἰ]ῖ υ8αυθ, 
Νο ρείυ5 αορἑά608, ᾳὐ4πη ἀεβυδί αίφαθ γοσεάφξ, 
Νοὸςε ργίας εΠιιρίθης, απα!η εομβυα!, αίυς ρτορ]ηα ιοί. 
Παυά εἰεηίπι Πιιχα ἑδί μαίυσα, ἱπορτίαφυο διειωπηὶ 
Νιπαλοῖθ, οί ΓΗγ8ι!6 οοἱεηθ, 86 βχα ρου νυν. 
ΑΙ νοτο Ρις ο ἆεηλαπ) ἱῃ ζοτάο ΙΠι0ἱς, 
δἱ ἤγπιο έεηθας απηἱπιο ΠΊοᾷ ἀῑσία, ἠάναιο. 

Όμα 61Ρο ἵπ ὑρΙίοἱ πηοίιΓα οδἰ {Ηηή1θ ῄσα. [ί]]α 
Νες ΠΙΟΙΙΔ6 οδῖ θχροῖ5 πιιπιογῖ (ηάΠΙ19 ἵη ἰτίδιις 
(οιιείκε]! 1: νατὶο πες Γυ!505 Άοπογο οοἰεμάα «οί 

Ποοριἰ. η Πθ]14ἱ6 ΠΙΟΙΔ8 ἀίαταί : τη ἠ{ὶς, 
Ετ αι θρί, ΓιγδΕ!η ἐγίὰ οομερἰοἰαηέιιτ οροτίἰθ. 
Οιἱδαιὸ ἱγίαπι Όθιις 686 µπ.5, ουη ΠοΠηϊνί ἆθ ϐΠΟ 
γεγὺα {αοἱς : Γγο56 Όθιθ Επι ογἰᾳἰηίς χρογ», 
ὕιιάο βαμηί ἀθίίαι]ς ορος, βογἱρίτα δαογυία 
Οὔιη να ουπηηλουιογαί. Τη ος Ιυπηήμὲς ἡ ιά 
Εάυοεί οὐδε(ί πα οἱ οἱ : θοπίγαφυο ρος ἰικά 
ἱιπρογίμιι απιρίαοί ἑαηίσηπιοο ἀῑδοίπιυδ μπι, | 
ΕΙ εοπίυδα ργος αἱ {ΔἱδογύΠη 4Γοοτο ἀθογΙπι {05596 
Αριΐμα, Ιπυοσπι ἱπιρογίήπα ; ΠΑππσυ6 Επι αηίηυφ 
έτος μασ, 4Ι14ΠΙ δἱ δἱηο ργἱης1ρθ ουμεία [ορδηίως, 
Πίο οἑθιῖηι Ιἱ{ος, ος Πε ρης ἀθΡΕέΓΑ Ρυρη, 
Εκ ρΡιιὰ Πποσίεις οφ μἱέ1γ. βνουυἱ 6ΥΡο Ὀσδαίο 
Μι]ιοξιὴ Ἰπιρογίαιὴ τομίπιοπηιιθ 4 Ναίηο ἀῑςίαι. 
Τνος αιιίδηι Ποθοί (Πα11 θυἱ Γἱ (γοδ αιοαυς νοτε) 
Βιοότο οιήφιο 4665, 4108 ϱ16ς ἐδηριδνο ἀἰγοπιίξ 
τέιτ δ6, αὐέ τοὺς γανίυτη, ἀἱδριτησς γοἱυρίας; 
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Ἓς ἑνὸς ἀρχεγόνοιο δάµαρ χαὶ Σὴθ ἑἐγένοντο, 

Ἡμίτύμος, δυάδος τε γόνος θεσμοῖσι γάμοιο " 

Οὐ τεχτὴ, τεχτός τε, βροτοίἰ γε μὲν ἔσχον ὁμοίως. 
40 Τῶν σὺ µνωόμενος μηδὲν θεότητος ἀτίζειν, 
Πρόσθε φέρων τόδ᾽ ἕνερθεν. "Τη φύσις ἐστὶν, ἄμετρον, 
΄Ακτιστον, ἄχρονον, ἐσθλὸν, ἐλεύθερον, ἠδ ὁὀμόσε- 

[πτον, 
Εἷς θεὸς ἓν τρισσοῖς ἁμαρύγματι χόσμον ἑλίσσων. 
Ίοἴαιν ἐγὼ νέος ἄλλος ἐγείρομαι, εὖτε λοετρῷ 
4ῦ θαπτοµένου θανάτοιο παλίσσυτος ἐς φάος ἔλθω. 
Τρισσὴ γὰρ θεότης µε φαξσφόρον ἐξανέτειλεν. 

Ὁ. οὔ σε, χάθαρσι φίλη, οὐ ψεύσομαι. Βὶ θεότητι 

Α Λουσάμενος θεότητα διατµήδαιµι φαεινὴν, 
Λώῖον Ἶν... τροµέω δὲ χακοῦ μύθοιο τελευτὴν, 
0 Ἑλπωρὴῇ θείοιο χαρίσµατος ἠδὲ λοετρῶν. 
Ε; μ' ὅλον ἐξεχάθηρεν, ὅλος χαὶ σεπτὸς ἔμοιγε 

Ἔστι θεός. Τὸ δ’ ἂν ἴσον ἔχοι βροτὸς ὅστις ἁλιτρὸς, 

Αὐτὸς ἑὴν θεότητα, Θεοῦ γέρας, ἄνδιχα τέµνων. 
ΕΙ τινα δ' ἢ περὶ Παιδὸς ἀχούομεν, ἢ ἀγαθοῖο 

δύ Πνεύματος ἓν θείοισι λόγοις καὶ θειοφόροισιν 

Ανδράσιν, ὣς ῥα θεοῖρ τὰ δεύτερα Πατρὸς ἔχουσιν, 
"Ὡδε νοεῖν χέλοµαί σε λόγοις Σοφίης βαθυχόλπου 
Ὡς εἰς ῥίζαν ἄναρχον ἀνέρχεται, οὐ θεότητα 
Τέμνει, ὄφρα χεν οἷον ἔχῃς χράτος, οὐ πολύσεττον. 

Εχ υπο ρεἱιοφεπίιο υχος οἱ Φος ργοἱστυηί 
ὠθιμ]θθοία, ἆπογίπῃ ργοίοβ βθὀυπάμη Ιερος μναἰγριοπί!, 
ΝΟΠ ρευίί, ϱεη]έαδ, ἱοιίηες ρασ]ίου (μεγυμί. 
40 Ηοτυπ ἐὰ ΠΕΠΙΟΓ, 6399 .αυιά(υαπι ἵη Ὀ]νίηϊιαίο 6ροτηας. 
Δυῖϊ ουρΓα βἰαίυθηθ, αυΐ ἱη[τα. Όπα παίυΓα οδί ϱἱ {πιπεηρὰ, 
Πηουθδία, ϱχΡροςς (διπροΓίθ, Ώοψα, ἱέρθγα, ραγίίεγ οοἱθηάα, 
Όνυς Ώευς ἵη ἐτίους ρ]επάοτίυια ΠΠ ΔΙ ϱᾳυβεγηδηθ. 
Αὐ [9 66ο πονιις οἱ θα γορίἱέος, οἱ /άνὰοτο, 
45 ὑθρι]ία ηιουίο, Γδάϊνίγαφ ἵη ἱμούπ ρεοίοο. 
Τε]πα θηἶπι πι ἀθίίας μου [αἱρδηίεπι γεργοάυσχἰ!. 
Νου εδὶ, οπαγα εσριγρα6ἰο, 10Ω πιομὶαἡ : δἱ ἀἰγ]η]ναίο: 
Αυιυϊυς, ἁἰγίηιίαίοσι Πιοίάαη ἀἱδοίηάδης, 
Βα!]09 θΓ4ἱ... δοἆ Ρ6ΓἩοίτθβου ιηαὶὶ φογπιοπῖς οἰααβυ]δηι. 
5) ὂρο ἁῑνίπϊ πυποτίφ οἱ ἰαγ4ογὶ ΓορΓθβΣδΙΙ9. 
πιο ἱ Ππο ἰοίηπ] οσρυτρανἰὲ, (οξιις 4αυοφμ6 πι]λί οοἰεπύνς 

οἱ Όρυφ. Οἰπι]]ία αυἱοπι ραίἰαίας αιἱσαυῖς φοδἱοδίυ8, 
ΘΗ8ΙΠ 1ῤ66 ἁἰν]η]ιαίδηι, Ὀθὶ ἀοπμτα, δθυτδίπι θοἱηάί!. 

Οιυοἆ 6ἳ πομπι][α αυ ης, αιιὶ ἀ4θ ΕΙΙἰΟ αὐί 4ο Ώοµο 
οῦ δρίγίτα {η ἀῑνίηίς Πτιοσία, οἱ ἀῑνἰηίέμς ἡπδρίγαιἰς 
Ηρηιιπίρι8, ΠθτΏρθ 608 4 Ὀ6ο Ραΐγο θδουιιάὰδ Ἠ9ῦεγο, 
Φἱο {6 νοἱο {μιθἰ]ίφογο ργοίαπά γετΏα διιρἰοηιία : 
Λά γαάίεει ργ]ποῖρἰο «ΔΡοΠίΘΙΩ ἀθδιιγαὶί, αἲ ἀἰνίῃιέαίθιη 
Νο φοἶμάἰί, αἱ ας ἱπρογίαμι άὈόνδ, οη γαγίς οοἰουίμη., 

ὦ] 'Κξ ἑνὸς ἀρχε]όνοιο. 6γαοιἱ8 ἑμίθγρτεθς: Ἐξδ 
ἑνὸς ἀνθρώπου, του ἀρχεγόνου ᾿Αδὰμ, γυνὴ ἡ Εὔα, 
καὶ υἱὸς Σὴθ ἐγένετο. Ἡ μὲν πλευρᾶς τμημα, ὁ δ᾽ 
μμ γάμου θεσμοῖς γέννημα ἡ μὲν οὗ γεννη- 
θεῖσα, ὁ δὲ γεννηθεἰς ' ἄμφω δὲ ὁμοίως ὑπῆρχον ἄν- 
Όρωποι. Ε3 ο Λοπιίπε, ργἰμἰφεμἰο Αάαπιο, πιν[ἱ6Υ 
ἕυα εἳ Είπε δεί ργοάἱεγμπί. Π[ία οκἰάεπι επ ἐοείᾳ 
δεία 688, ἰείε αμίεπι μίτίμκφμε Λάαπια εἰ Ευασ [είμο 
εχδ(Ηἰ{ πιαἰγὶπιοπὶὲ [ερῖθα». Ευα οκἰάεπι θεπίία πο 
[μῇ, δείᾗ υέγο θεπίένε. ΑΠΙΡΟ ίαπιει ρατίἰεγ Ποπιίπεν 
μογο. 
41 Οὐ ψεύσομαι. σΦοιν ἱπίθδγρτος: Οὐ φεύσομαί 

σε, ἁγία Τριὰς, οὗ ψεύσομαι τὴν ἐμὴν χάθαρσιν. 
Νο ἱθὲ πιεμίωτ, καπεία Ττηἰίαλ, 19 επίίαν πιεῦ 
Ριγραιἰομῖ. 

49 Τρομµέω δὲ. δεά πε αδεοίξαηι φκοά ἀἰτηπι Λαδεί 
ογα(ἷο, ἀείεγγεος υὓ «ρεπι οἵαίἰα ἀῑνίπα εαπειἰιατὶς- 
οιε ἠ τε, σκ ρετ δαρίίεπιπι εοπιραγαί(γ. 

51 Εἴ μ' δ.ον. Ἐοτίθ ὅλος. ἄγαο. ἵπι. Εἴ μ᾿ ὅλον 
νά ν τρισσὴ θεότης. δὲ πιε (οίνπι ετριΓφαὶι (τί- 
Ρίευ είία». Εοπιο Μη 
ο "Ἔχοι. δίο Οοἱδί. ουπι εεἶῦυς αἱ. ΕὐΙε., ἔχει. 

-- Ιιάθπι τὸ δ᾽ ἄνισον αιοά {[οτίο πιθ]ίιβδ;: Βέτγεο- 
πατκπι ἱπαηια[ίαίειι αἁπείίαι φκἰφμίς εεεἰεείε. 
(ῥμγλυ. 
δ "Ανδιχα. ία Οοἱκὶ. Εάῑῑ., ἄνδιχα. 

οὖν Ὄφρα κεν.σταευς Ἱπί., ἵνα ἓν δοξάξῃς χράτας 
καὶ μίαν ἀρχὴν. . οὗ πολύσεπτον, οκ] πυν υατίας, 
εεά Νις ἰάεπιφο εἰ ὑπ ἰνίάτς εἰ εκ». 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ῥιἱπιίβοπο ος ΙΠ0 οοµ/ ης Φ6ἱ]υδιθ ρατεηίο 
Εἰιχογυηὲ, θοοία πὶ ίση (θηίηα ουδία, 
ὀυτο ὑλοτὶ Φος. [ἱοεί αμίοπι Ὠαιιά ἴ]]α {μἱὁ8οί, 
Πίο γοὶυῖ, ος ΑάάΑπιο ϱεβίέὰ, αἲ πιοτία!ἰς μέοίᾳιο 
Αἶηυθ οΓαί. Ώφο αιιἰμιυ ΠΙΘΩΙΟΓΑΗ5 {δομππφαο γεγο]- 

1δΗθΒ, 

Νο Τγ]α416 βαποίς ηαἱάφμάΠη ὀΒΡΟΓΗΘΤΟ, θ8Υοίο, 
Οοἱδίιιβ ἱη[οΓἱω9υό ἰορβῃ8. ἄδινῃιθ υπίοα (πίυι 
Ναίυγα θ8ὲ, Ἡπιμθηδα, ἱηουραάίίέα, ἑθπιροτίφ 6χροῖ8, 
θΡριίπαφυε, αίφυθ οἱ λυ5ἷ8, ΡαΓίίεγ( 169 «θἱδιιΔ. 
η ιτἱρ]ἰοἱ γαάἰο νοίνοµθ Όδιδ υπίους ογὔεπα. .. 
Αίηιιὸ 6Ρ0 μειδομίθ ΡΓΟΓΘΗ8 πονυ8 οχοἰίου 1ἱ908, 
Τυηι ου μὶ ΓΟΓΘ β8οΓΟ Γοἱνίνυφ πιοτίο εερυἰἰὰ 
1π {άςθηι γεπἰο. Ὀθίίαρ πασι ἑίηα Γωραιὶ9 
Μο οἰατυπῃ οὔοοίί (επουσῖδ. Νοη ΩιοΕΙ4Γ 6ἱρο, 
Νομ, ἵπαυαμι, Η0ἱ εἶαΓο Ἰαΐθς, ᾳὐο Ρο] οιηπ]ς 
Ῥριςιίος θεοἰθευ[π. Τπἱρ]ἰοἱ 14η λυωίηο [οἱ8, 
δἱ ρυρὶ αρρογοδ]ας ἀθίίαίοιη Ἰωε]άςτο, ποιο 

ἃ ΡγςιιεΓαῖ... θά ηθ ΡθΓΔΡΔΙΗ, ἱΓΘΠΙΟΓ ἱιηρθάϊέ, οἱ 
. [δρος 

Μυποτὶς ορτοβ]ῖ, φιιοά (ον πο ιὶ Ιαδίτίους αΏεγε. 
ὠάπιαυο ϱλ]υείδια ἰοίαπ ιο αυτός υηάὰ 
Ρυνραςίε, φαἱάρί Μοἰὕτη 41 οη6 ΠμΠΏΘη Δ4ογ6Πη 7 
ῥἱβο!πι]]ς αδὶ ᾖαῦσαί, ρὶδία8 οιιὶ δαηοία μοίαπἀο 
Ενι οἀΐο, αυἶαιο ἱρρθ 8υ01 ἀἰδοίπάθγο ΠΠΙΘΗ, 
ὑινίπο αοεθρὶὶ ααοά Π111656, ρθγί έως δυο. 

Ουοὰ οἱ 4ᾳ Ναίο, αιιοι αἱ ἆθ Ρηουπιαί6, 5λ0Γ8 
Ρυρίπα, δοἱβοῦθεη 6 ρῖἱ αι]ά {ογίο ἰοαμαμίας, 
Ταμαναίη φιιΦ 6µροΓο δἱμὲ ἱπ[εγίογα Ραγεμίο, 
Ποο ία, φυἱάφι]ά ου, Ρυυάεπς δἷίο 4οοἱρο ἀῑείαη. 
Πίο εἰεπίιη 1 ἀθπιυμι επουδίαυτ, ἀιοαί υεναιιθ 
Α Ραίτο αυοιὶ οἀὑδαυ!, ΠΟΠ ἀυίοιι υἱγίμκαας ἀϊτοιιι- 

ίαπι 
Νωπιοῃ αὐ ᾖου : υἱ οἷπί Ηδἱ ποη Ρροτη]έη, δεή υπ 5) 
[πιρεγίαβι, αιιοἆ ποῦ νθηοΓοΓῖς ἀϊσρατο ουν 
Λο Ττίαφ ϱχ πιοαάο εδ, ἰ]ποσιυέ ες πιμμ]πο ΓὔΥδ5 



δ10 . ΞΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΝΑΤΙΟΑ. 115 

00 Έκ µονάδος Τριάς ἐστι, χαὶ ἓχ Τριάδος μονὰς Α Οὔτε μονὰς νἠριθµος, ἐπεὶ τρισὶν ἴστατ᾽ ἐν Σᾳθλοῖς» 
[αὖθις, 

ὐὔτε πόρος, πηγἡ, ποταμὸς μέγας, ἓν τε ῥέεθρον, 
Ἐν τοισσοῖσι τύὐποισιν ἑλαυνόμενον χατὰ γαίης ' 

Οὔτε δὲ πυρχκαῖής λαμπὰς πάλιν εἰς ἓν ἰοῦσα, 

Οὔτε λόγος προϊών τε νόου, χαὶ ἔνδοθι µίµνων, 

θὗ Οὗὔτε τις ἐξ ὑδάτων χινήµασιν ἡλιαχοῖσι, 
Μαρμαρυγὴ. τοίχοισι περίτροµος, ἁστατέουσχ, 

Πρὶν πελάσαι φεύγουσα, πάρος φυγέειν πελάουσα. 
(10δὲ γὰρ ἄστατύς ἔστι θεοῦ φύσις, Τὰ ῥέουσα, 
Ἠλ πάλιν συνιοῦσα’ τὸ ὃ ἔμπεδόν ἐστι θεοῖο. 

10 Ἁλλ' ὧδ' ἂν φρονέων καθαρὸν θύος ἔνδοθι ὀένοις. 
Ἐν τρ'σσοῖς φσέεσσιν ἵη φύσις ἑστήριχται. 

Οὔτε Τριὰς πολύσεπτος, ἐπξὶ φύσις ἔστ ἀχέαστο;. 

Ἡ μονὰς ἐν θεότητι, τὰ δ ὧν θεότης τρισάριθµα. 
15 Εἰς θεός ἐστιν ἕχαστον, ἑπὴν µόνον ἐξαγορεύῃς. 
Εἰς θεὸὺς αὖθις ἄναρχος, ὅθεν πλοῦτος θεότητος, 

Εὖτε τριῶν τινα μνῆστιν ἔχῃ λόγος, ὡς τὸ μὲν εἴη 
Τῶν τρισσῶν φαέων σεπτὸν χ{ρυγµα βροτοῖσι, 
Τῷ δὲ µονοκρατίην ἑριλαμπέα χυδαίνωµεν, 
δ0 Μτδὲ θεῶν ἁγορῇ τερπώμεθα τῇ πολνάρχῳ. 

-;"Ἴσον γὰρ πολύαρχον ἐμοὶ χαὶ πάμπαν ἄναρχον 

Μαρνάμενον. ΔἎρις δὲ διάστασις ̓  ἡ δ' ἐπὶ λῦσιν 
Σπεύδει. Τῷ θεότητος ἑκὰς πολύαρχον ἔμοιγε. 

Τρεϊῖς δὲ θεοὺς χαλέοιεν, ὅσους χρόνος, Ἰὲ νόημα, 

60 Ἐς υπίιαίο Τγίας, οἱ οχ Τνιη]ίαίο Πη]ίης. 
Νου υἱ γἶνας, [ου05, ήριιιδ βηνίᾳς, πι δι Που, 
Οιοἆ επἱρ]ίοὶ Ιποάο ἵδεγίδια αυ] 
Νου υἱ [αχ τορί, αἴι ἀἰγίθα γΗδιι Ίη ΕΠ υΏ οορίιιτ; 
Νο αἱ 8ΕΓΙΙΟ οκ Ιπεμίο Ρτοιἰθηθ, οἱ 119 ΓΔΠ6Η8 : 
65 Νου υἱ ος δᾳ0ἱ9 α ϱοἱ6 αρἰια(]ς 
Ειίρος οἴτοα ΠΠπμΡΟΘ ἱζεπυ]μς, πιουϊ]ΐ, 
Ευρίθεῦθ απἰε(Ιαπ αθρθἀλὲ οἳ αυοεάρης αΠίθ(υαηι (ασ]αι.. 
Νοηῦ οηἶπι ΠΗηδιαυἱ1ἱ8 οςί Ὀοὶ παίντα δυἱ βυσχὰ, 
Αί ΓΙΙΥΡΙΙ8 οοἱθῃθ : 5οἆ Πρι ΙΠ αἱ οἱαῦἱἱο Όοο (τιοιθηά μπι. 
219-419 Ι0 Φίο αιίοηι δδμίίθης Ράγαπι ἱμίμς νἱοἰίαηι οΠέρος. 

Γπ ὑ10ιις Παπ υηὰ παίατὰ (γηιδίν. 
Νεο υη]ίίας Φἱ11ό ΏΜΠΙΕΓΟ :ἵη (ους οί Ὀοπίφ οομοὶφιί; 
Νεος Τεἱη/(38 νατὶο οοἰομόὰ : ΠΩ ΠΔΙΙΓΑ ορί Ἰηδοραγαδ{{19. 
ὑπ]ίὰς η ἀἰγμ]ίαίς : ἱσία αιιίοι ηιΠιογαμίς υγρή οδὲ ἁλνλμίέλδ. 
Ἴὸ Όπις ΏθιιΦ εδὲ υηαθιυἱδαιθ, οι ο 1Π0 Ιοᾳυοεῖν. 
Πμτευς πι δἰηπό ρτἱηοἱρίο ευδ, οχκ φ1ιο ἁἰνίής ἁῑν]ηίέαιΐς, 
Οιιπι 4 (πίυις Πἱ μπθμτῖο, ἰτὰ μἱ Ρος Ίου ααἱάθ δογνοείας 
ΤνΊαπ [ά)]πυὴι γδυθγληύα ἐοιμ]ηίδας ργρύἱοδί1ο: 
Ρος ἰ]αὰ δυμίθιΏ Πιοιιαγοἡ]θηι οοΓιιδοΑΠίοΠη οοἱοῦγθβις, 
δ0 Νες ἀθογι ἐωγῆα ἀἱγοιςθ ΓθυΠΑΜί6 οὐἱοσίθιωγ. 
Μι επίπι φυαία οδὶ πυ]τις ἱππρογίο πιυ]ίοσαη ἱπρορίατη, 
Ουοὰ 6εευπ) Ρυρπαί. Ῥυρηα θιίοπι ἀϊἰγίθίο ὁδί; ἀῑνίνιο αιιίδιη ἂἆ ἀῑφκοίιι]οποιη 
Ῥγορεταί. Οµ4γὲ 4 Ὀἱν{μίαιο μη]ηρίοχ ἱροτίὴ 91090. 
ΤΓγόΦ διίεπι άἱϊ γοσεπίαγ, αωος ἔθπιρις, δοπίθηί1, 

60 Ἐκ µονάδος Τριάᾶς ἐστι. Εα ιιπὶιαἰει Ίου ο8!, 
εκ πα ΦιιΩ{ΝΙΝ αἆ παιμΓαΝι αἲἰπεί, ασ εἰπφι[ατὶ 
Ποἰϊαίε δλεἰσίί; αὐ ΓΗΤοῖις 63 ΙΓίδιι5 ρεγεοπἰς εμηῖεα 
δειίας εοπιρἰείγ. 

06 Περίτροµος. αι. περίδροµος. 
ΤΊ Βὖτε τριῶν τινα. Ογυυδὶμ. Ἠνίχα τῶν τριῶν 

ὑποστάσέων μνήμη τις γένηται, (81ι πιεπίὶο [δὲ αἰί- 
ει/κς ος ἰγίθις ρεγερμί. θεια επίπι ειπέ (6 επι! 
Ρετεοπα ερ. είαί(δ, ο πι ε]δάεπι εἶπί παίγίξ, 6ί Ώπα- 
φάμε Ὀειμα 6εἱ, εΝΗΙ ΠΙΕΝΣ εοφἱἑαιἰοπε εόµαταί ι 
511 ἱπδεραταδίία. [υἱὰ. ὡς τὸ μὲν εἴη, εἰς, ὀγῶοις 

ΝΕΤΗΙΟΑ 

ἱμί.ς ῦε Τνἰπ]ίαιἰς εοπ[εδδίοπε (ΓΗ ΡΕΥΑΟΠαΓΙΙΠΙ θεΠε- 
γαιιάα γιά ἰκαιὶο [αι, μηἱμς αµίθ οοι[εεείοµε πα- 
πγῶ, μηἱεκηι ἑπιρεγίνια Ον ἰπἰιαἰἰφ ἵπ ΕΥΙδ5 ρεγεοπὶς 
εε[εδγείγ. 

8ἰ "σον πο.λὐύαρχο», 6:69. Ίάειι επ η ἡιὲ 
εει Πιμ[ίογαα ἐπιρετίμηι, ας ην [(ἱηφ ἱπιρεγίνηι. 

δί Τρεῖς δὲ θεοὺς κα.λέοιεν. Ἠὶδ υογυίφ αοἰν]ε, 
αυυά οχ «δύση πλ εάιης οὐ]ἱοἱ ροίεγαί. ΕἰδιύΏι 
δί μασ ιο εκ ἰπίριφ Ρειδοµί Όνας πυποιιραἰα 
ὁ8ὲ, η ἱμρυά1έ φιιοβιπυό ένο ηποφαθ ἁῑὶ αρι 
ος ἀἰσαμίς, απεπιαωούίη οἱ 0.05 θμμοῖϊι οἱ ἴγεὢ 

ΥΕΠ»ΙΟ. 

Ὀ3ῃΟἱ3 ΠΙΟΠΣΡ, ν]τοὶ ΠΟΠ Ι4ηΦἱΙΔΙΩ {οβ/ἱ5 οεθ]ίυδ, ἢ Φαποία Τρίας. Ὀ]ν]πα οἰθηίη παίαγα ϱθοατὶ 
Εομεφιιθ 156, ἀίᾳιθ ἴπροπο Πυνίμ5, αμ.ς, Εμ χἰο ουα 
Όπα, ἵαιηδη εείρ]ιοὶ τοἱνιπίαγ ὁοηοίία [ουπια: [δὶπὶ 
Νου υἱ [ας ροηι]ηδἰὰ γοβί, αυ γυγβ!ις ἵπ παπι 
οᾳἵυς, αυἱ γα[ῖο, αἴῑδο ωθηίοπ ργοβίἳ θχίγα, 
ΠηἱέΓηε( 6 ΠΙ1ΗΘΙΙΦ ΘΕΠΙΡΘΓ οὐπῃ Πιθηίο ποντους : 
Νοη οἴίαιη υἱ γαύἷυς (οοπιτηοϊῖς οσίέα5 αὐ υηάΐς, 
ἓπ φὐ45 Φίλογευς γ]ογαί 608 [μιηΐπα Τἱ{1αῃ}) 
μ μαγπα Ἱπίογίας, ο... οξ μπυδ!]ΐ6 µ84υ6, 
Νοη Ρρεία8 ἀ0Ρ9ά6ΡΒ, 4ὐ8Π ἀε[βιαί αίᾳαςο γοσθάφέ, 
Νοο ρεί5 ἑΠρίδης, 4πα1η οοΏσα!, δίιι1ςο ργορἰηαιιο!. 
Πσιά οἰεπίπι Πχ εδί μαίμγα, ἱποθτίαφμό δι] 
Νιπαληῖς, αυἱ ΓΗγ856 οοἱευΒ, 9ο (χα Ρος Φγυυ. 
ΑΙ νογο ριιτο ο ἀεπιυπ] ἱη «οτάς Πιδ0ἱς, 
δδὶ ΠγΠιο {ΕΠθΔ8 ἁπἱπΙΟ πποα ἀῑοία, Λἀναιθ. 

Όπα 61Ρο ἵηῃ εΠρίίοἱ ηαέυγα εδἰ Παμηΐηο ῄχα. []]ᾳ 
Νθο ΠΙΟΙΘ οδὶ θχροῖς ΠΙΙπΙΘΓῖ (Ταπι(υθ ἵηω ἱτίδις 
(ομιεἱδεῖ! Ἰ: τατῖο πεο Γυτθύ5 Άοπογο εοἰειάὰ εδ 

Ποεοριε. ἵπ Πθἱί8ίο πΙοΙΙᾶς ἁπίαταί : τη Πὴς, 
Εχ απἱδιις δδὲ, Γγ8υ!Ώ ἐπία οομβρἰοἰαηέιτ ορορίοι. 
Ομἱδᾳιὸ ἐγίαπι Όθιις οδἱ μπις, ου ΠΟΠΗΙνί 49 8Πο 
γεγία [4εἱς : Σ1Γ8159 Ό6ις µηυς οεἱβὶπῖς 6χρο:8, 
ὕυάς Πυυπί ἀείία(ὶ οροε, Φογἱρίιιγα βαςΓοί4 
ση ἐπ]ὰ ουπηπιοιηογαί. Τ ε]η] ποΒ Ιαπήνὲς Η]μά 
Εάυοεί οἱδε( {τη δἱ ου μπι : θοπίγαφιιο ρος ἰσικὰ 
Πιωροσίαια απιρίεοεί ἑαπίαθηπιοο ἀἰδοίηιαδ υπυπι, | 
Εἰ οοπίυθα ρΓοςυἱ {ΔἱδοΓγυΠῃ 4ΓοοΤ6 ἀθογίπι {0559 
Αρη, ιπυἱιογαπι πιρογίπι ς ΠΑΠΙάθ αμ ᾳ ποίαφ 
σος τή Η1, ἰιΔΗ1 δἱ δἶπο ργ]ποῖρο ουμεία [εγδηίωΓ. 
Πιο οἐθηῖηι {ου ος ρα αθρέγὰ ΡΗΡΗΑ, 
Εκ ρΙΡιιὰ Ιπίογίις δα Ηἱέ15. Ρεουυἱ 6ΥΡΟ Ὀοαίο 
Μιίογιτη ἱπιρορία τομίπιδπηιθ α Νωρμιίπο ἀῑςίαί. 
Τνος αιιίοµι Πἰέθαί (Πα) θέ ἱ {γοδηυσφιο νογς) 
Βιοότο οτι ἆς05, 4108 1ος {οιηρδνε φἰροπιὲ 
ιτ 56, αί γΓοὺις γαγίά, Φἱδραγη ο νουνίαςι 



ἑ(ς 

8ύ Ἡ χράτος, ἓὲ θέλησις ἀπ ἀλλήλων ἐχέασσεν. 

Αὐτοῦ τανυτὸν ἕχαστον ἁδήριτον οὔ ποτ ἑόντα. 
ης δ᾽ ἄρ᾽ ἐμῆς Τριάδος ἓν μὲν σθένος, ἓν δὲ νόημα, 

Ἓν χλέος, ἓν δὲ χράτος. Τῷ χαλ µονάς ἐστιν ἄρευστος, 

᾽Αρμονίῃ θεότητος ἰᾗ µέγα χ-δος έχουσα. 
90 Τόσσον ἐμοῖς φαέεσσι Τριὰς σέλας ἐξεχάλνφεν, 

Ἐχ πτερύγων θείου τε πετάσµατος ἔνδοθι νποῦ, 
Τοῖς Όπο χεύθετ᾽ ἄνασσα θ:οῦ φύσις. Εἰ δὲ πλέον τι 

Αγγελιχοῖσι χοροῖσι, τόδε πλέον ἡ Τριὰς ἵστω. 

Δ. Περὶ χόσµου. 

Εἰ δ) ἄγε χαὶ µεγάλοιο θεοῦ χτίσιν ὑμνείωμεν, 

Δόζαις ψενδομένῃσιν ἑναντία δηριόωντες. 

5. αΒΕΟΘΒΙΙ ΤΗΙΕΟ,, 6ΛΙΜΙΝύΝΜ ΡΕ 1. ΤΗΕΟΙΟΦΟΟΛΑ. 

Α Εἰς θεός. Όλη δ' αὖτε χαν εἴδεα μῦθος ἀφαυρὸς, 
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Ἑλλήνων πινυτοῖσι νουύµενα ὡς συνάναρχα. 

6 Τῶν μὲν ὅσα πλάσσουσι θεοὺς μορφώματα σεπτὰ, 
Οὐχ ἔσαν, ἀλλὰ γένοντο, θεοῦ µεγάλοιο θέλοντος. 

Τίς δ' ὕλην ποτ ὅπωπεν ἀνείδεον, ἢ τίς ἄθλον 
Μορφὴν, χαὶ µάλα πολλὰ νόου στροφάλιγξι µογῄσας; 
Οὐδὲ γὰρ ἄχροον εὗρον ἐγὼ δέµας, Ἡ τιν ἄσωμων. 
10 Χραιήν. Τίς διέχρινεν ἃ μὴ φύσις, εἰς ἓν ἄγουσα; 
Αλλ) ἔμπης τἐµνωμεν’ ἄθρει δὲ µοι, εἰ μὲν ἅμιχτα 
Πάμπαν ἔην, πῶς εἰς ἓν ἐλήλυθεν, ἢ τίς ὁ χάσµος 

'"Ἔσταχεν ἄνδιχα πάντα διαµπερές; Εἰ δ' ἐπίμιχτα, 
Πῶς µίχθη; τίς ἔμιξε θεοῦ΄δίχα; εἰ δὲ χεραστὴς 
{5 Ἔστι θεὺς, τοῦτον χαὶ χτίστορα δέχννσο πάνσων, 

8ὺ Βοὺυυς, νο]υμίας αὐ ἱηνίοδωι ἀῑφοίπά[ε, 
σπα υπαεφυἱ μ6 ΡυΏ( 8Η 86ο ἱρ8ο οοηδου(]αῦ. 
Μος αυἴθω Ἰγ]αάἶδ πηυΠ οδὲ Τοῦυ5, ὕη8 Ίηθης, . 
ἵμα β]οσία, ἵπυπι Ἱπρθγίαπα. θ499 ἀῑλοὓἱ πο ροίοδἰ υπίίας 
Όπα αἰγ]η]έαιῖς Ὠαγηιοηία Π]άβπασι ἢλῦθης ἆθοιις. 
90 Ταπίυπι Ιαοἱς οοιἱδ πιοὶς Τγίας τοιοσ]ε, 
Τγαυδ Ρ6ΗΩΔΡ 4ο ἀἰνίπυπι ἱπίτα Ὠοἱ ἱοπρίωπη νοἱαίῃδη, 
Ουδιις τορῖπα οἱ παίατα οδἱοᾳἰίαγ. 8ἱ αιἱά αυίοιη ρίαα. 
Αηρε]ϊοῖς οξιογίθ εοπεδδεΝπι, ρὶυς ἰ]αά εἱ8ςδ Πος]ἰ. 

ΙΤ. Ρε πιπάο'. 
ἆᾷπι ΠΏΠΟ οἱ πιαρηὶ οἱ οΡρας οδἱδῦσεπιας, 

Ὅ ΟοπίΓὰ [αἱρας ορ]ηίοηςς ἀθραπάο. 
Όπυς Βεαδ; πιαίοΓῖὰ οἱ [οσπηῷ, αὐδς ὤΓΦοογυ) 
ο) μή] ο εοαίθγηὰς θχἰδηλαηί, Ἰωφηἱς οδἱ [αυυ[.. 
ὅ Λο ἱ] φω]άσπι, (49 ἀῑῖς αΒησιπέ, (οσπι νοπογαδἰ]ος 
Νοη θΓαϱί, 56 [αεί δυπέ, ΠΆρηο Όσο νο]επίς. 
αἱ5 αυίθπι πια(ογἰαπῃ Η(ΙΙ1Π νἰάῑξ δίηθ [ογπια, αἱ οἶπο τηδίθγία- 
οΓΠΙΑΠΙ, θἱδὶ πιοπί]ς εναραιοηὶδύθ ππσ]ίυπῃ Ιαογαγεεῖε 

Νοη θηἶπι «Ρο «οΓρυφ ΓθροΓί βἶπο ο0ἱ958, αιὲ 6ἱηο 6ΟΓΡΟΓΘ 
231 10 Οοἰοεδτ. θμἱς ος ἀῑδεοοίανίε, αὐδ παίωγα {η μπυπ ϱοπ]αησ]ε2 

εἆ Ι4σεῃ ἀϊσβοοίθιιιιβ : πιθουπ εοηβἰάργα, δἱ βορηγαἰα 
Εταπί ΟΠΙΠΙΠΟ, 4ωοπιοάο ἵη ΗπΙµΩ γοπετο] Αυί α αἱ ἐς πιυπάιις 
δ5ιοί]ἰ ἵη ἀιῑος ρατίο οπηπἰηο ἀῑνίδυς Ἱ 8ἱη Πιἰδία θγαηῖ, 
Ομοιπούο πιὶδία «υμί} Οαίς εἶπο Ὀδο παὶφου]ι) 9ἱ πὶροσϊί 
4ὔ Ώευς, Ώμπο οπηπίἁπι ορπάἱίοζοπι 4βΠ06ο8. 

Ν Αἰίας ΒἰΗ, 198, ραρ. 88. 
Ἠοπιίμες, αἰῑίφιια {η αυίιβ αηα ροζοίρίεας παέυγα. 
ΗΕ «απε, Ἰηᾳαἷι Τ]οδοίορις γα[εἰ]θης Ίου ΑΓΡυπιθή- 
μπι, 4ἱΐ πι] ἀἰαπίντ, ἵπ φκίθως εί (επριε, όν 
Φέπεγαί! ε18, ἀνεγενπι δεί, θἷο. Αἱ Όεγο πιεα Τηπὶ- 
(αἰἶν φκς οἰπιρίες εί Ώ πα ε9ἱ, ΝΤ Μαίκτα εἰ εεεεπἰία, 
νηπὰ 55 οἱ υοιµπίαε, «ος. 

57 ἝἜν δέ. Ιία πῃεφ.; οἆῖε., ὄν. 

ΙΥ. {1 Εἰ δ' ἄγε. Τα Ὑαϊ. οἱ 0οἱε]. Εά8ἱ, εἴ τ᾽ ἄγα 
3 Δηριόωντες. (οἱβ]., δηριοώτης. 
8 Νόου. ὁοἱδ]. νόους. 
10 ΑἉ μὴ φύσις, εἷς ἕν ἄγουσα. (κα παίνγα 

ΛΟΠ οεραταθί(, εεά πι πι εοπ)]αμαί(. σγοδευς [ο 
ἃ ον Φύσις ἐχώριαεν ἡ ταῦτα αι. 

1ό ᾿Εστακεν. Οοἱδί. ἑστάναι. 1ε8γεΔ. ϱἳ ει. 
9 Τόδε π.λέον. Ἡοταπι ἰοοο Ἡωκο]ο]ίιρ Ἠληο, ἑστάμεν. 

[ογίο εἰοβαπίίμς, ἀνώτερα δ' ἡ Τριὰς ἴστω. (Ολίωιικυ.) 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ουίαυε ἱρδὶ 6δεπῃ πΙΠ( ΑΠ) μ]ία ραοο (υυπέυς. 
Αἱ οοπί{ὰ ποδίγα Τγ]84ἱ9 ππθῃς, ᾳἱορία, ζοὺυς, 
Γπιροτίυηφυϐ ΠΜ. θυοσίτοα Ἰλιά Ιαὐἱ1ἱ9 ἱροα 
Εοί ΠΙΟΜΔΦ, μηΐυς ηθσιι ἀθίέαιίς ἱνοποςθπα 
Μχίυῃ μαῦοης. ο νυπί Ὀδίίαδ 10 δαηοἰα τοἰσσ]έ 
Ἔταῃο ΡρῃΏ:Ρ γεἱήπιᾳαθ ΕΛΟΓΘΘ πῖ Φληοξίαβ αιὐίς, 
Ἠεξία «ιο ἱορίευτ ηηπιί ΠδίυΓὰ Ιποπαγοἰνσν. 
δἱ ηυ]ά Ρ[πίοςοα ο8ἱ, διιρογίς ά Ιίπφιο δεἱθιάυπῃ 
Μεη 19. Αὲ φυἱάφωϊά 6µρθγερι, Ττίας ορίίπια ποτί:. 

ΙΥ. Όξ πΌκυο. 
(ΕΒ11ἱἱο {πιετργείο.) 

16 φύοφ6, οαποἱροίοπιἰς ορ ο. ἀεχ- 
τα 

Μιιπάς, 6ΔΠΛΙΗ, [αἱοῖς οοἶοης ἵπ ργσ]ία Ἱπρυίς 
Όμας ἀυπίαχαί ἢειιφ ο8ί : αἱ [οίΠα βτανίηιιο 
ΝΜαἱειίθΒ, ἱροί νοίοζιη φυα9 ἑυγυα φορίοταπι 
Εκεο ϱοβίθΓμαΦ 66Η8ίί, ΠΙΟΓΑ γοτῦ, οἱ ἱιαηίς 
Εαὐυ]ὰ δµϱί. 0πιπος δἰθιίπη, φ45ου (9 ἆσοι πι 

Β 6εη[1ἱον Μα)ιιογς Ίοςο, ργοάσχὶέ ἱω ογίαπῃ 
Αο ἰμσθιῃ οχ πἰλϊ]ο [ογπιας ἀῑνίπα νοἱμπίας. 

Ομἱδησαι αμίοΠι οί, αἱ Πιαίθγίαη Ρουδρθσοσίὲ ιιπ- 
αυ 

Ἰη[οΓπΊΘΗΙ, 3υέ δίηθ πιαίοτία αυἱ γἱἀθγῖε τη] 
Εοτπιοπι αἱ]ᾳαδίη, ραγίθς (μαιηνίφ γοιδαἰἰ ἵῃ ΟΠ 11ος 
ἱηρθηίμπῃ, πιεηίθιηΠυθ σγατὶ {ογήμοτο Ι20ογο 
Πιδιϊίοσὶι] Νθς οΗἱῶι οοτρυς τορεΓίτε, βρυϊ4 
Οιοά ΡτοΓ8υ8 οατεαί, ροἑα, ΓΙΓ8ΙΙ5η16 βρυγαπα, 
ὤοτρογθα 4ὐ99 ηιοίο νασθέ. θΗἱδηα/ὴ 6/β0 ἀἰτοπιιι, 
Οι παίιιγὰ δ4βᾶΣ νἰμχίίᾳιο 4ο ἠησκίί τη "παπι Ἱ 
ερ] έαπιθιι Ώδεο ρ6ς πιο Ιεροί ἀἰθίίηριογε πθυίς. 
Ειο ἱαίιιν, ἱ πιαϊοςῖθς οἱ {ουπια ἀἰτειιρίο» 
Ῥνογδ56 6Γ4ΠΕ, 4ὐ8ῃ4Π {πάση Γἱἱοης πιοάοαυςο 

 Ροςί ραγ5.5 οοἶθγο οἱιηυ]. Όἱο Ιηε1ῤρ6ς, ο{9, 
Οἱ Ι1ΔΙΩ παπάς ουδέ, {ΙΠά ου ἀῑδίησία αοθγοιέ. 
Πο πιαἰοτῖθς, Ἠίπο πυόα ογαίαφυε {οτηα 
Μαιοιίο. Οοπ!γ8 δἱ ]μμοίς, φυτο αμἱς []]ας 
ἀιηχεείί 4ὓσηυο Ὀ.ο, φάοπάι1φ16 Ίο πιὶσᾶο ραςίο 



4!Ἱ 

Εἶδος καὶ χεραμεὺς πηλῷ βάλε χύχλον ἑλίσσων, 
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Α Τίς τρίτος εἰς ἓν ἄγων σοφίῃ καὶ νείκεα λύων ; 
Χρυσῷ χρυσοχόος, λαοξόος οἷσι λίθοισι. 
Δὸς πλέον ἡμετέρης τι θεῷ φρενὸς, ὦ φιλάναρχε. 
Ὕλη τὸ πλέον ἑστὶ σὺν εἴδεσι χινυµένοισι. 
30 Νώσατο, χαὶ τὰ γένοντο ἑνείδεα, θεία νόησις, 
Ἡ πάντων γενέτειρα πολύπλοχος. Οὐ γὰρ ἔοικε 
Ζωγράφον ὥς τιν᾽ ἑοιχὸς ἀπ᾿ εἴδεος εἶδος ἐγείρειν 
Δερχόμενον προπάροιθε τὰ μὴ νόος ἔγραφεν οἷος. 

Καὶ σὺ, Μανιχαίοιο καχὸν σχότος, οὐ πάρος Ἶες 

2ὔ ᾿Αχροτάτοιο φάους ἀντίθρονον. Εἰ θεὸς Πεν, 
Ὁὐ σκάτος. Οὐ γὰρ ἔοιχε θεῷ χκαχὸν ἀντιφερίζειν. 
Εἰ σχότος, οὐ θεὸν οἶδας. Ὁμοφρονέειν μὲν ἄχοσμον' 
Μαρναμένων δὲ, τὸ χάρτος ἀρείονος. Ἰσοπαλεῖς δὲ, 

δυ Καὶ τόδε θαῦμα µέγιστον, ἐπεὶ µόθον αἰνὸν ἑγεί- 
εις, 

Αὖθις ὁμοφρονέοντα τιθεὶς, ἑπελήσαο α 
Ὑυχὴ καὶ δέµας εἰμί. Τὸ μὲν θεότητος ἀποῤῥὼξ 
Φωτὸς ἀπειρεσ[οιο ' τὸ δὲ σχοτίης ἀπὺ ῥίζης 
Σοὶ πλάσθη. Τὰ δὲ πολλὸν ἁπόπροθεν εἰς ἓν ἄγειρας, 
ὅυ ΒΕἱ ξυνὴ φύσις εἰμὶ, λύω µόθον. Ἑ! µόθος αἰνὸς, 
Ἔμπεδος, οὐχέτ' ἐγὼ πλεχτὴ φύσις ἀμφοτέρωθεν. 
Οὐ γὰρ µαρναμένων ξυνὸς γόνος, ἀλλὰ φιλεύντων. 
Τοῖος μὲν χραδίης τῆς σῆς ζόφος. Αὐτὰρ ἔμοιγε 
Εἷς θεός ἐστιν ἄναρχος, ἁδήριτος, ἓν φάος ἐσθλὸν, 

40 ᾽Απλῶν τε πλεχτῶν τε νοῶν σθένος ὑφιθεόντων, 

Εὐεπιασι οἱ [40ος αΠηρίί ]υέο, ἆνπῃι ΓοίλΏη νουδαί, 
Αυγίίεχ αµτο, [αρίο]άα φυἱ9 Ιαρίάίυας. 
ΠΏείογ Ώεο ρἱάφ αιἱἀρίαιη 4Ώ πιθηι{ ποβίγ, ο ρηποὶραίυς {ηἰπηίος. 
Ῥ]α5 αυἱ6Π] ΠιαεΓία θ8ἱ οµ1Ώ [ογπιῖθ πιοὺ({οιν. 
320 (οβἰτανίε, εἰ τε [ογπιαί οχφίἸίθγυπέ. Ὀἰγίπα οοβἰιαιἰο 
Οπιπίαπι [δομπάα ρεηϊεεὶκ : πο επίπι ργουαΡὶ!ο ὁοί 
Όευπι Ἰηδίας ρἱοἰιοσῖς ος {ογπιὰ φἰπι]]επῃ {ΟΓΠΠΔΠΙ οχρτγδροἰς»α, 
Ώμπι ο0γατη ἱπέπθίμς, 4 πιθης 804 που ἀθφορὶραίοροι. 

Ει {., Μαπεϊϊς Ρζανα οα[δο, ΠΟΠ 6Γ348 αἳ Ιπίήο 
2υ Φυπωὶ Ιαπιληϊς Φιπυ]α. Ναπι οἱ Ώευς οΓγαί, 
Τοπεῦγβ ΠΟΠ δ{αηί. Νοη δπίιη ργοβαΡ!]ὸ οδὲ πιαίαπῃ ουΠι Ώου Ρυβηατο. 
9] {6ΠεΡΓΟ οΓαϱἱ, Όδις ουαμθδοῖξ. Αυαιγάιινή ηιἱάσπι ο8ί υἱ οοΏΦθη(]αμί. 
Ουοά οἱ ρυρηαΗ!, γὶοίιοτία οε]ἱ [ογεογίς. δἱ ρασίυυς νἱτίρις, 
Φις (γα η υήπι αἀάυοςῖί δαρίἑηα οἱ Ιἱίος ἀἰγ]πιο Ἱ 
69 Αίφυο ἰά ιηατί:ηο πηγα δί]ο, ο. οτεϊρ]ίο υθίίασι οχ οἰἑαβεῖ, 
Πιεςιφ εοηδεΠΙἰθῃηί]ὰ ΡΩΠΘΠΒ. 0 ἠνίδεοσι ρυριμ8. 
Αἱπιᾶ οἱ οοΓρίς5 δυη!. Πα ἁἰγηαι]ρ Μα 
" αοἷς ἱπβη]ία : Ἰθίιιά ος (επουτοδα γαίες 
Ἐυὶ οοπΠα πι θ6ί. Οἱ αμίθ:ι Ρευου! 4 66 ἀῑσίαῦα μέ, {π ὕπατη οο]]ορίοε, 
ὦὅ δἱ οοηιιηῖς ηΔυΓα ουπι, φοἱνο Ὀθίίαμη. δίη ρεανὶό ΡιΙρηΏ, 
{2 ΡΙΙἱΑ8, ηθς πι δυ1 μαίυγα οχ ἁμαῦις οοιιραςἰ. 
Νοη εΠ/ὴ ριιρη η (μπι οοιηπιμῖς δοῦοΙθς, 66 αι μλπέίπη. 
Ἡᾳ διιηί οογά!ἰς (ἱ (6βουΓ. Λι η) ὶ 
Όπις Ώοιι8 «χρογ8 ργὶμοὶρἰ{, οχΡροίς ἠῖ, ὕπυπι υΟΗΠΙ Ίυθη, 
40 δἱηρίἰοἶα:η οἱ ου.Προδίίαγυη τοῦ ιπουία η ηυ δυ5ουπ (δγσηίυς, 

16 Ὦ οιλἀναρχε. Οἱ απιας ιπαἰετίας εἰ [οΓηιαΣ 
ῥγϊπεϊρἰο εαγδη6ε. 

325 ᾿Εχγείρει». [εα (οἱφ]. οἱ Ὑαι. Εἰίιϊί ἐγείρει. 
320 Ἀντιφρερίζειν. Οομιὺς[.: ὤοαφματε Βεο. ες αιἰ- 

«2Υ50 ΟΡΡΟΝΕΤΕ. πι. ὄταο., οὗ γὰρ ἑνδέχεται, οὐδὲ 
δυνατὸν, χακόν τι ἑξισοῦσθαι θεῷ. Νοι επίηι [οεί, 
πεφκε ροεσἰὶθἰ[ε εεῖ, αἰἰφμίά ππα(ἰ Ώεο οπΦηκαγθ, 

9] Οὐ θεὸν οἶδας. ΕοΓίαςοο ὃν θεόν, σε! ΏεΝΙΝ 
ετἰειίπιας. πι. Οτο. : Εἰ σκότος ἣν, οὐδεὶς γινώ- 
σχει τὸ σχότος θεόν. ἈεΙκο (επεῦγας αθποκεῖί Βεκιν. 
Μοχ, ὁμοφρονέειν. Ἰάυπι, ὁμοφρονεῖν γὰρ τὸ σχότως 
τῷ φωτὶ τοῦ θεοῦ ἄτοπόν τε χαὶ ἄχοσμον. 

δὲ) ᾿Αγείρας. Γοἱδί., Ὑαξ. αἰ]ίαιιο Ρίωγαος, ἔγδιρας, 
δύ "Εμπεδος. πι. ἔμπεδον ν ἔγωχε. 

ΝΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

(οπιἱροείι. θμο. εἰ θες εδί αι) )αηχεοῖί ς {ρδιμη 
Τυ αιιοᾳ6 οµηοίαγμπ [ασέοζθηι αἀ]ιίθγο εσΓΙΗ 
Νε ἀπυίίεφ. Ναπιαιο οἳ βχυ]α9, ἀῑῑαι γαδου]α {θΓι168, 
Ομαιη]ἑθεί αγρί[]σ [ογπιαίι ἱπ]ίοίε, δἰᾳιθ ρεεῖίἰ 
Λυγίῇοθ6 4.150, θ1χΐς Ιαἱοπίσιο ρὀτίπάθ. Ι 
Ῥ]υς αἱἀάδ]η, ο Ρί]απαΓεἷνς ηἰπηῖς, οοµσεε Του 1], 
Οι Ποδίτο Ἱπβοηίο, 4ὔαιη πορίτής αγίους αίήις, 

ο Ῥ]υςῬ αυἴεῃ οδί {λιά, γοδείία αριιαὺϊ]ο [οσπια 
Μαιετίεδ; ΡοςΓοΟ γαγἰᾶ, Γ6ΤΗΙΠ4ΙΙΘ Ραγθηίθ 
Μοπίθ Ώο6υφ ἰαηίαπι νομίέ, [οπιαφυο ἀθοθπίὶ 
Οι ἀῑθεί οσηδίνιη οοπ/[εδείμῃ ργο(υἰι. Πηδίας 
Νοη ρἰἱοἰογίδ δΗἱ11 [ογπιας αἳὓ Ἱπιαρίπο ἀυχίέ, 
Ργοροδἱέυιη θχθιΏΡΙΑΓΟΘΓΠΕΗΦ, ἠηἱίληβασς, φυοά {ρ5α 
οΟἱ4 πθηι νῖσβοί Ίπεης ρἱπφοτο. Τη. 4 οφαθ ἐείγα 
Ῥιλναφυέ 4ὓ {ΙηδαΏο ολ[ίδυ Ιπάμοία Μαποῖο, 
Νοι ἰυὲΐ ἀἀνθυςας 8665 Φίεγηα {ομοὺας 
Βιργειις. Ναιη οἱ Όεις 68, οαἱρ]ης ρτοῦου6 
Ετρο ϱ3Γ6ς; δἵη ία οοπίτα ολ/ρο, Ώεαπππο 
Ὀιοσγϐ ]άγο (άθαι Τ Νθο ἑεηἱπῃ ουπι Νυπίσο ρα; ος 
Ὀεεεγίαγὸ ΓΙ λΙαπι. ἆ411 ου ολΗρῖης Ιαοἱ 
Νοη ρᾶς 6996 ροίοδί, µοῦ μπι [Φάυφ απιοτὶς. 
Δκρεία 5ἱλ πιογεαηί ορηίαπίηα, γἱπεαὶ οροπίεί 

Β Εοεΐμς, ἱμίογ 5ο δἷη ἁθηίαιό νἱγίδιις ἆα ιν 
(οποεγίιομῖ, φαἱέπαια ει υ]3ὲἱ6 {αράεγα τἰχίν 
Φαηοἱαῖ, 6ἱ Υ!ΙΏο]ο ραρηδπίίὰ Ἱαηρεί αμηἱοο. 
Οµἱη 96ο ἀεπιίτος, αι οἱι ους ]αγρία δν 
(μ10 ΠΠΟΥ648, ο8άθι ζυγρας εοβοογήἰα ρᾳίς, 
Ώἱρνὶά!ΐ νεἰαί οὐλίας, ρ"βη 49 ργἱοςίθ. 
Ναπιαυθ ἴρθθ οκ Ληἰιὰ ϱἳ 6Γ4690 Οµ1η 6ΟΓΡΟΓ6 ο0η- 

[ρίδι:, 
Ώινίηςν ία αυἱάδα ἰαοῖς εἰ δὶ τνυ]μφ 9868 
Εἰηρίιίας, ἣού νεγο ἐειιεὺΓγαβ ἢιαὐμίθςο Ρα Γ8μίΘΒ, 
Έυηο ἱβίυς, 5 
ἀυπρεγὸ που ἁνυίίας” Ε,μιἆθμι ραρηληίίθυς {ρου 
Νοαιυσὶς φἱ ουηδίο, οὐ ἶμηε Πίδφαυ6 ιωοἰδεδίαδ 
(οιηρείπιο : δἱη ΡΗΡρίο [υηορίαιυς ]υγρία ἀμγδιέ, 
Ἡίς 6ρο Ππαἰιίσ πει υθο οομδίαγθ ἀμαύῦιιφ. 
Νου σερί ος 8, 4: ϱυπέ ρυρηκη!ἰα, οοἆ αὖξ 
Εωάρεθ ιοί, ρυἰοδὶ [ωίυς ουυυμὶς οσίτ]. 
ΑΙ (85 ν6β.µ6 [υἱ, λαμίοισα, ἰδοεύγα 

μἱ6 αυ ἰδμι υπ ἀῑθείία Ιοηξίςδ, 

διπὲ αη]ποί. Αδί ὕΗ 1 π]ὶ «οπές» ηεφεῖας οπιηἰ5 
Ρεἰπεὶρ!ϊ Ώου δσί, Ιυχαυθ εχρείς υμίοα ρυρηυς 
(οπιροδεΐς εἰπιρίοσᾳαο φυ/1ς μάέυΓ ἑσέέ4 ϱ»ὲ, 
Νεηυὂυν ἱγγαάίλης, ΦΗΡοΓΑΕ αἰίοφυο γοἱδρίθα, 



Μι ΞΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΣΜΑΤΑ ΡΟΟΝΙΑΤΙΟΛ. 

ϐὔ Τρισσοφαρῦς θεύτττος ὁμὸν σέλας ἱσοφέριστον, 
Ὡς µούνῃ θεότητι, χαὶ ὧν θεὸς, ἔστ' ἀρίδηλον. 
Κ/ννυτο καὶ χόσμριο τόπους οὓς στήσατο λεύσσων 

Οἶσιν ἓνὶ µεγάλοισ. νοῄµασι κοσµογόνος νοὺς 

Ἐσσομένου μετέπειτα, θξῷ δὲ τε καὶ παρξόντος. 

10 Πάντα θ:ῷ προπάροιθεν, ἅτ' ἔσσεται, ὃσσ᾽ ἐγέ- 

Γνοντο, 

Ὅσσα τε νῦν παρέασιν. Ἐμοὶ χρόνος ὧδε χέασσε, 
([ρόσθε τὰ μὲν, τὰ δ ὅπισθε' θεῷ δέ τε εἰς ἓν ἅπαντα, 

δαὶ μεγάλης θεότητος ἐν ἀγχοίνῃσι χρατεῖτα,. 
Τοῦνεχεν ὅσσον ἕτετμεν ἑμὸς νόος εἰσχίοιτε. 

Ἴδ Νοῦς ὥδινεν ἅπαντα, ῥάγη ὃ᾽ εἰς ὕστερον ὡδίς, 
4 Ἔριος, εὖτε θεφῖο μέγας Λόγος ἐξεχάλυγεν. 

4934 

Α Ηθελε μὲν νοερὰν στῖναι φύσιν, οὐρανίην τε 
Καὶ χθονίην, πρώτοιο διαυγέα φωτὸς ἔσοπτρα, 

Ἰἣν μὲν ἄνω στίλθουσαν, ὑποδρήστειραν ἄναχτος, 
δ0 Πλησιφαῆ, μεγάλην, τὸν δ᾽ ἐνθάδε χῦδος ἔχουσαν, 
Πηγάνων θεότητα, ὅπως πλεόνεσσιν ἀνάσσῃ 

Οὐρανίοις, πλεόνων τε πέλῃ φάος ὁλθιόδωρον. 
"ΗἨδε γάρ ἐστιν ἄναχτος ἐμοῦ φύσις ὅλθον ὁπάζειν. 
Ὄφρα δὲ μὴ πελάουσα θεῷ χτίσις ἀντιθέοιο 

δὺ Κύδεος ἐμείρουσα, φάος χαὶ χῦδος ὁλέσσῃ 
(Μέτρα φἑρειν γὰρ ἄριστον, ἀμετρίη δὲ κάχιστον). 

Τοῦνεχεν ἐσσομένοισι φίλα φρονέων Λόγος αἰπὺς 

Τηλε βάλε Τριάδος μὲν ὅσον φάος ἀμφιθόωχον, 

Αγγελικῶν τὲ χορῶν βροτέην φύσιν, ἀγγελιχὴν μὲν 

05 Ῥἱιη]]α οἱ η ααἱο Ἰά16η ΕΠοίιαέίν επἱρ]ϊοίέος Ἱασσηίή», 
Όι εοἱί Βεϊιαεἱ εἰ ΒΏεππι «οἱεηῦιις δηᾖ[Βδίμπῃ ορ). 
Μονευαίιτ οἱ αμ! {[οΓπιας ἱπίαοης 4ης ἠιδ]ένθιτιε 
Μορίς αιῖς οοβἰἰαμοπίρς πΙσηφ πιιπαί ογεαἰσῖχ 
Ῥοριοα. [μἱπὶ, 584 ίαιμθη Όυο ργῷραπιἶς. 
70 Οπιπ]α εοἵαπι Ὀρο, οἳ η [πίτα δυπί, δἱ αι Γαοτηη!, 
Ει αιι πυμο αὐφθιηί. ΜΙ{ αιπέδηι ἔοπιρις οἷο τον οτἡδοί, 
Όι αἱίο ρτίογοθ αἷηί, αἱίθ ρυφίθιΊογεβ : αἱ Όεο οπηιία ἵπ ΠΠΗΠΗ 
(οἱἱεεία, πιδρησαυ6 Ώοεἱίαί18 δἶπυ οομηδηέιις. 
Οι1816 αι] Π]θα ΠιθηΦ τοροτον]!, ἁιιάϊϊα. 
Ιὅ Μεπς ραγιιγὶοῦαί οπιηία, ργοτηρίίᾳιο ροδίσα ραγίις 
Ορροτίύμυς, ο {λάμι γοισχἰί πιᾶρπυυι Ὀδὶ Ύοτομιη. 
Ῥο]μ]ϊ ἱπιεΙἰροηίδηι Ιαἰαγαπι ογσα10, {η οΟἱδδίθιὴν 
Ταν ἰογγθδίγδι», ριϊπηί ἠαπληίς ρε) αοἱάα αροου]α : 
Αἰίδγαπι ἵπ διρογίς [αἱμεπίεπι, τορίβ Ιηλμἰθίιαπῃ, 

-ἃλ0 δὺ 1.μοἱς ρἰδραπ, Ἰηβδμίεια : 4ἰίεταπι Πίο ἀθοιθ αυεηίοπη 5 
Εβυμάος ον λἰαίοιι, αἱ ρα λιηῖς Ἱπρογατοί 
(ωεείδιιδ, 3ο Ρ]υτ]οζμΏι 6β5εί ἵιιχ ὑσαιἱἑαάϊηίθ (οπα. 
Πας εδἰ οηίιη γομὶ5 πποὶ µαίυνα, υἱ υθαἑμιάπῖς Ἰαγρίίου οἱ. 
6 ἠο αρρτορἰπααης Ὀυο, Τ68 (Γθβί4 φηιιαἰο Όσο 
δὺ Α/Ρειεης ἀοοιιθ, άμμο οἱ ἀθοιιφ απι]έίοτοί 
(Μοάσιη δέ ἰομθγς ορίυὴ οδἰ : ἱπιιοδστα[ίο βΡθββῖπηη τος 66/8); 
ἰἀοΐτεο 115, ααἱ [υέα] θραϱΜ, ὑομονοίὸ οοηςιι]ους, οτι υυ]ίηυ 
[οιιρε ἰαιαίί α Τη ληίἑαίς, αιάφυἱά [οἱ οί οἶτοα τοπυπι μαἱ, 
Ει αὐ αημεἰοῖθ οὐογῖθ, ὨμαΠαΙΗ Παίισαας 10 ἴαπιθῃ 4ΠβΟΙἱζΔΗ) 

11 Ἔτετμεν. Εχρονίϊ ἱπίετρ.: τεθεώρηκεν, ε0- 
1θπῤ/αία 6ε/. 

80 Τὴν δ'. Ππί. 0ο. : την δὲ χθονίαν. 

ότητα τῆς θεότητος. 
δὲ ΠέἼλῃ. Βὶς Οοἱν]. οἵτπ α[ἷς ἐτίδις. Εάῑῑ., πέλει. 
δὺ ᾿Ο.έσσῃ. 95ἱὲ Τα. οιἵπι αἱ] ἐγίυις, οἱ Ιἱο- 

ΔΥΟΙ. Μα] θἁ1ἰ., ὁπάνει. Ἱηίι. 6ταο.: ὡς ἂν μὴ πλη- 
σιἆ-ουσα τῷ θὲῷ ἡ χτίσις, χαὶ δόξης ἰσοθέου ἐπιθυ- 

μοῦσα, τὸ δοθὲν αὐτῃ φῶς καὶ τὴν δόξαν ἀπολέσῃ., 
Νε αρργορίπφκαπε Ώεο τες εγεαία, εἰ αφµαἰε Όεο 4ε- 
ἕκε αρρείεήΣ, ἀαίώπι οἱδὶ [κεη εί ϱἰοτίαπι απιἰ(έεγει. 

87 Ἐσσομένοισι. γεαπάϊς οπιπἰδκε, ΠΟΏ ἐΔπίμιη 
μοιπη]υμς. 

8δδ Ἁμφϕιθόωκον. Ἱπι. 6Γ99.: φῶς περὶ τὸν θρόνον 
ἱστάμενον. 

89-01 ᾽Α΄γελικῶν..... ἐχγεγόμεσθα. Ἠϊο Ίυοιιβ 
η ο. ἀθργαναιι ογαί, ἀεειαίᾳυθ μηις τουδυ», 

ΜΕΤΠΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ηου «4 ποφιιθ ρΓΦίοΓεΔ, 4110 56 εχετεθγεί, Ἰαθε]αί, Β δἱο ἔαπιεη πέ ρεΓ πιοηίος, τερίδᾳρ ηηἰςέγορ 
δαποία Τγίαδ. Ἠμμαί [0510138 ηΣΙηΠΙΙΘ (τσ με ιοὶ, 
ὅδπι οἱυὶ ργ5εηἰς, ιιδίταῦαί πιθηίο ὑουία. 
μπεί οιοπίπι αι 140 γοὶ ργΦίεγίογθ, ναοί αἑδυηί, 
Θεά οἰἶα οχρἰαὺυηί, Τρία ρυπί Ργοιρία, 

ραίθμίᾳυο. 
ἤωοο εἰεηίῖπι ἵοπριις π]Ώὶ οἵο ἀῑφήηχ]ί, αἱ [ιά 
Απί6 δἰι, ηοο τοίτο; Ώδιις 8μίοπι ΡτοΓευς Ἰη ὕππῃ 
ωποία ἱδπεί, θἰπίθαθηιθ φις ουἱἰοοία οουσοθἰ, 
Οιιοόίτοα ααἱάᾳ αἱ νεἰ Πηθης Πιθα Γορρθεῖἰ υπαυαΠη, 
Αυί οίίαη αυὐινίέ, πδης ραγιυτίοῦαί ἰἀ ΟΙΠηΠΘ 
Νυιμ]μῖς Φιθιθὶ, ροςδί αὐΐοπα (δίας η ογέπὶ 
ΤοαπιροΓθ πιῃαίιτο αρυρὶ, ουσ οποία τοεσἰέ 
Ὀμίροπις Ῥ6γιπο, οἰαζαφθ {η Ίωςς ἱοσαν]έ. 
Αο ταἱῖοιο αµἰάειη Ρροἱἱοπίθια οἱ πιεπίθ νο]θυαί 
Οοη6{θ ηΔίυΡαΙ, 4 ρογίίπι οοάίθυς αἰιίς 
Βερυνθί, δί (θεία Ρα, ῥεἰπιίφυο γε[ευτεί 
με δρουμίυπι ᾳὐος 116 νασαί, Ρργῷφίαίᾳιθ ηἰίογς) 
υμήρίς ο[ῄρίειι, απο ῶηυς Ἱπιίαηι]ηα Τογιηα : 

Ὀπά]ηιιε {μἱρθηΗ γαάἰαγδηί ἱωτηίμς, οοΠίτ 
Πίο πιο ἱπιρογίυπῃ δἱ γερα]ία βεερίγα ἰθμθγθῃί. 
Ναπιααθ δαµΠη ἰαΐίο ουρίευαί [μιάεγο ΠύΠΙΘΗ. 
ὦοἱἡἱοδί υἱ Ρἰατθ8, αυἱυυς ἱπάυρεγαγεί, δ0ογοί 
6ᾳΙϊοοίβα, Ρ]ιτόδα6 δύ8 αμ08 ἴς6 ὑ6αΓοί. 
Ναπι Ραἰγὶ Ώφο άθπιαπῃ ϱιιρεςῖ θ8ί Ππαίιγα, Όθαςς. 
Νο ναοτο Τνίαάίἱ γ68 οοηἰία {ογίο ργορίπαυδης, 
Νιηη]ηίς Φηυα!ἶς οογΓερία ουρἰάίηε, ΙΝπΙΘη 
Ροτάἀογοῖ, αεοθερίαιπαιθ ἆεοις (πα ϱι19[10θὲ {η το 
Ιαμάδμάμς πιο. θ8ί, δοηίγαφ 6 Ιπρεηίῖὰ ἁδπιιια 
Νορἰοείαφ πιοἆῦΒ µρῦθ ΡαΓίέ, ρεδίεηαιθ), Γαγίς 
Οομδυἱίάπι οιρίθοης δουοἱθς Φίογηπα ΤοηδΗ1ἱ8 
Ιἀοΐτεο αηβεί]οαφ ἀγίπο 4 Νυπηῖμε πηθηίθς 
Φοπιοτίέ Ῥγουυ], αἰφυθ ἠοπιθο Ῥτουυἱ αρπιῖιο 

{[εαγςυ5 
Εἰχίι αἳὓ αηρο]ίοο. ϱ4η4 ΕΠΙ ΠΟΠ {4η ΡΓουυ] [ο 
ὑ]α]αησχ]ί δµρογας ππομίοΒ; ἨΐΦ παππφυο πηἰθιγίν 
Ὀμίας. Αι ποβίταια ργοευί 4 Ὠρίέαίο γεπιονἰΐ 
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Οὐρανίων χθονίων τε" τὸ δὲ σκήτος ὕστατον ἆλθεν, Α Λώδην δ' αὐτοδάϊῖχ-ος ἐγὼ κακίην ἐφύτενσα, 

Ο) φύσις ἑστηχυῖα περίγραφος, ἡμετέρη δὲ 
Τοῦτο πέλει χαχίη. Καχίη δὲ τε λῦσις ἐφετμῆς, 

Ὡς νὺξ Πελίοιο δύσ.ς, νεότητος ἀφαυρὸν 

ἀὖ Γῆρας. Χεῖμα δ ἔνεγχεν ἄνω ὀρόμος Ἡξλίοιο 
Φριχτόν. Ὁ μὲν πρώτιστος ἓν οὐρανίοις φαέεσσιν 
Ἡς ὑπεροπλίῃσι φάος καὶ χῦδος ὀλέσσας, 
Αἱὲν ἀπεχθαίρει µερόπων γένος. Ἐκ δ' ἄρ ἐχείνου 

Γεόσατο καὶ χαχίης πρῶτος βροτὺς ἀνδροφόνοιο, 
δ0 Καὶ θανάτου, ῥιπίσαντης ἐμοὶ φλόγα οἵσι δό- 

[λοισιν. 

"δε μὲν ὀψιχόνοιο χαχοῦ φύσις, ἧς περ ἐχεῖνος 
Ἔστι πα-ἠρ. Λώδη μὲν ἰδς χρατεροῖο σιδῥρου ᾿ 

Ἑσπόμενος φθονεροῖο παλαίσµασιν ἣν διὰ μῆτιν. 
ὕδ Κόσμε, σὺ δ εἰ μὲν ἕης τῆμµος Τριὰς, ἓγτῖς 

{ἀνάρχου 

Κύδεῖ, πῶς δὲ σε τόσσον ἁπόπροθι φῶτες ἔθτχαν 
Χριστοφόροι, θείων τε δαῄµονες, ὥστε μετρεῖσθαι 
Οὐ µάλα πολλὸν ἀριθμὸν ἑλισσομένων ἐνιαυτῶν, 

Ἑξότε πῖδε μέγας σε θεοῦ Λόγος: Εἰ δ' ἄρ᾽ ἔπειτα 
00 Πήχθης, φραξώµεσθα τί χίννυτο θεία νόησις 

(0ὐδὲ γάρ ἐστιν ἄπρηχτος ἐμοὶ θεὸς, οὐδ' ἀτέλεστος), 

Πρὶν τόδε πᾶν στῆναί τε καὶ εἴδεσι χοσμηθῆναι. 
Λἱῶσιν χενεοῖσιν ὑπέρτατος ἐμθασιλεύων, 
Κίννντο χάλλεος οἷο φίλην θηεύµενος αἴγλην, 

Φἰνο ἱη οσ]ο, ἶνο νη (ογγα. Τοποῦτα αυίδη φεγίας νεπερυπί : 
μον αμἱάδιη ποῦ δυπΠί παίαγα οἰτουπιδοπίρία, δεἆ ποθίτυπι 
μπι. Ὦ 1η αυίθπη ο6ί φοἱυίο ρρορευρί, 

Ὀι τος οι θοἱἱς οεσ8δΗ5, οἱ ]ανοπίαίς Ἱηῇριυα | 
999-994 15 ὁοιεοίυς. Ποετ]έαπι ἠἰθιηθπι ασ] δοῖῖς οι {δις 
Αιθίγαἰθο 3ἆ αὐγ38. Οἱ ρεἶπιας ἠαςοῦαί η Πηηίθις εΦἰεςιῖνς, 
Ροδίφαπι 84 οαρογυία ἱήοθπῃ οἱ ρ]ογίαπι ρογ 11. 

ου 
κ οἀἱο λαῦοί Ποπι!ηιΠΙ ᾳθηιιΦ. [16 αυΐοπι Ποπι]οῖάα, 

οἷῖς οιιἱ5 Πα(η(ησΠι πιθαπι ἀοοεηιέ, 
50 ίηωπι ρτίιπο Ιοπηϊπὶ οἳ πιοσίθια ἀθριιδίληά η ργορὶυαν]ε. 

ἤωο οοί ν]ηἰ ϱοεῖας οἱ παίαγὰ, οι] 1] 
Ραΐου 68ἱ. Λο ΙαὺθῬ απἱάθπι ναἰὶάὶ (εγγῖ τωβἱρο οί : 
Βρο αυἱθπ ν]1ἱ ἰαῦθπὶ α τηθ ἱρ8ο «ομκιιπρίυ» ρ]αμίανγ, 
Όμπα οΏβδαιιοί ἀοΐῖδ, 41058 Ἰοδίεΐφ ἱπν]άνς να([δγτίηιμς θίτυσ!!. 
ὅδ Μυπάς, οἱ (πηο 6548, οἵ1 θγαῖ Τεϊηίίας, ᾳ]οτία ποῦ ἀἰδίαης αἳ 96 
θμ1 ρε]ποὶρίο οατθί, φαοπιοάο {6 έιπι Ίοηρθ γθιρνθι η 
ΟΩλο]ο1(οτὶ εἳ Γεζυπι 
Νυπιθγμπι ηΟη γαἱἀθ ΠΙΑΡΩΙΠΙ οἱ 
Ἑςχ Ύυο0 (6 εοπιρεᾳὶΐ πιαρηυηι Ροἱ 

ἱτίπατυπι ρε) ν]πὶ, ία υἱ πιοτεμίασ 
γυπι ΔΙΝΩΟΓΙΗΙ 

ατΌυπ ] Οιοά αἱ δοτ]ὰς 
60 οπιρασίιθ 69, οοηςἰἀθεοπιυς ηπὶἀ οοβϊιανθεῖί ἀῑνίηα ουβἰἑλῖο, 
... επίιη ιη]ὶ Όουμς η] η] αρεης, αυἲ ἱπιροτίευίις) 
πίθα1Απι Ἴνρο πηϊτογβ]ίας οἰατοί θἳ ϱροείεῦιβ ουπαΓείυς. 

Ὁδου[ἱς γαουῖφ δυπηιις τεριιαίοῦ, 
Μονεύαιυνγ ρολο μῖς 6189 ἀυ]σθαι οοηδἱάθγλης ϱρ]οπάογεπῃ, 

43 Οὐ ούσις ἑστηχυῖα. Νοι παίντα εμθαἱδίοη». 
4ύ Ἔγεγκεν. Μεηάυεο ο. ἔνειχεν. 
Α7 "ς, οιο. Βίο Ηοαι. 1 [ίαά. ι, τ. 305. 
"ης ὑπεροπ.ίῃσι τἀχ ἄν ποτε θυμὸν ὁ1έσσῃ. 
δκὶε οκρεγδὶᾳ εἰίο (αμάειι απίγπαπι ρεγάει. 
48 Ἐκ δ᾽ ἄρ' ἐκείνου. Ἠεγκπι 3 ἱείο [ουἱοίάα 

ΓΙΝΕ ΛΟΠΙΟ ἀερκειανὶέ Ρεεεαίµπι εἰ ΙΗΟΤΙΕΙΗ, 63 εΟ 
(μὲ ἀοίίε οἱς Πα ΠΗήΙαΠι Ίκεαπι αεεεμά[τ. 

δ0 Ἐμοί. Οοἱεί. οἱ Ὑαι., ἐμὴν. 

προχιρέσει. νς ρ 

5) ᾿Ογψιγόνοιο. ἴ (οἱθ]. Εάῑ., ὑφιγόνοιο. 
δή ΠαΙαἰσμασιν. Ἱπι. Γ9ο.: μηχανήμασι, υν 

Ροπίε πιεα ἵη [γαμάειη ἴαρεινς. 
Έης. δίο Ρἰοείαιιο τῃβ8. Εάῑέ, ποηάοκο, εἴης... 

Ἐγγὺς ἀνάρχου χύδεῖ. Βγοαΐπιος ἠμῖε, ακὲ ργἰκείρς 
εαγεῖ, ΛΟΠΟΓΦ6 οεεκραπς. 

σθα εἰ. Ὑαϊ., φραζώμεσθ’ ὅτι. 
' ας Οἵο φίΊην θηεύµμενος. 8ἱο ἱΓ6ς Εοαίϊ. Εάῑε, 
οἵο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΗΡΙΟ. 

θιιάφἱε εἰἶαπι μὶο ἀεραηί, παίμΓα5 ΓΟἈΟΓ6 6ΟΙΗΡΙΣΗ8. Ὦ Αο γινίρο απἱάσπῃ Ίαῦος οεγεκδίπια [ογγὶ οφ : 
Πουτίάδ ροδί αιίείῃ ου] οφ/ϊρο, πθο ἰἰία 
5υυφίδίεης αμἰάσ1ά1η οδί, α͵ιοά πα ρος- 

| οἱ» : 
οι) ποδίτο ος νιίο Πυσ]έ (οιπι πιδπἰθο βηροτὺα 
Πηιροβίίδη ποδἰθ 4 ΦύΙΩΠΙΟ Νιπι]ῃθ Ἱ6βοιη 
Ενδρίννιιϐ) ; ᾖιαιιὰ αἰ1ί6Γ 14111 ἐθγρ ΙπάΙς6Γ6 Παςέοή! 
Οεζμίιηιις οσευὐἱίσμι φο]ΐς, (γαρίίδηιαιιθ νεπδσί η! 
Ώι]είφ αὐ 05645 γἱγ]ἀίκαιιο οχδἰατό Ἰινοπίςς, 
Λιφιο ἠθηδια, ααβίγαίος νουδίὲ ἁπιη ἁον υπ] 

ΔΓΑΦ. 
Λο 83Π6 Φίηογος αιἱ ρείπησηι ἵη οἆθ, (η ΠΟΓΟΠΙ 
Μυπίΐ οὗ ΠογγοπάυιΏ Β4ἱπα8 Ιυοθιηήὸ φθοιδηιο 
Ρατ ]ά]ε, ορἰεγπ]ς ο τίς 6 τυφυο {αρου8 
Ἡωπιαηυὴ ϱ6ηῖ!ς ἱηδορπίέυν, [θοίίααο Ρος απίοἈ 
Εἱὸ δυᾳς, υἱ ρἐδίΙ[ΘΓΔΠΙ πιαἰο Ργονἱάμβ θ8θαΠΙ 
ἓι σύ σιη οχοἱρυταί, φεπεγίς (ἱ ὀεπιῖπα ποθὶγὶ 
Ευ: αἱ ἱρηίομίοΒ γογσυία ρεγβάις ατίθ 
Μον{18 {η ἱηροπίσπη ΒαπΟσαΗν οἱ ηἱ διευ]1έ οσιῖ. 
Έη μας δἷἳ πδίγὰ πηα!!, πιιοά φοτίας ογίυπι 68, 
Γι ευ] ραίἐς οδί ΘΑί4/48, Δἰαιιό υπἱουφ αἱοἰος, 

(οπίγα 6µο (ροδι({[εγὶ ἀπ ογου]09 οὔδδσ κος ιοκιὶς 
(οηφί]]ἶ8, η ηιθ Ἰην]άἶ αἱ ρογοἰέτις Φφίτο 
Εχαγἀεί), υ]! Ἰαῦ0θιη, ας ρυσίοτσα γοάῖε, 
(ουβου], ππαπἰῦαδᾳις υιοῖς ΠΙθιΙε ἱρ8υ ροτοπι]. 
ΛΙ {6 Πηιιπάθ, Ττίας ἰμἱἀεπῃ ποιι ἔδμιρογο ᾳωἱάφαλα 
Ετδιρεγαί, οθΓῖο 4 βυπηιὴ Ὀσίταιί6 ποπογο 
Εἱβείιυς Ἠαιά ργουυἱ 68. Ο4Γµ8ΙΗ 91Ρ9 οἱ ταοστ]νιις 3ὲ- 

Βοοἱείπα ρτασἰαηίο νυἱτὶ, γθγυπιαυε ροεἱι] 
ΜΙΟΓΑΓΙΛΗ, ΠΟΠΗ {ο {411 Ίοησθ ΡοΠοἵθΘ αῦ [ία 
δυμί νου, αΠποΓυΙ(θ Ότεγέπι αι ράμσοτςο δµ.- 

' παιδι, 
Εκ ᾳιο (6 ρπηιαπῃ Οµεἰδίμς ργοι]υσίε ἵπ οτία. 
Ου οἱ ρορίοείις ἴο οομ]ώ]ί 1]α, αιιιἁ απίς 
Οὔ1πι ᾖ6γος, Υαγίάδηυς ευἱ Ώευθ υπάίφιιο {οσηααα 
Ἰη4ογοὲ, Ἱπρογϊίαης ἴίη μ]έα ἵη φσθεία ραἱγδ]νηι. 
Πρυγ{ΘεΓΙΠΙ θἱΕΡΊΙΩ ΠΟΠ 68ἱ πομί η ΠΙθη, ἑλθγδαυο, 
οο]]οθε ἰ]]6 βι186 δρἱοπἀοσοπι «θΓΙ16Γ6 {ΟΓΏιςς 
(αμάεβαί, πασιεµαιθ δπι ἐπἱρ]οίφιθ ραγίαιιο 
Ποαεθ µίίεης, 6ο] υἱ ποιιπί ἐδί ἰἱρείαις Ρίΐσφις. 



! «ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΣΜΑΤΑ ΡΟΣΜΑΤΙΟΛ. 
ϐὐ Τρισσοραρῦς θεύτγτος ὁμὸν σέλας ἰσοφέριστον, 

Ὡς µούνῃ θεότητ:, χαὶ ὧν θεὸς, ἔστ᾽ ἀρίδηλον. 
Κίννυτο χαὶ χόσµοιο τύπους οὓς στήόατο λεύσσω» 

Οἶσιν ἑνὶ µεγάλοισι νοημασι κοσµογόνος νοὺῦς 
Ἑσσομένου μετέπειτα, θξῷ δὲ τε καὶ παρξόντος. 

10 Πάντα θ:ῷ προπάροιθεν, ἅτ' ἔσσεται, ὅσσ᾽ ἐγέ- 
Γνοντο, 

“Όσσα τε νῦν παρέασιν. Ἐμοὶ χρόνος ὧδε κέασσε, 
ΠΠρόσθε τὰ μὲν, τὰ δ ὅπ.σθε; θεῷ δέ τε εἰς ἓν ἅπαντα, 

δαὶ μεγάλης θεότητος ἐν ἀγχοίντησι χρατεῖται. 
Τοῦνεχεν ὅσσον ἕτετμεν ἐμὸς νό»ς εἰσχῖοιτε. 

Ἰὅ Νοῦς ὥδινεν ἅπαντα, ῥάγη ὃ) εἰς ὕστερον ὧδὶς, 

ριος, εὖτε θεοῖο μέγας Λόγος ἐξεχάλυνεν. 

4934 

Α Ηθελε μὲν νοερὰν στῖναι ρύσιν, οὑρανίην τε 
Καὶ χθονίην, πρώτοιο διαυγέα φωτὸς ἔσοπτρα, 

Ἰἣν μὲν ἅνιω στίλθουσαν, ὑποδρήστειραν ἄναχτος, 
δ0 Πλησιφαῆ, μεγάλην, τὸν δ᾽ ἐνθάδε χῦδος ἔχουσαν, 
Πηγάξων θεότητα, ὅπως πλεόνεσσιν ἀνάσσῃ 

Οὐρανίοις, πλεόνων τε πέλῃ φάος ὁλθιόδωρον. 
"Ἠδε γάρ ἐστιν ἄναχτος ἐμοῦ φύσις ἕλθον ὁπάζειν. 

Ὄφρα δὲ μὴ πελάουσα θεῷ χτίσις ἀντιθέοιο 

δὺ Κύδεος ἰμείρουσα, φάος καὶ χῦδος ὁλέσσῃ 

(Μέτρα φέρειν γὰρ ἄριστον, ἀμετρίη δὲ κάχιστον]. 
Τοῦνεχεν ἑσσομένοισι φίλα φρονέων Λόγος αἰπὺς 

Ίτλε βάλε Τριάδος μὲν ὅσον φάος ἀμφιθόωχον, 

Αγγελιχῶν τὲ χορῶν βροτέην φύσιν, ἀγγελιχὴν μὲν 

05 Ῥ]ιηί]6 οἱ φημαἱο ἱάωθη ΕΠοἱιαεὶν ἑγἱρ]ϊοίέος Ἱαοσηίής, 
Όιϊ οοἱἳ Ὀείιαεί εἰ Ώοππι εοἰεπιῖῦιις σα][θρίμπῃ οςί. 
Μονεβαίισ οἱ μιυαμάΐ {ογηας ἱπιαθῃης αυπς ἠδείμθιιιέ 
Μοριιί βιίς οοβἰἑαιοπίδς ΠππσηφΦ πιυπάἰ ογθαἰσῖχ 
Ῥοριοα. [μἱμπὶ, 58 ίαμιθη Όυο Ργῷφοπιῖς. 
70 Οπιπῖὰ «οἵταπΙ Ώρο, δἱ η [υίωτα δυπί, δἱ 4 (ποση!, 
Ει αι ηυηο αἀθιπί. ΜΙΕ{ αυίοπ) ἑοπιρυς οἷο Γ68 οτ]ροί, 
Όι αἱίσ ρτῖογθθ αἷηί, αἱίεο ρωφίθι]ογες: αἱ Όυο οπία ἵη µηπι 
(οἱἱεοία, παρήφαυ9 Ώεἰἰθί1ς δη οομπδηέιιγ. 
Οι13γ6 αυἱά Ώθα πἹθης τορογοΓ]ί, αιά]ιο. 
Ἰὅ Μεπα ραγιυτὶοῦαέ οιηπία, ργοτιρἰίᾳαο ροδίοα ραγίης 
Ορρογιυμυ08, ουσ) ἠ]αα γοοχἰε πιαρηυηι Ὀδὶ οτι. 
Ῥου]ι ἱπιδἑροπίοπι δέ ΓΑΠΙ 6Ρο8Γ6, τη οσ)ἱδδίειν, 
Ταῃι ἰογγεδίγει», ρηπηὶ Ιαπηίς ροἱ)αε]άα αροσυ]α : 
Αἰι6εγαπι ἵη ο νομν [αἱμοπίεηι, τερῖθ Πο μἱθίΓΔΙΗ, 
{ 420 ὃ Πμμοῖ Ρίδπαπα, ἑηβομίθίη : αἱἰεγαπι ηῖο ἆθοις Ιιαυεηίοσι : 

Γπμάειις ἀἰνἰαλίαίθιι, υἱ ρ]υεἱιηὶς ἱπροιαγο 
(ωεδίΐψις, 4ο ρἱαμιοΓυσι ο8σοί Ἶιιχ καιαἀϊπίφ (οης. 
Πως οδἰ οηίιη γυμῖδ πιοὶ μααγδ, υἱ ὑθαι1μάἰπῖς Ἰαγᾳίίου οἰε. 
Φθ6(ί ο αρρτορἰπυαπς Ὀςο, Γ68 «Γ6Δί4 αηιιαίο [ου 
δὺ Αμρειεης ἀθοιΒ, Γο) δἱ ἀθοιιδ απιοτοί 
(Μοάυιιι θ1ἱΗ ἰοιθγῦ ΟΡΙΗΕΙΗ εἰ : ἱπιμοάεγαίι]ο ρδφθίσια τ0ς δϱἳ) ; 
Ιἀείγεο 5, αἱ Γἱιςὶ ογαµέ, Ὀομονοίο οοηδ!ιθη5, ογ0υι θυ υ]έμιο 
[οιρο πιαιυί α Τγηίέαϊς, φιῤἀφυίά Ιμ18 εἰ οἶγοα {]τοππι μεἱ, 
ἕι αὐ αηρε]ίεῖς οὐοσίθ, ὨΙΑΠΟΙΗ ΠΑΕΙΓΑΗΗΣ 0 ἰαπιθῃ 4ηβοἱἱοΗ] 

11 Ἔτετμεν. Εχροηίἱ ἱπίετρ.: τεθεώρηκεν, εοΙι- 
ἸΟνῤίαία εκ). 

δὲ ΠέΛῃ. δὶο μας αἰἰΐς ἐγίρυς. Εάῑι., πέλει. 
δὺ ᾿Οέσσῃ. 9δἱ9 αι. οἵσι αἱ] ἐγί δις, οἳ |]ο- 

ΔΥΟ]. Μαἱο θἁ1{., ὁπάνει. Ἱηίἱ. 6τῶς.: ὡς ἂν μη πλη- 
σιχςουσα τῷ θ:ῷ ἣ χτίσις, χαὶ δόξης ἰσοθέον ἐπιθν- 

μοῦσα, τὸ δοθὲν αὐτῇ φῶς καὶ τὴν δόξαν ἀπολέσῃ. 
Νε αρργορίπφκαπε ἢεο τες ετεαία, εἰ αφκα[ε Όεο ἄε- 
ον αρρείειδ, ἀαίιμι οἱ δί [ΚΙΟΝΑ εί οἱογίαπι απι]({εγεί. 

87 Ἐσσομέγοισι. (τεαπάἰε οπιπἰδδε, ΠΟΠ ἰΔπίμιή 
μοιπἰμυμβ. 

8δδ Ἁμφϕιθόωκον. Ἱπίι. ὀΓο.: φῶς περὶ τὸν θρόνον 
ἱστάμενον. 

80-9ἱ ᾽Ααγγελικῶν..... ἐχγεγόμεσθα. Ἠ]ὸ |υοιιβ 
η οὐ. ἀθρταναξιις ὁραί, ἀθεγαίᾳιθ µηυς νοιδυδ, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Που 4άοφιιο ΡΓΦίοΓ68, 10 66 εχεγεθγεῖ, Ἰαῦοίαί, Β δἱο ἵαπιεη πί δΗρείΦ πρηί9θ, Γερῖδᾳρ ιηϊηἰσίγα 
Φαποία ΤΓἱ48. Μυιιάὶ [ΟΓΙΗ38 ΠαΙΠ(!Ιθ Ἱ (με γὶ, 
ζω δἱυἱ ργα5ομίῖς, Ιιιδγαῦαί Ιηοπίο ὑοαία. 
Οωηοία δἰοπίπι αι Ἰαη) νοὶ ρτίεσίογε, ναί αἆδυγέ, 
Ομὀρᾳμ6 οι οσθἰαὺυπί, γα αἱ διπί Ρρτοιρία, 

ραϊοπίᾳυ. 
ἤαο εἰεπίπ) ἱεηριις π]μῖ οἷο ἀἱηηχ]ί, υἱ Γιά 
Λπίο εἰ, ωου γοἰτο; Όδιις βμίοπ ΡγοΓ»υ8 ἱη υπαπῃ 
μμμοία ἑεπεί, αἰπίθαθηιθ οἱ ου]]δοία οοἑγοθὲ. 
θιιοέΐγοα ααἱάᾳυἱά γεἰ Πιθης πηθὰ τοβροΓίί υπ υδΠ:, 
Αυί εἰίαπι αυὐιν]έ, Πες ραγιυτὶοῦαί ἰά 0ΠηηΘ 
Νυμῖς αἱμθιθί, ροεί αυίοπι (δις ἱῃ ΟΓΕΗΙΗ] 
Τοπιρογς πιπαϊυτο ετμρίί, οµΓη οµησία γοἰοχἰί 
μίρεπιιο Ῥθτιπο, οἰαγαηυε η Ίυςο ἱοσαν]έ. 
Αὸ ταἱἶομο αμ]άειη ρο]]ομίδιη οἳ πιεηίο νοἱουαί 
Οοπάθτγθ ΠΔίυΓ8Ιη, οὐ ροσίῖπῃ ϱοόἱῦυς αἱιί5 
Ὀεβυναί, οἱ (δεγα ραςίίιη, ργἰπιἰφυ6 γείθγγοῖ 
(ὐί 6ρευμ]υπι αυοά Ιαυς νασαί, Ργβφίαίφυ6 Πἱίογϱ) 
μμληίς ο(Πρίθιη, Φαποίῶῃιο ἱπι]ίαπιίμα Τογιηα. : 

Ὀπάίπιε {μἱρθηίϊ γαάἱαγεηί Ἰαπη]ηθ, οοΠίΓ4 
Πίο σι Ἱπιροσῖυπῃ οἱ γερα]]α νὰ άν ἰιθυεγεῃί. 
Ναπιαπθ θυµΠῃ ἰαἱᾳ οιρἰευαέ [υμάθτο ΠύΠΙεη. 
ὦο]]]οοί υἱ Ρίάτθ», ααἱμς ἱπάαρεγαιεί, ἠαΏογοί 
60 σοἱδα, Ρἱυγθδα 16 904 6ος {μς6 ὑεβγοί. 
Ναπι Ραϊγίφ Ώφο άοπιυπι βιρουὶ 65ί πδίγα, Όθαςς. 
Νο ν6γο Τε]αἱ γο οοπά((α [οσίο ρεορίπᾳαδης, 
Νιμηϊηίφ Φα α15 οοτγερία ομρἰάϊηε, Ινπεη 
Ρογάἀργοῖ, αεοθερίυιηᾳυ6 ἀέοιι5 (παπ (υβ]ἱ09θί ἱη το 
Ιαιάθμάμβ ΠΙοάΒ οδί, 6οπί/4ᾳ119 Ιηρεηί]α ἆβπιηα 
Νερἰοοἑὰθ πιούΙΦ µφηῦθ ραΓίί, ρεβίθπιᾳυθ), Γαιυγίς 
Οοιιδυἱέάπι οµφίοης θουοίθβ Φίθγιια Τοπα(8 
Ιἀεΐτεο αηβε]ῖοας ἀῑνίπο α Νυπιῖιις Πεηἰος 
οπιογὶϊ Ργουυ!, αίφιθ ἠοπἱπθ6 ρτουυὶ αρπιιθ 

(ταγςυς 
Εἰχίι αἳ ἀπηρε]ίοο. Ου 4ηᾳ ΠΠ ΠΟΠ ἰδπ Ργουυ! ἴ]]ε 
ὑἱβ]υηχ]ι βµρθγας πποηµίο8; ἨἱΦ παπιφυο πι (δεί 
Ὀείίας. Αἱ ποδίταιη ργοευί α Ὠρίίαίο ρεπιον]ί 



ἐν 5. 6ΠΕΟΟΠΙΙ ΤΙΕΟΙ.. ΟΑΗΝΙΝΟΝ 1ΙΒΕΗ 1. ΤΗΕΟΙΟΟΙΩ. .. 

9/ Οὐ μµάλα πολλὸν ἄνευθε παραστάτιν, ἡμετέρην δὲ Α Ε'. Περὶ Προνοίας. 

Καὶ µάλα πολλὸν ἄνευθεν, ἐπεὶ χθονὸς ἐχγενόμεσθα δε μὲν εὑρνθέμεθλον ἐπήξατο κόσμον ἄπειρων 

Μιχθείσης θεότητι' ἁπλῆ δέ τε φύσις ἀρείων. Νοῦς μέγας, ἐντὺὸς ἅπαντα φἐρων, καὶ παντὺς ὕπερθεν 

Κόσμων δ' ὃς μὲν ἕην προγενέστερος οὐρανὸς ἅλ- Αὐτὸς ἑών' τί δὲ μΊχος ἀχωρήτοιο λαδέσθαι; 

[λος, Αὐτὰρ ἑττεί µιν ἕτευξεν, ἄγει πρώτης ὑπὸ ῥιπῆς, 

Θειοφόρων χώρηµα, µόνοις τε νόεσσι θεητὸν, ὅ Πληγῆς ὡς Όπο ῥόμδον ἐπειγόμενον στροφάλιχςι, 

9ὔ Παμφαὲς, εἰς ὃν ἔπειτα θΞεοῦ βροτὸς ἔνθεν ὁδεύεε, Κιννύμενον µεγάλοισιν ἀχινήτοισι λόγοισιν. 

Εὖτε θεὺς τελέθῃσι, νόον χαὶ σάρχα χαθῄήρας; Οὔτε γὰρ αὑτομάτη φὖσις χόσμοιο τοσούτου 

Αὐτὰρ ὅ γε θνητοῖσι πάγη θνατὸς, ἠνίχ᾽ ἔμελλε Καὶ τοίου, τῷ μηδὲν ὁμοίῖον ἔστι νοῆσαι ’ 

Στήσεσθαι φαέων τε χάρις χΏρύξ τε θεοῖο, Μ} τόσον αὐτομάτοισιν ἑπιτρέψητε λόγοισι. 

Κάλλεῖ τε µεγχέθει τε, χαὶ εἰχόνος ἑμθασίλευμα' ι0 Τίς δὶ ὅόμον ποτ ὅπωπεν, ὃν οὗ χέρες ἑξετέ- 

100 Πρῶτος δ᾽ ὑστάτιός τε θεοῦ μεγάλοιο λόγοισι, [λεσσαν; 

90 Ταπι Ρτοευ! φε]υησίέ, ου]ιι παηἰείοσῖο υέυτ ; ποδἰΓαπι Υ6ΡΓΟ 
[,ιουβἰδίμιθ, αἱ αι! ος (δεεγὰ [ας6ἱ ϱµπιις 
Μίος Βεϊιαιὶ ; 56 εἰπιρίες παίιζα ΡγδἱληΠΙο5, 
Μιπάοτυπη αυἴοιῃ αἰιογ ααἱάθια απ υἱος, πθβιρο οσ]άπην 
Ὀδο (γαδηίαπι ἱοες8, δοἱῖδᾳαο πιεπιῖθα αοροοἰαβί]ς, 
95 !,ιοἱς ΡἰεπΠ., 410 Ροδίθα λοππο Παἱ Ἠΐπο ργοβοἰδεείιο, 
πι Όεις [αοίμς Γυδγὶξ πιθηίθ εἰ «3ΓΏ6 οσρυιραίυ. 
ΑΙίος αυίοπι πιυπάμε αιογίαἰίνας οοπιρασοίυβ οδί ιµογίδ1ΐ8, οὕ πω Ίδῃ φθῦογειιί 
Ριοάίτο εἰάθγυιπι ἆεοις, οἳ ργωοοΏεῖ, ο. 

. ΤύΙ ρι]ογέμάἶποα, ἔσρι πιαρηἰίαάϊας, δἳ Ἱπιὰρίηίς τερία : 
ι0ῦ 9εά ρυιωας οἱ αἰήιλας πιαρηὶ Ὀοὶ οοηςἰ18 οοπάἑ ου. 

γ. Ρε Ριουϊάρπίία '. 

5ίο Ιδιίιρ Ἰαΐα (μιιάδπιοηία ἱαῦοπίθπη Εχίί ἱπιπδηδυιη πμάν, 
Μεης Πιαρηᾶ Ἱπίυς ομ)Πῖὰ ΡοτίΦη8, (19409 ἱρεα οκ 
51ρ6; οπιία: ὐΔ αὐίθω αΓίο ἰθμθαίυτ, αἱ οοπιρτε]ιεπάϊ ποη ροίοε! ! 
Ροδίαιιδ αυίέπ δυπ) [αυσγὶοαν]ί, δυῦ Ρείιωα ἑλα πιοίοπο, 
ὅ ευ ἱεουμααι, αἱ οοηοἰ ἰοέας ἵη οεὔῦεπι ἰοταιδέις, 
Ὀιτὶαὶί πιαρηἱς οἱ Ιωποδ]ἶθαν Ιηοέµπη γαιἱου]υμθ. 
Νοιι οπἱῃ [ογιυ]ία θδέ ηλίυγα (απιί υπά!, 
Λο ἰα]ία ουἱ η] οἱπι]]ο οχοορίίατο Ροβδυπιις : 
Νο ἑαπίνπι ἐγ]θυ]έο [οσεαί9 ορἱρ]ορίρι». 
ε0 Οἱ ἁοππιπ υαυαπι νἰάῑί, αδίῃ Γηδη 8 11ος (αυεὶοδτερίηί ὁ 

Ἡ Λ]ας ΒΙ]]. 7ο, ραρ. 108. 

αααωτὶς α Εἱο Ἰμαιίπο τοὐδϊίμθ. Οππία γοσι]Ι- μπαρπὶ Ὀεὶ ταἰοπίδεε εοκαἰεὲ ϱ.Ν/. 
πλυς 0Ρ6 Πηδθ. (οἱε]. οἱ ται. . ἃ ᾿Απειίρον. ἵνα Πες. 903. Ἱπι. Οσο. ἱοεῖ 

97 Κόσμων. Ἐκ ἀποῦις Ἱασία Ογεροείώπι, ο0η- ἀπείρων, οἱ ᾖαμρίί ουσι θδφιιοηἰ νοῦς. Βἰλίας Ἶπε 
ἠῑιίδ πιυπάῖθ, Ίου δδί, δρ]τ]ἑααἰὶ δὲ οουρ]θί1, αἰἱίεγ ἀςο ἀμοῦιφ αιυπά!ς ἀῑοία ἱπίο]Ιβίέ, φυδηνὶα ἆος σωο 
ὁδί απίϊφμἱος, οφ] ηἰπείτυιη αμά, ΠΟΠ αμίοπι {(Απίαπι, π6προ δεηςὶδἰ, αραίας. 4µοπα ἀἰγίηα Ρεο- 
ιιυἁ φυοά διιργα οδριέ ποφθίγυπη εχἰεπάέυς, αἰομί υγἱάδηιῖα περὶ σγοροσίιις οβἰομάϊῖ. Ε4. ἀπείρων. 
Ρος, ϱδοἆ οσ]υπι πονυπῃ οἱ πιηπάα ο φρληίυ8. 4 Ριπσῆς. Ὑαι., (9ἱ8Ι. οἱ (ο αν θοπης. 

96 Στήσεσθαι. αι. στησεῖσθαι, 6 κιν ῄεοισι. ια Περ. 992. Εά., ινίτοις. 
100 Πρώτος. Ἱπι. Όγαο. Πλην καὶ ὁ πρῶτος καὶ (Π.Ι. 150). | 

ὁ δεύτερος χόσµος τοῖς λόγοις ὑπέστησαν τοῦ µεγά- Ἴ Τοσούτου. (9ἱμ]. τοιούτον. 
λου θεοῦ. ἨεγΜΜΙίάΠΕΝ ΡΓίπικς εἰ εεεινάκε Μινπάκε 8 1ῷ. ὑαι., φ. 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΤΕΒΡΙΟ. 

Νδίυταίῃ : αμοπίαπι 6 ί6ΓΓα ου Νιπ]ης αηοία Β Υ. Ὃν Βκονιρεκ{!λ. 
Ετοιιυςς οἱιρίοχ αυἴόιὴ ΠλίωΓΑ, Τὰύᾶηδᾳυο (Βἱ:[ἱο ἱπιεγργοίς.) 
ὕοἱροιθ οοπιροδἰἰδηι βυρυταί, ροΐβίοτᾳιε ριίαη- ' 

[44 οοἱ. Λίφυο ἱία πιπάοτυπῃ (ος ηυ1ἱ ἱπο]αάστο 6099, 
ἆαπι ἆυο ουπί πιυηόἱ, αυάγυπι ο απιζηυίος αἶιοι, ἸΜοϊὶεί Γοῦ πια φυθαί) [μμάδιηίηα ἰδία 
ΟΜίαιν αἰίωά , δεἀεθαθ ᾖουνίλυι ἐγαηαι]]ία Ρρίο- ᾖἨΜεπε ἰπβθηδ ουηόάση Ίλυμο Ηχὶί, αὐ ουποία ο0- 

[ευπι, εερει 
ὡᾠοπερίουε εοἱίς αηϊηιίς, Δίηυ6 ηάῖ(αε εἰδγυς, Οπιη]θφιιο οχδρογαέ: δἱηυἱάθιη (110 άπι -- ιοπειἱ 
Λά αἱθιΩ, ουπα Ὠιδµίδίη, ΕΑΓΙθιΙ 4ὐοήμο εοτάίρα Ἅ1]εφιοαί, φιὶ οαρέυτη ἱιοιηληῖς ργουυἰ οὔΒιρίέοιλήσι. 

αἰΓί8 Γοείφυαιὴ αὐίθια ἡ1ο μιαμάυυι θερυχὶέ δεπιθὶ, ἐπὶ- 
Ειιιοτὶμέ, γ]Γέ!δρυ9 ἠνος Φηυασίἰ Ιιοποτἱ [ροίο Ρείωιο 
6αἱἰοοίαπα, Εν αηῖς αι 5οὐδοψιο ροιεὐ]ὲ. (Νοη 8εους 4ο ΓΙοπιῦυπι, πο αυἱδφυδπι ἰογαυεί 
Αἰιετ αἱ δεί Πυχυς Πιχὶς ἔνιν ἀθηίφας αυ [η οτῦθια 
Ουμάίτις, Ομμηϊροίοιις ου: 11 Ρτο[ετο ῥραγωγεί ΎοεῦςΓθ) 6οπρος οἵἶπι γοἰνί πσίδαιο ϱᾳινεεηαε 
Ει ορἱδμῖ, ἱήΠα1ήηυ6, εἰ οίεία βἱάδγα «1. (οπδ/{(9. Νεο δηίπι πωηάἰ ρυἱοιδγτίρια Γοοἱος, 
Αιθιιο ἐὶό Πιοὶς 60 ποὺὶς μἰγοιυο 4εοοτα (μἱᾳιθ φᾳυαίο η] πεης υἱα οίἤηροτο ροσαΐΐ, 
Εγαἱεαί εοἱογηὶ Ποιέῃ ἰαυάσρφιιὸ Ραγθιῖς : Αυὶ ρΓίιπυΙΗ (ΘΙΛΕΤΘ εχοΓί3 68, δυἱ Ώμης 4Ύυοφυςο 

"φμς Ἰοιπ]ηί, 4.6 ποιοί «ώ]εκίλς ηαρο, [(ατῖυς. 
"5 δἱ ἐχίΓδΙΗΗΝ, ΙΔΙΑ δα βία, πάς.  ἩἈθ, Γ6βο, ἰαίη ἴθωθγο ναπὶφδίιηα τογὸα Ρτοίυπάς. 
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Τίς ναῦν, Ἆ θοὺν ἅρμα , τίς ἁσπίδα καὶ τρυφάλειαν; 
ὐ0τ) ἂν τόσσον ἔμεινεν ἐπὶ χρόνον, εἴπερ ἄναρχος, 
Καὶ χορὸς ἂν λήξειεν ἀνηγεμόνευτος ἔμοιχγε. 
Οὔτ) ἄλλον τιν᾽ ἑοιχὸς ἔχειν σηµάντορα παντὸς, 
4 Ἠλὶ τὸν ὃς µιν ἔτευξεν. '0δ᾽ ἁστέρας ἡγεμονῆας 
Ἡμετέρης γενεῆς τε βίου θ) ἅμα παντὸς ὁπάζων, 
Αὐτοῖς δ' ἄστρασιν εἰπὲ τ[ν᾽ οὐρανὸν ἄλλον ἑλίξεις ; 

Καὶ τῷ δ᾽ αὖ πάλιν ἄλλον, ἀεί τ' ἐπ᾽ ἄγουσιν ἄγοντας ; 
Εἷς βασιλεὺς πλεόνεσσι συνάστερος, ὧν ὁ μὲν ἑσθλὸς, 
30 ὺς δὲ χαχὸς, ῥητήρ τις, ὁ δ' ἔμπορος, ὃς δ᾽ ἄρ᾽ 

[ἀλήτης, 
Τὸν δὲ φέρει θρόνος αἰπὺς ὑπέρφρονα. Ἐν δέτε πόντῳ 
Καὶ πολέμῳ πλεόνεσσιν ὁμὸς µόρος ἀλλογενέθλοις. 
Ἀστέρες, οὓς συνέδησαν, ὁμὸν τέλος οὐ συνέδησε. 

ΝΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΕΜΑΤΙΟΑ. 4.6 

Α Κείνους δ) οὓς ἐἑχέασσαν, ὁμὶ ουνέδησε τελευτἠ. 

325 Εἱἰ μὲν δῇ καθ’ ἕχαστον ἔχει πρώτη τις ἀνάγχη, 
Μῦθος ὅδ' εἰ δ' ἄρα τῆς χρατέει ξυνή τις ἀρείων, 
Τείρεα τείρεσίν ἐστιν ἑναντία. Τίς δ' ἄρ' ὁ µίξας; 
Ὃς γὰρ δη συνέδησε, χαὶ ἣν ἐθέλῃσιν ἕλυσεν. 
Εἰ δὲ θεὸς, πῶς πρῶτον, ὃ µοι θεὸς ἑξετίναξεν ; 

50 Εἰ μὴ καὶ θεὺν αὑτὸν ὑπ' ἄστρασι σοῖσιν ἑλίξῃς. 
Εἰ δ' οὔ τις χρατέων, πῶς στήῄσεται; Οὐ γὰρ ὅπωπα. 

Κεῖνοι μὲν τοίοισι λόγοις θεὸν ἑχτὸς ἔχοιεν. 

ἛἨ γὰρ δἣ θεός ἐστιν, ἢ ἁστέρες ἡγεμονῆες. 
Αὐτὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα, Θεὺς τάδε πάντα χνυδερνᾷ, 

ὅῦ Νωμῶν ἕνθα καὶ ἔνθα θεοῦ Λόγος ὅσσα ϐ) ὕπερ- 
[θεν, 

"Όσσα τ' ἕνερθεν ἔθηχε νοήµασι; τοῖς μὲν ἴδωχεν 

4206 337 Οιἱς Πανοπῃ αυἲ οοἱοίθή ουττυπῃ 7 αυἱφ οἸγρδυπη αυἲ ϱ1ἱθαπη Ἱ 
ἑο ἑλπάίμ Ρρειπιαηθτθί, δἱ οατογοῖ ρε]ποὶρίο : 

Ὀδκμιοτθί οθτίο οορυς οἱης ἀπιοίοιθ. 
Νοσιιο αἰίαπι 4ὐθπιηιιδι ργοῦουἱἱς οδὲ τιμη] 9566 γδοίογεπι 
15 Ρτιεῖοτ οιίπι φἱ [αὐγὶοαγίϊι 8ο μἱ φἰοἰἰς γδοἙιίοος 
Ὑοριτ μμ μης, 4ο (ος αἱπιιί νο οοηςευἱς, 
[ροῖς ιο | ἀῑο αιοάπασι αἰιυιά οσρίαπι θγοῖνες Ἱ 
Αίαυο ἰδιί αυοάμαπι αἱὶαά, βδπιροτᾳυθ γδοοίθιια 40ΛΠΑΠΙ γδςίογθς ἶ 
Βοχ υπις 16πι Ἰναῦθί δἰάυς οσι πι], ααοζυπὶ αἲάβδ Όοιι6 ο8ὲ, 
30 Μο]ις αἰῖυβς γἱιθίοτ Ἠἱς, ο πιογσοαίος, 4118 ϱἳΓΟ; 
Αίπι οΠετί ου ἱπιὶφ (πτοµυς φμρογρἰθηέεπι. ἓη πιστὶ 
Ει η Ρεἱἱο πιυΙἰογΗ(Ώ οαάδπι ΠΟΣΑ, οξ{ιιθ ἀἱγεΓβιιδ. 
θιο0 αρίγα πα ε. ἱἰάθοπι ἠηῖς ποη οοπ]υηχ/ὲ, 
Ει 106 αφίγα ἰδκοείανοασυιιέ, πιους οδἆσπι οοηβοοἱανί!. 
2ὺ οἱ υπυπαυεπιΠυο ρτίωα ιιθάδη περθθβἰέα8 ἑεπεί, 
Οοπιπιθηίπη οί : εἱ Ὠαίςο ποοθδεἰἰα! ου ηίς αἷία ργρρίαπίίος ἀοιπίηλίης, 
δμηί βἰάθγα σἰήθτίυις οομίγαρ]α. Ομἱ9 αίδτο ϱ4 πηῖσομἰί Ἱ 
Ναπι αυἱ οο]Ιραν]έ, δοἱτεἰ ουσ νοιυερὶξ. 
Οιοά αἱ ους, 4ποπιοάο Ργίπιυ, αμοά Ό6ις αρἰιανἰεἳ 
50 ΝἱΦἱ [ογίο αἱ ἱρδίπῃ Όδιπῃ εἰς αἰάεσίους δ0]ἱοἱαφ. 
δὶ Π6ΠΙΟ ἀοπιὶπαίυς, υοπιοάυ οἰαδὈίὲ ππιιπάυς Τ Νοη οπίιη τὶάοο. 
Λο ΤΠ αμἱάσπα Εἱρ γαΙοσἰπαιἰοπίῦις Ώδυτα εχοἰυιάυηέ : 
Το] οπἱπι Όδιις πιοάσγδίυν, γοὶ δἱάθΓ8. 
ἓκο γεγο 14 φείο : Βειις Ώσο οπιπίἰα ϱυῦεγηδί, 

5ὅ ἵίορεης ἐίο οἱ Π]ίο Βεἰ γετουπ, αΙΦουπφιθ ΘΗΡΓΑ, 
ΟυΦευμ(μο ἱπίγα οοἱἱοσαπάα )αάϊσατίέ, ταιἱορίθαφ ς μἱς φαἱάεία ἀθάῖί 

90 Τῆς έει. Ἱέα (οἱδΙ. ουσ αφ ετ]θις, οἱ 
πορονός, Ἐν. εἰς 

Πῶς πρῶτον, ὅ µοι θεὸς ἐξετίναξεγ. Πο 
ενἰἀθηίοες τογὰ ἰοιίο, αὐ αθετυίές ος οἱωη]]]έυάίηθ 
γθγευςκ 12 οαγη]ηῖς βεηιεπίς, υΏἱ ἱοριιπίασ ελάθι», 
Πἱράσπα [ογπιο τοτυῖς : Εἰ μὲν θεοῦ, πῶς πρῶτον, ὃ 
στρέφει θεός, εἰ α ἴλεο πιοθεπίνγ, φμοιποάο ργίπενπε, 

φκοά Όεγεαι Όειε Βοποδίοίἰαὶ τπαἰο εογτεσογαηί 
(οσπι ΒΙίο, δΗµροπεπἀο ἑχτινάσσει, ἱπ 40 άμο 
δυηἱ 6ΓΓΟΓ68, Αἱίου φαἱάθαι 66088, δἱίος τογο πιοἰνὶ, 
υἱ ροίοι; υπάθ νδγιεγαηέ : 0κοά εἰ Όεμε, οκ αὐ ες- 
εἰ ἰεπάο Ώειυπι ἐπέέκπι [εείς} ακρη, 

60 "Αστρασι σοΐσιν. Βεμ. οἶσιν. 
06 Νοήμασι. Ἰπε. «το. σήµασι, αιιοἆ ἵμα 6ςρο- 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Οὐἱδηαπ ά6ε, οδἶθγθπι αυ συγευπῃ, οἱγροιπιτο Β Βί (4πι6ι Ἰναυιά ναγία ροσἰετυπὲ ππογίο, τοὶ υπάΐς 
[ζαΐδιηνε, 

Διί υηᾳιᾶπι βαἱθαίη γ]άῑῑ, αι οοπά]έα ἀθχίγα 
Νο {ογοί ατι!οίφ Ἱ Θὐ1η ηθο Ροι 6σου]ὰ ἰηίὰ 
Μαμρίφοθί, σἱη]άθπι γοσθτοίιτ ργὶποῖρο πι]]ο. 
Οµ1ρΡο ηθο ἰρ56 ο,ογις, «ποταρπι οἱ ἀεπιρεετίς ὴ1{, 
θυαπι]]ροί οχἰρυο οοηεϊφέογο ἔδπιροτο ροςεί[. 
Νεο νετο υἱ ἱπυπάί φμἱδαια πιοάργοείιτ 140θπὰς 
(ομνερίέ, 0ο πο θχοθρίο, αἱ οοηάἱαῑί ἰίαπαι 
ΑΙ η αυἱ ηοδίγ οἶθνυιὴ θἱ πιοάργκαίηα νυν] 
δἱαοτίους (εἶυιίς, οσίάῃπα φὔοαφυο εὔεφιις ορογἰοε 
ἱμάυοας αἰίμᾶ, αυοἆ βἰάθγᾶ (επιρογθίὶ ἰδίὰ, 
Λίφυθ αἰἰιά Γωσδυς, αυοά οἱ νθο τοραῖ αίηῦς ρη- 

ρεγμοί. 
Πεέροπι υπ. ἱπτοηίας, αυἱ ποη δἰῖ ἀϊδρατο Ὠδίυς 
Φ146Γ6 οι0 πη]έ]6 αἱὶὶδ, 4μοῦδη) ἱπρτούυνς {ία οἱ, 
Πίο ροης, ο {ογα1 φθφ μις, ππθγοδέυ αἱ ἰδίο, 
Λαί γἰου δμρρίος ἀἱνθικα Ρεγ οφιῖ φδδεέ: 
Πίο αμίοπι ἱπιρογίὶ ϱθἀδὲ αἰία 5οἀθ 84ρεΓΏιν. 
(βίζα αἱἱο09 γἰάθας, ἀἱαρας αἱθιις οκθεί οστι9 : 

Ῥιμτμοι. αλ. ΧχΧστιί 

Αυνερίὶ αἰπιυ], αυέ ταρὶήΐ οργἰαπιηὶς ὥείη. 
Αιαυθ ὑα, 4.οβ νίάας ργίπιο φοοἶαγαί η ογία, 
Νου [αίωπι θοοἱανίε ἱάπι, ΓΓδ6116 ᾗιρα γίι 
Ρα]Ιἱά4 ΠΙΟΓΒ,; 41998 Πρη θἰήάς Πδἰαἷο /Ηραγαε 
ημας εἱ υεπιυο ἐομθηί βιγ]όέαπι [8ἱαίια γἱηοία, 
ἱρπιοπέυτο οσἱ ἰδίιιά. η φμοάόλ ἵπ οβοίοΓὰ δἰάυς 

Γμιρθγίασι οΟΙΏπΙυΠο ἐεποῖ, βοδρίγοφιο ροξίέας, 
Εγρο οἰάθτῖρας οομίγαγία βἰάθΓα Ροῃὶθ. 
Πα Ἱρυς φααἱδηασ ]ηηχίι Να αἱ 8 Πρασίε, 
Πο ᾳαοφιιο οοΡ/δβέίπλ φοὶνοι, 5ἱ (ογίο ἠευ]ε. 
δί Όσιις θ8ί, 4ἱ0Ώ ΑΠ Ρρασίο ΡΓίσευπῃ αβφεσῖς Μιά, 
Οιιο ποῬὶς Όθας οχου ης. ΝΙΦἱ έἐ1 ἆυοφυ6 πυπ]θη 
Μοιϊυιε ἱπιρογίοηιθ ἁδίτογυπι δυυάθγθ Ρ6Γβ8Φ. 
ΦἱΠ Ιουοί Ἱπροτίυπῃ Ἠθπιο, οοηβἰδίθςς παηάις 
Θιο ἰαπάσδιι ο φυθαί, ἱποο]ιπιίσᾳαο Γάπογθ ἳ 
Αιφυς Ὀδυιη Ίου 1 96Γη]οΏ9 οχἰγυάςγο ἰἐδηίληί, 
(Αυι οἰοπίιη γουίθγ Όοις οί, δυέ εἰάοτα πιιπάϊ ). 

Λουϊρθ 14 ας οἷί δοηἰθηἰἰα ΠΟΙΑ, Πάθδεφυθ. 
Οηω]4 Όθγμηο Ὠθί τορῖἰ ἰΦίΔ, Εΐμο πάς ϱυῦετπδς 

1, 
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᾽Αρμονίην τε δρόον τε διαρχέα ἔμπεδον αἰξὶ, 
Τοῖς δὲ βίον στρεπτόν τε, χαὶ εἴδεα πολλὰ φέροντα ' 
ν τὸ μὲν ἡμῖν ἔφῃνε, τὸδ' ἐν χευθμῶσι φυλάσσει 
40 Ἡς σοφίης, θνητοῦ δ' ἐθέλει χενὸν εὖχος ἑλέγ- 

[χειν. 

Καὶ τὰ μὲν ἐνθάδ ἔθηχε, τὰ δ᾽ ημασιν ὑστατίοισιν 
Αντήσει. Κείρει δὲ γεηµόρος ὥρια πάντα, 
Ὡς χαὶ Χριστὸς ἄριστος ἐμοῦ βιότοιο διχαστἠς. 
Οὗτος ἐμὸς λόγος ἐστὶν ἀνάστερος, αὐτοχέλευθος, 

45 Ὡροθέτας δὲ σύ µοι χαὶ λεπταλέας ἀγόρευε 
Μοίρας, ζωοφόρους τε χύχλους χαὶ µέτρα πορείης ᾿ 

Λῦε δἑ µοι ζωῆς τε νόµους, χαὶ τἆρθος ἁλιτροῖς, 

Ἐλπωρήν τ᾽ ἀγαθοῖσιν ἐς ὕστερον ἀντιόωσαν. 

Φ. οπεαοπ ΤΗΕΟΙ,: ΟἱΗΜΙΝΟΝ 11πΙΠ ]. ΤΗΓΟΙ.ΟΟΙ6ΟΛ. 

Α Εἰ γὰρ χύχλος ἅπαντα φέρει, χείνου περιωχῇ 

.”, 

50 ᾿Ῥοιξοῦμαι, τὸ θέλειν δὲ χαὶ αὐτόγε χύχλος ἐποί- 

[σει» 
υὐδέ τίς ἑττιν ἔμοιγε ῥοπὴ πρὸς χρεῖσσον ἄγουσα, 

Βουλῆς ἡδὲ νόοιο, πόλος δέ µε τῇδε χυλίνδει. 
Σιγάσθω Χριστοῖο µέγα χλέος ἄγγελος ἁστὴρ 

Αντολίηθε Μάγοισιν ἐπὶ πτὀλιν ἡγεμονεύσας, 
δῦ Ἔνθα Χριστὸς ἔλαμψε βροτοῦ γόνος ἄχρονος Υἱός. 

υὐ γὰρ τῶν τις ἔἕην ὅσσων φραστΏρες ἕασσιν 

Αστρολόγοι, ξεῖνος δὲ καὶ οὗ πάρος ἐξεφαάνθη, 
Ἑδραϊχῆτσι βίθλοισιν ὀρώμενος, ὧν ἄπο παῖδες 
Χαλδαίων προµαθόντες, ὅσοις βίος ἀστροπολεύειν, 

θ0 Μοῦνον ἀπὸ πλεόνων θηεύμενοι, οὓς ἐδόχενον, 

(οποεπίέυπα οἱ Ρ6ΓΟΠΠΘΠΙ ΟΓΘΗΠΙ, ΘΠΠΡΕΤΩυΘ ία ]Ίθτη ; 
Ι5ι]ς τοτο γἰίαπι Ππιηαβί]θΠι 46 πιυε1ρ]ίοςς [οἵτηὰς αῦδηίθίη, 
Οιγπη Ραγίεπι ποῬίθ πιαηἱ[οδίαπι {θοῖέ, ρατίοπι ἵη αθάἰεῖα δετναί 
10 ῥαρὶειιι δι, νΔΠΑΠΙ ΠΙΟΓΙΔΙΙΠη βἱογΙδΙΙΟΠΕΠΙ αΤραςγο νο]έης, 
Αιαιο αἰία αιἰάθπι μὶο ροβἱέ, αἰίὰ ἀῑο 6 ροβιγειιῖς 
ὑεουετοπῖ. Οαερὶί αρτἰοο]α πιαίωγα οπιηία : 
δίο οἱ ΟἨτίδίις οριίπιις πιο» νἰίς ]άεχ. 
9ο πιδα ορδὶ ἀοοϊσίηα, θἱΠ6 αβίΡὶ5, δροηίΦιιΘ οί 1ἱΏογλ. 
40 Τυ νογο πΏῖ ποτατυπῃ ββροου]θίοςός οἱ πιησίας 6Ώ4ἵτα 
Βατ ιΐοπας, οἱ χούἱασυπι οἱγου]απι οἱ γἰί ΠπΙεΠρυγας; 
949-999 δοῖνο Ι6μος γἱῖοο,.δυίοΡ Ρ8ΥΟΓΕΠΙ ἱπιργορίθ, 
δί δριπι ὑοπίφ'ῖη ροδίεταπι αἀἰπιρίοράαι. 
ΝαΙη αἱ οἰγουία οπ]πία ταρίὶἰ, (ας ἱπιρείι 
50 Ὑοΐνοτ οσο, πιἰηίᾳ1θ νο]υπίαέου ἵρραπι οἰτου]υς ἱη[ογοί; 
Νθο μία πι] οδί νοἰηίας ἆ ἰά, αυοά ργβρριαηίίαφ ο8ί, Πθρίθης, 
Αυί περί] ρτορεηεἰο, αίπιθ Ρρο]αθ δἱο πιό γο]υξαί. 

Ταεδδίας Οὐ)88ἱ πιαρυυπι άθευβθ παπί] θἱοἰίὰ 
Ἑχ Οεἱεπίο Μαρυς αἆ υσήοπη ρετάυσθης, 
55 Ὀυρὶ οί Π]σχίι, πιοτια!ῖ ροηἱέας οοπιριίογπιι Εἰίας. 
Νοη θηἵπι πα ες ἰ]φ ογαἳ, 45 οΏθθζγαηί 
Ααιγοἱοβὶ, 96δἆ ηοΥΑ, δἱ παηρΙΔΙΠ ΔΠί64 τίρα, 
Ρισνὶίδα ἱπ Ηεὑτφυσυπι ἠυσῖδ, α ααἱθυς οἀοοῖἰ, 
ΟΙαἱάθθοσαπα (11, ᾳάογυπι γἰία εγαῖ αθισῖ ἀθάίία, 
60 Οὔπα Φοἰδία ἰπίογ πι]ία9 αὐὰς οὐθθσγαύῦαρι, νἱάδτοπε, 

Πηέ : τοῖς αἰδίοις νοὴµασιν, ὡς μόνος ἐπίσταται, ἱὰ ορί, 
ἱπίε[[ἰσεπίία εκα, φμεπιαά ἠιοά ΜΗ ἵμεε εοἱμα πουὶε. Βἱ]- 
[ιο 14π16 πιαρίς ρἱαοῦί υἱ σημα ἰἱάθπι Ἠῖο δἱί φιιοὰ 
σημεῖον. Φοίεπε επίπε, ἱποιῖέ, 6 μπαπι δίαπα Ρουμ! 
ὄειις, μέ (γαάί! δετὶρίπτα (16η. !). 

68 αἱ. εἴδεα πο..ἰἀ. Ιἰα. Ο6Γῷο. πολυειδῃ καὶ 
πολλοῖς διαφόροις τρόποις οἰχονομούμενον. Μκ/ἱρίίεεε 
{οΓΠιαΦ ΠΙαθεπίεπι αὲ ρίωτίθας υαγίίεσιμε πιοάἰο ϱ16εγ. 
παίαηπι. 

43 Κείρει. ἴπι. ἄγῶο. ὥσπερ γὰρ γεωργὸς ἔμπει- 
ρος σπείρει μὲν ὅτε χαιρὸς, χαὶ συγχοµίξει εὐχαί- 
ρως. Όε ρεγί(ις αφτἰεοία εεπιῖπαί ο ηι (ΕΠπιρΝο αἀεεί, 
εἰ Μια ιγα οΡΡρογίϊΗια οοἱ(ἱΦὶ!. 
4ἱ Ἀγάστερος. ἢὰ θ8ί, ταῖς ἀστρφαις αἰτίαις καὶ 

πινήσεσιν οὐδαμῶς ἐξηρτημένος, ἰἀ ο8ὲ, 63 αείΤΟΤΝΗΕ 

εαμεῖς εἰ πιοιθκα πεηῖπιε ρεμάθιδ. Π]ά. αὑτοχέλευ- 
θος, ἷὰ οἱ, αὐτοχίνητος, αὐθαιρέτῳ γώμῃ τὸν χατ' 
ἀρετῃην ἡ χαχίαν βίον αἱρετίζων, ἰά ἑδῖ, 5Ροπίακεο 
πιοίµ ργαάϊία, αὐ υυἱκηίατία αμἰπιὶ ΡΓορεΠεἰοκε, εί 
Ποπθείαπε, υεί [1αμιίοεαμι οἰίαιη α πρἰοείεπδ. 

45 Ὡροθδέτας, ἰ4 ο8ἱ, ἸνοΓ05ς0ΡΟΒ, ὧου ο8ὲ, οἶλογα 
ἰία φιιθ εο πιομιθµίο οΠυπίσ, 4ο αἱδρίασι ἵη 
ἱμσθπι ὃν 

δἱ Ἔμοιγε. ἴια (οἱς]. Εά. ἐμεῖο (νεἰ ἐμεῖε). 
δᾷ ᾽Α}τοΛίηθε. ἰὰ ο8ἱ, ἁπ᾿ ἀνατολῆς. 
56 "Αχρονος. Υαἱ. ἄφθιτος. 
6ὐ οὓς ἐδόχευον. [ιισιρτ6θ ἄγδεοιιδ οὓς ἐπεσχό- 

πουν, νεοφανη τε χαὶ τρέχοντα, φ.ας οδεεγυαθαν!, 
πμρεΥ ΤΗ {απΙεΠΙ εἰ ομγΓ6Μέπι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἱπ[ογασιθ, θἱ οΦἱο αιιβουησι6 ἵη αἱρα Ιοσανὶι. 
Οὐποσηή φαρογ]ς ἐπθμἱέ, ου Γ8ΠΙ(Ι6 Ρ6ΓΕΠΙΙΘΙΗ 
Αο σἰαίἱεπι : γοἰἰαι]ς Φνυιη ωυἰαβ1]θ, ΙΟΓΠαΦ 
Μιυ]ρἰίοβδηιιο βεΓθη5, ΡαΓΙἱ11 4υὰΦ 1ρ6ρ ΡαίοΓο 
Ππιπαμίθ νολμίί, ραγιίπι ρομοίταίτῦιφ ἰαιὶφ 
Α)ήΙάὶ! 39. ογΠ βοβἰία, θ 10 πιοῃριτοί ἰπαῃος 
Γςςο Ιιοιυίὸ», αἱ 6 ἀοθίσίηςς ποιίηο }αοἰδηί. 
Λο οιιῶάα1ὴ Μο ροσυ]ἱ; Ροβίγθίωα οίογα ἰος 
ὑεουντοιί. Ὀϊ οηίπι ἁάγας ΠΙδίωγα οοἶοσιις 
(μοἱα πιθιἰί : θἷο οἱ ]υάεχ πθυς 6θηυ15 ἶθοιβ. 
[ίωο Πιθὰ ἀοείσ]ηα ομὲ, βἱπθ οἱέστο, ἰένθγα ρΓοί5.9. 
Έιμι γογο ΗοζοΗθί88 ΩΙΘΠΙΟΓΔ Ραγίθφᾳιιο πηημίαβ, 
Φρηἰ{ογυι(μθ οτΏθηλ, ᾳαΦᾳ119 ο8ί Πηθιιθυ γα γἱάγυΠη, 
Εταηρθ ποὶαί γἱο 6ρθ9, 4ὐδίθγρθ ἐνπιογθιπ 
Φομμρις, αἴιθ Ρίἰᾳ δρειη ἸίαίΗ ἀθηιθ [υέμγας 
Μεγοθάἰ». ΝαΠι ϱἱ [οτί ουηοία γουδί!ς εσίωπι, 

Β Ύοΐνος Ρο πιοίι γαρἱάο. Ομἷη ἱρδα γο]υπίας 
Νοη αἰἰπηάς Πλ, 4441 οἱ οχθἰρἰοί α οςνθ. 
Νεο πλ Ὦὶ εοηΦΙΙΙ ποηίίδᾳο εσὲ υἱία ροίθεία8, 
Ου τἰιο ἀάζασ οἰυάἰα αἲ ιηοἱίογα το]ίοίο ς 
δα ροίι8 Ἱηνίέσιη ταρίὶέ Ὥμο, 6δυΠπαιο γοἰυϊαε. 

Νθο νεγο δίοἱίαπ ἐἰς ἡ πάς πηἰ ργο[εγαί ἀ]]αιι, 
Ου ἐεἰίιγο Μαρος αὐ ἴοα πυμίία Ομεὶδεὶ 
Βιιχὶν αἆ ορρἰἀσυπῃ, φοΏοἱεθ υὈἱ (εππρογίο 6χῃογς 
Ὕδιεγαί ἱῃ [4οθΠῃ ΠΙΟΓΙΑΙἱ ηδία βαγοῃη!θ. 
Νοη οἰθηίπι ες ἰί5, αιιὰς οὐθθγναγο τἰάβπιιις 
Ακιτοἰοβοβ, 6Γ4ὲ ρδα, γ6υἑῃς βοἀ οοΏδί(Α, πθοά στη 
Ύ]δα ργιυς, 4160 Ηεῦτα]ο ρρφάἰοία 1ρεί[ῇ5. 
Εχ ηυέθι ηδέτι οί, δεμά(υπι φαἴθας θβίγα ποέαγο 5, 
πα] 4ὲ, σοἰμππψιιθ πονο δρἰεμάοις πίστα 
Βάις ἰά εκ ουηοιῖθ, Ρεγᾳυ0 αθ{α θοἱί αὐ οί 
Ίεπάθτε αἱ Πιν Όγες οεγηειίςς [ιογα ρορίἱς, 
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᾿ΑρτιϕαΏη τροχάοντα κατ Πέρος ἀντολίηθεν 
Εβραίων ἐπι γαῖαν, ἑτεχκμήραντο ἄναχτα ᾽ 
Τηήμος ὅτ) ἀστρολόχοισιν ὁμοῦ πέσε µίδεα τέχνης, 
Αστρολόγων τὸν ἄναχτα σὺν οὐρανίοισι σεθόντων. 
05 Αλλ' οἱ μὲν περόωεν ἑὴν ὁδὺν, ἤνπερ ἔταξε | 
Χριστὸς ἄναξ, πυρόεντες, ἀείδρομοι, ἀστυφέλιχτοι, 
Ἁπλανέες τε πλάνοι τε παλίµμποροι, ὡς ἐνέπουσιν, 

Εἴτε τις ἄτροφός ἐστι πυρὺς φύσις, εἴτε τι σῶμα, 
Πέμπτον ὃ δᾗ χαλέουσι, περίδροµον οἶμον ἔχοντες ' 
10 Ἡμεῖς δ' ἡμετέρην ὁδὸν ἄνιμεν. ΒΕὶς λογιχἣν 

[γὰρ 
... Σπεύδομεν, οὑρανίην τε φύσιν, χαὶ δέσµιοι αἴης. 

ΒΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟΑ. 

«’. Περὶ τῆς αὐτης. 
Ἔρόοιεν οἱ τὸ θεῖον ἐξηρνημένοι, 

Καὶ μηδὲ τὴν ἄφραστον εὐαρμοστίαν 

Τοῦ παντὸς εἴς τιν ἀναφέροντες αἰτίαν 

Ποιητικήν τε καὶ συνεχτιχὴν ὅλων. 

ὃ "Εῤῥοιεν οἱ θεῶν τιν᾽ ἑαμὸν εἶδότες, 
ἛἩ δαιμόνων καλῶν τε χαὶ καχῶν χράτος. 
Ἔῤῥοιεν οἱ Ἡρόνοιαν ἑξηρνηκότες, 
ὝὭσπερ τὸ σώσξεσθ᾽ ἐκ θεοῦ δεδοιχότες ’ 

Αλλ' ἡ φορᾷ νέµοντες ἁστάτῳ τὸ πᾶν, 

10 "Η χαὶ διδόντες ἁστέρων χινήµασι, 

Τοῖς πῶς, πόθεν τε, χἀχ τίνος, χινουµένοιςς 

γαἱάαε γυε]αμίθιη, ογγθηίθΠι Ρος 46Γὰ οχ Οτἱθηίο 
τη ἰ6Γγαη ΗευγΦογεπῃ, Γ6ςΘΙΩ ηΞ{έυΠι 9966 οοπ]δοδγωη!. 
Τυηο αδιγοἱοβορυπ] αντίο φοἰογίῖα οπιηίς οοµοἰά1ι, 
Οὔ1η γεβεπι Δριγο]ορὶ αἀογατοηί µη ουπ οΦἱθδεῖρις. 
ϐὗ Άο σἴεἱ] φυιάθιη δι8πι ΡογουΓγδηί τί, (ὐλω οἱς ργῶφοτὶρεῖί 
Πεχ Ο)ιγὶδις, Ίβο, δἰ8γυ ποβοίσ, ἱπιπιοία, 
Ἐυπα ᾳυ09 ἤχο, (μπα αυ εγγαπἰθς οἱ οὐΓδτη τοβερίεπίος, αἱ ηλγταη, 
νο βπεα (υΦήαπι θΊηι ΠΔέΗΓΑ, ἁ]πιορίο ποῦ ἱπά]ποπίος, δἱνο ᾳαοἀάασι 
Οµωἱπέιπι 6οεριΙ5, υἱ νοσανί, οἱσομίαγθπι ου Γβυη Ὠαυθηίος. 
10 Νο08 ΔΠἱδΙ γίπι ΠΟΡΙΓΩΠΙ 6ΟΙΑΠΙΗΓ. Λά γαμοπαίδπι ορἱπῃ 
Ρνορειαης εἰ εῶ]θβίσοπι πα έγαπι, αυαπωτίς  (οστα ορ ν). 

ΥΙ. Ρε εοάεπι ατθκπιεπίο. 

Ροεγδαπί, αἱ ἀἰνίπιαπι Νάπιοῃ πας 
Νεο Ἠὰπο ἱπεπαγγαὐί]εσι εἰ εἱοραπί 

α06, 
ΦΑΊΠΙΑΠΗ ΟΟΠΙΡΑΡΘΙ 

Πυ]ας υπἰνογδίἑθίς {η φιιαπιά λα τε[θγυηὲ 68 µ64Πη 
ΕΠεοιγίοδιη οἱ ϱεγναίΓίοθηι υπἱτεγδοσυπη. 
ὅ Ῥογθεαπί, αἱ ἀεοτυπι αλςὶ φᾳυοἀἁαιι 6Σ4ΠΊΘΩ ασηοθοιυηῖ, 
Ὑο] ἁππιοπίπι Όοηοσαπῃ ας πιδίοσυπ ἱπρεσίυπῃ, 
Ῥεγεαηί, αυἱ Ργονἱἀθηίίαπη ἱηβοίαπίατ, 
Οι1481, Πο 4 Ὀδο βογνοπίυ5, πθιθηίθς, 
2030-3931 δεὰ αιιέ οαβι ἱηορείο ἐπυαυπί οπιπία, 
10 Αι αθορίραπἰ αδίΓΟΓΗΙΩ πούνε. 
Ομοπιοάο ἀυίΘΠ, υπΠύ6, 6 α 4110 πιονεηί ] 

δλας ΒΙΙΙ. 124, Ρ. 188. 

65 Περόωεν ἑὴν ὁδόν. δἱο Οοἱδὶ. ουπι ἱγίρας α)ἱἱς. 
Πηῖ, 6γ9ο. ἰδίαν α)τοῖς ὁδὸν πορενέσθωσαν, ῥγοργίαὰ 
ἱθὶ υἱαπι ΡετειγΓαΠΙ. 

68 "Ατροφος. πι. ἄΌλός ἐστι. 
0) ΄᾿Αγιµε». Ἐορ. 992 ἴομεν. Ιπι. ἀνερχόμεθα, 

οὗ χατ᾽ ἀνάγχην φερόµενοι, λόγῳ δὲ καὶ βουλήσει 
χινούµενοι, ὅτι χαὶ λογιχῆς ἔσμεν φύσεως, χκἂν σώ- 
µατι προσδεδέµεθα. 05 αμίειι υἶαμι ΠποείΤαΗ ρΓυ56- 
ϱἱπιμγ, ΠΟΠ πεεεεσἰἰαίο αἰίφκα εοαείἰ, εεά Γα[ἰομε 
πιο; φέρε φμἱ παίκγαπι ΤαοΠΕ μγαάίαπι [αθε- 
ιδ, [ίοοί (εγγοµίε ακίγἰειὶ υἰπομίίε. --- ία Ποιεά- 
οἵπὶ, ποὺῖφ αιίεπα ν]ἀδηίιν Εἱ ἆῑιο ροριγοηιὶ νδγδυφ 
η 11 αἰἰιά ΡΓΟΡΟΠΕΓΟ Ύ114Π) εἰοβιηίοπι 4 13η)άαὴ 

γίαπι ἰγαηθειηάϊ 3ά ϱΑΓΠΙΘΩ, πο ἑῃ ου]εῖς δεηιο- 
υαέατ, δὲ εἰέυίαπι ργεοίετί Όε εκδε[ίαη ές πιεπίε Ργα- 
ἁἡιίε. Ὁπάς ἀνο ἰα οφγπῄπα πιαῖο (µθτυηί, αἰίο 
ἰπηῦίσο ἠπίθγ]οσέο, βερασαἰα, Ογάΐποιη ἔππεν Μαιι- 
ΓΙΠΟΓΗΙΗ Γονθδς], ΠΟΘίΓΑΠΙ βοηέθη(ἶαπῃ Ευάθ αιο- 
πινς, ϱΟΠίτα ἱρδυπ ἱμθνρτείεπ (γουιη, αροτίτο, 
Τυπο ροβδεί ργα[εγτί Ιοοιίο θάἱε. δέσµιον, ία υἱ 
μ]ο Εί 66ηςµ8: Αά Γαήοπαίεπι ΡΥΟΡεΤάΛΙΝΕ παίωταικ, 
είτε εα[ἐδίεΠι αμί απρυίεαπι, θεό ἐπ (εγγίε εαμίΐνανιν 
ανί Αμπιαιαηι, (ΟΛΙΛλυ.) 

11 Δέσμιοι. Ιία Μορ., ἱπι. 6ο. οἱ Βἰ]έμς, Εύ. 
νά 

Ι. ὅ Αἰτίαν. [ια γαι. ΕάΙἱ. οὐσίαν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ῥτοιίηιις Πἷπο πιαρπΠῃ οοπ]θοίᾶνθΓγθ πιΟοηΑΓ(ἨΔΠ). 
Τυιθ οἰίαπι αφιτοῖοσίς φοἱογιῖ]α οοποϊά(ἰ αγιῖς, 
μπι Ομγἰδίυπι αφιτοὶοσὶ δυῦππίσδο οοτάε ρίοσαις, 
(αἱἰεοία ρτορίας φοοἵἵς, οοἱμογθ. θεά ἰδία, 
Θυοπι οὐ ρευπι ἰηδεε]έ τυχ ΟΗτ]δίυς, οΏίγθ βἱπαπ]ὰς 
ἱάθΓὰ, ἑαπι 58 [ίσα Ίου οθΓίοδηιιθ Γἱ064116 
(οπβσἰππί ϱὐ:8:15, 4 μα αὐ γαρίαϊα [ετυπέυν 
Βοβυτο, υἱ πιθιιογα1ὲ, ουσ5υ, ἑθπρέταυο ταρορίυΓ. 
Λο αἶνο εδί ἰζαίδ, φ αἱ πυ]]α αἱἱπιεπία τοι έγαῖ, 
ὧὦθι αιιβέύΠῃ, ΠΙΟ οδῖ τοι ἱραῖς ἀΐσεγθ, οοΓραβ, 
Ηἰο μαλοαπὶ ἱέορ ἰ]α δµὔ10, οἱ πιογοβηέγἶη οΓΏθη. 
ΑΙ ποβ ηυοάἆ μουίς πιαπάαίυπι 4 Νωπιίης ΦΕΠΠΙΟ 
Εδι Ίιον, Ἀου οπιηΐ δίιάεαπιυς ουίνθ Ιαῦοτ6ο. 
ΑΛ παίύτατη οἰθπίπι οᾳθδίοτα οἳ 68Γη6 Υλοβηίθδιηι 
Τοιάίαιας, Ὠίο ᾳααΠγίβ ἵ6γγρπα οὀπιρθάο γἱποίί. 

γι. ΡΕ ΕΟΡΕΝ ΛΕΟΙΚΕΝΤΟ. 

(Β{{ἱο ἐεγρτείο.) 
Ρετεαηί ρτο[απὶ, αἱ Ώου]η ΦΗΠΠΙΠσΠΙ πδραηΐ, 
ΤαπίαΙη(υο πιπης! (γεγῦᾶ Ηδη πι]]α οχρὶἰοθΒ! ) 
Οοποἰπηιίαίεπι ομἱρίδπι «2419 ἁἆατο, 
Ου ευηοία [αοἱαξ, βοΥνιῖ οἱ ουμοία, αὈπυυηέ. 
Ῥετοαη!ί, ἀθοτυπῃ 1 νάρα[η έωγΌαηη ἱη[ογυηί, 
Αο νἰτ ΏΟΠΟΓΗΠ, νο] ΠΙαΙΟΓώΠ) ἆφθοπυπη, 
Ρετεληῖ, ΡγοηπΦαΠΙ φυἱ περαπί (ἰαηᾳ υπ ορ 
Νο φογνοῖ ἴρ6ο8 οσα πιθἰιθηίθς Πεἱ), 
Ποερεπάα ϱοἆ ἁαηί οαουὶ ἱπορτίο οπιη]α, 
Αυὶ ο τοδγναηί πιοιοηῖ δἰάεγυπη : 
Ου φαἱς αἰέ 1ο ᾳυἱ πιονθί, Ίμ0θης ΓΟΡΘΙΠ 
ΒειΦ 7 Ώου αιοά τδυθα!, 4ἳ Ρε υπ 4µ665ες Ἱ 
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Εἱ μὲν θεοῦ, πῶς πρῶτον, ὃ στρέφει θεός; Α Δαυῖδ τί πάσχει, τοὺς χαχοὺς ὁρῶν χαλὼς 

τοῦ γὰρ πλέκοντός ἐστι χαὶ µεταπλέχειν. Πράττοντας (ὡς δοκοῦσι), σφὀδρ᾽ εἰλιγγιᾷ, 
Εἰ δ' οὗ θεοῦ, πῶς στήσετ᾽ ἐξ ἀναρχίας, Μή τις φορᾷ δῷ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων, 
15 Ἡ χαὶ µάχης τοῦ κρείσσονος; Πῶς δ' οὐ μάχη; 50 Ὡς οὐκ ἐπιστατοῦντος ἡμῖν οὐδενός. 

Ἡ γὰρ προνοίας ἄρσις, ἄνταρσις θεοῦ Ὁ δ᾽ αὐτὸς οἶδε τὴν λύσιν ' Τὸ γὰρ τελός 

Εἰ μὴ σὺ ποιεῖς χαὶ θεὸν πεπρωµένον, Πάντων σχόπει µοι, φησὶν, ὡς ἀντίστροφον. | 
:Φέροντ ἄχοντα τὴν πλοχῆς τυραννίδα. Ἔσπειρας ᾿ ὄψει τῆς σπορᾶς χαὶ τὸν στάχυν. 
Οὕτω μὲν οὗτοι σφῶν ἁλίαχονται λόγοις. Εἰ ὃ᾽ ἀγνοεῖς σὺ τοὺς λόγους, αὐ χαὶ Λόγος” 
ο) Ἡμῖν δ ἄγει μὲν εἷς θεὺς τὸ πᾶν τόδε, 2ὅ 0ὐδὲ γὰρ, εἰ σὺ τῆς Υραφῆς, χαὶ ζωγράφος» 
Σοφῶς ἑλίσσων χαὶ πλέχων, ὡς ἂν θέλῃ, 0ὐδ' εἰ σὺ Υραμμῶν, χαὶ γεωµέτρης ὃ σύ. 
Τοῖς αὐτὸς αὑσοῦ νεύμασί τε χαὶ λόχοις, Τὸ μὲν κατείληφάς τι, τῷ δ' ἔπου σορῶς. 
Κάἄν μὴ τὰ πάντα δεξιῶς στρέφειν δοχῇ. Ἔστιν λόγος καὶ τοῦτο, πείθεσθαι λόγῳ. 

Πολλοί γε μὴν χάµνουσι χαὶ σοφωτάτων, Εἰ πάντα δῆλα, ποῦ τὸ πιστεύειν, λέγε. 
Φῦ Τοῖς τῇδ' ἀνίσοις, χαὶ πάλαι χαὶ νῦν ἔτι. 40 Ἠίστις γάρ ἐστιν ἁπράγμων συναίνεσις 

Τί δεῖ λέγειν ἅπαντας ; ἀλλά µοι σχόπἑι Ἐγὼ δὲ χαὶ τοῦτ' ἐννοῶ σορῶς ἴσως " 

Ὁ8ἱ αυἱάδπι 4 6ο, φυοπιοάο ργῖπαπι φᾳυοἆ νοτσαί Ώευς ᾖ 
Πας οηίπι, α αἱ ἐεσιῖε, οϱί εί γεῖοσχογο. 
οἱ θιιἰοίῃ α 1λὲο 00ῦ πιονθηία», φποπιοάο δίαδυηὲ, ουΏ εδγεληί οδρἰἑο, 
45 Αυι ριρπεηὲ ουβίΓα ροϊθπίἰοΓδη ) φποπηοάο ΠΑΠΙΦΗΘ πΟη θ88εί ραρΏς 
Ειουίπι δυ0/αἱὰ ρτυν]άθιι]α, (οἰέασ 4αοφᾳυο Ώουςς 
Νἱ6ἱ ἐπ δυο φεαειἱ9 [βίο αἡΙραίυπη, 
Οἱ (6Γ4ἱ Ἰην]ξο πθσιι6 ἐγγαηη]άθιη. 
οἱο οπἶτῃ 11 δἱθιιεί οβρἱυπίας τεσοὶς. 
90 Νολῖφ αυ υπις Όθδυς γορὶὶ Ἠδμο υηἱγογςΚλίεῃη, 
Φαρἱομίου γοἱτθηΒ οἱ ηθσίεη», υἱ γο]υετίέ, 
οι19 1ρ86 ης 40 γαἱοπίοος, 
Θθυαπιτὶς ποη οπηηία Γουίο πιοάργασὶ τἁδλίυγ. 

Μυ]α φυἱάεπι ἑοτφαθηίυς θί]λια Ιηΐ6υ φαρἱοπί]ροίπιος, 
495 Ου ἱπιρφυθί]ξαίθμι γογυῦῃ, ἔσιη οἱ η, 60 61η πυῃο. 
Οιῖἀ ηοεσβ8θ ὁβὲ ουποίορ ΓοίΦΓΤΟ Τ οοὰ νοἰίσι αἰίοηέας, 
Γαν]άϊ ᾳυἱά αοοἰἀθηὶἰ. Μαἱο8 ϱ6ΓΏΕΩΝ ῥτύδροτο 
Άντυπῃ σἰαἰυ ΠοτθΓθ (υἱ ποπηιΗἰ γἱάδυίας), νεβεπιρηί6ς απείίυς, 
Ὑρρίίμς πο αυ]θ ορ] ἐουδί Ώδηο Ἀλίυταπ Γ6ΓΥΠΗ, 
50 Αοσ νοἰυ! ηεπΠο αἱ, αυἱ ποὺ] ροεἱε. 
ΑΙ ἱροδπιεί Ώυηο πούάµπῃ ΠοΓαΐ ϱοἵτεγο : Ἐϊποπῃ ολίἱπι 
Βεγυπι οπηπίνπη οοηδἰάθγα το]Ώί, ἑη6{έ, 40 81η δἰί οοβίταγίυρ. 
ὡθτηὶηαφίὶ : γ]ἀθΏῖΦ ος δομηίπο Ργοτοηἱοπίεπι ου που. 
δἱ ία Ἰυ]ας γοὶ ΙΡΠΟΓΦΘ Γ4ΙΙ0ΠΕδ, ΠΟΠ 645 {ρποταί Ύετουπῃ. 
ὦδ Νθφιο οαἱια, δἱ ἐὰ ΡἱοιυΓῷ γαἱ{οηθ6 ΠθθοῖΦ, 946 θἱίδιη περοἰέ ρἱοίο;. 
Χοφαο ὀἀδίωίτο, αἱ ἐπ [ηδαγαῦ) Γιά] 68, ΡδΟΙΠΕΙΓΟΦ Γγυάἱφ δϱὲ, Ρογ]ηάθ ας ἓυ. 
Που αφ υἱάεπι ἐὰ ρογοθρἰφεἰ, ἵη αἢἰἰδ αιίεπι αοαυἱεβοῬ θαρἰθβίος : 
Βαι]οπίς ου ῖπῃ Ικίιά ο5ὲ, οὐὑίεπιρεγατο τοι]οηί. 
δἱ ουηείὰ ομηί ρεγρρίευΣ, ἀἱς, οΏβεετο, υὶ δὶι θάεφ. 
40 Εἰάες ομίπι διιηρίεχ θ8ί οί ΠἰυΙΙ Ρογβοσιἔαμς 4ςΦΦῃΡΙδ. 

Ερο νεγο Ἱιά εἰῖαπι οοβίίο, δαρἰεηίος [0Γ84η : 

- 

30 Καὶ πά αι καὶ νῦν ὅτι. Τκι εκρετὶογίθκφεε- απιρ]δσιιθ θβί, 649 ἵω Ἰηογίθ επ ἀεογκείσιες Φοἳο- 
εκ [ί8, {ΗΝ ἰείο δἰίαπε (2/ΛΡΟΤΕ. | τίῦαςφ οοπιωιυἰαί, δἱ οθηἱ3. ΒΙ1109. Σαιν. Θκααι 

30 "Απαντας. Ὑαἱ. ἅπαντα. ἐς αεενταίε γεεβονάεαί. 
ὅἃ Ὡς ἀγτίσεροφον. 0µαπι οἱ οοπίγαγίαε. ΝΑΠΙ ὅ7 Σοφῶς. (οπιθε[. ἱερὶῖι σοφοῖς, αγέὶε βεγζίου εε- 

αἱ ἀθίίείλφ εἳ γοἱαρίαϊος Ρες ΟΠΠΠεΠΙ γἱίο οὐσδµπ -φκετε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 

Νθοιεπίίβ οἱδβίιη οϱί τεγίογο ἰἀ φυοἆ ηδχυἰε, Νὶ Εοεετθ, υἱ ἱραί ]μάΐσαπι. Υαάς Φοἰσαί, 
9ἱ ΏΟη πιονοί.5 4 ἢθο, 6ς 4Π8ΓΟΙΙ4 Νο ουποίὰ ἴδππεγο φμἱφρίαι [οιτὶ ρυἱος, 
αὈυρίης, Ρυρηα νεὶ 0εἰἱ } βυρπα εδὶ οπίηι. Νθο 6866 4π6Ιπ/ΑΠ1, ΠοΡΙΓΑ ο μἱ ργυάεηθ γεραῖ. 

ο Ναι ρτονἱἀεηίθπη αυἱ ποραί, ὑὈδίίμπι Όθυ ΑΙ αοἰνὶί Ιδίαά ἱρθθιποί. Είπε ολ τεπη 
Πμ[ετί : Ώευπι πὶ [οτίο [αἱα]οπι ἱπγο]ς, δρθοῖα, ἱπφυ]ί 4116, 4άάπιφυς οἱ ουπίγατίως. 
ο ηοσχ]οη]ς ἸἡἼρεης τίπῃ ομ/ογαί. Οιοἆ βοπιαι1ς, 66Γ8119 Ώυς ἰ2ηήόσι Ππιοῖοφ. 
υἱβπιοί ἰδίορ δἱο γ]άος ἀἱοείς ο9ΡΙ. Ιρηοία γαἱ]ο οἱ ΗΡἱ 65ὲ, ποη θδί εο : 

Νυπάνπῃ ϱυθεγπαί ης αί ποδἰς θευς, Ιρηοίὰ ΠΑΩ οἱ [168 ὁδί, ἰαυυ]ας οἱ 01, 
Θαρἱεηίος {ρ5θ ηυιἶρας γοἱθοῃς ουἱς, ἐτίµδᾳυθ µογἰὲ Ώδπο νο ηδηο {ιο απι](οα. 
Νεοίθηβηυε ουµηοί ΡΓΟΓΒΗς αἆ Πθίίπι 6υὔΠη, Οφάαπι ἱρ96 πο! : ἵη οδ9ἱοΓἱ5 θβίο δὀημᾶσ. 
Οιιάατη Ῥυἱείώτ γο]γογό παπά γοοία 1ἱοοι,. Ρτιάθηῖδ νου θαὲ πβη νἱεὶ, Ὑοτῦο οὐφομιε]. 

Μυ]ε Ιαρογαηέ, οἱ ᾳαἱάθια βορΗἱ αἀιποδυπι δἱ οὐΠοία ϱ]4Γ8, ἀῑο γε] βάςς υλὶ. 
Ει πυπο, οἱ οΙίιη, ἀϊδραγεπι οὗ νέο ἰθίμπι. οἱπιρίεχ Ργο[εοίο θ8ἱ ΏβΏι βά69 βαβεηΒίο. 
Βοίοττο ουμοίοβ απἱά ἀθοεί } Βροείος τοίπι Οµίη Πμά οίίαπο οορίίο, Ἠαιά [0/84 ΒΙΔ19. 
Ὀατὶά ααἱά {ροο θοηἱἷαί, οΕΓΗΘΗΦ Πια]οφ Νου, ουΠ γοβίσ68, ἱδία ργοπαἱαἱ 001, 



ἐν 

Οὐ ταῦτα εἰσιόντι σοι καθυπεσχόµην, 
Πλουτεῖν, ἀμεριμνεῖν, εὐσθενεῖν, ἢ εὐτεχνεῖν ' 
Εὐκωῖαν δὲ χαὶ τὰ προσδοχώµενα ’ 
45 Ὡς ἀντὶ τῶν νῦν προσδοχᾷν τὰ μείζονα. 

Πῶς οὖν δίχαιον, ὥσπερ ἓν συναλλαγῇ, 
Καὶ τὸ πραθὲν ζητεῖν σε, καὶ τὸ χρῆμ’ ἔχευ ; 
Εἱἰ μὴ πόνῳ σοι τοῦτο τῶν πάντων Ἱέρας. 
Ὦς σρόδρ᾽ ἄπληστον, καὶ ξένης συνεισφορᾶς! 

60 'ἨἩ χεῖνα ῥίφον, φίλτατ’, ἡ καὶ ταῦτα δός’ 
Εἴ πέρ τι δεῖ σοι τὸν σὺν ἑστάναι λόγον, 

Μηδ ἐχτὸς ἔρχῃ τῶν καλῶς συγχειµένων. 
μῶς οὖν, ἂν εἴποις, τοῖς πάλαι χαὶ ταῦτα Ἶν ; 

5ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟ. 

Α ὐύπω τότ' ἣν ἡ πίστις ἑῥῥιζωμένη, 
δῦ Καὶ πίστις ἣν τὰ τῖδε τῶν νοουµένων, 
"ᾷσπερ γάλαχτι νηπίοις ἀνδροιμένοις. 

Τεχμῄήριον δὲ τοῦ λόγου. Καὶ γὰρ τότ᾽ ἦν 
Τὰ μὲν μέγιστα τῶν χαχῶν συγγνωστά πως ' 
Τὰ δ' οὗ μέγιστα τῶν χαχῶν τιµητέα" 
00 ᾽Αντιζυγούσης {ῆς ἐν ἀμφοῖν ἀξίας. 
Αἱ δ ἐχδικήσεις τῶν σοφῶν ὑπέρμετροι. 
Δαυῖδ σε ταῦτα πειθέτω, καὶ Μωῦσης, 

Ἐλιδσεός τε, οὗ τρέµω µεμνηµένος" 
Ὁ μὲν χολασθεὶς ἐνδεῶς τοῖς πταίσµασι, 

ϐ6 Ὁ δ' ἀντὶ μικρῶν, χαὶ θεοῦ λαθὼν θέαν” 

Νο ἴδια (οἱ θάθπι απιρὶοοίεηιῖ ρο]]ο]έίς θυπ., 
Φοἱ]οεοί 0Ρ68. ουΓαγυπ δχρετίδπη τἱίδπα, τοῦιν οογροτῖ8, ἱπο]γίαπι ργοίθπι, 
9ο νἰίαπι Ι]άίη δδίαπι θἱ Ώομα 4π9 οχδροείαπίυς, 
45 ὕι ρτο ηὶς ργοροηίεἰδιις 8β6Γ4Γ69 Πια]οΓᾶ. 
ὅυο Ραοιο νους ἆσσυπ οἷέ, υἱ γε]ωέ ἴτι οοπίγαᾶα 
εγοπι γοηάίαπω γοσυίἰγας, δὲ ργοίπ) ρυ πιαηίους ιαῦθας 

Νὶαἱ οδἱ απὶ Άωης ργ οπιηίρις γ]ηάίσθρ Ἀοποτεπι. 
- Θὐαπί Παρηα ανἰάϊίας, θἱ ποτ πι οοπιπιθγοῖ! Κεηα ! 

Αυί Πία ργο]ίοὀ, τὶς ορίίταθ, αἲ οίῖαπι Ίο Ιαγρίτο, 
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Βἱ μιι]άθιη ποςθθθθ 69ῖ υέ εαἷς δέος νετρίς, 
Νου 9 οχεδἠἀ8 αυα ρΓῷΟαΓ6 δυηί ροοία, 
ο δὴ Ιεἰέας, Ιπαἱο8, υε]δοῖς Ποπαἱηίρας Ίαο Ώοπα οἵδΗί Ἱ 
οπά μπι 60 (6ΠΠΡΟΤΕ βάθ8 αἰίας βαιἷς οροταί γαύἱεθς, 

δὺ Ε! νίις ργβοηἰἱς Ώοπα ογαηΐ οδεἱτυάο ἀθ Ὀουίς αυ» ἱπίο]ίοείά οοπαβίοϊαπέως, 
Αο νο]υ!ί ρυοσίς ααἱ Ι4οίο νοδουπίας, ἆοπεο γἰτοῬ οοΏ ρα. 
ΡιαηαΠη οσί Ἠω]αθ τοὶ αγρυππδπίυπῃ. Ἑοηίπη έμηο ογαηΐ 
Ύοί πιαχἶπια ροοσαία 6ὐ 
Έι ου]ρα πο ιαχίπιοο 

ΔΙ Πιοάο ἱ 
ης α/]ο]ο 

οβοἰ ο] ; 
ηἴατ, 

60 Ετροπεο νεἰυί ἱη Ρἱίαποο αἱγίαδπιο πιθείίο. 
Ψἱπάϊοίδ αυἱθιῃ φυδόδίη βδηοίογαΠα πιοάυπῃ 6χ08899619. 
ου Ηδὶ αμαάναί οχοπιρἰυπι Ὀανίάϊὶς, Μορί» 
Ει Είδε ου]ας τοιι δἱηε Ἠούτοςς ιπθπέίοµοΠη [αςἱο. 
Πο φαυἱάεω (αν]ὰ) Ρρᾳπα8 ἀθάίέ ἵπιβαγες ου[ρίς, 
65 [νίθ νεγο (Μογςθβ) βγο Ιδτίδυς ρταν]έος ρυπίίας οφ, ᾳυἱ οἱ γ]οίομο ἀἱρπαίας 6Γ4ε, 

46 Πῶς οὗν δίκαιον, αοἷο. Ρίο [εγθ οαΡ. 35 Ερἰ- 
οἑεἰέ ἱερίέις : "Αδιχος οὖν ἔσῃ χαὶ ἄπληστος, εἰ μὴ 
ανος ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν ἐχεῖνα πιπράσκεται͵ προῖχα 
αὐτὰ βουλήσῃ λαμδάνειν. Πή)μείκο ογἷο οἳ ἱπεχριεδί- 
[ίο, οἱ ΝΟΝ Κκπιεγα(ο εο ργεῖϊο, Νο ἱία υοπεκκί, φγα- 
εἰε Μία αεεἴρονε Οείίε. 

49 Καὶ ξένης συγεισφορᾶς. Εἰ κους εοἰεεία.. 
δῦ4 Συγκειµένων. Τὰ 66, ὁμολογουμένων, περω- 

νωγ. 

4 Καὶ απίσεις ἦν τἆἀ, οἱο. Εἰάεπι ἱρείε [αοἱεβαί 
4ε δοκίο φκ πιαιίε (ακίκαι ρεγορἑνηίντ. 
69 Κακῶν. 8ἱο ἱρ9ο ἱορῖέ ΒΙ]Ιίυς οὲ νοτῖέ: Ύον 

γαυΐδωε ακίεπι Ἰωπεία ας εμρὶε οΤαΙ. Βΐ ἵη ποῖα ἃἆ 
µηο οσα : ᾖ,εσία ρεεεαία Λοκοτὶ φκοάαπεπιοᾶο, ἵη-- 

αωΐϊ, εί ἰαπά! ἀαδανίικτ. θυοά αὐαπι αὐθυτάμτη δἱε, 
αὐθπι (γεφοεῖο οἱ Βετὶριυτὶο τερυρησθέ, Ω6ΠΙΟ η0η 
ἱπιολὴρίί. Νσπφμδηι οἑγῖθ [αυὐαία, πυπφ ιαπ λορουὶ 
Ὀυ]ία ἱοσυπέιγ η ΘΦοπἱριυσὶ Ρευρθία, αυδοί Ό6ο 
Ρτοῦαπίο πιίπογα να. Μυράἱ ευπἱ οσμ]ἰ θἱμς, η 
Γλἱμη γ]ἀεδηι. Οὐθοαρὶ 4ο ἀΠοίοσὶς Ώυ]ως Ἰοοί 

Φ6η8ι16 ὶςία ὁ6ὲ: Τµπο (επιρογίε οσταυϊφεῖπια ρεεεαί 
υεπίαπι αἰἰφμαπάο οοπεἐφκεδαπίµΓ; φκᾷ ΌΕΤΟ ΝΟ αά- 
πιοάµπι στανία, ρἱεειεδαπίκτ, ἱπαφκαίὶ ας υεἰκὶ εοι- 
ἐγαγία {αποε, αΡΡΕΠΦΟ ΜΙΤΟΤΗΠΗΦΝΕ πιεγ](ο. ἵτ οἆ. χα- 
λῶν. Μος, τιµητέα. Ὑοςσἱφ πω]μς ποϊιἰβδίωα ϱ8ί ἱπ 
]ωτὸ Ώφο αοοθρίο. [ηφδογυϊαὈ] {6 Πυίυς οί |κάϊοί 
εχοπρίαΠ δυρρεάϊίαηί Ι)αν]ά οἳ Μογβος : ἰ]ο αυἰ- 
άεπι οὐ βεβυγἱδείσια ροςσαία [ονίίου Ρῴ πας ἱαῖε ; ἰδιο 
γετο οὗ Ἰενίωδου]απι ἀε[ίοίαπι ρτγοπηίσδα ἵδυρα, ἱπ. 
ου]άς ἀεε]ἀογίο 6Γ4ὲ, οχοἰἱυδυς (υ11. 

65 'Ο δ' ἀγτὶ μικρῶν, καὶ θεοῦ .ἰαθὼν θέαν. Ῥτο. 
(εοίβκο αξία δοπερἰοίε γεῦως Ώενπι. Ἱία ΒΙΗὶως. Ιουν. 
Μοὴσεε ΑΝΙΕΠΙ ΡΥΟ Τὲ ΝΠά ἨΟΠ ΠιαβΝα εΟπφεεκ!9 οεί,. 
κά ἔρειον εωπι αερίεεγεί, [εεπκφκο ργοπικίζαγει. ΝΙ- 
Ε{ ἱπερίυπα πιαρίδ, πιαρίδᾳυο 4 ϱτοροΓἱἰ πιθµίο αἱίθ- 
πυ, (0 υἱΓάΠυΘ 9ο νογβίο, ΓΙαηυς θορί γαι(ψ. 
ε6ηβ.ς: Πανὶά, ἱηᾳυ]ί, φγαυἰογίδιε ἀεμειίε ΠΙΙποΤες. 
βαπαε ἀθά(! ς ἀεϊπάς ργοδυφυἱευς : Πείε ακίε]η (Μογ568). 
το {εοἰογίθκε Ρκπἰ(κ9 εεί φανἰκείπια, ει 814εἱ υἱξ 
ἰαπία», ΕΠΙ 2ο Όεια αερεεί. ἀῑφπαίμε [κεγαί. --- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΑΟ. 

0ρος, φαἱδέδη, τοὺς, οἳ ῥεοῖδπι ἠπο]γίδαι, 
Εείὶα θὰ νυπι, αὐφᾳῦο δρεταπίυς ου, 
ΝαἱΟΓ4 «ροτες υἱ Ίοεο πιυπι. 
Ερίπο ν ἡοὸ Φαυση, ἴ6, τε]υ ἱη οορυοἶδις, 
Ει κου Ώλύθεο, ο του ΓΓΑ τό) 
Νἱ Ωτιο Ἀοποσίς τς. 0ἱ 1ος υπ! ἀλε]. 
Νίαιίς αγά) ου δεί, οἱ ποτὶ οοτηπιρτεϊ]. 
Λι ἐ]α, Ῥοπ γἱν, Ργο[ίοθ, ΦΗέ ἶμοο ἆδ φµοηιο. 
δὶ οίαγο γοτίς {υ οπρἰο ϐΓιηῦ9 ἐυὶς, 
Νες, β80ἱὰ αμ ουπί εοιπιοάθ, Πἱ6 οχοθἀετο. 
Ἰσί ᾳυοᾳυ6, ἀἱοθς, 6ἵβο ους ρε]θοῖθ ογλη! 0 
Εωπδδία ποπά αι ἔπηρ βαἱς βάςς οΓἱ 

Β ΕΙάεπι(ιθ οδει(6 Βσα ριβδίαυδηί Ῥοας 
ο Του ραθ]ἱ8, Ιείο αἱ τε ἐκ 0). 

Ρἰαη 1η Ἠπο Πέ ἰοδιά : ἔππο οηἱπι σγατ]ςοἰπηὶς. 
Εμαι 9οἰοθαί τοηία ορἰπϊπίθυς ἀθεὶ, 
Νοα απίους αυίδπ Ελποῖα Ίαυς. ουρίς θγοί. 
Ἰη µίγοσιε ἀἱβδρατ οἱο ογοἱ 10 Ὀκηχ. 
Αι νἱαἱολπάίς ορίϊπι]α υὶστὶς πιοάυς. 
Αὐογαί : ἀοσθηί ου Ὁατίά οἳ Μονο», ἀοοοί 
Εἰἰδφις θἱΙΔΙ1, Ππεηίθ 4ὐθίΏ ΥΘΓΡΛΠ6 εεπιο. 
μῖρίς πηἰπουθς 1 Παπ ΡΦη9 ]Η]:. 
Ῥνυ Ιονίθις αἰἰόγ οοπδρίοιέ γεῦας Ώου, 
Φὠφρίίαυε Ιεσαι, 119 κηΦΏΙ οἳ θογγαί αλημΠ. 
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Ἑόμον τε, χαὶ τοσοῦτον ἑκσώσας στρατόν ' 
Ὅ δ᾽ ἐχ βραχείας ὕθρεως χαὶ νηπίοις 

Πληγὴν τοσαύτην ἀντιδοὺς παρ᾽ ἑλπίδας. 
ὑὕτω σχιώδης τηνικαῦτ) ἦν χαὶ νόμος. 

70 ὑὕτω χάθαρσις θυσιῶν δι’ αἵματος, 

Σαρχῶν τ) ἀνάγνων ἁἀσθενῆῃ ῥαντίσματα " 
Οὕτως ἄριστον ἡ φυγἣ τῶν χειρόνων, 
Εἰ χαὶ πλέον τι μῆ προσῆν, μιχροῖς ὅροις 
Της εὐσεθείας περιγραφοµένης τοῖς τότε. 

Ἴ5 Εἴπω τι μεῖζον, ὧν ἔφην; Λελέξεται. 
0ὐδ' εἰσφορὰν τοσαύτην εἶχον οὐδέπω, 
Ὅσην περ ἡμεῖς, τοῖς θεοῦ παθήµασιν, 

5. 6ΠΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΙ.. ΟΛΠΝΙΝΟΝ ΗΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΟΑ 

Α ᾽Αμνῷ τε τῷ σφαγἑντι τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς. 
"Ωστ) ἣν τὸ χείνων πλεῖον” εἰ δὲ πλεῖον ἣν, 
80 Δὸς πλεῖον εἶναι τῶν πόνων χαὶ τὸ χρέος, 

Ἡ μῖν δ’ ἔλαττον τοῖς τυχοῦσι πλειόνων. 

“Οδ ἀντὶ πάντων καὶ πρὸ πάντων χρὴῆ λέγειν" 
Μὴἡ σφὀδρ᾽ ἑπαίνει τοῦ βίου τὸ εὔδρομον, 
Ὁ μεῖδον εἰδὼς τῶν ὁρωμένων φρονεῖν ᾽ 
δὺ Μή πως ἐμοὶ μὲν ὕψος ᾗ τὸ δύσδατον, 
Σοὶ δ ἀμφίχρημνον -οὔῦ δρόµου τὸ εὐπετές. 

Ἐμοῦ τὸ λυπρὸν χρεῖσσον ἢ τὸ σὺν χαλόν. 
Βοῶν ποτ’ εἶδες τὸν μὲν ἓν φάτνῃ µέγαν, 

Ἐπηρμένον, στίλθοντα τῇ εὐσαρχίᾳ, 

Οἱ Ίορθπι 4οεθρεγαί οἱ ἰ4ΡἱυΠῃ δογτατογαἱ οχογοἰέυπη. 
Ε[]δορις απίοπι Ιονί αΠεοίυς ἱη]υία, Ρρυθτῖο οὗ νο δι δαηΠδΙοΏδΠα 
Ταπίαπι ἰηβ]χίέ 4ο ἱπορίηβίαπι ΡΙβΡΔΠΙ. 
Φὶο υπιυρίς ἱητο]υία έἔμηο ἰοχ οἱ. 
70 6ἱο φοεἵθειπ ρυηραίίο ρ6ς γἱοΙπιΓΙη ϱαηρυἱησδι : 
δἱςο Ἱπιπιπάογιπι Ίενος οοΓρούυΠη Ιαδίγλέίομος : 
Φδὶο ϱηατίπια γ]γίις 6γδέ [αρα οπίπυπη, 
Ειαπιθὶ η]Εῖ]1 ργΦίθγεα αἀθβθοί; αἆθο Δηριιοῖς Πω]είῦαθ 
Ριοίας πογαπ νἰίτογυπῃ ογ8ί έυπῃ οἱγομηςοβίρι.. 

Ἴδ Ὀϊσεαπιπο αἰϊᾳυἱά παδ]ας Ιὴς, ᾳὐ98 ργοἱοουίις ου σι 7 Ὀίσκω ργο[οσίο. 
Νοπύυιη 1 Ὀδηο[οϊαπι (απίυτ) ογαηί οοπροεσα(ἰ, | 
Οιαπίαπι ΠοΡ αἀδρίί ϱύπυ Ομγὶδεῖ ογμείαίίδις, 
Κι Αρπο Πο οςεἶδο ργορίος οε]μίπα πια. 
δἱο ογαέ Ι]οσυπῃ 1408 ΠΙΣ]Ο5 : θἱ αυίθσῃ ᾖα!ις ογα{ τω που, 
80 Όα φάρᾳα96 πια]ας 6066 Ἰά0ογαπι ἀθβίέυιη 
Νοὺῖφ γογο πι]ηθ φἱ η9]ογὰ αοοθρίπυβ Ὀοποβοὶα 
Οιοά αὐίθιη ἰοςο οπιπίπῃ οἳ απίο οπιωία ἀἰοθηύ υπ) οςἱ : 

“δὴ 0 Νο πἰποίμπι Ἰασά68 Ώυ]υς σέ ργοβροσἱιαίοπη, 
η . ποβίΐ ΠΙα]ογα 5, (ὐ9 νἱἀερίως, θαΡεΓο; 

8ὺ Χο {οτίθ πιὶηὶ 88ΡεΓᾶ οιηϊέα αἰε ουὐ]ποίέας, 
ΤΙΟϊ νετο υἱτίπαιε ρεγ]ουίυπῃ Ἰαῦθαί οχρθάἑλιφ Γδραπι ουΓθι2. 
Τεἱδι]{]4 πιοα ργωρίαἲ [ο οἰξαι έα.. 
Βουνεπι αἰἰηαβύ0 δἆ ΡΓ9ερθ6 γἱάῑθιὶ ἱησοηίοπη, 
ῥατοσσιη, πἱιδπίοπη οογροςῖδ ρἱηριθάϊπο, 

Βὶο Βοδιιδι]]οιτηΐ αιιογπὶ ΙδοίοΠεΠι δὲ νογβίοηθΠ) Τ6- 
(0116 πο οδὲ πεορθδα µη]. Γε]θα υίγααιο γἱ- 
ἀείιν. Εογἰο ροηθιιάιίπι θρὲ, υἱ ἵπ ο {ἱ8, τογευ 58, 
0ὐ μέγιστα τῶν χαλῶν τιµητέα, οἱ ἱπέοτργείαπάυπι : 
Ἠ]γέκίες ΠΟΗ πιαβίπια Ποπογὶ Μαθεδαπίκγ. Ὀε]μάς 
γοινιδπά!ι οδἱ ουπῃ [,οιν. ΥοΓ5υ8 05, ἵῃ πο πῃο- 
ἀῑπι : Μογεες αμίεπι ϱονεεεµίµε δεί ϱ)0 πεετ]ἰε που 
υ.αρπῖς, μί υἰάετει Όεωπι, οἱο. 010 [αοίο, οπιηὶὰ ομ- 
ιο φιιαάταηε, Εσεπρίυπῃ Ὀαν]άὶς οθἱθηΚἰέ πιλσίπια 
ῥουεδία ρωηίς Ἱππραπυυς ρυρὶτὶς Μογοίς Ιἱφιοτία, 
π.θὐἱοογίἶμαθ Πιθγἰ Ππρρηα οομ/εσΓὶ Πμηθτα, ΒΙΙ- 
φυἱ γἱηάϊοία, πΙιῖοηποφ δαποίοσιίτη, ἰά θδί, ι]έοηθ 
ΡΓο θδΠηοίἰδ 4 Ώου ἱπίθπιαίας, πιο υμι αυαδὶ θχ066- 
νίφο. Ὑλάοαί ἰθοίογ οἱ ]ιάϊοθι. (Οκ λυ.) 

19 Χειρόνων. ο ἱάοίοτηῃ ομία ηιοἰἰαὶί Ὀευν.; 
ϱοἆ ἰαί]μδ ραϊθοι 9ο ἀῑοιίο, δὲ αὖ οπηία γἱ]α 96 
ρυτι]ριῖ. ᾿ Ι 

1) Ὥσε ἦν τὸ κείνων π.λεῖον. Οδηρὶίέ Βίας ἴει- 
τοπε]ωτίση, αἱ οἷο γθυήί: ϱκαπιοῦτονι ἠίογωπι 

[κ εοπάϊἰ(ῖο Ρο[ἰογ. Οµοπαπι οπἷπι ῃδςίο οοΓπη 
ααἱ Ο]γίδίυπι αΏιο οχδρθεἰαυαυὲ, πι ]ἶαιις ργῶίοι 
υΏ)ῃγὰς ο ἤρυγαθ Ὠατουαηϊ, Π8ΙΙΟςΓ οοπαἰξίΟ οδκὲ 
ροιμἰθνεί, απ 6ογυπ αυ (Οηῖδθίο δὲ υνογίίαἰε 
(εις 

δὺ Τὸ δύόδατον. Ενἰάεης οδί ναίῖς 88Ώ.5 : Νε 
[ογιε, ἀῑεῖι, ἀἆνπι εΦο Ρεν αερεταπι φἐπείαπε κεαβθ[ῖπιε 
[ετογ, έ ἐπ [αοἰἁ υἷα εοπίπµα γερέτἰαδ ρεγὶεµία. Ὦο- 
ηδάἱοἡπί νθαγιοτυηί, ΠθΑΙΟ ΦΙ8 Υαίοης : Νε [ογίε 
μι ὶ οοπῖπθαί οκθ[πείιας ἴπαεεεκδα, δΙιηι]αμθ ἵπ 
ποῖα αἀάϊάσγυηι : Αά φκαπι ΡεΤΗπφετε ατάµω πι εἰ. 
Β6Π8ΙΙ5 οἶατο ἀθίογη]ηαίων ἀγι]ομίο τά, αυἱ Ρρο8Ώ 5 
4ηἱθ δύσθατον. ἱπάυυ]ίαηίουι ἱπάϊσαί Ἠοο τοτὺσπι 
6596 ρὺταδίς συμ]δοίαπι, µή πως τὸ δύσδατον ᾗ ἐμοὶ 
ὕψος. Βἰ{]μφ 6ΓΡο ]τς γεγιδηύμ1ηή ρυίαὲ: Νε [ονιε 
ἐμπετίε αἰ[βεκ[ίας πιο ἵπ αἰἴνπι ετε[ια!. ((ληµ λο.) 

ΔΑ] ᾿Εμοῦ τὸ «νπρόν. ΜΗ: Μεα ἀε[οτηκίίας ῥτα- 
οεἰἰι ἀεοοτὶ (µο, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ροβίρεπιυς αὐἱοπῃ, ΏΟΠ βεανί α ρυεσῖς ργοῦτο 
ΑΠεοϊυ6, 1ρ809 ΔίΒοίί ρῷη8 ταν). 
ὈπιΏγοβ βίο έμπι Ίος εγαί : αἷο τὶοεηίρ 
δἰία ἱπ οριθιῖς ουἰπιίηυπα ρυτραίίο 
ΑΦΡοΓΡΙοΠ66 οβΓΠὶ8 οἳ δριΓο0 Ι6Υ66: 
Υ]ίατο ομἱρᾶπι ΦΗΠΊΤΩΑ δίο γἱπίές (]ἱοδί 
ΝΙ ρίις αἀθβθοι), ρατνιἱς έάπι (οπιροσίς 
ΡΙοίαί6 οἱαυδα ἱδγπη]ηίδ. Λη ηυἱάρίασι 
ΠὴΦ πια]υς {ρ6ο ρτοἰοφυας1 (οσίθ ἰοφυΓ. 
Νοπάσια 1 ἠαυουθηί, αυαίο Ποδ, π]μπυ8, Όοί 
Ιυγροδδίοµες δοἱ]εεί, εἰ ἑηηοσίις 

Ουεπι [υάί Αρα ααρυ]ηθδιη οὗ Ιαῦερ Γηθὰ8. 
Πογυτῃ 61β0 ΙΗ]ος Ίαυς οταί, αυος οἱ απρ]ῖος, 
«Μα]ις Ι4ῦογυπι όα 4ποθυο 95596 ἀθλίίαιη ; 
Αι, ρίυτα αυοπίαπι οερίπιυς, ποδίθ πηίπυδ. 
Οιιοὰ Ἰπβίας δμίθῖη οί οππῖμη, δίήῦο ἀπίο οπιηῖα : 
6ωγδιις βεευμάο6 118 Πἰπηῖς γἱί εΠεγαξ, 
θιὶ «εαΡογε πος!ῖ Γ08 δυρΓΩ, 4146 Ο6ΓΗΙΠΗΝ. 
Μο [ογίο ολ]]ὶς αγάυυ5 1η α]έυπη νε)]έ. 
Το γογο [αοἱ {6 ουγδ6 η ΡΓ06ρ6 ταρίξ. 
Μασ]98 ἀοοοσί πορἰγα ργαοε]1ῖ Μο. 
Βουι/πο οοσμ]ς αἰίοςυῃ, ἱη 5ίαρμἱο οδΡυί 



 ν1Ι 

90 Τραχηλιῶντα, τὸν δὲ χάτω νενευχότα, 
Ριχνὸν, δυσειδῃ συµθόλοις γεωργίας ̓  
Ἔπειτα τὸν μὲν εἰς σφαγΏν τηρούµενον, 
Τὸν δὲ τρἐφονθ᾽ αὑτόν τε χαὶ τὸν δεσπότην. 
Τούτων τίς ἐστιν εὐτυχέστερος, δοχεῖς ; 
9ὺ Οὐχ ὁ στενός τε, χαὶ ζυγῷ τετρυµµένος ; 
Εὔδηλον. ᾿Αλλὰ σοί γε τὸ πλάτος φίλον, 
Κὰν ᾗ κακόν τε καὶ χαχῷ συγχείµενον. 
Ἡ καὶ τὸν ὄγχον ὑδεριῶντος αἰνέσῃς , 

ἹἩ καὶ φρενοπλὴξ ἰσχύειν σοι φαίνεται» 
100 Τὸ δ' ἡἠδὺ πάντως φάρμαχον σωτῄήριον ; 
Πολλοὺς τὸ πιχρὺὸν ἐξέσωσε πολλάκις ' 

Τὸ δ' ἡδὺ πρὸς τὸ χεῖρον ὡς τὰ πόλλ ἄγει, 
Υἱῷ δὲ πατρὸς ῥάδδος οὗ σεδασµία 
Τῷ νοῦν ἔχοντι; τῷ δὲ χαχὸν ἡ χρηστότης 

5ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΟΟΝΑΤΙ(Α. 

 Α 105 Οὔτ' ἐστὶν υἱὸς, οὔτε ῥάόδῳ πλῄήσσεται, 
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ΤΙ δ' εἰ παλαίεις, ὡς Ἰὼθ, ὑπὲρ στέφους; 

Ἔπβδε σαυτῷ ταῦτα, χαὶ ῥάων ἔσῃ, 
Παρηγόρηµα τοῦ πονεῖν ποιούµενος 
Τῷ δ' εὐχαρίστῳφ χτώµενος τὴν ἑλπίδα. 
110 Δούλου χαχοῦ Υὰρ, προσγελῶντα μὲν σέθειν 

Τὸν δεσπότην ΄ πλήττοντα δ᾽ ἡγεῖσθαι χαχόν, 
Δέον δέχεσθαι πᾶσαν οἴαχος στροφὴν, 
Ὦ μ' ἐχ πάλης τε χαὶ ζάλης διεξάγει, 
Ἔως ἂν ὅρμοις εὐδίοις προσορµίσῃ͵ 
115 Είἴπερ γε τὴν ναῦν μὴ µάτην ἐπήξατο, 
Αλλ) εἰς χαλόν τε χἀπιδέξιον τέλος. 

Ζ’. Περὶ γοερῶν οὐσιῶν. 

Οἵη δ) ὑετίοιο κατ Πέρος εὐδιόωντος, 

ϱ0 ᾠοτνῖορς αἰίο]]επίδιι, οοηυἰγλᾳ 9 αἰαπι, ἀθηιίδδο εαρίίο, 
Πιροδύπ), ἀθ[υγπιθπ), 4138 δυπέ Ἰηάϊοἷα Ιαῦος]θ ἱω ἀΓπάο : 
Ὀοϊπάο Παπ αμἱάεπ Ιαρυ]α]οπἱ γεβδοσναίυπι, 
Τδίιιπι νοτο πιγἰθηίθίη 96 ἱρ8υπῃ οἱ Ἀδγυπῃ. 
Ηοτυπη ας εΡἱ {ο]]οίος γἰἀθίας Ἱ 

"95 Νοηπο πιαο]]θηίυς οἱ ]1δο αἰίτ]υς ὓ 
Ιά Ρτοίεοίο ρδγβρίοιυπη θϱἱ. Ὑδγυπῃ ἐ6 βαρῖπα ἀοἰοσίαὶ , 
[οοί Πλοία δἰέ οἱ ἂἆ Παυσ 60 οἰα. 

Νυπφυ]ἁ (μπιογεπα λγάτορίοἱ Ιαυάλγοσ]ς 7 
Απ πιοπίο ορίυς ΕΙ {οτ(5 ν]άδέυς 7 
400 Λη ἀιὶοο ργοΓθι8 ρ]ιαγπαομη δα1υί8Γ9 ϱοί 
ΡΙυτῖπιοῬ ἁΠιαΤυΠΙ δαηαγἰί δδβΊ18» 
Ώυ]εο αυίοπῃ υἱ ραπ ΗΠῃ οἱ ΠΟΣΙΝΙΠ. 
ΛΠΠΟΠ ΠΙΟ νἱγρᾶ ρα(γῖς 68ἱ τεπεταβ]({ς, 
οἱ πιοηίθ ο μάι (μἱ αυίθη Ποσῖα οδί (ραἱγίς) Ροβί(ὰς5 
405 Νοαιο Εις θδί, ηθαιθ γ!γρ8 ἰέρ. 
Ουἱἀ αυίοσι, οἱ οδτίας, υἱ 6οῦ, Ρ5οΟ ϱΟΣΟΠΔ Τ 
Αοοΐπο Εηυὶ Τρί Ώφο, οἳ αρἰ[ίος δες, 
Ἰ οηἱπιδπ ἁο]οςίς παοίἑυβ, 
Ει ϱγαἱᾶσυπα Ἀ080ΠΘ 6ΡεΠῃ 6ΟΠΡΑΓΔΗ6. 
410 Μα] οπἱσι ορί ϱουτ!, α’τιἀθηίδιη ο0ἶ6γθ 
ὑοπιίπυπας οἱ οµπιάδπι, οὐ οδάἰι, ἁσγυπι αοιγατ]. 
Ὀοεθί οαίπι [οεγθ αυαπη]οθί συυεγηδου]1 ἱπΠοχίοηςιη, 
Ουο πιο (Ώει) οχ ραἱθρίγα οἱ ἰθπιρορίαίο ἀἱτὶρίε, 
Ώυποο αάἆ ἰγαπρυἱ πι αἰδίίοπεπ αβρεί]αί : 
115 Ρἰφυἱάθπα ΏΟῦ [τυδίΓὰ ΠΑΥΘΙΗ οοπιρορὶέ, 
δοάἀ αᾱ Όυπαπι οἱ [οίοθιω οχἰιυπ). 

ΤΗ. Όε οκδε(απ (εἰς ΠΙΕΙ ρ)φα]ίς ᾽. 

Οµα]ἱ6 Ρ]ανίο δὲ 6εΓ6ΠΟ Δε16. 

ὁ Λία ΒΙΙΙ, 76, ραρ. 168. 

97 Συγκείµενον. Εί ποαίκπι ἰ [πεπι εΟπεΕδΦ4. 
107 Καὶ ῥάων. Εαεἰ[]μο ΦΥΗπΗΙας ΡεΥ{ετεδ. 
ΥΗ. Τι. Περὶ γοερῶν οὐσιῶν. Βορ. 994, Οοἱδὶ., 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

γαι. Περὶ «ογικῶν φὐσέων ' περὶ .ἰογικῶν οὐ- 
σιων ' ἦτοι περὶ ἀσωμάτων φυσίω», 

Α]ιο ο[[θροπίοπη, ομγηῖς οἱ Ῥπραρζ{μο - Ε Ναπι ρηαµις Ὠδιά οδὲ, νίτρα αἄοιμ ΠΠ δη [ου], 
Ν{μΜάσπιη 4ο {οτοςθι, ΡΓοπ η Ππιί οοηίγα δΠίεζυῃ, Ουἱἀ, ϱτο οοτοῦα, ἆοῦ τοἰυέ, αἱ ἀϊπιίοας ἳ 
ὤμγαπι, ἱπάθοογτη γασῖδ οὗ ου]εῖ ποίας; 
Θὔογωπι 16, ἁπάις ροβί Ὀτοτὶ οεσίθ ποοὶ, 
Φυγγοίις, αἱ Ὠϊο 646 αἰαέ, ἀοπιίπαπα δὲ 660). 
Ἡοτιπι γ]ἀδέας απ Η0ἱ {οἱἱοἶος 
Νουπο πιαοἰἱοηίυς, οἱ ᾳτανὶ ργο88υ ]1ρο 1 
Φασ]πα βθὰ {0 [ογίο ἀθίθοίδὲ, πια] 
8ἱ{ 1] αυαπινῖς, αἰᾳμο οοπιρασία ἱπιρτοῦθ. 
Ου]ά Τ δη ἔάππογεπα ἐ4 ρΓορᾶς Ἠγάτοριοὶ Ἱ 
Κογίσπαηθ 696ΗΠ865, ουἱ ΓυΓος Ιαδµίοπι αὐθίταΡίί 
Δη ἀμἱοῦ Ρζοςδυ8 ΡἰιαγπιΔοΙΠΙ Πιο οος {αραί 7 
Μι] αππαζυπῃ Ρυου]άπι Ώοηο {ωί; 
Ῥογβςο οοπίτα ἆπ]οῬ ρογη]οίδπη ρασἰζ. 
ΛΠΠΟΠ ρβΐογηᾶιη Εως γῖτραπι οος, 
δἱ πποπἰο ϱοηβίοί » αἱ πλ] οςί Ἠίηο διιαγίίας, 

Ησο εἰ Ε)ὶ {ρ6ο οοηοἶπᾶς, Ἰενδῦογίς, 
Ας πιοµἱοίυτ Ρρτοίπυς 14005 ἔαυς, 
ὥδρειη οοπραταρ!ς οἱ Ώοπαπι, ᾳγαίοῬ 6, 
ο Ῥ]απάϊθιίθι φοἀ η ἀοπηίπυτα οοἱ{ε, 
ἀἱύππηιθ οθηβθξ, ΟΕ [ογ]ί, ον Ώμπο μια] σηι 

Πιοο. Ώεεεῖί πάπα, 40 ἐγαμ]ί οἱαγας, βεφυ1, 
Ουο0 πιο εχ ῥδ]δἱρα, (πγΏίηθ θἱ βῶνο τθμῖῖ, 
Ώοπθο βγουε[]] Ιρθγαιῃ ἱη Ροσίιιπι [εγαγ. 
Ναπιαµο ο βΗΠπας αγΏηίεχ (γυδίγα Γαίοπη 
Παιι [δοἷί, αδί {η οοπιωοά μπι ΠηΘΠ οἱ Ώοπῃ). 

ΥΠ. ΡΕ ΘΌΒΒΤΑΝΤΗΕΘ ΝΕΝΤΕ ΡΑΑΕΡΙΤΙΦ. 
(Ε1[ο ἑπετργείε.) 

ὔι Ρμα)ὶ ταάἰας, οοδίαπῃ οµΠη [οΓίο βΟΓΟΒΗΙΗ ο. 
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Αντομένη νεφέεσσιν ἀποκρούστοις περιωγαῖς, 
Αχτὶς Ἰελίοιο πολύχροον Ἶριν ἑλίσσει, 
Αμοὶ δέ µιν πάντη σελαγίζεται ἐΥγύθεν αἱθὴρ, 
δ Κύχλοισιν πυχινοῖσι χαὶ ἔχτοθε λνοµένοισε 
Τοίη χαὶ φαέων πέλεται φύσις, ἀκροτάτοιο 

Φωτὸς ἁποστίλδοντος ἆεὶ νόας Ἄσσονας αὐγαῖς. 
Ἠτοι ὁ μὲν πηγἡ φαέων, φάος οὔτ᾽ ὀνομαστὸν, 

0ὔθ) ἐλετὸν, φεῦγόν τε νόου τάχος ἐγγὺς ἰόντος, 

40 ΑΙὲν ὑπεκπροθέον πάντων φρένας, ὥς χε πόθοισι 

Τεινώµεσθα πρὺς Όψος ἀεὶ νέον. Οἱ δέ τε φῶτα 
Δεύτερα ἐχ Τρ.άδος βασιλήϊῖον εὖχος ἐχούσης, 
”Αγγελοι αἰγλήεντες, ἀειδέας, οἵ ῥα θόωχον 

Ἁμφϕὶ µέγαν βεθαῶτες, ἐπεὶ νόες εἰσὶν ἑλαφροὶ, 

ο) 

Α 15 Πῦρ καὶ πνεύματα θεῖα δι Πέρος κα θέοντες 
Ἐσσυμένως μεγάλῃσιν ὑποδρήσσουσιν ἐφετμαῖς, 
Απλοίϊ τε, νοεροί τε, διαυγέες, οὔτ᾽ ἀπὸ σαρχῶν 

Ἐρχόμενοι (σάρχες γὰρ ἐπεὶ πἆγεν αὖθις ὁλοῦνται), 
ὑύτ) ἐπὶ σάρκας ἰόντες, ὅπερ δ' ἐγένοντο µένοντες. 

20 ΗἨθελον εἰπεῖν πάµπαν ἀτειρέες ἀλλ ἄνεγὶ ἵππον 
Καὶ µάλα θερμὸν ἑόντα, νόου φαλίοισιν ἑέργων. 

Κα ῥ' οἱ μὲν µεγάλοιο παραστάται εἰσὶ Θεοῖο " 
Οἱ δ' ἄρα χόσµμον ἅπαντα ἑαΐς χρατέουσιν ἀρωχγαῖς, 
"Άλλην ἄλλος ἔχοντες ἐπιστασίην παρ) ἄνακτος, 

9ῦ ΄Ανδραςτε, πτόλιάςτε, χαὶ ἔθνεα πἀνθ ὀρόωντες, 

Καὶ λογιχῶν θυέων ἐπιίστορες ἡμερίοισι. 
θυμὲ, τί χαὶ ῥέξεις; τροµέει λόγος οὐρανίοισι 

Ἱπουγθηδ η 1098 ρ6ι γερογουβδως οἱΓΟυΙ08, 
Ἰαύϊυς ϱο]ίς πιυ]ιὶοοἱογθπι [οστηαί ἱγίάθαι. 

37 Λο οἶτοα ἔλυπη (α]σεί µπάίφαο ργοχίπιυς αί]νοτ 
ατὶίφ οἰτοι]ίς αἱ φαξ οἰτυπίς; 

Τοα]ἱς οἱ οἱ ΙυπιίηάΠῃ ΠαῖµΓα, ΦΠΠΙΠΟ 
1, υπηίηθ ΙΠΊΠΟΓΘΒ πποηίος βεπιρος τὰά]ῖς Π]αφέγαπίο. 
Αιαυο ἱιά αυἰάεπι Παηΐίηαπη (οη5 οδέ, Ί11η6ΩΏ 4αοά Πθο ποποληατὶ 
Νες αρρτεπεπάϊὶ Ροίθοί, {υρίθης πιρπῖίο αρργορίπφ δη] οοἱεγλίαίειη, 
40 Ρδιρος δυ0άμοθης 96 οιπη]ισι πιθηιίους, τί ἀεφίάσεϊίς 
Τεπόαωυας ᾱ ΑΜ ἱΠΟΠΙ ΦΕΠΙΡΟΣ Πονᾶπι. Ἠἱ αυέσπο θυΠπέ ]ωπ]ης 
οθουηάα, οχκ Τγὶαάο τερίαπι ἆθοιφ αυεηίο, 
Απρεϊ!, ορἱορἀἰἀἰ, [ΟΓΠΙὰ οατθηίθς, αιὶ ἆσιη οἶτον ρο]ίυπι 
Μασπηυω γογδαηίυς, ου πιορίθῬ οἱηὶ αρί]ος, 
15 1ρηῖς οἱ αρἰγίιαρ ἁγγίηὶ ρος Άθγεπι οἵίο ουγτοηίος, 
Λ]αογίιες πιαρηΐς πι]ηἰδίγαηί παηάαίίς, 
δἱπιρίίοες, πέρΙροηίθς, Ιωοἰάἱ, Ώ6Γυθ ἃ 64ΓΠ6 
Οτέαπι Ἠαῦοβίθς (04Γο θμἷπι, αὐία οοριρἀοία οδὲ, γῦδυπῃ ροσ[]ὴ9), 
Νθηιιθ ἵη ϱΓ16ΠΙ νοηἱοηίοθ, φεὰ ἰά ααοά (8ο) δυηέ, Ρεγπληθηίο». 
2/ Λάάοτο γοεβαπι, ΟΠΙΠΙΠΟ {μτὶο]αῦί]οφ. ορὰ αἰκίο οσα 11η 
Οαπιγίθ ναἰἀο [ογνθηίθιη, δϱ]4ο Πηθηῖς αυθηίςδ 60ΘΓΟ6. 
Ηοτυιη ο] πιαρπο αρρἰφίυπ! τορί : 
ΑΙ πιιιπάιιπι υπἰγογβδυΠη ϱμἱς οοηπηοπέ ααχ]]ἶς, 
Αἰίυς α[ήθιη ἸαὈθηίος 4 Γ6ρο ργ/δοίυσδ, 
Σύ Ύϊτος θἱ υγῦθς θὲ 9ΠΊΏΘ8 βορίος ἱπερίοιεηϊες, 
Παἱἰοπαἱίαπιαιιο νἰοπηαγαπι ορηςοίἡ ηιογἑα[10υ». 

Απίπιο, αυἱά [αοἱθς] ἑγοπῖὶ γαιἰο ἂά οθἰεδίος 

34 Περιωγαῖς. δίὸ ΠΙ96. Εν. περιωπαῖς. 
ὅ "Εχτοθε. Βορ. 994, ἔχτοθι. 
δ' Ἰ ία πηγή. [πί. 66ο. ὁ μὲν γὰρ θ:ὺ; πηγή 

ἐστιν, ἤτοι ἀρχή. θἱο. Όενε επἰπι εεί [0µ., οἱο. 
10 Ἱπεχπροθέον. (εἰεγίοτε εκΤεΝ απίευεγΙΦη9. 

ἑοπιθεβς. Ὑἱάο Ἱπίγα 6ο. Ἡ, ΡοθΠ.. αιοΓα]. }, ὃπ 
ἑιπάεπι υἰτρϊπίιαιἰφ. ΒΙΙΙ. ὅ, γ. 1, υὈἱ οαἆθιω Ι9- 
ευπιωρ. 

ἰ8δ Ερχόμενοι. Ὑδἱ. ἀρχάμενοι. 

36 "Ηθε.ο» εἰπεῖν, πάμπαν ἀτειρέες. αι. οσπι 
αἰἱΐς (τίῦυς εἰ χαὶ πάµπαν. Ιηἱ. ἀχλινεῖς πρὸς τὴν 
χαχίαν, αά υἱεἶνπι ἱπβετὶθί[ε». 

960 θυέων. Εα]Ηίυς Ογτυς, αι Όσο ἱπιολρὶι ἀε 
βαογἱβοἰἰφ ασ Όλο ἵπ ἱεπιρίίς οΠεγυπίωγ. λος, ἔπι- 
ἵστορες. φμὲ [άε[ίνπι υοία εἰ εαεγὶβεία ἀἰγίφιωέε Όλεο- 
σε ο[εγωκί, εἰ ἵια επί οοπαοἰ (εείεε, αγθἠιγὲ εξ µια- 
οἱε(τὶ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ώ Πἰς οἰπιρίος ιδίγὰ ὁαία θ8ί, 3ο ρπβάϊί3 πιοπίο. Ἱη πι Όθπι ἵποιγτεῃς, οιηπίφυθ ος ραγίο τερυ]δυς, « 
Νοο νθ6ρο αυἱ θυσχὶς ἡαχορυηί οαρηἱ0ις ογίυπα Ἐ(ῆοίί υἱ νασίῖς ἀῑκιποία οοἰοτίῦυς ἰτὶδ 

Ργοιίπυς οχβἰδίαῖ, (οἰµφᾳιο οὔυ]ρολί οίνου 
Ὑιοίπυς, οτουγίαιιο 05.98 παθεδηίυς, οἱ υη8 
απίογθαιιέ : θΗΙΩΙΠΙΙΑ οσ]εδι]α Πμηίμα Ίάπθῦ 
Ἡκιιά δεε0 ἱ]ιιδέγαί γαἱἶφ, Πποηίθδα16 ΠΙΊΠΟΓΟΒ. 
Άίφυθ 1] αἱ Ίως εἰ, αἱ Μπηλυίς ομιῖς ο/βο, 
Ομ! ἀ4τθ Ἠθο ΠΟΠΙΘΗ., 6 οπι που ΘΟΠΙρΓΟΠάΘΓΘ 

το ροβµἱδ. 
ἩΜοιιίς οηίπι οὐγθυπι ο6Ίος οΠρὶι ἄδφυο ργορίπαιια; 
ο]]ἱοθί τι ἀμ]οὶ οογρορία εὐρίάϊπο φόρος 
Ὀιιενίυς (επάα!, Φ66οη 09 οσιοΊ]αί {η αἰέυσι. 
Αὶ αὐ ϱο, ἀθέεφ οχἰπιίάπι οἈγρουίθ, θδοιιπά 
[υα]πα δυηί Ιηθηϊ6θ 6ΗΡΕΓΣ, {οΓπι84µ6 οαΓοΡῖςΑ, 
589 οοἵἵέπι θἱαηίος οἰξουπι γορα]α (6166 παΠη 
διιηί πιοηίος, ἱρηίθαιθ; οἱ ρηεᾶπιία όΐα, ρ6ρ αἰέυπη 
9ο Ρ’Φρε μι ροηη]ς νο]ιαηίία), Ργοιπρίθ 
Νυπι]η]ς Φἰετηὶ δη είπα ᾖά6θα «δρεδδυη!, 

(Βωγςυς οπίπι, Πιχα οοηθίαηί ααἱ «45568, ρου υσηϐ), 
Αυι ϱΔΓΠΘΙΠ αθθυΏθῃί, γομὶθπίᾳυο η «οΤροςα : 

νεγυσο 
Ἡιςο]απη]α φἰαξις ἱῃρδασιπο Ρος ϱ1δεἷα πιαπευίε. 
Θυἱ οἱίαπι φοοἱοσὶ οσοπιρἰ8», ευἱρφπι9 ρογὶοῖο 
ὑἰοστο ϱοδίίγειη : 5οἆ 6 υ5 γοϊπεπάυςδ ΏδΌορα 95, 
8ί Ιοοί ΙΙἱ9 (Θγοςχ ναἱἀο, ολΙἰάμθφυθο [εγαίέά;. 
Λο Ραῖς Φεἰογου[η οἰγουηρίαί δε υἱα πΙπεη, 
Ῥτοπαφιε αὐ οὐδεφυίυπη Ρ219 αἰέεγα δυήπεί ουΌσσα, 
Αυχ!]ίο θρετλαίαυθ 6110 : αἰο δοἱ[ἱοδί, 14 
ὑίνογθα υἱ οὐσθηῖ, οθθ)εβίία {0958 5οηαθηίςς, 
ΠΗΗ/ µοπηίηος, υγῦςς δεῖ ᾳεπίέδαυε ϱυρεγηεηέ, 
ΕίςδοΓᾶ εοηθοἰἱδυθηέ, ουμ ορἰγἰωα]ία, ποδίς. 

Μυηδ, αυἱά 4ρες Ἰ ηη]ηἰ Ππρυα ρατοῖ, (υλέυτᾳς 
ἐρδή]οτο 

Ἱηρτεάίθιιδ δµροΓα6 Πωθῃίες. Ο2Πἱρίπε ἆθπδὰ 



Φ81 

Κάλλτσιν ἑμδεδαώς' ἀχλὺς δέ µοι ἀντεδόλησςεν, 
Φὐδ ἔχω ἢ προτέρω θεῖναι λόγον ἡ ἀναδῦναι. 
50 Ὡς δ ὅτε τρηχαλέῳ ποταμῷ περάων τις ὀλίτης 

Ἑξαπίνης ἀνέπαλτο, χαὶ ἴσχεται ἰέμενός περ, 
Πολλὰ δέ οἱ χραδίη πορφύρεται ἀμφὶ ῥεέθρῳ; 
Χρειὼ θάρσος ἔπηξε, φόδος δ᾽ ἐπέδησεν ἑρωὴν ' 
Πολλάχε ταρσὸν ἄειρεν ἐφ) ὕδατι, πολλάχι δ' αὖτε 

ὃυ Χάσσατο, μαρναμένων δὲ, φόδθον νίχησεν ἀνάγχη. 
ἝἙς χαὶ ἐμοὶ θεότητος ἀειδέος ἐγγὺς ἰόντι, 
Τάρδος μὲν χαθαρλῖο παραστάτας ὑψιμέδοντος 
θεῖναι ὑπ' ἀμπλαχίῃ, φωτὸς χεχορηµένον εἶδος, 

Μή πω χαὶ πλεόνεσσιν ὁδὺν χαχίης στορέσαιµι. 
40 Τάρδος ὃ ἄτροπον ἐσθλὸν ἐμοῖς ἐπέεσσι χαράξαι, 

υυί 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΛΤΏςΑ. ον. 

Ἁ Μέσφ᾽ ὅτε χαὶ σχολιόν τιν) ὁρῶ χαχίης µεδέοντα. 
Οὔτε γὰρ ἣν ἀγαθοῖο, χαχοῦ φύσιν ἄμμι φυτεῦσαι, . 
Ἠλὰ μµόθον προφέρειν χαὶ ἔχθεα οἷσι φίλοισιν : 
Οὔτε μὲν ἀντιθόωκην ἀναστῆναι χαχότητα 
4ὔ Ὕστατον, ἢἡ καὶ ἄναρχον ἔχειν φύσιν ὥσπερ 

ἄναχτα. 
“Ὡδέ µοι ἀσχαλόωντι θεὸς νόον ἔμδαλε τοῖον. 

Ἡρῶτον μὲν θεότητος ἁγνὴ φύσις ἄτροπος αἰελ, 
Ανθ) ἑνὸς οὔῦ ποτε πολλά. Τί γὰρ θεότητος ἄρειον 
Εἰς ὃ µεταχλίνόιτο; τὸ δδ πλέον ὄντος ἄλυξις. 

ὅ0 Δεύτερον ἀχροτάτοιο φάους μεγάλοι θεράποντες, 
Τόσσον πρωτοτύποιο χαλοῦ πέλας, ὀσσάτιόν περ 

Αἰθὴρ Λελίοιο, Τὸ δὲ τρίτον Ἱέρες ἡμεῖς. 

ενεπίϊ ρυ]οἰν) 1ης : η πι Ἱπουσηῖί οα[ϊρο : 
Νου Ἠ4ῦοο αμἱά 4βαΠι : ΡΓΟ[ΙΘΓΑΗΙ ΦΟΓΠΙΟΠΘΙΩΩ, 4Η Γοίτο οθάα!ῃ 
50 Οιοπιαάπιο υιη αδροτισι βανίαπῃ ἐγα]δοίασυς τ]αίυς, 
διδίέο γοβῖ{ι, οἱ φυαιητίς ομρίάμς, Γοηρίυ 
ΡΙιίπια οοἳ ο]υς εοᾳῖϊαί οἶγοα Πιινίση. 
Νεοοεβεϊέας βάιιοίαπι οοπβγαί, Πδῖς ἱπρείυῃ γορηινί. 
αρρθ Ρ]απίαπι δΜ{οἰΗ ἆ 4/ 4214, 865ρ6 τυΓςυς | . 
ὅὅ Αοσσαϊι. ἵπ οοπβἱοίι πιθίπι νὶηοίε ποοθνθίίας. 
δὶς οἱ ϱϱο ἀυπι δἁ Ὠθίϊβίοπη [ΟΥΤη «ΓεπίΘΙΗ ῬΓΟΡε αοοθὀο, 
Μοιιμο ϱἱ 40 ουπιοὶ γερίς ππ]ηϊσίτον, 
(επυθ Ἰωπίηο βαἰ]αίμπῃ, ροςσαίρ φα[]ίοογς, 

ο. ποπιαάπιούυτα γἱεἱἱ τίδπη φίδγηθγοτη. 
Νείιο οἱἶίαιῃ οπιπι ἱηπισίαυΐίο ηοὶο νοτυῖς ργἱσατο, 

ήν φουµεπίεπι φυθπιάδη τἰάεο γ]Ηἱ γορηΣίογεΙη. 
Δ1Ώ ποο ὑοηἱ οἵαί, ΠΔΙΗΡΑΠΙ πιαἰἱ ἵν ποδίφ Ρἰαηίατο, 

Αο Ρε]ίυπυ εἰ ἱπὶπ]οἰ/38 απι]οἰθ δαἱφ ργουτεαΓο, 
Νου Φιυ]υη τ]ευπι οσορὶτὶ 
4ὖ Ρυβίογί.», ααὲ ργἱποῖρὶΐ ὀχρθγίδπι παίυγαπι, ἑηδίην τορίς 3ῦθγο. 
ΜΙή αυίοιη ηὶς ἵπ απρυρί!ἷς, ἐλίδιη Όθυς οορἰέφίῖοῦεπι π]εοίξ. 
ΡπΙπ αι άθιη ἁἰγηθείς ϱαΏ0ἵ4 ΠΔΜΙΙΓΑ 86ΠπιροίΓ οδί Ἱππιυα 01119, 

Νέο Η( ΠΠ ΡΓΟ Πο πιυ]ία. Οαἱά οπίπι ἁἰγίη[ιαῖο ργω καί], 
ία πιυιοιυς7 Οἱ αυἱείη ρ]αφ αἁπαίε]ε, ας, αυοά θοί, Ιαοίαγαπι [αεἰ:. 

9 «θυμπάο δυπιιηὶ λαπ]ηϊς πιαρηί Πἰπὶφιεὶ, 
Τα μίυπι Όοπο Ρεϊπιαγίο ργορίηφ αἱ, ααδηίαπι 
Αιου θο]]. Τ ογίῖο Πποβ 405 8υπις. 

90 0ὐδ' ἔχω, εἰο. Ογτυς Ἱερῖί οὐδ ἔχω τί πράξαι. 
Ἱμέ. οὐκ ἔχω τί πράξω, εἰπεῖν τὸν λόγον ἢ χαταλιπεῖν. 
50 Περλω». αι. πελάων. Ἰηἱ. µέλλων διαπερᾷν. 
. Πορφύρεται. Ἱωί. πολλὰ διαλογίδεται περὶ 
έθρο.. ' 

μην χ Χρειώ. Οοἱθὶ. χρεία. Ογτις ἀνάγχη. 
5ῦ Μαργαμένων οἳ Βυαυ/ίωτφόδου καὶ ἀνάγχης. 
58 ᾽Αμπακχίῃ. Οὐἱ9]. ἀμπλαχίην. Μος, φωτὸς χε- 

χορηµένον εἶδος. Μηί. εἶδος ὑπάρχοντας πεπληρωµέ- 
νο ν Φωτός. 

4ὗ Εχθεα. (Οοἱε. ἔχθρα. Ἱπι. ἔχθραν. 

4 Αναστηναι. Ἡεμ. 003, ἀναστῆσαι. 
4ύ "Ὑστατον. πι. ὕστερον. 
47 Πρῶτον. Ο9ἱθὶ. οι ας (ευ πρώτη. 
48 Ἀνθ' ἐνός. Ἱί. οὗ µεταδάλλουσα τὸ ἓν αὗτῆς 

τς Τὸ δὲ τρ; ἠέρες ἡμεῖς. ! τρίτον ἠέρες ἷς. Πω. χαὶ τρίτη, οἱ 
χατ᾽ εἰκόνα τού θεοῦ πλασθέντες ἡμεῖς, χαὶ τῷ ἡ να 
ἡλίῳ φωτιζόµενοι, χαθάπερ τῷ αἰσθητῷ ἀἡρ. Τετιία 
Ναϊντα ΧΟΨ Λοιιίπες ΕΝΠΙΝΕ αά ἱπιαρίπέενι εἰ [ογηια(!, 
ἑπγε[ΗσἰδΙΗ οοἱε {πείταιέ, κί αγ οεµεἰθί(). 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οὔραος ἱποδρίαπιφιθ υ]έγα ρτοάιοθΓγθ 6ΛΓΠΙΕΠ 
.Ἀοο 4160, Π9ο ΓωΓ808 4,τυπιρογς γέΓ8υ9. 
Ὀέφυθ ΡαΓ8η8 ΔΡ)ΡΘΙΩ ρεἰ]άμπῃ ίΓΑΠ4ΓΘ νἱαίοῦ, 
Μεπιο Πἱοσί ῥεοπρία, γοδὶ1 ἔάπυθη ἱροςῬ τερεπιο, 
Αο τερείηιῖὶ ϱΤοδδιις, 66ο ἵπω(υς {π πιαγρἰπο εἰ 
Μι] αρἰίαί τοἰν]ίᾳυθ απἱηι]ς, δἰφίο αΩσίυς ἰνγος, 
Ηἶπο νἱς οκβιἰπιυ]αί, τοῦμγηαθ η ρεοίοτε εοράϊ: : 
υε]ἱοἰἰ Πως οοηίγα β4τοτ Ἠππο, ο. Πιο- 

γα. 
Άρθρο Ρθύοπα (ο]ἡ1έ, ϱε]άβδφιθ ἱπηρείίεέ ἵ απύας : 
Ώαρο Ρθύεπ Γυήδυς γοἰγαλ]ί, ἐπιἰάμφφιο γουθά!ί : 
Πυπίφυς γἱο υ/β6η6 εωροταί με[]ίηιο ἤπιογεςο. 
9ὶο 6ΡΟ ο Τεἱαὰἱ µαπεί ἱη[ογπι]αυθ ρτορίπαασα, 
(ᾳΙἰοθίας, βιτὶ οοἱίο 4 ργἱηοὶρὶω αδίαῃέ, 
. α0θᾳυ6 δμηίΐ εοίμγα, γἱίο σμὐιηίμιογθ πιθηίοο 
Ρεπίπιοο, ἀδίαριηο ο 4Π84 Γυθηάἱ 
Ἰω οοεἶαδ : δίᾳυ0 ἑἰίας Γωγρυς [ογιηὶἀο µθβατθ 

Ὦ λά πιλ]α Ποχὶδί[ος, γὴΗἱ οὕπι «6ΓΏηΟ ῥαγοβίεΠι. 
Ναπηφύθ Ώ0Πο ΡἰαΠί3Γ6 πια]υπῃ Ώοη οομνθηίί, πἱθησε, 
φ μον βἀλῃιαί, ἰἰίεβ αἰᾳιο Ινογγίάα Εε]]α οΓΕΔΓ6 : 
ος τυήδυπ) γἰἱ αἀνοίσας ἱπάμοεγο θοἆθδ 

Ρορι οσῖ, γε] αιιοὰ ἰέ ΡτοΓ»υς οηἱρίηϊο 6χΡρετ», 
Ηαιιά 66ος 9 46 ϱθἱ5ὶ παρηις ἀοππ]ηαίος ΟΙγιημ, 
Ταηάσῃι 4)ἐεγηληῖὶ Όδυς ἱπιμ]ὴέ οδηος εοἰηὶ Πμεηίος). 

Ριίπια αωἱάδιη Ἐτίαάἶρ ρυτα ϱδὶ μοίωΓα, Πες υ8. 
αμοιη 

Μουϊ]ίς, 6χ υπο 4υΦφυς νη ρουμ] φεεδίις. 
Νιιπίηο ἀἰνίπο αμἱά δηίπι ργθιαηίτα9 6556 
Οπιπίουφ ἵπ γεὈιις φαθαέ, πί νδγαίυς τη ἐ{]μά 7 
Ναπι οἱ ρα υπο αυ] ἀἰχοσίί, εχοἰάἰ! ἑΡίθ. 
Ροβί ἰ]απι θυροΓ πιοηίος, Ιαοίφφυο ποιπ]σίγρ 
Φ1ρτθΠηΘ, θυδηίώη φοἱἱ Ρυγήθοίωυ5 Φίπες, 
Ῥαπίυπι οἰίλπι Ρείη Ιαοἱ θσιήσφηιιο ργορίµοιµε. 
Ροριτθσια οδὶ λοποἱπυιη εἱλθείῖδ, Τομέ ἠωβιωίς. 865. 



Μ1 5, ΟΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ολΗΝΙΝΟΝ Ι1ΡΕΕ |. ΤΗΕΟΙ ΟΟΙΟΑ 

Εὶς πάντ ἄτροπός ἐστι θεοῦ φύσις' εἰς χαχίην δὲ Α Κύδεος ἑμείροντας ὁ βάσχανος ἰσοθέοιο, 

Δύστροπος ἀγγελικὴ, χαὶ τὸ τρίτον εὔτροπος ἡμεῖς, Ὡς ἄρ' ὄγ οὐρανίης ἐξ ἄντυγος ᾖλθεν ἀερθεῖς : 
δῦ Ὅσσον τῆλε θεοῖο, τόσον χαχίης πελάοντες. Αλλ᾽ οὐ μοῦνος ὅλισθεν, ἐπεὶ δέ µιν ὤλεσεν Ὀδρις, 
Τ.Όνεκεν ὁ πρώὠτιστος Ἑωσφόρος ὑφόσ' ἀερθεὶς Κάππεσε σὺν πλεόνεσσιν, ὅσους χαχίην ἑδίδαξεν 
(Ἡ γὰρ δη µεγάλοιο θεοῦ βασιληΐδα τιμὴν Ἴ0| Ὡς στρατὸν ἓχ Ἡασιλῆος ἀποῤῥῆξας τις ἁλιτρὺς), 
ὌἨλπετο, χῦδος ἔχων περιώσιον), ὤλεσεν αἴγλην, Βασχανίῃ τε χοροῖο θεόφρονος ὑψιμέδοντος, 

Καὶ πέσεν ἐνθάδ' ἄτιμος, ὅλον σχότος ἀντὶ θεοῖο" Καὶ πλεόνεσσι χακοῖσιν ἔχων πόθον ἐμδασιλεύειν. 
06 Καὶ κοῦὔφός περ ἑὼν χθαμαλὴὲν ἐπὶ γαῖαν ὅλισθεν, Ἔνθεν ἄρ᾽ ἑθλάστησαν ἐπιχθόνιοι χακότητες, 
Ἔνθεν ἀπεχθαίρει πινυτόφρονας, οὐρανίης δὲ Δαίμονες ἀνδροφόνοιο χαχοῦ βασιλῆος ὁπηδολ, 
Εἴργει πάντας ὁδοῖο, χολούμενος ἣν διὰ λώθην. Ιῦ ᾿Αδρανέα, σχιόεντα, δυσαντέα φάσματα νυχτὸς, 

00ὐδ' ἐθέλει θεότητος, ὅθεν πέσεν, ἆσσον ἰχέσθαι | Ψεὔσταί θ', ὑδρισταί τε, διδάσκαλοι ἁμπλαχιάων, 

Πλάσμα θεοῦ  ξυν]ν γὰρ ἔχειγ ἐπόθησε βροτοῖσιν Πλάγχται, ζωροπόται, φιλοµειδέες, ἐγρεσίχωμοι, 

05 ᾽Αμπλαχίην σχοτίην τε’ τῷ ἔχδαλεν ἔχ παρα- ἉΧρησμολόγοι, λοξοὶ, φιλοδήριες, αἱματόεντες, 
δείσου, Ταρτάρεοι, µυχόεντες, ἀναιδέες, ἀρχιγχόητες, 

11 

Α οπιπἰα ἱπιπυιαυ]]]ν Ὠοὶ παίυτα ς ἵη Υἱέυτη 
ΡιΠοἱ]θ πειέαίιιτ αηρεΙῖοᾷ, πο εογ! {αεῖῖο Πεοιίπιυς, 
δῦ Ουλπίύυπ α ὈΌ6ο Γδιιοίί, ἐδηίαι γ)ῖο ργορίπαι. 
Οιι3γ6 ριίπιυς Π,υοἰ[εν {η αΙέσιη οἰαέμς 
(όαση οηίπι ππαρη! Πο τοβίδιη ϱ]οΓἱ4{5η 

-  ρεγαυαί, ργςε/]οπιὶ ἀθοοτε Ργεή]ίυς)., ΑπϊΦίὶ βρἱοπάοτοιη, 
Αιηιιθ Ώμο οεοἰά!ἰ ἱπρ]ογίαβ, ΡΓο 6ο ἐοξις ἔεπουγο : 
60 Ει ᾳιαπφυαπι ἰονῖφ ἵπ μαπι]επη ἔθγγδι ἀθ]αρρις, 
[]πάε ργυἀρπίος οἁ]ξ, οἱ α «ἱορ(ἱ 
Βροιοδγγοί οἱπµος νία, Ἰγαίας οὗ 843 Ῥ]απαίη ; ο 
Νεο ρα ὔίυς αἱ αἆ βευπι, Ἄ πο οθοἱά]ε, ΡΤΟΡΟ δεεσἀαί 
Ὀοὶ βρπιθηίσιη : πι ΙπΘΠ οηίπῃ ουρίἰ Ἠυεγο ουπῃ Ποπηληίους 
65 Νεαυίμαπι οἱ οδᾖ]ρίηθια. Η]ηο οίας) ἱητίάας 6 ραΓ4ἀἱδο 

.  ΟἱουἱΨ ὈΌ6ο αφυα]]5 αβρεϊοηίερ οἱθοίέ. 
Αι ἰ]]ο ἑμμῥω ο υᾳ6είὶ αὐοίάς, ἆυσπι βπροθρὈῖέ, ἱ8ρ618 οςί» 

Άι ποη βοἶυ5 Ί4ρδυ οδί : οθἆ Ρρορίᾳυαπῃ ἡίμπι ροράἰαῑί δαρεσδία, 
Οοσἰαῖί ουσ πιυ]ς, ααοἰαιοί ἱππρτοῦοςῬ ο556 ἀοθυῖί 
10 (Ὑοἰυιί οἱ οχογείέ!Πη 4 Γ6β6 δοθἱθφίας ααἷς αὐρίτα]ιαε) : 
ΡΙ0 αυπηπιί γορίθ οἱνογο Ιηγἱάθηθ, 
Αο ρἱυγ]θας ἱπιρτοῦίφ ο ἠῥδωενν ουρίάυς». 
[ηῤς ρυ]α]αγυπί ἰ6γγερίτ 4 βοεΊδγυπῃ ροτἰθηία, 
ΏΑΡΠΙΟΠΕΒ, ἱωρτοῬί εἰ Ποπηἱοἰάᾳ τερῖς ροάίοεφι], 
15 Ἱπῆγπια, Ι6ΡΘΏΓΟΘΑ, 4ἱΓα ηος(9 βΙπιυἱαςΓᾶ, 
μο 341 Μεπάαοςθ», «ομἑυπηθ[ἱοςί, θοδἱοΓίτη πιαρὶφίτὶ, 
ΣΤΟΠΕΡ, υ]πὶ ΡοίοΓ68, Γἱβ18 ΑΠΙΦΙΟΓΘΒ, οοπιθββαίἸοηθτη οχοἰίδηίος, 

Πανὶο]], (οτυοςϱἱ, Ιήμπῃ απιαίοσθἙ, ογαθηί], 
ἁατίατεί, Ιαο{υβί, ἱπιραάεπίες, ργαεΙρίαίοσυπι ἆμρθρ, 

δ4 Δύστροπος ἆ χή. Ὀθ Ρτίπια ΦΠβεΙοΓυη 
οΓεαιίους Ἠωο δυπί ἱμιο]ρεπάα. 

65 Τῷ ἔχδα-εν. Έτος πι. Τῷ χαὶ βάλεν. Βομθ 
αιἱάδιπ ᾳ08ά ΘΘΠΘΗΠΙ, πιαῖο θιιίθσι (οσα Ππθίρυπη, 
αιοά Ρ/ογε09 ἀθθοέ. Ῥοιιοίο [Πεοτῖο ποιοί, οἱαί 
γετδυβ θἱ δεῃΏδ9. (ΟΗΗλ0.) [ηῖ. διὰ τοῦτο. Εάῑί. τὀ. 

67 Ὡς. 8ίο (οἶφ]. οἱ αἱ. οιἵσι α[ιῖς ἐγίοις. Εάῑι. 
Ἶς. Γυἱάοπι ἄντνγος. ἴπί. ἀφίδων. 

Ἴ5δ "Ενθεγ. ἵηι. στο, ἐντεῦθεν οὖν ἑθλάστησαν 

ἐπὶ γῆς αἱ χαχίαι ΗΠϊπε ἰρίίνγ εκρετ (εγγανε ρα[ία- 
ἰαγκπί υἱία. Ηἵπε άσπιοπεε, Οἱ. 

71 Φιλοµειδέες. Ο9δί. φιλοµηδέες. 1ἱάθπι - 
σίχωμοι, αά γἰάεπάνπι εἰ θίδεπάνπι ετεϊιακεεο. 
βιιπὶ ρ]εγαᾳυθ ἀφπιοημ ορἰΗιοία, αυοὰ κά ϱ4 ἓο- 
πηίπος ἱπρε]ίαη:. | 

79 Μυχόεντες. Ππί. ἐκ μυχαιτάτων ἀναδύντες ᾷδου. 
Εα αὐάηεσὶπιίε Οτγεἰ ρεπείγα[ίδε ειπεΓθεκίεε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 
Ἰηνογὶ Ὀείίαρ ΡγοΓβυ8 πδπυί. Ληρεϊαφ Φμ[ο 
ΕΙδοιίυς ἱη γ]υασι. Εαοΐς πιοτια [ίδιας αυίοηι 
Εει ῄεχυς, ἱαρουφαιςο «οἶες: ν]ίοφσθ ῥτορίπηιδηί 
ου Π]αρε, 4110 6ΗΠΠΙΠΟ πηδρίδ α ϱοηἱίογο τεοθἀυῖ. 
Ουοσίτεα ΡΓ/πι8 ΠΙΔΙΘΑΑΠΑ Πιοπίθ {μπιθβοθηΒ 
[,υεἴζες (οχἰπιίο παπι ᾳυοάἀ (γαδγδίιξ ἨοποΓθ. 
Ῥροταῦαί τορο]ο Ὀοί βοἱππφυς, ἀθοιιδᾳ6). 
Ουντι]ί Φπικθο ν]]ῖς αρ]οπάογς, πἱδογφυο; 

"Ρυυι Όναφ 9696 ουρίί, ἑείγα οαΠἱρίιιο ἰοίαβ 
Ουγυίας θβί, ἰθυίς αίφιιθ Ιορὲ, ργοδίταίις5 αἆ ἴπια. 
Οιιο Πέ αἱ ἱπ[οκιῖς οἀ{ϊς, 86 (ογν]άυς ἵτα, 
Ουὐ Ιαῦοπ αοεθρίαπι, αμοϊφιοί ργαάεπή σας αἱ 
ουκ] νἰάθι, Ιπουβδαί, ςἰμάθαιαο {ργδμίθπι 
Οιημί 08 αἆ 8ρος98 οἆθς ργοἱυάθγο ολἰἰδιη. 
Μοτια[ος οἰοπίαὶ ρτορίαφ ου πι πυπίηο υηᾳί, 
[Ὀιάο ἱρεο ορί Ιάρείθ, που βυδίἰηοί, αἰφυθ ἱεποῦΓαβ 
Νορίβο!η, οἱ ΠΟΣ48 ΘΟΠΙΠΙΙΠΟΒ ϱθβίῖέ βαῦογο, 
Ενκο ἀἰνίπο» Αάαπιιις ἀπ αωγίέ Ἀοπουος, 

Β Ργαοἱρίιοπι οσερυβ]ί ραγαάΐδο ἡνίάμς Ὠοφείς. 
οἱς ἴ]ΐο θοίἩθγεα, [αδίυ ἁτπι (ωΗροί, 4ὓ αγοθ 

Οοτγυῖῖ : αἱ φυοη]8η [αρίμς ργανἰς αἱ ἱροί 
Εχ]ήυπι, ηλυά βοἱμς οδοἰάἰε, γθγυπι Αριωῖπο περία»ς 
Ἰημεπ!ί, φοε]θτίς οσἱ ωχ {1 αίσιι πιαβὶρίος. 
ΝαΠ γο]υὲ αγθγἰ οοπιπιίβθιΠῃ άρα 4ΑΡΏιεη 
Περὶς αΏ ἱπιρεγ]ο : πι] οἷο ἐῑε οοἱιοτῖθον 
Πορίςφ αὐ οὐδθαιίο πιαρηϊ, οσίυαυα ρίογαπα 
Αυνιιοίος α ϱ6 α]]εχίές παπι φοἱ]]ορί {ρ5θ 
Ἱπρετίυπῃ {η πιπ]ίο ΡΓατος ουρἰεὺαί Πλῦοτο. 
Πϊπο ρεποτὶ υπ]αῦ0 ποχῶσιιθ δἱ ορἱπιηα ποῖ]ϊα 
ΕΙυχοτιηί, Ἠΐηο ροριϊ[ογὶ ςδνίᾳυο ἐγταπηἱ 
Ὀἱγ «0ἱοΓΒ, Ἠΐπο ππῦρορο δρεοιαουἷα ποοεὶς 
Ηουτ]άᾳ : Πιθηάβοθ», Ροϊυ]αηίθδ, Δί4τπθ9 πιαρὶαϊτ] 
(α]μενῖς βεοἱοΓῖς, τ]πίαιαθ οἱ (γαυάς ἁπικπίαες, 
Ει τοις, Ιάοθαυο Ιουος ο ποοίο αεηίος, 
Απιυιμια οἀεπίος εἰυ]ής ουδο]8, ριρηῖ9 
Βιταγυπιφι αγ]άὶ ργανίση, (μδίαυο ογιοβίφτ 
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8ὺ Ἐρχόμενοι χαλέουσιν, ἀπεχθαίρουσι δ᾽ ἄγοντες ' 
Νὺξ, φάος, ὥς χεν ἕλωσιν, ἢ ἀμφαδὸν, ἢ λοχόωντες. 

Τοίη μὲν χείνων στρατιὴ, τοῖος δὲ χαὶ ἀρχὸς, 
Χριστὸς δ οὔτε µιν ἔσχεν ἀϊστώσας ἱότητι, 

“Ἡ χαὶ χόσµον ἔτευξεν ὅλον' καὶ τὀνδ) ἂν ὄλεσσεν, 
δὺ ΑΙΨ᾽ ἐθέλων (χαλεπὴ δὲ θεοῦ χοτέοντος ἄλυξις), 
09ὐδὲ μὲν οὐδ' ἀνέηχεν ἑλεύθερον ἐχθρὸν ἐμεῖο, 
Αλλά μέσον µεθέηχεν ὁμῶς ἀγαθῶν τε χαχῶν τε, 
Δῶχε δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι χαχὸν µόθον, ὡς ὁ μὲν αἰνὸν 
Αἴσχος ἔχῃ, χαὶ τῇδε, χερείονί περ πολεµίζων, 
90 Οἱ δ' ἀρετῇ µογέοντες ἑὺν χλέος αἰὲν ἔχωσιν, 

Ὡς χρυσὸς, χοάνοισι καθαιρόµενοι βιότοιο, 

5δΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΛΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟΛ. 146 
Α Ἡ τάχα χεν μετέπειτα δίχας τίσειεν ἀτειρὴῆς, 

Ὕλης δ ἁπτομένης, ὅτε ἔμπυρός ἐστιν ἄμειψις, 
Πολλὰ πάροιθεν ἑἐοῖσιν ἑνὶ δρηστῆρσι δαμασθεὶς 

9ὺ Τειρομµένοις᾽ τὸ γάρ ἐστι χαχοῦ γεννήτορι τίσις. 
Ταῦτα μὲν ἀγγελιχῆς αἴγλης πἐρι Πνεῦμ᾽ ἑδίδαξε 

Πρώτης 0), ὑστατίης τε. Μέτρον δέτε χἀνθάδ ἀνεῦρε. 
Μέτρον δ αὗ θεός ἐστιν. Ὅσον πελάει τις ἄναχτι, 

Τοσσάτιον φάος ἐστὶν, ὅσον φάος, εὖχος ὁμοῖον. 

Π’. περὶ ψυχῆς. 

η υχὴ ὃ ἐστὶν ἅημα θεοῦ, χαὶ µίξιν ἀνέτλη 

Οὑρανίη χθονίοιο, φάος σπἠ) ΥΥΥΙ καλυφύὲν, 

80 Ὑεπίμπι, οµ νοσαπἱ5, οἆοτο ουπι αὐάμοιυπί» 
Νοσ εί Ίισ, υἱ οδρίαπί, τοὶ αρεγίο, νεὶ οχ ἱηςίαϊ]ς. 

Τα]16 φυἱάεπι ἠογυπι δχδγείέυθ, ἰα]ΐδηυς ἀνς : 
ο. αι άθιη Οµ]5ίας ουάθπῃ οοης!]ῖο αμὸ 1 ΩάΙΠη 

μἰνογβθυπῃ οτγθαν]ί, η6ς ρΓ0γευ8 ἀοίονίί : ρεγάἰἀἱδεοί αυίθΠῃ 
δὸ Ὀκοιίπυς, ϱἱ γο]αίοπεί (1 Ποί[ο οπίπα Ὀδἱ ἰτοπ {αρογς) : 
νι οιἵαπ Πἱυδγυπῃ γε]ἰαιη{ Ὠοθίθπα πειπι, 
5οςά πιοδίαπι ἀἰπηϊφίὲ Ἱπίος Ώοπος ραγίί6ς θἱ Ππα[ος; 
Μονίίφιιε ϱεᾶνθ ὑδ[]ιπα ἱπίθς 608, μἱ ἴ][ φάσπι παρ ΗΠ] 
ΡΙΙΑΠΙ ἰῃ ἃς γο ρτοῦτυπη μαλμογοῖ, ἆμπῃι εεγίαί ουπῃ ἀευβίογς, 
90 ΠΠ νογο νἰγιαέὶς ἱαθοτίῦμς ίδγπαπι ᾳἱογίαίη οοησδαιθηένς, 
Ὑο]υί αυτυπῃ, γἰιῷ [ογηβοίυις οχριγρα{; 
Εί [ΟΓἱ4860 ΡῶΠας ἀείποερς ἱπάοπαίέ]ς Φαΐαη ρογβο]τεί, 
Μαίετία 40086ΗΦ8, οὕΠη ΙβΠ68 θε] πιογς6ς, 
Μυϊία ρεῖας {η εἷς πη]πίςιτῖφ ρου 
9ὗ Ώιπ ΙΗἱ ἑοτᾳαεπίαγ. Ἠοο πια! | 
Άιρτθ ηΦο ᾳμἱάέπι πιο 49 αηρε!ίου 

δι 
αγοηΗ θπρρ]ἱοἴσπι θ6ἱ. 
υπ]πο δρἰτ]έας οἀοου]ί 

Ῥγίπιο οἱ ροβίοτἰοῦθ. ΜόέηΡυτᾶπι Πίο 4ὐοφαθ Ἰηνοπίε, 
ἩΜθδηβγὰ Δυίοωι η9ο δ8ί, Ώευς ἱρρθ. υαπίσπι αυἷς αἆ Γγ6βοπι ἀεςράἰξ, 
Ταρίαπι Ἰαῦοί ]μοἱς, φἡδηέυπῃ Ἰαοίς, ἑαυίπῃ ϱρἱοςῖοο. 

ΥΗΙ. Ρε ακίπια '. 

Απίπιὰ Παίς οδί Ὠοδὶ, πηἰβίίοποπιααθ οω]δρίί 
Ροτιυ]ι ουπι ιογγοδίςὶ, ἵαχ αμίτο οοοροτία, 

Λας ΒΙΙΙ. Ἴ6, ρ. 170. 
80 Ἐρχόμενοι καλέουσιν. Ἱπί. ἡμᾶς πρὸς ᾖδο- 

νὰς, µισουσι δὲ λαθόντες. . 
δΙ Νύξ, εἰο. |μί. ὅπερ εἰσὶ, φαινόµενοι, ἃ φῶς, 

ὅπερ δοχοῦτιν, ὑποκρινόμενοι. Τεπίωηί μί [να, φκοά 
51 Νΐ, ΕΜΠΙ αά αρετίκπι δοείκε ος ΙΥαΛετε εοπαπί; 
κ πος αίεΠε, επι ρετ οὐλεείαπι οἰτίκήε φρεεῖενε [αἱ- 
ἑαπι, αά οἱ εαἰ[ἱάε που αἰ[ἐοίκκί. 

89 Τοῖος δὲ χαἰ. 8ὶο Ἐομ. 992. Εάῑι. τοῖος δέ τε. 
5 85 Χριστεὸς ὃ᾽ οὔτε. Ἰηι. ὁ Χριστὸς δὲ χαὶ ὁ θεὺς 
ἡμῶν οὔτε ἐπέσχεν αὐτὸν, καὶ ἡφάνισεν (ἴσχυσε χὰ : 
εἰ ἐδούλετο, τῇ παντουργῷ αὐτοῦ δυνάμει ἀνελεῖν 
ἐχεῖνον). Οἡγίείκε ακίεπι εἰ Όεις ποείετ ον ει 
γεργεσεῖί οί ρεπίίκε οο[μ[ῖέ (ροίεγαί επίπι, δὲ 90[Νὲ»- 
δες, οπιπἰροίεπέἰ εµα οἰτίμίο εν ἀείεγε). 

9! Χοάνοισι. 8ὶο (Οοἶει. δἱ Ταἰΐοληις. Μειάοσθ 
οὐ1{{ χράνοισι. 

92 Δίχας είσειεν ἀτειρής. πι. ἡ τάχα διὰ τοῦτο, 
χαὶ ἵνα πλείονα δίχην δῷ χατὰ τὸν αἰῶνα μέλλοντα. 
. [ογίασεε Νί αετὶοτίδκα εκρρ(ἰεἴΐς ἐπ στο [μίνγο α[- 
εἰα[κ/. 
96 "Ύλης δ' ἁπτομένης. Εογὶὸ ὕλης δαπτοµένης. 
9ύ Κακου. Βὶς (οἱ. Μεπάυβο οάι ον. ώ 
97 Πρώτης 6) ὑστατίης τα. ΓΠίπιοΦ γοςθὶ Ὀ0ΟΒ 

ΔΠΡΘΙΟΒ, Κ{ΙίΠι0Ο8 ΥΘΓΟ Πι8ἰ0Φ. 
8 Μέτρον δ' αὗὖ θεός. (Οοἱεὶ. Ι6βγε. µέτρον 

αὖθίς ἐστιν ὅσον. 
ΥΠ. 2 Σπήλυγγι. Βὶο 0οἱκ]. οἱ αἱ. ουπι (γίδιι 

ἁ[]ἱ6. Εάῑἱ. σπἠλιγγι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ταγιατοὶ, οἰδιικίμιο απἰγίς, 5ἱπο (γοπίθ, ἀαοεδᾳιθ ὮΕ Ροβἱ6α θυἷη εἰίαπι ρ0μας ἀαίί {116 Ῥογεηποβ 
Ργρκίοφογπα; γδπ]αηί «µη [οσίθ γουδηίυΓ : 
Λίᾳιθ οἀθτο απιοιι 440β ἆ οθτἱβΦΙΤΩΑ ἀβπιπα 
Εκυπαυς ἐραλιηπὲς 1ος δυηίΐ οἱ ἴάππθη, αρθρο 
Ματία, νεὶ ἱηαίά:]δ υἱ ποδ βιροτόπιας εί αείυ. 

Αο 9ο ἱογμιη οδί 4ΡΠΙΘΗ, ἰ4ἱἱ9 φιιοφ!1θ ΡΓΙΠ66Ρρ6. 
(οπηφἰᾖο αἱ Ογίδίιθ 1ο 6υπι οοπιρ[θόδίέ θοάεπη, 
ο ιποάίοφυο 1, 4ο ἐοίσπι οοπάἰάῑί ογΌδηῃ, 
θιἱοφυο ἐαιω οτἰοπιρἰο, οἱ γε]ἰαί, ρεγάθιο ροµδοί; 
την δαΐπα (αρίδί οοπηπηοι) Γυἱπηίηα (Ησὶοεί 1) 
6ο Γυ/δ5 [αοἱἱον Ἠοβεϊ Ιαχα ν]ί ΓαΏθηδς : 

Ὕονυπι Ἰπέεγφυ6 πλαἱος, γἱτίυείς αἱ ἡμίδρ απηἱοοφ 
Γἠᾳυἰι θµπι πιθάίυιη, γἱο]επίαᾳυθ ῥερθίία ποτὶε. 
Θρἡ1ἱοθί μὲ (αοἱο ργανίας οἰι ἀθάεοιδ Ἠοβίϊ, 
Ιη[δτῖοτο οδα1ί ρΓΦ06ρς ἆαι νὶοίωθ 3ὓ Ἰορίο : 
Οἱ νθγο Φ9ΓΙΙΠΗΑ6 οι ευηί γἱγέμ]δ 4πηογο, 
Όι (αίνυπη ταρίάἰς ρυγραίας {η ἱρπίθυφ αὔσυη, 
8ἱο Πἱ ατἀεηιί τὶἰῶ η [ογηαε9 ρευυα!, 
Γμείρπθπα οὐιἱπεδηί ΠΙαΙΖΙΓὰ {η φς.εσ]α αμάοπι, 

να ουσ πιαἰογίθ8 ἰ4ηύ6µ4 αουθηάδίς, οΓἱίᾳμ9 
ΠΙΑ αἰέγὶκ φοοἱθτυπι) ϱγανἰἰογ ογας]αίης εοΓ μὴ 
Αμίο οουΙοβ, Ὠδθυ]έ 41ο ἂἁ 6υΔ 1964 πηἰρίτουν 
Ναιμηυθ 64 ρῷπα ἀθεεῖ ου[ρα, 9εοἰδείβαιιο ραγθηίοηι. 
ἤσο πιο ἆθ ρεἱμαῖδ, ἂν ροβἰοτἰοπίΌ αίηιο 
Μου αηρε[ἰοίς ἠοουὲ δαπεΙβδοίηιως [ο 
“δρίτίιις, Δί νοτο αιἱδ οἱ πιοάις οἱ ρείουά!, 
Ἴρ5Ῥ 4μοηυμθ {ηγεμίί. Άκαιφυο Μῖο πιοάυς εκὶ ΏουΦ. 

ἱρ9ο. 
Ουαπίο εἰθηῖπε Ἐτ]οάἱ ρτορίος πισοπς 4υῶφᾳυθ ολψά, 

ενι 
ΙΓ ποἱάῑου ἰ8ηίο ορί οἰίαιη : μβηίοφυο γο]δδίπι | 
1,υεἰάἰος, ἰδμίο μι9δ]οςί ραυθί 0μο:θ. 

γι. ΡΕ ΑΝΙΝΑ. 
(Βἱἱο ἱπίεγρτείο.) 

Ναππ]οῖς δεί αἶηιάς Παίυς, αι], οσἱίμς ορίως, 
ΝοχΜΙΠ «ΘΓΓΕΠὰ θέ ουπι οβγηῦ ]ηραίθια, 
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Ἁλλ' ἔμπης θείη τ: καὶ ἄφθιτως. Οὐ γὰρ ἔοιχεν Α Ἡ σαρχῶν βροτέων τε χαὶ εἴδεός ἐστ᾽ ἀλόγοισιν, 

Εἰχόνα τὴν μεγάλοιο θεοῦ λύεσθαι ἀχόσμως, Κὐχραέες δ᾽ ἄρα πάντες ἀρείονες, ὡς ὄγε μῦθος. 

δ Ἑρπυστῆρσιν ὁμοῖα ῥοτοῖσί τε ἀφραδέεσσιν. Κεῖνοι μὲν δὴ τοῖα ' τὸ δ᾽ αἴτιον, ὧν ἀπεόντων 
Εἰ χαὶ µιν θνητήν γε βιῄσατο θεῖναι ἁμαρτάς. Ψυχἠ σῶμα λέλοιπε, χἐαρ τάδε µυθήσαντο. 
Οὖτε πυρὸς μαλεροῖο πέλει φύσις ' οὐ γὰρὲοικὺ 390 Φορδὴ δ'οὔ ποτέ σοι χέαρ ἔπλετο, ἧς δίχα θνητὺν 
Δάπτον δαπτοµένοιο πέλειν χέαρ; οὔτ ἀποπνευστοῦ ΛΖώειν πάµπαν ἄπιστον, ἐπεὶ σθένος ἐστὶν ἑδητύς. 

Ἡέρος, ἃ πνευστοῖο, καὶ οὔ ποτε ἱσταμένοιο ὐἶδα δὲ χαὶ λόγον ἄλλον, ὃν οὔ ποτε δέξομ’ ἔγωγε, 

10 00δὲ μὲν αἱματόεσσα χύσις διὰ σάρχα θέουσα Οὐδὲ γὰρ ἂν ξυνή τις ἐμοὶ καὶ πᾶσι μεριστὴ 
Ἁλλ' οὐδ' ἁρμονίη τῶν σώματος εἰς ἓν όντων. Ψυχἒῆ, πλαζοµένη τε δι έρος. Ὢδ' ἂν ὁμοίη 

Οὐ γὰρ ἴη σαρχῶν τε χαὶ εἴδεος ἀθανάτοιο Φὺ Πᾶσι πέλοι πνευστή τε καὶ ἔχπνους  ἓν δ᾽ ἄρα 
Ἔστι φύσις. Τί δὲ πλεῖον ἀρειοτέροισι χαχίστων, [πᾶσι, 
Οὓς χράσις ἢὶ χαχοὺς τεχτήνατο Λὲ φερίστους; Πάντες, ὅσοι ζώουσι µεταπνείοντες, ἔχειντ», 

{5 Πῶς δ οὐ καὶ ἀλόγοισι λόγου φύσις; Αρμονίη γὰρ Εἰ δὲ καὶ Πέρος ἐστὶ χυτὴ φύσις ἄλλοτ' ἓν ἄλλοις. 

96ἆ ἰ4π16Ώ ἁ)νίης οἱ ἱπιωιογίαί]φ. Νοη θηίπα [ας ϱςἱ, 
ιηδρίπεπα πιαρηὶ Ὀοἱ, ποῦ 866υ5 αο τομ][]α, 

Ει ρευμάες πιυίας, φοἱνὶ 1η49ύοτο. 
Οιαπινίς απ πιογίαἶεπι γοάάθγυ οοηδέμπι δἷέ ροσσδίυπη. 
Νεαιιο ἱρμίς [εγν]άἱ παίυγὰ ορῖ. Νο οηἱπι ογοἑἰυἱ]ο 
Ιά φυοά ρεγεά[έ, «ος 6586 Μίμης, αωοά ρεγεδῖτις. Νοφυο δείαπι εὔ]αιὶ 

- Αοτὶν, δυἱ (Τ4οξἱ, 86 μπα) ἱπιπποδί1ς ηδίυ ΓΣ; 
16 Νεο θληξυΐπους θλί ΠΙΠΙΟΓ Ρος 62Γποσι ἀϊῆυσιις 
Νου ἐδπιρογαίίο ραγίπι οογροςίς ἱη ππυπ οὐθιβίαπη : 
Νου δπἱ 4 οαυπίπι οἱ {ογπι ἱπιωοςία]ΐφ 
Ναίυγα θ8ἱ. Ουἷά αυίεσ Ώοπίς ἁπιρἰίως ἱηοδθεὶ 4σλσι ρερεὶπιὶς, 
Οι10ς ἐεπιρεγα[ίο πιαἰος Βηχἰδθοὲ, αυἱ ορίίπιος Ἡ -- 
45 Ο0υοπιοάο οἰίαπα ποῦ ἱηοφοσὶ ροοιάίΏι8 ταἠρηῖς παίυταἳ Τοπιρέγαίίο δαἱμα 
ὑασπίσα ποτέ πι δἱ (οω9 ἰηθεοί ροουάἶθις. : 
Οἱ αμἱοαι Ώδμο ἑθπιρογαίῖ, θ886Πί οΠἹη68, μὲ ἰδί γαἱἱοσἰπαπίυς, πορί. 

Αιφυο ΠΠἰ ααἱάραι ἐαίία. Ἠαο αυέοσι πἰωπίυγ Γαἱοπο : ααἶθις αυοοαιίθυς 
Απ]πια οογρι9 γοπαυ]έ, Ἠο απίπιδπι 6966 ραίυεγυπ!. 
90 Ναπαυαση αἱἰπιθηίμπι Δηἱηιαπι Εδἱ 9866 ογοδἰἀἰδεῖ, θίηθ 41ο πιοΓἑα1ειη 9 
Ὕΐνεγο οπηἰπο Ἰηογεάϊμί]ς, οἱᾳυἱάθπι τοὺς οοί οἶδις. 
Νονὶ οἱ αἰίααι θεμίεπέίατη, (10 δηυἱάδια ϱοῦ απιριεσίος. 
Νου δπίπι οοπιπιυηίς πηὶ δὲ οι ῦυς ραγἱἱοἱραία 
ΛΠΙΡΩΔ, ΡΘΓΟΙΓΓΕΗΘ 46Γ6Π1, δἱ6 θΡΊτη αἰπα]]ίς δ6κεί 
3) ἵη οπιη]θις ἐγδοιὰ 6ἱ θ[Παία: αίᾳυθ ἵπ οπληίρας . 
Οµιπες ο6φοϱί, φυἱευπηιθ αρἰγαπάο νἰτυπέ, ο 
δἱ αυἰάεπι αετίο ἀϊῆυδα θδί παέυτα αἰίας ἱη αἰἰέν. 

ὃ Αραυστηρσηυ.. 8ἱο (Οοἱο]. οἳ ο)! (γε. Ἐάῑι. ἀοόγαι ἵπ οἀ[]φ. 
ἑρπυστήρον. ΜοΣχ, βοτοῖσι. Ιία [ἱερίι (οπιδε[. λὲαἱο 4] Εὐκραέες. δαχία Ἰ8πό Γλἱοπεπα, υἱ οχρου 
οι. βροτοῖσι. ώγγυς, οη65 ἰἱ πιεἰίυγες οβεθηί, φυἱ πεε]οςὶ ἔδεπρε- 

7 Μα.εροῖοι ἘάΙι. Πηοηάονθ, ταλεροῖο. Νεφμε ὮτΓΑπιοπίο, 8ο 6ΟΓροζυΠ) [αγπιοπία [ογεηξ. 
ἐφμίε, φκἰ αθεκηκεπάἰ οἷπι Λαδεί, ακἱινα εοτροτΐε, φχοά 96 Μετακνείοντες ἔχειτο. ἴ,ουν. Εί εἰ οκ- 
αδεκηε(ΝΥ, εεεε ῥοίσεί. | ερὶγαηίδε ΙΝΟΓΕΤΕΙΝ. 

9 ᾿Ισταμένοιο. [ία οἱθὶ. Μα]ο οἡ]ί. ἰσαμένοιο. 9] Εἰ δὲ καἰ. [νειν. (κοά εἰ εἰἶαπε αετίε εοἳ πα- 
43 ᾿Αθανάτοιο. Ἡεᾳ. 991 ἀνθρώποιο. ἴκγα, εεΓΜΙΙΚΥ εαπι εεεε α[ίαηι ἵν αίς. 
16 Βροτέων τε κα. Φὶο οοᾶεχ Βερ]ας 991. Τέ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Βειιά οοοις 40 Ίάπιοπ αυοά «3οο οἰνἀιοίεις απίτο: Ὦ [ε ππθπα οἱ γα(ῖο ὑγιείφ ακἱπιληιίθς ἱποῖε. 
Οἰγίηυς 16η οδἱ, Πηογίθᾳυ0 ἱρηδευς αοοσ]ν. Βτιιῖα οἰοπίπη οἱ {ογηϱ οοποθηί μη οι ομγη]ο Ἠαεῦιηε. 
Νου οεπίσι, μὲ Ὀγυία δἱ ρ6υυ469 ΓΑἱἱ0Π6 οΓ6Πί68, ἍΑάάθ φαοά Ἀίπο θίαίΏ ῥΓοΏἰοΓ6θ 6886 ΏθΟςδεο οσἳ, 
Νμιηὶρίᾳ εἰἠρίοσι ργοσομπιΏογα πιογἰο ἀθοθὺκί, ῥοιροτθ αυἱ ραυάθιιὲξ 849, Γευοφυο Υγλἱεηίθ. 
ΜοτίαΙείη Ὥδηο αμαπωνίφ ηἰίαέιέ γοὐάεζο ΠΟΣΑ. Λίηυε Ώφο δεηδογυηί λοπιίηςς 4ο πιοµίθ ρτγοζα αἱ, 
Ίμηεα Ροἵτο απίκι ηοη θδί ηδίυγα ρυίαηάς, Θοἱ]]οθί ἰδία αιἰπιΠ δελίυρπίος 6896, Γοπιοία 
(υπίεοιἰ φυἱ9 θπίπι πγοηίσα φυοά οοπβοΙί6θθ  : Οωθθλαὶαο [αοΓί, πιοπς (πἱρίάα πιεωὺσα τεηφαὀε. 
Οτεάἰἀοε]ι] Νεο ἴέθιη οδί 465; ΏδΊα( 06 ἱρσο νἱοἰφείαω ἉΑἰαιὶ πο ἰ]ής απίιπυς οἶθιας οχδἰ{ µπφαοπη, 
Κειυς (ταλ]έυταυς, που "πασαπι ἱπυπιου]ΐο ἐνῶτδί. θΌυο (άπΙΕΛ δχοπιρίο, πυ]]1ς, αἱ νἰτεγθ ροδοίὲ, 
ΝοἨ θίίαμη οί ἐοίο ἀἰῆωθυς 6οέρογο ληβυ]ς. Ε95ο6 αυθαί : ΓοῦΙ ηδη ραῦυ]4 δυπιρία {ἐυσπίως. 
ΟιήἩ πεἠνέ ἑοποθπέυς, 4άθιη ΕΗΠΙΟΓΙΠΙ δἱρηίἑ απο ΘΟμἱη αἰίὰ εςί δἰ/ᾶπι ποὈ]ς δοπἰοηιἰα ποῖα, 
Τειρόσίοφ. Νθοφαό δμἱπι υδί θαἆθιω ο. αηἱ- θυασ ἁυιῃ μες [τμὰγ, Ποῦ μπα ὃ ακρομφιὸ 

πΙΦᾳυ6, πιαας 
ἓν (0 δίη ηὶὶ ]ατίφ Ἰοίμο δὲ, παίυτα. Ουἱά ωη, Νο πι] οοπαπιαπὶς πἹθης οδί, φµβ4.6 ολαράκσφυς 
Ρερεἱεδείηι, ἀθοοσαέ 4ος εἱτέυς ρυ]εὗσα, δρδἱθδίί, Θθοια αἷί, 46ΓεὪ 4υ994.9 ἱ γεβίοηό υΥαρειυΓ. 
δί ργοΏαίο ϱγανος οπής, αυ οτἰπιίηο Γωάος δί δἰεπίπι ο ηοξΙ8 θδάεπι πποτίδΊθις οςοεξ, 
Ὑεωροτίου ἀΐγογοα (οἱ) Ομἷα Πἰηο 4ωοηιο οἱ Τγαςἰαφυ9 θἱ οβαία : αίᾳάο οσπΏςς τος α.σὶς. 



“0 ΜΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΝΑΤΙΟΑ. 4) 

Εἰ δὲ μένει, τἰ μὲν ἔσχε, τί δ ἓν σπλάγχνοισι τεχούσης Α Μέχρι τίνος; θηρὸς δὲ σοφοῦ λόγον οὔποτ' ὅπωπα, 
Ζωὸν ἔτ', εἰ χείνη µε προέσπασεν ἐχτὸς ἑόντα; 
50 Εἰ δὲ πλειοτέρων τεχέων σύ γε μητέρα θείης, 

Ψυχαῖς δα πτοµένῃσιν ἔτι πλεόνεσσι γέρηρας. 
Οὐ πινυτῶν ὅδε μῦθος, ἑτώσια παίγνια βίδλων, 

07 καὶ σώματα πολλὰ βίοις προτέροισιν ὅμοια 
Ἐσθλοῖς ἠδὲ χαχοῖς, φυχῇ δόσαν αἰὲν ἀμείθειν, 
ζῦ Ἡ τιμὴν ἀρετῆς, ἣ ἀμπλαχίης τινὰ ποαινἠν' . 
Εἴμασιν ὥς τινα φῶτα χατενδύοντες ἀχόσμως, 

ἨἩὶ µετεχδύοντες, ἑτώσια µοχθίζοντες. 

Ἰξίονος χύκλοισιν ἁλιτροτάτοιο φέροντες, 

θήρα, φυτὸν, βροτὸν, ὄρνιν, ὄφιν, χύνα, ἰχθὺν ἕτευξαν. 
40 Πολλάχι χαὶ δὶ ἔχαστον, ἑἐπὶἣν τό δε χύχλος 

[ἀνώγῃ. 

0ὐδὲ θάμνον λαλέουσαν. Αεὶ λαχέρυζα χορώνη; 
Λἰεὶ δ' ἰχθὺς ἄνανδος ὑγρῆν διανῄχεται ἄλμην. 
Εἰ δὲ χαὶ ὑστατίη ψφυχῆς τίσις, ὡς ἑνέπουσι 

4ὃ Κεῖνοι, τῶν ὅδ' ἑλεγμὸς ἑτώσιος. Εἰ μὲν ἀσάρχου, 
θαῦμα μἐγ'. Εἰ δ ἅμα σαρχὶ, τν ἐχ πλεόνων πυρὶ 

[δώσεις ; 
Καὶ τότε θαῦμα µέγιστον, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἔδησας 
Σώµασι, καὶ πλεόνων µε δαἡµονα θήχατο δεσμὸς, 
Πῶς τόδε μοῦνον ἄλυξεν ἐμὴν φρένα, τίς µε πάροιθεν 
60 Εἴχε δορἠ; τίς ἔπειτα!; πόσοις θάνον; οὗ γὰρ 

[ἐπλούτει 
Ψυχαῖς, ὡς θυλάκοισι, δέτης ἐμός. Ἡ ἄρα μαχρῆς 

Καὶ τόδ' ἅλης, λήθην µε παθεῖν προτίρης βιότητος. 

Θἱ αιἰθιΏ πιαπδί, αιἱᾳ ἱρίέιν ηαβυ]έ πια!ος, αυἱἀ ἵπ οἶιις γὶδοοτίΌι 
Ὕίνμπι [αἱί, δἱ ο Ρργίυ5, ο ΠΙ 6886) [οΓἱ8, Πα αἰιγαχἰι ᾖ 
50 Οιιοά οἱ ρἱαγίυπη Π{ογίπῃ (ΠδίΓοπὰ 6856 Ροµας, 
Κο ρἰισυις ]αα αμήηαυμ5, οὐ οοπδυυπίς, ἀεοογαδῖφδ. 
Ύαπα Ἱῦγορυιη Παά]ργία, ἃο λοιηἱησάτη πληῖπιο ϱαρίοπίμηι ος ορἰπἰο; 
θι! οἶαιη Ἱπ πιίἰα οοΓροτα νἱίφ ργοδύθηιί ϱΟΛΒΘΙΙΔΠΕΑ, 
ὠΐγο Όοπα, οἶνθ Πα], ΔΠἱΠ1486 ΘΟΠΠΡΟΓ ἐγαηρίθογυρί, 
5ὺ Ὑοἱ οὐ υΙτιυ(ῖ ργπιίυιη, νοὶ οὗ Ρας οοεἰοτίς : 
γα] Ιιοριίηοπι νοβιίρας ἱωάυεπίος ἑλάεςοτθ 
Αυῖ οχιιθηίθδ, ΊΠπ8ΠεΙΩ Ἰβοτθπι βμφεἱρἰοπίος, 
Ιτοπίφ δοεἱθθιὶδοὶπιὶ γος α]κοηίος, 
ΕεΓΑΠ), ἀΓΌΟΓΕΙΗ, Πνοπιίπειη, ἂνθΠι, θΟΓΡΕΠΙΕΠΙ, 6ΔΠΕΠΙ, ρίδεεπη [αυγ]οδηίαν, 
40 -μερο οἰίαπο Ὀἱς υπυπιφήδαιαυθ, οµΠ] 14 οἰτου]άφ ροριυ]αγοςίξ. 
ὕδαιθφιο Ώςςο Τ Εα μἱάεπι βαρἱεμίο Ὀθί]μςς πη( απ) αμάἰ τί γαἱοσοἰηαιίομσδαι, 
Νεο ΑΓΌΟΓΕΙΩ ἰοᾳμδηίδ!η. Β6ιΏρογ ϱαΓΓυ]α οοΓηἰΣ : 
Ναϊαί 86η] 

Οιοά οἱ 
Γ η πιαγὶ Πιιπάο πουίαφ Ρὶςείφ. 

΄ 

Ροδίγεπια οδὲ 4ΡΙπιῶ ΡῴΠΑ, υί 1ρ8] ἀἰουηί, 
λή μἱς ἱπιίίο μάίοίαπ. Νάπι οἱ βἱπθ 63ΓΠ6, 

» ἨΝΜαρηυ ου πιγαου]υπῃ. 5ἱ ΟΙ) 03ΓΠ6Θ, (1 2ΠΙΓΔΠΩ ος Ρ]ιτίθας ρηί ἐγαάος Ἱ 
Λο υπο παχπυπι θε]έ πἰγαδιέμω). πι ρλισίῦις Ώι 1ἡραφιὶ 
ᾠυὐτροτίδυις, [οοἰίᾳαο νἰπου]αϱ) υἱ που] βοἱγθιῃ. 
Οιιοπιοάο ΔΠίθΠΙ Ίου ϐΠΗΠΙ 1ΠΘΔΙ1 πηθηίοπι οβυρὶί, 69 τωο ργίυν 
5) Ηαὐυοτίϊ ρε[]ὶδ, φὐ ροδίεεὶµ5, φαοξ 1η ουγρογίθις ἱπιετὶὶι] Νοη οπίσι, 
Όϊ οαοςἱς, ἰέ αηἱσιαῦις ὀἱνθΒ, δἱ/ἰρΔίος πιθιιθ. Αἲ ρτοίδοίο πι4βησΠὴ 
Που ογγαίµπι 6δί, αυοά πο οὐ] ἰνίο ργἰοςῖς νἱίς οερες]!. 

286 ΕΙ δὲ μένει. 8ο Ἱπί. εχροπῖε: (μοά οἱ περπε 
εοάεῃι πιοάο απίηιανι ἁἲ[κπαάὶ, κί αεγεπε, ΌέΤΝΙ {ἵπ 
ΚΟ ἐοάεΠΙΦΚΕ {υεο ΡΕΓΠΙΠΕΤΟ. 

ὦξ Ἑσθ.οῖς ἠδε. Βγιλαροτεί, φαἱ πιθιδπΙρ»Υο]νο- 
οἵπι, 86υ απλα γώπι ἵη αἰίὰ αίᾳιε αία οοἵρυτα μι]- 
διαιίουεΠι ἱπάαχθδγυρί, 638 4ΗἱµΙΒ, αδο γ)γυίετι 
οοἱυἱ5βοηί, ἱπ ργβριαη[ἰδείπια αἩσπᾳιο «οΓροζα Ππηὶ- 
εγαγθ, ᾖἱφ νογο αι 66 νλογυιη αΗ]οοθυτὶς ἀθίςφειί, 
ουδεαη]θδίιη φμᾳυ9 οοἵροΓα επἱθιί ἀοοευαιέ. 

ὅ8 Ἰξίονος. Ροεία Βυρυηί Ιχίομοπι οὗ 5ορ]υ9 α- 

πιδδυπ, γοίς αάσυπι [μἱςβε, Δίηµ6 ἵπ ο{ὔεπι Ρρορ- 
ρειυο νο]νί ϐὲ οοηίογμευί ; οἷς Πἱ πιῖδθγαη φηἱπιδιῦ 
εκ Ποπιίηο ἵῃ [εί]ύυβπη οἱ «4η6Π οἱ δετροπίσι», οἰο., 
Ρυρίθα Γυγ8υς8 4ά Ποιηῖηδιη γούμουη!, 
4ἱ Λόγον οὔποςτ ὅπωπα. Νκπρκαπι υἱάΐ γαἱοεί- 

παΠἰοπεια. 
ἰ5 Των ὅδ' ἑλεγμός. ἸεΙχ. : Οκογαπι Λος ναι 

- 4οθπια. Μυς, εἰ μὲν ἀσάρχον. 9.65. {ίπ. φυχῆς 
τίσις. | 

4] Καὶ τότε. Ὑπίιο. τόδε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ει αυἱ ραδουπίας, (γυου]εηί αιἶφαο ἀεάεγο 
Οᾳοἱἱα πὸςῖ, ἱη ομιιο(ῖ9 θ6θεηέ: ᾳυοά ἀΐοθγε δευ]έαπῃ ε8ὲ. 
Ναπιηιθ οἰἶβπι Ώ υπο Ἠ08 865, πυβο Γωγσυς αά ορ 
ο [υπά]ί. Ομοά οἱ οεΓ6ἱ6 πεΏς ρε ῖθις ἑογοί, 
Βἱο 4β6, αιἱοηδω λα], φαἱά Ἱέδπι γ]γοῦαέ {η 4)γο 
ΜαΐσγΏα, αἱ πιο ἱγασίί ουπῃ οχἰτίηφθοθ 6886ΙΊΩ ] 
Οιοά αἱ πι ρἰἰοἶς 4 µοαιιθ θηρας 6506 Ραγοιίθιη 
Ιἶαπο φουοἱ]δ, ΠιββΏος Ἠογοἱθ α ἰ6 θαρὶῖ ποπουες, 
Ο1.πι ππυ]ιὴς ἀθοογας απἰπηῖς, φυἱ πιοῖ ΠΙΦΙΟΓΙΙΠΙ 
ὡοιι[εοὶ ἱπίογθεαπί. Θίυ]ία Ώφο ϱυπὶ ἀοραιαία ρίαϱθ6, 
Ι.αάΐογα νδµοταπι αμείοζυπῃ, αυἱ οὀΓροΓα Ωυίί., 
γεὶ πιαία, νεὶ Ρυγο ἰγδησασί ηυοἱ1 γίί, 
Ρογρείιυῖς Αηίπιο νὶοίθις πωίαπηάα ἀεάθγυηί, 
ἵη οοοἱογίθ ΡΦηαπι, γε] ποηεδίς ρα γἰί 
Ηαυά 8ρου5 4ο τας] ἰθοίυΏ ηυμμο νους ἐ]σω, 
Νυπο οἰἴαπι γτθυς δροἰἰδίμπῃ, Ἰχ]οηίς ἱησίας, 
Ῥοΐνετο οορεηίες ναμίς :οπάἡμυ9 οἱὔθιη, 
Ῥἰαμίαπε, Ποηπίηθια, γοἱυσγε, ῥίδοδωφυ6, 68- 

[ηες) 16, [εΓδιμαυς, 

ο. αμῶ8ο, Ἰλ1φ νουθς 

Β (Ξτυ]ευπιηυο 4πριδπι [οδρτυπί, Ὀΐδφμο [γοαιεπίος 
Οιοά[δει. 1ἁ ηυμάο γυνοἰυίιι ο. ουῦίφ. 

υπάρι]ς {η4ηος 
4η πια Ὀτυίογυπῃ Ώοη τος αυάίία φορῦοσυπη 968, 

Νου οἰἶδαι αγΏυδή : θε ϱ6πιρευν βαγγυία οουρίς, 
ΒΘΙΠΙΡΕΓ εἵ ἱῃ δαἱδο πιυέυς μαἰοε 341019 ρἱκοῖφ. 
Ουυ οἱ οίἶασι, υέ Ππιεπιυτληί, ἵω μηάἱ ο2ἱεο ἆλ- 

[ιωγα εοἳ 
Μοης φοεἴθγυπ] ρ0µας, [γυδίγὰ Ίου Έθηετα (ογοίυγ. 
Να οἱ Ρεπάθπάἁς Παλὐεδί οἱωο οὐγροΓο Ρῶπος, 
Που δι μἱάθιυ πιίγος: ϱυος δἱ ουΠῃ «ΟΓΡοΓΕ, ᾳμοάρδίη 
Εχ ιοῖ οοΓρορίΏυς θαπιπιῖς μιεὶοῖομιθ ἱρος 
αμ]ιοίθς Τ θμἱη ου 4µοφ.6 πιίγου, οοἵρογα πιμ]ία 
5 πα! (Γδάἰάθγίς, πευΙίαγυπα Ώχε(υθ Ρροείέυαὶ 
Κοεσρῖί Ἰΐο ηεκι9 Γεγυ, αυ] Ε4ί υἱ υπυσι 
ρποίυτῃ ᾖλου πωλί θἷί, 49η301 πηο ρο[ᾖ]ς λαῦοῦφί 
πίο, 4 υσ0 ἀείποερο 1 φαούΗ) πα]ὶ οοΓρογὰ ιηοτίθ 

Οεοἰάοείηι ἳ οἱεηίπι ηἱ Γ16 ΘΗΠΙ οοΓροτο νηχ]ε, 
Πολυ αηἱπηίς 0 ἀΐνος εγλί, (219 (ους (1ιυά 



1] 5. ΟΠΗΟΟΠΙΙ ΤΗΙΕΟΙ, ΟλΗΜΙΝΟΝ ΙΙΡΕΒ Ι. ΤΗΕΟΙ.ΟΦΙΟΛ. 

Ἠμέτερον ὃ ἀῑοις φυχῆς πέρι μῦθον ἄριστον. 

᾿Ενθεν ἑλὼν, τέργιν δὲ μιχρὴν ἀναμίξομεν οἴμῃ. 

δδ Ἡν ποτε ἣν ὅτε χόσμον ἐπήξατο νοῦ Λόγος αἰπὺς, 

Ἑσπόμενος µεγάλοιο νόῳ Πατρὺς, οὐ πρὶν ἑόντα. 

πεν ὅδ', ἐχτετέλεστο ὅσον θέλεν. Ὡς δὲ τὰ πάντα 

45] 

Α θνητῶν τ᾽ ἀθανάτων τε νοῄµονα φῶτα μεσηγὺ, 
Τερπόμενόν τ' ἔργοισιν ἐμοῖς, χαὶ ἐχέφρονα μύστην 
Οὐρανίων, γαίης τε µέγα κράτος, ἄγγελον ἄλλον 
Ἐκ χθονὸς, ὑμνητῆρα ἐμῶν µενέων τε, νόου τε. » 

10 Ὡς ἄρ' ἔφη. χαὶ μοῖραν ἑλὼν νεοπηγέος αἵης, 

Κόσμος ἔην, Υαίΐη τε χαὶ οὐρανὸς δὲ θάλασσα, 
Αίζετο χαὶ σοφίης ἐπιίστορα μητρὸς ἁπάντων, 
60 Καὶ χθονίων βασιληα θεουδέα, χαὶ τόδ' ξειπεν 

« "Ηδη μὲν χαθαροὶ χαὶ ἀείζωοι θεράποντες 

θὑρανὸν εὑρὺν ἔχουσιν ἀγνοὶ νόες, ἄγγελοι ἐσθλοὶ, 

Ὑμνοπόλοι µέλποντες ἐμὸν χλέος οὕποτε λῆγον' 

Γαἶα δ ἔτι ζώοισιν ἀγάλλεται ἀφραδέεσαι. 

05 Βυνὸν δ' ἀμφοτέρωθεν ἐμοὶ γένος εὔαδε πῆξαι 

Χείρεσιν ἀθανάτῃσιν ἐμῆν ἑστήσατο μορφὴν, 

Τή δ᾽ ἄρ᾽ ἑῆς ζωῆς µοιρῄσατο. Ἐν γὰρ ξἕηχε 
Πνεῦμα. τὸ δῆ θεότητος ἀειδέος ἐστὶν ἀποῤῥώξἕ, 
Ἐκ δὲ χοὺς πνοιῆς τε πάγχην βροτὺς ἀθανάτοιο 

1δ Εἰχών ' ἢ γὰρ ἄνασσα νόου φύσις ἁμφοτέροισι. 
Τοῦνεχα χαὶ βίοτον τὸν μὲν στέρχω διὰ γαῖαν, 

Τοῦ δ᾽ ἔρον ἐν στἠθεσσιν ἔχω θεἰίαν διὰ μοῖραν. 
Μδε μὲν ἀρχεγόνοιο βροτοῦ δέσις. Αὐτὰρ ἔπειτα 

Νοβίγαπι αμάἰ ἆθ απίτηΣ ορΙἰπιαΠη ἀοσιγίηδίη : 
.΄ Πίηο ἱπορίοῃς, αἰἰᾳῖά οβἱθο(αιιεπεί ἀἀπιὶβεοὺο βοτπιοπ]. 

56 Μυπάιπι οἰἶπι ορπάἰαῑὲ δι) μαθί]5 δυηιο Ὑογυυσπι, 
Ρατοις πιαρπὶ Ραἰγὶς οουθἰ!ο, Δηίσα ΟΗΕ εχδὶδιθηίθηι. 
Ὀἱσ]ι 19, οἱ [αυίαπι οδί φυἱάαμίά νο]εῦαί. Οἱ αὐίόπι οπιπία οροδία 
Μιιάσπη [ίὰ οοηρμἱφεθηί, ἔδγγα, εαΐυπι οἱ Π)4ς6, 
Ουῶτεὺαί αρηἰίογοσι δυ βαρἰεπὲἰ ρεη]ερὶοί5 ΟΠΠ, 
60 Ει (ογγεδίγίυπη τοβοίιΏ Όεο θἱιηί[θιη ; 4ο δἱο [αἱ : 
ε Φ4Π . Ρυσὶ οἱ δεπιρο; νὶοασὶ πἰηὶἰφιγὶ 
ΙΓ αἰσι ιαῦ]ίαπί οΦίαπι, Πιθηἰθ8 θδπεοίς, Ὀοπί πυπε!, 
Ει ἱνγπιμὶς ροτροιυὶφ ρἱογίᾶπι ΠιδαΙΩ οδἱεΌγαγο ΠΙΙ(υαπι ἀθρίπυπι. 
Τογγα αυίθπι αάμυο ὑγυῖς πίυπι ραυάεί αη]ριαίους, 
65 Ιίαηιιο ουπ/αίυπι οχ ἀμυριις ο) μὶ ρ]ασσοί 6εΏηι8 οοµάςτο, 
Μοτια[θο ἰπίου οἱ ἱπππιογίαίεδ, Ἰηίθἱἠρεπίία ργοράἱέυπῃ ἠοπαίπεπα, αἱ πιοάίως οἱὲ, 
Ουἱαοίδιυταιο ορετίθσε πιοἰφ, ργιἀθηίδτη ἱπγερί]ραίογθίη 
ωθεί, ἱογγῷ Πιβρηυπι ἱπιρογαίοζοπ, απρε]υῖη αἱἰογη 
Ἐκ (ογΓα, ΓῷροπθπἨ Ππιθ ροιοπιῖοο οἱ βαρἱοηίίς. » 
10 δίςο ἀῑχιί, οἱ ραγίθιι ΦΗΠΙ6ΗΡ οτθαί Ρεσθης (ου 
ΜΝαμίιις αἱ ἱπιιηοτ{α 18, ΠΙΘΑΠΙ οχργεβρὶἰ {ΟΤΠΙΠΗ ; . 
(αἱ οἴίαῃ νἱίδιη 6υα ἱπιρογεν]ί. ἵω 641 οΡίπῃ ἱωπι]εὶέ : 
δρίτίαπι ϱυἱ α Εἱγἰπίέαϊο [οπιο οχρετίο Βιυϊέ. 
οίο ος Ρµτεγο ἀϊνίποπις Παία οοπορείυς 6υπι Ἠοιπηο, ἱπηπιοτία]ής Ὀεὶ 
15 ΙηΔβο: πιθηίἰ5 επἰαι ηλίυγα ἱπιρογαί υἱτίασο. 
ΟιιαπιοῦσθοΠ νἰίβπ Ίπηο Πἱρο ἴδγγε ο 98 
Ει αἱἰογίὴς ἀοφίάθείατη {η οογά6 09ο, ὀἰνὶπαίι οὐ ραγιἱου]απη. 

ΤωΙἱ9Φ (αἱ ρεἵπιαπι ογδαίί λουη]αῖς οοΙΙραἑἰο. Ύδευιη ἀθίμοορε 

0ῦ Ἡν ποτε ἦν. Εταί αἰἰφκαπάο (επιρνε, εἰς. 
ὃ9 Δίζατο. Πιό νουσι9 οἱ οεἱυάσοίῖπι δεᾳυεΠίθΒ Ἰ6- 

ΗΠιΙς ϱοοἳ. 11, η ροθηιαἰθ ]4)1 λμἀδίὐ ΠΙΟΓΑΙ. ἐε 
µάσκε φἰγοϊπ]ιαιἰε. ΒΙΙΙ. ὃ. 

06 Μεσηγύ. Ἐομ. 994, ν. 
Ἱ{ ΠάγΥηΝ. ἵια Βομ. 9ὐ/, Εν παγη. 
Ιὅ Ἡ γὰρ ἄνασσα. Ἠεπιὶε επἰπι παίαγα αἰτγῖφνε 

ἐπιρεγαί, απἰπιο αεἰίεεῖ εί εογβοΓὶ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Οτοοτθ οἱ [ᾳ5 65ί), αιίΏ Βίο 4ποφμθ παχίηιφος ῃ Οιµο τοιίοηθ οαρεηί, ΜἱΏὶ ροττο οοπάςτθ αἱγίπαιο 
τος, 

Πἱοσγο πιο νιίΦ ΠΙΘΙΙΟΓΟΠΙ ΠΟΠ 6069 ασε, 
Ορίίιηα ]4π] ἆθ πιοπἰο [οφ ἀοειιίπαηιθ Πποβίγα 

Οι πα δἷί, ὑγοτιίεν τοίοταπῃ : ή ς«οἁι]μς αυάἰ. 
Αίιυο 66ο τεγΡοΓµ!η πιο εαγπηίπα ἀυ]οῖαφθ 4υγεβ 
Νορίτα {ιφ [ογἱαπί), Ἠίηο ἀοιπαιῃ οχογἠία ἀμραη. 
Ρεἰπεϊρίο πιαπάμηι ος ΠἰμΙΙο ρτούυσ{ Ἱη οίυιη 
(οπβ/!ι] ρΆτοης Φίογηυ5 ὥθγιπο ΤοηλΗΕΙΦ. 
ΕὈιχίί, οἱ οΗροίυπῃ οδἱ ηυάᾳυἱἀ ἀῑνίπα νο]υηῖας 
Προϊις τἱ1{. Ὀϊ νογο {πι οποία 4θεοτοπ] 
Αι εεροίθ δυῦ1), {αυ ο] [ογνίδτις ασίς, 
ΟΠ) ΠιᾶΓ6, ιαπι (6116, δρ οἱ ϱορΗηῖαπιήτιο 

ροσθιησίη 
Νοδοσγεί, ἱπρογίιπιηιιο ἵῃ (0ΓΓΘΑ ουποἰα ἰομογοί, 
Ώοεταί αάμας, ἰαἱ65 θιη]θίὲ ροείοτε γοςθς : | 
« Ίαπι ριὶ ΟΠΙΗΙΠΟ βθενὶ, ΛΙΟΤΠΙΙΠΙ4υ9 Γιέυσὶ, 
ουηί πλ! αἱ «6:08 Παβίέοπί οδήὀδηυο ὑθαίαφ, 
Αηρεὶϊοᾳ 40 δαποί ΙΙΘΡίΘδ, (Ηἱθυς Ἠωο οριις 

[αμμη οςί 
Οᾳπιηΐῦιιφ οεἱεῦγατο Πηοας ἵῃ φιοοι]α 195. 
Οµὐἱπ οἴίαπι (εμας αηιηληιΌιις οχα(ι ἱς, 

(ουσία ροηιις οβί οογά{, πιογἑα]ία ηυοά ἰι 
Ιηίος. δἱ Ίνῶς γἱρίά0ς «1 ΠΟΠ οὐὑηοσία πιογ], 
Νειηρο μοιβίποιι ἱηδίγασίίηι ται]ορίς ππσποτα, 

[αᾳαίᾳαο 
σαυσαί οἱ Ἰδίγαις οομ]ἱ9 4ὐΦουπαιθ ογθαν!, 
(οπιόιηρ]αηδηιε φρἱπιο εΦἰθειἰὰ οποία βαραοἳ : 
Τεγγυ6 ἱπιρθτίαιη ἑοηεαί, δίίηυθ θηρεἰφ α]ίος, 
Ε ιογΓὰ ΠΟΠΊΕΠ(1Ο πηοιίπι ἀοχίγαιησιις ροίθηίΐδι 
016 Ρίο, δορΏΙαΠηΙθ «3Π6Η6. » ἴωο 1] ἰοεσίας͵ 
Ρατιοιι]δῃ) ἵδγγα:, (0 81Ώ ῃα{ο θίτυχοταί ἁιιΐο, 
Εἰνίηϊς διιπηρεῖέ ΠΙαΗΊῦμ8, {ΟΓΠΙΠΠ(Π9 οτοαν] 
Ὀνοίίηιι6 ἱρ5θ Πιθαίη, γἱέαπιφ 6 ἱιπροειίίε 1. 
Ρηευπια οἰοπίω ἱηδογμίι, αὐοά μυαλο θασὶι αἳ 

8ΙὲΟ. 
δὶο Ρο οσ]εςι] Παίαφιο οί ρα]νογο (δγγ 
δη οΟπογείιις ΛΟΠΊΟ, ραίγίς ἱπιπιογίαί{ς ἵπιΦρο 
Πιερία π]επθ βἰᾳ]άρπι ρα ἀοιπίηαίας υἱγίααο, 
Οιιο βί υἱ Ίαῃο νἰῖαπι οοιηρἰεοίας οογροσἰς εγρο, 
Οιιοά πϊμὶ ἵογγοΏυπι δεί; 4ο Γυγ88 υἱία [114 
Ὀινίπαπι οὗ ραγίοπὶ βεἰπιμ]ος μηἰί δυυόάαἲ αιωοιής. 

Εη αι ρηιωὶρεπὶ Πιθγίι αἰγυσίυτα ρατοηιἶδ. 



ουχ. 5. ΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΛΤΙΟΛ. ἐν 

Σῶμα μὲν ἓχ σαρχῶν, πυχἠ δ' ἐπιμίσγετ᾽ ἁΐστως, Α Καὶ µάλα ἵδριος ἀνδρὶς, ἐπὴν ὃ εἰς χεῖρας ἴκωνται 

50 Ἔκτοῦεν εἰσπίπτουσα πλάσει χούς. Οἶδεν ὁ µέξας 
Πῶς πρῶτόν τ᾽ ἔπνευσε, καὶ εἰχόνα δήσατο γαίῃ 
Εἰ μὴ τόνδε λόγον τις, ἐμοῖς ἐπέεσσιν ἀρήγων, 
Θήσει θαρσαλέως τε, χαὶ ἑσπόμενος πλεόνεσσιν " 

Ὡς καὶ σῶμα τὸ πρῶτον ἀπὸ χθονὸς ἅμμι κερασθὲν, 
86 Ὕστερον ἀνδρομέη ῥύσις ἔπλετο, οὐδ' ἀπολήγει 
λλλοτε ἄλλον ἔχουσα βροτὺν πλαστῆς ἀπὸ ῥίνης” 

Καὶ φυχὴ πνευσθεῖσα Θεοῦ πάρα, χεῖθεν ἔπειτα 

᾿Ανδρομέοισι τύποισι συνέρχετα. ἀρτιγένεθλος, 
Σπέρµατος ἐχ πρώτοιο µεριζομένη πλεόνεσσι, 
90 Θνητοῖς ἓν µελέεσσιν ἀεὶ µένον εἶδος ἔχουσα. 
Τοῦνεχεν ἡγεσίην νοερἣν λάχεν. Ὡς δ' ἑνὶ τυτθοῖς 

Πνεύμα μέγα στεινόν τε χαὶ ἔχτροπον ἴαχεν αὐλοῖς, 

Εὐρύποροι, τηµόσδε τελειοτέρην χέον Ἰχῆην, 
9ὺ Ὢς γ΄ ἀνδρανέεσσιν ἓν ἄφεσιν ἁδρανέουσα, 
Πηγνυμένοις συνέλαµφε, νόον δὲ τε πᾶντ᾽ ἀνέφηνεν. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξεν ἐὸν βροτὸν ἄφθιτος Υἱὸς, 
Ὄκφρα χε χῦδος ἔχησι νέον, χαὶ γαῖαν ἀμείψας 
"Ἠμασιν ὑστατίοισι θεῷ θεὸς ἔνθεν ὁδεύσῃ, 

100 Οὗτεμιν οὔτ ἀνέηχεν ἐλεύθερον, οὔτε τι πάµπαν 
Δῄσατο" θεὶς δὲ νόµον τε φύσει, καὶ ἐσθλὰ χαράξας 
Ἑν χραδίῃ, γυάλοισιν ἀξειθαλέος παραδείσου 

Θήχέ µιν ἀμφιτάλαντον, ὅπη ῥέψειε δοχεύων, 

Γυμνὸν ἅτερ χαχίης τε χαὶ εἴδεος ἀμφιθέτοιο. 

105 Ζωὴ δ' οὐρανίη πέλεται παράδεισος ἔμοιγε, 

Τοῦ ῥά µιν ἑντὸς ἔθηχε λόγων δρηστῆρα γεωργόν. 

(οἵὔριι α οΆΠπε ργοραβαίυγ, ΑΠΙπΙ ΔΙΙ{6Ώ) ἱπππηϊδοσίμς πιοίο ἱηουρμίϊο, 

δα 7 50 χἰγίιδοςι19 Ἰ]]άρθα ἔθΓΓ6πΟ Ἠυὶο βρπιθηίο. Νον]ί α αἱ αἱδομίῖ, 
ποπιοάο οἱ ρω η ἱπςι[Πανογ]ὲ, οἱ ἱπιαρίηδιη διιαπ) (θγγ αἠρανευί!, 

Νὶδὶ αιἰν ταἰϊοπθ) Άαπς, γεγυὶδ ιηρθῖς ΟΡΘΙΗ [6Γ6ΠΑΒ, 
Ῥυπμαί [Ιἀάρηίος, ϱἳ δοπἰθη!ἰαπι δθομἱή8 Ρρἱυγπογπη : 
Ομεπιλάπιοάυτη εοτρι5 ῥτίπιυπῃ ϱ ἴθγγα ποὈἰρ ἑθπιρεταέυπη, 
αὃ ο αεο μυπ]αΠ σομιῖς οΓίπο Γμἱέ, ηος ἀθθίηιί 

ἱ Αἰἱος ος 4 ἰφ 66ππροί Ριο[ετεΏβ Ποπίηθθ οχ Ρτίτηα οοπά{(α γὰάϊες; 
οἱο 4οΠίθ Παπ 4 Ώ6ο ἱπδρ]γαίδηι, θχίπ 
Αά ἨυΠ]ᾶη28 [ΟΓΠΙΔς 4οοθἆθτο Ππιοάο Παίδη), 
Εκ ρείηιο 110 βεπιίηο ἀἰδιγιυμίαπα ρ]υ]δας, 
90 [νλοίν η πιοπιῦσίδ ΡογρδίαΠ1 [ΟΓΠΙΑΠΙ ἠαὈοδμίδπι. 
Ῥγορίεγοα ριποἱραέυπι ἱμίθ]οοιί]θπη παοία οςί. Ὀί αιιίθΏ ἵη οσὶρυὶς 
Εἰδίιςθ πιβρης οχἰὶο φυἱάάδπι οἱ ἱπεοποίπηιπ θοπαί εἰδίΐς, : 
ΕἰΠιΦΙ οβηποηάϊς8 ρετίές ϱἰίε εἰυΐοθας Υγ6γυΡῃ αἱ ἱῃ 1Ια1ι5 γεηοτὶωἰ 
Ι.αιἰογες εἱρία., (1η ροι[δειίογέπι εἀμηί 8ου πι : 
95 Βἱο οἱ απίπια ἀουι]ίθιφ ἵῃ πιοιουσὶ» ἀαυ]]ίβ, 
Οαπι οοἱίάΐορα [αοία δυπί, εοἰ]αορέ, (οἰβπισιο πιεπίο οσρ]]οαί. 

Ροβί(αἁ!η αὐἰέπῃ 6Η πι οοπάἰά(κ πουμ]ηθαι ἠωυιοτέα]ής Εηίυς, 
Όι ρ]ογία [γωθγσίυσ πονᾶ, δἱ ἰογ/8πι γο η εη8 
Εχιγοεπιί5 ἀἱεῦνβ, Ὠίπο αά Ώουπι Όδυς Ρειμοτοῖ, 
400 Νοαιιο ἱρσαπῃ γοἰ]αμῖί ρίαπο Ιύθτμπι, πδ(ι οἰἶαπι υπιπἰηο 
Οοηςιγ]ηχ!ῖι; 5εἆ Ι6βοιὴ ηδίαγ δίαίυεης δἱ Ώοπα (πΦα4μο ἱπῃρεῃ 
Ε]υς ροείοςί, ἵη Υαθας βοππρεγ Πογοηιῖθ ραγαάἰδὶ 
Οοἱἱοσανἰί ευπι υέγίπφιιο Ηυγαίαπι, 4υο 56 ΙΠΟΙΙΠαΓΟΙ θχ5ΡοςίΔΗΑΒ, 
Νιιάππι 4Όδαιο δεδίθγθ οἳ ργατα θἰπιμ]αίίοηο. 
105 γἱία οὐριοςιὶό οταί, αἱ μαἰμί νἰἀείυς, Πο ραταάΐφιις, 
ἴἵπ αµο ευπῃ Ιοοσνίέ, υἱ ορογαγδείυς, οἱ πιληάαίμι δοΓγαΓοἱ. 

19 ᾽Αἴσζτως. Οοπι]νο[. Ἱορὶέ ἵπ οοἆ. Περ. ἀθτμαῖς, 
οἱ νοτι]ί : Αάμιίεσείιγ ορἰγαςμ[ο. 

δ0 Π.1άσει. Ιἰὰ ερ. 993. ΕάΙἰ. πλάσι.. 
85 θαρσαἸέως. ία Βοερ. 993. ΕΙ. θαρσαλέος. 

94 Εὐρύποροι. Τ9ἱ. εὑρύπορος. 
96 Ἀνγέφηνεν». Πα Ταιΐς. οἱ Ὀσίς]. Εάῑι. ἑνέφῃνεν. 
106 Λόγων δρηστῆρα γεωργόν». Φομο[. Βορ. 98, 

ἑργάζξεσθαι χαὶ φυλάσσειν δοθεῖσαν αὐτῷ ἑντολήν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ, 

Ροδί αυίθπ η τοἱ]ᾳμῖς οπγΠ66 εχ εαγηίθς οτιπ ϱῃ Πα (ογαπιηῖις Ιαιΐὶς αἀπροτία Ρογίέπι 
Βιίοιι:ξ : οσἰεγ]άς πιδη8 ΥΝοΓΟ Ἰ]αρδα Ἰαίοπίος 
Ριἱνογος πιο]ὶ 5656 οοπ]ηπρίε, υἱ 116 
Νονίι, ᾳαἱ ργίπιυπι ο[Πρίοπι ουπῃ οᾶγης Ηραν]; 
ΝΙ {οτίο Ιπιτορίάις αἱθ(αβΠι Πυ[ίοδη6 δ6οι{υ8, 
ου πιθα ρτρφ]ἀ]ο ἀε[οπάετο γοτΏα ἱαὐογο : 
Νειηρο αὐσά τι «οἑρί», αμοά ΡΕΙΙΠΙΠΗ ο ας 

αχίε, 
Ροςί «ΟΠΟΓΘΗΙΙΗ η ΠΟΦ ΠΙΠΙαΠ μορῖῖθ οτἰρο 
Ετοι]ῖι, ας 96πιρος Ργίπια οχ γαάίςς γ]οἱβδίιη 
Εκ αἱῖν αἱ παφοθηίυς; θἷό 4ποφυο Ρ]3ηθ 
Μες 68, 414 Ργίπμπῃ Ώ6ι5 ἱπεορίταν]ὶ αὐ αἶίο, 
Οτι τοςς1!ς, Ἠΐπο ἀθίωάν οοἷἰ ο 6ΟΓΡΟΓΟ προς 
ΕΠοίο, ἵη ρίωτες ἀῑνίδα ες επιῖηο ΡΓΙΙΗΟ : 
Ει [ογϱιᾶΠ {η πιοπιυτίδ πιθγια!1θιθ δαιο (πο, 
Ιἀοΐτεο ἱπιροςίυπα ἀῑγίπο ΠΙάΠεΓΘ παςία εδί. 
Ασί υἱ, ἠαυεί ΡΑΓΥΗΠη ουπι Ηδία Ιοηβα [ΟΓ8Π)ΘΗ, 
Αηβυδίυιῦ αμἱάάαπι γοβοιιαί ἑομθτίεφιιθ πιοἰοδίυΠι 
Αυγίοιη]ϊς ἵπροης Παίας, φααηυη10οί αγίο 
Ρτα"θίαΠίοιη αυἱαήμπι Ρρ]ᾶσθαί ΕΡὶ Πηξετο : φαοἆ αἱ 

Δυ]Φάιιη Ἰηγδρίαϊ, Φ0Ρ5 ὁ8ί (ύπι ἀθπίηιὸ Ρίσπυς : 
ιο απίιης ἡμήγηϊ5 {π μποπιυγί6 [αηριἰΐὰ ΡΥ ΗΕ, 
Μοχ ουΠ ΠΙΟ ΡΓΑ ΘΗΙΗΗ ]4π] οοἱἰεβογο νίρογοιη, 
(ο ι1οθὲ, νἰγθδᾳ6 639 ]αηι ἀείορίί 9Π1Π6Ρ. 

ΑΙ αι]α πιογίαἰεβ Ιοππίπεπι οσἱοριῖς αἲ αυΓ.5 
Εἰιις οχ(ι]θταί, πιυίαί]ς φεάῖθις {ο 
Όι ἰαπάεπι βρἰοπάοτθ ποτο [τιθγσέυς, οἳ ἰεεῖηόὸ 
Ρειρετοί 4: ΦΙΡΕΓΙΙΩ ἀοπαίάς Νυμιίπο Νυιηθη, 
Ποο 5ἱ0ἱ ΡτορύηθηΘ, ηΟη οπιπὶ οχ ρδξίς δο]υίυμι 
Ὕ]νεγο Ι1το 800 νοἱμ]έ, που ΓΙΙΥ8Η8 θΗππάθῃι 
Οοιδιίαιη Ργουδυς (ου μἱε, νθγυπι οριίπια «υὐσαιο. 
Ναι 4ο ΠΙθάἰ0 Ε6βοΙΠ ουΙΏ οοτθ µοίαβροί, 
Ριοίίηυς τω νὶτ]άἰς ραγαἁἰδὶ 6ος ἰωσαν]ί 
Αμοϊριίθπα (ουθθγναης Ραγίεπη ἱπο[ίπαγος η ΓΑ Ρ))ν 
Νιάσπῃ οέῖθπη, οἱ θὐεἰδγίδρΗΡυη [γαιιἀἰδη δια ρηςς. 
Λο υἰι οΦἰδείο 6εηιι5 ραΓαάΐδιις, ορίπος, : 
Πίο εγαξ, ἱη ου]8 πιο] Ροσἱ0ΠθΘ ΡΑΓΘΠΤΟΠΙ 
Εἰχργαί μαριλΏἱ ϱοηογί8, Ρίᾶ 68Π54 ΡΓΟῦΟΣΗ69 
Όι ο«οἱετεῖ πιοηιῖφ [δίμς, αἰθογοίαιιο ἑοἰεπάο. 
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Α θνητῶν τ᾽ ἀθανάτων τε νοημονα φῶτα μεσηγὺ, Ἠμέτερον δ᾽ ἀῑοις φυχῆς πέρι μῦθον ἄριστου. 

᾿Ενθεν ἑ)λὼν, τέργιν δὲ μιχρὴν ἀναμίξομεν οἴμῃ. 

δρ Ἡν ποτε ἣν ὅτε χόσμον ἐπήξατο νοῦ Λόγος αἰπὺς, 

Ἑσπόμενος µεγάλοιο νόῳ Πατρὺς, οὐ πρὶν ἑόντα. 

Εἶσεν ὅδ', ἑχτετέλεστο ὅσον θέλεν. Ώς δὲ τὰ πάντα 

Κόσμος ἕην, Υαίΐη τε χαὶ οὐρανὸς δὲ θάλασσα, 
Αίζετο χαὶ σοφίης ἐπιίστορα μητρὸς ἁπάντων, 

ϐ0 Καὶ χθονίων βασιλήα θεουδέα, καὶ τόδ' ἔειπεν 
« "Ηδη μὲν χαθαροὶ χαὶ ἀείζωοι θεράποντες 
θὑρανὸν εὑρὺν ἔχουσιν ἀγνοὶ νόες, ἄγγελοι ἐσθλοὶ, 
Ὑμνοπόλοι µέλποντες ἐμὸν χλέος οὕποτε λῆγον: 
Γαἶα δ ἔτι ζώοισιν ἀγάλλεται ἀφραδέεσσι. 

05 Ξυνὸν δ' ἀμφοτέρωθεν ἐμοὶ γένος εὔαδε πῆξαι 

45ἳ 

Τερτόμενόν τ' ἔργοισιν ἐμοῖς, χαὶ ἐχέφρονα μύστην 

Οὑρανίων, Υαίης τε µέγα κράτος, ἄγγελον ἄλλον 
Ἐκ χθονὸς, ὑμνητῆρα ἐμῶν µενέων «ε, νόου τε. 

10 Ὡς ἄρ᾽ ἔφη. χαὶ μοῖραν ἑλὼν νεοπηχέος αἴης, 
Χείρεσιν ἀθανάτῃσιν ἐμὴν ἑστήσατο μορφὴν, 
Τἡ δ' ἄρ᾽ ἑῆς ζωῆς µοιρῄσατο. Ἐν γὰρ ἔἕηχε 
Πνεῦμα, τὸ δὴ θεότητος ἀειδέος ἐστὶν ἀποῤῥώξἕ- 
Ἐκ δὲ χοὺς πνοιῆς τε πάγην βροτὸς ἀθανάτοιο 
1δ Εἰχών ' ἡ γὰρ ἄνασσα νόου φύσις ἀμφοτέροισι. 
Τοῦνεχα χαὶ βίοτον τὸν μὲν στέργω διὰ Υγαῖαν, 

Τοῦ δ ἔρον ἓν στἠθεσσιν ἔχω θείαν διὰ μοῖραν. 
δε μὲν ἀρχεγόνοιο βροτοῦ δέσις. Αὐτὰρ ἔπειτα 

Νοβρίγᾶπι αμάἱ ἆθ απίτηα οριἰπιαπη ἀοείγίηκτη : 
ν΄ Πίμο ἱπορίορς, αἱ]αυἱά οὐ]εείαιηεπεί αἀπιίθεθὺο βογπιοηὶ. 

δό Μυπἀάυπι οἰἶσπι ουπάἰαῑἰ ΦΗΗΠΙ9 πιθι]ς υ0ἱέμιο Ὑδγύυυπι, 
Ρατεῃς πιαρηϊ Ραἰγὶ6 οουβ!1ο0, Δηίοα ΟΠ ϱοχδἰβιθμίθη. 
Ὀἰχίε ο, οἱ [αυἴαπι οϱῖ αυἱάᾳμίά νοῖεραί. Οιπὶ ἁιίοίῃ οπιηἰα οδδδία 
Μιπάαπι [ία «οηειυἱβδοπί, ἴουύγα, ἑ4.14πι οἱ Ώ)4Γ6, 
ουῶεεῦαί αρπἰίογεσι β 15 δαρ]εσι ρεπ/έεὶοῖς οωηπίυπῃ, 
60 Ει (ογγοβιτίαπῃ τοβδιΏ Ώ9ο δἰπι]Ἴθοι; 1ο οἱο [αΐ.ς : 
ε δ4πῃ μἱάεπι ρυτὶ οἱ δέπιρες νἰοξωσὶ πη]ηϊσισὶ 
.αίυσι Ιαὐϊιαηί ού, Πιθηίθς βαποί, Ὀοηίἱ πυηεἰ], 
Ει ἡγμπιμῖθ ρειρείυὴς ϱἱογίᾶιη ΠιεαΠ οδἱεῦγαγς ΏυΜ( απ ἀθθίησηε, 
Τουγα αυἴθπι αάμιο ὑσυίς ἰηίυσι ϱαυάοὶί απἱριαίθυς, 
65 Ιίαπιιο οὐυπ/αίυπι ος ἀνυρις η μἱ ρ]ασοοῖ 6εηιι εοπάετο, 
Μογια[θς ἱπίογ οἱ ἱπιπιογίαίθα, Ιηϊε]σεπίία ργφά έπη ἱοπιίηοπι, αἱ πυοάίυς οἱε, 
Ουἱεοίδιυταο ορογίθας πιεῖς, Ργυάἀθπίδτη Ιηγοδίὶραίογοπι 
ὁφίοφιίσιη, (6υτ παρ υπι ἱπιρογαίοῦσῶ, αηρεἰυτο αἱἰογυ!η 
Εκ (6ΓΓ4, ΡΓΦοοηΏθΘίη Πιο ροίθοηιῖςο οἱ φαρἱοηίίδ. » 
70 δὶς ἀῑχίί, εἳ ΡαΓίθΙη Φος οτθΔί99 Γ6υθης (ου 
Νοιίμιις δυἱς {πιποι{α[ίσαφ, ηΙθΑΠΙ οχργεας]ἰ {οεπ]απι ; . 
ὑπαί οἴίαπι νἱίθπι δυαΠη ἱππρογεν]ί. ἵω 61) οηἱπι ἱπιιηίσὶε : 
δρίτίίσπι φυἱ α Ε]τιπίέαϊο Γοπιω οχρογίθ Βυῖε. 
οἱο ος. Ρρυ]νετο ἀϊνίποφιιθ Ποια οοπεγείαθ δυϱ ηοππο, Ιππιοτία]ΐς Ὀνὶ 
Ἴδ ΙΙΠαΡΟ; πθηί{9 ουἱ 1 ηδέυγα Ἱπιρογαί αίτίᾳαο. 
Οιιαπιοῦρθεσ γἱίαπι Ίππο ἀΠίρο ἴδγγο οχυθα 
Ει αἰιογίας ἀοειάθείυπι ἱπ οοτ{ς Ἰ406ο, ἀἰνηκήι οὗ ραγιἱου]απη. 

ΤωΙφ (αἱ ρτίπιάπι ογελ(ὶ λοπιἱηίς οοἱΙραέίο. γΎεγυπῃ ἀείμοερς 

οῦ Ἡν ποτε ἦν. Εταί αἰἰημαπάο ἴεπιρνα. εἰο. 
δ9 Αίζτο. ιό νδγδι οἳ οεξυάθοῖπῃ δδᾳυεπίθς |ε- 
ο. εο6ξ. 1, ἵπ ροοπιαίο ]411 Ιαυάαίὺ πιογα]. ἰε ὃι 

π. ἑακάενι νἰγοκ]ιαιέ. ΒΙΙΙ. ὃ. 

06 Μεσηγύ. αμ. 991. ν. 
14 Πάγην. Ίνα Πομ. 9ὐ|. ο 9 παγή. 
Ιὅ Ἡ Τὰρ ἄνασσα. ἨΜεπιὶς επἰπι ναίατα αι τίφωε 

ἐπιρεγαί, απῖπιο εεἰ [εί εί εογροΓἰ. 

ΜΕΤΗΙΟΩΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ΟτεᾷςΓθ αἱ [α5 654), αυἱΏ Ἰήο 4οφυθ πιαχίηιιος ῃ θµ9 τοιίοπθ ογδηξ. ΜΙΠ{ ροττο εοπάςτο αέγίπαιε 
γ0;, 

Πἰσοσγο πιθ ΥΙΙΦ ΠΙΘΙΙΟΓΕΠΙ ηΟΠ 6586 ο εληής 
Ορίίιης πι 49 ποπίο /ἱάοφ ἀοοἰτίπαηυθ Πποβίγα 

Οιιᾶ Πα) δἷί, ὑτοτίίες τοίσοταπι : ἴυ «οἀυ]μς αιά]. 
Αίιυο 66ο ΤτοΓΡΟΓΙΙΗ (410 οατηῖπα ἀπ]οίιβ 4ὐγο6 
Νοριτα {μις [οτ]απί), ιο ἁοπαιη εχογἠία ἀάραιι. 
Ρεϊποϊρίο πιιπάνηι ος ΠἰλΙΙο ρτγουυσίε π ογίυ1η 
Οοπβ!1ἱΦ ρΆτοης Φίογπυβ Φοτιπο Τοησ(ῖδ. 
Ειχίι, οἱ οὔεσίαπ οδὶ φιἱάηυἱἀ ἁῑνίπα νο]υπίας 
Πραίυς (111. Όιἱ νογο απ οποία ἀθεογόπ] 
Α:εΕΡΟΓΘ δή], ἵαμ) ο0]ἱ [ογνίόιις ασίς, 
ΟΠ πιᾶ(ς, αιδπι (6/16, βδρὰ ϱὐἱ βορµἰαηλτιο 

ΡοσΘΙΙΠΟΙΙ 
Νοφοσγοί, ἱπρετῖαππηιο ἵη (0ΓΓ6Α οωποῖα (ομογεῖ, 
Ώουγαῖ αάΏας, (465 θι]δίι ροέίοτο νους : 
ε Ίλίη ρυηὶ οπιηίΟ αογνἰ, 4ο ίππο Γιμυγ]. 
μηί πηῖ, {αἱ «6:08 ἠαβίέοπι οοήδνᾳαο ὑδαίας, 
Αηρεϊϊζ 40 δαποί πιεµίςδ, οαἱθις Ίου οριις 

[απ]η οοί 
Οᾳπηηΐοιι ορἱεῦγατο Πηθος ἵπ αροι]α ος. 
υπ οἴίαπι ἐε]]μς απιιηαπιίΌυς οχαἰ{ι ἐΙἱς, 

(οι ήαί:η ρέπιις οβί οογ1, πιογέαΙία ηυοά ςἷι 
Ιίορ. 6ἱ Ίνα γἱρίάϊς «ιβ ποπ οὐποσία πιογιῖ, 
Νέιρε Ἰοιμίπθμι ἱηδίγυσίμπι ταἱορίδ πιαπογο, 

[ᾳαῖᾳας 
ζαυἆσαί οἱ Ἰαδίγαις οου]ἱ6 4 Φουπήυθ ογθαγ!, 
Οοπιόιηρ]αηδηιο φΩἱπιο εΦ]θειῖὰ ουηοί φαραςἱ : 
Τ6ΓΓ/06 ἱπιρθγίσιη {επεαί, δἰέᾳιθ απρείυφ αἰίιος, 
Ε ιογγᾶ ΠΟΠΙέΠ(ΙΙ6 πποπι ἀθχίγαπιφιθ ροίδηϊδπι 
016 Ρίο, δορΏίοπΊᾳΙθ «3Π6Η5. » Ηχο [9 Ίοσσευς, 
Ρατι]ειι]4Πι ἵογγα:, θὐ 81η ρα {ο βιτυχοταί αμίο, 
θἰν]ηϊν διπιρείέ πιαπἰυμς, [ΟΓΠΙΠΙ4ἱ6 οτοαν]ἰ 
Ὀτοιῖηιις {ρ5θ ΠΙΘΔΙΩ, γ{απηφ ο ἱιωροειε 1. 
Ῥηδυπια οιθηΐαι {ηδογαίι, ααοά μμιπίπο Βωσχὶι οὐ 

Δ8Ιὲο. 
δἱο οµϱο εα]εςιὶ Βαίαφυο οἱ ραἱνογο ἴδγγο ' 
η ΟΟΠΟΓΘΙΙΙ5 ᾖοπιο, ραίτί ἱπιπιογίαίὶς ἴπιαρο 
Περία Π]εηθ φἰᾳι]άθπι ρα ἀοιπίηδίις υἱτίαυς, 
Οι Πί υἱ νάπο νἱέαηι οοιηρἰεσίας οογροςἰὶο 6ςρο, 
Οιιοά ποϊπὶ ἵ6γγοΏωπι οδί; 40 γυγδυφ νιία (έ11ρὰ 
Ὀινῖπαπι οὗ Ραγίθηι βε]πιυ]ος ιπἰηὶ θυυόαι ἀιποτίς. 

Επ ας ρωρεπί Πιθγίέ αἰγυοίαγα ρατερίίφ. 
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Σῶμα μὲν ἓχ σαρχῶν, Ψυχὴ δ' ἐπιμίσγετ᾽ ἁῖστως, Α Καὶ µάλα ἵδριος ἀνδρὶὺς, ἐπὴν δ' εἰς χεῖρας ἴκωνται 
«50 Ἔκτοῦεν εἰσπίπτουσα πλάσει χοός. Οἶδεν ὁ µίξας 
Πῶς πρῶτόν τ᾽ ἔπνενσε, χαὶ εἰχόνα δήσατο γαίῃ 
Βἱ μὴ τόνδε λόγον τις, ἐμοῖς ἐπέεσσιν ἀρήγων, 
Θήσει θαρσαλέως τε, χαὶ ἑσπόμενος πλεόνεσσιν ᾽ 

Ὡς χα) σῶμα τὸ πρῶτον ἀπὺ χθονὸς ἅμμι χκερασθὲν, 
δὺ Ὕστερον ἀνδρομέη ῥύσις ἔπλετο, οὐδ' ἀπολῆγει 
”λλλοτε ἄλλον ἔχουσα βροτὸὺν πλαστῆς ἀπὸ ῥίτης, 

Καὶ ψυχη πνευσθεῖσα Θεοῦ πάρα, χεῖθεν ἔπειτα 

᾿Ανδρομέοισι τύποισι συνέρχετα;. ἀρτιγένεθλος, 
Σπέρµατος ἓκ πρώτοιο µεριζοµένη πλεόνεσσι, 

90 θνητοῖς ἓν µελέεσσιν ἀεὶ μένον εἶδος ἔχουσα. 
Τοῦνεχεν ἡγεσίην νοερὴν λάχεν. Ὡς δ ἑνὶ τυτθοῖς 

Πνεῦμα μέγα στεινόν τε χαὶ ἔχτροπον ἴαχεν αὐλοῖς, 

ΟΩοτριιδ 4 6ΆΤΓηε 

Εὐρύποροι, τηµόσδε τελειοτέρην χέον Ίχην, 
9ὃ Ὢ: {Υ᾽ ἀνδρανέεσσιν ἓν ἄφεσιν ἁδρανέουσα, 

Πηγνυμένοις συνέλαµψε, νόον δέ τε πᾶντ᾽ ἀνέφηνεν. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξεν ἓὸν βροτὸν ἄφθιτος Υἱὸς, 
Ὄφρα χε χῦδος ἔχηῃσι νέον, χαὶ γαῖαν ἀμείψας 
"Ἠμασιν ὑστατίοισι Θεῷ Θεὸς ἔνθεν ὁδεύσῃ, 

100 Οὔτε µιν οὔτ ἀνέηχεν ἐλεύθερον, οὔτε τι πάµπαν 
Δήσατο᾽ θεὶς δὲ νόµον τε φύσει, καὶ ἐσθλὰἀ χαράξας 
Ἑν χραδ!ῃ, γυάλοισιν ἀξειθαλέος παραδείσου 

Θηχέ µιν ἀμφιτάλαντον, ὅπη ῥέψειε δοχεύων, 
Γυμνὸν ἅτερ χαχίης τε χαὶ εἴδεος ἀμφιθέτοιο. 

105 Ζωὴ δ᾽ οὐρανίη πέλεται παράδεισος ἔμοιχε, 

Τοῦ ῥά µιν ἑντὸς ἔθηχε λόγων δρηστῆρα γεωργόν. 

γοραραίυ5, αΠἱπια ΔΙΙί6ΠΙ Ἱπιπηΐσοθίμς πιοζο Ἱποοφμῖϊΐο, 
α{μ0-α{7 50 νι νροους Π]αρςα ἔοίγοπο λαΐο βρπιεμίο. Νονίέ φαἱ παἰδευ]ε, 
Οιοπιοάο οἱ ρεἱΠηήπη Ἰηδυ(Πανορ]έ, εἰ Ιπιαρίηεπι δµαπ] ἔθγγο αἱρανγος]ε, 
Νὶςδὶ αλ» Γα{1ομπαμ) απο, τογυῖδ ιηθὶδ ΟΡΘΙΗ [6Γ6Π8, | 
Ῥυπαί Ιἀάθηίος, θἱ δεηἰςη!ἰαπι δθουἱ8 ρἱαγίπογαπ : 
Ομεπιαάπ]ού η «οὔΡιΙ5 ΡΓΙΠΙΗΠΗ 6 {6ΓΓὰ ποὺίθ ἐεπιρογαξυΠι, 
ἄὃ ο. ἨυΠιαΠ κοιμιῖς ογἱμο Γμέ, ηος ἀθρίηιί 

! ΑΙἱος οχ 4 ἰδ δ6ππρογ ϱ)ο(6γεηβ Ποπιίηθς οχ είς οοπάϊ(ὰ γλάΐες; 
6 οἱο 4οΠίθ αΠἶΠΙΑΠΙ 4 Ώ6ο ἱπβρίγαίᾶβπι, θχίη 

Αά ΠΙΗΠΙΔΩΑΘ [0ΓΠ145 460ΘάΕΓΘ πιοάο ΠΔίΔΠΙ, 
Εκ ρΓῖμ]ο Πο θεηιίηο ἀἰκίγίιυιίασι ρ]ασ] ους, 
90 Προς η πιοπιρεὶβ ρογρδἰαπι [οΓΠ]ᾶπι Πα Ὀδηίθηη. 
Ῥγορίέτοα ρτ]ποὶραίυρ) ἱμο[θοιίίθπῃ παοία οδἰ. Ὀϊ αμίθιη ἵπ οχἰριυ] 
Εἰαίιθ πιβρηυς οχἰἰο αι ἀἆαπι εί ἱπεοπεῖπηυπι δοπαί ελ], 
ΕλΔΏΙΦΙ οβΠ6Ράΐ5 ρογ]15 οἱ ἰυίοθη» γθγυη) βἱ ἵῃ ΙΙαΙ49 γοροτ]υέ 
Ι.4ἱ1ογες Ευἱ, έαπο ρει[δεῖογεπα δἀμηί δο0 ση : 
96 δὶο οἱ ἁπἱπια ἀθθιίδιφ {η πεπηυτὶν ἀομίῖς, 
Οωπι φοἱιάΐογα Γοία θυη!ί, οοἰ]αοςῖ, (οἰβπιαιιο πιοπίοπι οσρ]ίυαι. 

Ροβί(αα!η αμέέπῃ θΗΗΠ1 οοπ(Ίά(ί ποιμίπθπι ἠωμιοτεα]ής Εἰίυς, 
Όι ρ]ογια {γιθγείως πονα, οἱ ἱογγαπῃ γοπαυεης 
Εχιγεπιῖς ἀϊ6ὺις, ἡ]πο αἱ Ώουπι Όδις ρθιβεγεξ, 
400 Νοφιο ἵρουπι το]ίᾳ]έ ρΊαπο Ιύδγαπι, ποσιθ θἱἶβίῃ, υπιπἰπο 
Οοηκίγίηχίε; 5εᾱ Ί6βο ΠΑΜΙΓΦ νἰαίαθης οἱ Ώοπα 4υΦ6μο ἱπῆρεης 
Ε]υς Ρροείοσί, ἵη Υα)έθις 6εππρογ Πογοηιῖθ ραγααἰδὶ 
(οἱἱοσανἰί 6υπῃ υγίπφο Ἠὐγαέαπι, 4ο 56 Ιποἱἱπατεί οχδροςίαπ8, 
Νιάυπι 4Όδαιθ δοείθΓγθ οἳ γατα θἰπυ]αίίοηο. 
105 ία οὐρ]οείῖᾳ οραί, αἱ πηἱμὶ νἰἀεέως, Νίο ραγαἀΐεις, 
ἵπ 4ὐο ευπ Ιοσαν]ίί, μὲ ὀροταγείισ, οἱ πιαπάδίμι β61 γαγοί. 

19 ᾽Αἴστως. Ωοπιλο[. Ἱορίί ἵη οοἆ. Περ. ἀθτμαῖς, 
οἱ νογεί : Αάμιίεσείιγ ερἰγαςι[ο. 

50 Π.1άσει. ἴια Ἠομ. 992. ΕΦΙΙ, πλάσιν. 
8ύ θαρσα.λέως. 14 Βερ. 904. ΕάῑΙ. θαρσαλέος. 

94 Εὐρύποροι. Υδι. εὐρύπορος. 
96 Ἀνέφηγεν. Ιια πϊϊς. οἱ Ὀοῖε]. Εάῑι. ἑνέφῃνεν. 
106 Λόγων δρηστῆρα γεωργόν. Φομο]. Βορ. 94, 

ἐργάξεσθαι χαὶ φυλάσσειν δοθεῖσαν αὐτῷ ἑντολήν. 

ΜΕΤΒΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ, 

Ρορι αιίοπι ἵῃ γο]]ᾳμῖς ογη65 ος ελγηΐθις οτίήπῃ ῃ [ία Γογαπιϊπίδιις Ιαιῖς αἀσροτία ροτ]ίμπι 
Βιίουῃ.ε : οσιετ]ἠς πιθηδ Υογο ἱαρδα ]αιοπίθς 
Ριἱνογος πιο]ὶ 5656 οοπ]ιηρῖί, υἱ 1116 
Νονίι, αἱ Ρρίπηυπι ο[Πρί6ῖη οἵπῃ οαγηο Ἡρανίί; 
ΝΙ {ογιο ἱπἰτορίάας φυἱθασασι Πυ[ίοδφθ δ6ευ18, 
ου ππεα ργοἱἀὶο ἀε[επάςτο γετΏα Ἰαμογοί : 
Νειπρο ασ αἱ «οζρί, ααοά ρυίησπι ϱ Ρα 

αχίε, 
Ρος οΟΠΟΓΟΜΙΙΠ ἵπ ΠΟΡ Βπιαπ µοηίί8 οτἰρο 
Ετσι]ι, 8ο 96Π1ΡΟΓ ΡΓίπιὰ οχ γλ4ἱεθ γἱοἱθδίιη 
Εκ αἰἰῖς αἱ]. παδεθηί 5» δἷἱό 4ὔοσυθ Ρρ]άηο 
Νους 6, 41 πι Ρτίημπι Όθυς Ἱπερίγανὶί 8ἳ α]έο, 
Οτι γοςσ115, μ]πο ἀείπάο οοἵί ο1Η «ογροστο προς 
ΕΠΠειο, Ἱη Ρ]αγες ἀῑγίδα ος 5επιῖηο ΡΓΙΗΟ : 
Ει {ογριᾶπα η πιοπιῦτίς ποσιαἰἰθις α9σιο μισίρ. 
Ιἀοἱτοο ἱπιροσίμπι ἀγίηο ΙΙΙ εΓΘ πασία οβί. 
Αςὶ υἱ, Ἰαυθί ΡΑΓΥΗΠΙ οι ΕΟία Ίοηρα [01 4ΠΙΘΗ, 
Δυβιυδίιῦ φυἱἀόάαπι τοδομιαῖ ἐοιιδγίεφιις πιο]οδίαη 
Αυιγὶοιϊς ἵηροης Παίας, α παπι υοί αγίθ ᾿ 
Ρταριαπίοιη αμα μπι ρ]ᾶσθαίι Ευἱ ΠηΡετο : φαοὰ οἱ 

Λυ]φάιπη Ἰηγερίαί, δ0Π5 68ί έυμῃ ἀθηίηιιὸ Ρίεηις : 
οἱο αΠίιηα Ἱμγηίς ἱπ επθιηυγίς αηᾳιΐδὰ ΡΕ, 
Μος ουΠ] ΠΙΘΙΗυΓΑ θύ1Π ]4πῃ οοἱίθρεγο νἰροτοιη, 
(οιιοδὲ, γἱγθδαιι6 636 Ἰαυ ἀθίορὶί 9Π1Π66. 

Αί αι] ΡΙοΓίαἰθβ ἱιοπιίπεπη οσ]οφιῖρ αἲ 4ὐΓ48 
Εἰιιδ οχί]σραί, πιαίαιὶς οοὐἶριις ἱ]ο | 
Όι (1μάεπι βρἱοπάογο ποτο [γιθγδίως, ο Ιεί]ηο 
Ρειρεγεί αἆ δυρεγυ!η ἀουθίυς Ναίηο ηδη, 
Πυο »ἱ0ῖ ΡΓΟΡυύΠΘΗΒ, ποηῦ οπιπὶ οχ ρασίς δο]μίυμι 
γϊνογα {Γο δυο νο]μ]έ, η6ο ΓΙΓ9Η ουππάσῃι 
Οοιιδιτὐίαη ΡΡΟΓθΗ5 {οιμίε, Ύθγωηι ορίίπια «ὐσᾳαιιο. 
ΝαΑΕιιΓΦ 4ο ΠΙθάἰ0 Ε6βδΙΠ ου!Ώ οογ6 µοίἰαβδοί, 
Ριοιίηυ8 {η γἱτ]άϊς ραταάἰβί 666 Ιωδανἰ! 
Αμοϊριίθι (οὔθθγναῃθ ρα ΓίεΠῃ ἱπο[]πατος η ΙΕΤΟΠ))ν 
Νιάση εείαιη, οἱ θδεΙδγίβράρυπῃ (γαιιάἰδᾳ ιδια ]έρμα». 
Ας νὶις οΦ]εδίθ 6επιις ρ8γα δις, ορίπος, : 
Πιο ογαξ, ἵη ου]18 πιθ]ᾷ ΓΡοβίοηθ Ρ8ΓΘΠΙΟΠΙ 
Εἰχογαί μαριαΏὶ σοηοΓίς, ρίᾷ 66ῃ54 ΡΓΟῦΟΦΗ 16 
Όι «οἰετεῖ πιοηιῖ9 [είως, ἀἱθγοίηιιο οοἰεπάο. 



ου 
ὑἵου µιν ἀπέεργε τελειοτέροιο φντοῖο » 

Ἑσθλοῦ τ’ ἡδὲ καχοῖο διάκρισιν ἑντὸς ἔχοντος 

Τὴν τελέην. Τελέη γὰρ ἀεξομένοισιν ἀρείων, 

{10 Αλλ' οὐχ ἀρχομένοισιν ' ἐπεὶ τόσον ἐστὶ βαρεῖα, 
"Ὅσσον νηπιάχοισι τελειοτέρη τις ἑδωδή. 

Αλλ' ἐπεὶ οὖν φθονεροῖο παλαίσµασιν ἀνδροφόνοιο, - 

Θηλυτέροιο λόγοιο παραιφασίῃσι πιθήσας, 

Γεύσατο μὲν χαρποῖο προώριος ἠδυδόροιο, 

{1 Δερματίνους δὲ χιτῶνας ἐφέσσατο σάρκα Ραρεῖαν 

Νεχροφόρος (θανάτῳ Υὰρ ἁμαρτάδα Χριστὸς ἔχορσεν)ι 

Ἠλθε μὲν ἅλσεος ἑκτὸς ἐπὶ χθόνα τῆς γένος εν, 

Καὶ ζωὴν πολύμοχθον ἑδέξατο. Τῷ δ ἄρ᾽ ἔθηχε Ὁ 

Σῇλον ἐὸν πυρόεντα φυτῷ κληϊδ᾽ ἐριτίμῳ, 

Όπα εἰ ἱμιογάϊτιί ρεγ[εειίογο αγ,ογθ, 

9 ΟΙΕΟΟΠΙΙ ΤΠ ΕΟΙ.. ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΙΠΕΗ Ι. ΤΠΕΟΙ.ΟΟΙΟΛ. 

Α [90 Μήτις ᾽Αδὰμ, ὁ πρόσθε, προώριος ἐντὸς ἵχηται, 

λὁ 

Πρὶν πτόρθου γλυχεροῖο φυγεῖν δαπτρεῖαν ἑδωδὴνν 
Καὶ ζωῆς πελάσειε φυτῷ καχός ' ὡς ὃ ὑπ ἁήταις 

Χειμερίοις παλίνορσος ἀλίπλοος ᾖλθεν ὀπίσσω, 
Αὖθις δ' ἠὲ πνοιῇσιν ἑλαφροτέρῇσι πετάσας 
125 Ἱστίον, ἃ ἐρέτῃσι µόγῳ πλόον αὖθις ἄνυσσεν, 
Ὃς ἡμεῖς μεγάλοιο θεοῦ ἀπὸ τῆλε πεσόντες, 
Ἔμπαλιν οὐχ ἁμογητὶ φίλον πὶ όον ἑχπερόωμεν. 

Τοίη πρωτογόνοιο νεόσπορος Έλυθεν ἅτη 
Δειλοῖσιν µερόπεσσιν, ὅθεν στάχυς ἑδλάστησε. 

Θ’. Περὶ Διαθηκῶν καὶ Επιφανείας Χριστοῦ. 

Δεῦρ' ἄγε χαὶ δισσοῖο νόµου λόγον ἑξερέεινε.. 

Ου Γοπἱ οἱ πιαί! ἀἡιάἰοδιίοηεπι ᾖαβεῦαί - 
ΡετίεείαΏ. Ῥετ[εοί οπίω οορη]εῖο αἀμ]ή οί υ111ος 
{10 θὔ4η1 πας φἰᾳπίάθπα δείς ρεγ]κἀο βτανίς εοι 

ἳ Αιφταο ἱπίαπιυ]ίς φοΙἱάϊος οἵδις. 
Ροδια ώση ἀυἱθπι ἡιν]αὶ ἀοὶῖς Ἰνοποὶοἳ ἆσν, 
Εοιιίηοα νουί οἱ οομδὶηῖς οὐθοσμές, 
Ομβιατίι Φυαγόοπι υπο δές (οπιρυο [ρυσίμπῃ, 
1256 ΡεΙιοθααιε ἑωπίσα Ιηάμίί «Γ2β8941Η [81109 ΟΔΓΗΩΕΠΙ, 
Μου οὐποσίυθ (πιοτίο θηἱιη ροσσκίσ Οὐπίδίως πιυαν!!), 
Εἱθοσιυς ϱ ῥασαάϊθο γδηῖέ {ῃ (θγγασι ϱ 404 οσίυς εγαῖ, ..ἲ 
1 ΥΙίαπιφυε Ιαυοτίυυς ΡίθηαΠι φυβοερὶι. Ημίο ααίεπι οὐάλάῑι 

γαοἱαγα αγοοτὶ σοίαηι βὔ 01η ἔσηδυπι ϱμαδὶ 
490 Νο αἱ Αόαπιυς, υἱ αηἱς, 

Ρεδουίυπι, 
γῶηπιαίυγυς ἱηρτοάὶαίυρ, 

Ρτ]υεαάδρὶ ἀν]εῖς γαπηῖ ποτορ]ί γ]ίατο ποχίσαπι οἶδυσι, 
Νενθ αά νίτῷ ατὔογθπῃ δοζθοἀαὶ αυἱδρίαπι πιαῖας. Βίουί δυίοῦη ρετ γοπἰος 
Πἱυθγηος οοδείΗ5 αἱς πιαγθ πανίρδης γείγο τοὐ((έ, 
Βυγδυπι αυἲ νεπίῖ πηογίρυφ οχραπάευν 
435 είυπι, αυἱ ορο γδπἱσαπι, ΠΙΑΡΠΟ Ιδῦογθ οµΓεύΠ) «οπβο]ί, 
Ιια ΠΟΒ 4 ΠΙΔΡΡΟ Ώεο Ί0ηρθ ρτο]αραί, 
Βυγδυς πΟη 8ἱΠ6 Ιαῦογθ οἩβΓαπι πανὶραίοπθ ρογβοίπιις. 
Τα[ἱο 6επιρος αχ τθυθηί! θθιηίπο γἰγεύσθης ομρθτνοηἰί οδἱαπι]ίας 
Νικοτὶ6 λος α ργίιπο ΡαγθΠί6, υμάο Εοι]ις ἱπααἰέαίὶς ορίοὰ βογπιηκσ]ε. 

ΙΧ. θε Τεεανιεκἰε εἰ Αάνεκίκ Οἡγὶειὶ.. 
Κα ᾱξε, οἱ υἱτίωκφυο ἱερῖο γα ϊυποπι οχροπάςο; 

ὑλιίας ΠΙ]Ι. 77, Ρ. 115. 

"5 χα βαρεῖαν. στοβοξεῖμς, αἱ 0ὔδδιταγο ιι- 
γαι, πο αἰσίι οἰπιρίίοίίες Αάαπιυιη, Ροβίαυαπι Ρρες- 

. οανὶι, ϱ8Γπ6Ππι ουαβοερἱ»»6, αἱ ογγος Οεἱροπίς Γυί, 
30 Ερὶριιαπἰο οοπ/[υέθέιις Παγοςὶ θ4, ου «αΥπεῃι στα» 
δέν, ἰά εδί, μυ εσροπῖϊ Ογγυς, ΦΥαΌεπι 6ἱ Ιπογίαίενε 
ΡΤο ρεΙ]αοἰάἀο ας ἰθηιἱαδίπιο εοΓροτο ἱπάσ]έ, οαόα- 
ο. βοριανὶι. 

141 Φυγεῖν. Ἱία Βερ. 991, οἱ Ται. δίο ἱεπεπάαπε 
φιαρἰσαίις {ωεγαὶ Εἱήμς ρτο φαχεῖν, φυοά Ἠαλθειε 
θά)(1. 

4960 Πεσόντες. Οοἆ. θἰτὶαιιφ Ἰιαυεί πλέοντες. Β81]- 
"ις ο, πεσόντες. 

1: Στάχυς. Βορ. 9932 στάχυν. δελ]. Πορ. 994, 
ἡ βία συµπάσης ἁδιχίης στάχυς. 

ΙΧ. τιτυι,. Περὶ Διαθήκῶν. Ὑαϊΐελυιις ἡ4ὺοί Περὶ 9 Ση.1ον ἐὸδν' πυρόεντα. ΕΙαπιπευπι ϱ]αάλιπη 
γοςαἰ ο. εἰ οἰετυδίι πυπευμραί. Ἀοχ, ἰπ Διαθηχκῶν. ΑΙ (τον Περὶ παλαιοῦ τε χαὶ νέου νόµου, 
ΙΠνάσιη οοὐἱοἰυιν δαπτρίαν Ργο δαπτρεῖαν. Όε ἰέφε τεἰετὶ οί πουα. 

ΝΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ὕπα, ᾳ43 γοἰἰηαῖς ρετ[δείίος, ἀτΌοτο ἑαμίυαν 
αμιορ δα χ)ί οἳ, ρίθιση ἀἰδογίπυὴ αυεῦαί 
Οιµο τος] δἱ νἰἰ. Ναιιαμο μἱ οοπάιιοῖἰ αἀπ]ς, 
δίο ἐδπεγίς ϱιανἰθ οδί ἁμίιμὶς ἆἀαΏιποβδαυο ρίθιιᾶ 
6αρηίεοι Π ΓΙ ιιὲ ρυδείς βοἱεί 68: (εο/{8 : 
Ροφι[ευὶ αἲ ροδίφαµ! φανίς {ηδυ]έδιις ἱοφίΐς, 
Εοαινοΐδφιιο ἰδνίς μγᾶῦθης δυγιλοπίδιις αυγος, 
Νεείαγεβηι ἁθμίὸν ρε (6ιµροτθ πηὶδίέ η δν. μπιν 
Ροἱ]ΐοεας ναβῖς, ου οδί ταν ουγρυς οἱ αἰτα 
δι ]δξιω Πιο, ἑωπο ἱμ]ε {ρορ (δεεσΓἱ 
Ναπι Όευς Ἱπηπηίσσδα: γοἰυἰ ρου αρἰουία μιογιὶο 
ΟΓηίιὰ, ης Ιοἱο 66 ποσα θχιθµήοτοι 4:νο) : 
Αιφιέ ολη γι ἡ οομ[οδιίην ο]εοίως αὐ ἰογίο 
π ἱεγγαϊη ἱμ[οίς νοιίέ, 4 ἑγαχθγαι οσίνην, 
Ας ὀηγδαι δυὐ]{{ γέίαιι αι. Ιαυουἱς. 
η εὔἶαρι αγάθμίοιη χεἰυπι Μοήρθγαἰογ Οἱγιρὶ 
ωἱἱοσαἱ αιιό {ογός, αλέυιῃ αἱ ρεγνἰαἰἰ οµ068ι. 

Ὦ 0οοἱµσυΏ ἠεηαδί, Πθ ρεῖπηὶ πἹογς ῥατυπί]6 
Αι αἱ ]ιας ρΓῶ6ΟΣ γεμίαί, φὐ81) δυιηρεδΓἱίθασαπι, 
θα εια]ε ἀοιηυ]οθπς αίμιυμη «οπαυρίέις ατόος, 
Λο τί Ιίριμο εε]εγαῖὰ ιμειιίο ργορἰπουοί. 
ΑΙ νογο ἱμ[αδίο ]δεἰλίας (αγυίηο γοηίἡ 
Ναυία αωἰήετῃ ἑηνίέυς οθά]ί, [εγίωγφπο γδἰτοίδαπι ; 
Ὀορί αμίομΙ Ραςθὶς [ανοἙηί οἱ Παιη]ηα νοἰἶς, 
Λυῖ ορο γοπι]βί!, 6Η ΓΦΟΠΙ Πυῃ φερυφ ἱη]ίνπῃ 
(ση θοἱί : ηαυά αἰἰίες ΠΟ5 ΠΙαρπο 4 Χυπιίης {οηᾳο 
Ανυεῖ, ΓΗ ΓΑ!16 «υΓδμί Ώου 4ὐδφιο Ιάῦυτο 
Εχκεῃυηυτ, θρετΓᾶρφµο εἰ! Ργορεζαπιιι δἁ ος3ς. 
δίρ Αάαινις οεεἱογὶς Ιεἰδ]ία δυιηίπα ]οοίε, 
ἵπάο 56ᾳ68 (απάεπι νἱιίογυ!η απιρ]ἰδθίια ηαία οςὲ. 

ΙΧ. ΡΕ ΤΕΡΤΑΜΕΚΊΙς ΕΤ ΑΡΥΕΝΤΟ ΟΗΙΦΤΙ. 
(Β1{ἱο ἱπ[ετρτείο.) 

Εἰὰ ασο ῬἱπβγΠη ΓΑΙΊΟΠΟΠΩ οχροπάστγο Ἱεκασα 



5] 

ὋὉς τε παλαιότερος, καὶ ὃς νέος ἐξεφαάνθη, 

Πρῶτα μὲν Ἑδθραίοισιν , ἐπεὶ θεὸν ὑψιμέδοντα 
Πρῶτοι καὶ γνώσαντο, ἔπειτα δὲ πείρασιν αἵης. 

ὃ θὺ γὰρ µαρναμέἑνοισι θεὸς βροτὸν ἠγεμονεύει 

Δόγμασιν, ὥς τις ἄῑδρις ἑὼν , Λόγος ἴδρις ἁπάντων, 
0ὐδὲ παλιμδούλοισιν , ὃ χαὶ θνητοῖσιν ὄνειδος. 
Αλλ' ὅδ' ἐμὸς λόγος ἐστὶ Θεοῦ φιλέοντος ἀρωγῆς. 
Άυσσήεις ὅτε πρῶτον ᾿Αδὰμ βάλεν ἐκ παραδείσου, 

10 Κλέψας ἀνδροφόνοιο φυτοῦ δηλήµονι χαρπῷ, 
Ὡς στρατὸν ἡγητήρος ὁλωλότος αἴσχεῖ τύπτων, 
Δίζετο καὶ τεχέεσσι χαχὸὺν χαὶ χΏρα φυτεῦσαι, 

Ῥήξας δ' οὐρανίοιο θεοῦ χλεφίφρονι βουλῇ, 

Τρέφατο ὅσσε βροτοῖο πρὸς οὑὐρανὸν ἀστερόεντα, 

ΣΕΟΤΙΟΌ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟΛ. 

λ 15 Κάλλεσι παμφανόωσι τεθηλότας, πρὸς τε θα- 

ἐξ 

[νόντων 
Μορφὰς , ἃς ἑτύπωσε πόθος, χαὶ μῦθος ἔτισε, 

Πιστὸς ἐν οὐ ξείνοισι χακοῖς, φεύστης ἀνέλεγκτος, 

Αἱὲν ἑπερχομένοισιν ἀεξόμενος λυκάθασιν. 

Ἑθραίων ἱερῶν ὁλοὸν γένος, οὐχ ὑποφῆταις 

320 Εἶχον ὀδυρομένοισι, λιταζοµένοεσιν, ἄνακτος 

Μήνιν ἀεὶ προφἑρουσι. Πάρος γε μὲν ὤλλυον αὐτοὺς. 
᾿0ὐδὲ μὲν οὐ βασιληες ἑτάρδεον, ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τῶν 

Οἱ πλέονες χαχίους., οὐδ' ἅλσεα πάμπαν ἔλειπον, 

09ὐδ' ὀρέων χορυφὰς., χαὶ δαίμονας αἱματόεντας. 
2) Τοῦνεχα χαὶ µεγάλοιο θεοῦ ζηλήµονα μῆνιν 
Εἴρυσαν, ἐκ δὲ τίναχθεν. Ὁ δ' ἀντεισῆλθων ἔγωχε 

Αἰία απιἱφπἱος, δὲ αἰία ρορίοεα ο[βα]κίε, 
ΕὈτίπννπι αιιἰάοπι Ηουγοοῖς, οἰᾳμ]άεπι Ώδυπι «Ἡργεσιυπῃ ἀοπιηαίοῦεπι 
Ριἰππὶ πονοσυ!, ροδῖ Ίωο Ηπιυμ (ογς. 
5 ΝΟΠ ομἷπι ρρπαηίίρας Όοθιις Ποππίποπι γορῖε 
Πορηιαίῖθις, αιιαδί ααῖς ἱρηαγις, ου Ὑδγδυη πονὶὲ οπυπἶα, 
Αυῖ πιυιαὐ 105, αυοἆ ναι ἱρεῖς πιογέδ!!οιις ΡγοῦΓο Τουοί. 
Παο αιίθπι Πιθα θ8ί θεπἰεπίἰα 46 ργον]ἀσπίία ΕὨοδἱ Ποπιίηυς ἀρορι]φ. 

ΡοβίαιΙα!η γαρϊάας Πορῖῖς ρΓήπ]Ιπῃ Πομιίηοπι θείο ραγδἱρο, 
40 η (γαιάθηι Ἱπάαοθης Πας Ποπιὶοἰάσδ ατυοτῖς ρορι][ετο οἱδο, 
Όι αι] οχεγοίίσπῃ, ἆμοο «5ο, Ρρογιτλαίηπι αξηιίφ ργοβίἱραε, 
Ραγαῦαί 5οδο]ἱ οιἶαπι τηβία οἱ πιορίθιη Ἱμ[υγγοὸ 
Πἱδ]μηµεης α ος]εβιί Νιπιίηο [ταιιάυ]οπίο οοηρί{ῖο, 
6οηνεγεξ οεμ]ος οπηίηίς αἆ βἱο[ΗΙίθγαπ) οσρίωπι 
{5 Οπιπἰποάα ρυἱοἨτ]έιάϊηο ορἰοιιἀθῃς; 44ο πιοήογωπι - 
ἡΙΗΙΑΟΓΑ. αυ βηχίι ἀθοίἀθείιιπι, ατι]Ώιι Ἡοπογοπη ἐγίθιε (αυυ]α, 
Εἰάοεπι ἱπνεπίεῃς ἵπ ρτορείἰ ολαπι (Ίρις, πιθηάαχ ᾳυὐ9 εοπγἰποὶ πεφυῖ, 
Ῥθπιρου αἀνθεηποητίῦιθ ϱΓΘ966ΘΗΡ ΔΛΠ9. 
Ίρεα οἑίαπῃ ΠεῦγοοΓΙΠῃ β6Π8, βαποίογυπῃ 5οΡο]θς, ο. 66ί, η6ο ρτοβΙιο(]5 
υ Οὐιειπρογατπέ οµ1η [ογγπιῖθ πιοποπίίρα8, οἳ 

ἵταιη ΦΕΠΙΡεΓ ους Τιπο οί ἱρεοβ πιοτίο αΠοοσγιπέ. 
- 5] Νο ηυἱάδ ρε]ηςἱρον Ώδυμῃ πιαιοὺαηί : ΌδΙη θ0π!η 

ἱεγιαιςα Ρι]ο Ρε[ογεθ, πθο ἰάοοδ Ιπααςῦαπί, 
Νεο πιοπίίαα οδουπη]πᾶ, ηθο ἀθρηοπία βαπρµἱηαο ᾳαυἀεηίία. 
20 ΟμαρΓοΡίοςγ πιδρηὶ ΠΏεἱ ῥίάνεπι ἴγαπι 
ο ιαγυηί, δὲ 6 ίθγγα δυ4 ο]εοιί ΘµΠί. Έρο Υογο ἱηβγθβδίθ 801ΠΛ 

6 Δόγμασυ,, ἀεεγεῖζε, ἀοε[γέπίε, [ερίδα». 
8 Ἐμός. λΐϊο. ἐμῆς. Ησε π'εα εεί ἀοείγίπα, ἵε 

οΓα(ἰοπίε αο6Ρι5, εἴτεα Ὠεὶ ἵπ Ιοπίπεε δεπὶφηὶ ργουϊ- 
ἀεμίίαια, εΝ{αΠι, ΟΡΕΠε, θἱο. 

41 Αἴσχεῖ. ἄγΦο. Ιηί. χοντοῖς χαὶ βέλεσι χαὶ πᾶ- 
σιν ὅπλοις. -- Εοτίοθ Εγχεῖ, αιοά δυρροπίέ τογεἰο. 
(με λυ.) 

{7 Πιστὸς ἓν οὐ ξείνοισι χακοῖς. 89πο Εί]ιι 
ἱάδιω 69966 φοπ)ρο]ί, αιυά οὐχ ἀλλοτρίαις σμφοραῖς, 

14 δεί, ῥγορίκᾳκοτµπι εα[απεί(α(ἶθκε. Μος, φεύστης 
ἀνέλεγκτος, πιεπάαχ οφ. οοπυἰποὶ πεφαῖέ, οὗ Ἰοηβδ!1ὶ 
οἱ[ἱοει 4ΠΠΟΓΙΠΙ βθεἰθπι, α!ἰὰ ιά] βπιοάἱ πιοπύασία, 
ἀθ πιογιαῖφ οοηβοία, νοἰυ οὐνο]ία ουπε. 

18 Αἰὰὲν ἑπερχομένοισι. δἱο ἱπ[τα ΗΌ. µε, οθοξ. ἂν 
18, ΕΙ. 50, ν. 136, Νιουυα]ἰ βΙΗἰ αἆ ραί{οπι... 
οἱ ἰρίά, νι, Βἱ{. 62, ν. 996. 

19 Ἱερῶν. ἵνα Ὑαΐϊο. Εάῑί. ἱερόν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΟΙΟ. 

ζ”4ηΥ ΡΓοΡΟΓΣ, ᾳαάταπι ἰ]ία ΡΕΐυ5, ροµί αἰέοτα (μἱδίέ : Β (µας ἀεείάετίωπι θης]ί, φπεῖς (αυ σπ]α ἩοΠΟΡεπι 
Πευτωίς ρίπευσι, αμοηίαπι ποΥ6Γθ ΡΓἱ0Γ68 
«Ἐλιογδιιπ ππηΘη, Ρροθί απίθιω βπίθις ογβῖς. 
Νοη οἰθηέτη ἀνοιτβίδ, νοίυί ἱηδοῖιφ 4ο γυάῖς, ἰΗ6 
θυεπ γε πμ] Πιβῖέ, πιογια]ῖα εογάα ρυῦθτηπαί 
Ῥοριηα!ἱους, τεῖ αμ ναγίο ρ{Ο ΙΦΠΙΡΟΓΟ 66η 
Ὀναγ]θηί : πδπιφυθ ου οίατν ποτέαΊῦας ἐρ9ἱ9 
Ηαμά Ρε ναπη οὐτα]οσίέ ἰαΐῦεπ. θὐοάπαπι ππ Ίνα- 

πιοῦ 
Πηρεπί] ϱεποσῖθ ποςἰγὶ δυοςθαδυ6 4πιοΓὰ 
Ριφφιοεῖι Ώους, οἱ αυ: αἷι θεπἰοπέῖα Ποβῖγα, 
Αεοῖρο. Ρεδ!ἱίογα ροβίφιιαπι {οΓυςβ αγΏογί6 68563 
Πιοσίυπη ῥείριῶτυτη οπίποιη ἀε]δοίὲ αὉ Ἠθγέο 
Ιοριΐς, μέ, οεσἱθο ἆαοε, αυἱ ρογετρία (ωρά]ϊ 
Αριηίηα, αἷο οίίαπι φδυοίθιη ϱωα0έατο Ραγααί. 
Ετρο οεἱος ἱνπ]ημιη ὀἰνίπο 3 Νωιηίπο να(τὶς 
Ατιΐυας αὐεἱρίεπα, 34 εδευπη εἰ φἰάθγα γεε, . 
Αιαιο Ποπιίηυι, δὑφίμ]ογδηί α!ιος [αία πα. (ος- 

ΠΤΤΜ 

Ῥατκοι. οκ. ΧΧΧΥΗ. 

Ρηευυίέ, Ἠδιάφυδᾳσδπι ποῖο ἵπ οαβῖυας ὤφγὸ 
Ναιία βάδῃι, εἰ πηειάασ, (ὐ 301 ΠΟΠ οοπτἰποθΓθ ρ08- 

ΑεαιγδΏρη6 πονας γἰγος ογεδοεη(Ώμς απηϊς. 
Ουηοίΐαπι Ηεῦγαος Ιηίου, δοεἱθγθία ΡαΓΕεΡέΙΠΑ 
Ὀαπμοίογιπι φουοἱθδ, ἱπ αἈπιάσθπι ρογβάα [Γαιιάομε 
Ἱποίάΐε, οὐείσίεης ροάμτα {γοιήθ ργορίιοέφ 
(Οἱ αογγηιῖς ο ος απίπιος ππο][ἰγο βεΓοςςβ 
ΤοπιαβαΠὲ, ΙΓΔΠΊΦΙΘ ΓΟΡΟΠΟΓΟ ηι/]ο 
Έο6πιροτθ οθβεαὺδηί [{ραί), οἱ γουία πιοπεηίεφ 
Ύοεβαπο α/Ώβείεης ογµάθ]ὶ πιοΓγὲο {αΓοΓο. 
Οιιέη προ ἴθγτου 608, φυἱ γορἰὰ φοδΡΙΓΑ (οπεῦαης, 
Ρι]ραῦαί. Μά4ρΠα ΠΔΠιαα0 Εἱ 4µο4σ6 Ρρατίθ πείαπἀο 
ἕη φοεἱοτο εγοῦδηξ, γ/γ]ἀάεφ ηθο πα μ6γθ Ἰμοο», 
Αυι πἱρἰάος ροίδζαπἰ πηοπίεδ, αὐἱ ἆπιοιας αἱ 
Ξ4ΏΡΙΊΏΟ βαμύεῃίο». θυο οσἰπιίπο Νυπιἰηί {ε 
ΟοπΙΓάχεΓθ ϱΓἈνθΠΙ, Ιπογίίοφυο 6ϱί ἰ]]α του' 
(εης ἰοία, πᾳυο Ίουυπ οοη[εμίῶ ἰπάμ 



499 
᾽Ατραπιτὸν ζήλοιο ποδηγεσίῃ σφίσιν ἕλχων, 
Πίστιν ἐς εὐσεδέα Χριστοῦ παλίνορσα φέρεσθαι, 
Ὀψὲ μεταστρεφθεῖσιν, ἐπὴν χορέσωνται ἀνίης, 

0 Βασχανίῃ λαοῖο νεήλυδος , ᾧ διάµειφθεν. 
Αλλά τὰ μὲν µετόπισθ). Οἱ δ' ὡς νόµον εἶχον ἄτιμον, 

Ὑστάτιον τοιῆσδε βροτῶν γένος ἔμμορε τιμῆς. 
Νεύμασιν ἀθανάτοιο Πατρὸς, χαὶ ἔργμασι Παιδός ' 
Χριστὸς ὅσον βροτέων ἑνὶ σώματι χάτθετο µοίρης 
ὤὃ Οὑρανίης, λεύσσων χαχίης Όπο θυµοθδόροιο 
Δαπτόμενον, σκολιόν τε βροτῶν µεδέοντα δράχοντα, 

Ὡς κεν ἀναστήσειεν ἓδν λάχος, οὐχ ἔτι νοῦσον 
“Αλλοισιν Σφέηχεν ἀρηγόσιν (οὐ γὰρ ἑπαρχὲς 
Τοῖς µεγάλαις παθέεσσι μιχρὸν ἄχος) ' ἀλλὰ χενώσας 

{0 Ὃν χλέος ἀθανάτοιο θεοῦ Πατρὸς Υἱὸς ἁμήτωρ 

Ύ]8πι, 2611 ἁποία 609 ρτονοςδηϱ 

5. οβΕσΟΒΠ ΤΠΕΟΙ,. ΓλΛΗΜΙΝΟΝ 118ΒΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΚΙΟΑ. 

Α Αὐτὸς χαὶ δίχα πατρὸς ἐμοὶ ξένος υἱὸς ἐφάνθη " 

0 

Οὐ ξένος , ἐξ ἐμέθεν γὰρ ὅδ' ἄμθροτος ἦλθε βροτωθεὶς 

Παρθενιχῆς διὰ μητρὸς, ὅλον μ) ὅλος ὄφρα σαώσῃ. 
Καὶ γὰρ ὅλος πέπτωχεν ᾿Αδὰμ διὰ γεῦσιν ἁλιτρῆν. 
4ὐ Τοῦνεχεν ἀνδρομέοισι χαὶ οὗ βροτέοισι νόµοιαι, 
Σεμνοῖς ἓν σπλάγχνοισιν ἀπειρογάμοιο γυναικὸς 
Σαρχωθεὶς (ὢ θάµδος ἀφαυροτάτοισιν ἄπιστον ! }) 
Ἠλθε θεὸς θνητός τε, φύσις δύο εἰς ἓν ἀγείρας, 

Τὴν μὲν χευθοµένην, τὴν δ' ἀμφαδίην µερόπεσσιν - 
50 Ὦν θεὺὸς ἡ μὲν ἕην, ἡ δ' ὕστατον ἡμῖν ἐτύχθη. 
Εἰς θεὺὸς ἀμφοτέρωθεν, ἐπεὶ θεότητι χερασθεὶς, 
Καὶ βροτὸς ἓκ θεότητος ἄναξ χαὶ Χριστὸς ὑπέστη 
Ὡς χεν ᾿Αδὰμ νἑος ἄλλος ἐπιχθονίοισι φαανθεὶς, 

Τὸν πάρος ἐξαχέσαιτο, πετάσµατι δ' ἀμφὶ χαλυφθεὶς 

Αά ου εγαπι Ολισὶκι] βάεπη απηρὶθοίθιάκτη, 
86ΓΟ ἰάηάεπι 4 οοπαπιαεῖα αὈάμοίοβ, ο) βα(]α!ἶ Γαδτίης οα]αιη](αἶθιις 
20 Ογί]6 οχ οοποθρίο Ινογε ἵπ ρορυἱασὶ 11Π10Γ8ΗΙ ο ῥ δι ηγορδίυτη. 

Ὕογυπι 9ο ροβδίθὰ. Ουπι ἰρίίας Ηουταί νῖ]επι υἱβςοιί με, 
Ταπάειη λοπήηυτη ροπυς Άυπο δράση οδ Ἀοηογαπι, 
Νιου Φἰεγηὶ Ραΐεῖς, οἱ ορογαἰοπίθις ΕΙ : 
Οἱἀαμίάἁ ΟΗηὶβίας ύπιαπο οοτρογῖ ἱταπιίδουεγαί παίωτ:ο 
ὦσ Οᾳἱοειῖ8, γιάεης |ἀ ροεΙ![εἵα πια] 
Ρεγεδιπι, δἳ ἰογέυοδυπι Ποπιηίθις Ἱπιρεγδηίεη ἀρθοοηεπι, 
Όε θυδΠ οχδιβο]ίαςοὶ ᾖτούδίοπι, ΠΟ 49 ϱποτΌυΠὶ 
ΑΙἱἱ5 οοπιπιὶαίί πιθὰἰοἶθ (Ώοιι εηίπι Ι40π6 
Οτανίθις πιοτὺῖς Ιενῖς πιθἀἰοῖηα), οδἆ εχµθης 9ο 
40 Βαα ε]ογία φετηὶ Ποἱ Ραϊτὶο Εἰίης πιαίγο 6γεῃς, 
Προς εἰ ΦΙΠ9 Ρῥαίγο ποτυθ η βίας τίδυς οκ: : 
Νοεο Υεγο πονι5 : ῥγορίος πο εηίσ, οµΏ ἠμηπιογία[{ς 69866, ποτίαἰἰς ρτοάϊι 
Εχ πιαίτο ν]γρίπθ, ἰοίυσῃ ἐοίυς υἱ πιο αἱνα εί, 
Ειρηΐπι Μοίις οροῖάἰὲ Αάαπι [μηθςἱο ρυσίυ. 
45 Ῥγορίόγθα ΠιοΓθ ἨἈυΠιΦΏο οἱ οοηίΓὰ ἨπΙηΗΠΙ ΠΟΓΟΠΙ, 
γοηεγαμά(ς ἵη ν]θοοτῖρας γἱγρίηὶς πηυ]]εεῖς 
Ἱποβτμαέιφ (ο ποἰγασυ]υτη ἱπ[ίτωϊς αηϊπῖς Ιπογθάϊδῖ]ο!), 
γοη] ΏοιΦ οἱ πιογία!ἰς, ἀῑλς παίυτας η πηυπι εο]ρεις, 
Α]ίθγαπι αὈβοοηάϊίβπι, ἀἱἰδΓΔΩ πιαηϊ[ορίη ποπημίυς : 
50 Οὐατυπῃ ία Ώουις θγαί, Ἠσδο αίοπι Ροδίγεπιο πουὶς [ογπιαίὰ οοἱ. 
Όπυς Όδυς υἱγίπηιθ, βἰᾳυ]άοπι ἀεἰίδίί πῖίυς, 
Γι Ἠοπιο ρε ἀθίίδίδπιτος οἳ ΟΗεἱδίυς οχςι]ει, 
ΌὈι πονυφ Αάαπιυς αἰίου πιογία[ίοις οχκογίέυθ, 
γοίθγε Δάκπιύπι βαΏατοί νοἰαπηίηθ οαΓγΠἱ5 οοοροτίας 

3] Ζή.οιο ποδηγεσίῃ. Αὐ]εοίο ΡτορβίεΥ εν απι ϱ0Ν- 
ο Ἱαταείε, εΠο υἰεἰεεῖπι βάεὶ υἶαπι ἵπογεεειε 
ε.., τ ομίάεπε ἐς δει εἰ ἀῑγεοίίο, αο πιαπµάν- 
εἰἰο αά εαἰπιί[εγαπι (γε Πάεπι σἱαπι εί6ΓΠΕΠΕ. Να, 
αξ αἲὶ Αροβίοϊι6, Ἠοπι. χι, 11, οεά ἑίογωπι ἀε[ίείο 
εαΐις δεί σεπἰδιε, ί ἰ[ίος απικίεπίκ”. 

4) Ἐπὴν κορέσωνται ἁγίης. βοείφµαπι εα[απεῦ- 
ἰαιἶθμε, φµας 4ο φΝΙΝΠΗ «αἰμίε οοπεερία ἱπυὶαϊα ἐ[ἰ5 
βαγίέ, εαἰἰαιἑ [πεγὶμέ, εἷο. 

38 'Υστάτιον. δἱο ἱπίγα 86ο. , Ροσπι. ἳς Τους. 
4517, υὈἱ Πάθπι γθγςιιν Ἱομιηίέιγ. 

ὦ7Ἴ 'Εὸν .1άχος. Τὴν ἰδίαν κληρονοµίαν. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ιροο Γη, υἱ 28]ἱ ἀῑῑοίὰ κά ἱοβοπιαιιο θάεπιαυο 
εἱφιὶ ἀϊπίρογθιη θεγὰΗί65, ουη δοἱ[ἱοοί {1 

Τε]ρι]ιία [οβοἱ, ραγίί Ἠἱφ απααι νους ἱπίφυμ 
Ο0 ρορυΐυιη ]αγοηθδῃ, ἵρβογυπι δ6ί αυ[5εἀε Ιοοαί118, 
Ιπάυεγίωὲ πιΙορθίη απἰπαπι, ἑαπάρθηιαυ6 γουορτβὶ 
Δά Ο]σέυπι (ωθε]ηί. Ύεγαπι Ἆος ΠΟΡ 8Ρίὲὸ ρλῳ 

ἐδί, 
γεγραί α Ιπίογίυπι 4ὔδπι πιο]ος πιασίνηα Πρ. 

.νασἰά(ο Ροςτο Ἱερα]ία φο]νοτο Ίγὰ 
Ου μήπίπιθ Ἀοτγδζοηί, πα Ῥαιρ]ς οππὶροίοη(9 
Που φουοἱθς ΦίθΓΏὰ Ἰοπηίηος αΏοοὶὲ ΙοηοΓ9. 
Ναπι οµ1η, ἀἰν]περ ᾳιοάσαμαιιο {π οοΓροτο ρ8Γίΐ5 
οοπάϊάθεδε ρε πη, [μπθρίο 4 ογἰπηἶτιο ο]! 
66γηδγεῖ, οὐἱἱᾳαπιφιιο λορ]ηϊ ἆαγα Ίάγα 4ΓάςοΠδΙη, 
Όι ραγίοια {ρθᾷ 60 πι ογἱβοτοε, εοπιπιἰξίογο π]οτβπι 
Νο ᾖαπι αἱ νου μιθυἱοίθ (Π8ΗΙ Ρατνα Πιούθ]ὰ 
Ῥο]]οπάϊς ϱγλνἰΏυδ πο οδὲ ἀοοοπητηοάἁ πιυτὺίς) : 
ῶςοὰ ἀθουιδ ΕΥδευΔΗ9 ΦίθΓπο αἱ Ραίτε ηαίυ9 
Μαινο οαγοί, Γυγδυ9 ΠὶΏὶ θές οχοιί ἱάθιη 

Β Άυρᾳυθ Ρβγεπίο πογις : πο λαιά πονυρ 5 
[οχθιελίέοςχ πιο 

Ναπιφιο 6, θἱ Πιογι] αἱ ποῦ ϱυ8 [αἱ ολάεῦαε, 
Μαίγο ἴαπιεπ Πυχὶί ιπογιαἰΐς νἰτρἰπο, ἰοίί6 
Ἱηίθροί υἱ ποῦίφ εετγίαπι ἀατοί {ρ8ε δλἱυἱθιῃ. 
ΝαΑπΙΙΕ οἱ {οἱ8 Λάαιη Ρος ραυυία ποχ]α Ρείσπυτη 
Οοεγυ]ι. Πάιήπαφιιε ἰά6ο Ραἱΐοπς, δἱπυίᾳιθ 
Ηυπαηυπη διρογαΠίό πιοάυτη ἱποδγπαίυς, ἵπ ογέπι 
Ει Όεις οἱ ως, ὕοπ1ο (τες ππίγα ργο[εοίο, 
παπι. ἠ66 αυ ϐγπια αἱ δμηῖ, ποῃ ερεάσγε ρος- 
αἰυρᾶδφιε μας οἰπιυ! οδί οοπηρἰοσαδίη υπ 1η, [8ίπἱ) 

Οαγυπῃ ἰορία ορί ἴ1πα, οεμἱ6 ραῖθί αἰίογα μοβὶσῖς. 
Ψρπιρος οΓοί Ό6υς [ία : ο αυίοπι ἵη βηθ οΓο-14 εξ. 
Όπις υἑτίπᾳυο Όθις, αλοβίἁιι οὕΠ Πμπίηθ 64Η Οἳ0 
Μίρίι6 Ἠ0πιο, βίφιιο Ιοπιληὶ ἀείίας οοπηποΐδία νἱοίς- 
Εχοιῖι οἱ ΟΗγ]φί8, πιαρηίἱ ἀοππϊηδίος εἰ ογδῖς, [αἶπαρ 
Μο][ἱοθί απίίήα σπα πονιις υἱ πιοτίαλίυαφ οσα 
ηδίαυγατοί ΛάδΙη, πιογὺΐς ργανἰυυθαιο Ίδναγοε. 
Αἱ φιιοηίαίη ἱαηρθης, ἀἱγίβαυό οὐποσία πιοςυίᾳ, 



ὰδι 

δὺ (Οὐ γὰρ ἔην χωρητὸς ἐμοῖς παθέεσσι πελάσσαι), 
Καὶ πινυτὸν δοχέοντα ὄφιν σφῄλειεν ἀέλπτως, 

Ὡς μὲν Αδὰμ πελάσοντα, θεῷ δέ τε ἀντιάσοντα, 
Τῷ πἑρι χάρτος ἔμελλεν ἑῆς ἄσειν χαχότητος, 
Τρηχείην περὶ πέτραν ἀλίχτυπον ὥς τε θάλασσα. 

ϐ0 Ὡς ἐφάνη, Υαΐα τε χαὶ οὑρανὸς ἀμφὶ γενέθλῃη 

Σε[ετο. Οὐρανίη μὲν ὕμνους χατέπεµπε χορείη, 
᾽Λατὴρ δ ἀντολίηθε Μάγοις ὁδὸν ἡγεμόνευε, 
Δωροφόροις λάτρισι νεηγενέος βασιλῃο». 

Οὗτος ἐμοὶ Χριστοῖο νέης λόγος ἐστὶ γενέθλης. 
ϐ5 Αἶσχος δ' οὐδὲν ἔπεστιν, ἐπεὶ µόνον αἶἴσχος 

[ἁμαρτάς ' 
Ἰῷ δ᾽ οὐχ αἴσχος ἔπεστιν, ἐπεὶ Λόγος αὐτὸν ἔπηξεν. 

»ΕΟΤΙΟΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΝΜΑΊΙΟΛ. 462 

Λ Οὐδὲ ῥύσει βροτέῃ βροτὸς ἔπλετο, ἐχ δ' ἄρα σαρχὸς, 

Τὴν Πνεῦμ’ ἤγνισε πρόσθεν ἀνυμφέα μητέρα χεδνὴν, 

Αὐτοπαγὴς βροτὸς ἡλθε, χαθήρατο δ᾽ εἴνεκ᾽ ἐμεῖο. 
Ἴ0 Καὶ γὰρ πάνθ᾽ ὑπέδεχτο, νόµῳ θρεπτῄρια τίνων, 
Ἡ χαὶ χαζομένῳ πεµπτήρια, ὥσπερ ὅίω. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ µεχάλοιο φάους ἐριλαμπέῖ λύχνῳ 
Κηρυχθεὶς προθέοντι γόνου, προθέοντι δὲ μύθου, 

Χριστὸν ἐμὸν βοόωντι θεὸν µεσάτῃ ἐν ἑρήμῳ, 
Ἰδ Ἐξεφάνη, λαῶν μὲν ἔδη µέσος ὃς τ' ἀπὸ τηλοῦ, 
"Ος τε πέλας (ξυνὸς γὰρ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἀχρόγωνος 
Λᾶας ἕην] " δισσὸν δὲ χαθάρσιον ὥπασε θνητοῖς 
Πνεύματος ἀενάοιο, τό µοι προτέρην ἐκάθηρ 
Σαρχογενῆ χαχίην, χαὶ αἵματος ἡμετέροιο. 

δο (Νοηυθ οπ]πι Ίβηριοτος πιθὶ ας] Όδιπι πιο οἰπουαπί αοοεἆσγθ), 
Βἰ νεγςυέαπῃ φετρεΠίθιη [αἱ[θτεί ργφίοί 6Ρεπη, 
Οιιασί αυἱάθιῃ αἆ ΛάδπιΙπι 40οθΘΡΦΙΙΓΙΠΙ, Ώθο ΥθΓο οὐδήίασυπη, 
δα 53) Όιϊ ΕΠΙ ιοῖας δι ντος ἱίάσγοί πεφυἱεΐσο, 
μοΏιαάπιοά μπι αἆ μπαχίμηυδ δουριἱος (γαπριμέας Πυεία5 πια ῇς. 
60 Οαπι ργοδ1 Ο[μεἱδεις, ἰθεγᾶ θἱ οΦ]απι αἆ οΓγίὔπ) 6]ας 

Μονευαπίγ, Ἡγπιπον οπιουαῖ οσ]εςίίς επογις. 
οἱθἱ]α οἨ Οτγἱθηίο Μαμίὶς ἴτογ πιοηδίγαὺαί 
Ώοπα [εγερείθυς, οἱ ου]ιοτῖθις Γουης Πηαϊὶ Γερί». 
Ηφυ π]θα εδ ἀοοἰγίπὰ 4 πΟΥο Οηγ]διῖ ογί.. 
65 Νες νθογο ᾳιἱάαιαπι ἰμτρο μὶο (μ]ε. ΝΙ1 θηῖπι ἴωγρο οδἰ ρταίεγ ρεσσδέυπα : 
Πμίο απέθπι ηἰ! (σάυπι [αἱε: αυἱρρο Ὑετυαπι Ἠμπο βηχἰε. 
Νοιι6 Αη Φ1ΙΟ ος βεπιίπο Ποππο θρί οοπά(ξής : νεΓᾶπι εχ «4Γη6 
Οὐ4πι δρἰγ]τυς φαηείαπι ργίυς [δεσγαῖ, νἱγρἰηίθ πιαίγ]ς νοηεταπάα», 
Α ςοἱρφο [οί Ἠοπιο νεπί: ρυσραίυ9 ο8ί δυἱθίῃ {η πιοῖ ργαἱ]απι. 
70 Οιπιιὶα θηἱπι δμφοθρίῖ, ἱερὶ οἀμοαιἰοπ]9 πιουοεάσοπῃ ροπάεῃς, 
Αι τοσθύεηίἰ ργοδεουΗομίδ ΠΙΙΠΗΡ ροΓβοἴνοηΒ, υἱ αγὺ]ίτο;. 
Ροκί(υᾶΏι ππαρηί ἰαπη]πίς Ργα[υ]ρεπίο ἱαςεγηᾶ 
Νυπίαίυς, ργφευγτοῃίο ογίαπι, ΡΓΦοιΓτοηίο δναρο]ίσαπι 4οςἰγίηδΗ!, 
Οι θὐΠὶ ΙΠΘΗΠΙ Ἱπο]απιαπίο ἱπ ηιθάἰα 6ΓΟΙΠΟ, 
Ἰὃ ΡΒεού{1έ, πιοὐίαφ ἱμοθαςίέ ἱπίθς Ρορι]ο5 4οσμ) αἰίθυ 1οπρο Γεπιοξυδ, 
ΑΙιοΥ ΡτοΡο ογαί (οοπηπιαπὶ5 δμίπι υέγῖᾳαθ ρορυ]ο αν τμ 
Ι,αρίς εγα!), ἀμρίίοεπιφμο ργῶυυῖῖ ρυγριἰοΏθΙΩ Ιπογιὰ ους: 
ΝΙπίτιπι Ῥαρείσπιυπι Ὀρίε]ές δαποῖὶ φὐἱ ρεδίίπαπι ἀθ]ονέ 
(.γπο οοπἰγαυἰαπι Ιαῦεπῃ, οἱ Ραριίδπιιπι βαπρι]ηῖς ποδίΓ. 

δο Οὐ γὰρ ξην. Εἰεπῖηι εµργα υἱγες Πιθα οΥαί αο. 
εείσεγε αά αἰυἰπίιαίοπι. 

56 Καὶ πινυτὸν δοχέοντα ὄφιν. Ὁι εεγρεπίειε, 
ηιὶ ὑεείίαγάπι οπιηἶαπι οα[ἱιἱσοέηες, εοπορῖεμα ἠμ- 
πεαπἰίαίε ἱιεεεαίμπι, ἀῑυἰπίιαίε μα (αἨφμαπι ΟΠΙΟ 
ἔγαποβθετεί, Παίμγαπι φοπεγὶς Πηπιαπὶ αδδεηιροίέ, 1. 
αι ὃ. [θο, Μί ἱποεπίογ πιογεία ἀἰαῦοίμς ρε ἴρεαπε, 
σαὶπ υἴεεγαί, ἵροέ υἰπεεγείμγ. 

ϐὺ Γαἴα. 0ο4. Ύαο. γαίη. Μος Ιά6πι, γενέθλην, 
Ρίο γενέθλῃ, «αίί 6 ἴεττα πιουεδαπίατ, φκασὶ 6ε- 
οπί6ε ἵπ οὐσεῃείπηι ριεγὶ παδεΘη(ἱ8. 

ϐ1 Ἑμοί. Ωοἆ. Ὑμείο. ἐμοῦ. 
66 ᾿Επτηξεν. δεϊϊοεί εν υεπεγακάα Ἠἱγοίπίε πια- 

[γὶ5 µ[εΤο. 

69 Αὐτοχαγής. Οοπιπυηίας Ίου Θρίγίυΐ «ησία 
τας. Μοχ, χαθήρατο δ' εἴνεχ᾽ ἐμεῖο, Ηιου Βἱ|- 
Ιίμς ἀθ (γίνε Ραρίίδιιο ἰπιαΙ{βίὲ, ερυβηαπίιθ Ο16- 
βοείο, αμΙ, νεΓδι θεφιιδυΜή, εχρουῖί ἀς ἱερα]ί οχρία- 
Εἱοπέ, νόµῳ θρεπτήρια τίνων. Ὑϊάθίμς (Οτοροςίιιν 
αἱἱαύθγο αἆ 9ο Σμιο., Η, 22, νετοα, εί επι ἑπιρίειὶ 
6.5ΕΠ{ αἷει ριμγθα(ἰοπίς εοΓΝΠι, τοῦ «αθαρισμοῦ αὐ- 
τῶν, Ματία ΠΙΠΙΙΓΗΙΗ οἱ ϱεει, 414Π1 Ιοοίοιθηι Οτἰ- 
6εῃος οἱ αἱ ρἱετίᾳιο γείεγες θοβἱρίογες αίηιιο οἰίαιι 
Πις6δ. θχΗΙυδμί. Ῥογτο ρυγκαξἰοπίθ νἱτὶ ηι]]ὰ πιεή- 
Μ0 ἵη Ί,6ρε αυἱ Εναηρο]ἰο. Ρυγραίἱο ἱμ[αηιϊς ογαξ 
ου]δίΙ0 οἱ γεἀεπιρι]ο. 

Τ4 ᾿Η καὶ χαζοµένῳ. Ὑε]υῖ ου ἀἱρηα ο5ςοί ἰνο- 
ΠΟΓ6. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ναπιιπ]θ αοζθββαπι ἁῑν]ηϊ [6ΓΓ6 μθφυἱοαί 
69ης Ποιηίημπι, ἰοίγοο εβγηΐς γε]απηίπο ἰθχίις 
Ρτου!ἰι: 4ίᾳυο οἴί8ηι γθγδυξπη υἱ [αἱἱουδί 4πριθίη, 
Βυπι, νεἰυῖ αρργοάἰθηβ πηα]ο οαμἱ4 πιοηίθ ραγοηίθπα 
Ριεϊπιίροηιπι, ἰποἰάθεοί ἱθ]]αξἱ η Νασιεπ οἰγιορί, 
Νοαυἱιίφαυο δυς» νἶπῃ ἰοίαῃ ἡ]]ἀοτοί ἱραί; 
Νοη 86ους5 ας εἱρίάί5 Που (Γαηρβιπίις ἱηαποφ 
Βυρίρας αἰἰδ]. Ῥοσγο οµπι (λσὶδίας ἱπ οσέυΠι 
Ριοάἱ1ί, οἱ ἰθ]ίας5 οἳ οαρΙῖ [αἱρίάις αχί 
Ἱηϊιτοπιμ]ι. βυρργ παπῃ ἁμίοία σα Ίμα πηθμίος 
Ειπάφβαηί, οἱ δἰε]ία Μαρος ἀνσθευαί αὐ ογίω 
Ώοπα Γ6σθΙΙ5 ηΔίο γορὶ ΠΟΠ ΡάΓν4 [οτεηίος. 
Οτια ἆθ Οὐγὶφεὶ ποδίΓα ἠδδο ἀοοίγίηα δοοιπἀο ϱ6ί. 
Νου νθγο ηὶς ἰαῦε5 υμἱία οςδί, παπι οεἰπηίηθ ἀθπηρίο 
ΝΙΙ [φάυπη : ν]Ηῖ οαγεί αυἴεπ φογἀϊθι 19. 
Ναβ) οαἱυ5 οϱί ΤετΡο πιογία]{ ροιηῖῃίς 6χροῖς, 

ΡΕ Ὑἱταϊηίς ας ΠιαῖΓἰ6, 4ΠΟίΑΠΙ (πι ΘρίΓ]ές απηίο 
Εδουραί, οχ υἱοσο [αοἱοτᾳυθ Ραζεηδαιις βυἱπιοί 
Εγουίἱι. Α»ί Ποπιίηυπη ο8 84 Ιωδίγαῦυφ υηάἱς 
Ε6ι ἠποίις, νοίυί οἱ βυβοθρίί οδίθγα οµποία : 
φο]]ίοςί αἰεγῖοί ρεγδοίνεης ργαπιία Ἱερί, 
Αυί αυδοράθπίεπι ἀθάιοεηΒ ΠΟΠ ΑἱΠπθ ΗΟΠΟΤΕ. 
Ροδίᾳυδιη αὐίθιη ἱησεηιῖς Ἰμοίἱς ΡργΦ6ίατα 1ος, 
Ργῷφεθάθης οί, ο ον γοσίδας αίαις, 
ἵη πιρᾶία ΟΗΓἱςὶ ΝΗΠΙΘΙΙ οἱ{ηΣ Υ]ἱ 6ΓοΠΙ0, 
ΤιΠΙ γ6γο θἱασίί δυλοίος φίθγπα Τοπαμῖς, 
γιοϊπυπιαμο ἱπίογ Ρρορυίυπῃ, Ιοηρθαιο τοπιοίυπι 
Ἰηοςθβδῖί (οοηπηηῖ οἐθηϊση βθη6 υἱραφιιο {οί 4 
Εει Ιαρίάθ), 4ο ἀἀρίίσεαι (εἰ θ]έ Ιπογια]θυς αρτίε 
Βαμιῖδιαυιη, οαλιοίἱ αἰπιίτυπι Ῥηδιηιαἶδ υΠΠι 
να. αιο τ]1ἱ 4068, 3 «3ΓΠ9 Ργο[θοίαν 
υηάἰίυφ εχίθγδα οί), ΝΠΙΠ Ποβιγ]ήνε οράοσίε : 

Π 

-- 



1] 

80 Καὶ γὰρ ἐμὸν, τὸ Χριστὸς ἐμὸς θεὺς ἐξεχένωσε 

ρύσιον ἀρχεγόνων ποθέων , χόσμοιό τ ἄποινον. 

Εἰ μὲν δη μὴ τρεπτὸς ἕην βροτὸς , ἀλλ᾽ ἁδάμαστος, 

Ωἵης χαὶ µεγάλοιο Θεοῦ χρήϊζον ἐφετμῆς., 

 μ ἑχόμει τ', ἐσάωσε, χαὶ ἐς µέγα χῦδος ἄξδε. 

86 Νῦν δ', οὐ γάρ µε θεὺν τεῦξεν θεὸς, ἀλλά μ᾿ 

[ἔπηξεν 
αλμφϕιρεπῆ, χλιτόν τε, τὸ καὶ πλεόνεσσιν ἐρείδει, 

Ὦν ἓν χαὶ λοετροῖο βροτοῖς χάρις. Ὡς Υὰρ ὄλεθρον 

Ἑδραίων ποτὲ παῖδες ὑπέκφυγον αἵματι χριστῷ, 

Τὸ φλιὰς ἐχάθῃρεν, ὅτ ὤλετο πρωτογένεθλος 

90 Αἰγύπτωυ γενεὴ νυχτὶ µιῇ, ὣς καὶ ἔμοιγε 

ς, ΟΠΚάΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΟΝΜ ΗΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΟΛ. 

Α Σφρηγὶς ἀλεξιχάχοιο θεοῦ τόδε, νηπιάχοις μὲν 

Σφρηχὶς, ἀεξομένοισι δ' ἄχος χαὶ σφρηϊὶς ἀρίστη, 

Χριστοῦ φωτοδόταο θεόῤῥυτος, ὥς χεν ἁλύξας 
Βένθος ἄχους χαὶ βαιὸν ἀπ᾿ ἄχθεος αὐχέν ἀνασχὼν, 
96 Πρὸς ζωὴν παλίνορσην ἄγω πόλα. Καὶ γὰρ ὁδίτης 

1.04 

᾽Αμπνεύσας χαµάτοιο, νεόσσντα Υούνατ᾽ ἐγείρει. 
θυνὸς μὲν πάντεσσιν ἀἣρ, ξυνἡ δέ τε γαῖα. 
Βυνὸς δ᾽ οὐρανὸς εὐρὺς, ἆθ᾽ ὥρια χύχλος ἑλίσσει" 
δυνὸν δ᾽ ἀνθρώποισι σαόδροτον ἔπλετο λουτρόν. 

ἵ. Κατὰ Αποιιιαρίου, περὶ ἐναγθρωπήσεως. 

Νοῦν τὸν µέγιστον ἴσμεν ἀνθρώπου φύσιν 

80 Ειοηίΐπι πιους ἰ]]ο οσἱ 5απριἱθ, 4ὐθπι Οἡσὶδίας Όδις πιοιις εΠιά1Ε, 
γαιεγίδ ἵη οσρἰαί]οπεπι βοθἱθτῖδ, τηυπάίᾳυό γοάρτηριἰοιῖς ργε(ίυμη. 
Εφιϊάστη, δἱ ΏΟΠ 66861Η Ἠοίπο ἱποοηείαης, οἆ ἱπηπιυλΏ/1ἱ, 
Όπο οἱ πιαρπὶ οΡιῖδ Π4ῦθγθ() πδηάδίο 
Οιοά πιθ τοροΓγθί, Β6ΓΥ3Γ6ί ΠΙλΡπΟ(μ6 Άοποςε ἁ[]οθγοι, 

86 Ναπο δυἱθπι, ΠΟΗ Πιθ ἆθδιπη [6ο] Ώ6υς, δε Π1ο θησίί . - 
Οοπβ]ἰἰ{ πιθηείδᾳιο αποἱρίίεπι, αἰτίηαε ρεπάυἶμαι, οἱ πιο ρ]ηίριις Ργορςἰά ος [η] οιῖ, 
πα ὕμυπι Ἰατασσὶ σαγδίῖα οδἱ Ποπιίσιδας οο]αία. Ουὐδιια ιού οµίμὶ Π]ογίετ 
οΌγφογυτη ΕΙἰ οἶἵπι οΠαροταπί οὐλίέο ογιοΓ6, 

Οιο εΙποιὶ ογαϱῖ δίθς, ευπ ρεγίεγυπί ρπὶροηί! 
90 Αβργριίογμι [είης ποςίθ υΠ, δἷο παΩ] ϱσί 

οἱ πιαἰοτυπι ἀερι]δοτίθ ἱανβογυσι, ἱη[αη(ἶῬιις ιιἆθπῃ οἱ 
3 ἆ-5 ο Ὀἱρπυπι, 44 μἱ5 αυίοιη γεπδάίυπη οἱ βἱρπιπι ορίίπιαπι, 

τ]διο ἰμοίς ἀδίογο ἀῑν]η]{118 ΠΙΩΔΗ6, υἱ 6ΠΙΕΓΡΘΙΦ 
Ε ρτο[αμάο πιωτοσῖ6, οἳ ραυ]αέυπῃ 6χ611660 ΟΠΕΓΟ εοἰ]απῃ αἰίοίιεῃς, 
95 Αά υἱίαπι ροάσοηι γοδοξαπι. Εἰθπίιη γἱαίος 
Οιἱ 4 Ιαυοιο Γδδρὶγαν]ὲ, αἰδογίιις 6 Ιαβείιιάἰπθ γδυγοαἰης Ρος πιογθῖ. 
Οοπιιησπίς φηυἱάθπ οπιπίὺϊι αοξ, εοπωπιυη]ς θΜἰΔΗ) {εΓΓΑ, 
ὡοιηππιιπο ἰαέμπι οω]ἰ δρα ωπι, οἱ απηἱ (οπιροδἰαί6β αιιαθ ασῖδ νο]ν]έ : 
Οοπ/ΙΠο ιπογία]θυς φαἱμ[δγυπη Ώαρίϊδιηᾶ. 

Χ. Ρε Ππεαγπαίοπε, αάθετεκε Αροί[ἱματίμηι”. 

λ]εης δρίοι]α, υἱ δοΐπιαδ, Ἰοπιϊηϊς Πα ταπὶ 

» Αἰίας ΒΙΗ. 161, Ρ. 947. 

86 Τὸ καί, το διὰ τοῦτο, ἰάείγεο, θἱο. 
89 Τὸ φ.]ιὰς ἑκάθῃτρεν, οφιμὶ ροείεε πικιάανί!. 

66. Ὑπαϊΐο. φλιὰς χαθῄραντες. 
9ΦΙ Νηπιάχοις μὲν σφρηγίς. Ὀἱοϊ] 1] Ίουις 

αι ἁοοίτίηα Ρεἱαρίαηας 4ο ρεεσα!ιο οΓἱρὶπαιί (ανεγθ 
γἰδίυς, ἀῑββοί]ίου τοδἁ]ίαν νδυείοηο ΒἱΗἱ, αἱ πιο- 
εγο οογγἰεης ος ᾖδῦθὲς δἱΦπΠι ρμογὶς (απιμηιιποᾶο, 
ἃο γο]υιὶ (1 ρροείμς ἀοεμορίι Παρίίδπια ποηπ 6659 
εεπιεάίαπα ρυςτίς, ο ἀθίθαίιτ ροεσδίιπι, 96] ἔαη- 
ἑυπιπιοάυ βίρηυΠη, 10 Ὀεο εοπβθογαηίυς, ᾳὐ0.ἱ οἱἑτη 
Ρεαρίαποτιπι ἁοραια με. δ{ο]]ίμς 6/60 ἱηθεργείατὶ 
ἀεδιίφροί Βίας (γεροςίἱ νογυα, ηθο αἀάθγθ νοςθιη 
αμ Ιππιοάο, πιιᾶ Ρεἱαβίαηο ἀοριιαιῖ [αγΥ6ί, 4 α1ιο 
τυπ (τοβοσία8, (πι ἱρδίμφ ἱηίδγργοςν αβἱιογτθιί. 
Θοπιραγαίο ἱβίιιγ ἱοᾳμἱίὰρ (γερογίας, γαἰίηυὸ π;αμίς 
ἵπ αμ]ιῖς, αὔ απ ἱπ Ρυθεῖ», γοπιθά(ἰ γαιἱοπόπι Ἰαῦθγο 

Ὅ αριΐσιυπη, αἱ ἵη ριιθγί ῥοεσαίµπι ἀκπίαχαι ονἰοί- 
παίό, η αἀυ]ίὶβ β{επΙ επ] εομἰγαρἰας Ργορεὶα νο- 
Ιαπίαίο Ίάμες αὐφεεγᾳίϊ : μες νθγο, Ρ106 ἀουοιϊςαἰπιή 
ΒΙΠΙΙ{ ἀῑχοτίπι, ἰάεπῃ οδὲ ἀ4ὁ οιμηίὺας 4ο 4ο θοτροπὶα 
οί εἰιω(ρυμς αἀμ]εῖθ, αιὶ Απίο ὑαριίδπιυτη οἷο νἶχι- 
γωηί, υἱ ]πι Οἵηπεπι ρεσσαὲἰ γοβίυιµ ἀερυ]ίρος νἱάο- 
τοπία 
 αριίσπια(ἰς αἱρπο, ΟἨεὶςἰο αμηβοτεπεης. 

υἱθιιΦ Ώου υΗΗΠ ερογογαί, υἱ οτἰογ]οςὶ 

9ὺ Καὶ γὰρ ὁδίτης. Ἐλάεπι αἰπὶ]ιιάἰπο θές 
(γεροτίι18 1η οΓαἱ. Βέ δαΡἰ., ἰου. ἳ, ραᾳ. 695, Π. τι. 

Χ. τιτυι. Απονὶ]ιναρίου. (94. γε ο, Απολι- 
ναριστῶν. Ίόεπι ἁεριτηεπίυπῃ {αδίας Ρογίγασἑαὶ τε- 
ογἰάς ἱη ερ. οἱ, 18 αἆ (ΟΙεάοπίαπι, αἰἷας ογαὲ. τ.. --- 
Π Απαςίασίι ργοδυγιεγὶ ἱμειταίῖοπο οί Εἰπίυς : 
ῥαίτι Βοεισίπα 4ε Υρτδὶ ἱπεαγπα[ίοπε, 4σ 1η θά ἡάῑι 
εΓά. Ληρ. Μαἱ ἰοπι. ΤΗ Ψείεγωπι δοτρίοτκπε, ἱομ]- 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ναπησυο ΠδυΠῃ, (μάῑὲ 4αθη ΟἨεἰδίις, ήωγ9 γουδεῖτι, ῃ Πιδίγα[]ς; αἱσηυπῃ ριουίς (απἱυπηπιοάο, γθγυτΏ 
θιο ρυβαπῃ οί Αάαιπί ν]ἶυὶ, κ ννν 

ρίυ. 
Λο οἱ οᾳιἱάθιη οοΏδίληθ αίᾳυ6 ἱππιπίαῦ{]ής 688610, 
Νιπιηὶφ οἀἱσίο ἰαπίυπι εΦ]οριῖς 6ΡΘ6ΡεΠΙ, 
Ουοἆ πηο οΓιΙάΓ6ἱ, πΙαρπο 6 θ6Γναγθί Π0ΠΟΡΟ. 

Αι οἱ ἁἰνίηιιη ἁἰγίπα ροίθηιῖα ΠΟΠ πιο, 
5ος ἀπὐίυπι ἠηχίί, αυἶᾳις ἰπ οοηἰσαγία πιθηίθηα 
Ἰποίίπαγε ᾳυεβΠῃ, Ιἀοΐσοο πῃθ ρ]ατίους Ἱ]ία 
Ῥγβία!ί Πεοίε: 4πογπῃ ππιπῃ οδὲ λιδγίοα ἱγπηρίιὰ. 
Ναπι γεἰυί Ηουταίς ρεγ[ίωδἰ φαηριἱπο ροδίθ8 
Α ριογίς οἱίπι αγοθλαπί Ρθδίδπιφυο πθσθῶαυθ, 

1 ρηπιρεηί [εἴη» ουπι ποοἰο Ροτίγοηί 
γρίί, οἱβπυπι ποδἰθ ορέ αιιά ϱ6οις υπάα 

θγαπάίραφ οί δίρππη θἰπια], θὲ πηράἰοἶπα θα) υγῖφ 
Μυπὶθοο  ΟΗΓίδίο πιἹαπαης {ιοίδαιιο ἀαίογο : 
Μας] υἱ [υπάο 6πἹθυςυς, ἀμτοσιο Ιογλίας 
Ροηάστε, |8πη γλίίη τερθίαπι, οαἱδήιη 1ο γδἱἱοίαπ). 
Ναπιαι6 θἱἶΔπῃ ού{Ώ η υἱ5 ργοθδι ἀε[δδςα αυἱιί 
Μοπιὺγα ἀθάίὲ. Ροβίλσο αἰαοτίρ γοδιὶρία Βγιηαί. 
Οπιηίρµ οδι (εἰίμφ εοπισιῖς, δὲ οιωμίδις 49η, 
Οπιπίῦα5 οἱ οΟ/ΗΙ1, ρ8γίε6 ΦΗοφί16 φΔί10ς απηΐ, 
Οιιὰ αχἰς ογθαί εοίποτευς, ἀσπι [Θγίυγ {η ογῦθιη ς 
υριγῖοα οοπηυηῖς πποζια]θυς οσιηίδς υπ οτι. 

χΧ. ΡΕ ΙΝΟΛΑΚΑΤΙΟΚΕ, αΡΥΕΑΡΟΕΡ Αροιμκλκ!ῦν. 
. (14. Νογε[ἰο πιεγρηείο.) 

Νομίεῃ δΙργεοασι βοἶσις ἠῤσπαπι αηῤοίθτα 
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Πᾶσαν παγέντα, ἐκ τριῶν συγχειµένην, 
ἨΨυχῆς τε χαὶ νοῦ χαὶ πάχους τοῦ σώματος, 
Αδὰμ ὅλον τὸν πρόσθεν πλὴν ἁμαρτίας. 

ὃ. Ἐπεὶ γὰρ οὖν ἐγἰγνετ' ἄνθρωπος θεὺς, 
θεὸς τελεῖτ᾽ ἄνθρωπος εἰς τιμὴν ἐμήν' 

"ν' οἷς περ εἴληφεν ὃ δἐδωχ᾽ ἀναπλάσας, 
Λύσῃ τὸ χρῖμα τῆς ὅλης ἁμαρτίας, 

Κτείνῃ τε τὸν χτείναντα τῷ τεθνηκότι. 

ἰ0 ᾽Απλοῦς ἄνωθεν, εἶτα συμπαγεὶς, θεός" 

ΝΕΟΤΙΟ Ἱ. ΡΟΕΛΑΤΑ ΡΟΟΝΑΤΙΩ. αδὐ 

Α Παχεὶς ἔπειτα χεροὶ ταῖς θεοχτόνοις. 

Οὗτος Θεοῦ σοι τοῦ µεμιγµένου λόγος. 
θεὺς μὲν Ἡν ἄνωθεν, ἐξ οὗ καὶ Πατὴρ, 

ὍὉ τοῦ Θεοῦ Λόγος τε χαὶ χτίστης ὅλων, 

15 Κρείσσων χρόνου τε καὶ παθῶν καὶ σώματος. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἔπληγε τῷ ξύλῳ τῆς γνώσεως, 

Καὶ πᾶσαν ἡμῶν τὴν φύσιν χατέτρεχεν, 
Ὡς εὐάλωτον χαὶ κατάχριτον, ὁ φθόνος" 

Ὡς ἂν λύσεις τὴν ἔπαρσιν τοῦ φθόνου, 

Τοίαπι ἀδειπηροῖϊ ος ἡίῦις οοηθίιαηίθιη 
ΑπὶιΙ, οἳ π]ορίο οἳ 60ΓΡΟΓΟ, 
Τοΐυπι Λάαπ]ΙΏ Ρείογ6πῃ, εχοθρἰο Ροεοαῖο. 
ὃ ΡΟΒΙΕΔΦΙΙ4ΡΙ ἱίαφυθο [4οίιις οσἲ Ώειθ Ποπιο, 
Ποια Ώ6ις ο[βοίέυς, 4 πιθὰ ορί ρ]ογία, 
Όι ρος ϱ8 .. αβδυπορςίί, 
οο]γεγοί ]υάἱ ἰοΐμαι (ος ϱοθ[θγ]ς, 

αοά ἀθάεταί, ΓΟΙΟΓΠΙΔΗ5, 

Ει οεσ]άεγοί Ἱπιεγ[εοίογθαὶ ροτ ουπι αυἱ Ποπίένιας ερ. 
40 Βἰπιρ]οχ 4 φίδγπο, ροδίοα οοπιροβ]ίής Ώειβ, 
Είχυς 
Ἡᾳπο ἀο Ὀοο εΠὺὶ Πὶδίο οΓα(ἰο. 

υμΐῃηςο ογιοἱ πιαηίους ἀρίο][ς. 

Ώεις αιἱάθιῃ οσα 3ἳ ΦίογΏο, ο0ΥΗ9 Ραΐτὶ, 
Ὀοῖί γοεγυπι οἱ ογοδίοῦ ὀΠΜΙΜΙΗ, 
15 Νους εεπιροΓί οὐποχίηβ, πος αὔθοθίδιις οοτροςῖς. 
Ὕογυπι ροδίᾳωα!η γυ]ηστανὶς Ιίφηο φοἱθηέίς, 
Ει ἰοίδίῃ μιδίυγάΠῃ Ποδίγαπῃ Ρρογναρίἰ ἀἰαυοίμς, 
Ὀιροίο [Γαρίιεηι οἱ ουποχίαπι οσἰπιληϊ, 
(Όεις Ύετραπη) αἰιο γοιυιιάογεί δαροτυίδα ηϊπ]ςὶ, 

ἔπτ (Ρ. 66) οχοπιρίας {αΠΙδΟΓΜΗΙ αάφεγεµε Αγοι- 
---- αυοἆ οπιυ]ηο 3ὓ εά1ιῖς ἀἰβοτι. Θὶο οπἱΠι 56 

1α0οἱ : 
Γρηγορίου τοῦ θεο.ό ἐν τῶν ἐπῶν κατὰ 

Ἀποίᾶιωαρίου. 
"Ὅλοιτο χεῖνος ὀρθοδόξων ἐξ ἆ 
Ὃς μα πρὸς ἡμᾶς τοῦ θεοῦ ου κράσιν, 
"ν οὐ τραπεὶς ἑδέξατ ἄνθρωπον λαδὼν 
Ἔμψυχον ἕννουν ἐμπαθη τὰ σώματος 
᾿Αδθὰμ ὅλον τὺν πρόσθε, πλὴν ἁμαρτίας, 
Ταύτην τέµνων, ἄνουν τιν εἰσάχει θεὸν, 
Ὥσπερ δεδοικὼς μὴ θεῷ μάχητ’ ὁ νοὺς. 
Οὕτω γὰρ ἂν δείσαιµι χαὶ σαρχὸς φύσιν, 
Μᾶλλον γὰρ αὐτὴ χαὶ θεοῦ ποῤῥωτάτω ' 
Ἡ τῶν μὲν ἄλλων δεοµένων σωτηρίας 

Ὃς οὗ θεοῦ µετέσχε, τῶν Θεοῦ δέ χε, 
Αλλ᾽ οὐσιωθεὶς ὥσπερ αὐγαῖς Πλιος ' 
Οὖτοι μὲν συνέῤῥοιεν ἑχ µέσου λόγου, 
Εἱ μὴ σέδοιεν ὡς ἓν ἄνθρωπον θεὺν, 
Τὸν προσλαδόντα σύν τε τῷ προσλήµματι, 
Τὸν ἄχρονόν τε, χαὶ τὸ συμμιτὰς σΦ ; 
Τὸν ἑχ μόνου Πατρός τε χα Μητρὸς µόνης, 
Δύο φύσεις εἰς Χριστὺν ἑλθούσας ἕνα, 
Ἕνα Χριστὸν Υ:όν τε, οὐ φύσιν μίαν. - 

ρι». 

Φ ᾽Αγθρ... παγέντα. Μοτε]]ιθ 4 6γεροςἱ πιθηέο 
Ιοπρίας αὐθγταί οὕτω νου: Ημπιαπαπι Γπάοίεπι 903 - 
Π6ήι εἰγχίεεο (γἱἷθμε ρατίΐθμς, υαδὶ 8ΕΓΠΙΟ εδδοῖι 49 
ογθαἰἶοηΏο ἡοιπ]ηίδ, οὔπι Αβλίιτ 49 ἱπολγηαίίοπο, 
αυα Ύοτῦμπι, 866 11)6Π5 δαρΓοπιᾶ, ἐοίᾶπι ἨΠΙΔΠΔΗΙ 
παίυ γα (γἶρις οοπρίαμέείη ραγίῦμς, αἱδὶ αβδυσιροίί, 
ο ἡλόην. οὕ πι 866 Γγεῄεχο. . | 

ὅ ους τοῦ σώματος, εΓακεῖί(ε εοτγμος!δ. 
4 Τὸ: ρόσθεν. ορἆ. Ὑαΐΐο. Εάῑι τὸ. 
ὅ οὖν Πίσας [ια Οοπιῦθ{. Εάῑῑ. οὐχ ἐγένετ', θἱ 

ἱω πιαγρίηθ, ἐγίγνετ. 
ϐ θεὸς τεεῖς. Μαΐο Μογεὶ. βεγβείίµγ οπἰπο 
εν». 
8 Τῆς ὅλης. 09ἀ. Ὑαίίο. ἓν ὅλοις, ἰπ οπηπἰθας. 
49 Οὗτος. Ηαες άε Ἰλεο, φμὶ {απ αξ1ΙΠΙΠΣ παίκ- 

γαπι, ἐἰδὲ μἰείκε εε!. ἤος Ὀεὶ εδὶ ηὶε(ἑ Υεγδεπε. 
45 Κρείσσων χρόνου. Εαρετε ἰοπροτῖς ἑί α[ε- 

είπαπι εογροτίδ. 
40 Ἔαιιηγε. Βίο οπηπίπο Ἱορεπάυπι ρυίαὶ Οοπν- 

Ρο[., ΡΓο ἐπλήγη, Ροείσκαπι υμ[πεγαυἰί, Πειιρὸ Αάά» 
πυπι δοἱοηίί Ιρπο ἀϊαῦο]ας, μμ πο νουθ 60: 
Ιει (τγεροσῖιθ ζλνοίυπα. βἰᾳῃ][ίοατο. Πϊπο ρεοσᾶαξ 
ΜοτεΙ]! νευε]ο. 

ΝΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οωπείη ος ἑείρις βἐγατίσθθ ρτογευς ραπίίδις, 
Γι Ποιο, θἱ 4ΠΊππο, οἱ ογαβείίαίο οοΓΡο5ΐδ. 
Ρεϊαδ6 {οέστη οχοερίο Λάαπιιπι οσἰιηἷης : 
Ναπῃ ΡοδίθΗ(ΔΙΗ εΠοοίις οςί ἔοππο Όειις, 
Ροτβοϊίας οπιπ]ηο Όουφ ἀεουθ 3 που, 
Όιϊ ουπα γο(ἱηχθυ]ὲ ἀλία ἡῖφ αυ αβδυπιρδργαῦ, 
ἑττοιίφ ΟΙΠΗΘ οσπποῦ αηιϊυἱ οἰμαί, 
ὠράαίφυο οΌδογοιη, αρ πυπο αυἱ πογέυυς ϱδὲ. 
Ὡλπρίεχ αυ αηίημο Όρις, οοπεΓείυ5 πο, 

8 Ει ρορίοα εἶχιις. ογιοί πιαΩς ἱπρίδ. 
Προ ΟΓ84 46 πηἰφίο Ώεο θοὲ οεαἱο. 

Ώουθ Φνο αὐ οαιηὶ, αιὶ 60 1νως δεί Ραΐρὶι 
γετυυπι Ὀοἱ ϱ6πιρο οἱ 6 ας 
Ει (6σριυς ἰάοπι οῦΓΌι αφ 
θυῦ ϱο: αοί αἱ οἱ 
ΕΙ ρεηυΗέ παίαχα 
(ὖι νος ἰπάϊλεῖ. 
Θα οοἱτοςοί 
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30 Καὶ τὴν φθαρεῖσαν εἰχόνα χτίσῃ πάλιν, 
Ἐγγίνεθ' ἡμῖν. Ἐν γὰρ ἁγνῃ παρθένῳ 
Κυϊσχεταί τε χαὶ προέρχεται θεός. 

"Ὅλος θεός τε χαὶ βροτὸς, σώζων μ’ ὅλον, 

Υἱὸς νουύμενός τε χαὶ ὀρώμενος. 

2ὺ ᾿Ανθρωπολάτρης εἰμί σοι, σέδων ὅλον 
Τὸν συντεθέντα μυστικῶς ἐμοὶ Λόγον 

Αὐτὸν Θεόν τε χαὶ βροτὺν σωτήριον. 
Σὺ σαρχολάτρης, εἰσάγων ἄνουν ἐμὲ, 

᾿Αν σου τὸ χομφὸν πειθανῶς ἀντιστρέφω. 
50 ἛἩ τοῦτο δέξαι, φΏλτατ', ἢ χἁμοὶ πάρες, 
Εϊπερ δίχαιος τοῦ λόγου μένεις βραθεὺς, 
Εἴ σοι τὸ χεῖρόν ἔστιν ἐχ θεοῦ θεὸς 
Χεῖρον γὰρ ἡ σὰρξ του χατ' εἰχόνα πολὺ), 
κἀμοὶ τὸ χρεῖσσον' νοῦς γὰρ ἔγχιον θεοῦ. 

Α δὔ Πλὴν σοί γε χινδυνεύεθ᾽ Άμισυς βροτός, 

Ὅ μὴ προσείληπται γὰρ, οὐδὲ σώζεται, 
Τί φὴς, ἁμύντωρ τοῦ Λόγου σοφώτατε, 
ϱ τοῖς τέµνουσι τὴν θεότητα δυσφορῶν; 

Οὐ χαὶ σὺ τέμνεις τοῦ θεοῦ τὸ σύνθετον, 
40 Τὸ μὲν διδούς τι τῶν ἐμῶν, τὸ δ' οὐχέτι, 
Τὴν σάρχα χιρνῶν, τὸν δὲ νοῦν ἀποσςέων, 

"Ὥσπερ δεδοιχὼς τοῦτο, μὴ συνθῇς ὅλος; 

Πῶς οὖν δύω τέλεια χωρήσει τὸ ἓν 
Ἡ χαὶ ῥαγῆναι τὴν δορὰν δεδοίχαµεν; 
4 Ὦ τῆς ἀνοίας ! νοῦν δὲ χαὶ λόγον µία 
Ψυχὴ δέδεχται' ποῦ δ᾽ ὅλως σοι χαὶ µέγα 
Νοῦς, τοῦ Θεοῦ παρόντος; Εἰ δ' ἡ σὰρξ ἄνους 

Ἐξηπάτημαι. Δέρμ’ ἐμόν᾽ φυχῆ τίνος; 
Τίς ἡ θεοῦ γέννησις ἐχ τῆς Παρθένου; 

20 Εἰ ἀοργδνοίοπῃ ἱπιαμίηδτη ἱίθγμία οΓθὰΓ6Ε, 
Ναροίίυτ πολὶβ. Ἶη οαδία οπίωι γ]γᾳίπθ 
Οοποἱρίτιν οἱ ργοργούιέυτγ Ώους, 
Τοιις Ὀθιφ δἱ ἠοῖπο, 19 66ΓΥ4Η8 ἱπίδργυΠ, 
Εἰ]μβ πιθηίο ρογεθρίιθ, δἱ οεμ[] τίθιφ. 
2ου Ηοπὶπὶς ου]ίος ΕΗυἱ νἰάδος, οοἰθπβ ἑοίυπα 
456-407 (ἑοαρπιεπίαίυπαη Πηγοιίοο ποἰηἰ Ύδγδυπι, 
ον θυπι οἳ Ποπιίηποπι δα] {19 ἀοἰοΓθΠη. 

υ γετο οαγηἰς ου/ίου 68, αἱ Ιπάμοῖθ πηθ πιθη(ῖ ασροτίοτο, 
δἱ {μὰςδ νοἰθγίορ ἵμ {6 [αρθίίας τοίογ(υεο. 
50 Αυί Ώου 4οοἱρο, 0 Όοπς6, αἱ ποὶΏὶ αιοφυθ ρετηβίο, 
ὶ φυἱάθπι 45 ο5 οοτπιοηῖθ ατυ]ίος, 
δἱ η0ἱ ρε]ας οί οχ Ὀνο Όο6υις 
Ρε]ιι πίσω ππμ]ιο ορί οαςο, ααπι Ἰά αμυά ἱπαφίποια τείοτί), 
ε πι] ππεἰἑμβ. Μες οΗἵπη ργορίις αὐ Ώευπῃ ἀοσθά(έ. 

55 Ὑογυπιίαππθη Εδὶ ρογο]ελέυς ἁλιιάϊας οιηο; 
θυοά δπίπ ΠΟΠ θοβὶ Αδθυπρίωιη, Ώθ(υ9 θετγαἱυξ. 
θυἱά αἱς, γἱιάος Τεγδὶ φαρἰοηίϊδδἰη]θ, 
Οἱ δδραηίος ἀϊτίπ]ξαίοιω 9ᾳτθ [6υς 1 
Ἡοππθ θἱ { 1ρ6ο 8ο0ὰς Ὠδί ουπιροδίένῃ, 
40 Βαπάυ αωἱάσοπι οχ πιοὶς αμἱάρίδιη, αἰῖμά αυίθαι οηἱρίοπάο, 
64ΓπεΙη ΟΠείσίο οοπιρίηβεηΦ, αΠΙπΠᾶπιφυο ἱρθὶ αἀΐπιεης ; 
Λο νε]υίὶ ἤπιθγοβθ πο ἰοίμβ η οοπιροδοποπι νεῃίτοςῖ 

Οιοιποάο ἰβιέας Ὀἶπα ρογ[εοία υπαπ] οαρἰοί Τ 
Νυπηυ]ά πο τπιραίυτ ουεΐς, τοΓθποιιτ ὃ 
4ῦ 0 ου] ία! Πρηίείη δἱ ταἱΙοΏ6Πι παπα 
Αεερρίΐ απίπια. ΕΡἱ ααίθοπι οιπ)]πο ΕΗὺΙ δἱ Π]βρης γοῬ οδί 
ΛΙ6ηΠ8, Ώ960 Ργφφοηίο } Οἱ αυἱ6ΠΙ «4Γ0 αὓθαιθ πιεπίο, 
Ερο ἀεοθρίιιΦ ΑΗπ : πιθᾶ οιή5» οὐ]09 θηἱη οί ) 
θἱβµ8Π1 Ροἱ πακἰγίίας ος Ὑϊτρίηο } 

9! Ἐγίνεθ'. Ίνα οοἆ. Ταΐϊο. Εάῑί. χαὶ γ[νεθ'. 
ὦῦ Ἡμισυς βροτός, ἀἰπιίάϊα ρατε Ποηιπία. 
ὅδ Δ)σφορῶν. Ομ εεεαπἶθκε ἀἰοϊἰπίίαίεπι ἵπ[επ- 

40 τῶν ἐμῶν. [ία οοἆ. Ταΐΐίο. Ε411. τοῖς ἐμοῖς. 
41 Τὴν σάρκα κιρνῶν. Ἰὰ οδί, εαΓΠεΝι α Οτὲείο 

αδεμιπρίαπι εοπεεά6πε. ΠΙΕΠΙΕΠι αὐγαᾶὶς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

1 ΔΡΡΑΠΙΩΙΙο Ιπαβίποπι οχοἰἰαγοί ἆεπαο, 
Επ παδοίίαγ πορίθ. Ριάΐσα ἵη υ]τρῖηο 
Οοποἱρίίυτ οἱ ργοςθά!ῖῖ αυριυςίυς Όθιυς, 
Τοίμα Ώδιςᾳυ9 µοπιοᾳιθ, 86ΓΥ4ΗΠ5 πηο ΙπίερευΠ, 
Ουἱ β]ηφ ρετοἰρίευτ απἰπιο, οἱ οοτη] ή. 
ιο Ποπιἱηίς νλάσοος ΗΡἱ, ἐοίήπι οοἶθης 
Ὕενθαρι, υἱ πηηί 4γοβπθ οοββπιεπἰαίυτ Ἰ]ς, 
118 αυοἱοΓοπι ἨΟΠΙΙΠΘΠι, οἱ οχεθίδυΠι Ώ8ι1Π). 
πιο ἱρ9ο ου|ίος οαγηῖς 68, αἱ πιο [αεί 
Μοπι]ς ἱποραπι, δἱ ορπιπιοἆο [αροί]ὰφ 
Ὑδνίο (ιιᾶς : αυί ηος 64Ρ6, ἀιί μη) ϱ! βῖπο, 
οἱ ]ηδίις 65 θεγπηοηἰθ ἀδδργίογ βαοτγ. 
δἱ ρε]υς εχβἰςιί Εδί, ος Όεο ρεπίέυς ΒΏειις 
.... εαγο Ρε]15 πεω]ίο αυδηι αυοά Παβ]ηθηι 

ο{εγί), τω αἱ αἱ αιιοά ππεἰίις : οδί εηἰπι Ώου 

Ώ Μεπς Ργορῖα6 : αἰφιή ΟΡ! ροοΙἑαὐ]έυς 
Πιπιάτας Ἠ9π10, 4μ8ηάο Ώος 1ά βογναδἱετ 
Οιοά ππίπιθ οἱ ευπιρίυπι : ουἱά αἶδ, αεθγγῖπια 
γετοίῖ Ρλίτοης, ου] ῥγανες ευπί αἱ θεελη!ῖ 
Ὀεϊίαίοπι ; οἱ ἱρ5θ ΠΟΠ 56035 αιιο ἱη Ώ96ο οί 
θοπιροβίυνη ἳ υἱ αφ μ]άἆ ο1Π1 Πιοὶς ἀθ8, Ίου περοΦ. 
(ΡηΘΙΗηΙΙ6 ἰ6πΙρΘΥΦΗΙΟ ΠΙδηίθιη ἵρβδαπι οϱἱρίς : 
Αο αἱ ἰἶπιογθ5 Ι5ᾳἱ6 Πθ «ΟΠΙΡΟΠΟΓΘΒ. 

Αί θιιοπιοάο ὕπαπ δἷμα Ροτ[εοία οδΡρεγείῖ 
ΑΠ ρογἱ]ηιοβοίίηιι5 οιμῖ5 ηο ΓΙπιροΓοΙ Ἱ 
Οιἱ5 ο [μγου Ἱ πιθυίθπι πα γδἱίοποη(ο Ἰα]νοι 
Απίιηα. Αδὶ υυἱ οππἰπο εδ το οδἱ τβρΙιὰ ηθιις, 
Ῥγῷδομίθ δΙΠΗΠΙΟ Ναπηίπο } Αι οἱ ΑΠΙΘΗΦ ϱ4Το θ8ί, 
Βεεερἰὺ6 6ρο δπι: π]οα ου(ἶδ; ο]116 αηίπια ορί 
Ουπαπι Ὀά ἆᾳ Ὑ]γρίαο ορί μαἰἰνίίαςὃ 
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50 Πῶς εἰς ἓν ἦλθε τῶν διεστώτων φύσις; 
"Αῤῥητόν ἐστιν, ὡς δ᾽ ἔμοιγε φαίνεται, 

Μικρῷ λόγῳ μετροῦντι τὰ χρείσσω λόγου. 
Τὸ Πνεῦμ’ ἐπῆλθε παρθἐνῳ χαθάρσιον, 
Λόχος δ᾽ ἑαυτῷ πἠγνυτ) ἔνδοθι βροτὸν, 

50 "Όλου βροτοῦ θανόντος ἀντάλλαγμ᾽ ὅλον. 
Ἐπεὶ δ) ἅμιχτός ἔστι σαρχίῳ θεὸς, 
Ψυχἠὴ δὲ καὶ νοῦς οἷον ἐν µεταιχμίῳ, 
Σαρχὸς μὲν, ὡς σύνοιχος, ὡς δ᾽ εἰκὼν, Θεοῦ' 

Τῷ συγγενεῖ μιγεῖσα ἢἡ Θεοῦ φύσις, 

ϐϐ Ἐκεῖθεν ἔσχε χαὶ πάχους χοινωνίαν. 
0ὕτω τὸ θεῶσαν καὶ θεωθὲν εἷς θεός͵ 

Τί οὖν πἐπονθεν ἀμφότερ', ὡς ἐμὸς λόγος, 
Τὸ μὲν χερασθὲν τῷ πάχει, τὸ δ' ὡς πάχος 

5ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΊΑ ΡΟΟΜΑΤΙ(ΟΑ. 

Α Ἐμῶν μετασχὸν, πλὴν παθῶν ἁμαρτίας. 

ϐ5 Ζητῶ τὸ αἷμα τῷ προσεῤῥύη θεοῦ; 
Εἰ μὲν πονηρῷ' φεῦ, τὸ Χριστοῦ τῷ χαχῷ' 
Εἰ τῷ θεῷ δέ’ πῶς, ἑτέρῳ κρατουμένων 

Ἡμῶν; ἐπεὶ κρατοῦντός ἐστ' ἀεὶ λύτρον. 
"Η τοῦτ) ἀληθὲς, αὐτὸν προσφέρειν θεῷ, 
10 "ν' αὐτὸς ἡμᾶς τοῦ χρατοῦντος ἁρπάσῃ, 
Λάθῃ τε ἀντάλλαγμα τοῦ πεπτωκχότος 
Τὸν Χριστόν' ὁ χρἰσας γὰρ οὐχ ἁλώσιμος. 
Οὕτω φρονοῦμεν. Τοὺς τύπους δ' αἰδούμεθα. 
Ἔχεις τὰ τῇδε' προσχύνει τὴν Τριάδα. 

ΙΑ’. Περὶ Ἐνανθρωπήσεως. 

Νήπιος, ὅστις ἄναχτα Θεοῦ Λόγον αἰὲν ἑόντα 

Οὐ σἐθετ ἱσοθέως Πατρὸς ἑπουρανίον. 

50 Οιαοιιοάο ἵπ υπµπ οοπνοαηἰί ἀϊἰφειάρηείυη παίυγα Ἱ 
Ἱπεβαυί]ο Ιδέυά οδέ, υἱ πι] γἰάδιυτ, 
Ἱπίεπια πιοἰοηἰἰ ογα1ἱ0π6, αιδ αμαπη]θεί δυρθγαΠέ ΟΓΔΙΙΟΠΟΠΙ, 
ὡρίγ]ία5 βιιροτνοθηίἰ Ὑἱγριηϊ εχρἰαἲοῦ, 
γετδυπι αυίθιη 5) Εἱ ἱρεί οοπιρεᾳῖϊί {η ἱρεῖυς οἶπι ἠοπιίποη, 
5ὸ Ου] ἰοιίμς Ἰοπἱπὶο ρθεςβδἰο πιογίαὶ ργδίυπη ἱπίδμευμι 4ο γοάθΏριἰο οδοί. 
Οαπι θαμίοῦι οαζυποι]ς Πηὶροςθτὶ µ0Ώ Ροβεὶι Ρευς, ' 
Ληϊπια εἰ πιθηθ δυπί νοαἱ αιοἀόάσπα ἱπίογπιούίωπι 4μο οατηὶ υπ] 
Απίπια αἱ άθίη, αἱ οδγηὶς οοπἑυρογηα]δ; πηοπς γοτο, μἱ Ροἱ ἱπιβρο; 
Α/βηϊ οοπ]υποία δρἰ Ὠοὶ παίυγα, 
60 [πο Ιαὐυ]ὲ δὲ οαεηἱς δοοἱθίλίθιι. 
οἱο οἱ αιοή ἀθϊίοαι, αἱ ααοά ἀθί[βοαίμς, υπ οοί Όοιις. 

Ουίά ἱρίίατ [αοίσπῃ υἱΓ]ά1θ ϱβί] υἱ 4886το, 
ΑΙιογμηι αυἱάθπι [αἱὲ υρίίυπ) ογα5δ ουὐβίαηί]» ἀἰίοζυπι νοτο, 0611 653864 ουυείαρ(ὴ8 
Νοοταπο [ηἱἱ ραΓίΙ«6Ρ8, ΡΙΦίος ρεοραίῖ αΠοσίυῃι. 
18 59 05 ΟµΦΓο ουἱ εἴμδες οἷι απσυῖθ Ο)εῖριὶ Τ 

ἵ φμἱάθιν Πι810, μου { Ομεἱδί]πο δαηρυῖς υβὰ8 ἱπιργοῦο Ἱ 
Βἱῃ αυίειη Ὀ6ο : ᾳιοπιοάο, αἰιοτὶ πιαποὶραϊἰς 
Νοδίο } να ε]υς αυἱ ἀοπ]παίυς, βεπιροτ οί γοάρπιρίὶοηίε ρεομω.. 
Ῥνοίαρίο | 
Ἴ0 Όι πορ φογν]ιῖο οχ]ωιαῖ, 

γογυσι θέ, ἵρδμπῃ 96 οΠεττο β9ο, 

Ει Όευς αοεἰρίαί, ἵπ ρογπιυἰαἰοποπι οἷυς αἱ οροἰἀ]ε, 
ΟΕγίἰδίυπι. Οἱ οπίπω υηχ]ί, οαρὶ ΠΟΠ Ροίθβί. 
Ιια ϱοηέπις. Τγρος αἰίθπι ΥΘΠΘΓΔΠΙΡ. 
ΠἩαυθς ἰθί ο ς αἆοτα 1 ρἱπ]ιλίθῃι. 

ΧΙ. Ρε Οµίειὶ ΓποεαγπαΗοπε ”. 

δίυ]ίμς, αιἱοαμααο δµρεδπ]Ηπι Ποἱ Ύδγρυπι, 66πἹροί οχβἰδίθης, 
Νου νθηθγβίυΓ Ἠοπογθ ραΓὶ 46 Ῥαΐγειαι δμρογοΦ]θδοίει. 

 ΑἰΙας Μυται. 291. 

6! θεῶσαν. θκοά ἀείβεαί, Ἰὰ οδἱ, ἀῑν]η]ίας, θεω- 
θὲν, φμοά ἀείβεαίκν, ἰὰ οδῖ, Ππιλη!ί48. 8 

ϐὔ Τὸ µέν. Αἰίιεγμπῃ αυἱάραι, ἰά θ8ἱ, τὸ θεῶσαν. 
Ψειδιη αε Ὀεϊἰίας οςὰςοθ ουὐριαηίῖα υἱ υηἱτοίυΓ. 
Ι.ἀ. τὸ δ ὡς πάχος. Αἰιοταπι αυἱθα, τὸ θεωθέν, 
ΠΘΙΗΡΟ Μαπιαπίία», ογαδδα οειδείαµέία, ΠΙΘΟΓύΙΩ 99β8ί 
ραγίιεερθ, ἐμῶν µετασχόν, πιεῖς θ9βεί αΠοοιίυις οὗ” 
ὨΟΣἰΔ, ΡυΥΦίδΓ ιμω. 

6ὐ Τφ9, ΡΤο τίνι͵ 

06 Κακῷ. Ιίὰ εοἆ. Ὑαϊ. Εάΐε,. χαχῶν. 
67. Ἑτέρῳ κρατουμένων. (04. Ὑπι. ἄλλῳ, εκηε 

αἰεεεί πιακοῖραιἑ Λος 6εέΙΙΝΑ. 
10 Ἡμᾶς τοῦ κρατυῦντος ἁρπάσῃ. Όιϊ ποε ε 

πιαπίδιε ἀοπκίπαπίέο ετὶρἰαι. 
76 Τοὺς τύπους δ᾽ αἰδούμεθα. Ὑϊάείιτ Ἰμιο[ί]- 

βογό Βιιονανἰβιίαπι οἱ ΠιγδίοΓί4, αμο τοτο εγρὶ οὔ ο. 
δαηβι]πῖθ 4ο ἱππιοἱδείο ΟΛΓὶδί] Πιγδίῖ0Δ 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οἱ οοα]αἱὲ παέυτὰ ἀϊἰβδιάθηί]μπῃ 1 
ΜΤαυί]ο Ἰαιά οί, νὶάσίυγ φάει υἱ η Ηὶ, 
Ώυπι πιεξίος ΦΕΓΠΙΟΠΘ αιοά ροί]μ9 γοςῖθις, 
ἓν Ὑγβίνοπι αἶπις Βριγίέω6 Ρυγβαης γοηίε, 
Ὕοεύσιπφαα Βηρ]έ οἱριπιοί Ἱνοιηίποπυ τη Ἰη11πο, 
Ὀοε[ιποιῖ Εοιπ]μ]5 Ίο ο8ἱ γοὐιπίθρεαίἰο. 
Λι ουἷα πο[α8 )αηρὶ Όθιπῃ οί οαγυπου]ορ : 
Φρά πιθης οἱ ἀΙ]1Πὰ οἱουί ἱηἱθγρ δα 6608, 
Οασπίς αυἱἰάεω, οδυ οοπἑαβετηΣ]ἰς, τοὐσέ, 
Ροἱ ἵπιαρο, παέυτα Ὠοί υἱ αὔληί αάάῑίας 
Ηἰπο φοοἱεἴαίοπι οταβθἰίας ουεἰποι : 
Φἱο αυοά Ώευπῃ [9οίι, ἀθίθοαίατηφμ6 ἰόφηλ. 
Όοεις υπ ο5ί. θυἱά 6υβο υἱσμπιαυθ ρ88ς 
Όι 4βδοΓυ, Ἀου πἰδίυπι οιὶ 6736859 : ἰψί 
ΑΙουιι ΟΟΠΦΟΓΡ ΠΠΘΟΓΙΡ οΓα981ἱ18, 

Ἡ δίπο Ἴαυο, Οµ99ο ουὶ ογµος {αθις Ὀδὶ 1 
οἱ φυἱάθπῃ πηλ]0, Ί1θιι { Οἰλγὶδεὶ οΓΙΟΓΩΘ ῥθβΦἶΠΙΟ Ἡ 
Αι οἱ Προ, αυἱ πιαποἱβα({8. α]ιογὶ 
Νοδίβ! υἱᾳυθ γεάρπριῖο Βοπηἱηδβί]ς οµἰ. 
Εως πο(Ώρο γθευσι, 96 4υοά οὔεταί. Ὀο9ο, 

ἀθθ]ηοπίο ΙἱῬουοί, 
ω Πω αἱ οοποἰάἰε, 
ἀυησὶέ, οδΡἱ Ὠδυἀάφυδαυδίη Ρροίοὲ, 
ο. Ἡδγετεπιυς ας [7Ρ08. 
Ἐηηἱἰαέθσι αἵπια ο016. 
ΜΗΛΙΦΤΙ ΙΝΟΛΑΚΛΤΙΟΚΕ. 
(αἰ[ίαν ἱπίεγρτείο.) 

ή. Ῥαἱπ]ς Ιπιηιογέα]θ, δµρεΓΛΗΠΑΑ 
αίγοηι ΡτοηΏυ6 Άρηοςς οο](ε- 
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Νήπιος, ὅστις ἄνακτα Λόγον βροτὸν ἔλα φανέντα Α ΠΗ Περὶ τῶν χνησίων βιέλίων τῆς θεοπνεέστον 
0» σέθετ᾽ ἰσυθέως οὑρανίοιο Λόγου. 

5 Τέμνει δ ἡ µεγάλκο Πατρὸς Αόγον, ἓΣ Λόγοιο 

Μορφὴν ἀνδρομέτν, καὶ πάχος ῥαέτερον. 
Ἡν θεὺς, ἀλλ’ ἑπάτη Εχτρὸς Λόχος ἡμέτερος φὼς, 

Ἕς χε Θοὺν µέξη, μικτὸς ἑὼν χθονίοις. 
Ες θεὸς ἁμφυτέρωθε΄ τόσον βροτὸς, ὅσσον ἔμ᾽ ἔἕρδειν 

130 Ανιι ῥροτοῖο θεύν. Ἔαθε, τρωτὸς ἄνω. 
Ἰόσσον ἔχοις. Τΐ δ ἔμοιγε νόον, καὶ μέτιν ἄτραστον. 

Ἄμοὶ θεὺν, θνητοὶ, στέργετε µέτρα λόγο. 
ΕΙ μὲν δὴ κεπίθοιµ., τὸ λὠϊον. Εἶ δὲ µελαένεις 

Τὸν χάρτην πολλαξς χελιάσιν ἑκέων, 

55 Δεῦρ' ἄγε, πλαξὶ τεαῖς ὁλεγόστεχα ταῦτα χαράξω 
Γράμματ) ἐμᾷ χραφίδι, ἡ μέλαν οὖδαν ἔχει. 

Γραςης. 

θείοις ἓν λογίοισιν ἀεὶ γλὠσση τε νόω τε 
Στρωςᾶσθ'. ἕ γὰρ ἔδωχε θεὺς χαμάτων τὐδ ἄεθλον, 
Καΐ τι χροστὸν ἐδεῖν ὀλέγον φάος, Ἡ ὁδ ἄρ.σ-ον, 

ΚΝύττεσθα: χαθαροξ θεοῦ αστάώτσυ ἐφετμαξς” 

5 Ἡ ερΐτατην, χθονέων ἁτ-άχειν ορέὲνα ταῖσδε µ-- 

[ρίμναις- 
ὍὌρρα δὲ μὲ, Ξείντσι νόον χλέστοευ ῥίδλοισι 
(Βολλαὶ γὰρ τελέθουσι ππρέγγραστοι χαχύττητες)» 

Δέχνυσο οοῦτον ἐμεῖο τὸν ἕγχριτον, ὃ φᾶ', ἀριθμόν. 
Ἱστορικαὶ μὲν ἔασι β9θλοι δυοχκαίδσχα σαι 

19 Τες ἀρχαιοτέρης Ἑδραξεῖς συφίτς. 

φἐα]ίας, «αἱσα Φα Τοτδασαο ἵνπσισμα «ΆΓης ως Ἰπδαδαα, 
δατὶ .α ες αιΓίκθοκι Αῤάνανμα θνς “Ἂν ήν 

5 Ὀεβασαὶ 2αὔοσα, 3αἱ 3 παρ99 Ῥοιγε ἵετδας, αἱ 4 ὕσλο 
Εοεσαας Ἀππθαασαο οἱ μβοθίγαςς ολο ωάϊίαοσνς. 

ξαας Όεας υἰγῖωφοε - Ὀσέυυ 

οσὲ Ῥοσις "σλααι υοςδὲΓ Ἀσαυο, 
ὶ ποια λος. 

16 Ρε9 εοασὲὶ Όεααι Ρτοφδίδας ο50ο, ταλρετοίας ραμεα . 
Τορΐσα οε1ρίο. θαἶά τετο αλ πρεπλεα εἳ ππεῖοωεια Πας λλῖσαυ (Φαστεγε) Ἱ 

ἕτεα 

45 Εἰα 4-ς, 2)υἱὲς αἱ οογό]ς ράσεύσυαες γογσα συ Ἰας Ἰαφετῖλοαν 
Γ1µδγας Εωεο ΦὲγΊο ααἲ 2ἐραανοαἱ αἰἰ Μας. 

ΧΙ. Όε οτί δενίρίτα [δτίε”. 

Ὀινίηίς ἵμ {,1μεδτίφ ϱεππρετ οί ΙπειΑ οἱ πιοπίο ΄ 
ΤεΓΦ4Τ6. Αη ερίπι Όειις Ίος ἀθό(ι οτί ργαηιίααν, 
Ός οοευ]έαπι 2[ήφυ2μο Ίὔοςη ρογείρίδο, νε], φωυά ορπεσω εν, 
Ρυηραγίφ Ὀεί φληείή πιαρµίς 
ὅ Τε! ἆδπισια αί Πο οοοἱμιόἰρίνες 

5». 
ΔτοεσΓίο 4 Τοῖῦας ἰοττουῖς. 

δεὰ πο ῥετερτίηίς Ηυγίς Ποοῦς έὰ ουὐεϊμίαίας 
(δωπι είπε πιο] αερα ριλτ/αιες), 
Αεε]ρε 5 πιο οεἱοείυπῃ Ώυης, θιΠίςς, πωΠλεταια. 
Βυπί φυἰόεπι Πήοιογίεἱ Ηὐγί 95ιηες ἀιοθοσίια 
0 Απζσιοκίς Πευγαίοαε φαρίοπιία : 

:Λον ΜΙ. 54, ρ. 98. 

Ἆ!, ὔ Πάχος. Τια φον]. (οὐ, αἱ. πάθος. 
δ ΝΙξµ. ΛάάΙ οε[νο). ἡμῖν. 
ϱ Εῇς θεὺς ἆ έρωθε΄ τόσον βροτός. Μσγαί. 

ΨΤΟ τόσον αυοά μ0εί πον, Ἰδε)ίι τόσσον ΄ πιεῖίυφ Τ2- 
θωο πιο οοηἱροίονοί νἷ 6/µπις τόσον νοὶ 
ηύσα οἳ ἀμεῳοτέρωθε, ωἱ Ες ἠωὐ {ιο ροσι{ευ{έ Άσπε 
ευη ; ες ᾱ έρωθε’ τόσα ός, Βίο αἱι- 
ἔσιυ Μαὐελοίυ ο Ἡεγνος 0 εἷς Θεὺς 

ἆ έρωθεν ὅσ᾽ ἄμθροτος. ο 
.. μμ . 60. Ὑάὶ. ὅσαι ἑνδιάθετοι 

της Π τε χαὶ Νέας Δια 5; 
: ο αν Σάγειν. Ἡλ ἀυο Βεμς., νὰ ΟοἱαΙ. Εάῑν. 

.. 
ϐ Σείνῃσι. 094. Βερ. 996, ξείνασι. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

θευ]ις, ην γρηρηπι Ιρή(ης κυὸ σβ!πο, εΗρε/πυπι Β 
0 Νο οο]{ ας ΥΦΓΡΗΠΙ Ρίοπις οπογς ρ95/, 

Βἰο πιακηἱ Ῥαιήα Ύοαυβυπι, Ὑογλήνο ρεφο]τ]ε 
ΠυΑΠΗΠΙ 6ΡΘΟΙΘΗΑ, ϱΘΥΡΟΡΕΙΜΊΩΠΘ Ἰυέμπι, 

Ναπιει γα, 964 Πποβ6Υ Ἀοπιο οωπβηβίιωγ αἱίτο, 
Όϊ πικιυς πουΐς, ρι/κεθοί {ρου λουπι, 

μι υἐρίπα ο Όευις; θὲ ἐήμηο, μἱ μις Ναπιίπο ἀοποί ; 
Μο πιὶρθρύπι 64Π6 νυ]ηο:θ, ΟἨΡἱ5ὲς, Ρίο. 

ἥας ἢ9λοαφ. θυἱά θ0ἱ.) πι]φίαςι πο) η] ο μασ 
ίομπι 

Τογιοα, Νυπνορ υδὶ, τογὺα Πνοά πι θηραέ. 
Βἱ ετείας, πιθἰἰωδ» δἱΏ νόίο φογἱυμδ αίΓοπι 

γογυοείθ οἰναγίθίη οοππΠιδομ]9)9 γο]]ς, 
Ὦ]α οµο, Υοτὺα (ο ἠηεος]λαπι ραυοἰδθίπια «ογά/, 

δερία (0 Πίο Λι] ουἱοςθ ηοἰα!, 

ΣΗ. Ρα ΥΕΝΙΡ ΕΤ ϱΕΑΝΑΝΙ5 ΟΕΙΡΤΟΒΕ ΙΙΛΛΙΦ. 

(Β1 (1ο ἐπιερρτείε.) 
ἕπ Πμτὶν φαοσῖδ Ιπριαφαε οἱ ππεπίο [γοππεῃίοτ 

Ύείβαγς, Αι οἰδηίπι ἆσπαί Ώδις ἱδία Ιαὐογίπι 
Ρεορηνία, υἱ αὈςοοπθα 1μοἱθ Πλεης φεἀιι]α φαἱάόάαπη 
Οοπερίοἰδὲ; νεὶ εετίο ἱφιίπο ο εοπιπιοάα οαγρίε, 
Ὀϊ ρου ϱαποία Ποἱ ελΡίαί ργα0ερία ἀο]οτοπη : 
Αυῖ, ηιιοἀ ροβίΓοβιΗπι δὲ, ΔΠἱπιος Ἠοδο Ιοεξίυ ροῦας 
ΑυοεγαΒΙί α Πυσχ]ς, φίιάία αἆ πΙθ]ἰούγα ΥοςαίοἈ. 
Αἱ. ἵια πο Πὑτ]ς [4]4έΗΥ πιθης αἰοπίὶς 
Ναππηυθ αφογίρι{εἰἰ που] {αἱδίηιιο ταραπέυτ ), 
υπο Ππάἢθας οδρίσπι η ήησγαπι, 4 πο, ἰοοίος 4168. 

Βἱρεθπ] Πυνὶ Ὑδιοσίδ δαπί Εωήσοεῖδ, 6ΠΠΠος 
Π]ειοσὶεἰ. (επεσίς ρείπιας δεγ. Εχούυς η 
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)]Γρωτίστη, Γένεσις, εἴτ Ἔξοδος, Λευιτιχόν τε. 

Επειτ' Αριθμοί. Εἶτα Δεύτερος Νόμος. 
Ἔπειτ) Ἰησοῦς, καὶ Κριταί. Ῥοὺθ ὁγδόη. 

Ἡ ὃ ἑνάτη δεχάτη τε βίδλοι, Πράξεις βασιλήων, 
45 Καὶ Παραλειπόμεναι. Ἔσχατον Ἔσδραν ἔχεις. 

Αἱ δὲ στιχηραὶ πέντε, ὧν πρῶτός Υ Ἰώδ' 
Ἔπειτα Δαυῖδ. εἶτα τρεῖς Σολομωντίαι » 
Ἐχχκλησιαστῆς, "Άσμα χαὶ Παροιμίαι. 

Καὶ πἐνθ᾽ ὁμοίως Πνεύματος προφητιχοῦ. 
90 Μίαν μέν εἶσιν ἐς Υραφὴν οἱ δώδεχα ' 

Ὠστὲ χ᾿ ᾽Αμὼς, χαὶ Μιχαίας ὁ τρίτος 

Ἔπειτ' Ἰωὴλ, εἶτ Ἰωνᾶς, ᾿Αήδίας, 

Ναούμ τε, ᾿Αὐθαχούμ τε, χαὶ Σοφονίας, 

Ἁγγαῖος, εἶτα Ζαχαρίας, Μαλαχίας. 
Φὺ Μία μὲν οἵδε. Δευτέρα δ' Ἡσαῖας. 
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Λ Ἔπειθ) ὁ κληθεὶς Ἱερεμίας ἐκ βρέφους. 
Εἶτ᾽ Ἰεζεχιὴλ, χαὶ Δανιήλου χάρις. 

Ἀρχαίας μὲν ἴθηχα δύω χαὶ εἴχοσι βίδλους, 
Τοῖς τῶν Εδραίων γράμμµασιν ἀντιθέτους. 

ὦ0 "Ηδη δ' ἀρίθμει χαὶ νέου µυστλρίου, 
Ματθαῖος μὲν ἔγραφεν Ἑδραίοις θαύματα Χριστοῦ" 

Μάρχος δ' Ἰταλίῃη, Λουκᾶς Αχαϊάδι' 

Πᾶσι δ Ἰωάννης, χἠρνξ μέγας, οὐρανοφοίτης. 
Ἔπειτα Πράξεις τῶν σοφῶν ἀποστ/λων. 
ὦῦ Δέχα δὲ Παύλου τἐσσαρές τ ἐπιστολα(. 

Ἑπτὰ δὲ χαθολιχαὶ, ὧν, Ἰαχώβου µία, 

Δύω δὲ Πέτρου, τρεῖς δ' Ἰωάννου πάλιν" 

Ἰούδα δ' ἐστὶν ἑθδόμη. Πάσας ἔχεις. 

Εἴ τι δὲ τούτων ἑἐκτὸς, οὐκ ἐν Υνησίαις, 

Ῥυεῖπιας (επεσείς, ἀεϊπάο Εςους οἱ 1,δνἰιίους; 
Ρορίοα Νυπιογὶ, ἔαπι Ὀθμίογοποιίυμη. 
Ποϊηάε ὁοδυό οἱ διάΐἱοςθ. Βιί οείδνι6 οµί. 
Νοπιφ ἀνοίπιδφιο ἱω6ς, γοῦ βορίᾳ Βορυιη, 
45 Ει ΡαγαΙίροιπεηα; Εκάναπι 11υθφ υἱέμιο Ίοσᾳς. 
Οιήπφυο νεγδίρυφ βογἱρἰὶ θυπί, «{πογµΠι ργίμιυς δυῦ, 
Ροβδιοα Ὀανὶὰ, πι Βα[οιηοπίς (το», 
Εεεἰθβίαεδίος, Οαμἱΐουπι οἱ Βεονοτνία. 
μη) 1{6Γ αι ήπαιιο Ὀρἱγίις ργορ]ιθιἰοἱ. 

Αο υπο φωἱάσπι οοπµθοίυς Ηυγὶ ἀμυοάθοίιη, 
0ρεο, οἱ ΑιΠοφ, θἱ Μἰεφαφ (ογ]υ8; 
Γεϊμάο 6ο6ἱ, Ροβίθα }οη48, Αὐάἰ18, 
Ναμίπι, Παυαοιυς οἱ νορμοπ]48, 
πα ἀθίηίίο Ζασ]ιασίας, Μαἱαςἱα5. 

Όπο ΕΙ οοπιηδμές Ηῦτο : φθουμάο [ραίλ», 
Τεσῖο αι! τοσδίυς ορί δογοπιίαθ 4ὐ Ἱη[αμ(], 

20016, αἱπίο Ὀαπίο]ῖς ᾳγαῖἰα. τιο 
ὕριοτον αυἱάεσι πυπιεγατὶ ἀάος οἱ νἱρίηεὶ ᾖἱυτος, 
Πεῦγφοτυ εἰεπιθιίοσυπῃ ΗΙπποζο γοδροµέθηίες., 
50 ὅ3ιμ ὙΘΓοΟ Γοςθηθο οἱ Νονί Εαῤορὶς ος. 
Μοιίιησιυς φυἱύεπι οογἱρείι Ηευνφίς Οηὶφιὶ παἰγασυία, 
Μαγους Πι1[15, Γ 1049 γωςίς, 
Φοᾶπηςς οπηπίῦμ8, ΡΓΦΟΟ ἆ ο]οῦ αθφιο ΡεΓίίηβεης. 
Ὀεϊιιάο ϱᾳθρἰα βλρἱεπίσιν 4 
ὤσ Όεοεπι οἱ 

ρομίοιοταη. 
ἀίυ0ος εαηἱ Ραυἱ Ερὶρίοία, 

5ορίεΏι οαίπο[ίος ὁ αυἶδυς δχοοῦἱ μπα, 
Όως Ροιε], ἰγος αιίοπη Ίέογασι δοαρηίς, 
Συδ Τεγο οσὲ δορίἶτηα. Ηαῦθς ΟΠΙΠΟΦ ΙἱῦτοῬ. 
δ5ἱ φυἱά εδί οχίτα Ώυπιο ΠαπεγυΒ!, ποῦ εδ ος ρεγπαπίς Βδεηρίωγί». 

8{ Λευιτικόν τε. Ὀεεσί τε ἵπ ρἱυτίσαφ. 
41 Δεύτερος Ὠόμος. 004. Περ. 993, δευτερονό- 

μιον. 
16 Πρῶτός }χ Ἰώδ. Ο0ἆ. . 990, ἔστιν Ἰώδ. 
41 Σο]ομωντίαι. 13 οοάά. ἆαο Ἀερκ. Εά. Σολο- 

20 Μία μέν. 0ο. ἆ Ἆρες ἡ µία ΝΜ : . 4υο . . 
Φῦ Ἐχ. Οο0ὰ.|. ἆαο Περε. ἀπό. ὦ 
3] . Οο4. (οἱ. εἰ αἲ] Δανιῆλος, αἱἱἱ 

Δανιηλ.. 

38 Αρχαίας, εἰς. υπο τογούϱι α ΒΙΠο ἵν φαν» 
106 πιεἰγίοὰ οποίσδυρι ουρριετίπιυς, εἰ ἀενεγὶρεί- 
Ώυς {μαἱοἱς. 

ὦ9 Γνησίαις. 8ΐο Ῥορίΐ (τες, Οἱήᾳ., Ται. εἰ θοἱε!, 
Εά1ἱ. γνησίοις. Ρ]υγίπιον οἱ φυἱόεπῃ ᾳομμίαου δεεί- 
μγ υγου 4 εΦΙ2Ί0βο ουο εχε]υόίί, 05 (4β1δη 

Γοεἱ4 γετος ες Ιερί]πος 69066 ρτολυηήανίί. δε 
69 εδί ετον, οὔπη μες φοτίνεγοί ὤγεκο- 

Πας, 4υ0 (επιροτο ποπάμω αυίάφωαπι εεγίε 8 49 
γα [υογαι ἀοέπαυνν, 

ΜΕΤΗΒΙὼ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἱενίύεας, Καποστὴ, [,ερί» ἴσηο οοἵια οευπά». 
Ρουί ὅσσας, ΟΕ», Παμε, ο. ιοί 
Βοφεείυωοί [ιοεῖ. ναι ἕνα 19, νουλδίν 
Ουἱ Ρα γα ἤροσοποι. (απείοτοσι εοί υἱπνας Εοάγας. 
Ουἱπφωεοείεῖφ οοποέ2Η!, δοῦ, Ὀανίά, ἐΓες 4ἱσανοαίφ, 
(οπεἶο, 6ὲ Ιωφίρηςς Ὁαοίας, Ῥγουετυίὰ ϱ26Γ3. 
Ουἶπαυε ργορυείατυσι ραπ. Πεί γωγςω», ἷω 6ο 
Βἱεδεπῖ γδίος ουπί ]ωροῦ, ποπ] αωοτνα, 
θσεᾶς, Άμος, ἨΜ]είχας ἰοτίας, Ιω6ός 
Φοεί, 2ε 29135, Αὐάΐ39 οεσία», 4ἱ ὀσος 
Ἀρυσαυε, ϱ6 οείανας, ΈΊμω 

Σλεἱαγίας, 2ΐ40ο υἱύπους Άογωαυ 
5, δει Μοδ απως ουπιρἰοεέαυ 95.965: 

Εααίλπι οεὲ 2.5, Σετοπείλπο (οείίας αμίοα. 

Β Ετοεμίεῖ φαθγίο, Ὀαυίεὶ ρου οτάίπο φμΐήο. 
Είκε Ηδτου ΚΙΝέΤαΤΕ άνο άαίκγ αίφκε οἱρίκίὲ, 
Το πεσρο Ηεύγασε αυοί οα0ἱ οἰεπεπία [οημείω, 
Ρετεε Κε δι Ροειί ντος ΠΗΠπΙΕτατε Ηοεεῃίίς, 
αμίνες (μεὶκ6 Ηευγοείφ πεγοεω]α οογἱροί!, 
Αποθοπίοις Ἰάαγευς, [υσ8ς αἱ ὁοείας Αολσίν, 
απο ὀ04ππες, ῥρερείγλης εαἠεοίή Πιερία. 
Ιηε]γί2 αροφοίίσεα οἱλαθίο Μώ1η ρεµα ου ὕυρ”). 
Ηίης ΕΡἱ9 οερίερας [έστα, 4045 πωπήπε Γαυ]ως 
Α.νετευ οετἰραἰι. Φεακήέογ ρου 6ρ4 22εοή 
Αίαυε ἀυρίες Ρείιή, (γεο Γωγρολν αωεΐστε καίφ 
Δ03ΛΡΕ; 36 δούα ΡῥΟΜΓεππο εί οπηίΐεα, Λωρί νε 
Οπιπία ἀῑνίπας ϱεΤΠΙΑΗ2 νυημήπα ολαγία, 
Οαἱόφεμίά ργίετεα εν, Μλωή {πιει εἑγία ουλνόδωη 
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ΙΓ’. Πατριάρχαι υἱοὶ τοῦ ᾿Ιακώδ. 

Δώδεχα δ' ἐξ Ἰαχὼθ πατρὸς µεγάλοιο πάτραρχοι 
Ῥουθεὶμ, καὶ Συμεὼν, καὶ Λευλ, τοῖς δ᾽ ἔπ᾽ Ἰούδας. 

Λὐτὰρ ἔπειτα νόθοι, Δὰἀν, Νεφθαλεὶμ, Γάδ τε Ασήρ τε’ 
λύθις δ εὐγενέες μνηστῶν ἄπο, Ἰσσάχαρ Ἆεν, 
ὃ Ζαδουλὼν, χαὶ Ἰωσὴφ, καὶ πύματος Βενιαμίν. 

ΙΔ’. Μάστιγες Αἱγύπτου. 

λ]άστιγας Αἱγύπτοιο χαχόφρονος αἰὲν ἀρίθμει, 
Ἔς χεν ὑποτρομέῃς κἀρτεῖ τῷ μεγάλῳ. 

Αἴματι μὲν πρώτιστον ὕδωρ ἑἐρυθαίνετο γαίης, 
Δεύτερον αὖ βατράχους ἕδρασεν οὐλομένους. 

ὃ Τὸ τρίτον αὖ, σχνίπεσσιν ἀῆρ χαὶ γαῖα χαλύφθη. 

5. ΟΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΕ. ΟΑΗΝΙΝΙΝ ΙΙΡΕΕ |. ΤΗΕΟΙΟΟΩ(Α. 456 

Α ᾖἸαὶ χυνόµυια φάνη τέτρατον ἑξαπίνης. 

Πέμπτον, τετραπόδεσσιν ἐπέχραε λυγρὸς ὄλεθρος. 

Φλυχτίδες ἀνθρώπων σώμασιν, ἕχτον ἄχος. 
"'Εόδομον, σε χάλαζα μέση πυρὸς, ὄμδρος ἅμιχτος. 

4) "Όγδοον, ἐξ ἀχρίδος ὤλετο χλωρὸν ἅπαν. 
Εΐνατον, Αἰγύπτοιο πἐδον χατὰ νὺυξ ἑχάλυψφε 
Πρωτοτόχων δὲ µόρος ἡ δεχάτη βάσανος. 

ΙΕ. Ἡ τοῦ Μωῦσέως Δεκά.]ογος. 

Τοὺς δὲ νόμους ἐχάραξε Θεὺς δέχα ἕν ποτε πλαξὶ 

Λαϊνέαις ' σὺ δέ µοι ἔγγραφε τῇ χραδίῃ. 
Οὐ γνώσῃ θεὺν ἄλλον, ἐπεὶ σέθας οἷον ἑνός γε. 

Οὐ στήσεις [νδαλμα χενὸν, χαὶ ἄπνοον εἰχώ. 

963-903 ΧΙΙ. Ραιγίατείια ΑΙ ζαεοῦ ). 

Ὀμοάθοίπι ος δ4ςοῦ ΠΙαρπο Ραίγὸ Ραἱγἰαγολι : 
Βιύθη, οἱ Φἰπιοοῦ, οἱ Π,ονὶ, ἵπδιροτ 19 διάας : 
Ρυβίδα δρυ, ΏαἨ, Νερίνα ]ἶπι, (ολ οἱ Α5ο; ; 
Βωσευς πουϊὶο ος δροιηΒὶθ, Ι964ὐ145, 
ὃ Ζαὐμ]οη , θἱ 1ο56ΡΙ, οἱ επι Βεπ]απιίη, 

ΧΙΥ. Ρίαρφα Εουρι "'. 

Ρ]αρας ἱπιρία Αβργριἰ 6ὀπιρος ΑΠἱΠΙΟ ΓΘΟΘΩΑΘ, 
ε (ογιμιἀθθ Ππαρηαπι Ρεὶ Ροίθου αι. 

Ρεπιυπι αυἱόάθπι [1 θαπρι/πθ Εηοία 44.4 ἵουτὸ ; 
Φθοιπάο Γὰηας οὐἱάΙί ρεγηἱοίοδαφ. 

5 Τοτίο ου]ἱοίδιιβ αοτ οἱ ίθεγα οὐάμοία δυηέ. 
Θυωαγίο ογιιοπιγἰ τὀρεηίθ αρραγι]ε. 

Φι]πιο )απιρηία ἀίτα Ίμ6ς Ἰηναβιί. 
Όπερα ἵη Ἱοπιῖπαπαι οογροτίρυ6 οΓίὰ, δεσίᾶ βυπί Ρἱ8βᾶ. 

6ΡΙΙΠΙΣ, Ρ]υ]{ ργαπἆο ἶμηο πεῖδια, Ίπιῦος ἱἑηρου]αβ/1ίδ. 
ϱ Οοίανα, Ιοουριῖδ ροσ!1έ αμἱάαμἱά εγαί γἱγ]άθ. 

Νομα, ΑΡγρίἰ οο]απι πος ἰηγο]νίε. : - 
Ρεἰπιοβεπίίογαπα αἱοπι πιο ἀθοίτια [αἰέ ρ]αρᾶ. 

Χγ. Κοψείε Ώεεαίοφις'''. 

Παε ἆθοδιη Ίορος Ιποου]ραίί οἰίπι Όεις η (αὐυ]19 
Ι,αρίάςίς. Τα Υογο πο] θ3φ ἵπ οογάς ἱηδογῖῇ9. ' 
ΧΟΠ 4βηοςοος αἰίαπι Ώευπι. θἰᾳμἱάειω δ4ογαξί0 9ο]4 υπία5 86. 
Νου (αὐτὶοαυῖς ΕΡὶ αηυπι οιτηυ]άοσαπη δἳ Ποζέυαπι ΙΠΙΔΡίΠΟΠ. 

9 Αἰίας ΒΙ]]. 57, Ρ. 99.  Αἰίά9 ΒΙΙΙ. ὅὅ, Ρ. 99. "'"Α]]α Β/]]. ὅ5, 66, Ρ. 99. 

6 Κυνόμυια, πικεσα οαπίμα. 
Ἴ Λυγρός. Τὰ οοἆᾱ. Ἡομς. (ες, Ορ. εἰ Το. 

Εάῑἰ. λοιγός. 
Φ "Αμιχτος. Ἰπὲ. ἀκατάμικχτος. Εχοά. Ισ, 24, ἣν 

δὲ χάλαζα, χαὶ τὸ πῦρ φλογίζον ἓν τῇ χαλάζῃ. . 
Ύ. 4 Σέδας οἷον ἑγός γ6. Ἱπι. ἡ τιμὴ ο νη τοῦ 

αἱ. σχνίφεσσιν. ἑνός. 

ΧΙΠ. τιτσι. Πατριάρχαι υἱοὶ τοῦ Ἱακώθ. 9ἱ9 
οο-. Ἡορ. 993 οἱ Ταἱΐο. ται περὶ τῶν δυοχαίδεχα 
Πο τριαρχῶν. 

4 Μεγάἀλοιο Δατριάρχοι.Ω9ἆἆ. Βερρ. ἆάο οἱ ΟΡ. 
μεγάλου πατριάρχαι. 

ΧΙΥ. { Ἔδρασεν. δυρ. Ἱπ. Βομσ. 99Η, ἀνέδωκεν. 
Ψ. Σχγίπεσση.. (9. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΧΗΙ. ΡΑΤΑΙΛΑΟΒΕ ΕΙΕΙΙ 2Λ008. Β Λοτγα Ρορί οἰπῖρ]θἙ {6χθΓΙΙΗΙ, αγνᾶσυ6 ουηοία. 

(ΒΙ{{ἱο ἱπίειργείο.) 

Β]6 6οπο8 ΠπιαΡηΙΙ6 ραἰγ]αγοῖιαθ {ΕΠΙΟΓΟ {4000 
Ὀυσίς ργίπιος Βι0θ, ΘίπΙΘΟΠΗ Πμονίπσαια 
Εί δυάαπι. Τυπι ἁθίπάθ ποί]ο Πµσογο ουΡΙἰ 
Αιοζᾖ]{ς παι!ῖ, ΌΏαπ, Νορήία]ίπις, (684, ΑδθΓΙΦ. 
Ῥυθί αυίοπι τοσῖς αχοσίρυφ 1998ςἱΔΓ, ἀίᾳαθ 
7α0υ1οηῦ, δὲ οβερὶ. Ροβίτοτους Βεπ]απίῃ οχιί 

ΧΙΥ. ΑΟΥΡΤΙ ΡΙΛΟΕ. 
(8) {ἵο ἐπίεγργείο.) 

Αγευριὶ Ρ]αβὰδ ΦΕΠΙΡΟΓ ΠΙΠΙΘΓΑΓΘ πιθιηεηίο, 
ὕ Ρᾶνο6βδ 54Πο ΓΟΡΟΓΑ ΠΙβΡηᾶ Οδ]. 

Εἰωπιίηα ς άβήν φυπί ΡείπαυΠ) (ἰποῖὰ 6Γ10Γ9. 
Η]ηρ {6148 γὰη8ς οὐἱάῑί ἱΠΏΙΠΙΘΓΔ8 

Τι γΠοπιγα [6ΓΟΧ γίδα Τορεπίθ [αἱί. 
Ομίπιο αιιαἀγαροἆθδ ΟΠΙΠΘΒ ΠΙΟΓΘ Ρ8Υ4Α ρογοηιῖῖ : 

Ὀοχίο α[Πἰχεγυπί ιἱοργα ΝΙοο]8. | 
Ηοττίὶάα Ρορἱ ᾳταπἆο εθοἰάἰέ, βἰπι ἱσπευς Ἰπιῦος, 

Οείανα αἱ γαΓδυπῃ Ρ]ᾶρα Ιοουδίὰ {αἰέ. 
Παπο ρἱαρᾶπι πογγὶὈ]]{ς οαἱἱΡο ἀείπάς βεευἰ4 εδί. 

Ὀιμπια ρεἱπιίρεπυπι πιοῖςῬ ἱπορίηα (υἱέ. 

ΧΥ. ΝΟΙΘδΙ8 ΡΕεοιι,οςῦ08. 

(8:19 ἱπιεγρτεία.) 

Πας Ραιγὶς φιογπὶ υἱ αἱπας ἀρχίογα Ίορο 
Ιηεευ]ρεὶ]ί ραχίς : ία νοτυ Ιηδου]ρ]ίο οογ6ἱ : 
Νυ]ωπη αι) ΕΗΡἱ πυπ]θη ομέ, πος, σιιοπι πε] ἀρυες. 
Οµμέμπι, ἀνίηυήΙσις αἱ] ργδιαὐἱ5 ἨοποΓοπη. 



171 ΦΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙςΑ. η. 
ὁ Οὔ ποτε µαφιδίως µνήσῃ µεγάλο: Θεοῖο. 
ΣάἹζατα πάντα Φύλασσε µετάρσια χαὶ σχιόεντα, 
"Ὄλθιος, ἣν τοχἐεσσι φέρῃς χάριν, ἣν ἐπέοιχε. 
Φεύγειν ἀνδροφόνον παλάμης ἄγος, ἁλλοτρίης τε 
Ευνῆς, κλεπτοσύνην τε χαχόφρονα, µαρτυρίαν τε 
10 Ὑευδῆ, ἀλλοτρίων τε πόθον, σπινθῆρα µόροιο. 
[σ'. Εἰς τὰ θαύματα ἨἩ.ίου τοῦ προφήτου καὶ 

Ἑ ισαίου. 
Τοσαῦτα θαύματ) Ηλίου τοῦ θεσξἰτου. 

Κόραςι πρῶτον ἑτράφη ' χαὶ δεύτερον 
Ἔθρεψε χήραν πλουσίως Σαραφθίαν, 
Μιχροῖς ἑλαίου καὶ ἀλεύρου λειφάνοις' 
ὃ Ἡς χαὶ τὸν υἱὸν ἐκ νεχρῶν φυσήµασιν 
Ἠγειρεν. Ὑετόν τ ἀνέσχεν ἔχ θεοῦ, 

Α Ἐπειτ ἀφῆχε. θυσἰαν χαταγνίσας 
Πυρὶ ξένῳ τε καὶ ξένοις, εἶτ᾽ ἤρχεσε 
Τροφῆς ἄγευστος ἡμέραις ἓν πλείοσι 

40 Ἔφλεξεν ἄρδην πεντηκοντάρχας δύω. 
Ἱορδάνην διῆλθε μηλωτῇ τεµών; 
Πυρὸς δ) ἀνῆλθεν ἅρματι πρὸς οὐρανὺν 
Ὁμοῦ δοράν τε χαὶ χάριν Ἐλισσαίφ 

Ἀφῆχεν. "Αθρει χαὶ τὰ τούτου θαύματα” 
19 Ἰορδάνην διῆλθε μηλωτῇ τεµών. 
Πηγὰς ἔθηχεν ἁλσὶν εὐτέχνους πόλει. 

Παῖΐδας δ᾽ ὑθριστὰς θηρίοις ἁπώλεσεν 
Διφῶντι ῥεύματ' ἐξ Ἐδὼμ ἐπήγασε 
Στρατῷ ' γυναϊχά τε χρέους ἑῤῥύσάτο 

20 Πηγαϊῖς ἑλαίου: τῇ δὲ Σουναμίτιδι 

ὃ ΝΗΠ(υαπι Ἰπαηίίογ πιοπηηοσί6 Ππιηρηϊ Ρο. 
Ὀἱες ΟΠΩΠΕΘ [6ί08 οε]εῦγα, φἱνο παῖριος, θἶνο πιίπυς 606 Πιῃ6Ρ. 
ΕεΙΙχ. οἱ ραγεηίίρς ρεδίίαπι γείργᾶθ 4 απ ἀοοθί το[ϱεΓΘ. 
τν ες ἱοπι]οἰά Πιαη 18 6ΓΙΠΙΘΗ, εχἰγαπείαὲ 
01118, [αγέαπῃ πιαΙΙρη 1η, {δεί ]πιοΏίαπη 
40 Εαἱλαπι, αἰίεπί αρροιίοηοπη, Ιβηἰου]απῃ πιος(]9. 

261-965 ΧΥΙ. ΕΙἰσ εί Εἰἰεωί µηιἰταεμία ". 

Παο ευπί πταςμία ΕΙ ρτορλεί Τιουίοο. 
Α εογνῖδ ΡτίΠΙΗΏΙ ραβδί. οςι. Ὀοιπάς 
Ραν]ί ἱρεο οοΡἱοβθ νἱάμαηι ΦατορΏία, 
Εκ οχὶρυῖρ οἷαί δἱ [ατίης τοἰ]φυί]ς 
ὃ Ου]Ης δἱ βΙυπι α πιογιυίς ἱηδι[/Παπάο 
Εχοϊανίι. ΡΙανῖαπι οοπί]ημ]έ νοσυο Ροἱ, 
Ῥυδίεα ἀθηιὶείὲ. Ὑϊοιίπιαπι Ροβίᾳμαπ) Ιβγαγίβεοι 
1κηο ποτο, δὲ ΠΟΥΟ αρραγαίιι 40 ἱηαι 
Οἱ πὶΒ]] ἀθριρίαης ἀἴεῦις ρἱασίποίς, 

άΐιο, νἰχὶι 

40 Ίρπο ἱπίθγδπιίε ᾳοιηίπος αυἷη μαρεηατίο» ἀ:ῤθθ. 
4ογάδηθηι ἰΥ]θοῖῖ, 44149 ρα]ο ἀἰγίάρηφ. 
Επεο ουττυ αθεθηάἰί Ίη ού]υσ, 
Μπ] νθρίδη ϱἱ ϱΓδΙΊ4Π] ΕΙὶδΦο 
Πε]αᾳυἰε. 06Γπο οἳ ἰβίῖας πηγασυ]ᾶ : 
15 }ογάΦηθΙη ρογἰγαηθῖῖε, ἀἰγίςί6 ραἱ1{0 4ᾳαἱθ. 
Εοηίθρ 9219 [ογἱ]ος το ἀϊά(έ ον]. 
Ῥυογος οοηνἰοἰβίογθβ (οΓΔΓΙΙΠ πιογδίθυς Πποσαν]ι. 
οδ1θοηιἶ Αυγ] Γ1Υος οχ Εάοπιο ἀυχίέ 
Εχρτγου]. Τἱάυαπι α ογθάιοτίὺας Ιτουανίέ | 
30/ Εοηίίδις οἷαί. Θυιαπο]εάἰ Ἰροτ]ς οἈγοηΗ 

:ΑΙίας ΒΙ]. 151, ρ. 901. 
Μνήσῃ. 1ὰ οςί, ργοπαπ(ἰαυεγὶφ ΠΟΠΙΕΝ Ρεἰ. 

7 Τοχέεσσι. (044. 1698 ἵνορς. εἵ αἰἰὶ τεχέεσσι. 
ὅ Ἀνδροφόνον. Ἱία οοὰὰ. 1ερφρ. 4υαίμος. Εάῑ. 

ἀνδρόφονον. | Ι 
10 Ἀ.1οτρίων. Ἱδγυιπι αἱεπατυπι ουρἰάϊλας, 

ΠπιοΓΙί8 θβί [ο0πι6β. 
η τιτ. Εἰς τὰ θαύματα. 0904. Ὑαϊϊο. θαύματα 
Ἠλίου. 

8 Καὶ ξένοις. Οιἱρρο 4418. ἱη[αθάἱ Γοµο Ίμς- 
δεταί Εἰἰὰ9. Ν]οπ]ηις {ρηὶς του οογείριί οἱ 
ἀυφυπρεί!. 

10 κοκ σας. 0ο. αἱ. πεντηκοντάρχους. 
46 Εὐτέχνους. Νοη φο]απι ἆμίος 84ιιὰ9 αὰ Ὀἱ- 

ὑοπάυπη γοάάῑ Ῥγορβεία, θρἀ οίαπι [δγί]]θς, ἱέα 
υί αργῖ απίοα αἰου6ς, Τἱς ἱγεῖραι] (οπ(ἱῦμς, [ερίτ]ο» 
ενα εγεηί. 

ΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 
Νὲ 6ίΛίΗ38 μπα υαΠι δΙπυ]θογασο πιοσίυα ΠΗΡΑΑ ; 
Νενο ἐμί Ώοποἱηὶ Πἱπρυα {6γο ΠοΙΠΙΘΗ ἱπαπί. 
δαυμυαία Ἱορίέήπια Εὐ] δµηίέ δργναπάα αυἱεία, 
Τηπ αυ ἰθοία υη τίς, 4 υὰπι 4 βιρἡηιία 86ῃςυ. 
Εοαῖϊσ, δἱ πιθτ]ίο ου/έ ΥΘΠΕΓΘΓΟ Ρ8Γ0ΠΙΘ8. 
Νο αυεπιᾳυᾶπι οοσἰάμφ. Αἱἱοπὶ (ῴΦάογα ]οοι{ 
Νο νἰοἱεβ. Νεο (9 οοπείτίηρας οσ]πιὶπο (αγ]. 
Νοτε ἀἰίᾳιεπι ἐθδί16 πιεπάαοῖὺνς ορρείπιο νοιλὶβ. 
Νεο ομρίάΐς οου]ΐς αίογμπῃ οοπιπηοάα ἱέππα : 
πο παΠΊ(υ9 σφίογπς αὐυΦγυπέυΓ ραῦυία Ιηοςί]. 

χπνΙ. ΕΙ.1 ΕΤ ΕΙ 16Ι ΜΙΒΛλΟΟῦΙΑ. 

(Β/([ίο ἱπίετρτείο.) 

Ηαο πηγα ςαποίυς Εἰ88 αποπάααι οἡἱάῑξ. 
Ηωπο ρείπιο οοἵνυ6 δ10: πο Φαγερίΐδη 
Ροει ἱρ5ο γἱάμαπι πυἰγί ροταααπι απιρἰίος, 

Β Οἱαί εί (αγία τε]]φα]]ς ρα οἱθαίπιὶς : 
Ε/αραυο αὐ ογοῖ β]ίαπι οσίταχ]ί οἷηι : 
ΜΟΣ 1ρ9ο εΦ]απι οἰαμάίί, οἱ ρ]ωγίαπι περαῖ. 
ΕΙοπιιηιδ νΟΓΑΠήΔΠΙ ΥΙόΡἱΠΊΑΠΙ Ρἱαπο πον]θ, 
Νονοιίθ Πιογθ ἐγαθ]ῖ, οἱ πι]ιοῬ ἀἱοθ, 
Οιμηῖπο οδρίθη8 ραῦυ]ἱ π]ηί!, οχὶᾳἰ! : 
Βἱμοβαιε Π4ΠπΙπΙὰ πο] αἆ οίγροπη ἆμσρῬ. 
}οτάαπίς υπάὰ9 ρα )ἱ0 Ιπιπιίθδο 8 θολί. 
Ουγγυφμθ νους ἰβιιθο οσ]υπῃ ῥροίε. 
θωπι νοςιὀ Ιπφυἰὲ σγαίαπῃ ΕἰίδΦ δυαπη : 
Ετίνηία ου] 18 66ΓΠ6 ]9ῦ πιἰγασ μία. 
ἀοτάαπίς υπάας Ρα 1 (οί 8οεαἱ. 
Ῥιἱογἰἱοδᾳυ6 [οηίες υγοῖς οἀμ]εαί εα1ο. 
11νοηθ» [6ΓΑΓΙΙΩ πιογδἰΌαθ ποςοῖ Ίπιργοῦο» 
ΦΟΡΝΑΠΊ4116 (Π]ηἱ5 οχἰπιῖέ εας[τῖς θε. 
Ρος πιυπ8 ο]οί ἀθρίίο ϱγαπάἰ Ἰοναίι 
γἱάμαϊη : α]ἰθγίαιο (πιῖγα το) ἀαὶ Είωπι, 
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Οὑχ ὄντ ἔδωκε παῖΐδα, κ ἐκ νεκρῶν πἀλιν. 
Φθορὰν τ) ἐπέσχεν ἑχ πόας, καὶ πλείοσιν 

μυνε λιμὸν ἑνδεεστέρᾳ τροφῇῃ. 

Ναιμᾶν δὲ λέπρας ἐχχαθήρας τὸν Σύρον, 

35 Πέμπει Γιεξεῖ τὴν νόσον ' εἶτ᾽ ἀξίνην 
Ἔπλευσε νώτοις ἐχ βυθῶν Ἰορδάνου: 
Σύρων δὲ τοὺς ἕλχοντας ὄψεις ἀμθλύνας 
Ἔδωχεν ἐχθροῖς ΄ εἶτα τῷ στρατῷ χόρον 
Προεῖτο, λεπρῶν ἔργα. Καὶ νεχρὸς νεκρὸν 

ὦ0 Ηγειρεν, ἐγγὺς συντεθέντων ὁστέων. 

"1. ἘΕπίγραμμα εἰς τὸ μιαρτύριον Ἡ.1ἱου τὸ 
χκα,λούμενον Χηρεῖογ. 

Αὗτη, ξένε, καὶ Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας, 

δ. ΟΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΝΜΙΝύΝΜ ΗΙΒΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΟΙΟΛ. 

Ἀ Οὗτος δὲ χήρας πύργος, ἢ φιλοξένως 
Θεοῦ προφήτην Ἡλίαν τὸν θεσθίτην, 

Λιμοῦ κακοῦντος τὰς πόλεις, ἐδέξατο " 

δ. Ἡ χαὶ μιχρὺν ἦν ἔλαιον ἓν τῷ χαφάχῃ, 
Καὶ δρὰξ ἀλεύρων ὑδρίᾳ χεκρυµµένος. 
Τοῦτο δ' ἀφειδῶς μεταδοῦσα τῷ ξένῳ, 

Πηγὴν, τρέφουσαν οἶχον, εὗρε τὴν δόσιν. 
Ταύτης τὸν υἱὸν Ἠλίας ζῶντα τρέφων, 

10 θανόντα νεχρῶν ἐξανέστησε ζόφου. 
Μήτηρ δὲ, πρὶν χλαίουσα τὴν ἀπαιδίαν, 

Ἐγένετο µήτηρ αὖθις ὠδίνων δίχα. 
1Η’. Περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ γενεαλογίας. 

Ματθαῖος πόθεν, εἰπὲ, μέγας, Λουκᾶς τε φἑριστος, 

Ὀευύ(έ ΠΙωπη, ου ΠΊΨ 1ο α πιογιαὶφ οχοἰἑαίσπι γοὰ αι. 
επεπίπι ἀερυ]ί ος Ποςὺὰ (εο]οσγπί1ιίάς), δί ρἰωγίπιος 
Εαπιο ΙαυογαηίθῬ γο[εοἰί θχίρυα ἀαρο. 
ΝάδΠΙΩΗ ὈΥΓΗΠ οὔση ἃ Ἱεργὰ παάλσφοε, 
20 Πηιηϊθίὶ ουπηόάθπῃ 6ἱοΣἱ ποτ ναπι. Ῥοβί]ιας ϱθοιΓὶ.ῃ 
[η αἰέπι ἱταχίί, οχ ἱπιο ὀογάαπίφ γαάο. 
ΥΓΟΓΗΠΙ, (μἱ 6υπῃ οαρίαγὶ νθηεγαπί, οου]ή5 δαἱίριπθιν ο αηάσιις. 
Ε08 ἐγαά]ά:ί ἱιοβιίμφ. Βυϊπάθ οχθγοϊεαὶ οἶμοῬ 
ον ]ωφφῖέ, Ἱεργοδησαπ] οροζα. Μογίαι6 Ιπογίυπα 

εαφοΙἑανὶί, αἱηλαὶ οοπιρος!{{ς οβδίυ. 

Ἁγῃ. Ερίφγαπεπια ἵπ (επιρίωπε ΕἰίΕ, φκοὰ Χηρεῖον αρμε[αδαίιτ . 
Παο ορί, Ἀο0βρθ8, ]]α Φατορία δἰἀοπία, 

Πας εδί (αγγῖς γἰάυ, αυ ππιληὶδςίπιθ 
Ὀοεί ργορµθἰαπι, Εἰίαπι Τηδουίίοι, 

23607 Ουπι [απθ8 ϱγβββΔΓΘίΗΓ Ρρ6ς γ9θβ, Ποςρίεῖ]ο οχοορίϊ : 
ο θυας ραυ/υ]απῃ οἱοί ἱῃ σαἀο, 
Εί μιδηἱρυίυπη [ατίπο ἁπηίασαι Ἰναῦοῦαξ 1 Ἠγάτία οσευ]έαία : 
Πωο αυίεπι Ἰτοτα[ἰέου ἐγίνασηφ µορρίεἱ, 
Εοπίεπι αυἱ ρᾳβδοδγεί [πι] λίαπι 6µ.ΠΏ, ο0ΠΦ60υ{3 66 Ρτο ἆοπο. 
Ηυ 
40 

μ6 Βυπι Εἰίας νἱγομίθπ αἱ Ρανοίαῖ, 
υπιάθιὴ πιογέυπι αἆ γἱέαπι γονοσανἰΐέ ο πιοπιίς ἰοπουσὶς ; 

Εἰ πιαίογ ηυς ρεῖις ἤουί 56 [ηίο ογὈδίαη!, 
ΕΠεοια 68ἱ Γιγδυ5 ράτεης αὔδᾳιε ρατιυς ἀοίοπίδις. 

ΧΥΙΙΙ. Όε ΟΛτὶεἑ Φεπεα[οφία ''. 
Μαϊίμαις υπἀθ, μῶ8ο, Πηρηις, οἱ ορπιας Ἰωήοςδ, 

ἡ Αίίοε ΒΗΙ. 46, ρ. 195. "Λία ΒΙΙΙ. 59, ῃ. 99. 

31 Ἰ- ἐκ. δὶο Ἱερεπάαπι νθγρις ροριυ]αί. Εά. ἕλ. 
3ὲ Ἐκκαθήρας. Τι νογ8θυΦ οἱ οοηίοχις γ]άει- 

αγ ροκ!ι/αγε. Βατ. ἐχάθηρε. 
Αεπρῶν ἔργα. Πίο οιᾳηἱῆσαί πιγασυ]πη [ρ69- 

γαί 4ῦ οὐφδίάίοΏθ θ8ιμαΓί58, 418 ϱ4Ώ Φγτὶ εἶηρε- 
μαηί, αἱ δυδίιο ἐἰππογο οοτγερίἰ ἁἰνυίέυς ἱρηῖδ8ο, 
οιηπὶ ΡεἰΙὶ αρραταία ἵπ ολβίγῖς γοἱῖοίο 6ἱ ΔΒΠΟΠ8, 
ηοοίµ οοπ{υβοτυµὶ; αιιοά ρεϊπῃῖ πονογυπί οἰνίους- 
ααο πυμίϊαγυηί Ἱαργονί. 
ΧγΗ. τιτ. Εἰς τὸ μαρτύριο», ἵπ πιατίυκΗε 

αάεπι. ΜΟΣ, χηρεῖον, υἱάω ἀοπιν». 
ὁ Ὑδρίᾳ χεκρυµµέγος. (Οοπιῤεί. ἱορίι ὑδρίᾳ κε - 

κρυμµένην. ΛΙ. ὑδρίας χεχρυµµένης. Τοπ ῖως 
όν |, χεχρυμµένος. 
ΧΙΙ, τιτ. Περὶ τῆς, εἰο. (04. Ἡεμ. 991 αἀάιι 

παρὰ τῷ Ματθαίῳ χαὶ παρὰ Λουχᾷ. κε 
Ματθαῖος πὀθεν, εἰπὲ, μέγας, Λουκᾶς τε «ρέ- 

ριστος, εἰο. δὶο ἀῑδίηχίπιις, λάάῑία ἱμίεγγοραίῖοης. 
ΕάΙι. Ματθαῖος πόθεν εἶπε μέγας, Λουκᾶς τε φἑρι- 
στος, οἵο., αιιοά ἱρδὶ Βεποαιοεϊπί γεγἰεγληί : Μαί- 
να αἰεί6Ι πιαρπιι5 εεγὶρεἰί εἰ υρἰμιΝς {ισας; αἴκηε 
φκἰάεπε Ιε, εἰο... ααοά ονἰάθμιςδίπιο Πιδιάοδατ 
εογΓίρετθ ργαδυπηρδἰπηςθ., (Ολη κὐ.) 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Αν]άϊ]ηιο ταῖς [αυοίυις [οί οχἰγαλ]. 
Τυπῃ Ιαῦθσι αὐ ἸθιῬίφ ΡοΙΗέ : δἱ πιᾶρπο αρπιὶπὶ 
Ῥαρίυ πιπβοθΠι Ρο]]ἱ εσίριο [Ἀηνοπι. 
Ναπιβδίηφιιο γη ϱΟΓΡΗ 4 Ἱοργα οἰυί:, 
Ηας ἱηῇο]ίαιιὸ δοτνυ]ασι. Ῥοβί ἀδοίθηι 
Εχ πιο ἱῃ αἰέιπι Εαπο]ηὶς ἐγαλήι ναύο. 
γγίὰςς οββίγα, Ἡἱδίριις σαρία, ἱιοδιῖριις 
Τγαάϊι, ἀθϊπάς δαἱαγαί αρροδἰεἰφ οἱΟί9. 
Φυποΐδαιο γοδά]ξ ποτέ 1η νἰέ ορείδυς. 

ΣΥΙΙ. ΕΡΙΟΔΑΜΜΑ ΙΝ ΤΕΜΡΙὺΝ Εωδ, 0ύ0) Χηρεῖον 
ΑΡΡΕΙΗΑΡΑΤΟΑ. 

(8111 ἐνιεγργεία.) 

Βαγερίαυι οοεπ]ς μὶο Ῥάοπία», 

Β Υιάμφφυο ἑγτῖσι, αμ Ρίυπῃ ναίοπι ει, 
σπ ῥγεπιθγεί υΓΏε9 48ΡΟΓ8 ν]ηάεσ [απιε, 
Ρεγᾳ ιαπ Ποδρί(α]Ι Ρθοίογθ οχοθρἰί ἆοπιο : 
Οἱ ηἰ! Πα0οΏαί γ4», Ππὶθὶ οἱεὶ Ρραυἱυηπη, 
Ργαίου (ατίης ραυυίαπι ηἰ Ἠγάτία. 
θυοά ουµι ἀθάίδφεί λοδρ]ἱ αι Ραγςᾶ πιαπα, 
Που πιυηις ἵραυπι πἰσῖὲ, οἱ {οίαιη ἁοπιμπῃ, 
Πι] 5ος παίυπῃ ἁαπι οςθοῖ ἱη υὶνίς αἱθης, 
Ρονι Ίμο «ββδΗΠῃ 4 πιοτίθ Γενορατ]έ δἰδίίιη; 
Εἰαιθ µατεΠΒ, μία, ολδΙ(ΔίθΠΙ Ἰαχογαε, 
ΕΠεσία τα δι8 ιηαίθυ ο8ί, ΡαΓίι εἱηθο. 

ΧΝΙΙΙ. ΡΕ ΟΗΒΙΦΤΙ ΟΝΝΕΑΙΟΘΙΑ, 
(Β](Εἱο ο μβς, 

Μαι αυομάθηι βοηἱρδὶε, π1ςΆθᾳιο ἀἰδρείμς. 
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Τὴν μὸν ὅγ’, αὑτὰρ ὁ τήνδε βίθλοις ἑνέθηχε γενέθλην, Λ 15 Ἐχ δὲ δύω γενεῶν, τῆς μὲν πλέον, ἐξ ἑτέρης δὲ 
ΛΙ Χριστὸν κατάγουσιν ἀφ᾿ αἵματος ἀρχεγόνοιο ; 

Πῶς δ᾽ ὁ μὲν ἐν πλεόνεσσιν, ὅδ' ἓν παύροισιν ἔληξεν; 
δ ἜἘς Δαυῖδ μὲν ἄναχτα Ὑένους ῥόος ἀμφοτέροισιν 

"Ατμητος:. μετέπειτα ῥέει δίχα, ὑστάτιον δὲ 
Συμφέρεθ) ὡς ἐπὶ πόντον ἁπείρονα Χριστὸν ὁδεύων. 
Ωδέ χεν ἀθρήσειας, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ; 
Δαυΐδαι, Σολομώντε, Νάθαν τ' ἔσαν, ὧν ὁ μὲν εἶλχεν 
40 "ς τε ῥόον μεγάλου ποταμοῦ, βασιλήῖον αἷμα " 
Αὐτὰρ ὃγ᾽ εὐαγέων τε φαεινοτάτων θ) ἱερίων. 
Χριστὸς δ᾽ ἁμφότερ' ἔσχεν, ἄναξ μέγας, ἀρχιερεύς τε. 
Τούνεχα Ματθαῖος μὲν ἐγράφατο πνεύµατι θείῳ 
Τοὺς Σολοµωντιάδας, Λουκᾶς δ᾽ ἐς Νάθαν ὄρουσεν. 

Παυρότερον τὸ ῥέεθρον ἐπελθέμεν ' οὐ µέγα θαῦμα. 
Οὐ μὲν παυρότερον ΄ γενεῶν δ᾽ οὐχ ἴσον ἀριθμόν. 
δε τὰ πρῶτα κχέασθεν, ἔπειτα δὲ εἰς ἓν ἄγερθεν. 

Φράξεδὲ χαὶιτόδε µοι, πατέρων δύο πῶς ποτ Ἰωσήφ. 

90 Τέθμιον ἣν Μωσῆος, ἁπὴν ἄσπερμος ὅληται 
Ἑδραῖος, χάσιν Ἡ τιν᾿ ὁλωλότος, ἢ τινα πηῶν 

Ἐγγύθεν, αἶψα δάµαρτα φίλην χαὶ χτῆσιν ἔχοντα, 
Σπερμα[νειν φθιµένω τε Υόνον χαὶ οἴκον ἀέξειν, 
Ὅλρα χε μὴ νώνυμος ἐν ἀνθρώποισιν ὄληται. 
Φὺ Τοῦνεχα χρυπτὸν Όπερθε Θεοῦ βροτέου τόδ᾽ 

[ὰ νεῦρον. 
Ματθὰν ἓχ Σολομῶνος ἄγων γένος, Ἰγάγετ Ἐσθάν. 

Ααπι αιἰάθπι 6, αἱίαπι γογο Ιδίο Ι1Ότο εὐ]άΙέ ϱοηογαἰοηδιη, 
Ου ΟΗίδίυπι ἀεάμεοῖί 4 ϱαπριἱπο ρεϊπιῖ ρατεηίἰς ὓ 
ΟµΓ αιίοπῃ ο Ρἰαγες 4νο Πυιπογαν]ί οἶγοα Βμεπι, 1] νεγο ΡραιΙοἴοΓας 
5 Βατιάθπι φυἱάθπι Γοροπι μεπεγαίου]ς Βυχυς αρυ] υἱγυπιαιιθ 
Ιπάἰνίδις ο8ί, ρορίὸα Πέ Ὀϊ{αγίαιη, Ροδίγδιο αΏίθπη 
Όπα (ογέυν ἵπ (ΗΤἱδίσΙη, νουεί η ἱπππιθηδυιη Ι14Γ6 89 εβιπάρης, 
ῶἱο ϱΟΠΦΙἀ0Γ3, θἱ ΠἹθΟ αθθεπ!ῖτὸ δοςπιοπὶ : 
Εχ Πανίάθ παῖὶ δυηί Φαἱοποῦ οἱ Ναίλαπ, αὔογυπῃ {ο αυἱάεπι (γασ!ΐ, 
40 γο]υὶ βσπι παρπἱ Πυπιπὶς, γορῖαπι δαηρυΊηθπι ; 
Πίο ναγο ποὺ] τωπη οεἰουοντὶίππογιπιαιιο ςαοεγρίυπι. 
ΟΗγῖσιυς αυίοπι υέγυιηαυο Γμἱέ, Τοχ Πιᾶβπυς οί βα0ϱΓἀ08. 
Πίαφιο Μαἰιησυς επατγανἰέ, ἀῑνίπο αΠ]αίυς δρἰτία, 
Ὀηοπιοπίίαφαθ, 1,168 νογο Ναἰμαπὶ ποροίθς τοσεηριιῖξ. 
15 Ες ἀμοδις αυίθΠῃ πᾳεπογαοπίθαφ, θὶ ος υπα αωἱάθια υἱνθγί8, οΧχ δ1ί6Γ1 ἁυίθΠι 
Οοπιγαοτίας Πυθπίυη ἀθουγγαί, Ώου γαἱάο πῖτυπῃ ο8ὲ. | 
Όρά Ώος αι]άεπι οοπίγαοῖα8 ; βοηθΓΑΕΙΟΠΙΠΩ Υ6ΓΟ ΏΟη θ8ί ΡΓ ΠΙΠΙΟΓΙΦ. 
ὦ]ο Ρτίπιυπῃ ἀῑδίγασία δυηί, ροδἱςᾶ ἵῆ ΠΠ «ΟΠΥΘΠΕΤΕ. 

Ρίο νατο πι]μὶ, ᾳαοπιοάο ἀπογαπι ΡδίγιΠ ΕΙέας δἷι ὀοδθρῃ. 
9 [,οχ ο ογαί Μυγοίς, βἱ ηααπάο αΌςπιιο ἠωεγῖς πιοτίαυς Γμἱδοί 
Ηευιφυφ, υἱ [αίος πιογίυῖ αἱ αἰφυῖς αΠπ]ιαϊο οοπ]ποίις 
Ει ρτορίπαυ 8, δια η ἱρδίυαβ αχογειη ἀἡδοίαπι οἱ ροββθρδἰοποπι οο]ρίθμς, 
Ῥγουγεατοῖ ἀε[αποίο δουοἰεπι, οἱ ἀοπιΙ!η αἀρετοί, 
Νθ ποπιθῃ 6]υ5 ἱηίοῦ ἠοππίηες ρεεἰγοῖ. 
368.265 Φῦ Οι4Γ6 ΑΓΟΔΠΙΠΙ Ίου ἀο Ὀθο Ποπιίπθ {46ἱ0 Ιηγοηὶ : 
ΑΠ ος ῥαἱοιΏοηθ (Γα,ςθφ ουἱβίηοπι, ἀτογεπ ἀασὶί Εδέ]ιαπη. 

9 Βἰό6λοις. Φὶο ουἁ. Πορ. 991. Εάῑἰ. Βίόλαις. 
ὅ Αἱ Χριστόν. Οοὐά. ἀπο Βομς. οἱ Ορ. αἷς. --- 

Ἱυ]ά. ἀρχεγόνοιο. Οο0ἆ. Περ. 991, δρ. Ιίπ. τοῦ πρω- 
τοπλάστου Αδάμ. 

7 Συμφἑρεθ'. δρ. Ἰίπ. οοἆ. 991, συμμίγεται. 
ὃ ἸΩδέ κχεν. (ο. Νος, 9046, ορ. π. οὕτως. 
9 Ἔσαν. (6ο. ἰχομ. 990, ἔσσαν. 
40 Ῥόον. Φίο εοὐἀ. Βομμ. ὁ9, 990, 993, 995, 

ο. οἱ (οἵδ]. Βάῑι. ῥόου. 
41 Ἱερήων. Ηαν (τοροΓί] ορ]ηίο τδριιρηαἰ Αρο- 

ςιο]ἱ γοςδίς, αἱ αθδογίί ΟΕΩτ]βίυπι ἆθ ος (γι Γμἷςςὁ 
6 θὰ πυ]]ας αἰίατί Ργσίο Πηί. Ναπἰ[δείμπε δεί, 
ἑπαυμί, Ηεῦς. ν]1, 15 οἱ 14, φιοά επ ἠάα ογίνε, ἵπ 
πια (τίθι πἰΗ! ἆθ εαεετᾶοιῖθις Μοψεες {οεμίς 681. 

18 "Α]ερθεν. 004. Περ. 9941, διῦ [η. συνηθροἰ- 
σθησαν. 

Ι Κάσο ἤ τι'. 0οάά. ἆυο Εερμρ. κασιγνητιν. 
γ146 (45α0Ώο0ῃ. Πποῖ. 236, ἱπ ἴμαο., 34 οδίοθιη (09ιω- 
ΠπΙοΠΙ. Νονὶ Τοδαπιθηί! 6γῷ56]. 

2ὺ Κρυπτόν. Ωοά4. {τες Περρ. µιχρόν. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ύοτασι ΏΟΠ οἱ μηίἱ δογἱρθθτυμὲ ογἀϊπο ΟΠτὶ,ίὶ 
Ναιαίου αυἱθας 1ο Λάαπιὶ ἆς Φαηρυἱπο Πυσίι. 
65 νΥετο Ρ]ατθθ πυιηθγανεείί Ιἱό ραΓεηίθἙ, 
Ηὶς οοπίτα, ὑγονίιδ πυἵπέτυπι οοπο]άαί ανοτυΠ), 
Ετροάϊαιη. Εἰασα μοπ Ἱδρατο ουσίὲ µίδταυο, 
Ώοπου ρθγνεηέτη ο6ί οἰαγὶ Οαν]άϊ6 4ά 4ΠΙ08. 
Τταπιία ροςι ὈἱΠ40 οµγτυµέ, 3ο ἠθμία ο (υτ8υ6 
ῃ ΟΙεὶδίο ποδίγο οοθυπΠί αιείογό φα1μἱἱν. 
Νοη 8608 ας Πυνῖυς ρατίες ἀϊδροοίις ἱηπ απιῦᾶς, 
η πιαγο οο]]εοξίδ ἰαπάθιη ἀθνο]ν]έιτ υηάΐ5. 
Ουοάἆ 5ἱ ἐυ ποβιεῖς αἰἰομίας6 νοουῖθυφ 44Γθ69 
Ριαυμθγῖς, γθγυπι, {μοά ἀῑχίωις, 9586 νὶἀεῖφ. 
Ες ὈΏανὶάο ΝαιΏση Πιιχίέ, βαἱοπιοπαυο ΡαγεΠίο, 
Ωυοσυπι αίου, γα]αίὶ ΠΙηβηο 46 Βαπι]ηο ρἶνμ, 
δίς ἱρασ]ε τοραἰο βεπι8, βοδρίγυπιαθ ΦΙρετουση: 
Α μαίτο δδογίῆουπι ἀαχῖί ᾳεπυβ αἰἰθ; θοάεη. 
Λι Οιτὶβίυρ αἰπιυὶ οἱ ργίποερς δΓ3έ, Δίᾳπθ φλοθσἀρφ. 
Εινρο Μαιίιοιις, ἀἰν]λο Ναπιίπο ραἱκας, 
Εηυθγδί Θαἱοπιοπίίαάα8, βογἱδιβαιιο περοίαεν- 

Β Ηἶπο (γα]1! : αἱ οοηίγα [,μσας, Φ4ΊοΏιοπ6 Γο]]οίο, 
Ατηρὶι ἱπθίμηδιη Ναίαβπι, ΝαἰΠαπίᾳυθ περυίθθ. 
Εκ ἀιρ]]οὶ Ρ0µΓο ϱ6ποΓο Ἠαιὰ πιἱγογίς οροξίεί, 
Ὀρεγίοτῖ αα 8 οἱ εἰνυ]ιφ α]ίογ αὐ ἰ]]ο 
Μαποί, αἳ Ίου Τ1γδ8 ευ ΓΓαί ϱοΠΙΓΔΕΒΟΣ αἰί6Γ. 
Οµάπρᾳυαπι οἱ ποὺῖ8 γθοίο Ρτορτίεφιιο Ιοᾳεπύπῃ ο5ὲ, 
Παυύάπυδαυαπι πιαρὶς ο ὁοηίταςεῖς Ἰαθίέις υηάἰς: 
9θά ϱοπυ6 ου (ΔΡΕΙΠΙ ΠάΠΙθΓο π]μυς, απιρίία Π]μά. 
Μίο ΡΙΓΙΠΙΟ θ66ξΗΠῃ βθῃ8 θςί, 4ς ἀθίπίο οοἰνίε. 

Αί 4ἱοβαΠ1 ρᾳρίο ἀμρίίοί ρα!το Βυχίι Ιοφορίν 
Γεὲς 68 Ἠορία 6/41. αἱ 4μ6Πὶ ΠΙΟΓΕ αίγα (υἱἱροοί, 
Περγα άθ αα19 ϱΛγθηίδίη, 
ῥροΐαας μα ρτορίπηυυφ 
Όχοτε- 16, ἀρπισπφιις, 
Ευπάρ ία Γοἱ]οέὴ 
ου λΟΙΠθΗ ο 
0ι ογίσιη ενί 
| δ, 

«θιπρίο, 
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Τοῦ δ ἄρ) ἀποφθιμένοιο, ἸΝαθείδης οὕνομα Μελχί. Α 40 Μάρτυς δ' ἄγγελος ἅμμιν, ἐπεὶ Προδρόμοιο 
Καὶ τῷ μὲν Ἰαχὼθδ, τῷ δ' Ἠλεὶ γείνατο παῖδας. 

Ἠλεὶ δὲ φθιµένοιο, ἐπεὶ γόνον οὔτιν) ἔλειπεν, 

ὂ/ Αἶφα δόµον τε λέχος τε Ἰαχὼθ οὐχ ὁμόπα- 
| ἰτ 

Δέξατο, χαὶ τέχεν υἱὸν ἁδελφεῷ ἐσθλὸν Ἰωσήφ. 

Οὐτω τοῦ μὲν ξἕην, τῷ δ' ἔγραφε θεσμὸς Ἰωσήφ. 
Εὐαγγελιατῶν δ' ὃς μὲν εἶπε τὴν φύσιν, 
Ματθαῖος, ὃς δ᾽ ἔγραφε Λουκᾶς τὸν νόµον. 
ὄῦ Παῦσαι διοχλῶν τὴν χαλην συμφωνίαν. 

Πῶς Δαυ]δ ἐς ἄναχτα φέρει θεὺς, εὖτε φαάνθη 
Μητέρος ἐχ βροτέης Θεὸς ἄμόθροτος; ἐχ μὲν Ἰωσὴφ, 

Πῶς ὄγχε; παρθενικῆς γὰρ ἔην πάῖς, ἐκ Μαρίης δὲ, 

Δευίδης' Μαριὰμ γὰρ ἀφ᾽ αἴἵματος εν ᾽Λαρών. 

γενέθλην 
Αγγέλλων µεγάλοιο φάους θεοειδὲῖ μητρὶ, 
Μητέρας ἀμφοτέρας ὃΥ᾽ ἀνήγαγεν ἐς µέγαν ᾿ΔΑαρών. 

Φρῆτραι δ᾽ αὖ βασιλΏος ἀμιγέες, ἡ δ᾽ ἱερήων. 
Οὐκ ἔτυμον. Φρῆτραι μὲν ἔσαν δίχα, πολλάχι δ αὗὖτε 
4ὺ Μίγνυντο. Πρόσθεν μὲν ᾽Αρὼν μεγάλοιοθύγατρα 

Ἠγάγετ ἐς µέγα δῶμα Ναασσὼν, ὃς δ ἀπ᾿ Ἰούδα 

Ἔκτος ἕην. Μετέπειτα ὃ ἐπεὶ πόλιν ὤλεσεν αἰχμὴ 
Ἀσσυρίων, Βαθυλών τε τὰ τέθµια πάντα τίναξεν, 
Οὐδὲ φυλῶν τημόσδε διαχριδὸν αἷμα φυλάχθη 
50 Οὕτω μὲν διὰ μητρὸς ἀνέρχεται ἐς βασιλῆας. 
Ἔκ δὲ πατρὸς δοχέοντος ὅπως, φράζεσθαι ἄνωχα. 
Αὐγούστου βασιλΏος ἐπεὶ φόρος ἔγραφε πάντας 

Γ]ο μέθη πιογίµο, Ναἰ]μιάθν ποπιῖπρ Μο]ολὶ (νι ἀυσ]ι) 
Εἰ ΠΠ ααἱάεσι (ΜΑἑΠαπο) ἆδοοῦαπη, ἰδὲὶ γογο ΜεΙοἰι]) Ηε{ί ϱοιιυ]ἰ β]]ος ; 
Ηοειὶ αυίοπῃ ἀε[υιποίο, εὐπΙ ΡΓοίοπ Πο το]ἰᾳιήβοοι, 
50 διαἱ]πι ἀοπυΠη δὲ ἄχογεπ 1ίιις Ζ4ς0ΡΗΒ, ποη εχ θοάθΏι Ραίγθ ηλέυς, 
Αεοοθρίϊ, οἱ (ζαιτὶ ορεερἰυϊΏ ροηιυῖί Εαπι ὀοδερβιπι. 
δἱο Ιδίμβ (4οο)ή) ΠΠ]ις ογαῖ {οδερΏ; γδταπι 1! (Ηε]!) Ίεχ θυπι αθογὶροϊε, 
Ενοηρειἰδίαγυη ἰρίέαγ αίος, ]αχία παέυταπι (Ο)σίθεί ᾳεπις) παττονἰε, 
Νας: αἰιεγ νεΓο, 1086, γαχία ἱερεπ δογἱρε]ε. 
5ὺ Ὠρδίπο ροτίυγῦαγθ θᾷΓΘ6ΡΙΔΠΙ 6ΟΠΟΟΓ Ι49). 

ο. Αα Γ6ρεπι Βανὶά γουεἡ]έωγ Ώεις, οὕπη αρρασαστί! 
Σ πιλίτε πιογία! {ππηοςια]ές Όοιιφ 7 δί ᾳαἱάθπη ος }οθθρίι 

Οιοιποίο 161 Ὑἱγαϊπίς εηπίπι ογαί Ε/ὶυδ, βοἱ]έοθι οχ Ματία 
Π,οτἰέα. Ματία επἰπι ογαῖ οχκ β8ηρυῖηο ΛλΤοῃ. 
40 Τοριὶς ποὺῖφ ὁδὶ δηρείι5; εἰαι]άθιω παἰαῖο Ῥγαουγοογίς 
Νυπί]αης πιαρηϱ [αςἱς ἀϊνδ ρατεηι), 
Αιππυαθ ΙπαίΓθς 4 ΙΠΔΡηΙΠΙ Γουοσαδν]ὶέ ΑΔΤΓΟΠ. 
Τε]δµ δυίθοπι Τορδ]8 οί αδοθγοἰα]]ς ἱπιρογπιῖδία δγλη(. 
Ἰά νδγήΠη που οβί. Ὀϊαιίηοί φυἱάθπι ογαηί ἰγίριβ, 95906 ἰάπηθη 
45 Μὶφοευαμέας. Ρεπάπῃ φαἱάεω ος πρι πιαρηὶ Λατοηίς θ,ἶαπη 
Ὀυσὶί η ἁοπιυπῃ 8Η Ν4458οη αἱ 4 διά 
δέχίης 6Γαἱ. Ποἰπάθ ἁμίθη ροδίᾳυαπι οἰγλίδίοπι θυοζ{ εχοτοῖέαφ 
Αδθγείογιπι, οἱ Β4ΡΥΊοη οιηηία ᾗάγα οοπουδείέ, 
Νοεαιο ἱθυμπι έμπο ἁἀῑδ]ηοι]ὐ θοεγαία θ6ἳ. 
50 Ρίο ααἱάθιπ ρθ6ς ΠΙΔΙΓΘΙΩ Δά Γ6βο68 ἀδεθμά!. 
ΘΟμοπιοάο ἀμίοπι αὓ 6ο, αἱ ε]ὺς ραίοτ νἀευδέως, ἀἶσαρ το]]πη. 
Αυρυς ἱπιροταιοσίς ᾖ9δµ, ουιη οθµδθοτθηίέασ 91168, 

5} Τοῦ .00ἆ. Βερ. 990, τῷ μὲν. Μος ἰάειι, 
θεσµόν Ἠαῦοί ΡΓο θεσμός. Ου. Ιλομ. 996 οἱ Ορ. 
εουφεηίϊυηί. 

69 Μαριὰμ γάρ. Οετιο οἱ ες πρι Π,ονὶ οτία ({ἱ- 
Ώθα Ππιαβου/ίπα) {ωΐφδει Ματία, (ΟἨε]δμις οχ οίιτρα 
Γαγὶὰ δαίι5 εἰ ἆθ ἐγίνα διά γειθ ἀῑοὶ Ποη Ροββεῖ, 

μνος Εἀοὶ οἱ ῥοεἱρίατῖ αἀνογδαίιγ. Τϊά6 ἱηίΓα ν. 
Ἱ, υὈἱ 6γεροσ]1ς α5θοεῖέ ὀοδερέ η εἰ Μαγίαπι ες 

εαάθαι ἐγίνα οσον [μ1956. 
44 Μεγά.ίοιο φάους. 0οἆ. Βεμ. 9941, 5.ρ. (ἱπ. 

µεγαλοφώνου. 
7 Πόλιν. ἰπίίαίεπι, ΠΕΙΙΡΘ Φέγμδα[επὶ. 

ΜΕΤΗΙΟΑΔ ΥΒΒΟΙΟ. 

ὈυσίίθοἈπι Μο]ολί, Να(απαο ςαηΏρι]πο ογθίις 
Μα(Ώδηυς ἠὰο βοπι]ί δ4οοβιΠΙ, Μοαἰολίως Είπι, 
Θιιδίη ταρυ]έ Πηυ]ίὰ Π1ΟΓΒ Πογγία ργοἱθ γο[ῖοέα. 
γρο ἀοποπῃ ας οςρίέ Ιχογθπιαθ δαρογρἰες 
1ΔςΟΡ8, [γαίθρ ἰΔΠΗΙΙΩ Πλαίθγπιις, οἶπυθ 
ΦοδερΏυπι ροπιίί, δἷο Φοδερί Εις οἷις 
Ὕεγις θΓ4{: ἑαπιου υπο ἐγίομίί αχ οριένα (γαἱ 1. 
Αίφιο ἵία Μαιέμδις παίυγαπι φογίθοςὸ Οεἱνεί 
Ιπβίίυέηςδ, νογαια δθγἶεπι πυιηογαν]ὲ Ἀνογυη : 

.Αί Ίπουςς ρορυ!ῖ ἰοβεπι γἱιαίπααθ μοἰανίί. 
Ο4τ6 8 νουρἰθ οοποοτάἰα βογὶρἰα ἰαςςθςςο. 

οτε ρεπιιβ ἃ πιΆριο ἀθάσοῖὶ Ώαγίάο Ομεὶκίας, 
«Τΐδιφ υἱ οί Ποδίγο Ώους Ἱιηπιογία]ΐ5 ἵη ο{)ς, 
Ργορτεάίεις οβδί Ρ6Γ νίβούγα βδποία ραγοιίίθ ᾖ 
(ως ραίετ {ας ΣοδερΏ ἀθ ΠΙΟΓΕ νοσδέας, 
έτσι Ροῦ Φ0βερμυ, θά δἰε 49 Ὑἱερίπο παίιις ) 
Εχ ἨΜαεῖα ροζγο ],ονίάθς : ΠΑιπᾳυδαῦ Ατοπο, 

9 ϱιἰτρο Γυϊ, ρεπ8 Ίρρα (ζολεύαἱ.. 

Β Ληρεϊυς οµί (ο5ίΐ6: εἰᾳμϊάεπ ηαία]ο ργορίπα μίίπὶ 
Ώμιη Ρερουγδυγιβ ἄν ΠάΓΓαΓυ Ραγοηἡ 
Ροτεῖέ, αὓ εχκεθἰευ ἀθππίδθις νογι]ος ος], 
Λιιυαφ αἱ νείθΓθιη Πιαίγοςδ γενοσανιί ΑΓΟΠΕΠΙ. 
Νἱἱ ρογγο εοιπα]υΗο ἐπίρας ρερα|ῖς Ιναῦουαί 
Οὐπ1 6408, ἱηέορ 56 ἡαἱαπιί πος Ίιτο ουἱδηῖ. 
Εαίουι. Ναιη αυ υπηγ]ς ἀ/δίίηοία θγᾶί υἱΓαχιιο εἰαφαῖᾳς, 
Ὀίταφιο ]1γ6 (απ1οη {λαἰαπὶ Ρρ6υ5αρο οοιν]ί. 
Ναπαυέ ρε]16 ηλίαΠη (αἱαπιο δ1Ρί )αμσίὲ Αγοπὶς, 
Ναθδοι 0 Π{ιθιγὶ ααἲ Φεχέω5 Πυχίι Τιήα. 
Αίαυο Ιι]άθιη Αδδγτιῷ ροδίῖφ δὴ ΠπαηΙ5 ἱπιρία [010 
Ενετιῖῖ Φοἱγπιαςδ, ἔππι πθο ἀἰδίϊποιίο ο6Γί8 
Ὀργναία εδι ἱτίθαυσιὴ, ϱεμετὶς µεο δεοῖίο Ριΐδοᾷ 
Φδἱς 1ο ος Ματία τορα!ἱ οδἰ δαηριῖπο ογοίι!ς. 
Ρίο 4ρ6, φὐ0 ῥραςίο Φυδδριαπὶ λαβυΐςςο Ρατοηίοσι 
(ὠπεάϊίας οί ἵ Μασηυ ο ουπι Ἱορίδυς οι υετα 
Αιιρυδίυ8, ουηυῖο8 Ρρογ9οΓίΏεγὸ ποηιίπα ]Η95ἱ1. 
Εγρο φυἱξδᾳιθ βµυ1Ώ ραἰσἷᾶ οµΠ ΏΟΙΩΘΗ {η μτὺθ 



4δὺ 

"λλλοι μέν τ’ ἄλλῃσιν ἐνὶ πτολίεσσι Υράφοντο 
Πατρῴαις, Δαυϊδ δὲ φίλον πἐδον αἶψα χίχανον 
δὸ Βηθλεὲμ, ἢ χόλποισι μέγαν ὑπεδέξατο Χριστὸν, 

Αμφότεροι, µνηστή τε φίλη, καὶ κεδνὸς Ἰωσὴφ 

Γραφόμενοι. Φρήτρης Υὰρ ἰῆς ἔσαν. Ὢδ' ἑνὶ φάτνῃ 
Μήτηρ παρθενιχἡ, χόσµου τέχε παντὸς ἄνακτα. 

Οὕτω καὶ διὰ πατρὸς ἀνέρχεται ἐς βασιλΏας. 
60 Ἔμπαλι μὲν γενεῆν Λουχᾶς µέγας Ίγαγε μύθφ 

Εἰς Αδὰμ ἐχ Χριστοῖο. Ἐμοὶ δ Αδὰμ ᾖλθ) ἐπὶ Χριστό». 
χειρὶ θεοῦ πρώτιστος Αδὰμ γένετ’. Ἐκ δ᾽ ᾿Αδάμµοιο 
Σὴθ πέλε. Τοῦ δ ἄρ᾽ Ἐνώς. Τοῦ, τέτρατος Ἡς Καϊνάν. 
Τοῦ δ᾽ ἣν Μαλελεήλ. Τοῦ δ' Ἰαρὲδ, ὃς τέχε παῖδα 
θὔ Κεῖνον Ἑνὼχ, ὃς ζωὸς ἐς οὐρανὸν ἦλθεν ἀερθείς. 
Τοῦδε, Μαθουσάλα ἔσχεν, ὃς υἱέα Υείνατο Λάμεχ. 

Αὐτὰρ ὃ, Νῶε πατἠρ. Σὴμ, Νώεος υἱὸς ἐχείνου. 
Ἐχ τοῦ δ' ᾽Αρφαξὰδ, Καϊνὰν, Σαλά ' τοῦ δ' ἑνέπουσιν 
Υὸν Ἔθερ. Ἔθερος δὲ Φάλεκ πάϊς. Ἐκ ὃ ἄρα Φαλὲκχ, 

30 Ἔσχε Ῥαγάθ. Κεῖνος δὲ Σεροὺχ τέχεν, ὃς τέχε 
[Ναχώρ. 

Ει αἱ η αἰίὶν υτυῖδιας δογἱθγοηίς 

ΡΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΟσΜΛΤΙΟΑ. 4δύ 

Α ᾿Αθραὰμ αὖὗτ' ἐπὶ τοῖαδε, πάῖς θάρα Ναχορίδαο. 
Αθραμίδης δ Ἰσαὰκ Ἰακὼδ τέἐχεν, ὃς δ' Σρ᾽ Ἰούδαν. 
Λὐτὰρ ὃ ἐχ θαµάρης Φαρὲς τἐχεν. ΑΛὐτὰρ ὃ, Ἑσρώμ. 

Ἐσρὼμ, τὸν ᾿Αρόμ, ὃς τὸν ᾽Αμιναδάμ. Ὃς δὲ Ναασσών. 

Ιδ Νασσὼν δ᾽ αὖ, Σαλμών. Σαλμὼν, Βοόζ. Ἐκ Βοὺζ, 

[ Ὠδήδ. 
Ὡδ]δ δ᾽ Ἱεσσαί. τοῦ δ᾽ ἔχ µέγας ἔπλετο Δαυῖδ. 
Δανίδης δὲ, Νάθαν, ὃς Ματθὰν υἱὸν ἔτιχτεν. 
Ὃς Μαϊνάν. Μαϊνὰν, Μελεὰν τέχε. ὋὉς δ᾽ Ἐλιαχείμ. 

Ὃς τὸν Ἰωάναν. ὋὉς τὸν Ἰωσήφ. "Ὅς, τὸν Ἰούδαν 
δ0 Γείνατο. Τοῦ, Συμεών. Τοῦ, Λενί. Τοῦ ἄπο, 

Ματθάν. 
Τοῦδε, Ἰωρείμ. Τοῦ δ Ελιέζερ. Τοῦδε, Ἰωσάφ. 

Τοῦ δ' "Ηρ. Τοῦ δ Ἐλμώδ. Τοῦ δ' αὖ πάϊῖς ἔπλετο 
. [Κωσάμ. 

Κωσὰμ, ἔην ᾿Αδδί. Τοῦ, Μελχί. Τοῦ δ᾽ ἄπο, Νηρί. 
Τοῦ δ᾽ ἄπο, Σαλαθι]λ, Ἄοροδάδελ, Ῥησὰ, Ἰωνάν, 

δῦ Ἰούδας, Ὡσώχ, Σεµεεί τ΄ αὖ, Ματθίας τε, 
Καὶ Μαάθ, Ναγγαὶ, καὶ Ἐσλείμ : τοῦ δ' ἄπο Ναοὺμ, 

Ραιτὶ(ς, οἴιάζαπη Ώανίάϊς υ{Ώθπι, 11ου Ροἑϊδγυηί 
δὺ Βειλ]είιοπι, αἲιδ 6υ0 δίπα πιαρΏυῃ οχοερὶί Ολγίδίση, 
Ὀιεταιε, ἀῑῑουία 6Ροη8α εἰ Ιπο]γίας Φοθερᾷ, 
Όι Ἰο φοἱωερεηίωγ; ος 644εΠὰ οπίπι εταηί (ρα. Ηίο αυίραι ἵη ργῷβθρίο 
Μαιου Ὑϊτρο (ος πιιπι! ρο 
οἱο θἱ βος ΡΔίΓ6ΠΙ αβοεηό(ὲ ἃἆ ΓΕβ68. 

Γίι τ6ροιη. 

60 Ίηνοαγδο α ίση ογά]πο ΠΙΑΡηυ [1048 ρεπεγαίίοπεη ἀιιχὶέ 
Α70 ] [η Λάαπι 4 Ομεϊδιυ ; πεϊαῖ Δάαπι τω ΟΗγΐδίυπῃ νοηὶε. 

ἁπιι Ὠδί ργίπιις Λάαπι οοπάί(μς οδί; ἐχ Αάαπιο 
Φ6ἱΗ Παίιι 68. Ηι]ιις αυίθπ {1 Ἐποβθ. θυάτίυς Γαἰε (4ἱηαη, 
Ηυ]υς αυἱοπι (μι Μαἱο]οσί, ἐ]ας ατοἆ αὐἱ ρεηα]ί ΠΙίυπι : 
65 [5 (αἱ Εποοῇ αἱ νίνις ἵη ο] θαρ]αΐις ος; 
Ηυ]υς Υογο (αἲι Μαἰωδαία, αἱ Εἰίυπι ϱοηυίέ Τ.4εοΝ. 
Ηἰο [αἱ Ρραΐος Νοςδ. Θοπι Ώυ]υ5 Νοο Εις ; | 
Εχ ἱρίο Αερίιαχαἆ, Οαἱμαι, δαία: Ώυ]ής αυίοπι ἀἱουπίε 
Επι Ηεῦοτ. Ηευοσὶ ΥοΓο Ρ]ια]θο Ε1ίαθ. Εχ Ῥμαίοο γαγβιἱ6 
Ἴθ Ειυίι Βαραὺ. Ηἰςο ϱεπιίέ Θεγαςο, αἱ ρεπυ!{ Νασπου. 
Ροβί ον τυ/δυς ΑὐΓααπι β]ίης Τήαγα Ναο]ογ]άρ. 
Αὐγαπη]άος απίοπι 18ὰ8ο βεπυ]ὶ δαςοῦ, αἱ οί {ροε δυύαπι. 
Ὕδτυπῃ Ὠἱο ος Τήαπιας ρεπυ]ί Ρἱν4Γ6Α. ΗΙο αιίθπι Εδγοιι. 
Εδτοπι ϱευυ]ὲ Άταπι, αἱ Λπιηησμηι. Ηίο γέγο Ν4Λ6ΔΟΠ, 
16 Ναββθου αυΐδι Φαΐωοῃ; δαΐπιοη Βου; ὁχ Όοος Οὐ9ά; 
Οὐεά δέρ86; ος ἰδίο πιαρηι9 ρτοά(ἱι Βαν]ά. | 
Ες Παγίάο αιἱθια ΝΑΙΗΔΗ, μ ΜΑΙΠαΠ βΙίυπῃ ρεπυ]!. 
Ις ΜαἱΠαΠ. ΜΔΙΠΔΗ ρεπυ]ὲ 
5 ὀοαηπαπι, αἱ Φοεερ]. Ηὶο δαἀδηι 

οἶσδη. Ηἰςε δυίθουι ὨὈ]ίασιη. 

50 (επ: ἵσμαα ΦίΠΊ6Οη » α]ας 1,οτὶ; ος ου ἀυίθμΙ Μαίαῃ. 
Ηυ]υς δοσίσι; Ώυ]υς 
Ηυ]υς αυέοπ Ευ; ας Εἰπιούα 

ΕΙίεσετ ; πρ Φοβθρὶι8. 
» Ἱα]16 (ως Γμἱ{ἱ (0β.Πι. 

Εχ 0ο0θαπ [αι Λάάῑ; πι]υς Μο]ομῖ, εκ Ώυς Νο. 
Αὺ Ίος Φα]αιη]αί, Ζογουαυο], θθδα, ἆθπαῃ. 
85 ]υάας, 05ου, βοπιαὶ οἱ Μαϊμίας, 
Μα]ιαι, Ναρσε οἱ Εἰίπι : οχ Ύὐ0 Ναβυπι, 

δὲ Πατρφαις. (090ἆ. Πορ. 99ύ οἱ Οοἱθὶ. πατρώοις. Β αὓ ογληρείἰδε]ς ροίεγο ]ἱοθέ, ἔππι φυἱα ἰοἱα Ποῦγαίοἷς 
ϐ0 "Εμπα.ι. Η]ο οβτιπέη πούυ ἠπεῖρίί {η οοά. 

990. ουπι Ίος εἰιπ]ο : Περὶ τῆς γενεαλογίας τοῦ Χρι- 
στοῦ χατὰ Λουχᾶν. ΗΙο Ιοἰαπ εοηολ]ορίδσ, υἱ ε5ί 
αρυά ΜαΠαυη; οἱ Γµςα, γετδίθις Ργοβουμίυς οί 
Οτορυτίυφ. « Νουῖς θαππάεΠη, ἱπᾳυίί Β{1ἱπβ, οασηηληί - 
δι9 οχρτίπιοτθ πιηίιηθ ρἱασυίέ, έπη αἱ ου] γὶβ 6] 

ποπηπίθιν οοηδίαί, 4 ή νὶχ αῑοί ροΐθεί, ϱ19η- 
. ΙΓ, αιἰπα Ἕώνὴ οι ορ 

Ἡ 16εν ἀερθείς. 004. Βερ. 999, Άλυθεν ἆ ἃ 
Ἴ0 'Ραγάδ. (ο. ερ. 903, Ῥάγανι προς 
16 ἸΩδὴδ δ᾽. (0ἀ. (ωοἱβί. ἸὨθὴδ δέ. 
82 "Ηρ. ἵνα εοὰ. ερ. 990. ΕάΙε. Εἴρ. 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΣΙΟ. 

οεογ]ρθγοί, απο Φ086ΡΗ ου(ῃ οΟῦ]Ηβο ο88ί4 
Γανάϊσαπι, ἱη ἑαδυἱας αἱ ΠοπΙθη υίτυπιαυθ γεί[εττοῖ 
ἴηα οἰεηίηι (πίθις απιῦογαπι), Ρογγεσ]έ η ατῦεηι. 
[ίεφιιθ οσὺῖ5 Ώοπιίπυπῃ ροροςσἰί απο (ἱδδίπιὰ Τίτρο. 
δίο δοίαπι ἂ ΟΙ4Γ05 Γ6Ρε8 ἐς Ρατίθ ΡλίθΓηΣ 
Γρςο ευ: ρεπεγὶς ἀμοῖῖ ρτἰηιογάἰᾱ Ομτ]ρέα». 
Θμἱρείίαια ἱηγεγκο ΟΗτὶὶ ϱρεπυς οΓά106 1.49. 

Τγας(αῑί, 4 ΟΗΤἱβί0 ιποΙρίεηΒ, ἵη Αάαπισαιθ φμἱθςζθῃδ. 
Οοπίγα Μαιίησφις, ἆυπι (οἰαπι ογὐ(έ1γ θλπιάσοιη, 
[αοἱρίεμς αῦ Αάασι {πι Ο)ισὶςἰο βη]νίι 16ου. 

(Οσ.ίεγα πο οεγίίε Βίίμε, οἱ πιεγίο. Ἠἱάε ποίαηι 
αά Όετεκηι 00.) 
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Ἁμὼς, Ματθαθίας, καὶ Ἰωσὴφ. ἠδὲ Ἰανναί ᾿ Α . . 

Μελχὶ, καὶ Λευὶ, καὶ Ματθὰν, Ἠλεὶ, Ἰωσήφ. 16’. Μαθηταὶ τοῦ Χριστου 18’. 

Λουχᾶς μὲν οὕτω. Πῶς δὲ ών μέγας ; :᾿Δώδεχα δ' αὖ Χριστοῖο θεοῦ µεγάλοιο µαθηταἰ. 
90 Ἐξ ᾿Αθραὰμ μὶν µέχρι Δαυϊδ, ὡς ἔφην.  ὮµΠέτρος τ' Ανδρείας τε, Ἰωάννης τ', Ἰάχωδος. 
Ἔνθεν δὲ Λουχᾶ την ἱερατιχὴν παρεὶς Πέμπτος δ' Ἶε Φίλιππος. ὁ ὅ' ἕκτος, Βαρθολομαῖος, 
Σπορὰν, τίθησι τοῦ γένους ἀνακτόρων. Ματθαῖος, θωμᾶς τε, καὶ ΑἈλφαίου Ἰάχκωθος" 
Εἰσὶν ὃ ὅσοι τε χαὶ τίνες, λελέξεται. 6 Ἰούδας τε, Σίμων τε, καὶ οὐ φατὸς ἄλλος Ἰούδας. 

Δαυΐίδης, Σολομὼν, Ῥοθοὰμ, ᾿Αδίας τε, Ασά τε. 

96 Τοῦ δ' Ἰωσαφὰτ ἔσχεν. "0 δ' ἕθδομος Γεν Ἰωράμ. Κ’. Τὰ τοῦ Χριστοῦ θαύματα πατὰ Ματθαϊῖον. 
Ὀξίας, δ Ἰωάθαμ, ἡδ' "Αχαξδ, Ἐξεχίας τε, 

Καὶ Μαναση, καὶ ᾽Αμὼς, Ἰωσίας. Αὐτὰρ ἔπειτα Πλατθείης βίθλοιο τὰ θαύματα, ὁππός' ἔρεξε 
Ἰεχονίας, ἁλωτὸν ὃν ἤγαγον ἐς Βαδυλῶνα Χριστὸς ἄναξ βροτέῳ σώµατι χιρνάµενος. 
Ῥαλαθιὴλ, Ζοροθάδελ, ᾿Αδιοὺδ, ἠδ' Ἐλιαχεὶμ, Πρῶτον μὲν λεπροῖο πιχρὴν ἀπεσείσατο νοῦσον, 
100 Αξώρ. Τοῦδε, Σαδώχ. Τοῦ δ᾽ ̓Αχίν. Τοῦ δ' Ἐλιύδα. Εἰθ᾽ ἑχατοντάρχου παιδὸς ἔπηξε µέλη. 
Τοῦδ Ἐλιέζερ ξην. Τοῦ, Ματθάν. Τοῦ δὲ Ἰακώθ. ὃ Τὸ τρίτον αὖ Πέτρου ἑκυρῆς φλόγα ἔσθεσε χειρἰ. 
Ὕστατος, ὃς δοχέεσχε πατ]ρ Χριστοῖο, Ἰωσέφ. Τέτρατον, οἶδμα μέγα εὔνασε χαὶ ἀνέμους. 

ΑΠΙΠΙΟΡ, Μαἰληή3ς, οἱ -- 8ίηυ9 68ης, 
Νε]ολί οἱ [.ονἱ, οἱ Λαίιαι, ΕΙ, ΦορερΙ.. 

Γ 1688 φαἱάθηι οἱς ; 4ἄοπιοάο νογο Ἀξακωδις Ἱ 
90 Α0 Αυγαϊιαῃ πθᾳυο ἂά Ὀαν]ά, υἱ ἁῑτί : 
Πίπο ἱπάς {4638 δαεεγἀοία]επι ἀἰπι]είθης 
Ῥτοραμίδπο, ἰθσίέ θογίεπι ΤδριΠο. : 
Οιοίφμοί αυίθιῃ, οἱ αἱ ουπί, πατγαδ]αρ, 
Ὀαν]άῑς βΙΙιι9 Θ4ΙοπιοΠ, Ποῦοβα, ΑΛΟΐα οί Λεᾖ. 
95 Ηυ]υς αυἱοίη {οφδαρ]α!. Βερίΐπιιις Υόρο {αἱί 6οταπη : 
Οείας οἱ ζοβίλλη οί ΑοἰιὰΣ, Ἐχεελίἁρφυ6, 
Ει ΜΑΠΑδΑςΣ, οἱ ΑΠΙΟΒ, Φοβίαδ. Ῥοδίεα νοτο 
ἀρο]ιοπίας, αἴνδι οδρίίψυπι {π ΒΑ υΥ]οπεπι ἀμχοτε, 
αιμ]οὶ, Ζοτοῦαῦθί, Αδὶιά οἱ Εοίπι. . 
400 Ατογ, ἑα]α5 Δαἱθαι 94άοο: Αα]ας Αολίαις ας Εαά.., 
Ηυ]υς Εἰίοζου (αἱὲ; πα]υς Μαίλαη ; Ἡα]0ς 64σοῦ ; 
Ὀϊήπυς, αἱ νἱἀσδίυρ ΟΜεὶδά ραΐος, {οβερι. 

4 79-9414 Χιχ. Πἱεερκ!ί ΟΛγίοή ἀκοφεσίηι 

Ὀιοδθεῖπι ΟΗεἱεί πιβρηὶ Ὀοί ἀῑσείρωιὴ, 
Ροίγυς 6ἱ ΑπάΓ6886, Φ04ΠΗΘΡ οἱ ζαςοῦι16: 
Ουἱπίις εαί ΡΙρρυς, 'εοχίιι τοτο Βαγινοἰοπσος, 
Μαϊμμευς, Τήοπιας, ἆ8εοῦις Αἱρέςὶ, 
ὃ διάας οἱ Φίπιοῦ, δἱ Ώοη ποπιἱηδηά 9 αἰίος διἆὰ8. 

Χπ. Μἰταοσκία Ογἰεἰἑ εεεμπά μαι Μαιασμιι 

Μανοας Ίῦτο ργοά]άἰι πιῖτασυ]α 4ποµπαυε [οεῖι 
Ονσίθίιις τες πιογια]ϊ! οοτροςὶ πι]δίας. 

Βείπιαπι αυἱάθπι, Ἱερία ᾳΤΆνοπη οτουββίέ πιποτῦυ, 
Ὀρϊπάο εθπἰωε]οπἰς (απιιεἱ γπιαν]έ πιοποῦτα. 

δ Τογίυπι, οούτας Ρειτὶ [εὔγαιι δχριλησίί ΑΡΡΓΕΙΙΘΗΘ4 Πηδημ. 
Ουατίυπι, ΠΙΑΡΙΙΑΠΙ ργοσεΙΙαπ δὲ γοηίος θεὐανὶε. 

. Αἰίχς ΒΙΙ. 58, ρ. 99. “" Αἰίας ΒΙΙ. 40, ρ. 101. 

9Ι Λουκᾶ. δἱο ου. (οἱ8]. Μαΐο οὐῖι. Λουχκᾶς. Β νης χαὶ Ἰάχωδος ῥτΟ Ἰωάννης τ) Ἰάχωδος. 0οάά. 
Μοκχ παβείς. (ο. Οοἱσί. δΗῃ6ς. [ἰπ. ἑάσας. Ύδι. οἱ ἆμο Βεᾷρ. Ανδρέας τε. 

ΧιΧ. τιτ. Μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ. [ια οοὰά. ἀνο ΧΧ. τιτ. Τὰ εοῦ Χριστοῦ, οἱο. Ὑαὶ. ὁῦ Ματθαίου 
Ώρας. οἳ οι. ααἱ αἀάῑέ 18’. Εάῑἰ. Περὶ τῶν δώδεχα θαύματα. 
Αποστόλων, ὁ Εὔγασε. Ἀοᾳ. 990 οἱ (οί. ηὕνασε. 
2 Πέτρος τ. (Οο0ὰ. Περ. 993 Πέτρος. Μοχ Ἰωάν- 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

ιτ. ΡΙδΟΓΡΟ ὀππιοτι ρυθυεοΙΝ. ΧΣ. ΜΙΑΛΟδΙΑ ΟΒΛΙΦΤΙ ϱεοὐχτυνΝ ΝΑΤΤΗΑὐΝ, νεκόινυς 

(Βι({ο Ἱκιετρτγεῖε.) ΕΙ ΕσΙΛΟΙΦ. 
- ας (Β] {ο ἱπίετρτείε. 

Ῥὴεοῖρυϊος Ἱαυυ]ί Ῥίδθρηθς Οεἰθέας [οειιφ. Ώκο αυς -- σμγίειυφ οἵπι . ραίγατι, 
Η!, Ῥείγυς, ΑπάΓθας, Φ64ΠΠ68, 4ἴηις Ζαοοῦας, . 
Μαιίηφυς, Τήοπ)48, οη δυό Βαγίλοίοπιοις, ο --- .. ... ἱεργάπη : 
ΑΙίογ Ι4εοῦ 08, Ρο8ί ουΠΙ Θἰιωοπο Ῥηἱΐρρυς, : 
Ὀλάπιας οσὲ αἶίος, πο εδείο [ωπάυ8, Πιλα, ο... ο ο ο... 

κε Ύεηίος οἱ Παοίπε οοηργἰηο]ἑ «Πᾳπο1908. 
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Ἔκτον, ἑῆν χλίνην Ἶρε βαρὺς µέλεσιν. 

Ἔθδομον, ἀφαμένης πηγὴν σχέθεν αἱμοροούσης. 

40 "Αρχοντος θυγάτηρ ὄγδοον εὗρε φάος. 
Ἔννατον αὖ, τυφλοῖσι πόρεν φάος. Ἐκ δ ἑλαθέντος 

Δαίμονος, οὗ λαλέων ῥῆξε λόγον, δέχατον. 

Σαθδάτῳ ἑνδέχατον, ξηρὴν χέρα λύσατο δεσμῶν, 

"ὁσσε δὲ δαιµονίου χ᾿ οὕατα, δωδέχατον. 

46 Ἐκ δεχάτοιοτρίτον, χοφίνους δυοχαίδεχα πλῆσε, 

Κάνδρῶν  χιλιάδας πἐντ ἀπὸ πἐντ᾽ ἀχόλων. 
Τέτρατον ἐχ δεχάτου δὲ, χιχήσατο νῆα πόδεσσι " 

Ταῖς δ' ὑπόειξε µέγας πόντος ὁρινόμενος. 

Πέντε δὲ χαὶ δέχατον, Χαναναίας πνεῦμ’ ἐδίωξε, 

20 Μητρὶ χαριζόμενος πολλὰ λιταζοµένῃ. 
Ἔχτον χαὶ δέχατον, σπυρἰδας λίπον ἔπτ' ἀπὸ ἱἑπτὰ 

ΡΕΟΤΙΘΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟΛ. 

Δαίμονας χε σύεσσι τὸ πέµπτον, ἐν Γεργεσσηνοῖς. Λ 
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ἜΑρτων, χιλιάδες τέσσαρες, ἣν τὲ χόρος. 
Ἕπτα δὲ καὶ δέχατον, θείην Ἠλλάξατο μορφῆν, 

Στράψας οἷσι φίλοις Ἠελίοιο πλέον. 
2) Οκτωχαιδέχατον δὲ, σεληναίης ἀπὸ νούσου 

Ὡς ἱχέτευσε πατὴρ, λύσατο παῖΐδα φίλον. 
Ἐννεακαιδέχατον, φάος ὄμμασιν ἐξ Ἱεριχοῦς 

Τυφλοῖς εἰνοδίοις δῶχε πορευόµενος. 

Εἰκοστὸν δ᾽ αὐγὰς πόρεν ὄμμασι, πηρά τ ἔλυσε 

ὦ0 Γούνατα, ἐξ ἱεροῦ λύματα πάντ᾽ ἑλάσας. 
θαύμα δὲ Βηθανίηθεν ἰὼν ποίησε µέγιστον, 

Ξηρὴν αἶψα συχῆν, ὥς µιν ἄχαρπον ἴδεν. 
Ἐκ δ᾽ ἐχύθη σταυροῖο βαθὺ σχότος, οἰχομένοιο 
Φωτὸς, χαὶ νηοῦ εὐρὺ πἐτασµα ῥάγη. 

ὦυ Γαῖα δὲ παλλομένη, Ὑαίης Όπερ ἔσχισε πέτρσςν 
Καὶ νέχνες τύµθους λεῖναν ἀνεγρόμενοι. 

Ουἱπίένπα, ἆφπιοηος ἵη ροΓς6Ο5 πιὶφίε, ἵΠ ἱογία (16/466ΠΟΓΙΠΗ. 
Ῥυχίαη, εο αρθηίς, Ιεοἑαπὶ δαπι ας πείς ἑαρίις. 

ΜοΡΗΙΙΛΗΙ, ἰαηβθηιὶ5 δυΠηἡαρπιογγοίςςθο βαηρυέμὶς το βυνίυμῃ θἱδιἠ. 
10 θεἰίαναπι, ργἱαοἱρίς ΠΙΙα αἆ 1άσςπα γαίες. 

«Νοπυπῃ, οσοἳς γτόδϊευἱ νίδυπ). Ὀθοίιπαπι, δἱθεοίο 
ἠΦπιοπθ, ποπ ΙοᾳμεΗ5 νουςθ γοὐδιά!!, 

Ὀιάσσίπυπι, ὁδυυαίο ατἱίάαπι ΠΙΔΗΝΠΙ νἰπου]ὶρ φο]ν]ε. 
Βιουάδοίπιαπι, οευ{ἱΦ αἰφο αμγ]0υςδ α ἀθπιομίο οβΡΙΟΡΒ δ4Πγἰ{. 

15 Τοτιίαπι ἀοοίπιΩ, οορμίπο8 ἀμοάεσῖῃπι ἱπρ]θν]ι 
Ει νίτογυσῃ (ἱησιιο πη]]ία ος ᾳαἱπρυο ραπίθυβ. 

Ουατέμίη ἀθοίμήπῃ, 18Υ6ΠΙ α5δδθςυίαρ ο5ὶ ρεάίθυς; 
Ηἱ9 οἑβθῖῖ ΠΙΑΡπΠ] 1Π8Γ6 ρΓγουθἰἰα ασἰιαίυ1η. 

Οµἱπίμῦι ἀθοίπιμιη, ο ΟΠ 41Η ΠΙδΙΗΗ δρἰγέαπι οχριίε, 
30 τα σαης παλ αυ [έπη Τοβληί/. 

ΦθλίυΠῃ ἀθοίπμπι, δερίεπῃ δροτίας γοἱἰᾳυθγυηί οκ βερἰθπι 
Ραμίθις αυαἰυος η ]]]α, (μἱέφις αἱμγἱίας. 

οδρίίπιυπα ἀθοίιπμπῃ, ἀἰνίμαα ἱπππυέανίε (ογΠαπη, 
ΑΡΡΑΓΕΗΡ ἀπη]οἰς δμἱ5 δοἱο ερ]εηι]άἱος. 

30 που ἀθοίπιπι, ᾱ {ση ΠοΓϱο, 
Βοραπίε ραίτε, ἀῑδομαπῃ ᾖρεγαν] Ε1υπ). 

Νοπιαπι ἀδοίιιπΏ, Ίάπιεη οομἱΐ9, οχ Ηἱθγίοῖο 
Εσγὺδδις, οθοῖς ἱπ ία ργαυμῖί. 

274-475 Ὑιορδίπχυπη, [μουπι τοδ]ε]{ οσμ]ΐς, δδυρἰαία δαηανὶέ 
ὖ6 (αοµί1., ὁ ΕΕΠΙΡΙΟ ρἰασου]ὰ οπηη]ῖὰ «]ίοίθῃθ. 

ΝΜἰτασουυπῃ αυέεπα Βθίαδία Ρργοργθάίδς [6οιι ιπαχίπιαπῃ, 
ν ΑΓἱάΔΙΠ διιθἰίο ΠέμΙη, ος) 81η δἶηο [γησομι νάἱδδοι. 

Β ογιςθ νότο ρτο[ιπά» {αδ δυηί ἰεπευγῶ, ἀο[οἰεηπίο 
αυμίοο, οἱ Ιαίμιη ἰθι1ρίί νε]υ!η δοἱδδυΠι ορῖς 

Φὃ (0Πουβ58 ἰδῦΓᾶ, δΗΡΓ ἴΘΓΓΗΠΙ βᾶχὰ δο]ά{ι, 
Ει μοτιυἱ ἑμπιυ]ο5 Παιδζυηί οχοἰἰα1. 

44 Κ᾿ οὔατα. Ιία Οοἱκ]. οἱ Πορ. Εὐῑἰ. χοῦὔατα. 
46 ᾿Ακχόων. Ψιρθγ. Ιη. ἄρτων. 
47 Κιχήσατο. ΜΗ1. χατέλαθε. 

ὗ Ἡ.1λάξατο. Οοἱδί. Θο]ιο]. ημειψεν. Πορ. 9941, 
σµρ. Ιίμ. ἐδείξατο, οε(επά!!. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Όσρπιοηας {η Ροτςοβ (64865 πεί ἱη αγγίς; 
διιδιι1ἰ οἱ {εοίυπι αυἱ γοδοἱμίάς εγαί. 

Ργοβιινίτια θἱδεὲ νωίγα υἱτυίο ογυδηΗΠ. 
ὃι νεάΙ! αά λ68)1 ργἱοῖρο παῖα γἰτο. 

[.4σοπι γος]εα]! ο8ροἱς, ὢαίαπαφ 6 {υμαίο 
Μυίας Ιαδραθίο8 θά 0Γὸ ΒΟΠΟΣ. 

Ῥο]νίταν εχιθιηρἰο ᾳγανίυιι π]αη15 απἰήὰ υπο]: 
Ει ρυεβδο α 94ἱΔΠὰ νοκόιιθ 5οηδαυθ ρουἱ. 

Μ]5 66105 οορμίηος δὲ ελ ίια φυἱ ματς νἰίγοσυη 
Εχρίενίί φπἱμἰς ραπ{ρηδ αρροφίεἰ5. 

Ηίμοὸ ρεἀθς αδείας, Γὸδ μα! μα. εαγὶ- 
ΗΔΗ) : 

Ει οδά(ι ρεάϊυιφ νὶς (γο]εηία πιαγῖδ. 
οο]νίίωο [ιοδίο πιαἰο ΟΡ 41η Πιαίτο ογοβία, 

Μαίΐες υἱ οὐηίχαθ Πι]θίι αὉ οΟἱ9 Ργθςθδ. 
Ραπίυις οχ φὁρίοπι ἰανρὶς βορίεῃα οάπηάαίέ 

ὁρογία, αμαἱοτηυὸ {85168 με {αροία γἱτ]δ. 

Ρλτκοι,. αμ. ΧΧΧΥΙΙ. 

{.Ε ὈἰνπᾶἨ) {ογπιαπα ἀθθυηιῖί, φο]ίδᾳιο γἰάείυτ 
[αιμίηο ἀἰδοίρι]ί5 οἱαγίος ἱ{ρςε 5υἱς, 

μιάς ρἱῖ5 ργοείρας Πεχιθ Ιὰογγιμίδᾳυς ραΓθη/6, 
[19 αθά1α ΙλοΓϱο ἠ0ογαί μου. 

Πιο ἱία ραίἰγαιἰς δεγἱομ η αιοσηία πα αἱ, 
Ει ὑἱπίδ αρεγῖί [αίμα ϱἶυδα νἱτίς. 

Μοχ οίιαπ οφοἱθ αΠυκδα Ίας6 ποὐδίυγ: 
δι οἰαυάὶς Ρεάίθις [6δγί πιἰδεγαία5 ΟΡεΠΙ. 

ὦοι] τί ἃ 540Γ3 οοιηπιδγοία ἀεριιἰ 46, 
Οὐ5ίμδαυ6 ΠΠριΓ05, δ4ΟΓΙΙ6ΡΔΙΗ( 16 ΙΗΔΩΗ). 

Βειαπία Φο0ἱγΠΙᾶ5 Ρθγρόης 498806Γ6 ΗουΠ) 
Ιμιρεγαί, απο οιληὶ ΓΓάβο Ο3Γ6Γο νἱά6Η6. 

Βειήφ ας ἆπι ΙΗπιθη πποέυς, οβἱίμο οοοΓιᾶ θοί : 
Ι ρατίοςῬ γεια δοἱπά]έαγ αἰᾳυο ἀΐλ8. 

ζσμομαγ (οἱ]ας, θοιπάυηίΓ 6άχα 4οἱοΓ6 : 
ει ηφέ ἑυπυ]ος εχοἰία έιΓΏὰ διι0». 

Πο νετο, αἱ ρείππυπω {αχ ἱογέία Γμἱδίι {η ογυὸ 
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Ἀνλοης-ε τριτάτῳ ἑνὶ ἥματι τύμθον ἀνοίξας, Α Κωφόν τ᾽ οὗ λαλέον. θρέψεν πάλιν ἓπτ' ἀχόλρισιν 

Μις «Ἐοϊσι φίλοις ἐν Γαλιλαί ἑφάνη. Ανδρῶν χιλιάδας ' καὶ τυφλὸς ἴδεν φάος. Εἶτα 

Καὶ μορφῆς ἀπέπεμψε σέλας, καὶ δεσμὸν ἔλυσε 
Γλώσσης, πνεῦμ’ ἑλάσας' Βαρτιμαῖός τε φάοσδε 

15 Τυφλὸς ἐξ Ἱεριχοῦντος ἐσέδραχεν. Ὡς δὲ ἄχαρπον 

Εὖρε συχῆν χατέων, νεκρὰν ἔθηχε λόγῳ. 
Τυφλοὺς δ αὖ χωλούς τε ἱήσατο ἐΥγύθι νηοῦ. 

ΧΝ. Τὰ Χριστοῦ θαύματα χατὰ Μάρκον. 

ἩΜάρχος δ' Αὐσονίοισι θεοῦ τάδε θαύματ) ἔγραψε, 

Πιέτρῳ θαρσαλέος Χριστοῦ µεγάλῳ θεράποντι. 
Δαίμων καὶ πυρετὸς, χαὶ λέπρη, χαὶ παράλυσις 

Εἶξε λόγῳ Χριστοῦ. Μετέπειτα δὲ χεὶρ ἑτανύσθη 
6 Ἑηρή: καὶ ἀνέμων λῆξεν µένος ἢδὲ θαλάσσης. ΚΡ. Τοῦ αὐτοῦ θαύματα κατὰ Λουκᾶν. 

Καὶ λεγεὼν ὑπόειξε, χαὶ αἱματόεσσαν ἔπαυσε Λουχᾶς δ᾽ Ἑλλάδι σεπτὰ θεοῦ τάδε θαύματ᾽ ἔγραφς, 

Πηγὴν, καὶ θυγατρὶ ζωὴν πὀρ᾽ Ἰαείροιο. Παύλῳ θαρσαλέος Χριστοῦ µεγάλῳ θεράποντι. 

Πέντε ὃ ἄρ ἐξ ἅρτων πολλοὶ τράφεν. Ἔνθεν ἔδησε Δαίμων καὶ πυρετὸς καὶ λέπρη χαὶ παράλυτις 

Πόντον ἐπιστείβων. Μετέπειτα δὲ, πνεῦμ) ἐδίωξε Εἶξε λόγῳ χαὶ χεὶρ τείνατο χαρφαλέη. 

10 Φοινίσσης, Τυρίοισι τέρας χαὶ Σιδονίοισι, 5. Εἶθ᾽ ἑλατοντάρχοιο λελυμένον ἥδρασε παΐδα : 

1ρ56 Υοτο θέλίίωι {αγία ἀῑς δερι]εγῦπ 4Ρ6ΓΊ6Π8, 
Πμγευς δυἱθ δηιὶοἰς ἵη (4ἱἱ]9.3 νὶςιις οἱ. 

ΧχΙ. Μἰταειία γἱε(ἰ εεεμμάμπι Μαγεμπι”. 

Αιιφοπίΐφ Υοτο Ίο Ὠοε] πιίγαςειι]α δεε]ρθὶί Ματους, 
Ροειγο αἀά]οίυβ, Ππαβπο (ΟΗΓὶςι! 86Γγο. 
Ώφπιοη οἱ [οὈσῖς, οἱ ἱεργα θοἱ ραγαἱγδίῖς 
Ο888Ίέ ν6ιῦο ΟΗγὶς]. Ὠδιπάο ΠπδΙι5 γοδ]έυίὰ ο5ὲ 
ὃ Αγάς, οἳ αἰσγίί νδηίογιπι ΓΓΟΥ θἱ ΠιαΓί6. 
Ει Ιορίο οθβδἰέ, δὲ δαπρυΐπουπῃ οοργομί 
Κομίθπι; οἱ δα] Ρυε]]εο νἰίαπι γοὰς]α]ί. 
Οµωΐπαυο οχ ραπίρυς Ρ]μεἰπὶ ραδίί δυπι. Ἰπάο νησί 
Ματο ϱΓαάἵΘηΦ ΒΙΠΕΓ 41135. Ροδἱθὰ ἆΦπιομοπῃ ο]εοίί 
40 Ες Βμηίςςα, Ἰηρίρπο ρτούἱρίαιι Ττεῖίς οἱ Ρἱάου{β, 
θυγάμΏ θἰίδΠι οἱ ππίήπῃ. ὑαγίί Ἱίθευη αχ δορίοω ραμίυιθ 
Ὕίοτυπῃ πο ίας οἱ 60608 ν]άῑί ἰασοπ. Ώο]ιίο 
Γι νέα Γμἱρογεπῃ επιὶςἰἰ, οἱ νίποι]απι φον] 
Γἱπρυας, δρἰτίέαπῃ λείος : Βαγἰπιιδηις ΗΠπθη 
45 ὧφθοις ος Πἱοτίομυοπίο νἱάῑε. Ο61η αυίοη αἰπο (τισ 

Ιηνοπίςδσοί Ποιπι ϱδυΓἰ6Π8, Ώδπο απίἀαπι γογῦο γοὐάἰάιε. 
(3608 αἱςη) δἱ οἰαιιάο ςαπανσἰί ᾖασία (ομµρί]άΠ). 

ΧΧΙ. Μἰταεμία 6Ιηε(ἱ εεειπάπι {,κοαπι''. 

(οἱ ΥνοΓΟ ργε]αρα Ώῶο Ὠοδὶ πιγασου]α δεγἱραῖξ 11088, 
Ῥαυ]ο ἱπήπιας, ΠΙΆΡΠΟ ΟΗγἱ8εῖ «6ΓΥο. 
Ώαπιοη οἱ [ευσίς οἱ ἱεριᾶ εἰ ραταἱγοίφ 

(εβεῖι νογΏο, οἱ αγά πια !15 Γοδ(μίᾳ ορ!. 
970-977 ὃ Βεϊπάο Οθπιυσίοηίς (απιμίαπι ἀθῆοίδηίθπι τοῬογανἰε, 

: Αίίας ΒΙΙ. 44, Ρος. 105. "" Αίας ΒΙΙ. 45, ῥαᾳ. 109. 
Χπί. 3 θαρσαέος. Φελο]. (Οοἱδί. Πέτρῳ φοιτῇη- ῥΡααιΙπο- Ταιίσθηί8; 4 Ῥτοίθοίο Ε6ΓπΙιάΠα ος 

σας τῷ τε. Ππι. Ὃ ο Ἰοοιίο. Βάῑεὶ ἠάΏδηξ Λουκᾶς δ᾽ ἄλλα δὶς ἑπτά, αιαςὶ 
ὅ Λέπρη. δἱο ΟΡ. οἱ Περ. 993, αἱ 61. η. λέπρα. ἍΊμμςς αυαἰμογάθεῖπι (αυηίυπῃ ΟµΓὶδΗ πηὶγασου]α ἆ4ς- 
ὃ Πέντε... τράφεν. ἤαο οπιΐσίι Εἰ]]ία8 {μι γεγφίοπο µβοπἰρεϊρδοι, οἵπι (γοροΓίυ5 ἱρ5θ ρἰυ5 ᾳυα γἱαίηι] 

πιριγἰσᾳ. Εοιτ. αὓ {ρ5ο Ίωμοσα γο]αίὰ ἵη πιθάἰυηι Ργο[εγαἰ. 
10 Νεκράν. δρ. Ἱη. πρό. . 3 θαρσα.έος. Οιιαθὶ Ραμίο [τείμε, εἶκεφκε µεγ- 
17 ᾿ΕΓΥύθι. ια Βεᾳ. 991 οἱ Οοἱδὶ. Μοχ νηοῦ. Ρίς επαεα, ρέας βογἱρςοσ]!ι κα κὼν 

Ἱεμειιάμιη νἱάδίαγ. Εάῑι. 1650 ἐγγύθε νεοῦ. ὅ Καὶ «Ἱέπρη. αι. 56, χαὶ ἄγρη, λέπρα λύσις τε. 
ΧΙΙ. { Λουκᾶς δ' Ε..1άδι σεπτάἀ. Ι οοἆεςχ 4 Λόγφ. Ψετθο γε] ἱπιρεγῖο, ἐπιτάγματι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ 

Φιιτγοχ]ε, ἑαπιμ]ο γοδί]γέᾳυο 8.0. Β Πίπο εαγζο θἱ πιπίο Ἱπριαπησιιο 4αγ68ᾳι6 γοο]αάῖε 
μἰοἰρυϊίᾳια θα (σαἰία γυσδυς {η οσα : ἑδερἰοηίθ γαγθι19 ΜαγἼαφ οχρ]ονἰι Ιπᾶπος 

ροοἑαπάυπῃ 9696 Ώ0η βεπιθὶ οχηρυ1!. Ραμίῤας; 6ἱ 63900 οἰαγἰδδίπιὰ ἱιπηῖπα γοάδἰί 
Σχ1. ΟΗΛΙΦΤΙ ΜΙΑΔΟὉΙΑ 5εοὐκυῦν Νλλοῦν. Διβυδίοᾳυθ 50 γα0ἱος 6 οΟΓΡΟΓΘ ης. 

Ει Ραίαιιὰ ο]εοίο ἀθρα]ίίι νίπουία ἱίπρυς : 
(ΒΙΗο πίοτργείο.) Βαγιἰπιίαδηιιο θιἶαπα οποια {εἰοαμῖς αὐ ατὸθ 

Ματοι αἲ Αιοηί (ομγ]δίί πγαου]α βεηίἰ Ληιίδδαιη [σε γδοῖρὶι; [εμοίφιο ολυθηίθ6πα 
πο πιεπιογαί, Ῥοιγὶ ηίκις 86ΓΙΠΟΠΘ, Πάθᾳυθ.  Οπιμίροίθπθ βουπι ΟΙιγὶδίας δἰογἱἱο5οογο ]α9ῖε. 
γἱτίραφ ο]ἰοίέας ΟἨγςεῖ ουπι ἀθίοπο [ουσίς, Έυπι )ηχία ἰοιηρίυίη οἱ οἰαυάίΐδφας πιθάρίιγ. 
} τα οαδ{ι, ΡαΓ2Ιγ9ἱΦ αδίέ, ΠΙΔΠΙΦ αγά έθηβ4 08ἱ. 
Ει [υγοῦ ιοΓθις οµἵη ἰοπιροδίαίο αιἱοςοίέ : σχ!ι]. 6Π8Ι5ΤΙ ΝιλλοῦτΑ δεοῦκοῦΝ ΕΌςΑΝ. 
γἱοῖία [ωρὶι [οαὶίο; θἰοσθδίας τεηα ογμεηία. 
Τυπι «αἰρὶ ΠΔΙΔΠΙ πιοά]φ ο [αυοἱμς ουςἱ (ΒΙ[ἱο ἱπίετρτειε.) 

ΕχιταΏίε, σὲ Ιαοῖ γοιάἰὲ οαγοφ6 Ρρατοθ]. Βις σορἰεηα γο[θτὶ [1039 πιἰτασομία Ο)γὶδεὶ, 
Ῥορι ρεἰαρὶ γαῦῖεπι γ]ηχίι, βΏναβηυ6 ρ6ς υπάδθ Ερτερίυιη Ῥαἱ Γυέις οὗ αὐχήαπι. 
αοθα]ί θἱοεία ροἀἱὺιφ. Ταπι ἀοίπάθ [αραίο Ει Ιευγις, 6ἱ ἀΦ]ποι, ΡραΓαγοίς, Ἱεργασυο Οἠεὶφιο 

«πππιοηο, δδηαίας απυ]ἶος Ῥ]ιωηἱρθα, ἀθάίίαιο (851 : οἱ οβί ΡΓΟΡΟΓΘ ΠΙοΓΙΙΙ4 16ῃ84 ΠΙΔΠΙΝ. 
«]άοιυ]5 ριδη6ς ου {ασίπυς, Τγτὶίσᾳαο ρτο[αηἱ5. (οπιυγίομῖς αἆμσο (ΦΠαυἱάΠ 51 πιοτίο ργορίπαα 
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Χήρῃ τ) ἓχ νεχύων ἐν Ναῖμ υἷα πόρε. 
Τὴν δὲ μύρῳ χρἰσασαν ἀγνοὺυς πόδας Ἠγνισε μύθῳ. 

ΡΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ υΟΟΜΑΤΙΟΑ. 

λ 90 Ἡδ' ὡς ἐχ νεχύων οἷσι φίλοισι φάνη. 

48 

Καὶ στῆσεν ἀνέμους, χαὶ λεγεῶνα µέγαν. 
Αἵματος ἔσχε ῥύσιν, καὶ Ἰαείροιο θύγατρα 

10 γαχεν ἐς ζωήν. Πέντε δ᾽ ἄρ' ἐξ ἀχόλων 
Καὶ δύο ἰχθνδίων, ἓν ἑρήμῳ πέντε ποτ) ἀνδρῶν 

θρέψεν χιλιάδας. Εἴδεος ἦχε σέλας. 
Δαίμονα τηλυγέτοιο πικρὸν ἀποέργαθε παιδὺς, 

Καὶ τὸν ἐπὶ γλὠσσης ἤμενον, ὣς δὲ πάλαι 
15 ᾿Εδραίην στυγερῇ νούσῳ χλίναντα Υγυναῖχα, 

Ναὶ μὴν χαὶ ὑδέρου ὄγχον ἀπεσχέδασε. 
Καὶ λεπροὺς ἐχάθηρε δέκα, τῶν εἷς Σαµαρείτης. 
Τυφλῷ τ' ἐξ Ἱεριχοῦς φῶς πὀρεν εἰνοδίῳ. 

Όσσα τ) ἀποφύχοντος ἴδον σημἠῖα Χριστοῦ, 

ΚΓ Τοῦ αὐτοῦ θαύματα κατὰ Ἰωάνγην. 

Παῦρα δ Ἰωάννου δῄεις ἱερῇ ἑνὶ βἰθλῳ 
Θαύματα δῆ, πολλοὺς δὲ λόγους Χριστοῖο ἄναχτος. 

"Ἡν γάμος, οἰνοχόοι δ ἑχέρων ἐξ Όδατος οἵνυν. 
Εἶπε, καὶ υἱὸς ἄνουσος ἔην χάµνων βασιλἰσχου. 

ὃ Εἶπε, λέχος δ ἀνάξιρεν, ὃς οὐ φύγε δεσμὰ λοετροῖς. 
Πέντε δ' ἔπειτ ἄρτων τέἐλεδεν τέρας. Ἔνθεν ὄδευσεν 
Πόντον ὑπερζείοντα, καὶ ἐξεσάωσε µαθητάς. 

Τυφλὸν δ᾽ ἐν γενετῆς ἱήσατο, πηλὺν ἀλείφας. 
Τέτρατον μαρ ἕην καὶ Νάξαρος ἔγρετο τύμδου. 
40 Λὐτὰρ ὁ χαὶ νεχύεσσι θάνεν, χαὶ ἑῶσιν ἀναστὰς 

Χριστὸς ἄναξ ἀναφανδὸν ὀμίλεεν οἷς ἑτάροισι. 

γ]όύφφυε ἵη πατε Ναΐπι ἠ]απι ος πιογἰαῖς γίνυπυ γοδς. 
Μι]ί6γεπι υηριθπίο δ8ΠΟίοΦ ρεάθεδ υηρεπίεπι πιυπὰανἰέ Υοτὺο. 

Οοπιρεβευίέ τεπίος οἱ τας ἁθπιοπυπῃ Ἱερίοηοπι 
λα , θἱδίι βαχυπι, οί 

4 
αἰγὶ 114 ν 

Βεάυσὶί αά γἰίαπ, Ες (υἱπηυε ραπίρυς 
Ει ἀποῦθις ρὶδοίου]]6 ἵ ογεπῃο αὐΐπαιο οἶίπι γἰτογυπι 

Ραν]ί πη]ία. Ἐ νυ]ία (µἸροτοπὶ δπιίφ]!. 
(γιάθίεπι ἀθπιοπεπι ὁχ υηὶροπίίο βΙΙο ε]θοῖέ, 

Ει ουπι ααί Ἱπριυς ἱηδἰάεῦαί ; οἷο οἰἶαπι υπ αἱ απάμάυη 
4ὔ Μυ]σγοπι Ἡοῦγφαπι εγὶςέί ῃΙΟΤΌΟ ουτνανθδγλ!, 

Ουἵπ εἰίαπι οἱ Ιγάτορϊίϐ ἑαπιογεπι ἀ]θρυ]ί. 
Ώδυθπι εχριγραν]ί Ι6ΡΓΟΡΟΘ, ποτά υηυ9 Βαπατ]ίληυς6 64: : 
πεοσιθ εχ Ηἱετίεπο Ίος ργοδυ]{ζ {η νἷα δἰίο. 

ΟΦευπαιο οίἶ]απι πιοβθηεἰς Ομτῖςιῖ πιἰγασυ]α γ]άδγυπε, 
30 Αίφυε υἱ 4 πιοτια]ς γοδιγρεηδ δυἱ9 απηοίφ αρραγυ]. 

ΧΧΠΙ. Μἰγαομία Ογἱε() εεεμπάνηι /οαππεπι 
Ραυσα αυἱάθπ χοροσῖθφ ἵῃ Φ4ΟΓΟ {οαηπῖς 11Ώγο 

Μ]τασυ]α, Ρ]ατοῬ νογο Οἡτὶςεὶ 66ΓΠΙΟΠΘΡ. 
Εταπὶ πυρί : ροοἱαίοτος [ἀοίυπῃ ος αμα ν]ηυπι [μηάθξαηἰ. 
Ὀιχ]ε, οἱ 84πυ9 Γαἱέε, αυἱ ὤρον οεαί, Β]ΐιις τορι]{. 
ὃ ΕὈχίι εἰ ἰοοίαπι αθιυ]]ε, μἱ πιοτδί γ]ησυ]α ἀαυἱβ ΏΟη δχαθγαί. 
Ώοίπάς φἱηαιε ρ6πΗπη [ροί πιἰγαου]μπι. Ἰπάς απυ]ατίι 
ἱ51ῤ65 ΠΊάΓΟ 1Γα{ πι, θὲ θογνανἰί ἀἰδοίρι]ο». 
ὤδοιπι 4 πα!ἰγ]ιΔἰθ δαπανἰέ Ιαίο µΠβθηΑ. 
Ουατίυς ογαὲ ἀῑες, οἱ [,ακατις ϱ (μπιυ]ο οχοἰίθίιρ οβί. 
40 Ὕοετυπι ἱρβθ δἱ Ρεο πιογιμ!ς οΕ]{:, οὲ νὶνεπιίΌυς Γοβυγροης, 
Ομίδεαφ γοχ Ρραίαπὶ ουπι ἀπιϊοίφ δυΐϱ γογσαυδιυργ. 

α Λας ΒΙΙ, 49, ρέᾳ. 103. 
15 Τη.υγέτοιο. Τομ. 994, 91. ἰίπ. μονογενοῦς, 

Ἠιο θ8ὶ /υυοηίς, αἱ [ης ραιτῖο απίουθ γοχαῦαίατ 
4 ἀἰαυοίο. Υϊάε {Ηαά. 11, 115, πὺὶ παῖδα τ λυγέ- 
την 40 οπιηῖθιφ γογέῖέαγ β[ίαπι απίσαπι. Βδιιεάϊοξιηὶ 
Πίο θηλυγέτοο, αιοὰ πιἰηίπιε τοὶ οοηοογἀδλ. 
(1111 λ0.) 

19 Ιδον. Ιια Πεμ. 991. Μειάοςο θά1ι. 4650 ἴδην, 
9/ Ἠδ' ὥς. Αἱί. χαὶ ὥσσ' ἔκ. 
ΧΧΙΙΙ. { Δῄεις. Περ. 994, 9ἱρ. Ιίη. εὑρήσεις. 

4 Βασιλίσκου. ΟΠἱβ. βασιλιχον. 
40 Αὐτάρ. Όθεςί Πο Τεγθι5 ἵη Βομ. 993. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Βορογαῖ, 6 παίυη γοβε(υ]ὲ νίάυα». 
Ροεί, ἴ]]ασι εργερίυπι ροἀίῦας σπα: Ιη[αάθταί µπρυεη, 

Αυιυι, οὔεηθας βυδέυ/(! αἰᾳιο. ϱΓαγθΡ. 
Ὕεηίογιτη ταὐίθπι φοἀαί Πιείανηυύθ πήπαςος » 

: οορίίας οὲ Ἱορίο οἈγροτο υὶοία Γυβαπι. 
ναηρυίπδυπη οἶδήι βυσωπι, δαίτοαυε ραγεηίθ 
Ῥτορπαίαπι πιοτῖ]ς [αμοίυις 1] γαρίε. 

Πίπο Ἠοιηίρθρ πιαμπο ηιυἰσ]ὲ Όοπυς αρπιίπο, απίπαυα 
Ραπίρις οἱ ροπηἰηὶς ρἰδοῖῦις αβροβ({9. 

Εηλίσᾶί αὐβιιςίο γυ(]αῃβ 6 ϱΩΓΡΟΓΘ {Ηἱβο: : 
Εἰ 548ΠΑΤΗ 4 Ρυθγο οομῖι 11ἱγ6 Γαβαπι, 

Άο ]υ06ἱ οϱΏβθββα πηυὶ ἀοοθάςτο Ιίπρια : 
ΑΠΠΙσίυπιφυο οαρυί [οπιίπα Ργοπ8 [6γλ!. 

Ηγάτορὶς ᾳγανἰάιιπι ρεἰ!ἰι ἀθ 9Άγπο {μπιούθη : 
1,ερτοδίδᾳιιο ἀθερπι ἀἱδομεῖί {ρ9ς Ι1οπι. 

Ότι 4µοφμ6 ν]οίπαπι (δηά!ί δορίοναπιῖς αἆ υΓΏθπη, 
Ο18ίίαπι «9090 [6γέ η]θογαίας ορεπι. 

Βοιήφιιο, Ώ1ΟΓ6 ΠΟΥΟ Ύµ:8 ἔαπη. δυί θὐϊέὰ, Οἱιγἰεέμηι 
ὔμη ἆμγο αῑχίε ρογβύα (ος ογωοί ; 

Β Ὀίαυοε οιῖαπι αἱ Ίαοσπι ἀθγίοίᾶ πιοΓίθ Γ6δΙΓΡεΠΒ, 
ὑἱκοὶρυ]ΐ5 ραἰυ]έ ποη 5επιθὶ ἴρς5θ ουἱς. 
ΧΙΙ. Ο6ΒΔΙΦΤΙ χιπλούΓκἁ δΕΟὉΝΡΟΝΜ 2ΟΑΝΝΕΝ. 

ΒΙΠ{ίο ἐπίεγργείε.) 
ἤοαηηες Ο)]δίί πἰταομία Ρραυσα Γ6οθηΡΘί :. 

Λι ᾳυ9 ἀϊνίπο πιοσία[ας οἁιάῑί ογ6, 
Ριυγίπια νετὺα γοίογι. Βεΐπιυπι πὶγαδϊϊο (4ῃα 
ἰπαάϊοαί, ος Ιαυἱάϊς ουπ ν]ηιιπ οχργυπηέαγ υπάϊς, 
Ὀιχίι, οἱ θχἰδΏΡΙο οµ γα’ τορία Ργοἱἰθ. 
Ὀιχίι, οἱ 1] ἔογαπι (1, λαυά οδυνδέ5 αὐ υιιάίς. 

: Ῥαπΐῦυς πίηο η υἱηίς βαἱἱαί ]υάαδί]ο γυ]ρυς;, 
Αισι9 ρος ἱγαίοἢ ἢβὶί γεεερὶα Πυοιιθ : 
Βιδοἱριἱοβαιθ 505 [αἱοἱξ, Φα1νοσαμθ ἐυθέυ;. 
Ῥοβί ν6γο Βμηο ουγαί, αι πιδἰγῖς Φος 40 4ἱγο : 
Εκ]εγαί, οἱπιλ]ὶ 40 6Ο οοηβροτεἰί οοε[]οθ. 
θυαγίο ἃ πποτίο 4ἱς ἀρνίοία πιυτιο γοδατρίε 
Γιασατυδ. ἱρθο θἰίαπι ργὺ πορίτο ογἰπιπο ΟΗτὶδίαε 
πιδγί!, οἱ νὶν]ς γούίθης αι! Ἰριίπα νἰίο, 
ὤυθρο ϱ405 Ἰπίθυι ος ΥθΓδδὐΓ 3{Π1ς0Ρ. 
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ΚΔ’. Τοῦ αὑτοῦ παραδο.λαὶ καὶ αἰνίγματα.  Α Πεμπομµένους θ) υἱῆας ἐς ἄμπελον οὐδὲν ὁμοίους, 

Εἰ δ' ἄγε, καὶ σχοτίων αἰνίγματα δέρχεο μύθων ' Καὶ τυὺς κληρονόμον ὠσαμένους θανάτῳ᾿ 

Οἶχον ἐπὶ ψάμμου χείµενον ἁδρανέος, 15 Καὶ σχεδίους νυμφῶνι φίλην πλῄήδαντας ἑορτέν ' 

Καὶ σπόρον, ὡς ἐπὶ γαῖαν ὁμοίῖος, ἦλθεν ἄνισος Ἔνθεν ἀχοιμήτους ἐν σαι χόρας | 

Καὶ σπόρον, ᾧ καλῷ σπέρµατα ἐχθρὰ µίχη: Καὶ χύριον δούλοισι νἐμοντ᾽ οὐχ ἴσα τάλαντα" 

ὕ Καὶ δένδρον, ὀλίγον νάπνος σπόρον’ εἶτ ἐν ἀλεύρῳ "Εμπαλιν αν προδάτοις ἱσταμένους ἐρίφους. 

ον πρνπτομανην ώμου ἁτρὸν ὅτι ΚΕ’. Παραδο]αὶ Χριστοῦ κατὰ Μάρκον. 
Φησαυροϊο χάριν’ χαὶ µαρταρίτην πολύτιμον, 

Ἔμπορος ὃν πάντων ἑπρίατο χτεάνων Τόσσα Χριστὸς ἔρεξε µέγας, μύθους δ' ἀγόρενσε 

Καὶ νεπόδων ἕλχουσαν ἅπαν γένος ἐξ ἁλὸς ἄρχυν ᾿ Παρθλήδην’ ἐπὶ γαῖαν ἕνα σπόρον οὔτι ὅμοιον, 

10 Αἱρόμενόν τ ὤμοις πλαζόμενον πρόθατον ᾿ Καὶ τὸν ζιξανίων σπέρµατι συµφυέα, 

Καὶ πικρῷ θεράποντι χρέους πέρι, πικρὸν ἄναχτα Καὶ νάπυ, χληρονόμον τε θανόνθ ὑπὺ χεραὶν ἀθέσμοις. 

Καὶ πρώτοις πυµάτους μισθὸν ἔχοντας ἴσον ὦ Μάρχος μὲν δὴ τοῖα, Πέτρου φυτόν’ εὑρυχόρῳ δξ 

ΧΧΙΥ. Ραταδοία 611ειἰ εἰ α πἰοπιαία «εεκπάµι Μαι κσκπι '. 

Ἐ]α αρο, ουδουγοσυπ ἀθη]βπιαξ ἱπβριου θ6ΓπύΠΕΗ | 
Ώοπιυπι ἱπ ἱηδίαυ ροβ/ἴδω ΑΓΘΗΑ, 

Εἰ σεπιθηίοπι, φιιοπιοἆο {η ἔθίται παίσθυς ἱωὶ]]ς, ἀϊεσίτο]] ρτσά Πέ» 
Ει 6ΘΙΠΘΟΠ ΌοπαΠ,. ουἱ ποσῖα δθιηίηα Πἶχία ου: 

δ Ει ρατνυπι οἰπαρῖς 6ιαηυπι, φυοά ογαάϊἰί η αγὔΏογδιη » ἀθίπάς ἵη [αγίυς 
Εσογπιοπίάπῃ αὐφοθηάϊέυπι; θΩΠίάΠπΙ γω 

21939 Τδδαυγὶ ο8ύ84 θἱ πιαγραγίία!η Ρεειἰυδα!ο 
41η υΙθγοβίυς οιπἰὲ οπηίρας (αυυ μα ὔ 09: 

Ει ος οιηπὶ ρἰκοίαπω β6ηθτθ 6 πιδτὶ ΙΓ4ΗΕΠΩΕ τγοἰθ; 
40 Θυ0]αίαπι υπιοσίς ουγαὈυηάθπι Ον6ΠΙ; 

Ει οτυἀθ]ἰἰὶ 8ογνο, Γαἱοπο ἀθὐϊεί, ἰγαέμπι ἀοωίπυπι» 
Ει Ρεϊαιίς πονὶδείιωος πιοτοθάθπι αοοἱρίθρίθς ῥλγομ. 

Μ!βεοδᾳιο Πίος ἵω γἱίθπα υθφυαφαµ. δἱο]]ος; 
Ει 608 ααἱ οοείδαπι Ἠρογεύσιη θ)ἰοίσαπί ; 

ὰ5 Ει οχίοπιροσαΙθθ οοηγἰνδα ΑΠΙΙΟΔΙΠ1 ΦΡΟΠΕΟ ἱηρίεηίου οε]ευγὶίδίδη 
Ἰηά6 γἱᾳίϊθ5 ουπη [αοἶθις 'ν)γρίηςς ΄ 

Ει ἀοπιίπυιη ϱογνί Ποηῦ 909 ἀϊγάθηίοςι εαΐεηία ; 
Εκ αἀνοιβο ογἰπι φἰληίθς φάοφ. 

ΧΧΥΤ. Ραταθοία ΟΗεὁ εεοηάκπι Ματεκιν ”'. 

Τοιιάσπι Οὐη]δίιδ Παρηας {δοῖί : τοτΏα τογο Ἰοοπέως οί 
Ῥος ραγ2Ώοἷαθ φΗΡο: (θγραπί : πηΙΠΙ Φ6ΠΦΘΗ Πθρ ΔΙ {Ώ αἱπη]]ς; 

Ει ουπι αἰχαρίοτυιπῃ θοπαρπίθ η] πδίυπ 
Ει εἰπαρὶ, οἱ ἱωγοάδτ οοοΐδυπι πιαπίρας Ιπ]ασὶς. 
ὃ ΜατουΦ αυἱάθιω ἑαἱἱ1, Ῥοϊγὶ αἸυπηπυςδ Ιαίο ραΐεπίί δυίεπι 

" Αἰίας ΒΗΙΙ. {1 ραρ. 102. Ὁ' Λἰίας Μαγαίου., 231, ραρ. 3215. 

ΧΧΙΥ. ὃ Ὡς, Ρτο ὅς. ΧΧὺΥ. Τιτ. Παραδολαί, δἱο. Ῥαγναῃι Π]αά 68ΕΠΊΟΠ 
ὁ Μίγη. Περ. 990, ἑἐμίγη. οί πηα]οείῖς θἱπο ἁμδίο [αρβιπεηίυπι, ουἱ ἀθθΡ86 τὶ- 
ϐ Ὠνιον. Βερ. 991, 911. Ι11. πράσαιµον. ἀθπίυτ ρυποὶρίαπη αἱ θηίς. 10ἱ θηἱπι αξίας ἀθ πηὶ- 
46 'Ενθεν. Βομ. 992. ἐντεῦθεν. ταου!]ς, θἰοιί οἱ ἆο ραταβοίἰδ, ηθο δοἱώῃ 4 ἴαια 
46 "Εμπα.ιν αὖ. αι. οἱ ΟΠἱρ. ἔμπαλί τε προδά- ο νά ο οἳ 4ο Ἀατοο. (Ολ1ωαυ.) 

τοις. Β6μ. 991, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν, δυΡρ. [π. 111. οἱ]. Τόν. ΟΗἱµ. τῶν. 
τν προθάτων χαὶ ἐρίφων τὴν στάσιν τὴν ἆχατ- ὃ Μάρχος μὲν δἡ τοῖα. ΟΗἱΡ. Μάρχος δὴ τοῖα. 
ηλον. | 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΧΧΙΥ. ΡΛΑΑΒΟΙΑΕ ΟΗΛΙΦΤΙ ΕΤ ΑΝΙΟΝΑΤΑ δ5εουκουµ β Ογιάε]ὶ 880Υο ἁοπιῖηις 50 ργωθίαί αοοτύπι 
ΝιττΗ ΕΟΝ. ᾿Ῥοβιγθπηίς Ποσοθς βοἰτίέὰς 80 νἱτὶς : 

(Ώ1111ο ἱπιενρτείε.) ΒἱδραΓίυυ8 παιῖς τηαηάφέαγ ουτα οοἱοπάκ» 
.. - μἱ9 : οἱ Πφγοάθπι ϱοῦθ θοθἰθγδία µοσαί 

Λοεῖρθ Ί9, φἰᾳμάθιη ]ιγαὶ Ἠοο φὔοφας ἀΐφοριο, πε. οοην]νίς ἱπιρ]θέάς Π1θηθα οοαο(ἷς : 
αυἱάπαυ ἱγρίπδιεηιιε {4088 στοςχ γἱρἰ[ίαθαιο µοτίι. 

Οὔδευτο Οἡεὶδίας ἑγαά]ά]έ οἰοσαίο : "ος Ώοπιΐπας «ανν μη αμ λΙεπία ο. 
Εμπάβπιθηία ἆοπιωφ (6πορα ]αοἱπηΐας 4ΓΘΠΔ μονα ἱιοά1, ἀθχίγα Ρρατἰθ ΙοοβΠίΗΓ 0769. 

ΜΦΘΠΙΘΠ Ἰάεπη Τη γλτ]ος ἀθοῖάὶξ αίᾳπο Ίουο. 
«βπΊ6ῃ {ίοπι εστορίυω, ουἱ Πποχία πιἰθου]ὲ ἸοῬιΐδ. ΣΣΥ. ΡΑΒΑΒΟΙΕ ΟΗΛΙδΤΙ δεσυπρύν Νλκοῦν. 

Ει αἰπαρίς ϱΓδηΗΠΗ {ΟἱΗέ {η αἰία οαραί 
(ου άἱ αγ ἱπ πιοἰΗ (ειταθηίάσι {ηοίρηο (αρίῃα : (Α. 8. (αἴ[ίαν ἐνιεηρτειο.) 

Ριορίος Ιοεθαγυιπεοθά]έ 46; ῥτείίο ; Ησο Ομεἰφίμφ [ερ πιΑρΏις, ο6ἆ πιγσιίοα Γαά1ε 
Ν ιγραήὶς ηἱπο α.. ου) 08. ΠΙθτΟΔΙΟΕ 4ΡΙΟΓΕ γεια : ἀδίμη ἔεΓΓῷ ὕΠμιη 8εαθῦ ο]ἱοθί ἱπιμας, 

Ριφράἰα οµΠοί4 Ιαῦθηπς γεπά!ί, οβορφτό 6645 ; Οιοάφαο ἱπίον οεθβο]ε (ογἱ16 αἱ2απίἱ3 ; 
Οπιπίβοποε Ρίεοσς αἰίο ἐΓαὲ Φ4υοτο γείο " ΠαργεύάθεπιᾳΙε ΠαΙο οροίδΗίη, ΡΓΑΠΗΙΠ(ΙΘ οἱΠαριδο 

Ειτάρυπόα Ἠαπισγῖς(ομ]ίυς αία6 ρευς; Ειίάφ Ίο Ροϊσί Μμσους; Ραυ]ἱ δε αἰάπιωιφ 



07 ΦΕΟΤΙΟ 1, ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟΛ. 193᾿ 
Ἐλλάδι Παύλοιο Λουχᾶς ἔγραψε τάδε Α Ἐκ τῶν γάµων δ’ Έχοντι γρηγορητέον 

Δαίμων, χαὶ πυρετὸς, χαὶ ἄγρη, λέπρα, λύσις τε. Χριστῷ, καλῶς τε τῇ θεραπείᾳ χρηστέον.. 
Συχῆν τ) ἄχαρπον ταῖς χόπροις ἐπωφεχεῖν. 

Κα’. Παραθοιαὶ κατὰ Λουκᾶν. Νάπυ, ζύμη τε, χαὶ πένητες ἓν γάμῳ. 

Παροιμιῶν δὲ Λουχᾶς ἐμνήσθη τόσων ' {5 Χαρά τε δραχμῆς εὑρέσει, καὶ θρέµµατος.- 

Τοῦ θέντος ἕδραν ἀσφαλῃ. πέτρης ὕπερ Πατήρ τε παΐδων τῷ πεσόντι συμπαθής, 

Καὶ τοῦ παθόντος εὖ πλέον, καὶ τῷ πλέον Εἶτ) οἰχονόμος τι τῶν χρεῶν χαρίζεται 

Στέργοντος ’ εἶτα τοῦ σπόρου εἰς τέσσαρας Κλέπτων προμηθῶς. Λάζαρος καὶ πλούσιος. 

ὃ Φύσεις πεσόντος γῆς "ἔπειθ) ὁδοιπόριν Ἐχεῖθε χήρας ἀξίωσὶς εὔτονος. 

Λησταῖς πεσόντος. Εἶτ ἀωρὶ πρὸς θύρας 90 Εἶτ αὖ Τελώνης, χαὶ Φαρισσαίου τύφος, 

Ἔλθών τις αἱτεῖ, κ᾿ οὐ πονηρὰ λαμθάνει. Καὶ μνῶν μερισμὸς, Ισάριθμος τοῖς δέχα. 

᾿Αχάθαρτον εἶτα πνεῦμα δ᾽ εἰσοιχίζεται Κάχοὶ γεωργοὶ χαὶ φονεῖς τοῦ δεσπότου. 

Ἑπτὰ ξὺν ἄλλοις. Καὶ µάτην τις ἐλπίοι ΚΖ’. Παραδθο.]αὶ τῶν τεσσάρων εὐαγτεἰιστῶν. 

40 Καρπῶν Υέγηθεν, ἀγνοῶν οἵ στήσεται. Δείδω μὴ βιότοιο θεµείλιον ἐν φαμάθοισι 

6γφοίᾳ Ραυ]ἱ (αἱάπηπις) Ευο0ας φοσἱρεὶέ Ώδος : 
ΡΒΦΠΟΛ, οἱ [ουσίς, οἱ ρἰδοαίῖο, ἱ6β{ δἱ ραγα]γείς. 

ΧΧΥΙ. Ραταδοία Ο6γίε(ἰ εεεκπάκπι ἴκοαπι Ὁ. | 

Ἡσατυτπῃ ραγαΏ ο] ΓΙΤΗ [168 πθριϊπ]! . 
Εις αυἱ άοπαπι βία) οχείγυσ]ἑ 6ὐρΓὰ ροίταιο, 
Ει ου! ρ]Ηβ αεοθρίξ, ρίας οίἶλπι 
Εἱἡρίε; ἀεϊπάς βδπι]ηῖς {ω φυδίσος 
5 Ναίυτα ἀῑδαίπιί]ορ (6ΓΓ ρατίος ολεπίὶς; Ροδίοα νὶαίοςϊ» 
ἵη Ρυφάυπυπ παπι ἱπο]άθηιἶθ. Ώεἰήπο ἱπίθπηρθθίιϊγο 4 [0598 
γεπίοης αρ γορβίέ, Πη6ο τοριίδα ραῦιυ». 
ἵπριτυς ορίεἰέυς Ἱίδγαπ ἆοπαπ οεοαραί 
πι αἰίές δορίοιη. Εγυβίτα αυἱα ϱρϱο δι 
40 Ετυκυπι ἀρίθοίκίας θ8ί, ἱσηΟΓΔΗΣ 4ο γαρἰθίυγ 
Ε πυρΏἰς αυἱθπ γενογίοη/ νἱρ]]απάυπι οεί 
Ὃι Ομτὶδιο οοοµςτᾶῦ]υε; Ὀθηθφίθ σεστἰἑο οδί υἱεηάυπι- 
Εἶους ρἰογἰ]1ς κἰογοοσῖρυς [ονεηά». 
Θἰπαρί, [ογπηεηέυη, οἳ Ρ8ΡΟΓΕΘ ἵπ πυρ[6. 
290- 4ὗ ϱαυάΐυπι 49 ἀρλοβπης Ἰηγοπίίοιε οἱ ονἷς; 
αίθς Ηἱίηγυπῃ οβἀάθηίθηι ΠΙΙΒΟΓΔΙ(19. 

Εοϊηάο νέους ραγίθπ ἀθυίίογμπ τοπο1έ, 
Εγαυόάθης ἀοπ]ηυ ργονὶάο [ωγίο. Ε,4σ4Γυ8 οἱ ἀἱνεῬ. 
[πάς γἱάυα οΠ]αρίίαι]ο ἱππρεηφίοῦ. 
20 Ὀδ]ίηπο τωγδής Ρυὐἱΐσληις, δὲ Ρα γἱςοὶ φυροτὺίας 
ΜΙηαγυπι ΡαΓΕΗΙ10 ρατὶ πυπίοτο ἀέσθιι βοτν]ς; 
Μα]ἱ οοἱοηί οἱ ἱπιογίθείοςθς ἀοποληϊ ϱυἱ. 

ΧΧΥΙΙ. Ραγαβοία Ογὶοἰ εεοκπάκην ΟΠ πΛΕΕ εαηρεἰἑοίας ''. 

Ύούθος πο νίίῷ [υπζαιηοπίέυπ Ἱη 1ΓθΠΑ 

“Αἰίος ΕΙ. 45, ῥ8µ. 105. Ὁ' Αα ΕΙ. 46, ραρ. 1050. 

ΧΧγΙ. ϐ Πεσόντος. αἱ 55, πληγέντος. Ἱωίά. αερογηοπβ. 
εἶτ᾽ ἀωρὶ πρὸς θύρας. Οοἱα!. οἱ (1ἱᾳ. στὰ καιρὸν 19 Ἀξίωσις. ἵια Οοἱςί., Β6βΡ. ΡΙΙΤοΒ, οἱ ερ. ΠΠ. 
θύραις. Μοχ υίθζᾳιθ ϱτο ἔλθών Ώαδεί ἑλθόντος. Ξεά δέησις. Εὐῑ. ἑξίωσις. 
6οἱβΙ. ερ. Ιἰπ. ἑλθών τις. «ἉδΤΙ. 1 Δείδω, οἱο. Οείο ριῖουθς ν6ΓβΙ6, δἱ β0Χ- 

7 Κ᾿ οὐ πονηρὰ «ἰαμδάνει. ἣί πιαἰα πο τεερ. (μπι δχοθροξὶς, ἱορυπίι ἱη[ΓΑ, 5ροι. 24, Ρροθααίο 1, 
13 Χρηστέον. Ὀ]μ]ρ. Χρητέον, (3 θείο πο θ8 οι Εἰ. βγσεερία αἆ υἱγρίπθε, ν. δ11. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

ζγα]ωρεπίς 11638 ἐἱί δοηῖρία ἀθάίε: 8 Μυπις ηιηϊφίογ οχκρἰθαί τεοίθ δη. 
Μαιίιτα δο]υία, [ουτίβ, ἀΠΙΟΠ, ρίθοαίἰο, ἹερΓα. Εἰπιο ᾗαγείας (ΓΗ ζ80118. Βοιβ 6βΓεηΦ. 

ΧΥ]. ΡΑΑΔΡΟΙΙ θεουκοῦν Ι.ὔ6ΑΝ. Ῥηλρίφυθ, [εγιπεηίυπο, 6ἱ {πορες ἵη μή νά 
(ΒΙΠΙίο ἱπιετρτείο.) ευ] ιέ γερργία ἀραοίηια, ονίδᾳι6 ρογαϊέα, 

Γοῦ8 ας νὶἀοῦίς Ίη ιιοιίσ ραγωπιία8. Μκρυυπῃ ο ο πα εἰ ρἱδυβυ9 δίαίέη 
: . 1.4βρ9ὲ» Ρηγεηίοσι βΙ]υΦ Πδίυ ηιογρί. ἵη γιρο ργυάεης νῖς ἁοπιυσπι οδγίαη εκτ. : ο. 

ΘΟιὰ ρίυτα οερἰὲ, ἀῑ]ριί [εγνρηί/ΐυς; Ῥαγίοπι γομιί: ἀθθήέσευαὶ γους, 
πομπό γατ]ῖς ϱρατείεις 66!π6ς Ιοοίφ, μονοσρη πηρα, Ρεοτ]άο ἔαὴς οὐμπι. 

ο Ἱη πιοτίιὸ 5. Ρ]4ρᾶ8 ν]αΐος αοοὶρίε Ρετᾳυα5ῃ 6Γ4769. ἁ 
Τιπι νογο Διπὶοί ποοίθ αἱ Ῥλεαι {0568, να ο. 
Ιηβέληίος οἵδης οὐίϊποί αιοά ρυριυ]α!. βο 
ὕιδιροιι [αρδές {η ἁυπυπ, 4ὔαπῃ ἱἰᾳαεγαξ, Μαἱ] ϱα) ον 
Μ1ἱ0Γ6 τΗΓ8186 ουσ ππαηυ τονθτέωΡ. ο. 
θυῖά ιαίπἱαίς αΏθγασι δρ9 Γεπσξυ πω --- ἡ 
εδ) υἱ φορ]ογαέυΒ, Ώθο πιφος οδρἰἱ γὶάθί . 
Μοπίοπι ἰπππίπεπίοπ Ἱ Εχ παρύίο ου γεκ Ῥούνς 
Κω] αἆ η05, η φορύς πον ορρεϊαιαί. 



49 δ. σΒΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟΑΠΜΙΝΟΝ ΗΙΒΚΝΕ 1. ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΛ. 

Βαλλόμενος, ποταμοῖσι χαὶ εἰν ἀνέμοισι χεδααθῶ, Α΄ Ὥστε χαὶ ὀρνίθεσσι πέλειν σχέπας Περίοισι. 

"Η σπόρος ὡς ἐπὶ γαῖαν ἰὼν ξηρὴν καὶ ἄχαρπον, Μάργαρε τιµήει καὶ χύδιμε, σοῦ δ' ἄρ᾽ ἔγωγε 
Ὥκα μὲν ἀντείλαιμι, τάχιστα δὲ αὖος ἔοιμι, Κάλλεος ἱμείρων, μέγας ἔμπορος αἴθε γενοίµην, 

Ψ Ἠελίοιο βολῇσι τυπεὶς, χαὶ πημασι τωτθοῖς . 30 Πάντων δ' ὅσσα µοί ἐστι μέχρις πυµάτοιο χιτῷῶ- 
Ἡ µε φάγοι πετεηνὰ, χαὶ ἐχθλίφειαν ἄχανθαι, [νος, 
Μ] δέ µοι ὑπνώοντι καχὺν σπόρον ἐγχαταμίξῃ Ἔνιον ἀντιλάδοιμι φίλον χτέαρ, ὥς χεν ἅπαντας 

-. Διζανίων ἁρότης τε χαχῶν. χαὶ βάσχανος ἐχθρός. Πλούτῳ νηχήσαιµι, πεπασμένος οἷἵον ἀπ ἄλλων, 
Μὴ δ' ἂρ' ὁμοῦ χλοάουσι βαλὼν ἐπὶ χεῖρα φυτοῖσιν "ἨἩ θησαυρὸν ἀγροῖο μυχοῖς ἕνι χρυπτὸν ἑόντα ! 
10 Ἐσθλοῖς ηδὲ χαχοῖσι, πρὶν ἓν σταχύεσσι αταθῆναι, Οἶδα δ᾽ ἐγὼ χαὶ χόσµον ἔσω πίπτοντα σαγἠνης, 
Σύν που ζιζανίοισι χαλὺὸν φυτὺν ἑξολέααιμι. Φῦὗ Ὦ Χριστοῦ βασιλΏος ὑποδρήῄασοντες ἐφετμαῖς, 

Παύρων γὰρ το'οῖσδε νοήµονα χεῖρ᾽ ἐπιθεῖναι, Ὁ. Ἀλνθρώπων ἁλιῆες ἐὸν λίνον ἀμφὶς ἔθηχαν, 
Ενθ) ἀρετὴ χαχίη τε διάνδιχα ναιετάουσαι, Ὡς ἁλὸς ἐξερύσωσι βυθῶν, ὁπάσωσι δὲ Χριστῷ 
Αγχίθυροι γεγάασι, χαχὸν δ᾽ ἐπιτέλλεται ἐσθλφ. Νηχομένους πιχροῖς ἑνὶ χύµαςὴ τοῦδε βίοιο. 
15 Αινῶ τὸν ὀλίγον νάπυος σπόρον, ὡς ὀλίγος μὲν,  Ἅ᾿Αλλ’ ὁπόταν κρίνῃς ἁλίην, διὰ δ᾽ ἄνδιχα τέμνῃς, 

Δενδραῦται δὲ τάχιστα, καὶ ἐς τόσον ὕφος ὁδεύει, 60 Μή μ' ἀπὸ τῆλε βάλοις, ἀχρήϊον οἷά περ ἰχθύν ' 

{αοἱθης, ἰωῦγο, βυν]]ς οἱ τους ἀε]ίοίας » 
Τοἱ, αἱ 66Γ168Η Ίη (06ΓΓΔΠ οΔἀρπΠ8 θἱ6ςΔΩ οἳ οίογί]οπι, 
Φήιίπι αυἱάθα δχοσἰας, οἵ1βφίπηθ απίθᾶι 4ΓοβςΔΠΏ, 
ὃ 9ο]ἱίᾳ γαά]ἱθ ρθγοσβεα6, ῥαςνίφαυθ ποσὶς; 
Αυί πο γοῖυοτθς οἆληῖ, ΡΓ(οοθηίσαο αρίοος 
Αό Πθ θἴἶαπι πιὶΏὶ ἀογπιίθηιί ππαίυσι 6ο ης ἱηογπι]αρθαί 
Σἱκαρίογαπη β4ἱ0Σ Πα]ύτυη, οἱ Ιηνίάμο ἠπίπι]οσς; 
Νενο ασια] γἱτορθ ἱπιπίέθης πάση Ρ]αβίής 
10 Βοηϊς οἱ πιδ!ἰς, ρεΐίαδᾳυ ου) ἑ πιαίαγα δἱοηί ορίοᾶ, 
σσ αἰταπ]]ο (01Γ84η Ώομβαπι δ6ΠΊ6Η Ρογάδιη. 
Ῥαποὶ δοηἵι πογυη! 5 Ἱπιθί]ροηίδσα ἀεσίσαπι αἀλήροτο, 
οί τἱείας οἱ νἰίυπι δἱραγῆίο Ἰαὐίέκοιία, 
γἱοΐπα [οτἱθαφ παὶἰα θυηέ, Παπ αυΐθυι Ώο0ῦο ἱπηλροίίαγ. 

15 Ιαπ4ο Άτνυπι αἱπαρίς ρέοπυπι, αποἆ Ρατταπι αυἱάθ, 
ΛΙΌΟΣ β! οοἱογτίπιο, οί ἵπ ἐδηίά.ι αἰἰπάίαθαι αρφατρῖ:, 
δι οἰἰαπι αοτῖἰθ ατἰοιιθ ἰθοίυη ργαΌοαί. 
ϐϱ πιαυραΓίία ρεοίίοβα, εἰ θρἱθηάϊέα, (ασ 6ρο ααἱάθαι 
Ρι]οξυγιἁἰπίς ουρἰάαφ θυς: ἐίηαπῃ πἹαρηυ 8 πηογοδίου 450, 

Οπιπίθµαας, ὐδδουπᾳι6 ρονδἰἀθο, αά θσίγοπιθσα 6ᾳιο ἑμηΐδαπα, 
"Τουδίθπι 4ο ΗΙΓΑΠΗ ΟἨΔΓΑΠΙ ΡΟΒΡΘδΒΙΟΠΘΙΗ, υἱ οΟπΊηςς 
Ὀἱτ]ιἰ1 ϱὐρογείΏ, ρορθἱἀθΏβ Ἴληο "Π81 οίθγοξυπη ῃγοίΐο, 
Αυί εδεαυρυω, αἱ η αρτὶ ἰαἱεῦτ]6 θρί αὐθδοοηάϊίυς | 
Πουί διίθΠι 66ο οἱ πιά πη Ιηίγᾶ 84β6ηΔΠΙ οαἀθιίοπ., 
4” Ο6πι οἴγοιπτ γορίς Οτ]σέί ααὐθογνίθηίον ]ηςςίς 
Ηοιπίηυπῃ ΡἰδοβίοτθΒ, Γείθ δυύΠ1 ἑοπάυηε, 
Όιο πιαγὶ θσἰγαιαηί ριιρ]ήδυς, ΟΗσίφέυπιο οσυθα μὲ 

-2803 Ναιαπίες η θιπασὶς υ]υς υἱί αεί υυΝ. 
ὑδηάο αμίθρι ἀθίθοίμπι ρἰδοίυπι αἀμίλιθεῖς, οἱ ἱΏ ἆμαο ΡὰΓί66 860ΔΥΟΓΙΦ, 

ο 0 Νο πιο ρτουυ! αὐ]εοσσίδ ἰυέί]επι γε]αεὶ ρἱδεσπ., 

Ψ Βολῇσι ευπεἰς. Οοπιῦοί. Ἱομίι Βολίσι τυπείς. ς Κάῑί. πεπαµµἑνος. 
10 Σταθήναι. Βεμ. 990, (οἱβὶ. οἱ Ορ. δεθῆναι. 
1ὁ Αγχίθ ἱ, Δοῤ, αι. γείτονες ὑπά ας. ἃ Ἱμα Ἱοροπάναι νἱά ΑΥχίθυροι. (οἱε]. δυΡ. Ιἰπ. γείτονες - ηχομένους πιχροῖς. Ἱϊα Ἱεροπάναι νάείαν. 

χουσι. Ἠυσ, ἐπιτέλλεται. 111. Οοθὶ, όντα. ' νους δὲ. Μαἱο οἱ. νηχο 
39 Διὰ δ᾽ ἄνδιχα. Πα (ο9ἱ8]. δὲ Ταἱ., αίᾳ 6 ἱέ8 σος 

(γυπη Ροι{ί. ΕάῑΙ. διάνδιχα. 
18 Τιμῄει. Ἡα Ο9ἱ5]. Βάἱ:. τιµίει. 
9ὲ Πεποσμένος. Πα Βορς. 59, 990, ΟΗἱΡ. οἱ Οοἱς]. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΟΙΟ. 

ἱωρνυς η ἱηαίαυ)! ]αθίεηπς Γαηάβπιθη 4Γ6ΠΔ 
Οὗύσυιις ἰπιῦγο οχάθαι, βιγὶίδᾳυ6 οἱ (ατῦῖπο γεη!. 
Αυῖ, τείυί {η ᾳἱοσαΠι γοηἰθη (4 Βομείηα (6ΙΓΠΗ, 
Ῥτοιίηας ἔρεε ᾳυἱάεπι οχοσίος : οοά 9οἱίς αου({8 
ῥετοᾶθευς γαά{1ς εἰοῦος, ππογἰατᾳιὸ γοβθηίθ, 
Δυί οἱίαπι ρἰαείάο γθυγθδηὶ πιθιῦΓὰ 60ΡΟΓΦ 
Ἰη(οταί ἐπιρυγυαι 6οπ06 ηοἰΗεὶ ἠἱνίάαφ ἠνοφίῖφ, 
Ριπρυἱα αἰσαηΐυωω ααἱ (απάϊϊ ἱω αγγ Ποοΐταπ.. 
1η ΡΓΟΡΑ ΠέΥθ ρεῖυφ πηἰμοιις δίᾳυ9 ἱπρτοῦα ἀθχίγαπι 
Βδηῦι]ηὰ, 618Π1 Πηθβθθίη γοβίθης οἸαπιαγονίϊ Φείμς, 
Οση ἱείο Οἱ10 Β6ΙΏΕΩ ΙαυάκΡίΙο Ρρογάαω). 
Ραμοὶ παΓΠ 6 ΠΙΔΒΟ8 ποτυηί αάἡίδογο Ροεϊίας, 
Βἰο υἱ τἰοίπα οοί το ρυἱο]ιδγτίσια γἱτίυς. 

Θἱηρίίαπι οἱπδρίς 66060 ἱαιάαΡί]ε ἀσου, 
οἆ Ιεσί οχίρυύπι λα έαπιοη αγυοτΐς ἱηδίας 
δω οἱ η ληίυπι Ἰαἱδαίσια ὑγασλία (υπά!!, 

Β Όι νυ]ήογθβ 1η 64 δο]οληί αἱ Ώὶ βηρετθ ηἱόο0ς. 
Μαιρατθ πιὶτιῆοί ρεοαιῖὶ, π]ῖεεαιο γε[α]βεηφ, 
μς ἀοί υἱ {ρ56 τἱ ΠΡΟ οοεγερίυ8 4ππογς 

ογο8ῖος Ώοπις [ο θἶθιμ, Γεῦιδαθ ολάυοῖθ 
Οπιπίῦις Ἠαηο ΠΙΠΙΔΙΩ ΓΘΔἰΙΠΔΠΗ, βοἀ6δηυο υοδί88: 
Ὀἱνϊμίδᾳιθ οππΏ6ς, αἱ γἱί Ίο (ζυυηίας, 
ΕχςυῥόοΓΕΠΙ, ἀυἱ εμίαίη ἀε[οδθαπῃ πηφοίυς η 4σγα 
ΤῃΘΡαΝΓυΠ1, οΓδΗ ρτορθιαίο ϱιθγοθί ἀρολυ1η 1 
θἱποιίαπι πμπάσπ Ἰπο]υαάθως Ππαϊλὶ ΠΟἰὰ ΒΑ6ΘΙΙΑ οςί 
ώα εἴτουπι, Φπετθὶ ἆωπι Πορὶς ᾗςδα εβΡρεδευ 
χρ]δοβίοἑες ΠαίηυτΏ, διὰ γοῖία (ομάμηί, 

Εχιυε ἰταμιπέ (υπάο ρεἰαᾳὶ, ἰγαἀάμπίᾳαθ Τουαηεί 
Εἰιειίναρ ραἱδο ΠαιἰἰαΡίεθ ρυγᾳίϊο. γιο. 
ΑΙ {ία ου Ὀἱηα οδρίαταπι ρατίο οεοδΏἱ8, 
Νθ νο ἑηβὶρἰάα!Ώ, Ώυμο, 16, Ραΐος, αὐ]ίος ρίφοστα : 
Οἱ ροίἵυ9 γαςίν «αι]οβιῖθυς ἱη]ίος, πιββιια 



οι 

Ἄγγεσι ὃ ἐγχατάθειο φυλασσόμενον βασιλῃϊ. 
Ἑς μεγάλην δὲ θεοῖο χαλὴν ἐριθηλέ) ἁλωὴν, 
Ἠφος μὲν ἔδην, καὶ πλείονα µόχθον ἀνέτλην ̓  
Μισθὸν .δ) ὑστατίοισιν ἴσον, χαὶ χῦδος ἔχοιμι. 
35 Τίς φθόνος, εἰ µόχθοισι πόθην θΘεὸς ἄντιφε- 

[ρίρει; 
Πέμπε πατὴρ υἷπας ἐς ἄμπελον, ὡς χοµέοιεν, 
Τὸν πρότερον, πρότερον ' ὃ δ'ἄρα πρόφρων ὑπέδεχτο, 
Οὐ μὴν ἑξετέλεσσε πατρὸς πόθον, ὥσπερ ὑπέστη. 
Αὐτὰρ ὄγ οὐχ ὑπέδεχτο, καὶ ἐξετέλεσσεν ἐφετμὴν 

4ὐ Ὁπλότερος. Κρείσσων» μὲν ἐμολὶ, Ὑγλυχίων δὲ 
[τοχηῖ 

ἸΑμϕοτάρων, ὃς ἔδεχτο, χαὶ ἐξετέλεσσεν ἑέλδωρ. 
Κληρονόμον δ᾽ ὁλέσαιεν, ὅσοι πυρὸς, ἐχτὸς ἁλωῆς. 

Ἔστι γάμος, τὸν παιδὶ πατὴῆρ φίλος ἐσθλὸς ἀρίστῳ 
Δαίννσι χαγχαλόων' τοῦδ ἀντιάσαιμι ἔγωγε, 

 ς«ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟΛ. υ0 

Α 4ὔ Τοῦδ' | ἐγὼ ἀντιάσαιμι, χαὶ ὃς φίλος ἑστὶν 
[εμοιχε ] 

Μίανοι δ᾽ ἔχτοθι χεῖνος, ὅτις πρὸ γάµοιο τίθησιν 

Ἡ ἁἀγρὺν, ἢὲ βοῶν ζεῦγος νέον, Τὲ δάµαρτα. 
Μηδ᾽ ἑνὶ δαιτυµόνεσσι γαμήλιον εἶδος ἔχουσιν, 
Εἴματ᾽ ἔχων ῥυπόωντα, δεθεὶς χεῖράς τε πόδας τε, 
δ0 Νυμφῶνός τε γάμου τε, φίλων τ' ἀπὸ τῆλε πέ- 

ἰσοιμι. 

Ἠνίχα δ᾽ αἱθομέναις ἁγνῶν δεχὰς ἐν δαῖΐδεσσε 

Παρθένοι ἐγρήσσουσαι, ἀχοιμήτοις φαέεσσι 

Νυμφίον ἱμερόεντα Θεὸν δοχέωσιν ἄναχτα, 
Ὡς λαμπραὶ γανόωντι ὑπαντήσωσιν ἰόντι, 

δῦ Μή μ᾿ ἑνὶ ταῖς χενεῇσι νόον, καὶ ἄφροσι θείης, 
Ἠδη που Χριστοῖο παρεσσοµένου μογεούσαις, 

«Μηδ' ὁλιγοδρανέον δαΐδων σέλας ὄμμασι λεύσσων, 

υψὲ φάους ζωῆς ὑγρὸν ποθέοιµι ἔλαιον ’ 

Φρὰ ναςὶς ἱπ]ίοο φδγναπάυπῃ Ποβί. « 
η ΠπιβρηαἩὶ Δυἱοπι ρα]οΏγαπι οἱ (γοπάοβὶρβίπηαπη Ὀ6ἱ γ]ηθδΙη 
Μαοιιίμας αμἱάθιη νουὶ, οἱ Ρα ἰαῦοσυπῃ ροτιυ]!; 
Μοτεθάθιη νοςο Φ4Ιἱοπι υπ ΡΑΓ6ΠΩ οἱ ϱἱοτίαυπι Ἰαῦσαπι, 
δὺ ΟὐΦήαπι ἰην]σ]α. οἱ Ιαβοτ]οις ρτο ἀθδιάεγίο πιεγοσάδηι Όεις τερομά! ὃ 
ΜἰΦΙἰ ρ8ί6Γ Π106 1ὴ γΊηεαΠῃ υἱ 68πη οχοο[εγθηῖ, 
Ναϊυ Ππα]οτο, Ρε {η : Πἱο ααἱἰάεπι ργοπρίιθ ΠΙδδύΠῃ οχεορῖ, 
γεγυηίαπιοπ ραΐἰσγὶθ ἀδείάθγίιὴ ηοη ρεε[οοῖί υἱ ρομἱοἰέας Γυεγλί. 
ΑΙίθυ νεγο Ἰοη δφδοδρίί οἱ Ρρεγ[εοΙι ργΦοθρίυπη 
40 ὁυπίοΓ. Μοϊίων αιιίθιὴ πζμὶ ν]άείας οἱ Ιαομμάίου ρατοηεἰ, 
Εκ αΠΡοΡΙΡΝ, αιἱ οχοορῖί οἱ ρογ[εοῖί ἀεβιάογίυπῃ. 
Ηαγεάεπι νηεγΗοἶδηί οχίγὰ γἱπεᾶπ], 4109 ἱρηῖς νἰηάοχ γοταδῖέ. 
"δυπέ πυρίία, αιιας ἀῑΙθοίις Πο νουςβ ραίεγ ορ!ηο 

Οθἱεῦσαί οχθυ]ί8ης. Ώαγυπι 6Ρο οἶπι ΡΩΓΙΙΟΕΡΑ | 
46 Ηϊ8 υἱἱηληι 6ϱο Ιηίθεδίτη, οἱ φυἱδαι]ς αιηίους πολι] οί ! 
Μαηοαί. ἀυίοπῃ οχίτα, σαυἱ πυρεὶἰ5 ργω(ειῖ | 
Αι ν]]]αμι, αὐἲ πονα Όομ1η 1ρᾶ, αὐί υχοΓοΠΙ. 
9θι] η (πΏἱ οοπἱπραί) υἱ ΠΠίογ ορηνἰγας ηιιρίἰαίοσι ογπαίὔϱ) αυομίον, 
Ὑοείθς ᾖαῦεης βοτάἰάχ8, γ]ηοί16 πιαη ΙΡ ρεάεσᾳυς, 
50 Α ΙΠα]απιο δροηδἰ, απηὶοἰ5 οἱ ηιιριἰἰ5 Ιοπρὸ οχοιἆαηη. 
Αυίΐ φυαμάο ἀαγάει 5 οαδία ἆθοᾶς ουΠ (αοἱθμς 
γ]τρίπος ονἱρίἰαμέθς, Ώοπ βορίεἱ9 οου](8 
ΒΡΟΠΒΙΠΙ απια)ἰ[ειη (ΟἡεἱδέύΠ) ΓθβεηΙ οχδροοἰαὈαη8, 
Όι ερἱεπάϊἀδ ριἡἱο οἵοµγγαπί νοηἰεπι!, 
δῦ Νο 1η οὗπι γαςιμ]θ Πηοηίο οἱ [αΜ11Φ αΠΏΠΙΠΙΟΓΟΘ 
Φ4ΠΙ]4πι Οἡγὶδίο Ρίορθ αά[υέατο Ιδυογαρίίδιις : 
Νονο ίεημαπι ἰΦάδγυπῃ Ια6σῃι οσο] οΘΓΠέΗΒ, 
Φ9Γ0 ἱυπι]ηίὰ νἰι Ώυπιίάυπι οἰθυιῃ 

51 Ἐγκατάθειο. Ὑπι. ὅ5, ἑγχατάθοιο, 
56 Πέμαπε. (οἶεὶ. πέμπει. 
45 Ἔότι γάμος. Ιδίο γδιδυς ουπι νὶρὶηιὶ ἱγίρυς 

ας ου υδοσυεηίίθυς Ἱδρίέυτ ἱηίγα, 660ἳ. 25, Ροεῃᾶϊθ 
πι ἰαυάαίο 11, ομὶ Ιέμ]υς Βγασερία αά υἰτρίπες. 
[λ. 4, νους. 578-089. 
60 Πέσοιµι. Βερ. 990 πεσόντα. 

ΓΟ(ΙΊΓΠ) : 

δι ος όν Ιια Ο1ἡρ., αι Ιθείίο πιο]ίου ργο 
6Υ]140ἱ8. Εά. αἰθομένῃσιν. ΜοχΧ ἁγνῶν δεχάς. 8ίο 
Περ. 990 οἱ Οοἱβ]. Ἐαιι. ἀγνόν. Ἱία εἰ Βεηεάἰοιίηὶ, 
αυοά πο ροίθβῖ «οπεοτάβΓθ ουπι δεχάς, ου [οµι]- 
ΠΘΙΠΙ ρεπυς Ἰναῦθαί. ο 
57 ᾿Ο1ιγοδρανέον. Πεμ. 990 ὁλιγοδρανέων. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟ. 

θογναράπι Πορὶ. Φἰπιυ] υἱ Ιάεφδοεσγο οαρῖ!, 
ἵᾳ Ὀοπιίηί γ]ίδπι ΦάΠΩΤΙΟ γορπαίίβ οΙΥΠΠΡο 
οἶτη Ἰἱοθί Ιηργοδςιις, ρ]αγθς (μἱογίπιᾳυο Ι400Γ66 : 
Ριοηιἱα ροβίγειΏὶ γοίθγληί (81Ώθη ὥουα ἱαῦοσυπῃ. 
Ναπιφυθ αυἱά ἱητίάϊα αἰ]πιω]θ, δἱ, ]α4ἱορ Οισὶδίο, 
Οοτροςίθ Φᾳυφίις Ἰαυάνηάα ομρίάο Ιαμοσί 3 
Αά νἰ ου Λη μαίος ραίος το /αῦ0οβαξ : 
Αηηπεγαί δοΡΙοΓ, νθγυιΏ ργοπίδδα [ο[οι]ε; 
ΑΌι 1η[ογίος, νθγυπὶ ππε]ίογο Γουρρία 
Μομίε, υἱ Ργοπιριυς ρεπἰ(οσί6 /1φδα ρογορῖϊ. 
ΑΙ, η]ςὶ [αἱἱος, ογἱέ {ας άἰος 6 ρατθηΗ., 
Οιμἱ οἶπιυ] εξ 668. ΡΓοηι]δ5ο οὐὑφίγίηχίέ, οἱ οπιηἰ 
4 ηυοά ρτοπηἰδἰέ δἰμάϊο ργδίαγο Ἰαῦυγαί. 
Παγείειη αριι]δηί, 4086 γἰπάος Παπιπις Ρεγυγοῖ. 

Ναῑὶ οοπηὐδίυπι ορἱεΏγαί Ραίος, αἰᾳιο υρετὺας 
Περα]εδᾳιο οωπίπο δρυίας [οδίίγις αάοτπαί : 
Εὶς υνπαΓι Ἰηΐίογβί. ουϱςἱἰδᾳπο αςουπῦετο ἀσίας, 

β 
Ουοῖβ πιθα ΟΊ19Γ4 δα]υ5. Πἱο οχοἰἱμάφίιγ αὐ διι], 
Οι νο[αργυ], ϱοΠ]ἱποβνο Ὀονςβ. ἱαἱαπηίνα )μραίαπι 
Ε.Φά9γθ, ΠΟΠ θριι]ῖς ἁμυίίαί ΡΓᾶΡοΠοΓΘ ΦΦΗοίί. 
Αιφυο δἰίλπι ργανἰίογ ππδέυο, ουπι οί6γὰ (γα 
(οππυ!]ς ἀίρπο ἀθοοτθίατ οογρι5 αριίσίέη, 
Νο, αμα Ρ8ΠΠΟΡΟ βογἀεί πιὶλή οογρι οποίον, 
Ριοίηας αὐπίρίας, πιαμίθας ρδἱυβαιιο γουἰιοιίς, 
Ει (ἱαίαπιο αἰφὺς ορυἱ5 οὐογίσᾳυς οσἰγιάαν αι]οἷς: 
Λυι, ευΠΙ οΔδί8 49038, ΡΓΙΥ4Η8 διΙΔ Πμηχί]λα 6ΟΙΙΛΟ, 
Αγἀεπίθθηιιο [4068 βεδίδης, ροι[μδαηυς ΊμοῬ 
Αίετοα (ΟΗγὶδίαπι γεπἱθηίοιη ος ἆτος ιηλδβίέ, 
Όι ορἱεπάσης «.το, οἰουί ἀρθεοί, ουνίᾳα ῄαι, 
Αιπυπιετος δἰμί οἰαθαί, ἑομεππφις πιἰοαη/οΙΩ 
Ε [αεἷθαφ 11οθΠ} «6ΓΏρΗΘ ]41 Τογίθ ρτορίπαιιο | 
Ριἰποὶρὶφ αἰογηῖ ρπαίο, ἰαηρυθπίθ Ιήοργηα, 
Τη φεΓο {π[δἰἰκ οἱουπῃ γἱίαίο γοηυίγαπη, 
Ει [οείδις οἰιςίς (8ἱ4ΠΙΟ μ1]δες 4ΓεςΣΓ ο, 



δ05 

Μηδὲ µε χληϊσθέντα γάμων ὥσαιτο θὗρετρα, 
60 Ἔνθα Λόγος καθαρῇῆσι πὀθου µεγάλοις ὑπὸ δε- 

| {σμοῖς 
Μιγνύμενος χραδίαις θάρσος χαὶ χῦδος ὁπάζει. 

Ἐκ δὲ γάμων παλίνορσος ἄναξ ἐμὸς εὗτ' ἂν ἑπέλθῃ, 
Ἑξαπίνης δοχέουσι͵, χαὶ οὗ δοχέουσιν ἐπιστὰς 
Εὔροι μ' ἓν δοχέουσι, χαὶ αἰνήσειε φόθοιο 

05 Ὡς ἀγαθὸν θεράποντα, καὶ Ίπιον ἀρχομένοισι, 
Καὶ σίτοιο δοτῆρα, λόγου στερεοῖο, φέριστον. 
Σχιζομένων τ᾽ ἑρίφων καὶ ὁἵων, ηματι πικρῷ, 

᾿Ανδρῶν εὐσεθέων τε χαὶ οὐχ ὁσίων ἑχάτερθεν, 

Στήσαις μὴ μ’ ἑρίφοις ἑναρίθμιον, ἀλλ᾽ ὀΐεσσι 
10 Δεξιτερὴν παρὰ χεῖρα, µένοι τ΄ ἑνὶ χείροσι λαιη. 

Αύχνος δἠ τις ἔμοιχε φαεσφόρος ἔχτοθι λάµποι 

5 σομεσοπ! ΤΗΕΟΙ, ολ ΕΙΝ ΣΕ Ι. ΤΗΕΟΙ.ΟΕΙΟΔΑ. σ08 

Α Λυχνίης καθύπερθε. Καλὸν δέ τι καὶ 6:ὸν οἷον 
Ἴδμεναι, ὃς πάντεσσιν ἐπίσχοπον ὄμμα τίθησιν. 
Αἱεὶ δὲ στέργοιµι Θεὸν πλέον, εἴτε τι πιχρὸν 

15 Εἴτ' ἀγαθὸν παρέἐχοι' πᾶν γὰρ χαλόν. Εἰ δὲ 
[τυπείην 

Λπηϊσταϊῖς, μεγάλης κατιὼν ἀπὸ Χριστοπόληος, 

Μή µε λίπῃς χείρεσσιν ὑπ ἀνδροφόνοισι δαμΏναι. 

Εἰ δὲ πνεῦμ᾽ ἑλάσεις ψυχῆς ἄπο, μηχέτ᾽ ἀεργὸν 
Εὐρὼν σὺν πλεόνεσσι χαταδράµοι ἐχθρὸς ἐμεῖο. 
80 Μηδὲ συχῆν ὀλέσειας ἀχρήϊον, ἀλλ' ἔτι χαρπὺν 

:. Ἔλπεο, μηδὲ τέµῃς µιν, ἄναξ ' χοµέων δέ τ΄ ἐγείρειν- 
Δραχμήν τε, πρόδατόν τε, πάῖν τ᾽ ἀπὸ πἀντ' ὀλέσαντα 
Εὐρὼν, τὴν μὲν ἔραζε, τὸ δ οὔρεσι, τὸν δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν 

Οἰκτρὸν ὑποστρέφαντα πατρώϊῖον ς δόµον, ὦ Ἵναξ» 

Λο πο 4 πρι εἶθιθῶ πῃθ θτρε]ἱαπί ᾗπηυα... 
60 Ὀνὶ γεν υΠῃ ρυσῖς, γοίο αππογὶς γἱπου]ο, 
Ππιιπϊθίηπι ρδοἑογίθαφ. δρ]εηάογοπι οἱ ᾳἱοτίαπι ἐπὶ ουίς. 
Ὕογυϊη 3 ηΙρί]ἱ8 γΕνογίεηΒ Γαχ πηθυς ου αἀτοποηϊ, 
Πεδρεπίο οτββδεμη!ἰθιφ 6ἑ ποη οχερεδίαπἶνης ςαρογυεπίθης, 
Ἱηνου]αί πιο Ιπίου οχθρθοαη!ος. Ιαυάοίαυε οὗ (ἴππογεπι, 
6ὗ Όϊ ὕοπμιη δεν, θἳ ΠἨίθΠη ἰἷφ ᾳ ὡς νά ριςοςι. 

Εε (γυπιοη!!, αθιι νοτδὶ φοἱἰάἰ Φααυπη ἀἱβροηδαιογοπ). 
Ρ8Γ8ἱΙ6ᾳυ9 Εαάῖς οἱ ονίυας, ἁῑν (ου Ε]ἰ 

Ὕ]τί ρἱἱ5 οἱ Ἱπιρίί Ἠΐπο {πάα, 
Νε πιο θἰδίυ 95 οπῃ )αοάΐς απυυηδταίύπα, θοἆ οσπι ον]τυβ. 
70 Δά πιάπΠῃ ἀεχίθγαπ, π]ηπολίαιθ Ιν ῥοδα]πηί». 
Ἰωποθγπα αμέοῦη φυδίαπὶ ποὶηὶ ορἰοπἀἰάλ οσἰείυφ΄ Ιαςθὰ: 
Ῥεβιρετ ὁ ολη εἰαῦγο. Βοπαπι Υογο οδί ααἱδρίαπι Όσο βοἱί 
Νοίθκοσγθ, αἱ απίτογσα ἑπερίείοπιθα οσο Ἰαῦθί. 
μη δυέοπ Ώθαπῃ 4πιΘι πιρὶς 4ο πιδρίς, οἶνθ ᾳπἱά αοδγῦυπι 

15 599 ΡΓοβρεσπ εί υυαί : λλες δηίπι ος Όοδυ ασ σἰά(ε, Ώο 11 οί. δἱ ρθγε55υ5 {αὐπο 
Α Ἰαἰτοπίθιθ, ος Ππαρηπα ἀθδεθηάεῃς Οἡιγὶς)ἶ οἰνίίαία, 
Νο πιο δἶπας πιαηίνυφ ἱμιογ[οοοσίς Ρεσὶπι]. 
δὲ πηαίυιη θρ]γ]ίππη ϱΧ απίηχα ο]ίοίαθ, ηοΠ ]αἱ υἱίγα ἱπογίδιη 
Ἰηνεπίθης πιο, συπῃ ρἱασῖριδ ἑηναάαί ἱπίπίσυς Ίηθυθ. 
30 Νε {ου ρογαφ οἰογίίοπι, 56 αά]νιο (υοίαπῃ 
ΡΘΓΑ, ο. 68Η! ἑχεἰάθβ, 0 ΓΕΣ, οθἁ οιιΓ4"9 ϱΓἱᾳ6- 

ο Τωπι τα ΠΑΠπι, δἳ ΟΥ6ΠΙ, οἱ παίυπι, αἱ οιηηία οοηδυιρςίε, 
Ῥορεείεης, Ίιαπο φυἱάσπα ἠαιηί, ἠίααι {ῃ πιοπιῖυυς, ἰδίαιν νοτο δυὺ ρουἱδις, 
Νιρεγαδ]]ἱίου ΓοΥείΦιΙὰ Ἱπ ἆοπ]απι ΡΔίΘΓΗΣΙΠΩ, ϱ ΓεΣ, 

60 Καθαρῇσι. Οοἶυ. χαθαροῖσι. 
ϐ2 Ἐκ δὲ γάμων. Ύθδγσυδφπἱπφιο ὑίο Εί]έης [.- 

επὸο Ποπ γεάισ]ὲ, γεὶ ἰγροσταρ]ο οφεἰἰαπίί οχοὶ- 
έσγε; 1ος διρρ]ετ]ήνιιδ. (Ολ1ι κο.) 

(4 Φόδοιο. (οἱδί. Μι. εὐλαθείας. : 
66 Λόγου. Ουἱβ]. Ππί. τοῦ λόγου τῆς άριτος. 
ΣΙ Λύχνος κ Μὰ). ορ. 000 λύχνος ὃ' εἴ εις. 
73 Λυχνίης. δὶο ερ. 900 οἱ Οοἱδὶ. Εάῑι. Ἀυχνί- 

της. Πυἱἀ. καλὸν δέ τι καὶ Θεόν, οἱο. Ουἱκ]. ερ. [η. 
τέ ποτε, Ρνωείαί Ῥεκηι εοἰκιν φμἱάβίαπι αἰίᾳιαιάο 

π0εὲΕ, οἱ µηἱθεγεα ἱπίκειωὴ, φἰ μ{ὐέγείς ὑιαβεείο- 
Τ65 οεµίο» ῥΥςδεί. 

16 ᾽Απὸ Χριστοπό.ηος. Βομ. 990 ἀπὸ, Χριστὲ, 
πόλτος. 

18 ᾿Ε.άσεις. Περ. 990 ἑλάσῃς. Οοἳῦ. ἑλάσαις. οί 
παίμηι ε]ἰοίας ερὶγἰέμπι. 0οἱ8]. λῖ. πνευμα πονηρὸν 
χαὶ ἀχάθαρτον. ἄ 

85 Εὐρών. Ύειφυς 11] ἀεοςί η Περρ. 951 οἱ 393. 
84 Ὢ Ὑαξ. Βομ. 990, Ουἱβ]., αι. εἰ ΟἱΡ. αὖθις. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΣΙΟ. 

ἵη 10 Ρροειογίδας ρυγίς οοπηπηἰφίως απιοτθ 
Ομε]θίις αρ]επάογδιη μή δυ]ὲ, ἆθοιι Αἰηῖ1θ Ρ6Γ6ΠΗΘ. 
Οωπι γογο ἁειἰιοείι τος. [οδί4 ]υρα]ία Ἰπφυδης, 
Ἱπθροιφίις αὐ μὶς, Ώθμόθ 9εά ερεταίυς αὐ 19, 
Ἰηγεπίαὶ θρεγαπίἑπη πῃθ, Ιαιάρίαυο εἰιηθηίόπη, 
Όι Πάυῃ ἁοινίπο (πουλυπι, (αηαἱίσᾳυο Ἱοπίσπυπι 
Ομεἷς (γαπιεπίς απ, οι γογύνη, ἁἰνίάϊι «φυς. 
ΛΙ οἵπι ϱτοχ οτἰαήι πὶργἰς ἀἰτίπιθίιυγ οὐ Ἠἰγοίς, 
Πογγεπάοφυθ ἀἱδ ἰδηάδιη οοηβἰδίοί υίπφιιο 
Φυδίογαπι οέμ8 ῥοτάρεράασυο ἔυγθα πιαίοΓπηη : 

.. Ἡϊτούσαπι ἱῃ πΙππεγάπα ην πε, Όθιις ορίἰπιθ, 45ο, 
Ῥοηε, 9ο Ἱπίοτ 0166, Ιηημ]ᾳαθ αἁ]ιηρίιο ἀοχιτα. 
αυ Με[ηφναίυς πιφδοσίς, απ] πυπιἰηῖς ἱταπη, . 
Ολη Όιι Πιτ ιδγθ θΗἱ8, Π4Πηπιββα 6 ολἱθιιίθβ. 

Γμο8αὲ οσίθγὶΗ8 πιοδίο ΠΟ Ι6οἱα ΠπύδΓῃΛ. 
Νεο ἰ8ιήηςη Ἠάππιαηος  άμψις αἱ Οἱ αυσραί Ἱοποχοφ, 
ιαυάαγίαυς γοιῖέ , καὶς οδὲ, υἱ οορηίία Ποδίγα 

| Β Ρδίπι ὑρης[ασίὰα Όρο, ἰοίήπ αιΐ ρεγρρὶοἰὲ οτΏοπι. 
Ο υίπαπι ΟλγἱθΕὶ πιαρί 40 Πηββίδ υΓ4Γ 1Π1οςς, 
Όδιι 111409 ΥθΓυΠΙ δυ6668806, 86 ηιι]ά αοοτρὶ 
ΜὶΦοτίι. Ἐδι οἰοηίπι φυἱἀφαίά πιδης 3 6υῃογηςθ 
Ηὐῃαπο ρευθεῖ πλ ὲ, /αὐδίσπιφααθ βοπυπι(ας. 
Οιοά αἱ ΟΗγὶδίεοἰα [0Γ84η ἀϊργεδειις οὐ 108 
γμυἱπογεςρ ἱπ[αιά[ς πιαηίθας δροιίδγηµο Ἰαέγοπαιπ, 
Νο σἶηο βασεἰἰομίς πηίδογυπι Ργοςπιῦεγο ἀοχίτὶς. 
Οιοά οἱ οιἶαπῃ σγαν]θυς δαίδΗ ης ργα]ὰ νο» 
ὑρ]νορὶίί Ώπηο ΔΠΙΠΠΛΙΗ, ηθ ΓΗΓΕΙ15 ΠΑΟ ΙπδΓέυιὴ 
Ρεγβάιι9, ἱηπναάαί ΠΙΑΜΏΕ οοιηἱ(απίο οβίουνα. 
Νο ἰογίοιπ βοπι ουἰδαπ γαὐἱοἵθυς ἡιὶς 
Ῥονάο, Ραΐοι, 6εἆ 4 ιο 66. Ιηδ[ίουα, (μαημο 
Ετὶσο ἰαῦοηίθιὴ ου γα, δἰεγἰ[ίαιιο Π]οθγο, 
Τη γαοβΠιαίῃ πασια5 Ρρδουάεπ]ο 6 ἵῃ πιοπήδυ5 ο. 5 
Εγγαλίθίη, ΠΔΙΙπΙαυ9 δυ88 αἱ ἑωγρίίθς ΟΠΊΠ6ς 
(οπθυπορςϊῖ Γαριίγις οϱ68, ἱῃ ἰθοίᾷ ραἴθγΠα, 
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8ὔ Λὖθις ἀριθμήσειας ἐν υἱάσι, θρέµµασι, δρα- Α Τοίων ἀντιτύχοιμι θεοῦ πάρα. Εἰ δ' ἀποθήχας 

[χμαῖς. 
Μὴ δ ἀγαθοῦ βατιλΏος ἐμοῖς παθέεσσιν ἑόντος, 

Πρηκτὴρ αὐτὸς ἔοιμι πιχρὸς χρήσταις ὀμρδούλοις. 
Κα τι χρεῶν κόφαιµι λαθὼν πινυτόφρονι βουλῇ, 

Ὢς χεν χρηϊΐδων ποτ ἐς ὕστερον ἄλχαρ ἔχοιμι | 
90) Λάκαρος ἐνθάδ᾽ ξοιμι, καὶ ὕστερον " ἄλλος ἀγήνωρ 

Ἐνθάδε, χεῖθι δ' ἄτιμος ἔχων φλόγας ἀντὶ χόροιο. 
Εἴην μὴ µεγάλανχος. ἔπεὶ χαχός εἰμι τελώνης. 

Δάχρυσιν οἶκτον ἔχοιμι, Φαρισσαῖοι δὲ πέσοιεν. 
Χήρην δ εἴποτ ἐμεῖο παρὰ προθύροις µογέουσαν. 
9ὺ ΄Απρηχτον πἐμφαιµει, χαὶ εἰ λίθον ἢἡ ὄφιν αἰνὸν 
Ἀντ) ἄρτοιο φίλοιο χαὶ ἰχθύος ἡδυθόροιο 
Ἔχθρὰ φιλοφρονέων, παλάμης ἀπὸ τῇσδ' ὀρέγοιμι, 

Τὰς μὲν σφρηγὶς ἔχει, τὰς δ' ἐλπίδες ὦχα θέουσα:, 
100 "Ηδε µε νὺξ ὀλέσειε σὺν ἀδρανέουσιν ὀνείροις. 
0ὐδὲ μὲν οὐδὲ τάλαντον, ὃ µοι θεὸς ἐγγυάλιξε 

Πλειοτέρην ἄλλοισι μετρῶν χάριν. εὐχομ' ἔγωχε 
Τοῦτο µένειν παλάμγσιν ἐν ἡμετέρῃσιν ἀτργὸν, 
Ἠὲ μνᾶν φυσιχοῖο λόγου, χάριν ἰσονέμητον, 
405 Αλλ' ἔργον τ᾽ ὁπάσαιμι, κλέους τ' ἐπίτ ἄντε 

[τύχοιμι 

Μηδὶ δίχην τίσαιµι πιχρὴν, χαὶ αἴσχος ἔχοιμι. 

ΚΙ’. Χειμὼν ἀπὸ Χριστοῦ καταστα:θείς. 

"Ἡν ὅτε Χριστὸς ἴανεν ἐφ᾽ ὀλκάδος ἔμφυτον Όπνον, 

Τετρήχει δὲ θάλασσα χυδοιμοτόχοισιν ἀήταις, 

85 [ἔωγδιιδ ΠΙΙΠΙΘΓΘΦ Ιηίογ β]ΐος. Ρ6ΟΟΓΑ οἱ 1Γ1ο/Πι3Φ. 
Νο νεγο, ουπι γος Ἰπ]ηί ἁθυ]ίορί Ιπάν]ροης αἰί, 

Εταοίο! {ρθο ἀμτυς βἰπι οοηβορενἰς ἀουίογίμιφ. 
Αιφιε παπι οκ ἀθὺίιο εἰαηου]πι φμἱ4 γ6βδοθπ ργι]διί οοης/[ίο, 
Όι ἱπάίρεης αἰἰφααμάο, 1η Ρορίογαπι οαἱαπι]ιαί{Φ Ίθναίηοη ᾖαὐθαίη { 
90 Ι.ατΆγι5 Μο 66Ο δί!ιη, θὲ ρορίθα : Δἰίογ ουροτΌυς 
Πίο, ἰ]]ὶο αιιέη ἱπᾳίογίας οἱ ἠα1ησιας αῦθηφ Ργο κλιυγίίαίο. 
Νο αἶιη ]αεἰαὑσπάυς, οἰᾳμ/άθιη ργαν» ουσ ρυ]οπηιις 
[,αογγπηῖο πηὶφογίοογ(δίη οβίηραση, Ρα γ]θροί αυίοίη οπόάφηίε. 
γιάδίω θιίθΠι αἱ υαπάο αἱ [0:68 ΠΙΘΑΦ α/Πἱοίδίη 
ἠό Ῥο ἱπ[δεία ἀϊπι]βθγίτα, 5ο οἱ Ιαρίάεπι αυἱ ἀίτυιη φορεπίδηη 
Βγο ᾳΓαίο Ρ3Πο οἱ βιανὶ Ρρίθος, 
Ιμ]πηιος δεη!ίθης, Ίὰς φἀθχίγα ρουτοεχοτίτο, 
Τα] 9 Ὀ9ο τοοἱρίαπι. 0αος αἱ Β0ΓΓ8Δ 
Ραγήπη ρθγνεί αἱρί]πι, ΡΑΓΙΙΠ 6ρ69, ϱὐ59 οἱίο ἁθῆσυηι, 
100 Ηαο πιο πος ρεγάαἱ ευπι Ιηληἱ 08 θοπηῃ/ἰδ. 
Ταἱοπίυπ νογο αυος πιεί Βευς εηθυῖε, 
ἆ9ο 257 Ο1 εἰἶαπι ρἱυΓὰ  αἱιῖο |αγρίίας θ5ἱ, 660 ἀοργοςοςρ 

ἵπ πιαυίῦυϱ Πιοὶς Παπθαί οἱἱοκυπη» 
Αυί πηῖπα πανί βεγπιομίς, ᾳγαϊία φᾳυα ιο ἀννίδα : 
405 δεά ορυς οχήδαπι, οἱ ϱ]οσίατω Ρο ορεγο τουἱρίδ!η 
Νου αυίεπι δεθγὺᾶς φοἱναπι Ρῶπας αἱ Ρργοῦτυπι ουύεαιη. 

ἉπΧΥΙΙ. Τεπρεείαε α ΟΗΤ]είο εεάαία. 

(ιὶσίας οἰέπι ἀοεπιίεὺαί {π πανί ηαίυΓγαἱἡ ΦΟΡοτο, 
ᾠν]εῦαί αΗί6πι Πιαγο, ργουε[ἰαιη ἑσοἰιαμυα5 γεηίήδ. 

' Α]ίας ΒΙΗΙ. 104, ραρ. 179. 

87 Χρήσταις. Τα Βερ. 990. ΕάΙι. Χρτστοῖ». 
90 Λάζαρος. ἵατατκε Μἱο ε6ο εἰ, εἰ ἵπ α[ίεγα 

ἶίας αἰίνς. κ! ἀΐθεε, οἱο. 
9ὅ Εἰ .1ίθον. [4 Οοἱκ]. Εάῑι. πιοπάρςε οἱ. Ἱηπί. ἀντ᾽ 

ἄρτου καὶ ἰχθύος αἰτοῦντι φζλῳ λίθον ἡ ὄφιν ὀρέδαιμι, 
α11εο ρειεπεΐ βακεπε, εἰς. 

99 Ἔχει. Ἡερ. 990 οἱ (οἱε|. ἔχηι. 

100 ᾿Αδραγέουσο». Ορ. ἀδρανέεστι». 
{406 Λόγου. δεγπιοπ{ε, τεί παίαγα(ἰε γα οπς ΝΑ, 

ΡΑΓἱ ροΓ6ϱ μηηγβαΌυρ 6ΡΠσθδΡΙΗΠ πας; εἱηκίατό 
ιο ερίυπ οἱ πα ΗΠΑ. δίο 1η” Η]αφ,η», πμ’ 
ομΗ18{ ππῃαΠι ἵῃ κια Ἱπιογργοί2ήοπρ 

ΧΧΥΗΙ. ! Εμφυτον ὕπνον, ΒΗΙ, 81ρυΥ αἰ!μρ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ομηὶφίο, τοἆας, Πλίίδᾳυο ἱίεγαπι ἀγλεηίκηις, ονῖ- Β ἵη τΠήπ αή/θοραί, τεὶ εὔπι οργρα)! καρρίες 
[ο αδ16 

ΛΑΠΠΙΠΙΘΓ2ΓΕ τε]ίς, Ρτῖπιλαυο η φεής Ιοε2{6. 
ΐπιᾳυς το] ἀοωιίπσας ἀεῦοηίί ρἱυγίπο 9666 

Ριγαὐπογιί (2οἴήοπε, .ο τεπρογίί οσιµς, 
Νοηῦ οἰπαί Οπιπὶροίορς, υὲ 6.24 πινευίο γεροφεᾶα 
Ὀοῦί!ϊὰ, απεῖς «ΟΠΏΦΕΓΥᾶ πιηῖ οί οὐφίγίοία ϱ246Γ94. 
Αίθαο υὔραἱο Ποπιίπο ργαδεη!ί ἀεδια πνεπίο 
ιπιίπα δη, οἳ ἀσσίς ὕστασπι «οἱαί{4 τεῦας. 
[αχαγυ5 ἵῃ Εογτίς, «ἄρ6γο οἶσι 1212105 ο). 
Έωγεοαί ο 2[ἱᾳ9 (19ὲς, [εοπίοιοφσς ουρεΓΌα 
Το]]αί, εἰ ἀ2ἱογπο ντα οοηιετορίις η ἆτο, 
Ριο συ ἄλρυπε ουὐΐεης ΙΟΓΠΙΕΠΗ:4 ρεγεηηίν, 
Νέτο πιο Τ2πίς (εκατ ργφεοπίσ]αυάΐς, 
πο τες «ελίοα5ι, ευπι οἶπι πιῖφοτ 1ο ἐείοηςς - 
ὧσα |2οτγπιῖς πιυτδαιο Ώοπείθ απο, τεπίδ!ῳφ εχληζο 
«Μίηθλίο, ππίςετοηυο «243ἱ ΡλαΓίωευ0ς ἑμαρίς. 
θυοά οἱ «2544 τῖτο [οσγίθας ποπ ετου!2 πρ εἰν 

ΜύΠεΓα τοὶ ρίφορίῃ ροφςοί, ογυόρ[ς η Ηλ 
Ηιιά ἀσδΐέρηη 4η ἱορίάνηη }λοἱστο, τε! ϱη6ϱσεν, 
Νοη α[ήέον α/ο-ωπ (2εἷλί Ώουηήηαίον οἰγηιρί. 
ὢιιο.) οἱ ποδίγα βγαν ρωγίπι αἰμί οή4ή4 ϱ/2Υ6 
Ἠωγερα, νομοί ϱΑΓΙήἡν ποτα (γρίη ΦΝΕΗΑ 
Α βαν πε, Ες 6 ης οἱ πι ο0ΗΜί9 ρρτή»ν. 
νο πε. {ο Επί μή ἁενίπα, (αἱθμίας!, 
(Ρίωνα εν σετ 1119) (κήέωτε ρεοίωρό» 
0. εμῄέριη : τομ θΓίσην «0 (νο: γεύόρηο : 
Ἠδριμνο Ώευ Λ2βϱοΟ οὐ Φἡᾳῃοίας Νοβστε, 
Νοπ 2ίςπ9 ρτοῦγωπο οαἱκλαι ή ὀρήωε (οίωγλο. 

πἈΦΗΗ, ΤΕΜΡΕΦΤΛΑ Α ΕΜΑΙΗΊΟ ΜΦΛΜΊΝ, 

(Ε/([ο ὑπαγρτείε.} 

[ ΕΗ2τΙ σωάσηη ϱνύαια φορ αἰμιν λἰνοέν 
Εἰ το.2Η2 δΓ2409 ο νοναηί η ΑΗ, 
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Δείματί τς πὶωτῆρες ἀνίαχον ' Ἔγρεο, Σῶτερ, 

Ὀλλυμένοις ἐπάμυνον. "Αναξ δ᾽ ἐχέλευεν ἀναστὰς 
6 Ατρεμέειν ἀνέμους χαὶ χύµατα, καὶ πέλεν οὕτως. 
θαύματι δ ἑφράξοντο Θεοῦ φύσιν οἱ παρεόντες. 

Κθ’. ἼὝμνος εἰς θεόν. 

"Ὦ πάντων ἐπέχεινα ' τί γὰρθέµις ἄλλο σε µέλπειν; 
Πῶς λόγος ὑμνήσει σε; σὺ γὰρ λόγῳ οὐδενὶ ῥητόν. 
Πῶς νόος ἀθρήσει σε; σὺ γὰρ νόῳ οὐδενὶ ληπτός. 
Μοῦνος ἑὼν ἄφραστος ’ ἐπεὶ τέχες ὅσσα λαλεῖται. 
ῦ Μοῦνος ἑὼν ἄγνωστος ' ἐπεὶ τέχες ὅσσα νοεῖται. 

Ἡάντα σε χαὶ λαλέοντα, χαὶ οὐ λαλέοντα λιγαίνει. 
Πάντα σε χαὶ νοέοντα χαὶ οὗ νοέοντα γεραίρει. 
Ἐυνοὶ Υάρ τε πόθοι, ξυναὶ δ᾽ ὠδίνες ἁπάντων 

5. ΟΒΕύΟΒΙ ΤΗΡΟΕ. ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΗΒΕΗ 1. ΤΗΕΟΙΟΚΙΟΑ. 

Α Ἀμφὶ σέ’ σοὶ δὲ τὰ πάντα προσεύχεται’ εἰς σὲ δὲ 
[πάντα 

10 Σύνθεμα σὺν νοέοντα λαλεῖ σιγώμενον Ὀμνον. 
Σοὶ ἑνὶ πάντα μένει ’ σοὶ δ' ἀθρόα πάντα θοάδει. 
Καὶ πάντων τέλος ἐσοὶ, χαὶ εἷς, χαὶ πάντα, χαὶ οὐδεὶς, 

Οὐχ ἓν ἑὼν, οὗ πάντα. πανώνυµε, πῶς σε χαλέσσω, 

Τὸν µόνον ἀχλήΐστον; Ὑπερνεφέας δὲ χαλύπτρας 
45 Τίς νόος οὑρανίδης εἰσδύσεται; Ἴλαος εἴης, 

πάντων ἐπέχεινα ' τί γὰρ θέµις ἄλλο σε µέλπειν; 

Α’. Ὕμνος πρὸς θεόν. 

Σὲ τὸν ἄφθιτον μονάρχην Δι ὃν ὕμνος, δι’ ὃν αἶνος, 
Αὸς ἀνυμνεῖν, δὺς ἀείδειν, ὃ Δι ὃν Αγγέλων χορείσ, 

Τὸν ἄνακτα τὸν δεσπότην Δί ὃν αἰῶνες ἅπαυστὸι, 

Ργ ἴἴπιοτο ἀἰδε]ρυ]ϊ οἱαπισῦαηί : Εχρογαρίἱφοετο, θογγαίος, 
Ρεγευπ!ῖρυς 6υ0ςμ5Γθ6. Ἰοςχ 8γκθης ἱπρεταν]ί 
6 Ύεηιϊς δἳ πιαγὶ φυἱεδοετθ, δἱ ἰί οοπεἰᾳἰε. ἳ 
Ηου ηιἰγδεμίο Ὀδί ηοίωγα 4βηογογαηί, αἱ αἀρταπέ. 

ΧΧΙΧ. Πγπιπκε αά Βεκιη .. 

δια αυἱ 66 ϱυρΓὰ οπιηία; 4ο θΗἶπῃ αἱίο (6 {18 οἷί 6οπποης οθἱουΓαγο” 
ρα οΓα/{10 {6 ἰαυάαδίὲ Τι θηἱπη πι ῖς γετοίς ο[εγγὶ Ροΐς», 
αοπιοάο ππθηθ (0 ααρὶοῖοι Τε: οπίπ ηυ]]4 πιοηίο ρετοίρὶ ροίεφ. 

Βο]το ϱ6 ἱηοαὐ]]]ς: μἱροιο αἱ ογθαθιὶ ᾳιβουη(ιθ νους δηαηΜἱαηίι!Γ. 
ὃ Φοἱαβ 66 αἱ ποθοὶ ΠΟ Ρροφεἱς; ααἱρρο ογεαδιῖ φιάᾳυἱά Ιπέπιθ ρογοῖριυς. 
Οι] {9 ργφἀ]εαπί, οἱ Ύυὐ9 ἰοᾳυσρίας, οἱ 4ὐ95 ποπ Ἰοψυαρίας. 
Οπιπ]α {6 πιεηίο ο ζώα οἳ ΠΟΠ ριθἀϊέα λοπογαηί. 
(οπιππηθ δηἱαι οεἱάθρρῖυπη, οοπιπ θὰ οπιπἰαιη οοησ]]]α 

ἅ ὤσοα {6 (6 οπιπες ἀοργοοαηίας : ΕΡὶ ομποῖ 
ή 40 00. οοπιροδίνοπεπι έπη ἱπίοιίρυπί, ἰαοίέωπι ορποϊασηί Ώγππυπη, 

Τιϱὶ υπἱ οπιη]α Ρογριαηεηί : λά ἴο ουποί θἰωυ] [οβιίηαηί, 
Εί οπηἱυπι θηἱς 68, οἳ υηυ6, οἱ οΠηΠία, οἱ αἰμ]] Άοσυπῃ, 
ΝοἨ πραπι 69, Ώ0ῦ οπίας ουἱ οπιπἰα ἠαΐῦερ ποπιίπα, αἱ {ο αρρεῖἰαὺο, 
Οἱ οοἷας αρροεἰ]αγὶ που υἱς1 αἰιίογα πυδἰθιας οςοσυπι (οριηίη 
45 Ου Πθης οσφἱεφῖςθ ρομοϊἰγαυὶι1] ργορί]ως οἳς, 
Οἱ ϱ5 ευργα ομιηία, 4ὐ0 θΗΐΏ αἰἷο ἐθ ποιΏἰωθ [88 θ8ἱ οδἰθΏΓαγο 1 

ΧΧΣ. Ηνπιπνε αἰίκε αά Όειπν"'. 

Το ἸπιπιογίίθΏ ΠΙΟΠΑΓΟΊΔΠΗ, 
Ὃα οθἱεῦτατο, ἷα «9ΠΏΘΓΘ 
Το γ6ρθι 9ο Ὀουσίηυπι, 

Ρον 4υθΠι γπΙΠ! 8, ΡεΓ αὔειυι 509, 
5 Ρου πιιθΠῃ αιβθἰογυῖΏ εἶιοΓί, 

Ρος αυεπι Ιπήμ]ία δουἱα, 

5 Αίας ΒΙΙΙ. 168, ραρ. 201. "Αίας ΠΡΙ, 131, ραρ. 185. 

ὦ ΠΊωτηρες. Τεείοτεε, πακία. Μαιιησυς α ἁὶ- 
οοἳριι]]5 ο 80ΙΠΠΙΟ οχοἰίαέυσι (μἱ6ρο Ώοπιίηυπι ηαγγαί. 

ΧΙΧ. 6. Πάντα σε καὶ «.αλέοντα, καὶ οὐ .ἷα- 
«Ίέογυτα «λι/αίνει. αι. Ἠυπο οχΗ]οοί γογαἰοαϊωη, 
αἱ ἀθθσί ἱπ θες (Ορροἱς, Ιουί [μαήπο τοάάἰιυς. 

ἄνυν αἱ δ' ὡδινες ἁπάντων. Ἰ.ουν.:; (οΠπίΜπεε 
... ες ΟΠΊΠ6Ε ετθα ἰε εἰἰπιμίαπί, εδὶ Ργέεεε [νή- 
μ1. 

40 Σύνθεμα σὀν νοέοντα. 01 εοπιροεἰιέοποπε 
ίμαπι ἱπίε[ίἰσμπί, Π6πιρο φµοα [αείμ5 οἱ Άοικο. 8ὶς 
εχροπίἰ (οδοί. Μαΐο αουν.; Ναΐμπι ἔπαπε οὔφετ- 
θαπιία. 

41 Σοὶ δ᾽. Τι Ἱερεπάνπι. ΕάΙέ. σὺ δ'. 
15 κ βία 4ἱ. ἵη ΠΙΔΓΡ. πολύλογε. ἕη οἀἴεῖς 

δεᾳυἱίυσ αἰ]πά ροεπια πι, αυοά Ἱαρίαρ Ἱηένα, Πἱ0. 
µ, θ6οἳ. 1, ΡοεΙ.. Σιν], αἰίας ΒΙΙΙ. 170. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕβΟΙΟ. 

Δο ἱτορ]άὶ παυί οἰαπιαῦαηί,: Α0]ἱον δΟπΙΠύη, 
Μοτναίος, Ρεδίθίηαιο 4 ποδίς ροῖἰθ ργορίπφυαηι. 
Τυπι Ὀοπιίπιθ βυρεῃς, τοηιίθᾳυθ απάϊδαιιθ φαἱδίδη 
Ρτοίίπας ἱπάϊσίε; (ταηᾳυἱ]ίαα16 ουποία [μοτθ : 
«Ομιετοὶ ΏΙΠΩΘΩ βἱο 4βηΟΥΘΓΘ πιοβατοῦ. 

ΧεΙιχ. ΗΥΝΚΟΘ 0 Ρεῦµ. 
(Εεά. Μογε[[ο ἐπίετργείε. ) 

Οπιπία φυἱ δαρ6Γας {ιο αἰίιος φ.ἱ (49 οεἱδίντατο ος) 
Οἱ νος Ιαμάαδίί, πυ]]α φπἱ νου ποϊατίθ Ἱ 
δα ππθης {6 οδζηθί, ΠΠ {6 ΠΊθηΒ η ἰ]]α ργοοηάαί ὁ 
οὗ θΗ1Ρ/4116 αἱ! οπππί βοεπιοπὶς οτἱρο. 

Ιρποίις φοἱ8, .... ποϊϊοπῖς θἱ οπιη(ς. 
ΠΠ] ηυῶφυο9 οἱ]οηί {6 οδηίἑα0ἵ, ᾳυφαιο οαυυπία5, 

Ει (ὁ ρΓωάα πιοηίθ εἰ πιθηίθ ϱλΓθΡΙἱὰ ἠοπος ης. 

Β Ναπι οοπηπιυΠἰθ ΠΙΟΣ, 6ΟΠΊΠΙΙΠΙ6 {ρέυς οἱ {η ἐς 
Εοτιυγαὺ οηπίραθ; οπηη]ὰ {9 νοπεγαηίυς, δί γη άΠη 
(μΠποία ἐυυπι ΠΙπιθη οδρἰοπιία, δθς (Δοἱέυπσῃ αμ. 
η (6 ουποία ΠΙἍπεης : 4ᾱἆ {6 οἰπι] οπιπίἰα Ρογρυπε. 
Ες (ης ευµοίοζυπη» υΠ19, οµηοία, οἱ ηἱηί{ αογυω. 
Ὀπυπι ού Γη ΠΟΝ 6ἱ6, Ποῦ ΟΠΙΠΙ3, ποΠηίπθ φυὸ (9, 
Οοπιρο]ίαγθ 4υθ6βΠ] δἱηο ποπι/πα 1 νε]ὰ ροἱογυσα 
Οι19 πιθης οσἱθθίϊς 50εαί 7 η ρεορίῖς οἱς, 
Οπιπία αἱ δχοράἰςδ; ααἱά ερίπι 6λΠέΓ6 θθἰ αἰἰωά {ας Ἱ 

ΣΧχ. Τε ρηηοίρεῃι, Ώδυππσας, 

ΠΥΜΝΟ6 ΜΙὔβ αρ νευµ.  Όπέπι Ίαυ οὗ εοί, ος όλ 

(Βι/[ίο ἠπίετρτείς.) Εἰ είς απβο]ογια 
1ο πιατπιιπιπιοβατοβ η Ο0 4 άεπι αὐδφιο βη6 ϱ-- 
Όα ργφάϊοµτε, 4ὐ.4ο, . [οἷ», 



Δι ὃν ἥλιος προλάμπει, 

Δι) ὃν.ὁ δρόμος σελήνης, 

Δι ὃν ἄστρων µέγα κἀλ- 

ἴλος, 

40 δι ὃν ἄνθρωπος ὁ σε- 

[μνὸς 
Ἔλαχε νοεῖν τὸ θεῖον, 
Λογιχὸν ζῶον ὑπάρχων., 
Σὺ γὰρ ἕχτισας τὰ πάντα 
Παρέχων τάξιν ἑχάστῳ, 
45 Συνέχων τε τῇ προ- 

[νοίᾳ. 

Λόγον εἶπας, πέλεν ἔργον. 
Ὅ Λόγος σου θεὸς Υἱός: 

Ὁμοούσιος γάρ ἐστιν, 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ὈΟΟΝΑΤΙΟΑ. 
Ὁμότιμος τῷ τεχόντι, 
20 Ὃς ἑφήρμοσεν 

[πάντα, 
Ἵνα πάντων βασιλεύσῃ. 
Περιλάμθανον δὲ πάντα 
"Άγιον Πνεῦμα τὸ θεῖον 

Προνοούμενον φυλάσσει, 

2υ Τριάδα ζῶσαν ἐρῶσε, 

Ἕνα Καὶ µόνον µονάρχην, 

Φύσιν ἄτρεπτον, ἄναρχον, 
Φύσιν οὐσίας ἀφράστου, 

Σοφίας νοῦν ἀνέφιχτον, 

50 Κράτος οὐρανῶν ἅ- 
[πταιστον, 

΄"Ατερ ἀρχῆς, ἀπέραντον, 

τὰ 

9899 Ρο αυεπι ϱοἱ Ἰασθί, 
Ῥερ θὔ δη ου γθυ6 μπα, 
Ρο; αἴοπι βἰάδγμαι οχἰπιία Ρι]ολμγ]ίμάο, 

10 Ρὲε 4ὐδπ λοπιο τεπογαΏἱ]ἰ8 
(οπφεουίυς οςί ἁἰνίπὶ παη]ηὶςφ οορη/(οΡ61, 
πι δἰί γαοπῬ ρισέμπι αη]πια|. 
Τυ οηἱπ ογθᾶρ!ῖ οπιπία, 
ΘΗ ΕΠΙ αἰιγίῦιθης ογάίποπι ου]]10οί, 

45 Εἰ (υὰ ᾳυὔθγπαης ργουἱἀθη(ίὰ. 
Ύδγυυπι ἀῑχίδεί, ορις οχδι]ε, 
Ὕογῦαη) (αυπι, Β6ι15 (αµδααθ Ευ ο8ί. 
Ευδάοπ ομίπι πδίυτο ο5ἱ, 
Εἰ θηυα1ἱς Ἀοπουθ Ραγεη!ὶ 

30 οἱ οπιῖᾶ οοαρπιθηιαν]ε, 
ι οπηίρις ἱπρεγοί. 

(οιπρἱεοιθηθ αέθΠ] ΟΠΙΏ.3 
ΒρίγΙιυς βποέυ8 φυἱ {ρ9ο Ώ6ις 68ὲ, 
Ρεονἱόυς ουςίοάἱ. 

3ύ Ὑϊναπι Τεϊη]ίαίθαι ἐ6 ἀΐσδαι 
Όπυπι αἰᾳυθ υἱοῦΠη ΠΙΟΠΑΓΟΗΦΠΗ, 
Ναίυταιη Ἱππουαί]οτη, ρεϊποὶρἰἰ οχρογίου, 
Ναίυταπι ορβοριῖ ἱποσαυ]]]ς, 
αρίθηίἰ πποπίθπη ἱμηροεσγίαιη 

Αχατασχόπητον αὐγὴν, 

Ἑφορῶσαν δὲ τὰ πάντα, 

Βάθος οὐδὲν ἀγνοοῦσαν 

δύ Απὸ γῆς μέχρις 
[ἀδύσσου. 

Πάτερ, ἴλεως γενοῦ µοι. 
Διὰ παντὸς θεραπεύειν 

Τὸ σέθασµα τοῦτο, δός 

[μοι. 
Τὰ δ' ἁμαρτήματα ῥίφον, 
40 Τὸ συνειδὸς ἐχχαθαί- 

[ρων 

Απὺ πάσης χαχονοίας, 

10 
Ἵνα δοζάσω τὸ θεῖον 

Ὁσίας χεῖρας ὁπαίρων 

Ἵνα Χριστὸν εὐλογήσω, 
4ῦ Γόνυ κάµπτων ἴχε- 

[τεύσω 
Ίότε προσλαθεῖν µε δοῦ- 

[λον, 

"Οτ ἂν ἔλθῃ βασιλεύων. 
Πάτερ, ἴλεως γενοῦ µοι, 
Ἔλεον καὶ χάριν εὕρω " 

50 "Οτι δόξα χαὶ χάρις 
[σοι 

"Αχρις αἰῶνος ἀμέτρου, 

ΔΑ’. Ὕμνος ἅ-.Ίος. 

Αόξα θεῷ τῷ Πατρὶ, χαὶ Υἱῷ παμθασιληϊ» 

50 Βοῦυιτ οςρ]ογαπι ἱποοηπουδευπη, 
Αῦθφιο ρτηοϊρίο, 4Όδαιο ἤπ6, 
ΝΗΙ{ υηᾳυαί ν]δυτη Ιάπιθη, 
Ῥτοβρίοίθηίοσ οπηία, 
ΝΙ] ναὶ ρτο[αηάἰθαίσιαη ΙβηοΓγαηίδα 

δῦ Α (6ΓΓΑ Ψβυ6 Δά ἱηί6Γ06. 
Ραιος, ργορί(ῖμ8 θρίο πι]Ώ! ; 
Βθηιρος 90Ί6Γθ 
Νυπιοῃ ἰειιά ἆς πι], 
Ῥοοραία αυίθΠ Ίηθα ργο]ίςθ, 

40 (οηβεἱοηέίαπῃ ΡΙΙΓΡΑΠΦ 
ΑΡ οπιηὶ πιαία οορ]ἰαἱἱους, 
δι άθπι σἱογίασι ϱο 
Ριγας (0ἱ16Η9Φ Ώ]άΠις, 
Ὅι Οτὶρίο ροποάίσδιη, 

4ύ Ει ροηυ Πεχο θυρΡρ!ίοεαι 
Ὀΐ Πο {υμο θυφοίρίαί 6ογνπῃ] θυύπη 
Οιαιιάο γοηθὶί τορπαίυγυβ. 
Ῥαΐετ, ρεοΡβ]είαβ εδίο η], 
Μὶςογιοογά]απῃ οἱ ᾳγα[ἶαηι Ἰηγοηίδη» 

50 Ναπι ρἱογία οί ϱγδατυπῃ αοιίο Πλ ἀοὺσιας, 
Γρ ρεγρείια βΦοι]α. 

ΧΣΧΙ. Πνπιπμε αμε'. 

61οτῖα Ώου Ραισἰ οἱ ΕἰΙΙο οπιηίμπι ἀοηιηαίοσί : 

5 Αἰίας Το. 15, ρας. 91. 

Χχχ. 9 Κἀλλος. Τ4ἱ. χλέος. 
94 Περιλάμδανον. [ὰ Οοἱβ]. Εάῑξ. παραλαμθά- 

νων. 
50 οὐ ὤν ἄπταιστον. (οἰκηΐαππε οοάεχ οὖρα- 

νίων, Ταἱίβηί6 δυίδοιη ἄπαυστον. 
δἱ Βάθος οὑδὸν ἀ]γγοοῦσαν. Ργο[ωπάϊεείπια φκῶ- 

σκε ρεπείγαπίεπι. 

0µ61η 1υοδί οῦαυε Ρ- 
[ουν, 

Ο) 4 άαπι 6οτοταυο ουγεῖ!, 
Εἰ αίγα ρυ]οτα οζ1ἱ, 
Θὐ ᾳαθιφυθ η0856 ηυπιθΏ 
Ναοί! δυ1ήυ9 54ργθσυΠῃ 
Νοβ, οοπἰμὶί ᾳιἱθάβπιθη». 
Ναπι ουβοία ἔιι «γθᾶδί!, 
Ει οεάῖπεπι ἠθάϊ»ιῖ 
ωποιίς, οἱ δο ρυῦθγπᾶς. 
Ἱουυίως 68, {υἱί4 16 
δία{ἱι (υο0ἆ 65 Ιοευ{18. 
ὥδιγτηο (μμ9 Ώδυδαυθ 
Εαί, παέυ9 οἱ, (ἱυἶἱᾳυθ 
Εραρηιϊα ρ8Γ8Π/ἱ 
δαν, ας οποιος Ρ'ΟΓδ5 

46 Τότε. ἘΟΓΡΑΠ. ὥστε, --- Ἱία Βεποάϊοιϊπὶ, ητιοὰ 
πιοίο οοπ]εσίωπι υ]άδίας, ου1η πύ υπο αἰέιπι Άυ]υς 
οαιπη]ηῖδ Υογευ(η ἱηνθη]ας δἱο ρθάθίη απιρΏ]πιαοζυη 
ΡΓο απαρβδείο τοεἰρἰεηίοπι. ΟἱεγΜΠι τότε γἱοδη 9Ἡ0- 
εεοθάση!!ς, υἱ αἰυηῖ, βοεῖέ, απιθ ὅτ ἄν, (8110... 6ΝΝ, 
(111 η. 

47 "Ε.1θῃ. Ουἱς]. ἕλθῃς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΦΙΟ. 
ΝὶΙ που ἵς ογἀἰπανίε, 
Όι ἱπιρεγοί ηυἱθαδᾳυ6. 
Αι Ὀρἰτ]ίυ5 οοθγοθΏθ 
Ὕἱ οὐποία ργωροίοηε!, 
(6υ0θυμαί οἳ 11685. 
0 νίνα Τεἰηϊίας, ἰθ 
ὕπαπι ϱβΓᾶ ΠΟΠΑΓ”: 

μη, 
Οεἶρο οἱ ποθο υἱ[ὰ 
Εδί, νειςδῖο πθς υἱ]8 : 
Εχοθοίί 65956 ου]υς 
Φογτηοηί8 9ΠΙΠ6 τοις ; 
ΒοΡρΒβἰαφ16 Ιπεηίο ου]ή6 
Νυ]ία ροίΐοἙί (θηοΓί : 
(ΙΙ Ρ6Γ6ΠΠ6 τοῦυν, 
Ογι ϱαγεηδαο βη9, 

Β Λοϊδυιᾳιο ου]μ5δ ΟΠΙΠΘΠΙ 
Ὀρἱαηάογ ΓΠαβῖί δὐργεπ8. 
Ου ουποία οοπἰαοσ1θ, 
Οδ1η αἱ] πιί ἰαίθι, ηἲ{ 
Ει ἱη μαγὶ ργο[απάο. 
Ι,οπίς, Ραΐος, πι] δἱς : 
Όα ΠΙΠΙΘΗ ἰδίας 4 1Ωθ 
6οἱαίάς αὔδφυε Βπθ. 
Αὐδίετρο αυ ραίγαν!, 
οΜοπίοπι Ώεαπι τδρυς”- 

5418, 
Νο αυἱά πια]! νο]υἰοί : 

/ 

Όι ρἱογίαπι ΕΡί ἀθπῃ, 
Ῥινᾶς ΠΙΑ ἵ αἱ 
Τοἱἱεης, 64µα(.9 ΟΗΓ]- 

ο [δίαπι: 
επι Ρεἰαπ(ςο ηίχο, 
Αβσυπιαι τι οἱἰδπίθπι, 
Δά νοθρἰΓᾶ ουσ τού. 
Ι.οηίς, Ραΐος, πο ηἱ 918 : 
Ρα (ο πι]ί πεηἱρουπυ : 
6µαίος , ἆοοιν ἀθοθιῖ 

[αυεια 
[η ϱθοἰὰ βδομΙοσΗΠΗ. 

ΧΧΧΙ. ΗΥΝΝΟ5 108. 
(Α. Β. Κα ίαν ἱπιεγργείε.) 

Εἰοσία ή Ῥαΐϱί, δΙΠΙΠπΙΟ Ρὰς µἰογία Ναί0 ὁ 



διι 

Ἀόξα πανενρήμῳ Πνεύματι ταναγἰῳ. 

Ἡ Τριὰς εἷς θεός ἐστιν. ὃς ἔχτισε, πλῆσέ τε πάντα 

Οὐρανὸν οὑρανίων, γαΐαν ἐπιχθονίων ' 
ὃ Πόντον, καὶ ποταμοὺς, καὶ πηγὰς πλῆσεν ἑνύδρων, 

Πάντα ζωογονῶν πνεύματος ἑξ.ἱδίου 
"ὀφρα σορὸν χτίστην πᾶσα κχτίσις ὑμνήσειε, 

Τοῦ ζῆν, τοῦ τε µένειν, αἴτιον ὄντα µόνον. 

Ἡ λογικὴ δὲ μάλιστα φύσις διὰ παντὸς ἀείσῃ. 
10 Ὡς βασιλεῖα µέγαν, ὡς ἀγαθὸν πατέρα. 

Πνεύματι, καὶ φυχῇ, καὶ γλώττῃ, χαὶ δἰανοίᾷ, 

Δὸς χαὶ ἐμοὶ χαθαρῶς δοξολογεῖν σε, Πάτερ. 

ΛΒ’. Ὕμνος ἑσπερινός. 
Σὶ νῦν εὐλογοῦμεν, Χριστέ µο», Λόχε θεοῦ, 

5, 6ΟΠΣΟΟΜΝΗ ΤΗΚΟΙ,. ολαμΙνύν ΠΙΡΡΗ 1. ΤΠΕΟΙ ΟΩ(Α. εις 

Αα Φῶς ἐκ φωτὸς ἀνάρχον, ὋὉς νοῦν ἐἑρώτισας ἀνθρὰ- 

Καὶ Πνεύματος ταµίας, που 

ὅ ὨἹριτιοῦ φωτὺς εἰς Λόγῳ τε καὶ σοφίᾳ, 
[μίαν ᾖ35δ ἹλΛαμπρότητος τῆς 

Δόξαν ἀθροιζομένου ' [ἄνω 
Ὃς ἕλυσας τὸ σχότος, Καὶ χάτω θεὶς εἰχόνα, 

Ὃς ὑπέστησας τὸ φῶς,  Ἵνα φωτὶ βλέπῃ τὸ φῶς, 
“Ἱν' ἐν φωτὶ τὰ πάντα κτί- Καὶ γένηται φῶς ὅλος. 

ίση, ὭΣὺ φωστῆρσιν οὐρανὺν 
10 Καὶ τὴν ἄστατον ὕλην 920 Κατηύγασας ᾽ ποιχί- 
Στήσῃς μορφῶν εἰς χό- Γλοις. 

[σμον, Σὺ νύχτα καὶ ἡμέραν 
Καὶ την νῦν εὐχοσμίαν Ἀλλήλαις εἴχειν πίως. 

Οοτία θρίτίιί φάπι πιαχίνηα Ἰααἀθ οοἱουγαπάο, βαΠποἰβεἰτηο: 
Τυεἱηἰέα5 υπιις Ώοδιιθ οσί, η υἱ ογοατὶ! ἱπιρ]εγίίᾳαθ οί, 

θαίυπῃ οσοι) δις, ἵαγγαπῃ ἰογγερίτ]δυς, 
ὅ Μιτο οἱ Πιπιίπα, οἱ [οπίος ἱπρὶνὶι αφ Η111δ11Α, 

Οιπηῖα γἱνίῆσαπα γἱτέευίθ ρτοροἱ δρϊπίέυς : 
Ὀί οαρἰοηζεπι ογθιίογθηι οπιρὶς ογθαί!!Γα Ιαιάθε, 

γίναης δὲ ρευπιαηδαηί, 68 Η84 οί υΠἱ0Δ. ΟΙ, 4ασάἀ 
8α Βαι{οη]θ Υθγο 60ΠΙΡΟΒ ΠΙΑΣΊΙηΘ ΠΑ{ΗΓΑ 66ΠΙΡΟΓ οο]οῦγοί; 

10 Όι γ6ρεπι ΙΙβρπΙα, υἱ Ώοπίπι ραίγεΠ. 
Βρὶρίία, οἳ .ππεπίε, οἱ Ἱίπρπα οἳ «οβἰἰαίΊοηο 

Όα οἱ ηλ ὶ Ρυτο {69 Ιαυάἱ ας ουπυ]ατα, Ραΐορ. 

ΧΧΧΗ. ΙΓ φψπιπμε νεερετῖπμε. 

Τιδὶ µυπο ὑεπθάίοίπιυς, 
Οιεὶσίο πὶ, Ύοτριπι Ὀδὶ, 
ήπιε ος Ιυπιίπθ δἰπό ρε]ηοἰρίῖο’ 
Ει ορὶγ]έιθ οἶηο ρημοῖρίο, 

ὅ Τεϊπο ἱμηιίπο ἱη 4παση 
(ὤοεἶᾶπι οοδυίο 
Οι φοἰνὶςιεῖ ἰθμοῦσας, 
Οἱ ργοάιιχἰκιὶ Ίμοοσπι, 
Όι {η Ίο οιηηἰᾷ 9ΓΘ8Γ68, 

19 Ει μουί]επι πιλἰογίαπι 
εβίθγθς, ἵ ᾖαῦο βροείετα πυμά!ὶ ο(Ππμσεπα, 

5 Λία Το]. 16, Ρραμ. 97. 

ΧΧΧΙ. 10 Ὡς βασιλεῖω. Ὑϊάσίιν οο (Ογεροτίο 
{[αιη]]ίαγο [μἱ996, υἱ ε, ἀἰάῑ{ο τ, Ρργοδμοεγεῖ. Αἰὶὰς ὡς 
βατιλῆα θετὶωὶ Ιοᾷϊνο ροιυθρίξ. -- Ιία Τομ», αἱ 
[οτίο παὶο ἱπιριῤαγίί ργάᾶναιῃ δογἱ0οπαἱ γαἰἰοπει 
ου]υβάαπο Πυγαρ]ὶ, οσἱ βοἴ]]σθέ ἰηϊθεγοία Γωογίπί ἢ οἳ 
εἶ ο (οΓ αὐθοίμία η σοιιἱ θἰπι[εμἀἰποιη. ((Μ11.λ0.) 

ΧΧΙ. Τιτυι. "χμνός. Οἱ. τοῦ αὐτοῦ λόγος 
εὐχαριστήριος. 

Ὅν. ΟΠἱᾳ. οἱ (οἱς]. χαἰ. 
ἆ Ταμίας. (οἱφὶ. ταµία. ΟΗἱρ. Ἠνεῦμα τὸ ταµία. 

Εκ]. ἀνάρχου, εμάς νἱς ΦθἱΙ6ι!5 τηἰἰοπί 4οορπιπιοάᾱ- 
ἴα6 εἀμοί ροίοθὶ; ριιοά Πποβ, οοπίγα Βεπεδἰοπογυ]η 
ΥΕΓΒΙΟΠΕΠΙ, αἱ ροδιιοΓγαηἰ εἰ θρίγί(µε εἰπό ργὶπεϊμἰο, 

Ρί Ἱη Ώυπο ἀθορηίοπῃ ογάύµεια, 
Οἱ τωθδυίδιη ἀ]απιίηςθεὶ ἐοιιἱἱδ' 
Εαίϊοις θἱ θηρἱοπίία 

10 Ὀρὶομάογίς μρογηὶ 
Εἰίαπι ἱπίζα ΡοΠΘΠΕ ἱππαρίωθηι,. 
Όι Ιιππίηθ ν]άθαί Ἰάπιοι, 
Ει Βαϊ ἴπιοη ἰοἱμδ. 
Ἑυ Ἰυπ]πίνυς οορίαπι 

30 Ειίσεγο [δοίιί γας(ῖς: 
Τα. ποοίεπι οἱ ἀἱθμι οἱ υἱ γ]οίυως΄ 
Αἴιογμῖβ οεἀθΓθ ὑἱαπάθ 

ουγ]ρογο ργθυηρείωυδ. (Οκ τκυ.) 
16 Καὶ κάτω, οἱο. Βεποά]ομηί ο νθγ]α νογίο- 

Ταπέ, (υ4ςί ἱη ἰοχέι Ἱορεγείωγ τῆς ἄνω χαὶ τῆς χάτω. 
ὧεὰ οἵπι τῆς ἵπ δεουμάο ϱἱΓαδίΦ πιοπιῦτο ἀθίίοίαί, 
ου]ἀδμίἰθθίηιυπη οδὶ ραγἰζμἱαπι.χαί που οοΚ]αποτ]- 
ΥΔΙΏ 6956, 864 οχρἰδἰἰνλη!, η4θ δ6ΗΡΦ οί Όενπι 
Ροεμίεεε πιεπίεπι [Ποπιϊπὶδ ἐΙἰαηι Πο πίτα ἵαπομαπι 
ἐπιασίπεπι ερἰεπάυτὶς οιρεγπὶ. Ἠϊηπο 1η Γὸ ἵαιη οἱαΓὰ- 
10η ἁσλ]ιανίπιυς νογεἰοΠθιὴ πυίαγο ΒΗοησἑάἰοιίπο- 
τυπι, υἱ δεγὶρδεγαηί : οριεπάυτὶε εμρεγκὶ οἱ ἰν[εγὶ 
Ροπέπε ἱμιαθίπεπι. ο. 

18 "Ο.1ος. ὁοἱδ]. ὅλον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ῥιπηπια δἰέ θἱ βαποίο ρ]οτία βρἰεηή. 
Ὀπίοις οἱ ἐτίπις [οοίι ΏΌθις οπιηἰα, ἔθγγαίη 

Τεττοηὶρ ἱπιρίδιις, Φίιθγα οἱ φἰηεγοῖδ 
«Όφυου αρα] ωυς, Βυνίος [οαίθφαυο γδρἰθνιί, 

υωποία αἰημ! Ρρτορτῖο ΕΙαπιίης γ)ν]βοθηρ ; 
Όϊ ἰαηίο αυμοἰορ) ἰαμάθθ οδη8ὲ ΟΠΠΠΘ οΓθαίυΙη, 
Οἱ νἱίαπι οτὐ1σὶ, αἱ γδιίποσο ἀοιί, . 

Πί8 δεά 1η ρτπὶς γαῦυ φυἱομς αἶπια το[α]νίι 
Βεμοιη ρογἱβεεπί, ρ]ογἱβοθηίᾳαο Ραἱγο). 

Μεηίε, αηίπια, Ιἱηριὰ ΠόΟΠΟΠ θἱ οοΓά6 τοἰεηιἶ 
Όα πι λῖ, 44 ΡΙΙΓΘ ἐθ ϱΘΙΘΏΓ4Γ6, Ῥαΐογ. 

ΧΣΣΙΙ. ΗΤΜΦΌΒ νκδρεβτικῦς. (Α. δ. (αἰ[ίαν ἵπιετρτείε). 
[44ος ἆδπιυς ευ ηπης, ΟΦὶοείο,ΟΗΓ]είο, Ύετριπι, 

ΠιιπιαΠὰ Ώ16ις 6αρ8οἳ 
Βαι]ομίν οδέ πἰίους, . 
ὈμρεγΦφιο {υ]ροί 102 
Πππὰμο [4οίᾳ ]αοἱς. 
Όι {ας ρειτἰἀθγοε 
ΑΙΠΙΔΠΙ ΟΟΓύΛΟΣ ἱάοστη, 
Τοιυππαὐθ ἱάπι6η ο55θ.. 
Ρογι9 ροἱυς πισανίε 
γαγίο τοίυμάας ἱρηοθ 
Νος εἰ ἀἱεβ νἱοϊθδῖπα 
(εάυπί ο νο- 

Β Ὀυ Ίο ἱυχ 4) Φτο, 
Ει Ὀρίγ]ιέω5 δδᾳυορίοι : 
Εκ υ0ς ΠΑΠΙ/ΙΙ9 Γγίηα 
δρἰεπἀος γε(υ]ᾳοί η. 
Α ἰι9 βο]μία ποε(]8 
Εδί υπιῦγας Ίάπιοῃ 4 {6 
Εχ]νὶέ, ης υἱ Ο1Ω19 
η ἰιος οοπἀοιθίας, 
ΕΙ ουμεία ουδ Πονεη- 

[ια 
{π ογβίθ απο ΒΕΙΤΑΠΙ 
[ο οΓάϊηθδιη γοιίτθη!. δουν: 
Πλωπή ιδία ες ἰ 



δίδ ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙΟΛ. ειι 
Ἔταξας, νόμον τιμῶν ὅῦ Ὡς μὴ Ὑλῶσσαν Α Καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, 50 Εὶς τοὺς αἰῶνας. 
... ον φιλίας. -- (ὁμνῳδὸν Ὦ τιμὴ, δόξα, χράτος, {[ Αμήν. 

αι τ ν ἕπαυσας Ἐπὶ πολὺ νεχροῦσθαι. 
[κόπουςὸ  ἍµΜήτ' ἀντίφωνον ἀγγέλων ὡς, χαρισεήριση 

Τῆς πολυµόχθου σαρχός ' Πλάσμα σὸν ἠσυχάζειν. Σοὶ χάρις, ὦ πάντων βασιλεῦ, πάντων δὲ ποιττά. 
Τή ὃ Ίγειρας εἰς ἔργον, Σὺν σοὶ ὃν) κοίτη εὐσεθεῖς Οὐρανὺς ἐπλήσθη δόξης σἑο, πᾶσά τε γαῖα 
Καὶ πράξεις τάς σοι φί- 40 Ἐννοίας ἑταζέτω, Σῆς σοφίης. θεὸς Υἱὸς ὁ σὺς Λόγα; ἔχτισε πάντα. 

[αας, Μηδέ τι τῶν ῥυπαρῶν Σὸν ἅγιον Πνεῦμα ζωἣν πάντεσσι χορηγεῖ. 
Ἵνα τὸ σχότος φυγόντες  ἍἨμέρας νὺξ ἐλέγχη, Ὁ Ἰλήχοις χόσµμῳ θεία Τριάς” ἴλαθι δ' ἡμῖν, 
-ὦ0 Φθάσωμεν εἰς ἡμέ- Μηδὲ παίγνια νυκτὸς Υιὲ Θεοῦ κατὰ πνεῦμα, χαὶ ἀνθρώπου κατὰ σάρχα, 

[ραν, Ἐνύπνια θροείτω: "στις ἐπὶ σταυροῖο µόρον τέτληχας ἐπισπεῖν, 
"Ἠμέραν εἣν μὴ νυχτὶ ἀδ Νοῦς δὲ καὶ σώματος Οἷα βροτός ' τριτάτῃ δὲ πύλας λίπες ἀῑδονῃος, 
Τή στυγνῇ λυοµένην. δίχα Οἷα Θεός ' θανάτου γὰρ ἕλυσας δεσμὸν ἀναστὰς, [δίχ 

Σοὶ, θεὲ, προσλαλείτω, 

Τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, 
Σὺ μὲν βάλοις ἑλαφρὸν 

Ὕνον ἐμοῖς βλεφάροις, 

Φιιδαῖφίὶ, Ίθρεπῃ βίαίιθης 
Εγαιογη]ιαιίς οἱ αιπὶοἰιῖον, 

9ὺ Εἰ ἰία ημἱάεια πιοάμτη ροβ]ςίὶ 
Ι αΡροτίυδ ΦΓΙΠΙΠΟΘΕΡ οαΓη]5, 
Ιδία αίδηὶ οχοἰἑαφεί αἀ ορυ5 
Ει ποροίία Ηδὶ απηἱσᾶ, 
Όι (οεπεῦτας [αρίθηίες 

ὦ0 Εδβιίπεπιις 44 ἀΐδπῃ, 
Βἰ6πι πυ]]ὰ ποςίο 

«1 γἱκιί φοἰγεπάδη. 
Τι αυάεπι Πι]ίέθ Ίενοπῃ 
ΦΟΠΙΠΙΠΙ πιοῖς ραἱρεὺγἰς. 

ὦὺ Ὃι πο Ἱίηρυα Ιαυάαἰσὶχ 
[οηρὶυς δορἰέα σἱἱοαί. 

10 Καὶ βροτέῃ γενεῇ φύσιν ὤπασας, οἷα καὶ ἡμᾶς 

Ζώειν ηματα πάντα, σὲ δ ἄμθροτον αἰὲν ἀείδειν. 

Νευ γδβροηάσΠβ 4ΠΡΕΙἱ8 
Οριβ (υπ ᾳυἱεδεαί : 
Τεουπι Φυίεπ ουὺ]]9 Ρρίαβ 

40 (οβϊιλιίοηος ἀε[εγαί, 
Νενθ φμά(αβπι θογάἶμτωη 
Ὀ]οὶ ποχ γεάαγρυαί, 
Νει Ιαάϊωσία ποοιἰ8 
γαάῬρα ουππία Ρρεγίυτρεπί: 

4ὺ ὧθᾷ ΠΙΕΠΒ Θ{13Π Φἱπθ οο{ροτο 
Τε, Βευ8, αἰοφααίυς, 
Ῥαιτοπ οἱ ΕΠίυη, 
ΕΙ αποίυπι ΒρίΓΙέΗΠη, 
Ουἱ νοπαυς, β]οσία, (οσ(ἱιαάο, 

50 1π φ6οιία. Απποη. 

293-293 ΧΧΧΙΗΙ. Αειΐο σγαίαγαπι 

Τιυὶ ϱγα(], ο Τοχ οΠ)ΠΙΠ, οηἱμΠπθ οοπά)ίοῦ » 
σίυπι Ρίεπαπῃ εδί ᾳ]ογίὰ ία, οπηίφᾳιο ἵεγγα 
Τις ραριοηιῖα. Ώους Εἰαςδ, ἔαυπι ὕδεύαπι, οςθαν]ί οποία. 
Τή8 δλποίας Θρίἰτίέυς νἰίααι υπιηπίῦας αυὐποϊπίσιται. 
ὃ Ργορἰηεξίφ πιαπάο, ἁἰγίηα Ττὶη]μ8β. Ῥγορίίίατο οἱ ποὺῖς, 
ΕΠΙ Ροεὶ αδοιπάιη βρἰγ]ίμπι, δἱ πυπι]ηίδ ϱοσιπάυ[Ώ ϱ4ΓΠΕ6ΙΠ, 
Οἱ ἵη ογυςθ Ωυγίείη ρα θυςη νι] 
Ὀι Ποπιο, ἰθγιὶα γεγο ἀῑο ροτίας Που]ςιί Ἱη[οτηί 
Όϊ Ρουφ, πιογι]6 θηΐπι αυ]νίεί νἱποιία Γ6δυΓµθη5, 
10: Ει μπογία]ὶ ᾳεποτὶ ηαίυγᾶπι οοηἑυ]1είϊ, συα εἰ Πυ8 
Ύἱγαπβ ΟΠΩς6 ἀἱδ5, ἰοᾳυθ ΙΠΠΩΟΓΙΔΙΘΠΙ Φ6ΙΠΡΘΓ 6ΔΠ 41/6. 

" Αἰὶπς5 Τοι!. 15, ραρ. 95. 

2 Ἡσυχάζειυ. Οᾳ0ἱδ]. Ἱιαυεί ἠσυχάζοι. 
4ἱ Μηδέ τι. ἵνα Οοἶκὶ. οἱ ΟΠἱρ. Εὐῑι. μηδ ἔτι. 
43 ᾿ΗΠέρας. ἴια (Οοἱδί. οἱ Ομ. Εάῑι. ἡμέραν. 

Μος ἑλέγχῃ Ρτο ἑλέγξη, αυὐοά Ώαὐεηί οαἱί. 

Εγαίναπη ἡλίθξ θἱ ΦύΓΟΓΘΠΙ 
δι Ὀἱαπάα ἰεχ απιοςῖφ. 
βμἱοοια ἀάὶ Ιδία νἱρ 
Ποφιιίεηι )αὐογίοβα : 
ΠΗΙο 5εἆ οχοἰἰδίας 
Λά ορις Πυἱ Ρργοῦαίυπι, 
Όι ηοείο ἀθγο]ίοία 
Τεμάαιηυιθ αἀ ἀῑσπι αἱ- 

[πιυιη, 
Νυΐ]α πἰαταη(ἶ6 μπι υγα 
Βουι{ς ἀἱει [αραβ υπ. 
Γενθιη πιθῖθ ΦΟΡΟΓΘΗΙ 
βα ραἱρουσῖ Ὡθηίρηις ; 
Νε, Ιοηρίης βορίι» 
οι Πηρυᾳ (ο οεἰεὗται, 

45 Νοῦὺς δέ. Οοἱ5]. νοῦς χαἰ. 
ΧΧΧΙΗΙ. 10 'Ημᾶς. δὶο Ἱερομάυπῃ ιηογίίο ρι{υι 

Τοἱἱἱμ8. [η οάίι. Όμμεν, δθδἀ Πιὰ6. 

ΞΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒςΙΟ. 

ΦἱΙοηίῖο ργεπιαίυς, 
Νθο αηβο!ἰθ Γ6ἙἱΑΠΙΑΠ6 
Ορυς έυυπι ᾳυἱεβςκί. 
ΤεσΙή ου ὐἱ6 64Γ3 
ΜΙ οορἰἰαία ϱΡοΓίθι; 
Νει οΓἱπ]Ποδᾶ δογε6 
Νος αγρυαί ἀεί; 
. μάἱργιονο ποςίφ 
Μο ναη τίδα (μγύεηε. 
ὧθὶ 63Γ196 ΠΊΘΠΡ οἱυιλ 
ΤΗ, Ώεις, ἰοηυδίις, 
Ραίτεππφιο ΕἰάΠπι(ὰο 
Ει δρἱγίέυπῃ δα]υιοί, 
Ομἱ α15, 91ος, ροἱθφίαθ, 
Ρευ εμηςία ρα οἰα. Εἰαι. 

ΧΣλΙ1]. 6ΕΛΤΙΛΕΝ ΑΟΤΙΟ. 

(Α. Β. Καἰίαμ ἱπιετρτειο.) 

ο μμαυς ῑὈὶ δἷὲ, ργίποθρς πυπάἰ, πα μάίααο Ογδλέος 
Ουσία οΦίάπη ἱπιρίεί, ἰοίβΙη δαρἱθηίλα 66ΓΓΔΗΙ ; 
Εοουο ἰυύπι Ναίυς Ύογυαπ Όοιδ οπηίἱα [εοῖί ; 
ὡδρἰγ]μς 6006 {μας τίίαπι οπηπίθως ο[ῆαι υλίᾳυο. 
ο ῦ0ηΗ8, ἀΐνα Τγαφ, Πιιπάο.; π]δὶ ἐ βοµα» θριο, 
Ναιο ΕΠαὶ ]μχία πιεηίθη], οβγηδΙία ]υχέὰ 
Ναιο ἠοπιϊπίς, ογυ0ς αυἱ ῥοηάθηΦ πιοτικ![ὶφ οδἱδε!, 
Ἱη[εγηίηιο Όειφ γοἰυἰαιὶ Ππαυθγθ ρουί8», 
Ῥ]ηρἰὰ γοβοἱνθηΏάο ΙΠΟΓΊ8, ουτη (αγία ης οςί; 
Ναμγασο ἠοιηληί Ίαγρα Ρρὶοίλίο ἀειίςιῖ, 
Ο118 66ΠΙΡΕΓ γἰνθης, ἴ9 ρΓΦάἱσοεῖ υδηµ6 ΡειςΏΗΘΩ. 



σιὸ 
ΑΔ’. Εὐχαριστήριον ἆ.ὶ.1ο. 

Σοὶ χάρις, ὦ πάντων βασιλεῦ, πάντων δὲ ποιητά. 
Σοὶ χάρις ́  ὃς τὰ νοητὰ λόγῳ, τἀ θ᾽ ὁρατὰ χελεύσει 
Στῆσας τ᾽ οὗ πρὶν ἑόντα, καὶ ἐξ ἀφανοῦς κατέδειδας. 

δν θρόνον ἀμφιέπουσιν ἀχήρατοι ὑμνητῆρες, 
ὅ Ἔνθεν μυριάδες, χαὶ χιλιάδες πάλιν ἔνθεν, 
Αγγελιχῆς στρατιῆς πυρόεις. χοβὸς, ἄφθιτοι ἀρχὴν 
Λαοὶ πρωτοτόχων, χαὶ λαμπομένων χορὺς ἄστρων ᾿ 

Πνεύματα θεσπεσίων ἀνδρῶν, ψφυχαἰ τε διχαίων, 

Πάντες ὁμηγερέες, χαὶ σὺν θρόνον ἀμφιέποντες, 
40 Γηθοσύνῃ τε, φόδῳ τε διηνεχὲς ἀείδουσι 
Ὕμνον ἀνυμνείοντες ἀχήρατον, ἢ χαὶ ἄπαυστον " 

Σοὶ χάρις, ὦ πάντων βασιλεῦ, πάντων δὲ ποιητά. 
Οὗτος ἀχήρατος Όμνος ἐπ᾽ οὐρανίοιο χοροῖο. 
Ναὶ λίτοµαι χἀγὼ, Πάτερ ἄφθιτε, χαὶ Ὑόνυ χάμπτω 

5. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΠΕΟΙ, ΩΕΒΜΙΝΟΝΜ ΙΙΡΕΕ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΦΙΟΑ. 

Α 1ὔ Ἡμετέρης κραδίης, Πάτερ ἄμθροτε, χαὶ νόοι 
[ἔνδον 

Πρηνής σου προπάροιθε ' χάρη δέ µοι ἐς χθόνα νεύεε 
Λισσομένφ' χεῖμαι δ᾽ ἰχέτης, χαὶ δάχρυα χεύω. 
0ὐδὲ γὰρ ἄξιός εἰμι πρὸς οὑρανὸν ἀντία λεύσσειν. 
Αλλά σύ μ’ οἰχτείροις, ἑλέους Πάτερ, ἴλαος ἔσσο 

30 Σῷ κινυρῷθεράποντι; σάου δέ µε χεῖρα τανύασας 
Ἔς ὀνύχων θανάτοιο, νοήµατα πάντα χαθήρας. 

Μή µ ἀπογυμνώσῃς σοῦ Πνεύματος, ἀλλ ἔτι μᾶλλον 
Χεῦε μένος χαὶ θάρσος ἑνὶ στῄθεσσιν ἐμοῖσιν" 

Ὄφρα σε χαὶ χραδίῃ, χαὶ χείλεσι χαλὸν ἀείσω. 

320 Ὥσπερ ἐμῷ Υενετῆρι, σῷ θεράποντι παρέστης, 
Δὺς χαὶ ἐμοὶ χαθαρὺν βίοτον, χαθαράν τε τελευτὴν, 
Ἑλπωρήν τε τυχεῖν ἀγαθὴν, ἔλεόν τε, χάριν τε” 
Πάντα δ᾽ ἁμαλδύνει, ὅσα Ίλιτον ἐκ νεότητος, 

ΧΧΧΙΤ. Α[ἱία ϱγα(ἱαγνπι αεἰἰο ". . 

ΤιΡὶ ρτα!ς, ο Γεχ οπηίστῃ , οἱ οΓηπΊυπῃ οΓθαίος : 
τιὶ ρτα(ἷος, α αἱ ἱπίερἰΟἰία πωθπίο οἱ νἰολὐί[ία, ᾖηςδι 
(τδαθδίὶ, ΟΠΠ ΔΠίθ4 ΠΟΠ οὔδεΏὲ, εἰ ος οὑθέυτο πιαηί[οδιαθεῖ. 
Ίυυπι ἔῃτοπυπη ο Ἰαυῤαίουο», 

ο ὃ Ηίπο πι] πο λ]απι ς, οἳ | Γυγδ0ς πο]]]4 πηυ]ία 
Αηρε]]οὶ εχθγοῖέως ἱρπειθ οποτυς, ἱπουγτυρίυφ αὐ Ιηΐτίο 
Ρορυαἱυς ρεἰπιοροπίίοτσαα , οἱ Ιαόθρίταπι οἩΏογις Αδίοζυπη » 
Φρ!γίευφ ἀἰνίπογυπι γίγογυτη, απ]ωιδαυθ ]υδίοταπι, 
0Οπιπεθ δἰπιι] δή (πσου υπ ἑὔσπη οἰτδυπισίκηίος, 
40 ΙΓ ΦΙΙέΐ4 οἱ ΡραΥοτὸ ηάθβἰηθηίδτ ολησϱἱ 
Βγιππυπι αοοἰπθηίοδ Ρ6ΓΕΩΠΕΙΗ οἳ ἱπουςθαυ]]θηι : 
τινὶ ργαἰεο, ο γος οπιηῖση , οπιηίαπιααο οοπά((ος. 
Π]ο ρετρείυυ8 Ἱγωηυς { οσ]εκιῖ 

45 Μοι οογἀἷς 

ειοσο. 
Γι δμΡΡίίεο οἳ ο, Ραίος Φίργπο, 6 

αἴονρ Ἱτηπιογία]ϊς , θὲ ΠηΘηΦ Ἱπίυς 
βοείο 

ΡΓΟΠΔ 60ΤΓ4Π1 ἷθ » οπρυί αυίθΏ 1η ἔοἵγαὮ ἱποῖῖηο 
Τι0ὶ φαρρ!ίσ8ης. 646060 θυρρίος οἱ ΙοΓγπιὰ5 [υπάο. 
οι. επίπι ἀἱρηιις 6υπ η ο]υπ1 οου]ος (οἱοις. 
96ά {αι πιοὶ πιῖδθγεγς, πἰδογἰοογάἰοο Ῥαΐος, ρτορϊείις οφἱο ὃ 
Φ/ Τιο Ιαπεηίαηί {απιυ]ο, Θ4ἶγὰ Πηθ πΙαΠ ΕΠ οχί. 
Εκ υπρυ]υυς πιοξίῖδ, θ6η638 0Π11/96 6ΣΧΡΙΓΡΗΗΝ. 
Νο πιο πιάθς ἴμο Αρὶσίέα, δ8ἆ ροιϊἰαφ απιρ]ίας 
Γι(μπάο (οτε ιἀίποπι οἳ (ἀαοίαω ρθοοτἰις ποῖς, 
Ὀἱ ιο οἱ «ογάο οἱ ἰαὐἱἱ8 εἱἱθ ϱδη4Πη. 
9” Ουεπιαἁπιοάμτη πο ραίτὶ, (α0 (αππ]ο, αἀίαὶεε , 

995 Όαὰ πιϊλὶ οἳ Ρυζαπῃ ΥΙξ, δδΠΟίΔΠΙΠσθ πηοτίθηη ; 
Ρειησυ6 παποίςοἱ Ό0βαπ., οἳ ιπὶδογ]οοΓήίθπι οἱ ϱΓΦ(ἰαπη. 

Οιππὶα αίθηι ἀεὶΐο, 4υδουπαυθ ρθοσατ! 4 ]υγοπίυ!ο, 

9 βΙίας Το]. 44, ραᾳ. 06. 

ΧΧΧΙΥ. 96 Γενετῆρι, σῷ. Τοιΐιβ-Ίορογο πηα]]οί 
νετηρ' ὡς σῷ. Νορῖφ πιε]ῖωθ γάἀείως γενετῆρι, τεῷ. 

{ο κώμο)) 

346 Ἀμαλδύνει. Μα]Ιεί Το]]ίας ἁμαλδύνῃς: οἳ φαὸ- 
ἆοπι τδς(8. [υἱάθιω ὅσσ᾽ Ἠλιτον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ΧΧΣΙν. ΔΙΕΙΛ ΟΑΛΤΙΑΑΌΝ λΟΤΙΟ. 
(4. Β. θαἰ[ίανμ ἱπιεγρτείε.) 

αυ» Οἱ, Γορηαίος πιαπά1, πιαπόἶᾳμθ ΟΓοδίος, 
μυς ΟἱΡὶ, φμἱ πιθυι{ ποφοσπάα νἱἀδηάκᾳυο, ]υφεα᾽ 
Εαοϊί, ηἰλίίαι ϱάµοθης ἵῃ ἱσπιοη ῦ υπιργὶς. 
Τιτῃα ἑῃγοπσ]η οοίδγιιο ορ οἱγοιιπιάαί οἱ Ἠγποη]δ; 
ΜΙΙΙο ἡίπος, ἰπάθ ἆθοθπῃ Γυγδυς θίαπί πα, ἔπγπι 
Εἰαππιθις αηροἱίοας οἴνόσις., ἱπιπιογίαίφ δὓ 9γο, 
Εἰ ρεπίίυφ ργίπιο ρορυ].8, Ιιουπίίαφυς αφίγα, 
Βἰνιποτιπι ἱνομηῖηιιπὶ ΠΙθηΙ68 Φηἰπιθοηυϱ ὑρλίοο 
ΒΏεηβαίο φο]ίυπι θΗ49ραηίόφ Αρηιίωθ, ἱποίο 
(οτά6 αἰτηι! ρανἰάο γιο εἰ δἱ ρία οδγαιίπα (μπάσηε, 
Ροτρδίαππιᾳι ἠέεγαυί γπΊπυπ θἶιιο βηθ οχηθηίθς : 
[μας Εδἱ, γερηδίος πιυπάἱ, πιαμάἰάυο (598ἱ0Γ. 
Βοπ)ος Είο αοίνεγεο ΓοπυναίυΓ οδηἱυ9 οἱΥΠΙΡΟ. 

Β Το ος Ἶροο, Ραίΐθν, δµρρίες, Πεχίεφαο θἀθ]ίς 
Ροριιθας οογάίβ, Ραΐος ἱππιογίκ[ίς, φἀοτο. 
Μεῃς ἱπίθΓ οοΠρΙΘΧΑ ρθοάθς οἷ]οί, ο{84υ6 (δύο 
Εἶχα ΠΙΔΠεηί ; Ἰαγβος εβυπάυπίι αίμα βοίας. 
Πίρπις επίπι πρη βαπι οἱ (οἱἶαπι αά βἰάέτα νυ]ευς, 
Τή πιίδοτετο πιδὶ, οΙθίιθμς Ῥαΐθς, οἱ Ώοηυς οεἱο, 
Ώιπι βεγαδ ΡΓοςΟΓ {ρ66 {υυς; ἵυα πιορῖς 30 υηκυς 
Μο πιαηυ» ογἱρἰαξ; ρυγροπίυγ οἱ Ἰηέΐπια πιοηέίφ. 
Νθ πό, οτο, ρτἱνθθ ἀϊν]ηο Εἰαπιίης; θτπιοι 
δρά πιαρίς ἱπ[μςο βάνοῖὰ τοῦοτε ρδοίυς͵ 
Ὃι ι9 εογἆςο ἰπιαὶ πιοπιοςὶ ἰαβίΐρᾳπο οεἱοῦσοπη. 
Το ἀρχίγυι φδηοίῖ βοηίίος, πι] ἀοχίογ αἆθειο. 
Ὕ]νογ9ο ἀά ρµτ6, ΡυΓὰΙη 4 οοσαπιΏογθ πΙΟΓίδιη. 

Όοπα πιο γουγοοί, τδυγρεί ρίᾶ βταίία Ππιουίδια 
Ώεἱθ ουῃοῖα, Ὀοπιθ ρτίµοορε , (ὐ ο0 Ἰάνδνίας 
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Ὡς ἁγαθὺς βασιλεύς’ ὅτι σοὶ χάρις ματα πάντα, 

20 Σοὶ χάρις ηματα πάντα, χαὶ εἰς αἰῶνας ἅπαντας. 

ΛΕ’. Ἐπίκλησις πρὸτῆς τῶν Γραφῶν ἀναγνώσεως. 

Κλῦθι, Πάτερ Χριστοῦ πανεπίσχοπε, τῶνδε λιτάων 

5ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΟΟΜΑΤΙ6ΟΑ. | δΙ8 
Α Ῥυχὴν σὴν ἀτίταλλε θεοπνεύστοις ἓνὶ µύθοις. 

Ἔνθα γὰρ ἀθρήσειας ἀληθείης θεράποντας 
Ζωὴἣν ἀγγελέοντας ὑπ' οὐρανομήχεϊῖ φωνῇ. 

Α.. Ἐγέδια. 

Χριστὲ ἄναξ, ὃς πάντα πἑλεις σοῖσιν µερόπεσσιν 

Ἐσθλὰ, καὶ ἓν πάντεσσιν ὁδὸς ἰθεῖα τέτυξαι, 

Ὃς πυρὶ χαὶ νεφέλγ στρατὸν Ίγαγες, ὃς θ' ὁδὸν εὗρες 
Ἐν πελάχει τμηθέντι φίλοις, Φαραὼ δ᾽ ἐχάλυψας, 
ὃ "Αρτον ὃ οὐρανόθεν ξένον ὥπασας, ἐχ ὃ ἄρα πέτρης 

΄ Ἓθλυσας ἀχροτόμοιο ῥόον, μέγα θαῦμ’, ἓν ἐρήμῳ' 
Δυσμενέων ἀνδρῶν στῆσας μένος, εὖτε διέσχε, 
Σταυρὺὸν ὑποσχιάων, Μωσῆς χέρας, ἄλχαρ ἑμεῖο. 
Μήνη δ᾽ Ἠέλιός τε δρόμον σχέθον. Ὡς δὲ ῥέεθρον 

Ἡμετέρων μολπὴν δὲ χαρίζεο σῷ θεράποντι 

θεσπεαίην. Ζαθέην γὰρ ἐς ἀτραπὺν ἴχνος ἑλαύνων 
θὗτος, ὃς αὑτογένεθλον ἑνὶ ζωοῖς Θεὸν ἔγνω, 

ὦ Καὶ Χριστὸν θνητοῖσιν ἀλεξίκαχον βασιλῃα" 
Ὃς ποτ) ἑποικτείρας µερόπων γένος αἰνὰ παθόντων 
Πατρὸς ὑπ' ἑννεσίῃσιν ἐχὼν ἡλλάξατο µρρφήἠν. 
Γ(γνετο δὲ θνητὸς θεὸς ἄφθιτος, εἰς ὄχε πάντας 

Ἱαρταρέων µογέοντας ὑφ᾽ αἵματι λύσατο δεσμῶν. 
40 Δεῦρ) ἴθι νῦν, ἱερῆς καὶ ἀχηρασίης ἀπὺ βίδλου 

Όι Ῥοη116 τες : φμοηίαπη εἰθὶ ᾳγδίία ἀῑεδιιθ ουποιίς, 
ΤΡ! ργα(ἰα ἀῑεῦυς ουησείς, οἱ ἵπ οπιπία βρουἰα. 

ΧΧΣΥ, Ρτεεαιἰο απίε Φετίρίκγα ἰοοίοποπί ". 

Αυὐϊ , Ῥαϊες ΟΗτὶδῖ, οπιπία οοπβρἰοἶθης, ας Ρ16ςΘ8 
Μεαφ. ΟαηἱΗΠ1 {πάυ]ᾳο 110 [απι]ο 
Οᾳἱεδίεπ. Πἱν]ιαπι θηίπι ἵπ δοπιίαῃ τοςιὶρία ἀῑτίρίε 
Π]α, αἱ ες 5ο ρεηίίαπῃ η νὶνίθ Ώδυπῃ πονἰξ, 
ὃ Εἰ Οιγὶδίυπι πιογα]ίθας πωλἰογϱι ἀεριίδογθπι Τ9βο6Ιη 
Οιἱ αἰᾳααπάο πιἰβθγίιις ἠαπηαπὶ ροηοτῖθ ργανία ρᾳςθ, 
Ραϊτίς οοηςἰ]ο νοίθηβ πιυίαγίί [ΟΥΠΙΦΠΙ, 
Ει [αοί8 οσί πιογια]ία, Ώοιι9 ἱπιπιογία]ίς, ἀρπθο ΟΠΙΠΕΒ 
Ταγιαγεῖς ρεπιθηίος Ρὲς ληριΐηοεπι φοἱνογοῖ νἱποι]]β. 
10 Ἠιιο αἀθςίο Π"Πο, 6ἱ Φ4ΟΓΟ ΡιιζοΓιθ οκ Ιργο 
ΑΠΙΠΙΩΠΙ ἐμαπι δαρίῃα οἰγίηίέας ἱηβρίγα(ίς δογιηοηἰῬι8. 
Ηϊο οπίπι νὶργίφ τογὶἰαιῖς πιὶπἰδέγον 
γπίαιη αηημη(]αέωγος οσ]οςιῖ νοςθ. 

ΧΧΣΤΙ. Ργεραιὶο απίᾳ [εν εμεοἰρἰεπάκπι ''. 

ΟΠεϊδίο τες, αἱ οπιπἰα οσρἰφιἰς (μῖς λοπιιπίρας 
Βοπα , οἱ ἵπ οππίυιμς γία τδςυία 65, : 
Οι] ἴρπε οἱ πευιυ]ὰ εχθγοίυπη ἀμσίφεί, φιιίαιιο νία ραη(ἡ δι] 
η πιατὶ απιὶοἰς θοἱΦ5ο, ΡΗΑΓ4ΟΏΘΠΙ αυΐεπι ααυἱ5 οὐσυἰδεί, 
ὃ Βαηθιη ϱ οΦΙο ποτπι (γἱθμΐδεί,  ροίΓα οίίλίη 
Ῥτατυρία φοδιωγίτο [οοῖςεὶ αυ Πμθρία ἵῃ 6ΓόπΙ9, ο πΙᾶσπαπ πησαο]ά:Ώ 
Ποςι {μαι (Ηγπιάγαπη ροιεηέίαπι [τορίδιῖ, ουπι οχἰεηἀετεί .. 
ΜΟΥ868 ΠιαηΦ 6υ48, [ΟπιᾶΠπΙ οχρΓΙπΙθης ογιοίδ, αι πιδυπι θ8ί ργῷδίἀμ. 
) 08 οἱ 5οἱ θαὐβεί6τθ ; αἰάιο θἰίᾶαι ΠΗΠΠἹΘΩ 

 ΑΙία5 Το. 132, ρ8ρ. 90. ' ΑΙ ΒΗ1. δὲ, μ.μ. 127. 

ΧΧΧΝ. Τιτ. Ἐπίχκλησις. ΟΔΣΠΙΕΗ ἰδίμά ρερ[αἰἰο- 
πὶς ἰηδίΩ; οδί ργφήρεπάυπ, ἰπφυέ Τοἱ18, δέν ριᾶ- 
πιοπάσπι θγπιαμπιαὶ (Ολγπηίποπι Πετοίοοσιη]. 

Ρτο εἴτονα,΄ᾳυοα ΠΙοηάἀοΒθ Ἱδρίέισ Ἱη πῃρς. 
ΣζΧΥΙ. 3 ᾿[θεῖα. Βερ. 991 ευρ. Ιπ. εὐθεῖα. 
ὅ "“Ὃς πυρί. Φο]λο|. διὰ πυρός, Ρεγ ἴρπεε. 

ὃ Ελαύνων. Μλαϊίεπι ουπι Τοἱίίο, ἐλαύνοι, δο]]]- ἆ Τμηθέντι. Ο9ἱβ]. οἱ Ὑάϊ. τμηγέντι, 
οδί Ρροεία. : 7 Μέγος. δυΡ. Ιἱπ. τὴν δύναμιν. 

8 Γἰγνετο. Ῥτο ἐγένετο. δίο ΡγοῖῬοίο Ἱοθεπάατα 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
ΧΣΣΤΙ. ΡΔΕΟΝΤΙΟ ΑΝΤΕ Ιτεα βὐδοιριενοῦΝ. 

(Βἱ[[ἱο ἱπίεγρτεία. ) 

Οα]ςίο ροίεπς τθγυΠ1, αἰᾳυθ Ποπαῖπυπι Ώοπα οση- 
[οἱᾶ (υοσυα, 

Βεὺις οἱ ἵη εαποίἶ8, (ὖα ρειραϱέ, 8δπιΐἑα γεσῖα, 
'πρεῃθ αἱ ΠαΡΊπις ἀυχίδιί αίᾳαο ἱρηΐρας 9βαιου : 
Οιἶσιο Ιίος Ιδασἷάϊς [γείὰ ρε; γδηίοδα ἀθάίςιὶ, 
Νι]ἰοοίαπι Ἰηδαπύτη ΠπεΓΡΟΠΦ ἵη ρυγρ]έο τέρεπη : 
ε]αάς οἱ φίῆοτοα ραπἱς ἀε]αρδυ6 αὐ 2{06 εδ 
Μιµοτα, οἱ ἱπ ναρία ({οἶπας π]γαὈί]ο { } 6Γ6πΙο 
Μαχίπια ἀδφίβίάο πιδηατυπί Παιη]ηᾶ θ4χΟ: 
Ο/15 εἰ ἠοδἱες ἰη(γερῖι ἀθτίγα ΡΙαΙάΠβεΒ, 
Μορο πιδης ἑοπάθηίθ ρίᾶ8 {π τογί]οθ ΙΠΟΠΙΙ8 
Αιφυθ ογµοθ/Ώ δἱρηληίθ, 1π6υπι αυᾶ πἰ έάσ οπΙϱ 
Αυχ]νπι: ου)6 068 ϱοἳ Ἰβαφσθ ο Γδ5 
(οπιίημετο φο8, οθβείι ῥτοροταηίἰθυθ απιηίς, 

Πευ { πια]ο ἀθίίᾳαιε, ΤΙΡἱ ΠαΠη ἶαυς έθπηρι5 Ἰη οΠ6; Β 
Τεπρας ἱῃ οπηπο ΕΡὶ αυ, ἰάυβ ἱω βφοιμία ουηοία. 

ΧΧΙΣΨ. ΡΗΕΟΛΤΙΟ ΑΝΤΕ ΑΥΒΙΡΊΤΟΑΕΕ 1ΕΟΤΙΟΚΕΝ. 
(Α. Β. Οαἰίαν ἱπίετρτειε.) 

Υοία, Ραϊεν Ὀλεϊαεϊ, αυἱ οοπθρῖοἰς οπιηία , Πω] 
Ὀυδοῖρς, πυποφυο {υο ρταῦο οΦΙεδί/3 86Γτο | 
Οαση]]λια. ΝΑΙ 840Γο Πριί γοφῖρἰ4 οα1!ἰ 
Οι ρτορτία πονἰί ρεπίέυσι υἰτευίο Τοηδῦίεσι, 
Γι μια] ροἱἱεμίοπι α πιογια]ίνας οπιηία ΟΩΠδέυπι : 
Οἱ ποςιςὶ θδογἰεπι ᾳεποΓί8 πιἰσγδίας αοθγῦαΠι 
Ῥμίτο γο[θηίο γοἱθης [ΟΓΠΙ81) πιυίαγσ]ι, οπδαυο, 
Ιιηπιογίαὶο Ἰἱοθί ΙΠΠΟΠ , πιοτιαἰο γεσορίί, 
Φονοιοί Ἱπ[αγηϊθ οιιποίος ἀπιῃπ δΔΏΡΙΙΗΘ ΥΙΠΟΙΙ5. 
Ηιο αἀθίὶδ: ΡΗΓΙΙΠΙ οἱρὸ δλογδἰυΠ](μθ ΥΟΙΙΙΠΘΗ, 
Νμηοφυθ ἐυ8ΙΩ ἆῑνο πιοηίθπη 86ΓΠΙΟΠ6 δαρῖης 
Ηίο οιοηῖπι γοτὶ ἁαρίίας τοσα πἰηἰθίγοῦ 
(«ῴ1η6{6, α αἱ ραπύέπί οσ]οςίἰ νου φαἱωίοιη. 
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10 Εἶξεν ἐπειγομένοιαιν, ὁδὺς δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἐτύχθη 

Ρηϊδίη, τὴν αὐτὸς ὑπέσχεο χαὶ χατένευσας. 

Λὐτὸς δ᾽ οὐρανίην οἶμον µερόπεσσιν ἔδειξας 
Υστατον, ἀρχαίῃη δὲ νέην ἑπέμιξας ἀταρπὸν, 
Εὖτε θεὺς θνητός τε χραθεὶς, ἐπὶ γαῖαν ὁδεύσας 

{5 Ἡμετέρην, αὖθις δὲ πρὸς οὐρανὸν ἔνθεν ἀερθεὶς, 
Ἴξεαι ἑλδομένοισι φαάντερος, ἡ τὸ πάροιθεν. 
Αὐτὸς χαὶ πελάγους ἐπεθήσαο, σοῖς δὲ πόδεσσιν 

Οἴἶδμα πἐσεν, χαλεποῖσι βιαξόμενον ἀνέμοισιν. 
Αλλὰ µάχαρ, χαὶ ἐμοί γε συνέµπορος ἐλθὲ καλεῦντι 

90 Σήµερον, εὐοδίην δὲ πόροις, καὶ ἄγγελον ἐσθλὸν, 

Πομπὸν, ἀλεξητῆρα, βοηθόον, ὄφρα µε πάντων 
Ἡματίων νυχίων τε κακῶν ἄπο τηλόθ’ ἑέργων, 
Καὶ τέλος ἐσθλὸν ὁδοῖο χαριξόμενος µογέοντε, 

Οἴκοθεν ἀρτεμέοντα, χαὶ οἴχαδέ μ᾿ αὖθις ἁγινοῖ 

5 υπξΓσου ΤΗΣΟΙ. ΟΑΠΜΗΝΔΟΌΝ ΙΙΡΕΗ Ἱ. ΠΙΕΟΙ.ΟΕΙΟΑ. 90 

Α 2) Πτοῖσίν τε φίλοις τε ὁμὸν βίον ἀμφιέπουσιν, 

Ἔνθα σε νύκτα καὶ ημαρ ἐλεύθερος, ἀτρεμέων τε 
Λισσοίµην, χαχκότητος ἁμιχέα σο: βίον ἕλχων, 
Σοΐ τε νόον πτερόεντα, βίου φάος, αἰὲν ἀείρων, 
Μέσφ᾽ ὅτε χαὶ πυµάτην ξυνὴν ὁδὸν ἐξανύσαιμι, 

50 Ἑς δὲ μονὴν ἕλθοιμι μόγοὺ τέλος εὐσεθέςσσι. 
Σοὶ ζῶ, σοὶ λαλέω, σοὶ δ᾽ ἔζομαι, ὢ ἄνα Χριατὲ, 

Σοἳ δ᾽ αἴρω ποδὺς ἴχνος, ἐπεὶ σύ µε χειρὶ καλύττεις" 

Αλλά µε χαὶ νῦν ἄγοις ἐσθλὸν ἐπὶ τέρμα πορείης. 

ΛΑΖ’. Αι 8η περὶ εὐοδίας προσευχή. 

Οὑκ ἔστ' οὐδὲ ποδὸς χωρὶς σέἑο ἴχνος ἀεῖρας, 
Χριστὲ ἄνας, ὃς πάντα πέλεις σοΐῖσιν µερόπεσσι» 
Ἑσθλὰ, καὶ ἓν πάντεσσιν ὁδὺς ἰθεῖα τέτυξαι. 
Σοὶ πίσυνος, καὶ τήνδε τέµνω ΛΡρίθον, ἀλλά µε πέωπο:ς 

10 0εδοῖι [οεεἰπαπιίθπς Ἱφγασ]ίής, δἱ τίὰ [αο][]ς ραγδαία ορ 
Αά ἰδιγᾶπι αμδ {ρδε ΡΓΟΠΙΙΦΟΓΑ6 θἱ ΑΠΗΙΘΓΩΘ. 
Τα ἁθιίᾳιθ ἱρ5θ οσθἰθρίθιη νίαπι Ποπιηίυυς οριοράἰςεὶ, 
γοιοτί ἀὐϊοίῃ ΠΟΥΔΙΙ αἀ]μηχίὶδεἰ δοηιίίθια 
ὠιαπάο Όοδιφ οἱ Ἀυπιο ἰπυ], ἵη ἰθγγᾶδίη ναηῖθης 
909-997 15 Νοβίγαπ συ! αἱ η ο]υπη 6 ἴδυγὰ βυὐἱαέις 
6μιθὺ ομρ]εηίιθυς πιαηὶ{οφδί]ος 4υ8Π αηίοα. 

1ρ6ο οίῖαπι Πι]ᾶτο εθηβορπαἰδεί, ἐμῖδαιε ροάυυφ 
επιροβίᾶ5 ουποίἰῖ ᾳγανἰαδ]ηῖς οοπηπιοία νοη!ἰ9. 

0Ο υθαίο, οἱ πι] «0ἱΏ6Ρ αἀοδίο γοσλη!ἡ ἰ9 
90 Ηοά]!ο, ΓΟβρεΓυ!Π(ιο Ἱέογργφῦθας θί απρεϊυπ Ώοβυπ) 
Ώμοσδπι, ΠΙΔΙΟΓΗΠΙ ἀθριίδογθτ, αἀ]υίοσσπι, μἱ πηο αὐ οπιρίδ5 
Ὀἰωγπίφθ ποοιυγὶδαιιο πιαἰ]ς ρεος] ΓΘΠΠΟΥ6Π8, 
Εοϊίοσπιαιι νἰί ἤ6ΠΙ ργρίαης πο]ὃὶ Ιαὐογαπίὴ, 
Ε, ἆοπιο ΦάΠπύΠ, θἱ ἀοπμηὶ Τµγβ9 ἱηροο]μ]οιῃ Γοἆποαί 
9) Ρτορϊπιυίς οἱ απιοίᾳ Αἰπιίίθιη πρ γἱίᾶπι αροπίῖδις, 
[υἱ εο ποοίο 3ο ἆῑθ Ἰ9θς οἱ ἱγαπαἱ]υς 
 ῤλα, αοεἱορίς ΡρυΓαΠι ΕΗΡἱ γἱίαπι ἀμςοθῃ», 
(οἱογθπιαυθ αν {6 ηθιίθιη, γΥἱθ Πας, βρίηρος αἴίοίίθης, 
Ιοηέο οχἰγδπιᾶπῃ 6ἱ ΟΟΠΠΙΠΠΕΠΙ οιπηίθας νἱαιῃ Ρ6Γ6βοτο, 
60 Εἰ η ἀοιπ]οἰέαπι γδποτο ααοά ρἱῖς οςί ἰαυυσί6 ααθί.. 
Τιυί νίτο, ΗΡἱ ἰοψμος, εἰΡί εοἀθο, ο τος Ο)ισ]δεο, 
Ἠ )ὶ Ιπογθο Ρδἀυιη νοειὶρία, φμορπίᾶπι ἐ πῃό πιαπυ (ορῖς : 
λΙο ἱρίέυγ εί µαπο ρεγἆάσας αἆ Όορίπι Ηθη ἡμδιίν. 

ΧΧΧΥΙΙ. ΑΙία 4ε ῥγοερετο ἐμίπεγε μτεεαίῖο ’. 

Νο ὕηυπι αιἱάθιη εἶπο (ο ροφβἰδἰἰο θοθί ροάἰς νοβιὶρίυπη ῥεοίεστε, 
ΟΙιπίδιο τος, αἱ οἵμιιθ 65 τυΐ5 πιογίια!ῖθμφ 
Ῥοι!ς, οἱ ἱπ ού υμ8, νία Γ6υ(4 4409. ᾿ 
Σιυὶ Πάθηφ εἱ µάπυ που γα. θά ἀθίμς πιο 

5 Αίας λυταίογ. 155. 

132 Αὐτὲς δ'. Τια αι. οἱ (6ἱ5]. ΕὐΙΙ. αὐτὴν ὅ'. 
16 "Ιξεαι. δὶςο θοἱθὶ. οἱ αι. Εάῑί. ἴξε. 
2ἱ Ἁγιγοῖ. Ὑπι. ἀγάγοι. 90Ο]. Οοἱδί. χαθιστάνῃ. 
3ὺ Ὁμὸν βίο». Λά μ8:Ρ. 991 τοῖς τὸν ὅμοιον ἐμοὶ 

ίον ἄγουσι. Ὁ. απἱγες Ἱθρίί ἐμόν, 3ο τεγιῖ, φί- 
μ5 οἰία πια εἶατα δε([. 
ΥΧΥΧΧΤΙΗΙ. Έιτυισα. Ροοιηλεππῃι Ἰδίιά εἶοιί οἱ «ο- 

4μειις δη] δα {ἶ5δ αυμδ ἱη ργοεδεηίΐ ἱερυμίυτ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ῥγοιιαᾳαθ ΡΓοπιίβδας Ρδίι]ί να ]αίαφυὸ αἆ 0/36 : 
Τυ νοτο Ππιπιαη]ς ἱἱθυ αἆ οΦἱοθὲὶὰ τορΏ3 
Μοηβίγαςε, ᾖήσεηφ γοίογὶ ο/ πι οδ]]ς γουθηίοτα , 
Τωπῃ ου τηογια]ἰς αἰιήυ] οἱ Ώδυς ἑεοὶα ἔεγγσρ 
Εασίμς 68, 40 διρογᾶς τοπιθαφεὶ γἱοίο; αἁ 3Γ088, 
Ηίρεφυ εἰίαιυ αἱ ουρίἆος τοιίδς, (ὐ πι 041105 ἀΠί6. 
Τα ΠΙὰΓΘ οιΏ ρε δις ΡΓΘΙΙΟΓΕΒ. 1ος ογία ργοδεῖἰα 
(ομοίΚἷέ, οἱ (απι]άΐς αμίίαίυτα ἠυοιίσις αφου. 
Έα ή , δαποίὸ, νά «οπι]ίοπι {6 Ί1ηρο τοεαηἡ 
ἤαο μος, πἰααο {υο δἷί ος εί πυπηίηο [αυδίηπ. 
Ριο0 ἆμος δίὲ, αἰῶδο, ὑοηυς Δηροίιις : ἱέας {ρ59 
Εν]οίας αμλ]]λο ἤγπιο : Ππθφυο 1ο μου]οίἰδ. 
Φαυάμοσῃθ, ϱΓανΙ)δ(6 πια]δ, ποσίυαυ8, ἀϊμαυο, 
Λίφυο γἱ ορίαἑυπι Βπέπι ἐπίριθηβαυθ Ἰαὐοσῖς, 
Ιηοθίσιιθι Ἱπάμσαὲ ἰεοίἰθ, ΓυΓδύππηυ6 ναἱοηίδιη 
ηριι]ηἰς αἆ οοοἱος γεί[θγαί, ο,διοθφυθ δοἀκἱος : 
Πίο αὈἱ ρεγ/υ9 ἀῑςς οπιἠοΦ ποείθεαε α]σίάς 

Β Τοια ἀλὺῦο, δἱ γὶίδ θῃΔ(ἱωπι ϱἶἱηο ογἰπιίπο ἁποσιῃ. 
Αιθυὲ αὖ 6 πθηίοπε, Υἱίςρ Ίωςχ [μἱρίάα , ἐοἰίαιν, 
Ώουθο τηοςς οὕ {δη [γαρί(ὴφ νηἰλὶ Πηίας ὦν]. 
Αιφιό υἱίπαϱι θοἀ65 ρεγιῖπρογο ἀείισ 3 Ἱ]]ας, 
απ φαἱῦυφ οδὲ {ιδεῖς γοφιίθς ἠπίδφιιο Ιαύογυη. 
ένο εδί, αδί, ΟΗεἱδίε. ἰοᾳμο5, δεάεοφυ6, ροάδπιησε 
Τυ]ο 1θιμ, ΠΑΩ ἴά 116 ἀοχίτα ορθΓίδᾳιιο, ἴο- 

| μιά 
Θἱι πωἰηί Πωδία νίῶ, ἆνςσε (6, Ἰσἱἱνοίηια, Ο)Γιςίς. 

ΧΧΣΝΙΙ. ΔΙΙΙΑ ΡΑΕΟΑΤΙΟ. 

(Α. Β. 6αἰ[ίαν ἱπιεγργείο.) 
Νι]]υπι [εετο ριλάυπι ροάΐς, α γὸχ Οὐτὶσίε, τὰ- 

θιημθ 
Το ϱἰπθ; ΠΔΙΠ(υ6 (ωῖ6 οοἶυς πιογία!ίθιφ ες {τι 
0.16 βοµ, δὲ ἀϊτοσίὰ ραίος νία δ6Π1ΎΡες, ουπεὶ 
(ατρο νίαια, βάσης ἵη ἴ9 : πιο ἀμο, 16ε, 4ὐυθ5ςο, 
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Ψ. Λαχηθὴ, χαὶ πάντα πόροις, ὅσ᾽ ἑέλδεται ἧτορ, 
Καὶ µε, Άνας, παλίνορσον ἄγοις ἐπὶ δῶμα πενιχρὸν, 
Ἔνθα σε νύπτα καὶ ημαρ ἐλεύθερος ἑλασκοίμην. 

ΛΗ’. "Α.Α λη εἰς ταὐτὸ προσευχή. 
Ὃς πυρὶ καὶ νεφέλῃ στρατὸν ἤγαγες, ὃς δ' ὁδὸν εὗρες 

ΕΌΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΙΑ. 

Α ὮὢἙν πελάχει, πήξας χύματ ἐλαννομένοις. 
΄Λρτον δ᾽ οὐρανόθεν Όσας ξένον οὗ δοχέουσιν’ 

ἙἜκ δὲ πέτρης πηγὴν ἕδλυσας ἀκροτόμου. 
δ Καὶ νῦν τῷ θεράποντι συνέµπορος ἐλθὲ καλεῦντ., 

Χριστὲ, φάος µερόπων, δεξιὰ πάντα φέρων. 

ο Ἡμόδυπις οἳ οπηπ]ὰ ἐπδαθ, 4ω4ουπατο ἁθβ]άρταί 05 Ἀλευπ], 
Βι πιο, Πσδσχ, τοάιορ ἀμο]ίο ἀοπιιπ Ρ8µρεγεσ., 
Ὀ0ί (6 ποοιο θἱ ἀἱο 1ος ποἰ{ ρτορἰιέαπῃ τοάάκιη. 

ΧΧΧΥΙΗ], Αἰία ργερα(ἶο". 
Ου] Ἴρηο εἰ πυρα εχεγοϊέσπω ἀωχίριί, απῖαιο {ος [9οἱςιῖ 
η μμαγὶ, οοποςθΦοϱΓ6 [δείοης Πυοῖαβ ρυ]οίς : 

Οι) εα[έμς πονὶ ραρίθ ρ]ωτίαπι Γαάἱθιί 1ο ορἰπαπΕμθ, 
Ε ρείγα αμίοπ ργαωγαρία [οηίοπι οὐυχίςεἰ : 

ὅ Εἰ ηιης δἱίαπη {10 ΓαΠυ]ο ἐ9 ἱηνοσδηιὶ 60ΠΊΘΒ νθηὶ, 
(ὠλεὶρίε, Ίά9γοὮ πιογ(αἱμπῃ, ΡΓΟΘΡΟΓΑα οηηία  {εΓθη6. 

ΑΙ49 Μυναίογ. 190. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ἡ]ρραπι, οογάἰβᾳυ6 πιεὶ νοῖα οπιη]4 οοπιρΙθ, 
Ει ὑγονίιβ ἐοςίς τοἀυοθηι πιο γοὰἆθ πιοάρς!ἰἈ, 
10ος υΌἱ ποσα Ίπογοας {μα ἀοηα ἀϊπφιθ. 

ΧΧΤΝΙΙΙ. ΑΜΑ ΡΑΕΟΛΤΙΟ. 
(Α. 8. οαίαιι ἱπιετργείο.) 

Νυὺα ναί ἰᾳῃο {Ἀνοηθ, Φασγῶ αυἱ ρος [τοία ρ]εῬὶ 

Β Ῥαπάϊεί δἴοουπι, ἀππι (αρίουαϊ, ἴεου :) 
Οἱ ποὺ. οΦ]θρίἰς [αάἰδίί πάηογα ρ8ηἱς, 

1.404 6 ρΓΦ6ἶβ4 γυρο Πυθηία ἰγα]θις : 
Ἐρο ηυηο οορἀε ΡΓ6ςΟΡ, {ΑππυΙΟ 60Π166 οδίο ρτθςδη!ἶ, 

Ολνεείς, Ἱοποίλυ η ᾖµ1ηθῃ, Ρεοδρετα ουΠοί3 {εΓθιι. 

ΤΟΜΗ Ρ. ΕΠΗ ΗΘΙΚΑ. 
ανοναο 

309499 «ΕΟΤΙΟ Π. ΟΛΑΜΙΝΑ ΜΟΗΛΙΙΛ. 

Α’, Παρθεγίης ἔπαυος. 

Παρθενίην στεφάνοις ἀναδήσομεν ἡμετέροισιν, 
Ἑκ καθαρῆς αραδίης αχαθαροῖς µέλποντες ἐν 

[ὄμνοις. 
Τοῦτο γὰρ ἡμετέροιο βίου ξεινήϊῖον ἐσθλὸν, 

Χρυσοῦ ϱ) ἠλέχτρου τε φαάντερον, Ἠδ' ἑλέφαντος, 
5 Οἷς ζωὴν χθονίην χαµάδις βάλε παρθένος οἵστρος, 
Πρὸς θεὸν ὑψιμέδοντα νόου πτερὸν ἔνθεν ἀείρων, 
λρχομένου δ' ὕμνοιο συνιαἰΐνοισθε μὲν ἀγνοί: 
Βυνὸν γὰρ πάντεσσιν ὕμνος γέρας εὐαγέεσσιν. 

Ι. ΠΠ ἰακάεπι οἰτοκίίαιίς '. 

γεβηίίαίδπη οογοπ]ς ποβίτῖϱ τοάἱπιίτο /υγαί, 
Κχ Ριτο οογἀθ ρυτίθ ῥβα//οηίος τω Ἠγπιηίς. 
Βου οαἱσι νἰο πορίτα γοοῖαγυπι ορί ἀοηυσι , 
Αυτο οἱ οἱεοίτο ερἱοπάιάἰυβ οἱ οῦοτ6, 
6 Ηὶς ἵη αἶθυς Ι6ΓΓΘηΑΠΩ γίαπι Ὀυπιὶ ριογηῖε υἱ πθυβ ατἀος, 
Μοηίίς αἰας 34 Ώθυίη η οςρ]ο γορηαπίθπι Πἱηο οΥδΠΘΙΙΦ. 
Ππυάφτο διιίοπι ἱπορίαιιίθ πηθ, οοπᾳααἀοίθ, φαἱ ρυτ] οσίΐδ, 
Ενι ομἷπ ἨγΙΠΠΙ6 6Ο ΗΠΘ πηυπυς οπιηίθμ ρίίδ. - 

Σ Αἶνας ΒΙΙΙ. ὅ, Ρ. 49. 
Ι, Απουμιστυμι 1π ᾗοο ῥοεικαία ἀἱερμίαί τε- 

φοτίκα Νίγα υἰία ργσείακ/{ου εἰέ, εαίεθε, απ οοπ/.- 
φαία. θποά µί πιαρίε Ρετερἰεκκι ᾖβαί, ῥροείφµαπι αἰ- 
ἔίπς (αμάεε οἰτρἰπίίαιἐ γερειἰνὶὲ ροεία, κίταπιφνε υἱ- 
ἴαπι ἱάμοῖι 6ανσαπι εναπι ἀἰεεερίαπίεπι. Ταπάενε 
έπος ειε[ἰδαικε. Μεπεϊπέ ἡκ]κε ροεπιαἰε ΠΗἱεγον)- 
πι ἵπ Ο4ἱ9ἱ0ΡΟ βοτὶ 
1, ἵπ ὁοτίη., αδὲ ἠἰκά νουαί, κί Ἀκίάαε (0/8. Ἱ, ραο. 
038 : άῦευπι Ἰοκαηθίγο νουδα, υἱτρἰαϊίαίίς οἱ η” 

τυπι ἱασιτίυ, {ἱδ. 1, «αρ. ᾿ 

Ραγυη οοηίγα 66 Ιηγίοθπι ἀἰδδεγοπίίωπη, 
Τιτ. Παρθεγίης ὅἔπαινος. Βὶο πηθ]οτῖδ Πποί 

εοὐϊοθδ. ΑΙ ἐγχώμιον, νοὶ ἔπος, νεὶ λόγος. ΑΙ] ̓ 
αἀάωπί χαὶ γάμου. 

2 Ἐκ καθαρῆς. ΤῖΑ πῃδθ, ΟΠΠ66. Εάῑἰ. χαθαρᾶς. 
ὅ Ξειγ ἠϊόν. Ιη Βορ. 995 βιρ. Ἱίη. καὶ δῶρον. 
Ἵ Συνιαίνοισθε. Ἰπι. 996 συνευφραίνεσθε, «οκ- 

σαναείο. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 
Ι. 18 ΥΛΟΡΕΝ ΥΙΛΟΙΝΙΤΑΤΙΦ. 

(Βι{ήο ἱπιεγρτεῖε.) 

Εχρογίετη (αίαπι] ποβισῖς γοάἰπιίτο οογο]]]6 
ήίαυ! [εγί 4ΗἱΠΙ16, Ρυτοφυθ ὁχ Ρθείοτθ Ρος 
Ίγωπυς οἱ Ιαμάΐϱ πιογἰἰος οΠαπάσγα ν6υ»ι9. 

Ῥαταοι. ὁςβ. ΧΧΧΥΙ, 

ΡὉ Που οιοηίι ηοκίςα ἆοπΙιπ οδί πιοπιοτλὺ]]ο νἱέ2ο 
ΕΙοείτο αἴφαθ 6ὔΌοσο οἱ [μἱνο ερ]οπάθηίἰαβ 40150) 
6ΓΓΘΗΑΠΙ Υἱίαρη φαἱβ οἑογηῖέ ἤγπιυς οἱ αγόευς 

γ]τρ]ιαίῖ6 πιος, ΠΙθηίΘΒ αι) β]ά6γα 1οἱἱεμς. 
Ι.,αμάἰς αἆ εχοτβθίπι νορίτο Ππιθὰ ραιάία ρἱαυσα 
Εχεὶρίίε, ο ρυτᾷ πιοηίος οἱ ΟΓΡΟΡΑ ΡιΙΓΛ. 

{7 
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Πάντα ὃ ἅμ) ἀλλήλοισι φορούμενα, μὰψ ἀλάλητο Α Κόσμος ἔην, γαίη τε, καὶ οὐρανὸς, δὲ θάλασσα», 

Π]ρωτογόνου χάεος ζοφεροῖς δεδµηµένα δεσμοῖς. Οὐρανὸς οὐρανίοισιν ἀγαλλόμενος φαξεσσι, 

Αλλὰ οὐ, Χριοτὶ µάχαρ, Πατρὸς μεγάλου φραδίῃσι ΗΠόντος δὲ πλωροῖς, πεζοῖς δέ τε Υαΐα πελώρη. 

05 Πειθόµενος τὰ ἕχαστα διέχρινας εὖ χατὰ χόσμον. Αθρήσας τὀτ' ἔπειτα χαὶ ἄρμενα πάντα νοῇσας, 

τοι μὲν πρώτιστα φάος Υἐνεθ', ὥς χεν ἅπαντα 80 Τέρπετο Παιδὺς ἄναχτος ὁμοφρονέουσιν ἐπ) ἕἔρ- 

Ἔργα πέλο, χαρίεντα φάους πλέα. Λὐτὰρ ὄπειτα χοις. 

«Οὐρανὸν ἁστερόεντα χυχλώσαο, θαῦμα µέγιστον, Δίζετο χαὶ σοφίης ἐπιῖστορα μητρὸς ἁπάντων, 

Ἠελίῳ µήνη τε διαυγέα. Τοῖσιν ἔειπας, Καὶ χθονίων βασιλῆα θεουδέα, χαὶ τόδ ἔειπεν " 

Ἴ0 Τῷ μὲν ἄρ᾽ ἠριγένειαν ἐπ᾿ ἀνθρώποισι φαείνειν δη μὲν χαθἀροὶ καὶ ἀείζωοι θεράποντες 

Φωτὸς ἀπειρεσίοιο ῥοαῖς, χαὶ ὥρας ἑλίσσειν ᾿ Οὑρανὸν εὑρὺν ἔχουσιν, ἀγνοὶ νόες, ἄγγελοι ἑαθλοὶ, 

Τᾗ δὲ κνέφας σελάειν, καὶ δεύτερον ημαρ ὁπάζευ. 85 Ὑμνοπόλοι, µέλποντες ἐμὸν χλέος οὕποτε ληγον " 

τῷ δ' ὑπὸ Ὑαῖαν ἔθηχας ἐμὸν ἔδος, ἓν δὲ θάλασσαν Γαΐα δ᾽ ἔτι ζώοισιν ἀγάλλεται ἀφραδέονσι. 

Γαίΐης ἀγχαλίδεσσιν ἔδησας, γῆν δὲ θαλάσσῃ Μικχτὸν ἔτ ἀμφοτέρωθεν ἐμοὶ γένος εὔαδε πηξαι 

Ἱδ Ὠχεανοῦ χόλποισι περἰῤῥυτον. Ὡς δὲ τὰ πάντα  Ἅ᾿θνητῶν τ’ ἀθανάτων τε νοήµονα φῶτα μεσηγὺ, 

Οπιηία αυίθπι ργοπιΐρουθ αρἰἑαία ἐ6Πη6τθ θγγαΏαη!, ἥ 
Ρε]πι]ᾳεπϊϊ οἴναοἈῬ ἐοπεῦγοςὶβ οοπαῖγὶσία γ]ηου]ἱβ. 

«409 Λι ἵυ, (Ἠσϊφίο δεαίθ, Ραἱγὶς πιβρ] οουςἰ11ῖ8 
φθηθης, βἱπρι]ά ργοροἱαγὶφοίπιθ ὀἰθογογ]κι]. 

Ῥτίπιυσι αὐ]άθαι [αοία Ίὰσ οσί, τιέ οιωηία 
Οροια ]οιπάα 6δ8εῃί Ἱαοίς ρίθμα. Βιιγδις ἀθίηάο 
6]άπι ρἱο[ίθευπι ἱπ οτὗθιη οἰγουπιθρίδεί, πιαχίαη πὶγαου] 1η, 
δο]ἶδ.αο υπ ταάἱὶς οοπορίομυπ, 9 ργΦορρίδι!, 
10 ΠΗ αυἱάεα, υὲ ἀϊθπι Ποπηίθυς ρτοιηογεί 
Π μοἱδ Ιππιθηφε τ]γ]θ, 4ο Ἴογας γοἱνογεί : 
]δὶ γογο, οἱ (επεῦγας ἱμδίγατθί, 4ο ἀΐεπῃ ΦΙίθγαπι ο[]οστοί. 
Π]μἱο αμίθπι (θγζαπα αιρροβιυίςίἰ Φόάδαι Π]θαΠι, 40 πιαγα 
Τομλυσῖ υἱπίς οοἱῖραςα, δἱ Γ)δεὶ ἵΘΓΓΔΙη 
Τὸ θὐ8ς Ορραϱὶ οἶπι οἰγομπβυυπε. Βἰοπας ουπἰα 
Μυηπάυς ογδῦί, έθυτα, εΦίυΠι δὲ ΠΙὰΡ6, 
Οσίυαπ οΦ]θεῖρις ογπαίυπι Ἰωη]ηΐους, 
Ῥορίμθ ραἰα]]ίδας, ροἀρρίτίους ἴθγγα {ΠΙΠΙΘΗΘΑ. 

ιού ουπι τίά]οδοί Ραΐθυ, εἰ 4Ρίθ οπηία οοπιροθίέα ἱπίοιίρετοι, 
50 1ωειαῦοίυγ ἘἰΙί τορὶς οοποοτά!δις ορετίθυρ. 
Ουγεβαί δἵίαπι, απ] φορΗἰ5 οπηπίυπῃ πιαεγῖο 6886ί οοηβοίυ, 
Αο (οιγεδίγΊάῃ τος Ώου αἰπιί[ς, δἱοφπε Ιοομίυς δµι: 
ε όδιη ρυσῖ οί ἱπιποσία]θς (απια]ὲ 
Ἱίυπ οΦίυπ Ἱπεο]υπέ, Πιθηίθ8 βαποίς, Δηρεῖἰ [οτίθς, 
δὺ Ηγπιη]6 ΟΡΘΓΑΠΙ ἀληίθθ, 36 ΠΠΘΑΠΙ ΠΙΠ(ΙΔΩΙ ἀεβοιεηίθπι ρ]ογίπι οε]ευγαπίθφ 
Τουτα αυἱθπι ἠασίθοιιό πεις αηἱππσίίουφ ἀθοογαίμ). 
Βιαςδί πολ] πεἰδίμῃῃ ος υἱΓοπιιθ β6ηυ5 ορηἀθτθ, 
ἀρπίησαι ἱπιο]ροηιία ρυφἀἰέαπὸ, Πλυσίαίος ἱηίος θἱ Ἰωππογίαίος πιοὐίωπι, 

αιὈφειαεπίος Ἱορυπίέαν 86ργα, οθοί. 1, Ροσπι. ντ, 
Ὄε απίπια, Υ. 9 οἱ 644. 
Βὰ θεουδέα. (1085. χαθ᾽ ὁμοίωσιν θεοῦ, ὅμοιον 

αὑτῷ τῷ θιῷ. | 
ἐμὸν ἔδος. Πέ Ομ]µ. οἱ Ρἱοτῖαυεο ι.ἐμὸν πέδο.. -δ  οῥαλουοε Βερρ. ἀυο, οὗ φρονέουσιε. (Ο{ομ». 

11 Οὑρανίοισο. Τα Περ. ὅ9 θ6ἱ αἰἰἱ. Ἠδῖι. οὗ- ἀνοήτοις, ἀλόγοις. 
ῥανίῃσιν. 8) Εὔαδε πῆξαι. 01088. 

19 Ἀθρήσας. Ἡςρκ. ἁιπο, ἀθροίσας. 
8] Δίζετο. (0059. ἐδουλεύσατο,. Μοχ ἑπιῖστορα. 

(ὧ65. ἐπιστήμονα. Πίο νθτβιιδ δὲ οἱ οοιοἀθοίπα 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

4 Φραδίῃσι. 60868. βουλαῖς. 
“06 Διέκρυας εὖ. (1088. διεχώρισας χαλῶς. 
. ΓἩρι ώς ή ν ὁσωῦ, ο. 

7ὅ Τῳ ὃ) ὑπό. 'Βυυαιαίιας ὦ. Ῥαυίο Ροβί, 
οιίά. Εάϊ 

ξ Ίρεσε μὲν οὖν ἐμοὶ καὶ 
χαλὸν ἐφάνη ὑποστῄσασθαι ο ον γένος, ἐξ ἁμ- 
φοτέρων σύνθετον. 

88 Φώτα. (019089. ἄνδρα µέσον. 

γο]τεραί ρταν/θιιβ (δπεῦγαγπη γ]ηοία οδἰεπῖθ, Ἑ Όοθαπυβ οἱπρεης ρε]ῖά]ς οἰγουπηΠυ]έ απάἱς. 
θα εἶιαο απἰἰ( 61η ἰοἱο ἀϊΠαάεγαί ο). 
Αἱ ιι οους]ἰο ῥαγοῃς, Ὀρπθ Ολεὶσίο, Ρ4ίΘΓΡΟ, 
ᾠἱηριυία δθ46 βιια γοοίο ἀϊδογθία Ιοσβ!/. 
Οομιάϊια Ργϊποῖρίο Ίάς ο8έ, υἱ ργαίῖου οµβοί 
Τοἱα ορεΓί6 Πποἱε6, ]άουπάο Ἰωπιμο (μἱρθηφ. 
Ῥοβίθα (ογηββ!! (/Γ4οἵπυρ ηϊραδὶ(ο 1) οσίάπι, 
Ρογ»ρίοαυπι δοἱἱ5 (λά:]θ {αηΦφιιο γυδθη(ἰς. 
Ναπιαιο ἔ βΡᾶγδα ]υφοῖφιὶ 1106 ρος ος ὔδμλ 
Ει]ρογο ΙΠαΠπο βοποσί, «ΗΓ6υ(θ ηοίαγο 
Ί]υγαςφ, Δἰπιιο 810 εἰδίίμειθγο (8ιωροΓα ποῖυ 
Παπο ἠ]άθιη (1560 ἐεπεῦγης βρ]οπάογθ (ηρατο, 
Ει ργυ[ογγὺ ἀἱθιι Γορει]ία ἰαςο Φθουπάυπ. 
Ου 1ηδαὶςεὶ οἱἶδηι ἴθγγδν δυβε]άθρο οσο, 
Ειρίνιις οἱ (ογγ Πιηήιπάας ᾳαογἱ5 υηΐας 
Φυμχίνε], (61ΓΑπΙάυς6 πιᾶρὶ : ΠΑΠ ΠλΑσίιη αφ {]άῃ) 

Αίᾳυθ [ία πιυπάαθ δγαπί Ίος οπιπία, Ποτὶάα ἐδίίας, 
Ει οσα], οί είαρυς; οσ]υπι μ]μοπίῖοις αθιτὶς 
Εχου]ίδης, (61ης αηἱπιδηί]θυς, οἱ ΠΙΑγο τβρίυσι 
Ρἱεοῖρις {πιπιοηςί θυἱοδηεί 5 Φηιιοσίς υηάᾳς. 

θιιᾷ Ραΐες οχοεἰδα Ροδίᾳαπη Ργοβροχίί 4ὐὺ Άγυς, 
Ο1ιασὶ ϱαυἀοῦυαἰ Ναιϊ οοποογά(υις αοξίθ, 
Οωγεῦαίφς αᾳιιθπη, γορθτοί φἱ ἐεΓΓθὰ δοθρίγα, 
Νοβοθγοί 80 δΗΠΙΠΙΔΙΩ ΘΟΡΙΙΙΒΊΗ, ΤΕΡΙΠΙ439 ραγδηίοι.. 
Τοἱίὰ ἀελίης [αίγ : «ὗδω Ρρυτὶ νουυθ βθγεῦ νου 
(μ1ιογοθ ΙαΏἱέαηέ εχοσ]δα ρα]α[ἰὰ ορρ!ἰ, 
δοἱ[]οοί αηρε]]οἱ ορρίας, πιοπίόδαιιο Ὠοδί», 
ο. ΠΙΘΔΙΩ ο8ἱθῦγαί ΠπΙαηθ γα) 1η θδου]α Ἰαυάθηωι. 
Ουίη οιἶαιη {εἰς οὗ ὑγαία αηἱιπαπίία ϱαυάἀοί. 
Νωπο το αἱ οοηβΒίπ επι οκ μήβᾳυθ οΓθαΓΘ 
Εἰκυπ] απἱπιο ορῖ, οοίσεπι, γα({ομίθ]ωἱμε ϱἶάγωαη, 



ΡΕΟΤΙΟ ΙΓ. ΡΟΕΝΜΑΤΑΛ ΜΟΒΔΙ/Λ. »:4 
Τ ερπόμενόν τ΄ ἔργοισιν ἐμοῖς, χαὶ ἐχάφρονα μύστην Α 100 Αὐτὰρἑπεὶ θεῖον μὲν ἐπὶ χθονὶ πλάσμα φαάνθη, 
90 Οὐρανίων, χθονίων τε μέγα κράτος, ἄγγελον 

. [ἄλλον 
Ἐκ χθονὸς, ὑμνητῆρά τ ἐμῶν µενέων τε νόου τε, 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, χαὶ μοῖραν ἑλὼν νεοπηγέος αἵης, 
Χείρεαιν ἀθανάτῃσιν ἁμὴν ἑστήσατο µορφήν. 
Τῃ δ' ἄρ᾽ ἑῆς ζωῆς µοιρἠσατο” ἐν γὰρ ἔηχε 
96 Πνεῦμα, τὸ δῇ θεότητος ἀειδέος ἐστὶν ἁποῤῥώξ. 
Ἐκ δὲ χοὺς πνοιῆς τε βροτὸς γἐνετ᾽, ἀθανάτοιο 

Εἰχκών ἡ Υὰρ ἄνασσα νόου φύαις ἀμφοτέροισι.. 
Τοῦνεχα χαὶ βίοτον τὸν μὲν στέργω διὰ γαῖαν, 

Τοῦ δ' ἔρον ἐν στήθεσαιν ἔχω θείην διὰ μοῖραν. 

Καὶ χθονὸς, ἐν γυάλοισιν ἀειθαλέος παραδείσου, 

Τῷ δ' οὕπω τις ἆρωγὸς ὁμοί[ῖος ἔσχε βίοιο, 
Δἡ τότε µητιέταο Λόγου τόδε θαῦμα µέγχιστον. 
Τὸν βροτὸν, ὄνπερ ἕτευξεν ἑοῦ θηήτορα χόσµου, . 

105 Ῥίζαν ἐμὴν, χαὶ σπέρµα πολυσχιδέος βιότοιο, , 
"Ανδιχα µοιρῄσας µεγάλῃ ζωαρχέῖ χειρὶ, 

Πλευρὴν ἐχ λαγόνων μούνην ἕλε, τήν ῥα γυναῖχα" 
Δειμάμενος, χαὶ φίλτρον ἑνὶ στέρνοισι χεράσσας, 

᾽Αμϕοτέροις ἐφέηχεν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι φέρεσθα. ’ 
110 Οὐ πᾶσ) οὗδ'. ἐπὶ πάντας, ὅρον ὃ ἑπέθηχε τό- 

| {0οισιν, 
Ὀν ῥα γάµον καλέουα’, Όὕλης ἀμέτροιο χαλινὸν, 

(υἀθηίεπ πιεῖς οροι/ύπς, Ργυδεπίδπη οθΠἱδΠηρ]ίοΓεπι 
96 (Φ]οβί]υπι , ΠΙββΠαπΊ/υ ἐετοβίσίυπι ροἱδείαίοπη, 4ημοίπῃ αἱίοτυπι. 
Ε (ετα, ᾳαἱ οεἰεὺγθί πιθα οοηδί]ία, πιθαππ(υφ φαρίομίίαμ). ». 
δίο ἀῑχίε, δἱ (6 τουθη!{6 ρατίθπι δΙΠΙΘΙΒ.. 
Γπιπιοτιαῇρας πια] δι πιοαη διαευ]ί {ΟΓΩΙΦΠΗ,. 
Ἠιίαας ἀά ν]ία δια Ἱπρετίννὴε; Ιαιπ]θίι ορίηι 
9ὐ ορἰτίέυπι, ααἱ Ὀϊνληέαίς ἱηοσγρογεί θπιαηα(]ο ος. 
Εκ ἱεγγα αμίοπι εἰ αρὶσ]έυ [δείαθ οδὲ Ἀοιπο, ἱπιπιοσια/ἰς Βοἱ- 
Ἰ11β0 : τορβίπα οηἶπι πιθη(ἰβ ηδίµγα ἵπ υέσοφυο. 
οὗ. ος Ργορίετοα νἱίαῃι ἰδίατῃ αΠΠΟ’ Ρτοριος ἔΘγγαπι. 
ἁποη ΝΕΓΟ ΔΠΙΟΓΕΠΙ η. ρτορ 

η 100 Βυγεις ῃονίφυαπι ἀἰνίπαπη 
μεν ἀῑτίπαπι ραγὶοι]θπην 
η (θε τίδυπ) ορί οἱ (ο) ΓοΗυΠΗ 

ΕΙρωθηίιιπι {ῃ τα)Όιι 66προς Ποτεπιεῖς βαγαΚἰδὶ, 
υπ ]{ ποπάωπι ϱωδοί γἰισς αἀ]υιοτ 1{ αἰπι]]ίς, 
Τωπο ργαἀεηιςθἰπηὶ Ὑου)ὰ Ίου πηαχίπιαπι οχι ππἰγασυ τση : 
Ποπιίπθδιη, ᾳαθπι ουἱ βροσἑαίογεπι πιυπάΐ οουπάἱάδγαί, 
405 Ἠαάίοθιι ΠθᾶΠι δὲ 66060 παυ]ὐβάς. νίις, 
Ὀι[αγίαπα ἀϊν]άθις ΠΊΆβπα Πηαηα γὶνίῆσα, 
ᾳθίδπη οςχ Ἰαίογο υμήσαπη οθρἰι, 64η419 ἵπ Πλυ]ίογθμι. 
Αμάϊβεανίε, θί 4ΠΙΟΓΟΠΙ ροοίιοχὶ Ιπηῖβοθης 
Ὀιτίμσρυς, να παυίαος οοπιρ]εχας [ογτὶ οοποθβίε, , , ... 
110 Νοη (Απιεη οππηΐῦις, ηθΓιο {.ρηΠθΕ, οοἆ πούπαι ἱπιρθσα]ί ἀἑοιαυτς, 
Οµ6Π1 γοσδηῦ πιαἰσἰπιουίυπο, Ὠιαιογίοο ἱπππηοάθεδί [ΤδηΠΙ ; 

δὲ Μύστην. 61088: αυνετὸν μαθητὴν, μυσταγωγόν. 
90 Οὐρανίων. Νοπι]ηθ ο... ο ιόριαι ου]ίος 

δρί ἠοπιο, ἀἰνίψαε ΠΕΠίεε, 30 νοητά, Βενπιφκε ἔρεμηι 
ποοὶρῖϊ (οπυε{Γ. δἱς ἑρεε, ἱπαμίτ, Ροεποά με 6Υ900- 
τν : μύστης τε Θεοῦ, θείων τε φαεινός, Ρεὶ ἀἰεεὶ- 
ρµίας, εί εἰ (εγτεεἰγίκηι εοἰίαίπι ἐὲ ἱπιρετίκη. 

9ἱ Ἔκ χθονός. (01088. καὶ χήρυχα ἐπίχειον τῆς 
ἑμῆς δυνάµεως. 

93 Νεοπηγέος. Πα Ο0οἱρ]. Εάίε: νεοπαγέος. 
91 ΤΠ δ' ἄρ᾽ ἑῆς. Ναίμτα εκ. ρατΗεἰροπι [ρεῖῖ, 

Πηπιμθηάο αρίἰεἰίυπι αιἴ ος ἱπουγρογα]ὶ Ὠείιαίο 
πι ληαὲ, 

9ῦ Ἀειδέος. (0568. ἀσωμάτου. Μοχ, ἀποῤῥώξ,. 
(069. µετοχή. 

98 Βίοτο». 8.Ρ. Ιἱπ. βίον. (1ἱ058. : Διὰ τοῦτο τὸν . 
βίον στέργω τὸν σαρχιχὸὺν, ὡς ἐκ γῆς ὑποστὰς, καὶ 
τὸν. πνευματικχὸν :ἔχειν ἐπιποθῶ, ὡς ἐκ θείας πνοῆς 
τὴν ὑπόστασιν εἰληφώς. {)γορίετέα οἰίαπι (6ΥΓΕΕ(ΥΕΝὲ 
ΑπιΟ, οµαίεπµ» 6 ἵοττα [ογμιαίμα; ερίγίαἰ[έπι αδίεπι 
υέίαπι αδεγε επρἰο, φκαἴεπως εκ ἀἴνιπο ερὶίέι πα!κ- 
γαπι αεθερἠ. ο. 

109. Τῷ δ᾽. 8ἱο Οοἱε]. οἱ Ἡεα. 69. ΕάῑΙ..τοῦ.δ'. 
404 θηήτορα. (41088. θεατήν. 
105 Σπέρµα πο.νσχιδέος βιότοιο.. 00868. σπέᾳ- 

μα παντὸς τοῦ κόσμου. 
106 Ζωαρκέϊ. Ἱηί. ζωυᾶς 
105 Στέρνοισι. Βορ. 089. στήθεσσι, 900 πραπί- 

δεσσι, 992 στἠθεαι. 
411 Κα.έυνσ᾽, ὕλης. Λἱς. οἱ 6οἱβ]. ιό χαλέ- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΠΟΟ. 

Ποίος πιοτία]θρ πιο υπ, ο 
Οι! ΙΦίο πιθα [οἱ αβἱπιο ουηςὶ , Δί4υ9 
Ατάυα οἱάρτεί ἀῑνοκε πογαἰδτία ουν 
Τοιτεδφι8 Ἱιπρατίο ἐθηθαξ, φἱίᾳμο απρο.Πς- οἷίος 
Ε (6ἵΓΑ. τοδηῖοίηηθ πιδδΠη ἀθτίτασιησο ροίθοἴδα 
" απάϊΐδιιφ αφθἰζ μἲς εσΙεῦσαπε, ἑπππσαό εοπύτο. 
Ππο αἱξ, οἱ (ογής, ὔπΠι ραπ]ο Επακοναι απία, 

Ρατγεἰοι]απ φα απ απι ολρίσµΕ, ΠΠΙΠΠΙΦΙΕ ἱοροηιὸ 
Αιοτηϊς πιδη!ϊΡιι5 οοτρς πποτιπίο οτοατΙε, 
Εχίριαπιηυε ους γιο ῥατίση πα ΠΗΙ : 
Ῥπεσπια ουρία: η [μα ί, απο Νιμπίης ΒΗχί οὖν 
υίο ραπ]πι (θα, ΡΑΤΙΙΠΙ αρίπππίπο πο 
δώ», Ίποιπο είοίηή, Ῥαμς ἐβηπνανταίᾳ ὃν 
απ ῥΓῖποσφρα ΠΟ παν” 
ή μἱ ος ἀπρί[οί ' 

ΛΙίογ4 ροτρίοθδϱέε».. 
Ῥιορίος ἁἰτία 

Ὦ ἍΆλαι οἱ βρπιοπέυπι ἵη ἵδγα ο]θβίο νλερὸ,. 
Ει γἱγ]άΐν ρ0οῦγο ΡαΓαὀἰδί εαρῖέ 1η. νομιο 
(Νααἆμτα αξρηΐπι αἰηἰής τοίογθιι8. γοςιϊρία [ογης». 

εεὶχ για, οΟΠΒΟΓΜΦΙΕ Ιαυογίς).. 
νθ[έαν (αοἶσιις πα]γαυἱἱο δι. 
οι ϱΡἶπουη, αὐδιη, «Ιάέωτη ι{ 668Ε- 

[πεγεί οἑΏοη, 
. φθη]ίφ[ο, Πλείφυο 

ἀἰεοίπάϊί ἵπ αιαῦας, 
ῃ. Ἰοίυς ἰ]μς υρα, 
ι βοπυβ εὐΙάΙὲέ αγίο, 
98Ω9 ἵπ ροοίοΓθ ΠΑΛΙΠΙΟΠΙ, 
4 0δευἱα πιυίυα [οστί. 

"ἡ]δίι οοΓροςα }ηρί, 
ἱ (θηίιπα ἰη]εοῖί απιοςί. 
γ ελλ δημο ναραμἱὲς. 

«ιο οἤτομαιὰ Πνίά0, 



μι δ. ΟΒΕΓΟΒΗ {ΗΕΟΙ. ὡΗΝΙΝύΜ ΗΡΕΒΊΙ. ΤΠΕΟΙΟΦΟΑ. 

Ὡς μὴ µαιμώωσα, χαὶ ἄσχετα µαργαίνουσα, Α {9ύ Ὡς χεν ἀπολλυμένων τε χαὶ ἐρχομένων μεν» 

Προφβονέως ἁγεληδὸν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱόντων, όπισθεν 
Ῥήδιιεν µερόπων ἱερὺν γένος ἐχ φιλότητος '. ἝἜλχηται µερόπων τρεπτὸν γένος, οἷα ῥέεθρον, 
115 ᾿Αξυχέος, πολέμους δὲ καὶ ἔχθεα πᾶσιν δρίνῃ "Αστατον ἐχ θανάτοιο, καὶ ἱστάμενον τεχέκασιν. 
Οἵστρος ἀσημάντοισι φορεύμενος ἀφραδίῃσιν. Λὐτὰρ ἐπεὶ κόλποι τε καὶ εὑρέα πείρατα γαξης, 
Ὄφρα μὲν οὖν µήτειρα βροτῶν ἐπεδεύετο γαῖα, ἸΑντολίη τε, δύσις τα, νότου πλευρὴ, βορέου -α 

Οὐδ' εἶχεν χόσµον τὸν ὑπέρτατον, ὥσπερ ἔμελλεν, 150 Πλῆσθεν ἐφημερίων, ὕδριν δ ἐξέζεσεν Ὠὺς. 
Ἁλλά χαὶ ὁ πρώτιστος ἀτααθαλίῃσιν ἐῇσι, Καὶ πολλοῖσι πάρος παιδεύµασι πλάσμα δαμασθὲν 
130 Βατκανίη τε δράχοντος ἁδευχέος ἐκ παραδείσου Γλώσσαις τεμνοµένῃσι, καὶ ὕδασι, χαὶ πυρλς ὄμδροις, 
Εληθεὶς ἀνδροφόνοιο φυτοῦ διὰ γεῦσιν ἁλιτρὴν, Καὶ γραπτοῖο νόµοιο διδάγµασιν, ἠδὶ προφήταις, 
Δερματίνοισι χιτῶσιν ἑὴν ἔδρισ) ἐπὶ γαῖαν ΄ Οὑκ ἔθελε πρώτης καχίης ἀπὸ δεσμὰ τινάξαι, 
Τόφρα δὲ χαὶ δυὰς Τεν ἓν ἀνθρώποισιν ἀρίστη, "355 Αλλ' αἰεὶ στερεοῖσιν ἐν ἄμμασιν εἴχετο σαρχὸς. 
Καὶ γάμος, ἀνδρομέης γανεῆς φύσις, ἄλκαρ ὀλέθρου ..  Μαχλοσύναις τε, µέθαις τε χαὶ εἰδώλοισι μεμηῃνὸς. 

Ν6 ἱαροίτίεῃς ἰ]]ὰ οἳ ἱηραρεραἡ {τετ οὔδγνοροσις, 
Πυπάπυσι Ἠάΐπους ἵη ῥγομΐφοσ0ς οοπουίιις αἰοιηήαπι 
ΒΔΟΓΙΠΙ ρ6ηυ5, ΑΠΙΟΓΘ ]αρὶ οχροτίς, τυπηρογοί, 
1/3 Λο ὑοί]ᾳ οἱ οὐἷα ἵη οπιπίΌως αοοθηάσγοε 
(Εείτυπι οὔγοπαία ἱηδαπία οοηοἰέκέωσι. . 
- θυαράΐυ αυἱδαι πιαῖος ἰθ]υς λουηήπένας ἀπάἰροὺςε, 
Νεο αἆ δµΠηπλυπι ἀεοδα, φαοά οἱ ἀθφπαδαίης, Ῥογνοποτοαί, 
δοὰ οἳ ρείπιιις Άοιμο ρτορεία ροψµῖα 
430 Ει Ιην]άΐα ογιἁσ]ιθ ἀταοορίς 6 ραγλάΐφο 
μ]εοῖυς οὗ (απθδδέη Πονἱοἱἆκο ατΏοςῖς εαρίωε 
Ρει]οοῖς γδσιίεφ {η (δγΓα{ο πα! ἀοο]άκ: 
Ταπάΐι ορέίπια ἵῃ νππίραρ οσοι ἁποτοσι δοη/]απείίο, 
ΕΙ πυρίϊθὸ, ΏυΠΙηΣ) ρεηεραεἰοπὶο ρεἰπορίασι, τουστὶς οοἱλίίσαι : 
446 Όι πιοτ]δρίυπι δὲ Ρορίος που ἰα0ἱἱ9 
ΠἩοπίπυπι , του 8πισα ἰτανεγείος, 
Ἱηριαυϊ]ο οὗ πηοτίδπι, οἱαδίί6 ρου Ινογο». 
Βυτγειδ Ροδίφυαπι ἐγασέας (οιτῶ οί τοιοοἑεεοὶ εστω ηὶ, 
0ήδυς, Οοοἱἰάδης, Αιβίτὶ ρἱαρ, Ῥοποθσιο 
400 Ἱωρ]εία δυπὶ πιοσιαἰἶνας, 8ο ἵν γῖοπη [πυρ οβοτίθ: 
Ῥοβίᾳυα που]εῖς ρείας αηἱπιοάνοτωοωας ὁομαυπι Πρυνεπίυπῃ, 
Ἰήηρυὶς ἀἰτὶοίς, αᾳαἱς, ἱραῖς Ιαυσίους, : 

- Ι.ορίς οοχἱρί ἀοευσηδπίίο πίφοο οεἶδη ργορΏεξίς, 
οιυί ργίσιο πηθφμ ο νἰπου]α οκουΜοτο. : 

455 5ε4 86πιρος εαγη! αθιγηρεῦαέιις βεπηῖς πεχἰρυδ, 
1 αρα ἲν]ίς, οὑτιοίαί]θμο, οἱ οἱπιυ]ασγῖς ἱπεδηίδπς, 

ουσιν, ὕλης, αὐοά ῥρθεσατθὶ εοπίγα πιοίγηπι, ο ΠΙ 130. Ἀθευκέος. 94. 905 ἀναιδέος. (ὤἱ9εςε. χα- 
Όλης Ἠαγεαί ργίπιδιη Αγάθη ΙοηρβίΠ, υἱ τἰάσγο λεποῦ. . . 
οοὶ ἵπ Ἰπάίοο Ἡοπετίου δὲ ἵπ Τλἠέεαμτο Μοτο]]. 441 Ἀνδροφόνοιο ωνυτοῦ. Ρεε(ἴ[εταπι ἆαπο ο-- 
(Με κο.) ουδ οὗ αῄθοίμιω νοσᾶῖ, Πον οἰιοά Παίέηγα ο 

1145 Ἔχθεα. Δίο Ἡομα., 991 οἱ 993. Εάῑί. ἄχθεα, θδ866ί θκἰιέορα: Ἠέά(ι εκίπι εις οποία, φως’ εεεναι, 
ὶά οί, κε, εἰ ρεϊκίακς εἰ εβτεκαία Ιθίάο ππίίο «ο6- εἰ εγαπἰ αΐἀε θονα (6εη. 1, δἱ). 
οετείκΥ [γεπο, Ακπιακί Γἱ εαετα εονεογιία τκπι- 3 Ἑλν ἔδρισ). Ραταρι. εἰς τὴν ἰδίαν κατ- 
Ῥεγεπίµγ, αίφκε ἱπάομεία φοἱμβίαι Λοτγίάα πιοθετείι Ἅ«ὠλισθε γην. , 
ρείία. 14/ Φύσις. Ἐεᾳ. χύσις. . 

117 Ἐπεδεύετο. 6οες. ἐπιδε]ς Ἶν. 150 Π1ησθεν. 01058. ἐπληρώθησαν ἀνθρώπων, 
418 Τὺν ὑπέρεατον. (61086. μείζονα, ποπΙρο πλἠ- .. ὃ ἑξέδρασεν ὁ πηλός. 

Ρρωμα τῶν ἀνθρώπων, Λοπιίπαπι πι (κάίνεπι, αἱ ὅ5 "Αμμασι. 61088. ἓν δεσμοῖς κατείχετο. 
υχροπίὲ Ῥαταρ]ῃ. Βοᾳ. οοἆ. οἱ Οοπιῦε[. 106 Μαχ1οσύναις. 61058. πορνείαις. Μος µεμλ- 
119 Πρὠτιστος. ὅοες. ἄνθρωπος. νός, Ορ. εἰ ἆμο Ἠ6ρε. µεμηλός. 

ΜΕΤΗΙΩ ΥΕΠΡΙΟ. 

ΝοὈὶα ἐπίθ; πος πα]ίο ἀἱφοτίπιίης ]ηποίί», ΕΠ ία (γαπευαίυς νἰο]εκεῖ ἠμωϊηίο Ππείας, 
Εχ ΗΕΙίο οοἵἵία, εααηιὶ που /6Ρ6 ]αρβαίοι Ιμαυἱής οὗ ἀωγος [αἱα1ία ορἱοµί4 τωουε]ς, 
Βαπιρεγοί Ῥμιπαπί ᾳοηογῖδ. οΟΠΒΟΣΙ8 840Γ3, Εἰχαφιθ ρειρείπο ΠπΙπιθγοθ βεπιίπο ρτγο]ῖς. 
Λο ἴδιπεΓθ ἱπάοιηίίοφιιο ταοπς ἱηοστίια γοἱαρίας Αι Ῥορίυαπῃ (εγγῶ ρτεπιίυπι, ἤπεβ(σο γεπιοβῖ, 
Πηππποτας (αγὴθς αἴφυς Πουτὶίόα Ὀοἷία πιονοτεί. Οὐµδᾳυο,Οεοἰάἀσποφυ6 Ιαί18, ᾳυάφ16 λυπι]άας Αυ- 

Ειρο ἀππι ϱοηεεῖ μεἶ]ωμν θΓαἱ ἱπάίρα ποβιτὶ, Έι Ώογεας Παία ρἱαοἶδίῖ ουμοσεί ογΏοσι, [ποτ 
Νεο άθεοι {8 δυμπῃ πυπάυπιᾳαθ ΔοοθῥεΓαί ΟΠΙΠΕΠΙ, ᾖἹπιρίθίμπι θδί ΡεΠεΓΘ ἨΠΙΔΠΟ, νιείβᾳπθ πε[αειάἰς 
Αίᾳυο ο]δπῃ ουἱραφυθ δυ4, δδγίαᾳαο ἀγαςορίς 6ογρού618 οσΡίῖ Ππαςδς {6ΓνθβΟςΓθ ΦΠΑ, 
ητ]άΐα, νοίαπο Πρι] οχἰεἰαίίς οὗ ε8απι, ΡΙωγίθις αίᾳυο πιυδἰα ἀοιμίέσσι Ρεμς αηίο γευοἰ]α 
Ἰμ[ο]]χ Αάαϊπιιβ, Ρ4Γ84ἱδο Ρυἱβαθ πῃηώπο, ο ών Ηπριυ6, οἱ δη11ἱ5, οἱ γἱηόἰον Παπηπια, 
Ρε]]ίσεο ἵπ έογΓᾶΠι οθο]άἰί ἀεργοθεύς απη]οέ : φοτἰριῶ ἱερίρ ἀοουιβεηίάν, αἴηυο ρτορΏεῖῖς }) 
" πριίβρος ᾳυοφυ9 πιοῖἠς ογαὲ οοπ]αποί]ο οδτπἰρ Εχδιυίοις ϱπέηυ ποησεῦαί νἱησιι]α ΠΟΣΣΡ/ 
Ορῖπα, «οἱ ἵαπιᾳιε Πεζασ, Ιυζῖμεσυο ]αγάπιση. θαἱη ροῖως Εστοῖς οχεπὶ οοπηρ]οσίθυς λαγέης 
Ἁαωπιθ ας πιοπἰ αρυίαπι ργφεπείρας αἱγο, ή Βοοἶμιπι οἱ Τολογθίη ἰπιμίασγλῃιιο πυὰ τυςσῦαε, 
Ἱιαίεσφιο αἰῑίς γωῦβιι ολγροηῖθις αµγας, (ωπβ{ίο ΑΠπάεΙΩ Ω2ΡΒΟ Αμέσως Εαπουἱ8 



δο5 

Ὑστάτιον τοιΏσδέ φίλον γένος ἔμμορε τιμῆς 

Νεύμασιν ἀθανάτοιο Πατρὸς, χαὶ ἔργμασι Παιδός. 
Ἀριστὺς, ὅσον βροτέῳ ἑνὶ σώματι χάτθετο µοίρης 

140 Οὑρανίης, λεύσσων χαχίης ὕπο θυµοθόροιο 
Δαπτόμενον, σχολιόν τε βροτῶν µεδέοντα δράχοντα, 

Ὢς χεν ἀναστήσειεν ἐὸν λάχος, οὐχέτι νοῦσον 

"λλλοισιν ἑφέηχεν ἀρηγόσιν, (οὐ γὰρ ἐἑπαρχὲς 

Τοῖς μεγάλοις παθέεσσι μιχρὸν ἄχος ') ἀλλὰ χενώσας 
{445 Ὃν χλέος, οὑράνιός τε χαὶ ἄτροπος οὐρανίοιο 
Εἰχὼν, ἀνδρομέοις τε καὶ οὗ βροτέοισι νόµοισι, 
Σεμνοῖς ἓν σπλάγχνοισιν ἀπειρογάμοιο γυναιχὸς 
Σαρχωθεὶς, ὦ θάμδος ἀφαυροτάτοισιν ἄπιστον, 
Ἠλθε θεὸς θνητός τε, φύσεις δύο εἰς ἓν ἁγείρας,. 

ΘΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙ/Α. δού 
Λ. 190 Την μὲν κευθοµένην, τὴν δ' ἀμφαδίην µερό- 

[πεσσιν, 
ν θοὺς Ἡ μὲν ἔην, ἡ δ' ὕστατον ἅμμιν ἐτύχθη, 
Τῆμος, ὅτ ἓν σπλάγχνοισι µίγη θεὸς ἀνδρομέοισιν : 
Εἷς θεὺς ἀμφοτέρωθεν  ἐπεὶ θεότητι κερασθεὶς, 
Καὶ βροτὸς ἐχ θεότητος ἄναξ χαὶ Χριστὸς ὑπέστη. 

195 Καινη ὃ’ ἔπλετο µίξις, ἐπεὶ πρυτέρην ἀθέριξα. 
Πρῶτον ἐγὼ πνοιῆς θείης λάχον, ὑστάτιον δὲ 

Χριστὸς ἐμὴν ψυχἠν τε καὶ ἄφεα πάνθ᾽ ὑπέδεκτο, 
Κεῖνον 'Αδὰµ τὸν πρὀδθεν ἐλεύθερον, ὃς γυμνὸς Τεν 

Αμπλαχίης, πρὶν ὄφιν τε ἰδεῖν, χαρποῦ τε πάσασθαι 

100 Καὶ θανάτο, θυμὸν δὲ νοήµασιν ἔἕτρεφεν 
ἁπλοῖς 

Ταηπύθπι ΑΠΙΙΟΙΠΙ ᾳθηιιϱ Άυῃο ἩΘΙσΤΟΠΙ δογ(]έας 
ραιτὶς εἰογηϊ πι υυφ οἱ ΕΠΙ ορογαΗοπίμδης. 

Θιιάφι]ά ΘΗσίδιυβ Ώυππαπο οοΓρος] Ιβ]δοςγαὲ ΠαίιΓ.9 
134!) 6Φἱορφ, γἱάθης Ιά «ἰ]ίορα πιαΙ]{13 Ρογθί!, 

: Λὸ οὐᾳαιιη ἁτασοπόπῃ Ιπιρογίυια ῃ Ἰοπι]πος οὐίπογο, 
ΕΌἱ δυαη) οχδιςο]ἰατοί Ὡαγοά]αίθδη, Ώοῦ Ίαπι ΠοΓδυτο. 
ΑΙἱς οοπηηηὶςίί πιοάἰοῖδ (ποη επ]πι Ιάοηθα 
(τανίυυφ πιογυὶς Ἰουῖς πιοάἰοίηα)» ϱϱἆ οχθης 56 
145 δια ρ]οτία ου ο(Ρ]ορίῖφ οβ8οί. οἱ ἱπππυκαὈ/]ἱβ Ιπιαρο- 
Ραιγὶς οσιθαιῖς, ΏΙΟΓΘ Ἰάπιαπο, οἱ θοΠίξὰ ΠμπΙΔΗ ΙΩ ὪΩΟΓεΙΗ,. 
Ὕεμογαπάίδ νη νὶδοθεῖρας νἱγρὶπὶς πιυ]]ογῖς - 
ἱποαγηδίς, ο πι γασμΊμπι ἱπβγπαϊ αηϊπιϊς Ιπογθά1λῖ]ο 1 
Ὑοπίϊ Όθυφ οἳ πιογεα]ΐς, ἆμαβ ηλίυΓας {η υπυπι οο]]ΐσεῃς, 
100 ΑΙίογαπι αὈδοοπάϊίαπι, πλ] [οδίαΠῃ Πιογια[διι6 21ἱ6ΓαΙΗ, 
θµαΓυῖῃ ἴία Ώδιυς ογοί, Ἰο αυίοσι διΤΘΠΏΟ ποὺϊς [οεμιαία οί, 
"απο ουπι ἱη νὶφοσγίὺνς πιἰδίας οϱί Όοις Πιιπιδηῖς : 
τνπυς υἱτίπφυε Όδυς: φἰᾳυἱάοπι Πεἰιαί] παὶσέις 
Ει Ποπιο ρεγ ἀείίαίδπι τοχ εἰ Ομε]ῖως οχριὴί. 
155 Νογνα αυἱθπη οχθ!]ί πιὶςίτο, αυἰᾶ ΡΕ Παη οΟπἰθπηρρι. 

Ρείπναπι ᾳιι]όεπα εβο ἀῑνίηὶ δρϊταου]] ραγΗ6ρς [0], οὐ Ρυβί/6ΛΙΟ' 
ἐλεὶδισς αηἱΠ]ΑΠη ΠηθαΤΏ θἱ ΠΙΘΠΙΡΓΑ ΘΠΙΠΙ4 δυδοθρίΐ, 
Λόάαππη υπ δηίοα ἱίροταπι, αυἱ πιιᾶυς ογαί 
Ῥουσδιῖ, ρεἱαδᾳυαπῃ δογροµίοιη γἰάδγοῖ, αίᾳυο Τγιοίήη ϱιφέαγοὲ 
160 Ει πιστίθπῃ, δἰπαρίίοίβδᾳαθ ηδη ουρἰιαἱοπίυυς παἰεοραί 

17 Ὑσεάτιον. Ἠ]ο νδΓβιιθ οἱ α] ἐτούθοίπι [6γ 
εομἑηυἱ, ἱίθγμπι Ἱερυπίως ωρες, δοοί. !ϱ, ο τα, 
ΒΌε Τεείαπιεπεὶς οί αἀθεπία (6γἱεεί, νους. ὅ9 οἳ δςᾳ. 
400 Κευθοµένην. ΟΗἱβ. χρυπτοµένην. 
155 Εἷς θεὺς ἁἀμφοτέρωθεν. Όπας υιγίηφκε Όεως ; 

πος αὐοά οκ υίγαφυθ Πλίυγα θἰί Όουςς 96 αι] 
"ους οἱ Ποπ10 επι οδὲ ΟΛιγὶθιιδ, 40 ργοἰπάο Όδιςδ. 
ία ΓΗ. 6οπιβθοί, αυἱοιη : ὕιταφμε παίωτα, οµα 
ΜΥ ἱΙΝΣ, ππμεφμε Ώειε ας β[ίμ9. 

150 Πρῶτον. Ὀυο Ἐεμρ. πρόσθεν. 
108 Κεῖνον Ἀδάμ. Ἠϊο Βοηοάἱοιἡπὶ βιβροπεηίοθ. 

ἱυρομάμιη 69956 ὡς ΡΓΟ ὅς, Ἰδίαήμο τογῦα ὡς γυμνὸς 

εν, ἀιοδις νἱγρυῖ]ς οοποἱαοπίθς, ἰίὰ νογίθγληί : 
άαπιµπι ίνα, φμὲ ον πκάωα ϱε5εί, απίεη δα εεΓ- 

Ρεκίεπι υἱάεγεί, εἰ ἄε [γκείικ οκείατεί, [θεγ εταί α 
υιίο οἱ α πιογίε. ΝΙΗΙ] αιιίοίη ἱιωππυίαπάο, 8ουδν 
Ρα οδἰ οἱ [αοἶἷίφς υπἀθ ἨΙΟΓΙΙΠ γογείοΏ6Ππι ἆςο- 
86Γ6Γ6 ἀὐδὶδυηυ8 Ρρτορίογ ογσοσί6 οτ]ἀθηίίδηι, Ρ;ζ0- 
φοτἰἶπι ουσ οἱ οί Ροδίδα αἰ]αάετο ο Ίο 
νοσὺα Θυτἰρίυγα : ΜοΓίδΙΝ ΟΠ οκοίδἰί η σίεγπ η. 
ΜφΦίογυς γθιβιι Ἱίὰ ἀἰθροβυσγαπί ἀοεῖ Ἱπίδερτγείες, 
υξ ργφίοεγ οοιικἰδηίεηι Ἱρδογια οοηβυθίυόίπειι 
οπιπία τογία ἰηνογέργοπί; Ι]α αἆ φοἱέυτα ογάϊποιη 
τ6γοςᾶ{θ σα(ἱμ9 ]ιάἰολγέωιιδ. (0111 κ0.) 

ΜΕΤΕΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Λιαυο ὀροτα Ναιὶ (4ἱθηι δογήτυν ΠΟηΟΡΕΠΙ, 
Ναπιαυ6 Βους φα]άαιιϊἁ οσ]εδίθ {Π 63τηθ Ἰοσβταί,. 

Τοίυπι ροςίἰἱίογο Ιαοργαςὶ ογἱμηίηθ 6ΕΓΠΘΗΦ. 
ΟΜὐἱφαιπφιθ Ποπήπυιη σοποτὶ .ἀ44το ]1γ8 ἆραςοποπι : 
Ὀί πο αβ]ἱοίοβ ν]ῖδ πι]φοΓγθφιιθ ]λυθπίθς 
[τ]φογθέ, πο /354 ηθγὈί οοπιπη]άοτο ου Γατη: 
δη πηθι]ἡοἰς 4[ἱἱδ.(Π ΠΠ ραγνα μιθάθἶὰ 
Ροἱἱεηάΐς ϱγαν]νας ΠΟΠ θδὲ ἀ0οοµαπιοάα πποσὺίς}, 
ορὰ 9686 θνάζµΔΗς, οθί Πηπιιαβ]1ἱρ ο5ροἱ 
Γι εωῖϊ ἀοπίημὸ, Ραιτῖς οἱ οσθειῖς ππαρο, 
λίογθ Ποπιίηιπι ϱἰπεω], δἱ ιοσία]ί Ίοσο γουυ]σα, 
Ὑἱτβὶπί6ϐ ἵῃ οβ»ιο οοποερίι8 νθηπίτο ρυε]] 
ος πίτα, ἱη/ήγπηίθ αλ ηίς ἔ6τγῶαυο νου] 
ἴοη [αοίμρα ἠθῃη |), Όουιδ δξ πιοτια]]ς η ογῦσπι 

γοπίε, Πέγαπι ἀμρίίοσπι οοπιρ]οχας ἵπ ὑηήμη. 
Αἰίοτα Ππογἑαἰθς ἡοριίρυπῃ [ιριεὺαῖ οοθἰἰος : 

Ώ ΛΙιυγα ρογ9ρίουο [ουἱοΏαί Ἰυπ]ηὰ 68Η6Ι. 
Πα Ώους αι υἡἰπιίς εται, ἀοπιίπαιος Ογπρί : 
Πως ιοδίγς ουδ (ληάθι ρτοάιισία οαἱμ9. 
Τυῃο εαν) πιογαἰί Όριις οδὲ ἵ «ογβθςθ Ἰαηεέμς, 
Όπιφ υἱτίπᾳαο Όειις, Ὀοίἰαεῖ παπιφυε οσο 
ἐαποίυςδ-οικο, ἀείίαφθ 9 ονιῖηί οἱπυὶ Αλή (ντὶ- 

δἱυφ. 
Πας ΡΟΙΡΟ ΓΑἱΊοηο Ἠοτα ϱ98 οοπιηὶσείο ΙΑοίὰ, 
θαοά Ρρεΐος 4 ποὺὶς [ποάθ οί {αἱαυοί. 

ΡΒείπιαμι 6ᾷΟ ἀἰνίπεο ἐγακὶ ορἰγασα]α υἱίο : 
Ῥονί απίπιαι (Οιείσίυς φαφοθρῖι οἱ ουληία πο λιΌγι 
ὡοτροσί», Δί458 Λάαπιιη ου με, δες αυλίίς ἵπ ογίω, 
ΟΠ ποπάκαι νο ἱπίυσίιήπ ρδείιι6 λαῦετείῖ, 
Νας ἀπίοὶ αἰοαμίο ἀὶγὶ βογροη!ἰ» οἱ αδία 
Ροϊεσιυς, ΡοιρΗ5η, Θἱγρίδιηαιιθ ἵη νἰδεοία πιοτίθια 
ΜΙΦἱβοσί, ιιρογα ου Ιωοηίο ῥαδερτοί ἐ96Δ, 
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(Θαανίοις, µύστης τς Θεοῦ θείων τε φαξινός. Α ΙΤ Τίς δὲ χεν αὖ γνώσοιτο τεῆς, Μάκαρ, ἴχνια 
Ἐν μὲν ἀναπλάσσων, βροτέην θεὸς ἐς φύσιν Ἠλθεν, [βουλης, 
Ὦς χεν ἀεθλεύσας τε χαὶ ἐκ θανάτοιο φονῆα 

Νικήσας, γεῦσίν τε χολῇ, χαὶ χεῖρας ἀθέσμους 
105 Ἠλοισι, σταυρῷ τε φυτὸν, χαὶ Ὀψεῖ γαῖαν, 

Πρὸς ζωὴν παλίνορσον Αδὰμ χαὶ χῦδος ἀνάξτ. 
Πείρασι δ ἁπλώσας ἱερὸν δέµας, ὃν βροτὸν αὐτὸς 
Ἐκ περάτων συνάγειρε, χαὶ εἰς ἕνα δήσατο φῶτα, 

Καὶ μεγάλης θεότητος ἐν ἁγχοίνῃσιν ἔθηκχεν, 
110 Αἴματι μὲν Αμνοΐῖο µολύσματα πάντα χαθ- 

Ὑψιμέδων ὡς πἀντ' ἐφορᾶς καὶ πάντα χυθδερνᾷᾶς, 

Λἱὼν ὅσσα χέχευθεν ἀπείριτος; Ἐς δὲ σὰ τείνων 

Νοῦς µερόπων τυτθὸν λεύσσει σέλας, οἷα τάχιστα 
ΛΑστεροπὴν φεύγουσαν ἀπ᾿ Ἄέρος. ᾽Αλλὰ τόδ ἔμπη, 

150 ᾿Ατρεχὲς, ὡς παθέεσσι τεοῖ βροτὸν ἔνθεν 

[ἀείρας, 
Ἑς ῥίον ἄλλον ἔθηχας ἐλεύθερον ἀντὶ χαχοῖο. 
Πρόσθε μὲν ὠδίνεσχε βίος χαὶ χόσµος ἔραζε, 

ρα, Καὶ χθονίων βασιλία πολὺς ἀμφίστατο λαὺς, 

Οὓς μεγάλου Βασιλῆος ἀφήρπασε χερδοσύνῃςι. 
18ὺ Νύν δ' αἰνῆς χαχίης Χριστὸς ἀπὸ χειρὸς ἐρὺς- 

ἴσας, 

᾿Αψ ἀνάγει πρὸς "Άναχτα µέγαν καὶ κόσμον ἀρείβ, 

ή 
ὠἴμου δ᾽ οὑρανίης θνητοῖς ἁγὸς ἔνθεν ἀερθείς. 

ο. Ὦ να, τίς δέ χε σεῖο νόον καὶ βένθος ἀνεύροι, 
ὋὉς σταγόνων ὑετοῖο, καὶ ὃς ἁλίης φαμάθοιο 

ὑἶδας ἀριθμὸν ἅπαντα, καὶ ὃς ἀνέμοιο χελεύθους ; 

(Φ]οδῖρις, οοπίοπιρἰαέογ Ὠοί 40 ὀἰνίποτιιπι δρ]οπά]ι]ις. 
Πυηο γδβίυθγὸ Υοίθης, Ἠμιήδηδίη οἱ ἱπ Ππαἰυγαιὴ νοηὶί, 
Ὀιϊ οµπι ἀθερτὶαβςεί, οἱ Πποτίἰο λοπηὶοἱἆαπι 
γἱοίθδοί, ρυδίαπῃ [ο[ο, ἱπ[απάας Πας, 
105 (Ωανίς, ογα06 ΔΕὔοΟΓ6ΠΙ, ἀίᾳ16 οχοεἰδο ἱδγταπῃ 5µἱρίί6, 
Βυϊσυς αἆ γἰίαιη Αάαπιυπ οἱ αἱ σἱοτίαπα γονοσβΓος. 
Λά ι6γΓῷ ΔΙίθηὶ Πηθ8 Φ4ΟΓΙΤΗ οΟΓΡΙ9 οχριηάθη6, ἠοπιίποσι δ11ηι 
Εκ θμῖυις οοηρτοραν!ί, αἴᾳυο ἵη υπυπι οοἡἰρανίι λοπιίηοια, 
086-909 Μαρησαυο ἀἰνίηϊίαί5 {η υἱηα9 ἀορορυήί, 

470 Ου) Φαηκυῖπο Αρηὶ Ρίαου]α οωῃία οχρἰαςςοί, 
Λο σοι οὗ]οςιῖς ἆισ πιογια!οις ἠίηο ουεσἰυς θ65οι. 

Βετ ! φυἱ πιθηίδίη ἔμαιῃ οί ρτο[απάυπα ἰηνοριίρει, 
Οἱ συίίατυπι ρ]ωτία, αἱ πιαγὶς 4γοπ 
ΝΠΙΘΓΗΠΙ ΟΠΙΠΟΠΙ ποςΏ 4ο του] γίαρ Ἱ 
475 Ομἱ9 ευἱ, ϱ Βοαίθ, οομποβοα!ὶ νορϊρία οοηδὶ{ } 
Ομοπιοάο, ἵπ οΦ10 τ6ξΈΏΔΠΦ, οππἰα ἱηβρίοίας, οιηπία ρυύοτπος, 
ΘΦευπαυθ ἱηβηίίαπι Έενυπι οοομ]ιαγἰί 1 ]η ιο ἱπίοπάεπφ 
Μοης ΏΗΠ14Π8 πο. αθρἰεῖξ ϱµἰοηάογοπι, τοὶἰυέ οε]ογγίπιο 
Ευ]ρυγ α ποὈυία (αρίοης. Π]αά (8Π6η οδεεἱνδίπιμτη οί, 
190 ΗΠοπιῖπεπι ραβειοπίδας ἐυὶφ Είης α ἐ θυθοίυ!η ἵῃ αἱίαιη 
Ὑ]ίαπῃ 6986 ἰ(Γαηρβ]αίσπῃ, οἱ 1ρ5ἱ Πἱογέαίοσι {μἱ58ε γοὐΙέατα, α1ἱ πια]α5 ο, ί : 
Αο ἀπίεα φυἱάσοπι ἱῃ ἔεγγὰ ου]σπι οἱ πυπάυς Ρατιυσίεῦαη!, 
Ἐι ἰογθςἰγἰμ1η ΓΘβΘΠΙ καιρο ἵπρθης οἰτοαπιοίπροβαί, 

5 Ουεπι ἃ πιαρπο Πορο α µαχοταῖ ους (γαι ουβ. 
1850 Νιιπο ααἱο ΟΗείδίιιδ ο πιαπίδις ἀθιοβιαὐἱ]ἱς ποσα 1 ογιίοῬ 
Ἡυτειθ αἆ πΙβρηιιπι Ἡοροπι οἱ αἆ ΙΗΙΘΙΠΟΡΕΠΙ παπά πι γοάυμοίξ. 

101 Μύστης τε. δὶο ἀπο Εοασ. οἱ θοπ)ε[ ΕΙε. 
μύστις τε. Γεηεάἰοε]Πὶ ἵία νογίογαπἰ ας δἱ φαεινός 
υὁδεῖ σὐὐθδίαπίίγαπ , οἱ ἀῑχογαπι : Ρεὶ αἱεείραίε 
αο αἰνίπα ουπεπιρ/αδ, φαοά οοπίτα Πἱηρυς ὄΓας 
ΠΟΙΑ ονἱάθιίεί ρουσαἰ : υμάςο οογεσἰηι δἱηο 
ο λἑαἰἶοπο. (Ολο λυ.) 

107 Ὃν. ΛΙάϊΙ5 Πχ οσπι δέµας, εοΥραΣ 1114. 
408 Εἰς ἕνα δήσατο φῶτα. ΑΙ]μάοτό νἰάνίις, ἵ- 

απῖι ΒΙΠΙ., αἆ Ἰἆ αιιοά αἰί Αροςίοἶα5, Ἐρίςοφ. τι, 1, 
6Ιιγἰδίπι ἰάεο ΠπιογίεΏι Ρ6ΥΙ1[ἱ556, Ἱέ άκυς εοµάεγεί ἰν 
επιε(ἱρεο. ἵπ ΠΕΠ ΛΟΌΝΠΙ ΠΟΠΙΙΠΕΝΙ [ασίενς Ρεμ. 

471 ᾿Αερθείς. ϊο Ἰἱερ. ὅθ οἱ 905. Εάῑι. ἀείρας. 
115 Ἴχγια. Πυρ. ὁν ἴχνεα. 
116 Ὡς. Βεμ. 995 ὅς. 
177 Ἑς. Πεμ. 996 εἰς. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

οἰπιρ]]οίθασηυο οἱ υἱ5, πποάϊέαηπς ορ]οφιῖα, οἰατι9 
Ὀικοιριἱμδαιιο Ὠσαί, ἀἰνίπαφιιο δοἱα νο]ιίαης. 
Ἱμης τεπονατθ νοἰἱθυς Νυπιαηυπι Ογὶδειις ἱν νυπῃ 
Ῥτοί{ξ, ἱ Ρυβπαη8, οί 4οθγΏᾶ πιογῖθ Ιαίτοῦθιν 
Οριιε]ειη δ4ρείαην, οἱ ρυ»ίυ [εΗἱς απιαυὶ 
Ῥοφ[εγαπ] [διὰ ρὐδίυὴ, ἀεχίγλνφιο πο[απάηθ 
Οανὶ», οἱ ἀυΐσοθπι ραποία ογυοῖς 4ΓΏΌοΓΘ Ρἱδηίαηι, 
Αἰπιιο βα]ωιίίογςϱ οριιοίς αἰίο δΜἱρίιο ἱδγγαπ), 
γἱιῷ Λάαπιυτη απίίφυ γοὐδαί, Ἰησίᾳυο ργῖου!. 
θυἱηθἱἰα1Ώ ΘΧΡΑΠάΕΠς δαδογα(ἰ οοΓροΓ18 αγιθ” 
νι ηος οτυῖθ, πιογίἰαὶο ος βπίδις ογυῖς 
Οοἱἱἑρῖέ πθπις, Δί419 Ποπιίηοπι οοπερασίί ἱπ υπαΠ), 
Γι πιου]]6 πιαρη ρου ἀοίίαίὶς ἱπ πηίδ, 
Γκρυγραηής (ωὠ119 αρηίμο δἁηβιίπο 14008, 
ΑΔο δοοἰις ο πιοἰο ἰο]ίουφ αιιοἀά οἰαιβθογαί ΔΡίΓ4. 
Οι γοροτῖγο ἵμα., Όοπο Βοχ. φυοαί αὐάἰίὰ ιποηίίς, 

(ωἱ ρἰανίιο ρυίίῶ, οἱ εορηἰ(υ5 οιμηίς {910 

Ρ Εδί μΗπιδγυς, νεπίίφιιο γἱω 1 ᾳυἱδ ΠὐΦΕΟΓΘ πιαρηίἱ 
Ατάυα οοηςΗ! γυγ8υ5 γοςιὶρῖα ροροῖί Ἱ 
Οπμροίεμα, αἱ ουμεία  γἱάθθ, οἱ ουοίὰ ϱυΏθγηλς, 
Ο8ουπαιο ἡῖο πιυπάιις οἰαμά(έ Ἰαἱἱδαίπιας. ἕω ἐο9 
Νους Πομαίπαπι ἀθῆχα ὑγονὶ ερἰοπάοτο γοίυ]ροι : 
Νοη 5εει5 4ο Γυ]ρυγ ταρίόυπι, ααοά ρτοιῖηας ογέυσα 
Ῥτοιίπυς δπιοσ]εώς, ρογθιγἰοίαφας ἠαηίπα Ιηφαἱε. 
Νθο Ι8ΠΙΕΠ Ώου ἀὐίσιη οδί, αμἶη ρος ἕνα νυίησγα 
Πούὐάϊια ἠἱυογίαφ [αεγίέ, γἱίσφιιο ρεἰοτ ᾖ[ωουἱς 
Βογά]θιδ οχοιβαῖδ, νο πιθ]ἰογο ΓΓΙΔΠΗΓ. 
Δυ ρρίς ἱη ἕεγγα θρ8ιρφεὺαἰ οοιπίπα πυπάως, 
Αίυο ἵημειιδ ΠΠ! οἱηρεῦαί υγρά ἔγγαῦπυπι, 
Οὐ4πι να[ος 4 ΠισΏο ἀἰδίγασίαπι Ἡορο ἰοησῦαί 
Νυπο αὐίδιΏ [Φύή0 γἱίογυπῃ ριγᾳβίίο (ίσης 
Ετιγασίαι, Βοβὶ, πιε]ἰορίηιιο βδθορίέ φγο. 
Π]ιά οοπη μή, οοΓίΓΑ Ἀου πιογἰαἰίθιις αΠετε 
ὀρ]ομάίαα γἱτβηίιας,; ἱευγ Δες ἐἰ]μά, αἱ ἰθία 



55] 

Κεἴνο γάμος µερόπεσσι, τὸ δ' ἀζυγίη θεοξιδής, 
Κόσμος ὁ μὲν γαίης, ἢ δ' οὐρανίοιο χορείης, 

Ἄπνοα δ' ὡς πινάκεσσιν ἀν]ῆρ εἴδωλα χαράσσων, 
390 Βαιοῖς μὲν πρώτιστον, ἁμυδροτέροις τε τύ- 

[ποισιν 
Εἴδος ὑποσχιάει πειρώµενος ' αὑτὰρ ἔπειτα 
Ἀρώμασι παντοδαποῖσεν ὅλην ἑστήσατο µορφήν; 
Ὡς ἄρα παρθενίη Χριστοῦ λάχος αἰὲν ἑόντος, 

Πρόσθε μὲν ἓν παύροισι φαείνετο, χαὶ σχιόεστα, 
19 Μέσφ᾽ ὅτε καὶ βασίλευς νόμος, χρώμµασσιν 

[ἀφαυροῖς 
Φαινομένοις, χρυπτόν τ ὀλίγοις ὑπελάμπετο φέγγος. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ χαὶ Χριστὸς ἁγνῆς διὰ μητρὸς ὁδεύσας 
Παρθενιχῆς, ἁδέτοιο, θεουδέος, ἀχράντοιο 
(Νόαφι γάμου χαὶ πατρὸς ἐπεὶ χρέος Ἶε γενέσθαι), 
300 "Ηγνισεθηλυτέρας, Εὔαν δ' ἁπεσείσατο πικρὴν, 

Ποο πυριῖα Ιοπηϊηίρις, ]αά νὶταϊπὶ 

ΣΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ἩΜΟΒΛΙΙΑ. σος 

Α Καὶ σαρχὸς δ' ἀπέπεμψε νόμους, µεγάλοις τε λόγοισι 

Πνεύματι γράμμ᾽ ὑπόειξε, καὶ ἡ χάρις ἐς µέσον Ίλθεν' 
ΔΗ τότε παρθενίη στράψεν µερόπεσσι φαεινη, 
Λνομένη χόσμοϊο, λύουσά τε χόσμον ἀφαυρὺν, 

20ὺ Τοσσάτιον Ἱπροφέρουσα Ὑάμρυ βιότοιό τε δε- 

[σμῶν, 
ὉὩσσάτιον Ψυχἣ προφερεστέρη ἔπλετο σαρχὸς, 
Καὶ χθονὸς οὐρανὸς εὐρὺς ὅσον βιότοιο ῥέοντος 
Ἑστηὼς µαχάρεσσιν , ὅσον θεὸς ἀνδρὺς ἀρείων. 
Καὶ χορὺς ἀμφὶ ”"Αναχτα φαεσφόρον ἵστατ᾽ ἁμεμφὴς, 

210 Οὐράνιος, γαίηθεν ἐπειγόμενος θεὸς εἶναι, 

Χριστοφόρος, σταυροϊῖο λάτρις, χόσμριο περίφρων, 

Τεθνηὼς χθονίοισιν , ἑπουρανίοισι μεμηλώς, 
Λαμπτῆρες χόσµοιο, διαυγέα φωτὸς ἔσοπτρα, 
Οἵ Θθεὸν εἰσορόωσι, χαὶ ὧν θὸς, οἵ τε θεοῖο. 

32ΙὔΔεῦρ' ἄγ',ὅσαι πλευρῆσιν ὀμόφρονες, Ἠδὲ γάµοιο 

ας Ό9ο αἰπη[]]ο ρτοςι](ε, 
Π) τοἰ[ιιτὶς ἆσοιθ Αιπὲ, ἰδία οσ]εριῖο οἰιοσί. . 
Οεπιαάπιού πι ρἱοίος ἱπαπίπιος (αυυ]ΐ5 ἱσιασίπος ἰίπους, 

190 Ι.ενίριφ ρτίπιυηι οἱ οραςοἰοσίυις 
ερρρίθπι αἀπιῦγατς ἰοπίαί; ἀεϊπάρ 

ποῖίς 
γοτο 

Ουπη! οοἱογΙπ] βΟποΓ ἰοίαίη αναοὶν]έ ο[βρίθιη : 
οἱο γἱγαίηίίας, Οἡσὶςεί ΡρᾶΓ8 66πιρος οχδἰρἰθη[ἱδ, 
Ρεΐι6 φαἱάεπι ἵπ ραιοῖς γἱἀθαίατ, δἱ απιυνὶδ αὐάῑ(α ογαι, 
195 Οιαπάϊα Ίος οοἰογίθιφ οὐφοιτθ αρραγοπίῖ νι 
Περιιανίέ, οἱ οεευίας δρἱοπάος ραυοῖς αΠυίοίε. 
Αι ροδί(αη ΟΗσ]δέις ος οαδία ίτο γἱγρίπθ, 
ἆ μαι εχροτίο, Ὀδο αἰπι]]], ἱποοηιαπιίπαία Ργοάίοης 
(Νεοθςθθ θοηίπι ογαξ, υἱ οἶπὸ πυριίΐς, βἶπο ῃαίτθ παδεθγοίυγ}, 
200 Βαποιἰβοαν]ι Γοηιίπας, Εναπιαυθ 4εδσύαίη γερυ((ε, 
Εί εαγηίς Ι6μεν τοπιον!ι, ας ρθ6ς π.. ρισῤἱοδἱοπόια 
δρἰσἰευἱ ορβδΙέ Ιοτα, γοπἰίηιο {π πι 
Τυπο ρεοίοοίο γἱγρ]ηϊίας τποτια[τῦς 

ἰσπι ϱγλ!ία : 
Πἰαχίί ορ]οεπάϊἰα, 

Βου]υία πιπάο, 46 τωυμάιισι ΙΡ ΙΠΙ φοἱτοιδ, 
205 Ταπίο ργβφίιπί]ος πυρεΐ9 ασ νἱ 
Οιαπίο απίπια ΡΓΦΦίαί ϱ4:Π6, 

(8 νἱπου]ῖς, 

Ειἰ (ουγη ἠαέυπι οΦίσηι, οἱ γίια Πἱἰαί9 Ι 
310411 δια ὐἱ{ἱ9 ἱνραίογυπη νἰέα, δἱ Όσοι Ἰοπιίπο, 
πο οὐύΓς οἶγοα Ἡοροεπι ἰμοῬ οἰγουπιβαθηίειη δίουίε μαηππλου]λίω5, 

2ἱ0 ϱᾳἱθδίίᾳ, 6 ἵθγγα ΡΓΟΡΘΓΑΠΕ βορί Ρεις, 
Ομε]ι]ίος, ογαοίς οω]ίος, πιυπάἰ οοπίσπηρἰος, 
Μοτίιιυς ιογγοδίτίυθ, οσιἑθιίοιις ἀθάίέυς, 
Μιπάϊ ἱμπιίηα, οἰατα [αοἱς δρθου]α, 
Οἱ Ώουπι οοπἱοπιρ]απίαγ, 4ποτυπι Όθις οί, οἱ αἱ Ὁοί ευηε. 

315 Εἰὰ ομἱίο, 4Εβουπαι6 ἐλδἱάσιυσι Ιαυφαίίς, 4ο πυριίἰ6 

169 Χορείης. δἱο Ἰαῦθηί (Γ65 Ἠδσᾳ. Όπις χοροῖο. 
ΕὐΙἰ ΑπἱδΙη θεοῖο. : 

189 "Απνοα δ' ὡς. [ιὰ8ε]ο]. δἱ Ώου οσὶᾳῖί πείταν,. 
Κάῑι. ὡς δ' ἄπνοα. (Ολιλ0.) . 

{91 Πειρώμεγος. Δίο Περ. 59, 996. ΕάῑΙ. τειρώ- 
μενος. 

100 Κρυατόν τ'. Βομ. 995 χρυπτὸν δ.. 
198 θεουδέος. Πηί. θεοσεθοὺς. 
200 Ἀπεσείσατο. Ἶϊα Οἡρ. οἱ ἀπο Ιυρρ. Εάῑῑο 

ἀπεπείσατο. 
3215 Ἔσοπερα. Πορ. 090 ἔσωπτρα. 

πετα]ώ ΥΕΒΟΟ. 

Νυπιηῖς οί απ, Ἰαίρήπς ρα{οπίῖς Ο)γπηρί, 
Ε νοτο ἵπ το μηῖ5 ριείος μπα σογρονα ΠΗβΙΕ, 

Ου5ουγίς Ρα οσα ΠΟΙΑ Ἰονίθδηπο Πρταί, 
δλος [υγπιίς θε οί οπμηήρσπος μάς Όκεά ορἱοςς, 
Λίηνπε ορ» Ἱποσρίνπι υμποτῖς Ρο οπηπίνας ατα: 
5ίο φποφο γἱγριηίία, Πναρπί ρα:ς Ἱπογία Ομ], 
Απίο (ή ἠεπα ΗΗΥσ8Ο ἴπ ρομοἱς ερἰσµάογο πιο ης, 
Όσην Ίοχ {ατα ἀατοί τογεῖς, οί ἵπ οτῦς νίμετοι, 
1 νιριῖ5 6ρθο(αη πομς, ρασἴκαπο Ποσροί 
1. 018 πα ΠΠίογμς γα ίσος ρόποίσαγο πἰοπηίος. 
Αι ροδίηυαπα Οίας ρος οπβία. γῖκοδγα πηπΙΓῖΒ., 
Λύδιο ρηΐτο οἱ σος, νέα ῥτοµερεκς η πας 
Ἱ αδγαγ{ὲ πομ]οῦγο ϱοπς, ΡΓΙΠΙΚΙΠ(πο ΡαΓοµί 
Βορέε, οἱ οπγηῖς [όμος πὑδοσίσγο [δε], 
Βρινεοίμ ιο πονο θιηλίίς έενα μφευς, 

. 

ὰ ϱ6 ἵν μεθάίααι τοπῖε: (ωπι ἀεηΐφιο ποδίτο 
| έ : ἱυπιίηο (υἱοὶε, 

| ὃρολὰν φον οκλτν νοία αν βιυπάο; 
ὐπηυἱλσια.| θχεευρόγαπς, οἱ τησυ]ο τιία., 
Οπαπίυ 8 ε. οαγηὶ ριΦ ία, οοΏτοσάψιιο οα]ἰ 

Ἆ. (μαρίοφυο ΓΠιραοἱ 
'"αοίοηίήίυς γυπι οί, 
. ΑΟ οἱιοσυς Ἰηρευς, 
ω Ιωϊδοίπιυις απ)δ1έ, 
Ψ 69906 ΙΛΌΟΓΑΠΡ, 

Φτής, πυπάϊἰαιιο γυθη!]5 
Ψ εΦΙεκίῖα πευίο, 
Πως υς (μἱρίάα πιπά! : 

τω8, θεπι 66ύΛοΓ6 βλ δὲ. 
.υιαἱαπιςς, ἸφάφΦιας )1βαίκς, 



μ.ο ὁ ὀΠΕσΟΠΙ ΤήΕα,. ολλιινύμ 105 1. το ος σλ. ι 

Μνστίδες, ὑψικάρηναι χαὶ ὄμματα γοργὰ φέρουσαι, 
Καὶ χρνσὺν λιθάχεσσι µεμιγμένον εὐχενέεσσι, 

Καὶ μαλαχοὺς ἁπαλοῖσι περιῤῥεθέεσσι χιτῶνας , 

Λέξαθ) ὅσα θνητοῖσι γάμος χαὶ δεσμὸς ὀπάνει 

ο) Κέρδια, χαὶ μετέπειτα χαλέσσοµεν ἄξυγα µοί- 
[ρην. 

Αἱ μέν τοι ἐρέουσιν ἑπίτροχα φυσιόωσαι ; 
Κέχλντε δ᾽, ὦ φίλα τέχνα γάμου, χθονίων βασιλΏος, 
Ἡμεῖς, ᾖσι µέμηλε γάμος χαὶ δεσμὰ βίοιο, 

Ανδρομέης Υενεῆς , χαὶ αἵματος ἡμετέροιο, 
993" Ὃν Πάϊς ἀθανάτοιο Πατρὸς ἑστήσατο θεσμὸν 
Ἑξέτι τοῦ , ὅτε πρῶτον ᾿Αδὰμ πλευρῇ συνέδησε. 
Καρπὺν ἀπ᾿ ἀνθρώποιο πέλειν βροτὸν., ἐκ δὲ Υόνοια, 
Καΐπερ θνητὸν ἑόντα, µένειν σταχύοντα τέχεσσιν, 

Α Τόνδε νόµον τίουσαι, ὁμοζυγέην τ᾿ ἑρατεινὴν, 

970 Αλλήλαις συνέδηµεν, ἐπεὶ χοὺς ἐκγενόμεσθα, 
Χοῦ νόµον 1δὲ θεοῖο παλαίτατον ἀμφιέφουσαι. 
Καὶ γὰρ δὴ φύσιες μὲν ὅσαι λάχον οὗρανὸν εὑρὺν, 

Αζυχέες, παθέων τε χαὶ ἀργαλέων µελεδώνων 
Κρείσσονες' ἡμερίοις δὲ γάμος καὶ δεσμὸς ὄνειερ. 
Φῦ0 ᾿Αμϕότερον, πτόρθων τε φίων, καρτ τ 

Φ ᾖ[ἑρατεινῶν 
Ῥίζα τε καὶ βιότοιο µελίφρονος ἐσθλὸν ἔρειαμα. 

Πρῶτα θεὸς πάντων γενέτης. (Καὶ ἴλαθι, Χριστὲ, 

Σεῖο νόµοις καθαροῖσι παροίτερον Ἡ τοπάἀροιθεν.) 
Τῷ δ ἐπὶ δεσμὸς ἔρωσος , ἐπεὶ χαὶ γαῖα καὶ αἰθὴς 
910 Καὶ πόντος τεχέεσσι, Υάμον δώροισι, τόθηλεν. 
Εἰ ὃ) ἐτεὸν φοίννξι κόθω νόμος ὑψωιόμοιαι, 

Ια]αίαο δεἱἷς, φὖτν ο υ]πιο οχραὲ οοΊοεᾳαο βγ0εαςος ρογἩΐς, 
Λο ααγυπη Ιαρίάισης ρογποἱδίπη Ῥτείίοδ]ς, 
Ω 13η 1169 πιο] οι γοςιῖυυς ἀθίιεαία ππεπαυγὰ (εις, 
υἱοῖέο αιιοί οἱ αααβία μιουια]ίνις οοπηυἵαπα οἱ νἰποπίσιη οὔεγδοί 
3320 (οπιπιοᾶα, ἀείαάο γουβδυΐφαιις ρατίοπα ]μί δχρυτίοπι. 
Λο Ι]] αυἱάθπι αἷο φησι ἐωτα με Ἰοφυεπίνς: 
Αιιζϊί6, ϱ οἴιαγα δοῦυ]ες οοππυ υἱϊ, θδγτεοεγίτπῃ τορίς, 
Νοε, αι οιι6 οι επί πηριἰα οἳ το νἱπευ]α, 
(επογα]οηίς µσπλαῃα οἱ αληκυ]ηΐς ποσισὶ ερόν 
Φὸ2ὺ Ομ ΕΗίά1η οὐ φἱογπὶ Ῥαϊπς Εῆίΐοι 
οἵπα Αάαπιυπι οοδί5 ργίσιυση ουἠσηςχέ, 
Όι (γισέὰς ος ἠοηι]ηθ Ἠσπιο Παφοξτοας, 4ο Ρ0Γ ᾷΟΠΘΓΦ{ἱΟΠΟΒΕ, 
μήν πιογία]ς οβδοί, Παπεγεί τη οο0οῖς, αἱ ἱπ σρἰοα : 
Παπο Ίερεπι οἱ απιαὐἱ]6 ουπ]υβίυσι πιλρη(αοἰοπίρς, 
900 Μιίσατο οοπ]υποοΒθμα θδοίδπους, θἱ ααπἱα ϱ ὀοττὰ οτ]ρίινεη ἱγακίηιυις, 
Του ΡΒεΐηυο Ίθρεπι απιφιἱσθίπελι αρίοεὕπουτ. 
Ναιυγς οπίπι αυ Ἰαέυιή οσα ϱουε]ίο ουη!, 
δαρὶ οχρογίος θυΠί, 46 ρλρδἱοηίνας 6ἳ εηθὶοκιίς οοἱ ισα ρί δι 
Ῥιρεγῖογες : πηογίδ/(ῦιις αυίσο οορηυΡίυκα οἱ νγπου]ωπι υἱ ία 5ιµπ. 

Ὀιτμπιφιιο οπίση Ίου Μαλβφη, υὲ οἱ ἀν]οίσσα Ραπιογ οἱ απιλθίΗκηι 
ΕγοσιΗπῃ γαάἷχ αἱῃί, οἱ ἁωιοίο νέο ἵπππι Ιάυπη. 
Ρείπιυπι Όδις μηἱγδΓδοΓιΙπα ϱοηίίοτ (ὠΠησιο, Τ9νο 
[οβίδιις Γι» δαηο(19 ἱπιρεπδίης φυση οἶίσι). 
Ιποθί δυί6πι υπίνοςθο γιπουίπι απιοῦίς : οἰφυήάστα ἔουτα οἳ αέ]νοε 
344) Ει ροπίυς οοὐοῖε, αυ οοπηυοὶὶ ἀοππι εοὲ, ο Πογεθουμ. 
Ομοἆ εἰ Υογο ρα πιῖς αἱι]οστοίᾳ ἑηθεί Ίος απιοτἰ», 

210 ἩὙγικάρηναι. Βΐ6 (τε Ἠομᾳ. Εάι. ὑψικάρτνα. 
318 Περιῤῥεύέεσσι, Τοῖς µέλεσι, Ρροείῖςσα ἱἱοθηδα, 

γοχ οοη)υοέα. 
219 Λέξαθ’. Ἱία ΟΗἱρ., 0οἱε]. οἱ Πορ. Ράΐὲ. πιεπ- 

ὧοθφο δέξαθ', 
935 Ἡσι. Όμο Ἆοκξ. αἷσι. 
990 Π Ἱευρῇ συνέδησε. Πιερ. 990 πλευρῆσιν 
σε. 
Ἱ Ἐκ δὲ γόνοιο. [δμμ. ἆπο ἐκ δὲ γάμµοιο. 

3») Ὁμοζυγέη». Πυμ. 69, αἱ Οωἱς]. μουνί, 
300 Ἀ.11ή.αις. Ίνου Βρε. ἀλλέλοις. 

954 Φύσιες. Ἀοεσμ. 995 τν. 
357 Καὶ Ἰΐαθι, Χριστέ γοτηα 86ησ5. ολτοη 

ΒΙ]]ο γίδα διιπί; 64/19 ἱη 5ὐ4 γοτεῖοηο οχρυπρεκὰ: 
ἑαάϊσατίι. Θυπφ. (41Π6Π πΟη ολγοηίς ἐῖς οηίτηῃ, οἱ 
Οοπιρεβσὶο γἱάδίμν, αηιεοεσιηαξ απο ορροαὶ ρι- 
ιόγαί, ΠοπΌρο Ἰὶς πλ τἰπιουἡ αλυόνας, ἱπφευίς 
ΟΙιὶκιο υἱηρϊαἰιωιὶ ρἰυσίσηυο ὀρίταδὶ, οφυοά α ο. 

.Ροεία ταρθἰίτε. Ἱπ πιδδ. ορ. η. τοῖς σοξς νόμοι 
φλέον ἔμπροσθεν ἣ πρὸ τούτου. 

309 Τῷ δ᾽ ἐπί. Ωοἱεί. δ1ρ. Μπ. ἐπὶ τούτῳ δὲ. 
38Η Φοίνιξ. Υἱάε ΡΙ1π. 1ἱδὲ. καί., 9. χειε, ο. ἐ- 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΡΣΙΟ. 

Ου ευ υ]ίπιο οαΡριἱ ροτ](]5, υι]έπεφ6 ΡγυςδοςΒ, 
ηἰοκίυπηφυο αυΓηπὶ βειπιηῖς, 465ς πιο υμς αΓίυΒ 
Ὑδείίδιις ἱπιορίτῖς, Ργυἀ κο, οἱ ἀῑεάε ρΓ]πιο, 
θυ5 Όομα εοπ]υρίηπῃ ρασίαί, ας οθηπιοὀα ροίοί; 
Ρουί αιάθπη ΙπιμρἰΦ ρτο 86 φιιοᾳµ0 ἀἱουτο ραΓεἱ 
Καθ δεί. Έγρο 1]. ἱαπιίάο οἱο οἵ6 Ιοᾳυδηίυς : 
ΑυΙίθ, ο ἀμ]εῖς Ηια]απιὶ οἱιαεἱθθίπια Ρτοῖςς, 
Ομἱ ἵογγᾶπη Ἱπιρετ]ο (6ΓΤΘΕΠΔ4 16 οχποῖα ρυ)οΓηαὲ. 
Νο8, ο μ/διις οθί ου Γ8 (λλήτηυ ιλατοία ιο νοἱωρίαθ, 
Ι.8βοπι, 4ἱ41Ώ ᾳεπετὶ ἨΗΙΙΘΩΟ ποδίτοηυς ογυος! 
Αιμιλία Φιογπί βὐλοίαοβ βαποιἰρδείπια ἠχίι ... 
(1πάε ὁχ 41ο ρείσιυπη Ιαἱοτὶ οοπ/Ώσ]έ ΑΠΟ 
Ρεπίκεαυιη Πἰυσι Αάαιμσοι, θἱ ουσ καοοϊανὶέ 

αἀθπιρία., 
Νόπιρο οποια εί οτοάμοαὶ Ἠοπο, παίοθας 

.ετυδμάο, 

Ώ Μοτια!ΐς Ἱέοοί ἵρδο, ἔππιοπ αἱμὶ ῥεοταροξ σνυπη, 
Όι οοἱεῖ ἵη νἱγίάἰ πενἰσέεφοθτθ βεἴηδεα αγ]οία), 
Παπο Ίεροπι δὲ ἰια]απιὶ ρεηἰα[ία Ίαγα οοἱεηίος, 
Ὑ]νίπιας Ιηΐογ ηος [απούίπι, (6εΓάυ9 ογθαί58 
Ληίίφυαπι οθᾳυἶπιυς ἱεροπῃ (εγγαηυθ Βοίᾳας. 
Ναπι πρηίθ8, (8 είμαι μαὐϊέαυί, ϱδὀάθεφυ θείας, 
ϱοπ]υρίς εχρεΓίεΒ γἰναπί, Πιοίµδηυο, ϱ(άνεσφωο 
Ἱρπυγαπί οµγ.8. Μογίαἰ ϱαημἱπο οΓοιἰς. 
μἱο οοη]ωρίση θδί, ΓΑΙΠΟΓΗΙΠΩ οθγίδηιις γαύἷα 

Ῥμ]οβγοσαπῃ, ἀμ]οίφ νι ουἱυΓηεηῃΙΙιθ ἀδοιθφας. 
Αο Ρωμ Ώουβ θ8ί γεΓΙπῃ ϱοποταίος θἱ 4ος 
«(9ἱ9 [αοἡἱ{φ πεί, ΟΡΗἱΒίθ, (1386 ΠΑΙΩ Ώοῦ Ώςρο Ἱερο 
ΕδθῬ τιαβῖς ΡυΓας Πυ]ίο, αµα. 1Γ1 ροίογα) : 
Μοσχα απιος εἰ Εμπἱαπιάβ; παπι ἵοττα, οἱ Ροπίης, 

Μιιµογε «ομπυυὶἰ ργυάμεία ρτοῖς ντο. 

-ῦ αν -- ” 
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ΛΑ Τίς θηρῶν κατέλυσε βίον, καὶ γαῖαν ἀράσσειν, 

Ἑρνοχόμων παλάμησι βρύειν βοτρυώδεα χαρπὸν, 
Εἰ δὲ καὶ ἐχ ὄνάδος λίθάχων λίθος εἰς ἓν ἰούσης 

Φ!5 Τίχτεται, ὡς ἑνέπουσι λίθων ἐπιῖστορες ἄνδρες, 

"Ἔστι χαὶ ἀφύχοισι γάμος καὶ δεσμὸς ἔρωτος. 

᾽Αλλὰ τί µου ξείνων φιλότης μύθων τε πόθων τε; 

Δέρχεο τὰ µερόπεσσι Ὑάμος πόρσυνεν ἐχέφρων, 

Τίς σοφίην ἑδίδαξε φίλην, χαὶ βένθε᾽ ἀνεῦρεν, 
900 "ύσσα χθὼν, ὅσα πόντος, ὅσ᾽ οὐρανὸς ἑντὸς 

[εέργει; 
Ἑϊς πτολίεσσιν ἔθηκε νόμους ; καὶ τῶνδε πάροιθεν 
Ἑίς πτόλιας δ᾽ ἀνέγειρε, καὶ ηὕρετο µήδεσι τέχνας 
Τίς πλῆσεν ἀγορὰς χαὶ δώματα, χαὶ τίς ἀγῶνας ; 
Ἑϊς στρατὺν ἐν πολέµοισι, καὶ ἓν θαλίῃσι τραπέζας; 

455 Τίς χορὸν ὑμνητῆρα θυώδει πήξατο νηῷ; 

Καὶ φυτοερχείην ἐδιδάξατο , χαὶ ελάγεσσι 

Νῆ᾽ ἐπαφΏκε µέλαιναν ἐπειγομένην ἀνέμοισι ; 

Τίς γαῖαν χαὶ πὀντον ὑγρῇ συνέδησε κελεύθῳ 
90 ἹΝόσρι Ὑάμου, τὰ δὲ πολλὸν ἀπόπροθεν εἰς ἓν 

[ἄγειρε; 

Καὶ τὰ μὲν ἐνθάδε, τοῖα. Τὰ δ᾽ ὑφόθι, πολλὸν ἀρείω. 

Αλλήλοισι χέρες τε καὶ οὕατα καὶ πόδες ἐσμὲν 
Συζυγίῃ. Διπλοῦν δὲ γάμος χαὶ ἄναλκιν ἔθηχε, 

Χάρμα μἐγ εὐμενέεσσιν , ἄχος δέ τε δυσμενέεσαι. 
905 Ξυναὶ χαὶ μελεδῶναι ἑλαφρίβουσιν ἀνίας ' 

Φυναὶ δ' εὐφροαύναι γλυκερώτεραι ἀμφοτέροιαι. 
Τερπνότερος μὲν πλοῦτος ὁμοφρονέουσι τέτυκται/ 
Τερπνοτέρη πλούτοιο δ' ὁμοφροσύνη χατέουσι. 
Κλπῖς δ ἀμφοτέροισι σαοφροσύνης τε πύόθων τε 

Όι πιβδοι]ιις οἱ [απιίπα νθγπο ἐδιπρογς πηδείίοιὶ 
Ηογι]αηογυῖ πιαῦ ργφίδγαηί (Γυάαπι ΓαξδίούδΗΠΗ, 
δἱ ος ποῦις ἱαρίδῖριι Ἱη 6πυπι οοοιηἶῦυς Ιαρίς 
313319 Νασοῖευς, τη δαοοτιµή αυἱ Ἱαρίάσσι οοἰθιμίαπη οαἱίοιή, 

υηΐέ οἱἵατα ἵῃ γεῬιις ἰηαρίτηίο ηηρεία οἱ γ]ησοιήυπι απιοτὶς. 
δε ᾳ]ά 6Ρ0 ΘΧΙΘΓΠΟΒ 66ΓΠΙΟΠΟΘ.εί 31068 ῥεγδε(υος Ἱ 

γἱιἀε, φαἱἀ ργῷςίεπί ἠοππϊαηίθυς παριἰα Ργιάοηῖος. 
Οιίε φαρἱεπίίαπι ἀοουῖε Τ φαἱφ ῥρτοίηράα ἱπνορῆρανίέ, 
200 Οι5ουπηιιο ἴθετα, φΗ12ομη( 6 πιατὶ, 4πδευη(πο οΦὶο ἠπο])ιν]ιήή ως Ἱ 
θυἱ5 υτυῖοιιρ Ἱερος ἀθά[ί, οἱ αμί6 Ἱερος 
Φιυΐδ τος οοπάῑέ, θἱ ατἱος πιοι{8ηάθ ἠηνοπι 
Οι] (οΓα αἱ 40πιοἙ ἱπιρ]ονίέ, φις Ραφοίτας Ἰ 
Οἱ οχκθγοῖέυπα ἵη Ὀο][ἱ8, ϱὲ Πιθησας ἵπ οοηυἰνίίς Ἡ 
300 Ουἶς οποτυπῃ Ώγιπηοσιίσι οαηἱογοπι ἵῃ ἑεβνρίο φιιητίηις ῃογ[αθο οοηφ (αι ἳ 
Ουἱ5 (εγΊπαπι γἱγοηήϊ γαίίοηοΡα ΤεΡΓΟΒΑΙέ, θἱ ἐῶ5Γ1βη 9596, 
Αο Ρ]αηίας ἵηδεγςτο ἀοομίί, δἱ πια! ]νινς 
Νατοεπῃ ΠηἱρΓαΠα ἱπηπιϊθίί γδηίς ἱπιροίοηάαπη Ἱ 
Θι]ς οἷηο πρι] ἔδγταπη. οἱ ος μεπι]άα φθα01ί4 

η] 300 Οοη]ιηςίέ, 4ο τοπιοίἰρ 8 ἵη ΗΠΙΑ ἀθγίησαι 
Αιφιὸ Ίο φἱάδπη ἐ.ΐ. (1 νοπο ευ Ηπηῄς, Ίθηρε πιθ]ίογ.. 

Νουίς ἱπνίοβιη πιαηί6 οἱ απθς 6ί ροἆθε ΦΙΗΛΙΙ9 
Νυρίίαγαπα µοποεβοίο, φις ἀρίαπι γοῦσς αεγιιηὶ, 
στ μας δ4ΠΟ απιὶοἰς βαιήίαπι, οἱ λη(μι]οῖς ἀοίοτοπα ργαφίαμί. 

(οιηπημιιῖς φο[]ἱοἰίμο ἀθίίη(ε ιποἰοσιίας. 
Οοιππιιος ]μουμάϊίαίθς ο ηξ υἱγίαινο θυανίογες. 
Σιζμμάίοσοθ βωηί ἀῑνίέςε οχ οοποοτγάϊἶα, 
ἀπουπόιος ἁἰγ]είς οοποογάἰα 9 αἱ ἀῑνίος πος δμυέ: 
Οἡαγὶ» υἱτίσᾳυθ οἱ σοαθα1ἱς οἱ απαοτὶρ 

Φἱ Ἡινυμέγους. ἵια (ο Πδεςρ. Εκ. πηΥνυ- 
ος. 

34{ Ἐκ δυάδος. Ῥὶάο θμιηά. δΙΠ., Ηῦ. σσκσνι, 
οαρ. 18. οἱ δοίἱπ., ορ. 56. 

3 ΗῦΓετο. Οοἱρ]. εὕρετο, ΟἨἱᾳ. εὕρατο. 
3υῦῦ θυώδει. Οοἱρ]. ο.ρ. [ἱπ. ἐντεθυμιαμένῳ. 
37] Φυτοεργείη». Βορ. 995 οἱ Οοἱε]. φυτοεργίαν. 
2υὸ Ἐπαφηκε. Οοἱρ]. ἑφέηχε. Ττεν Περρ. ἔπ- 

έθ ΧΕ. 

.. 303 Καὶ πόδες. Όιο [ἱ6ββ. χαὶ σθένος εἶμεν. 
3204 Χαῖρμα μέγ. ΑΙιυάϊι α Π]ιά Οάψεε. 2, 184 : 
ο τάς αι ἆ Ίγεα Αυσάνιοοοι, 
Χάρματα ὃ᾽ εὐμενέτῃσι. 

305. Ευναὶ χα. ἐεμ. 39 οἱ (Οοἱς]. ᾷυναὶ μέν. 
Βερα. 990 οἱ 996, ξυναὶ δέ. 

ΜΕΤΠΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Οιήπ, δἳ γοῦα [ογιπέ, πθο βαΊπια Πλ ἱηὶς τρείς. 
Ναπιρσθ πιαγ](αί ουῦ τογπὶ Μεπιρουϊα Ίογααι, 
Ερτυρῖον ἔμιη ἀεἰπάς φοἱεπί ργοάοετο [ταςίαδ. 
Ουοά ϱἱ οί ος οοἶίι ΦαχοΓόΠΙ ϱ4χ4 ογδλη!υς, 
Ὀὲ πιεπιογαη!, Ιαρίζ στη αυἴθις οδῖ ρογερεοία {[αομέας, 
Βος “ποσιο ἰαηρίί ἆππου πἱρὶάὰφ6, νίιαφυο οβΤ6ΠΙΘ8. 

Όροι] ηυἱἀ οσο θχίρΓΙιο τυγ]ήφ οοπρ]θοἰος 2Π1ΟΓ6ς Ἱ 
ῬετθρίοῬ ]πομπάς (παπι εἰμί πιυπογα εάν. 
Ουἱς ς«ορ]ιῖαιη ἀοουίε 1] ηυἱς τερροςί{ αὈά]έα οιηοία, 
Ου πιαγο, αἲις (ος, εωἱππιημο νοἰα)ρί]ς οἶφιιά]ί ] 
Οι6 ργανίθις οἶαγας ἱηδέγυσχὶί Ἱορίυης μ185 Τ 
ὁρρίάα φμῖς βιγιιχἰ! Τ φπἱθ ἀοσίας αἰμὴή{ αγι6β 7 
Ου15 [ογα, οπἶαυο ἆομιο ἱππρί]δνϊί, αμἱθνο ραἱς- 
ὑοπηυν]νῖς ερα!ας, αγπιΔία Ώο]]4 οοογίθ, ᾖ[δίγαρ, 
Οιιἱ6 οΦ!µσιο, Ὁαὶ ργαορηῖα ΠΙβρΡΏΝ «απουίος Ἱ 
Φιῖς είπε εομμαῖο νἰίάΗΙ ΙπύΓομη!! {ογιος 

Β Ὀορυίΐε, οἱ ἀοσοπ]ὶ ργοςυἱπάσγδ ΥΟΠΊεΓε ἰδυσαην ἳ 
θυἱ9 Ρἱαηί5 8ο656:6, εἲ ηΆνεπῃ ουππ(ῖεγο ρυη!ο, 
Θι]οδιίοπη ροἰἰάας γαρίάΐς αυἱοπίνας αήας Ἡ 
μα ΠΙΑΓΘ σίΠη ἑθρείς υπάοφο (γαι ντ]ηχ]!, 

ἓι πηη]έαπι ἱητετ κο ἀἰπ]αποία οἱεπιοπία ἠρανὶί Ἰ 
Αι πὸ ργῶβοηίὶ ἰαηίμπι Ργοάθξςο ραίσίηγ 

ον] αβίαπῃ νἱία, πο Πίο δυα οοπηπιοι]α βἱκίτ. 
Ναπι απδγίία Ἠσθ πυ]ίο πιλ]οτα δυρεγευῃ!. 
Ργῷοίαί θηίπι μὲ ποῦὶδ διιΓο8/ 16 ΠΙάΠΙδ(ο ντἱοῖδείιη 
Αἴφιιο ροἀες οἴππυς : ἱαπριθηίος εοτροσίο αγίιι9 
Βούοταί, Ἰηφεπίίαιο Ιιορί]α ουγάα ἀοΐοτυ 
Απεὶιϊ, εί οοπῖγα ἁἰδμπη]έ αιηϊσος : 
ΑΠΙειἰ6 αηἱπιῖς οοπιπιυηῖθ οαγα πηοάείς: 
Βεἰδείαίᾳυο πιαρῖς ουεπαιιπῖς υἱαπ]αυθ νοισρία5. 
(ναί]ος ἵ (λαἱἰδπιο «οποογαἱ οορία του! : 
Βυδισήιο {η Τια]απιο πιο[ή5 οἱσταίς οµοσί15. 
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310 Συξυγίη, χαὶ σφρηγὶς ἀναγχαίης φιλότητος. 
Εἰς πῶλος φιλίης σχιρτήµασι θυμὸν ἰαΐνων. 

Ἓν ποτὸν οἰκιδίης πηγῆς ξείνοισιν ἄγευστον, 

ϱὖτ' ἑχτὸς προρέον, οὔτ) ἔχτούεν ἄλλον ἁγεῖρον. 

Συµφνέες σάρχεσσιν, ὀμόφρονες , εὐσεθίης τε 

27ω Κέντρον ἓν ἀλλήλοιαι πόθῳ θήγοντες ὁμοῖον. 
0ὐδὲ γὰρ οὐδὲ θεοῖο γάμος ἀπάνευθε τίθησιν, 

Αλλ' ἔχεται μᾶλλόν τις, ἐπεῖ χαὶ μᾶλλον ἐπείγει. 

Ὡς ὃ ὀλίγην μὲν νῆα μικρὸς προῖησιν ἁήτης 
Λαίφεσε πεπταµένοισι δι οἵδματος χα θέουσαν,. 
250 ᾿ἩἨὲ χέρες πέµπουσιν ἐπειγομένην ὑπ) ἐρετμοῖς, 
Πολλὴν δ' οὐχ ὀλίγη πνοι] φέρει, ἀλλὰ βαρεῖαν 
Πόντον ἐπερχομένην στερεώτερος οὖρος ἐπείγει, 
Ἕς ῥα χαὶ ἀζυγέες μὲν ἐπεὶ ξώουσιν ἔλαφροὶ,. 

| 
ἱ 

5. ομΕΟΟΙΠΗΙ ΤΗΕΟΣ. ΟΛΒΝΙΝΟΝ ΗΡΕΠ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΛ. Μ) 

Α Κουφοτέρης µεγάλοιο θεοῦ χατέουσιν ἀρωγῆς. 
Φδῦ "0ς δ ἀλόχου τε φίλης καὶ κτήσιος ἀμφιδέόκα, 

Καὶ τεχέων, τέμνει δὲ πολὺ μέγα λαῖτμα βίος 
Χρειοῖ’ πλειοτέρῃ. πλεῖον θεὸν ἀμφαγαπάτει. 
Τοῖα γάµος , πηρὸς δε βίος φιλότητος ἄνευθε, 
Ννλὰς, ἀπροτίοπτος, ἀνέστιος, οὐρεσιφοίτης" 

990 0ὐχ ἄλχαρ παθέων, οὗ γἡραος ἁδρανέοντος 
Φάρμανον, ἠθάσχοντες ἐὲοῖς τεχέεσσι-τοχτες 

ϱὐ πῆξις βιότοιο µελίφρονος. Οὐχ ἁγορῆσι | 
Τέρποντ, οὐ θαλίῃσιν, ἀμειδέες , ἔχτοθι κόσμο, | 

Οὔ"βιότου -γεγάασι, χαὶ οὗ στέργουσι βίοιο 

90ὔ Ῥίζας, οὐ µερόπεσσιν ὀμόφρονα θυμὸν ἔχουακ | 
Εἰ δ' ἀρετὴν ποθέων τις ἀτιμάζει φιλότητα, | 

θὐδ' ἀρετ] φιλότητος ἀπόπροθεν, οὐχ ὅτε μον 

910 Οοππιρίαπι, 4ο θἱᾳ][λαπη: ποοθασατ]αγ απιὶοἶεῖοο, 
Όπις απιὶοἰ(ἡ ρι{ 115. απίπυΠι φαἱήυς ἀθ]ίπίθης: 
Όπις ὁοιηοφιῖοί [ου ροίυ», οχἱθοιπὶς ἱπρισίοίις, 
Νεαιο [0Γ98 Πιιθοῃς, πεφιο (ους 4µδηι(υ 4.1 4θοίβοθης- 
αυπίθιις οοπ]ηοίὶ, αΠΐπιο «εοποοΡἀθΒ, αὐ Ρρἱεια[ἰ6 
2]0 οἰπιίίτα ἰἱπλυ]ῃὶ ἵπ 96 ἱπνίσοδπι 4ΠΙΟΥΘ ἀζυεηίοβ. 

Νοπ οπἱ 4 Ὀδο οοππυυίυπῃ αὐυάυοῖί,. 
Θοἆ αἱ ᾳαἶδαυθ πιασὶς αὐλνογθὲ, φμἷα δὐπι πιαρὶς Ιηείίαὶ Όσις.. 
μα σον οχἰρυβίη πάτο θχίρυιις νθηίιις Ἱπροί(ἰί 
ος οχραηςἰς ἐυτοιύος Πιοίμς οἷίο ρδιοιγτθιίθιη, 

290 Αυι θ4πι ΠΙαΠιΙς Ἱπο]ίαηί θμ0 γοπηίς ρτοροΓγβίοιη, 
Πιβθηίθί νογο ἰονὶς αυτα Ώοη [εγεί, εθὰ ου! ργανἰς ἱι 
Ρωμέυπῃ ] 

1-9] 
ωόνίογὶ μιαρηὶ Ὀυὶ Ἰηάἱροπί αυχ!]]ο. 

6664Π1 {οείος γεπίυς ἱπιρο]ν: 
Ιι8 οἱ ορ/εῬ, αἱ τὶνυπὶ οχροάΙεὶ, 

255 Αι φυἱ οἶγεα ἀῑ]εσίαπι µαχογδίη οἱ Γὲ9 9µ8β. οουαρδέυν, 
Ει παϊοθ, 40 Υλδίαπῃ βΦου] ΠαΓο πατὶραί, 
Όι ρἰαίθιις Ιπάΐρεης, ρίας Ώευπι εοἱ{ὲ. 
Ταΐια εοπηυὑ]μπῃ ργφεἰαί : ορἆ υἰί ΠῃΏΟΦ βἶπο 4Π10Γ6, 
Πωπηίε]δ, αδρθουπ) [ρίθης, 6ἱΠθ [ο0ο, ΠΙΟΠΕΙΗΙΠ 81Η3ΗΝ. 
Φ090 Νου πιοιρογτυπ οοαίίμπ ὁδί, Ώου ἱηῄττης φομοθοιυ(ῖς 
Εεπιεάίωπι, ᾳἩο ραγεηίος ἵη 1] ου τορυύδδουε; 
Νου [μἱογαῦα γἱίς πιοἰ]θμδ. Νοη οοπνγεη!υις 
Πο]εσίαπίμγ, ΠΟΠ οοην]γ]]θ, δἱΠ6 ρίδυ, οχίτα υπάυπι, 
γι πα ουηί, θἳ ΟΠ ἀϊῄσυπί νἰί 
395 Ἡαάϊίοςθς, που οοΠΦΕΠΙΑΠΟΙΠΙ λοπηήπ]θις απΙΠΙΗΠΙ ϱΟΓΙΙΗ ἐν 

Ουοά οἱ αἱ υ]είμίοπι 4ΠΠ4Π6, ]ἡβαίθπι ΔΠΙΟΓΟΠΙ ἀθρρίοῖε, 
Νου νὶγίς αὐ 4ιπογό ]1ραίἰ γτοπηοἰὰ θ8ί, Ποῦ δοἱυ1 

970 Σαρηγίς. Πυρ. 995 σφραγίς. 
21! Εἷς πὼ.ος. ιάρίις με αἱ]αάςετο αἆ 

Πιν! Ριον. ν, 18, Ι,πἰατο ει ΛΟμ[ίεγε αἀο[εκοονήα 
πο: οεγυα εἰιατἰκείπια εί αγαἱεείηες βἰππκ[κ». [0ἱ4. 
φιλίης. Ένες Παμε. οἱ ΟοἱβΙ. φελίοις. ἵμι. (οἱ 5]. τἐρ- 
πων ψυχἣν φιλιχοῖς σχιρτήµασι, απίπιμπι οδ[εείαα 
αγα(ἰς εαεἶθι». 

315 Ἔν ποτόν. Αἱ]ιά(ί α4ποηιιο αὖ πο νετὺα 
ῥγον. ν, 160, 1 ρ[αιοῖς αη μας ίμας αἰνίάο : ἠαθείο «ας 
δοΐδε, Πές δἰπί αἰίεπὶ ρατιείψες ({. 

915 Προρέο». Ώιο Βομρ. προῤῥέον. 
385 ᾿Επείγει. Πουρ. 90 οἱ ὠοἱδΙ. ἑλαύνι. 
48] Χρειοῖ. Όμο [ἶοςβ. χρείῃ. 
988 Ι]ηρός. Οοἱκ]. 814Ρ. η. τυφλός, Μος, ἄνεν. 

ποςς. (68 οἱ (οἱδ]. ἄνευθεν. 
9 Ἀπροτίοαπτος. Οοἱἶδ]. δρ. Ην. ἀπροσνότις, 

3)ύ Ἀμειδέες. Μοτοε. 
30υ ᾿Ρίζας. ἠΠμάίεεε, ργϊπεὶρία. Μος, ὁμόφρο. 

Περ. 990 ὁὀμοίφρονα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Τυία ριδίοί, Ὑεπορίς άποφις, οἰαγίφ αἱτίφαθ 
(οπ/ῤίυα, οὐδίρηδης νἱοἰομίί {ας απιοσίς. 
Όυις απρϊοἰμία. ριἱ{υς, αἱ ρεείογα βαἱέα 
Ἐ]ίατοι, ρτορΓῖἡ αἰπίᾳιο υπίσα Ρροο]ὰ Γοηίΐς, 
Οἱ που ουΙᾳυ Δι αἲἰῖ Ραιθαί, που ἡγβ]μσί οσίγα. 
Γη {νἱ4ΠΊΟ «916055 ἁΠἱππιις, οοπεογάία Ώιοπιῦγα, 
ἆμπιιο γίς ἀουιιηί δυ[ἱά9 Ρρἰεἰαιῖ9 ΑΙΠΟΓΘΗΙ. 

ΝάΠΙ ποφυ6 οοπ]ιρίωπι 4 Ο)ΓὶΦίΟ γογ8η1ο ρα]ιίθ 
Αρήνοἰί : νεγαπι λος 4υοφμ6 δυυάῑί οἱ γροῦ. 
Όιιμιο ρεγεσίριιαι γειμεῖ νἱ ραγνυία ρυρρίπι 
Ιηοίαἱ, οχραηδἰς γα] μιασία αἰία δδσαηἱοπι, 
Αιιὶ οἱ γεηιῖς Ἱιηρυί]ρα, ρ6ς Φα4ἱοΓὰ οὐ 8 
Ευγίιις : αἱ ἰηᾳεπίθμὶ που [αρί Ἰογίς αυτα οατίπαπῃ, 
Οι» ηἰςὶ ρεγεγαγίΌιις νου] αρἰἰαία φι/θεοῖ! : 
ος οιίαα Ἱππαρε, φαοπίαη Ιανλοτίῦις Ανυια 
Ττα]ἱοἰηὲ ρεάίδις, ονίοσο νἱπεηίαρ 6ρ6γο 
Νυιαὶρίς αἰονί ααχᾖίο, α[Παίαφιιο πιίμοςο. 

Β Λί αυἱ οοηδογίοπ. ἐλα]απιὶ, αἱ Ρίσπογα οἴνατα 
ουται, ο [ιο δυα5, οὐ γαδίυπῃ. μανίραϊ «5ιμ.0Ἠ, 
Ατοθιις 16 Ώδο, αμἷα ρίυεἶῦας Ιμάϊροί, ἑευγει. 
Ηαο Ειαίαπιης : 6ΟΙΗΓὰ ΠΊΑΠεΟ εδὲ δίτιο οοπ]αρο τί, 
Βυγα, Ρεῖεης πιοΏΙΟΒ, ἱεηργονίόάθφις, οἱ Ιαγΐς 6χΡεῖ»; 
Νοη αμἱπῖ πιοτυῖς αἀλίοί, δοπίοφ 6 πιοάσίαπα, 
Νοη [αοίί υἱ ΡΕΊΠΙΟΒ νὶἰ τοηογυπίαΓ 3 4ππος, 
Λίηυο τοριδοςεαπἰ ριινεερία ρτυ]ἁ ρᾶγουίος : 
Νομ ἠπἱσει ἓ (ογγὰ οοηἰοηό!ί Προγο νἰέαηπι. 
οι! Γ0Γ4 ἀεἰοείαπί Πιἰδεγαπι, ΠΟΠ ργοάίρα πιδηςς, 
Νοπ ερυἰα : γθγυπῃ ἵη Γαογγιηῖς Ιασίπα 6 ρογοιαὶ 
Ὑδγδαίυς, Βαχίαιιο Ἰουγοί ουπίαρία αἱ, 
Εἰ οµΠ αἰί γἱιο, ἵαιεῃ οὐἵί μαιιόϊα νίσο. 
Ὀομίᾳας οµπι γο]ηφαἱς αΠΊμΙΟ ποῦ τὶνίε οοἆσπ. 

Άο πο [ογίο πογο, νὶγῖ9 41ΠΟΓ6, }1βα1ἱ 
Αυδιίηραί ϱΙ δη θη1, ἐλαἱαπιο οοπἰδγπι ία τίς : 
ΝοΠ μιοάο «υο Φλποιἶ5' νά] άθ. μμογέα[ίῦς οι 
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τεσσι τοπάροιθε γάμος φίλον εὐσεθέεσσιν, ΑΛ Ἆῶε μέγας. ᾿Αδραὰμ δὲ πατὴρ πτολίων τε χαὶ ἑθνῶν, 

᾿ ὅτι καὶ φιλότητος ἑνηέος εἰσὶ γενέθλη Καὶ θνσίην Χριστῷ παραθώµιον υἷα πεδήσας. 
Καὶ Χριστοῦ παθέων ἐπιῖστορες, 1δ' ὑποφῆται, Μωσῆς Ίγαγε λαὺν ἀπ᾿ Αἰγύπτοιο βαρείης 

ῥαρχοι, ἱερῆες, ἀεθλοφόροι, βασιλῆες, θαύμασι σὺν µεγάλοισι, νόµον δ ὑπεδέξατο πλαξὶν 

τοίαις ἀρετῇσι χεχασµένοι. Οὐ γὰρ ἀνέσχε 515 Ὑψόθε λαϊνέῃσι , θεὸν δ᾽ εἰσέδραχεν ἄντην. 
ν ἀγαθοὺς, ὥς φασι πελώρια φῦλα γιγάντων, Πιστὸς ἑνὶ προτέἑροισι θυηπόλος ἔσχεν ᾽᾿Ααρών. 

ιὰ Υάμου τελέθοναι γόνος χαὶ κῦδος ἅπαντες. Μήνης δ' Πελίου τε δρόµον σχέθεν ἡῦς Ἰησοῦς, 
Τίς θεὺν ἀνθρώποισι µέγαν χρατέονθ’ ὑπέδεισε, Μακρότερον δηίοισι φόνον καὶ χῄδεα τεύχων. 

περ τηλόθ᾽ ἐοῦσι, νόον δ ἕπλησεν ἔρωτος Καὶ σὺ, µάχαρ, χριστοῖσι φέρων χέρας, ἁγνὶ Σαμονἡλ, 
πέρου, χαὶ ἔνθεν ἀπήγαγεν ἐς βίον ἄλλον; 294 Δαθὶδ ἐν βασελεῦσιν ἀοίδιµος ᾗεν ἅπασι, ὶ 

ψυχὰς ἐχάθῃρεν ὅλοις µεβόπεσσι φαεινοῖς, Καὶ Σολομὼν σοφίης πρῶτον χλέος. 0ὐδὲ προφητῶν 
τις Ἐνὼχ µετέθηχεν. Ὁ ὅ' ἐξ ὑδάτων ἑσάωσε Λήσομαι. Ἡλίαν δὲ πρὸς οὐρανὸν ἤρπασεν ἅρμα. 

Κόσμον ὅλον φυχαῖς ὀλίγαις καὶ σπέρµασι πλ Τίς δὲ νόµοιο μέσον χαὶ πνεύματος οὐχὶ τέθηπε 

[τοῖς Φωτὸς Ἰωάννην ἐριηχέα πρόδροµον ἄχρου; 

Οιῖα ομπίοιις ρίΐς οἶἵπι πρ] ρἰαευεγιυηῖ, 
9ος οἑίαπ αία Ργορὶ απιογίθ οοΏοἶ6ς αιιηί 
500 Ει Ον]! ραςβ]ορῖ8 ἰθδίος, οἱ ρτορβοίς, 
Ραιτίαγοῦα, δαοθγάοίοβ, ἐτ]υππρ]ιδίος ΠΙαΓΙΥΓΘΒ, Γ6β65, 
Οιμίυυς γγμμίνας ογµαέ1. Νεαιιο θηἱπι οπος 
Τδυγα Ργοιιέ, υἱ ργοῖιι]ῖνοο ἀῑοίέας πποηβίγοδυΠι ᾳἱρδαπέιπι σεηυς, 

ηυρίῖαγμπῃ οπιῃςς (γιος ουπί οἱ άθοιβ. 
ὤ05 Ουἱς Όδυιω ἠοπιη]0ἡ8 δΙΠπΙ Γεροϱ οδίθιάἰ:, 
Οιαπινὶς Ιοηβο ἀἱδαίείδ, 40 Πιἐπίδπη 4ΠΠοΓΘ ἱπιρίενιί 
Ώινίπο, αἰᾳιμθ Ἰήπο η 41διη γἱίαπι θγοσ!! 
Οἱς ἱοποῖππι οιπηίαπῃ ἡημδίγίυπι απίπιον οχρυεραν]τ ὃ 
Ειὰευ Εποοῦ ἐγαηδέμ]ίέ. Ἐὰ ααυἱς ολἴτυπι [οι 
510 Ὀπίνογβεισι ογῦθια οµ1Ώ ραιμοῖς αηἱπιαῦαρ δὲ δεπηϊπίυυς αλ υ18 
ΝοῬ πιβζηυ6. ΑΡΓΑΙιάΠΙ ρβίος οχσίί υρρῖαπῃ οἱ παίίοπυυ:, 
Λο βΙίυιυ (Ογε]δίο 46 αγ. Ιπηπιοἰανά 5) Πραν]ί. 
Μογδες οἀασΗ ροριίυπῃ εχ Ἱπιπὶε Αὐργριο 
Μαμηί οµΠ] ρτοάϊἱρίῖδ, 86 Ἰδρεπῃ αεοθρὶὲ (αυπ]ί6 
δἱ5 Ι[μαρίαεῖς ἀῑνΛμας ἱηβοσιρία, Ώθυμαυθ οὐΓαΡ) ἱπία]ίμς οἱ. 
Εἰάε]16 ἱπιρεῖπιίφ Γμἱί δαοθγάοΒ ΑΔΓΟΠ. 
1 μπ5 ϱοἱίδᾳμ6 ουΓδάἩ οοπἰυ]έ ορια ὅθ6ρις, 
Ργοἱκῖοτοπι ἱιοδιῖυας ος άεπη οί ἸποίμΠι Ρ4Γ4Η8. 
Τυφιθ Ὀδλίς., αιά τερίθιις οἱθὶ οοπιι εὐἱδεί, θαποίο βαπιια!, 
519.517 630 Ὀανὶά Ἰμίθς οππθς γερος οεἰουθογίης {υἱ:, 
ο 40110) δαρἱοηίίς ργΦείρυ η ἀεοαν. Νθο Ργορλιοίας 

Οιπίίιαπι. Εἰίαπι ου Γ5 Ἱη οσ]σ ταρυ]ι. 
Οἱ, οβί αιιίοπι, κ πιοῖυπι Ιπίογ Ίομεαι οἱ ορἰτ]έυπι Ποη οὐπιϊγδίας 
Φ03ΏΠ6ΠΙ, δυσιπηῖ Πωπηϊληία οἈποσυπη Ργροιγεοσόπι 1 

 Ὥς φασι πελώρια. (ἰφδαπίοϐ α ροείῖς Πν- 50 θυηπό.ος. ἵρ. 990 θυηπόλοις. 
ἰας [ιἱ9θο 111 Έδγτα οἱ Τιιαπίδ. Γηγενεῖς 1198 517 Μήνης ὃ᾽ ἠε.ίου τε. Πα Οοἱςί. Εύ11. µήνῃ ὁ) 
ης (γφοἱ. Ἠελίῳ τε. 
}ὺ Μέγα». Βὶο Ἡοφ. οοεχ. Εάῑ[. μέγα. 519 Κόρας. 6ο, 561, {ἐέἱεκία οἷεἰ, 40 ΤορυΦ 
Ι3 θυσίη». Ώιὸ Παρα. οἱ Ο9ἱβί. θυσίης. υηχὴί Φαιηυε|. 
Ιδ Ὑψόθε. Βιο Βερμ. ὑψόθεν. Χοσ, ἄντην, ὤ34ὲ Ἐριηχέα. Ώιο Περν. περιτχέα. 
Ι, [αείε αά [αείενι, υἱ Ῥογιρίυγα Ιοψυ].5. 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

οι{ε οἵαγυς θγαί, οοηίδιηρία οσ]ῖυς γἰία, Β Πλιιά ἱρορίάμδ πβίαπι πιβοαπύ απ) αἀιποτίέ αἆ 4ΓΔΙΗ. 
11 6ΜἱΛΗ) (ιΑΙ4ΠΠΟ ο μἷα θμηἱ ρεμίίογο ογθαίὶ Οµἱῃπ οί]απι Μοβος παγαοιι]α ΠΙᾶΡΏ ραίγονἰ!, 
6, 54 ΓΙΗοἳ, ἀοσίουθε, οἱ ραἰταγοῖμε, Ώυπῃ Ρορυἱμιὴ γαιηπίς, 6τιγλφιιο ἐγγδημίἀε ΡΓΘΦΒΙΗ 
γἱπογί, Τ6β65, ομιηΐ γἱτίυὶο ἀθεοςὶ. Εχιγαλ]!, θἱ φαηοἱᾶ8 ἶομβαδ, Ιηδμάαέη(ὸ δα χἰς 
εμεηίΏ οργομἰος ΙΠοπἱπθῬ, ιἱ ναρία ϱ]ραπίυπι Στα οαρίί, Νμπιοπφυθ Δ4νοιδο [μήηο «θγιῖέ. 

ΡΟΓΑ «ΟΙΠιΙΘΙΙΟΡΩΠΕ, {οἱ ἀοά[ῖ αεἱάα ἐν]ιης : Ἱπίος οαοσὶβοος νείθγες [αἱβεύαί Λ4Γοῃ. 
168 Θιιηί 64οἵ0 [εέυρηο οἱ σἱονία (Φάα.. Ει Ρἰιωὶνο οἱ ΡΗΦΡΟ ουτε: ργοὐ ασε Ίθει:5, 
6 ζευεγί ΓΗΙΙΒΠΟ Νιθη ραιο[εοῖι Οἰγπιρὶ Ώυπι φεαέμς [Γαρίας Γυ84δ0116 ΡΕ6Γ αγγὰ Ρ]ιαἱαΠροφ. 
πἱροίοηδ, 5ρεγᾶ ηυαμιγί5 ργοςυ] αὐρ]ί 4ὐ 80ο86) Τα 4 ἱοσιθ Πάμβ 6Γ88, ΛηΙᾶ ΡΓΟΡΠΔί6, 846ΘΡύ05, 
5 ιθμίθς λοιμίλαπη ἁἰγίηυ 1η1ρ]θυἰὲ 41ΠΟΓ6, Ει Ώυπιμὶ οἨγὶθίιϊς οοΓηµ(θ οἰθυπήυς [6ΓΕὐ28. 
ἐγγα αὐδίγβοίας (μ11έ ο ριθίαηίέιις τι ἳ Οι Βανίά ἳ τοβΙσι ϱὐο ηοη ριρδίαυ[ήος υ119. 
ὃ 614Γ46 αἱπιὰ» ριγρανἰί θυγάίνυς αἰγῖςἹ Οµἱά ῥα1οπιοΠ δορ]» γογίοςχ, οιπηθεφυο ρτορ]νοία», 
4 [4686 ρἱείᾶδφιο αά εἱάσγα γοσίέ Επουμυπι. Ατοηιιιις Εἰ38 αὑγερίιιδ 4 Φίεγα ευ γιι ἳ 
Ρονεχἰβιο ΗΨΙΗΘΓΟ θἳ 5θµιεΠί9 παϊλιίθ Οιής πυπ φυερίοἰαί γειογίδᾳυο ποτίφιθ βεφιιοδὲ! ΙΡ) 
Η[6ι]θ οἱ ῦεπ] ἰοέυπῃ ϱδυνανἰἰ 4ὐ αηάΐς. Εαάσγῖς, οἱ αὐἱ πιοχ γοπίγα Ίο δΕΡΓΘΠΙ4, 
γίμρθ Αὐτάπαμιυ9, ΠυΙΗύΓΟΘ βεῃίής οἱσο, Νμπί]α ἑεία [6ΓΕΠΦ πιογίδΙυ5 απίς ουεμεγί. ᾖ 



580 Τοῦνεχεν εἰς μέσον ἦλθον ἱμῶν τεχέων ἐπί- Α 

ἴχουρος, 
ἩΜῦθον ἁἀοσσητῆρα θενῦ σὺν χειρὶ φέρουσα. 
Μητρὶ δ᾽ ἐμῇ τὰ αρῶτα µυθήσοµαι, ὅσα ἐπέοιχα. 
Κεῖνο μὲν ἀτρεχέως µυθήσαο, καὶ κατέλεξας, 
Συζνγίη χαρίεασα, καὶ ἥνεσα (ἡ γὰρ ἔγωγε 

58Η “Αρξομ’ ὅθεν κατέληξε τεὸς λόγος), ὡς ἀγάμοισι 
Ῥίζα γάμος. Καὶ γάρ τε πέλει καὶ ῥίζα καὶ ἀρχή. 
Τίς δέ χεν ἀρνήσαιτο σαοφρονόων γενετῆρας; 
Οὐ μὴν πάντ ἀγόρευσας ἑτήτνμα. ᾽Αλλὰ δέχοιο, 
Καὶ µήτηρ περ ἐοῦσα, φοφὺν καὶ ἐχέφρηνα μῶθον, 
500 Καὶ μεγάλης σοφίης µυστήριον ἀμφὶ γενέθλην, 
Ἂν κευθμῶνες ἔδειξαν ἐμοὶ µεγάλοιο θεοῖο. 

Οὐχ ὅλου ἀνθρώποιο πατὴρ βροτὺς, ὡς ἑνέπουσιν, 

Ἁλλ' ὅσσον σαρκός τε καὶ αἵματος, ἀμφοτέρων μὲν 

9. 6ΒΕΟΟΛΙ ΤΗΕΟΙ.. Οακινύν ΡΕ 1. ΤΗΕΟΙΟΟΚΑ. 1] 

ἸὈλλυμένων, Ἐυχὸ δὲ θεοῦ χρααέοντὸς ἅημα 
ὅθὺ Ἔχτοθεν εἰσπίπτουαα πλάσει χοάς. Ον ἱ 

Πῶς τὸ πρῶτον ἔπνευσε, χαὶ εἰχύνα µέβατο γα. 
. Μάρτυς ἐμῶν ἐπέων χαὶ σὺς πόθος. Ἡμενελὴς γὴς 

Στέργων οὐ φνχὰς τεχέων, τὰ δὲ σώματα μοαῦνα, 

Οἷς δάχνῃ µογέουαι, καὶ οἷς θφλέθουσι γέγηθας. 
400 Πλείονα γὰρ τυτθῇσι κατὴρ καὶ αὐτνιαμήῳ 
ν τεχέων λώθῃσιν ἐὸν χαταδάµναται Ώτορ, 
Ἡ µεγάλαις ψυχῶν χαχίαις καὶ χείροσι λώδαις. 
Τῶν μὲν γὰρ τοχέες, τῶν δ' οὗ τελέθουσι τουῖςς. 

Εἰ δέ σε μητέρὶ ἐγὼ χαλέω, χἀπὶ χείρονι μοῖρι, 

405 Πῶς σύ Υ΄ ἀρειοτέρου φθονέεις πατρὶς Ον. 
ια. ᾳ 

Ὡς μεγάλῳ γενετῆρι βροτῶν ἐθέλουσ᾽ ὑπόσικε 

580 0419 ἵη πεάίυπῃ ρεοδξἰ εωδοτυε παίοτυσαι αἀλσής, 
Θ6ΓΠΙΟΝΘΙΟ αυχ]]]αίογθία, Ὀ9ο ἁρπίο, αβξτεης. 
Ρείπουσι πιαετ] πιο ἀἱσαασι 4ὐ9 οομτερίαοί. 
Π]αά αυἱάθπη τεςο εἰοουία θαὲ, Ἰήφαθ αασεηίίος (66Ο οπίι 
585 Ἱ]μάο ἱποίρίαπι, υδἱ ἐσα ἀθο]ίί οσκί!ο), ο) ῦυπι 
Βαιΐσσπι 96569 ηαρίἷαφ. δυπε οαἶπε οἱ τα 

ἰΦ οογἁλιιδ ϱδμἱίοσγες 4 
οἱ Ρρᾳηοἱρία σι. 

υ 
μοι (46η οπιπία γδγα ἀἰχίειί. 88ὰ οχοἱρο, 
Θωαωτίο πιαίου οἱς, φαρίοηκη α6 Ρεν 

Μη οἶρδὰ ϱ6ΠοΓδίΙΟΠΕΠΙ, 
ερ πςρηί Ὀοὶἱ εοοφεεῖΌως πιοησίγαίυη εσἰ. 

ο9ν0 Ν μ0 ραρἱθοίί η 
ο“ νὶ οκ 4 

ΙΙ ϱΘΓΠΙΟΠΘΊ), 

οἩ ἰοέ]ας ἱορληΐς Ἠοπο Ραίου δρ, πί ἀῑοί οοἱοί, 
Φ9ά ἰπιυΠ «αγηίς θἱ 68η 
Ρορϊυίι. Ληΐπις αυἱοσι 
άν 50ὔ Εχιτίπφεοις 

Νοη αηἱσιας ἀ]ὶ 
Ομως ἀοῑος 
400 Ῥ]υβ δηἱπ Ρραἰγὶς 6ἱ τόηθ 

ἱπίε, αωὐέακα υίγαπιαυο 
ορἰγαου]αηι οαί 

Γπ ἰδεγεσίγο Εμαιεπίσπι. Νονῖε ααξ αεἰφουίε, 
υδμάο ργίω στα αλατ]ί, ας ᾖαίνουι (δΓγαἳ αλλου. 
εοιῖβ κο. ταχνογυ θθαι απχου (αυ. Ὀἱπήάἰαίας ομἱο ορ, 

παίοτυσι, οδὖ ἐθηίπαι ου 
γαηἱῦυς, ϱευάεφ(μο . 

πια(τ]η ο0ς 

8, 

1.9γ66 Παίογύπ βυοζσῦ τυηρταπί υμη!, 
θυ85 Πάρης δαἱσιατυπι ία, οἱ ἀοιοείοςοε Ἰαΐνες. 
δμηί θηίπ οὐΓρογάπῃ ρθηίοΓες, Ώθί 

ο, αυ οἆ αἳ ἰο ' δῦ5 Οµοιιοὰο αι οα[ 

ὅθ] Ἀυσσητῆρα. 8ἱο Βοῃ. 900. Εάῑι. ἀοσσιτῆρα. 
δέ Συζυγίη χαρἰεσσα. Οοιμ]νεί. Ἱθβὶί συδυγίῃ, 

εἰ ναυτ, ἐν εον]ωοίἑ οΓαιἰαίι 0{αΝΕ, ε]νεφκο εδ εανε 
46Η». ΄ 

ὤ00 Μυστήριον. Ἱι Οοἱεί. οἱ 9ος Βοες. Εάῑι. 
μυστήρια. 
50 "Ην, [ερ. ὄν. 
ὦ93 "ὍὋλου. Ἔτου Πορ. οἱ Ο)ἱᾳ. ὅλος. 

πο ἁπμα αηἰπ]αγμ!η. 
τίς οὗ ἀθίοτίογοπι ο 

ευσηί, ρεμειαηήογση Ιαγὶ 
Μαριιο 6Γβο Ιουἱμπσι ϱοηἱιοσὶ Ηροπίος οεἀςα, 

ϐ6 µαίτοι Ἱ 

0ὺ Π.λάσει χοός. ἴ9 (οἱα]. 6ὲ ἀιο Βομς. Οἱ 
Θεοῦ πλάσει. Εάῑι. χοὺς πλάσει. -- 

5960 Μίξατο. τες Βομρ. οἱ Οοἱε]. δήσατο. Τὰ 
δρ. 866. 1, Ροδι. γι, ἴλν απίωια, νους. 89 οι, 

Ιεραπίγ. . 
398 Μοῦγα. Ἡερ. ὅ9 μοῦνον. 
600 Θα.1έθονσι. Οοἱεί. οἱ ἀμο . θαλόουσι. 
4θὺ ἩΗπθέοισιν. [αἱ. τοῖς ἀγαθοῖς εὔσνοις 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗσΙΟ. 

ΒιΙὮπΙιΟΥΘΑΠΙ, Τθδίγαπη Ἀρετούΐας ἀο[επάςτθ ολµβ4πῃ. β Πππηδαί οχίογηο, ΝογίιΒοχ Πο ιροσπιας ἃ : 
Άο ρείπιη ἀἶσαπι, ηὐ 6μηί ἀἱοθηάα Ραγεηεἰ : 
Ύεγα φιἱάθῃι, [αίοος, ολγπἰα «οπ]Ηποίίο, παγγαδ, 
λιτίβοσφτθ ργοῦο (ΠβΊηᾳυο ἠέηο θχογάἰα5, υπἀθ 
Βιεεγε οεβδὰδι!), ᾳαοά ταῖς γἱγεὶπἰ(αιἷρ 
(οπ]ξίαρι. [αάἲχ ΜαΙπφιιὸ θψἰ οἱ οἱρο Ρεγδηπίδ. 
Εεφαἱφ δηἱπι β4113 ΕοΠΙΙΟΓΟΑ πιοηἰο πδραγῖέ ᾖ 

ο Αἰίαπιεη Ίνδιά τογο ἀῑχίδεί ουοία ; δ6ύ 384114 
Αιτθ, ΡΓ6ςοΡ, βει]ιείχ, οογάίιΙη ροεοἱρο ἀἰοίιπῃ, 
ΟΡ .6 {1 ποφίγο δορ]ιίαο πιγδἰθτίἁ πιησης», 
Αυάίί8 οΦἱθφδίὶ5 Ππι]Πὶ 14η) ἀροιτίηα γοἰοχίι. 
Νου ΛοιΙΠο ἰοίμ Ἠύπίῃομι, νοἰυὶ ἆν ΙΠογ6 [ο- 

-- [αᾳσυπίυτ, 
Ῥγορίρπίέ : ΥεγιΤΏ «7Λ6855 ἑΑπίμπιπιοᾶο οαγπἰς 
Εαί ραίος, 6ἱ οδ[άἱ ἆλί οθηιῖπα βείπια οτυογῖς : 
Οἱ 11 Τά ληιιο ρτανὶ εονγαρίσρι πιοτίο ροτ)]:. 
Αδί αυ1114 {η ο0γρυφ ἀῑνίμο οοµοΙ(α βαία 

Οο ρω σι ρασίο βανγ]ε, ἵογγοφυο [ή 
Αιιρυδίαπι ο[ἡρίεπι. ΡοτΓο ης πεσει ςλὰ 
(216685, ἔρδα (υο Ιοευρὶθς πιεί ε6Η 19 401οτς 
Εσεο ροίεθ: που θηίπι ροσείυς οἳ {η Πἱο9 ο. 
Νοη δἰοπίαι παίοΡΙΠ! ἁΠίηΙΔς, ο εοῖα 
Ριἱρῖς, εἰ πιαρπο, ὁσπῃ δα)ξ ΠΙΙ6 44η, ὁοῖοεςο 
Λ[ΠΕΦΙΙΒ, ΓΗΓΡΗΦ μαιιάος Πογοηίδυς Πρ. 
Ναπι πιπ[ίο βγανἰυβ Ιηθηίος γίαφαυθ ρατοπεῖς 
Ετογιιο]α! νοῖ ρασνα {16 (ο πιοιπῦγα 4υογπὶ 
Ἰπ/οἷαῖ, (081 Πιδρπο αηἱπηὶ Ιαῦθεφιόὸ ἵασφσας. 
ὅταν Τ αι] π0Ρ αηἱωλς ΕΙ, οοά ών μλὰη Ἱππαμι. 
Οιιοά ἱ εσ!Ώ παληἱ ραγ» ἀπιπίασαί ν{έου .. ιο 
Ναθοαίως, ΠΘΠΙΘΗ 00] ποη ηνία ραγεηιῖᾳ 
Ίρφα ίαπιοη 1ίὗσο, αυἱδηδίη ἔυα ρεσίοτα Ίἶνου 
θεουρας, υἱ ρείτος παῖος πησἰίοτο Ρλγεπίο } 
προ Ραιή Λιαρµο, Ροσἱἰεὶς, /1πι οσός ρομιος, 



ον «ΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΝΟΠΑΙΑ. | δδά 

ΕΙαρθενίην τίουσα, Θεὸν πατὲρ᾽ ἀμφιέπουσαν. Α 490 Τὸν Χριστοῦ µεγάλοιο προάγγελον ἡμερίοισε, 

Μητέρι μὲν δὴ τοῖα, καὶ ἄρχιος ἑνθάδε μύθος. Πρίν γε θεῷ τελέσααι μυστήρια Ίμασιν ἀγνοῖς. 

Αὐτὰρ ἐγὼ, φίλα τέκνα θεοῦ, πάντων βασιλΊος, Τοῦ δὲ νόµοιο τέλος Χριστὸς, µερόπεσσι κερασθεὶς 

410 Τόνδε νόμον τίουσα, ὁμορροσύνην ἑρατεινὴν Παρθενιχῆς ἀπὸ γαστρὸς, ὅπως γᾶμος ἐς χθόνα νεύσῃ. 

Πρὸς θεὸν οἷον ἔμιξα, χοὺς δ' ἀπέλειπον ἔρωτα, Καὶ ῥ ὁ μὲν ὣς ὑπόειξεν, ὁ δ' ἔγρξτο χόσμος ἀρείων, 

“Ὃν πάϊῖς ἀθανάτοιο Πατρὺς ἑστήσατ ἄνωθεν, 490 Καὶ µόρος ἀρχεγόνοιο λυτῆς διά σαρχὸς ὀδένων, 

Ἐκγεγαὼς ἀδέτοιο, καὶ ἄφθιτος οὗ φθινύθοντος, Ῥοιῇ τικτοµένοισι, καὶ ὀλλυμένοισι γενέθλῃ, 
Ἑξέτι τοῦ, ὅτε πρῶτον ᾽Αδὰμ θέτο ἓν παραδείσῳφ Παρθενίῃ Υ) ἐνέχυρσε, χαὶ ὤλετο, ὡς ὅτε πέτρῃ 

41 ζνγα, καὶ μετέπειτα διδοὺς νόμον γνισε Αγχιάλῳ µέγα χυµα, καὶ ὕδασι βοσκομένη φλός. 
[λαόν, Πρὺς τάδε τίς Ξτολίεσσι χαὶ ἁδρανέεσσι νόμοισι. 

Καὶ τοχετοὺς ἐχάθηρε νόμῳ, χαὶ νηὸν ἔτισε 450 Τϊς δ' ἀγορῇῆσι Υγέγηθε, καὶ οἵδμασι, καὶ τίς 
Σώμασιν ἁγνοτάτοισιν ἁμοιβαδίων ἱερήων. [ἀγῶσιν, 

ἩΜάρτυς Ἰωάννοιο πατὴρ μέγας, οὔτι πάροιθε Οὓς μῦθοι συνέπηξαν ἐπ ὠκυμόροισιν ἐφῆδοις ; 
περµμΊνας φῖλον υἷα, τὸν ἔνδοθι δἐδατο νηοῦ, Τίς στρατὸν ἓν πολέµοισι, χαὶ ἐν θαλίῃσι τραπέξας 

Ποποτοπι ἸναῬοπς νἱτρ]ηἰέσ!, Ώδυπῃ βδίΓοπη αθθθοἑαηέἰ. 
Ας ππἰτὶ ημἱάδιη ἐαἱΐα βαἴίδᾳα9 9ο οί ἀῑχί9ρο. 

Πιγδιπι 6µο, εἰαγὶφθἰτοὶ πα!{ οἱ, ιΠΗΙΕΙΗ τορίφ 
410 |,οροιη ϱ0ἱ6ΠΑ, εοποοΓάἰπι ΔΠΙΟΓΙ6 
οωπι Ό6ο δοἱο πιἰδοιἰ, 4ο ἵδγγοηυπῃ 9πιούοπι αὐ]θοί, 
ϐΘάαπη ἱερόπι ΕἰΙιςδ θρίογηί Ραιεὶς οἶίπι ἁηκιυ]:, 
Ναίυδ ος ραίτο γ]ησσα!ί οχρετίο, ἱποοςγυριῖυ1ἱ5 ος ἑποοντυρεδίΗ, 
υπ ργίπυω Αόάαπιμπη ροφιἱε πι ραΓαἆ15δο 
ΔΙ5 ὁιρὶ οχρενίαι), 46 Ροθίθα Ιερέπι ρΓοπιµ]ραπς δαπο(]ῆσανγίί ραρυ/ η, 
Λο ρ1Γίυ8 Ιερο οχριιγραν, (οπρίάπιᾳαθ ἀὐοοΓαγ 
Οᾳ51ἱς εογροι δις ϱαοθγάοίαπι νίοθφ οχογοθηἰυπι. 
Ἑοριὶς Ἠι]19 τοί Π]αρηΏ 9 ὁααηηῖβ Ρ8ίογ, φυἱ ποπ ρεῖαφ 
οιὶι ἀϊ]οσίαιη Εἰαπῃ, σἴιεπη ἱπίγα ἐθηιρίαη αοοερίε, 
430 Μαραὶ ὐιγὶκιί ργδηυμίαπῃ μοπιἱπίοις, 
απ: ὠνίπα πὑεο]νίδθδί πιγκἰθεία οφσίὶς 4ἱευις. 
{,ορίς Δκΐοιη θηἱς (τίδέιις, Ποπαπίθας πηὶρίυς 
εκ νἱγρὶηα|ἰ στο, υἱ περί] ἱῃ ἔοτταπι τοτραηέ, 
Ας Ιω φμἱάειω οδθδογυί, ιπυράδηο ργδίαπεῖον ἸΗασε, 
425 ΕΙ πιρτΒ (103 Ρος «ΔΓΠΕΠΙ φἱδθο]μίίοπι ρεϊπιί ραγθιιῖθ θγεποᾶ « 
Πομεπίοιις Πιχίοπε μαθοθηί{ρις, δἱ ᾳοηθγλίίοπθ ρεγουηιῖους,: ' 
Ἰουγηὲ τη γἱγρἰπἰίαίθιη δὲ ρουίἱέ, γεἰαέΐ ἵη γυρθιη | 
ἆ Πιιογαίοπι ἑπείάέης ἵπβεης Βμοίυς, οἱ ααἱφ αὐδυπιρία Παπηπι1. 

Αι νο φπἱς οἰσ]ειέθμς οἱ ἱπῃγπιίς Ἱορίρυς, 
Δο0 Οµμἱδ το ἀεἰοσαίιγ οἱ ἱηβα(ιοπίῦις Ἱ Θυἱς οργαπιἠηἱδιις 
λα ας Οιις [αυ] οὗ Ίάνοπος ἱπιπιαίυγο ΠΙΟΓΙΙΙΟΦ δἰθέυοτωπέ 
αἱ οχογοἰέμτη τη Ὀ6ἱ119, οἱ ἵπ οομνἰτ]ἰς ΠϱηΦ48 

ΣΙ1 ᾽Απέλειπον. δΐο Ἐομ. ὅ9. Εάῑὶ ἀπέλιπον. ἀο Ῥασ]ασία Ίομεης, Εἱ8 πογοῖς υῑίας : Εί [αεισικ 
415 "Αζυγα. Βορ. 990 Ἐξευχτον. θεί, μὲ ὑπρίειὶ επί ἁίεε ο[βοἰἰ εἶναι αθὲἰε ἐπ ἀοπειὴὴ 
418 Ἱωάννοιο. Ἱτα Περ. 990, Οἱᾳ. οἱ Οοἵἳσ]. Εάῑῑ. εὔσπι. ΒΙ{|. 

Ἰωάνναο. 4327 Παρθενίῃ }γ). ΚΑ λαῦεκί ἆπο οούἱσεο Πορ. 
45{ Τε.1έσαι. Ίτον [ορα. οἱ (οἱδ]. τέλεσεν. Ἱά Υ ἀθοδί Ἱῃ εὐ]ίδ. 

«οοΜἱρ δᾶινοίμ8 Βουϊογ ος γοτυῖφ [μμος, φὐἱ οφ. 1 450 Ἀγορῇῆσι. Βι9 Τκρρ. ἀγοραῖσι. 

ΝΜΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ὑ]γρίπεις πιθγ](θ5 νἱίσς Ίαπι ἁοίου Άοποτας, Β Νυπίῖα, Ργοάασδ ηλίαηι, ἀῑτίπα Ρτίιδηυαπι 
Ὀιροίο ιο επ ρογύ!ὴ οοιπρἰθοιἴξαγ µααιιο ρασοηίοπι. ΘΟἨηιπία γἱγεἰποίς οδἱθίγαςφθοί {οδία ἀῑευιις. 

τοσο μη ιὶ δη] οἶ αἱ ον ἀῑχίςςο ραγεῃί]. ἆλπα ν6ΓΟ (Γὶ9:16, ηπο ἰοχ γοηἱθηίο δορυ[ίη οοἳ, 
Άο οµρο. ερ ἱοοἱ.ὁ ϱουο]θς ἀι]οϊθεῖπια Ῥαιγῖς, Ἡυπιαηο ᾳεηού πιὶρίιις 49 Ψἱγρίπυ Λιικ]ι : 
Πωπο Ιερειὴ νΘΙΙΕΓΑΠΒ, Ἀοἰ] Φε[]ιγς τοῖῖοια γετρρταῖ αἱ ρορίωαο ἵπ (6ΓγλΠι υχκθτία νἱίέη. 
Τοία ἑηλιογεα]{ς Ὀοππίηί φποσδιιάος 8πιογ8, Λο δἷο Ἱ]ία φμἱάθεπη οεβδίέ, ΕλΙμάμβηιιθ γορθπίθ. 
Οι1άΠι 64έ:15 δρίθγιιο ϱ6ηΧοΓΘ ας οσ]ίυο ΟΛρὶσίαφ Εκογίθπςρ πιθἰῖοτ (δγτίϱ Ιήοβδοργς οΦρἰε. 
ἡηδιὲ, απο οσα) ῥαγαὐἰδὶ ἱπ οοἆς Ιοσσνίί .Ει ρου ρεπἰρθηδ!η ΕΓ(ἱ6Η5 ΙΗΟΓΡ ΆθροΓα ΟΛΡΗΘΙΗ, 
Ῥιπ]βοπαηι ἀλλ Αάάπιμηι, ἰἰνλίουιὶ οοπφογίο οᾱ- ΑίηΙὲ Ἡοπιίπθβ Βι]40 παΦεεπΜος βοπηίηο ῥαΐτι, 

{γοιΜεπ, Άο ρτο]ε εἀιιοία Ιπηιιεηίος Ιμπιίπα νίία, 
Ὀεἰήτο Ίαβετῃ ἐτίὂινομα Ἑοποτίς ῥταεθρίἰ αὐ αθα Ἠἡγρίπθατα η γίέαηι μήνοτα ἰηο]ά!έ, ἀίᾳι6 ποσαἰο οσέ 
Ὁε «6 ρἱοῦς οδΓιί5 οομ]θγθί ἰοἱα ἀῑοὺιιδ. Ουαίϊς ἵπ αὑταρίοῬ δεορυἱθς ἵπκληὰ Ργουσ]]α 
Οιιἷη αξναιη ραγίιια Ριγρατὶ Ί6ρο τουρπίος ἀποίάἰι, Δμί ἱῃ αθυ48 γαρὶάϊβαίπια (4ΠΙΠΙ1 Πἱναἶσβ. 
διιδαῖι, θα υσἱΠεἰδᾳαο ογηβν]έ ποὺ]]ο ἐοπερίιμη, Ουἰς Ρροτγο Ἰαί16 υτὸυς Ἱπβίπιαφυς ατα, 
(ογρογ6 αι ρυγο ἀἰν μι Η)ΗΠιΙ οὐιιΠὶ Αἱιμιο ΓοΓΠη [οίυς δοᾳμ/ έως, Ποἴδφιιο {6Γ0665 1 
Βου νίεθ φαἱδᾳιιθ κα. Τοσιὶς πηὴλὶ ργούθαῖ ιο Ρι]ηῖσα 6 πιαρηϊς οογιαμαῖηα Ιαυάῖρυς οΠεΓξ, 
Ζαςαγίας; Ώθο δΠἱΠΙ, Π1ΟΠΙ βησγα ποσθρὶέ ἵη οοὐο, Όιιο ρνορίος 1νοποᾳ ῥγοροΓαία πιωγία ολἀεπί68 
ο μ1πὶς {ηηδηςδί Ιηυάο {πουπάα (ογομίριιι Σαὐμία οοπθασ]ἰ ὁ ᾳιιῖθ αἱ [ογομία π]οης» 

Ῥλτκοι. ολ. ΧΧΧΤΙΗ. | 8 
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δυῦ 5. 6ΙΠΕΟΟΠΗ ΤΠΕΟΙ,. ΟΔΒΝΜΙΝΟΝ ΗΠΡΕΗ 1. ΤΗΡΟΙΙΟΦΙ ΟΛ. άς 

Ἡνεσες; τὶς σοφίην χενεαυχέα, Ἠ τ᾽ ἑνὶ χερσὶν, 
"Ἠτ' ἐν ἀραχναίοισι λόγοις χαὶ πλέγμασι χεῖται, 
45ὺ Αὐτοῦ τιχτοµένοισι, χαὶ Πέρι λνοµένοισι; 

Τίς δ' ἄρα τοῖσι ΥέΥηθε, φυτοσχαφίης τε πόνοισι, 

Ντός τ᾽ ὠχυάλοιο δρόµῳ χραιπνοῖς ὑπ' ἀήταις: 
Ταῦτα μὲν οὔτε γάμοιο διδάγµατα, τῆς δ᾽ ᾿Αδάμοιο 
Τίσιος ἀρχαίης τυτθὸν µέρος, οἷσιν ὑφέρπει 
ὰ40 Πτέρναν ἑἐμὴν δοχέων πικρὸς ὄφις. Εἰ δὲ Υά- 

[μριο, 

Ἑῤῥέτω. Οὐ γὰρ ἔμοιχε συνέµπορα πρὸς Ρίον ἄλλον 
Ἔνθεν ἐπειγομένῃ, τὰ δέ Υ ὅλθια πἀντ᾽ ἀπολεῖται 
Σήµερον, ἡ κόσµοιο σὺν ἀστατέοντι ῥεέθρῳ 
Ῥευστὺς γὰρ ῥευστοῖο διεκπεράας βιότοιο, 

Α 49ὺ Βαιὸν ἑφαπτόμενός τε παρατροχάων τροχάον-α. 
Εἰ δὲ σοφοῖσι γέγηθας, ἐπεὶ σἐθεν ἑξεγένοντο, 

Δέξαι χαὶ ἁλιτρῶν χαχίην, ὧν ῥίζα τέτυςξαι. 
Ῥίνα Κάῑν, Σοδόµων τε, χαὶ οὓς ἐχέδασ᾽ ἐπὶ πύρι 
Χριστὸς ἀτασθαλέοντας, ὕδριν θ' ὧν ἔσδεσεν ὅμθρο 
Φυ0 0φρανόθεν χθόνα πᾶσαν ὁμοῦ πνείουσι χαθήρα-. 
Τίς Φαραὼ χαχόµττιν, ᾿Αχὰ6δ θράσος, ᾿Ασσυρίων ́  

Πιχροτάτους βασιλ{ας ἐθρέφατο» τίς δὲ δίχαιον 
Αἴμα πότῳ μάχλοις τε χινήµασι δόντα θυγατρὸς 

Οὔλιον ᾿ΠΗρώδην. παιδοχτόνον, δὲ φονῖας 
4ὺῦ Χριστοῦ παµθασιληος, ὅσοι τ’ ἐγένοντο διῶκται 
Ἡρόσθεν καὶ μετέπειτα, χαὶ ὑστατίοεσι χρόνοισι, 
Ὃν πύματον πρῶτόν τε, χαχὸν Βελίαο βέρεθρον, 

[,ααδανίε7 αυἱς δαρἰοπ!ιαπι ἱήαηθπι, έἔππι αυ τη πιαμίύς, 
Τι αὐΒ η ΑΓΑΠΘΑΓύΠΙ δο πο δις δἱ ἐπ]οίφ 68 ροείϊΐα, 
400 ὈἱηλΗἱ παδοδη μι οἱ ὑ αθίδηὶ θνληθβοριίυιις 
Φις ἰιὶ γεὺι5 ϱαυάἀςθξ, βίο ρἱβέαγ!ή «οἰοπάοταιη Ιαὐορίυιφ, 
Ναγίδιμιο οεἰορίθ ου εσυ οὐῦ ναισμιοπίῖυμς γοπίἰςᾖ 
Λιιιο ο αιάεια ποπ δαπί εοπ]υᾳῖὶ ἁοοαιήθι]α, δ8δὰ Αάλπιὶ 
Απίφυα νἰηἱοίο ρ815 ρυς!]]α ; εἰ Ρογ ησφο ου τορίί 
434) Ῥ]αιήσαι ΠΕ 0Όδεγναῃς ἱμ[αλά αφ 66γµευς. θοἆ ςἱ οοπ]είί σὲ 
γαΐδαμι. Νοι ομἶί Γιο οι ἑαμές θὰ ΛΙ νἰέδι 
Πίπο Ρτοβογαμίοπη, εἰ ὑθαία οί Ροσίνι! 
Ιοάἱα, νο ου) πιαουί 1ηδίαυηἱ Βιομίο. 
Ειεης ομίηι ο[Πιοπίδπι (τα]ἱοῖς νἱέιηι, 
4415 Πιον]ίου Πα (άµρθµς, οἱ οὐτγθιόπ) ργφι6γἩ/γρις. 
"θυοά αἱ ϱαρἱεη(ῖ μὴ ραμάθς, οι ος ἰο ρε! δη:, 

Πεεῖρα ἰπ {ο αἱ ΙιαΙογύπ οφ αι, ο 1ορι γαυίν ος. 
Παϊκ ο5 (αἰπί εἰ δοάοιηογυπι, δἱ 105 οἰνἰδιί Οἱ ἰνίιι 
Α4 (ατγίπῃ ἵπιργους 4βοΠίθ8, 6 ἠ4ογή βόδι οχνιλμχίί που 
4υ0ὐ ΟᾳΦ1ειι6 ἱδγγαὰ ο οπηπίὺα5 δρὶγαυδ χρήσης. 
Θιἱ5 ΒμαγάοΠεπι οεἰθευπι ἱμνθηίογοιη, 1 Αολαὺί αιιἀλοίαπη 6ἱ Αοδγεϊίογιπν 
ΑυοΏἰβδἰπῃ]ο8 Γ6βοβ ορυιγν]ς ) Οἱ Επι αι ασ ηδη] 
ἀιδίαπι οοιηροίφ]ομή οἱ ἱαθοῖνις (ίθρ ους (γαὐἱιέι, 
Φοθἰθδίιιπι Πεγοίςπι, δἱ ου ϱ0ἱ η[αιιίος οοσἰώ]ὲ, οἱ ἱίοτ[οσοίοσᾶδφ 
ἐ5ὸ Ομ] θαμιή Γυαίδ, οἱ φποἰφαυξ δσδιἰ(οειί ρουδδοιίογθθ 
Απίς οἱ Ρο5ί, οἱ μονὶδθἰηιίς (διιροσίῦτις, 
ΜΘμοεαι ροδίσδιωυς οἱ ρτίω8, με[απόάυσι 6] ὑαγαηγυη, 

45ἱ Ἐν ἀραιχγαίοισι.Ἰόγοις. δεγπιοπίδµε γα(ἰοηῖ- 
ῥµδηιιο εοΠΙΟΓΙἱδ, φιῖθιις υἱ α]ογ ποη ἐμθεί, φιαπὲ 
α’ ο. (εἰ. : . Ὁ ο) 

Ἐπειγομέγ]ῃ. 5ἱο 1γ65 Βεμρ. ΕάΙἰ. Σπειγομένῳ. 
440 Τροχάοντα. Ττος Βεμᾳ. τν οχάω τος. 
40 Μάχ.Ίοις τε. Βίο Βοεμ. 990 οι ΟΜ1ᾳ. γα! ριο 

χιν/µασι ηιοά φεαἱέις, Ὠαβοί λιγύσμασ,. Ἱη ο1ί. 
ἀὐσδί τε. 

454 Παιδοκτόνον. Μοιιοσία Ἰαρους νἱάου]ίιιγ 6Γο- 
6ουιτ15, δἱ θιάθι 9556 οχἰδἡιανεςίί Πογούνίη φεὶ 
ΦοπΏΜεΙΠ οὐίγυμςβγ], 3ο δευϱι αυὐἱ ρµθΓος ]υβείἰ οὐ- 

οἷαῖ : 4 ποπι ογτοτοπῃ ρ]υσίθς 656 (4η) ή ]ἱαγοι οἷν 
ναί Ηἰογοηγιωις, Μαιν. αι. Ἠσεοάος Θμί πι πηρα 
αο Ιαραμίο, ἱη[αμέες οοσί δυ)ἱ, ονίεγα!ί ρεῖ κο 
εχ Α9ΡΥριο ριεγ σἐδιθ γονθδιἰδγυέας Ύσογιι μὶ 
οὐδίαί, φιοιμίης5 δαµοίιια ἀοοίογ 4 μἰγοφυςο τοι 
ὰ. δόΓΙΠΟΜΕΙΝ [ωοέγε, ἱμεγρομουάο ολ ἱοσὲ τἷη 
ΔΙ), 
407 Ὢν. ἵια 0οἱθ. ΕΗῑι. τῶν. Τἱάρ Φα. ἵωτοι 

νά αἱνογδας ὀυ]ίαημηι ἱπρογαίοςσορι, ἔοει. 
ραρ. 195. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ριρά]ελί, οἱ φορΏῖα ῥγφεοπία ραπά{! ἱηαηίς, Β Ργαίεγῖεης. Οιοἆ οἱ οἶατοῬ Ργολἰέαιο βάρφτποα 
Ου ραγπῃ Ἱπ εωαυίρυφθ, ΡαΓ{1Πι τη 6ΘΓΠΙΟΠΟ οβἆυκο ὮΕς {6 ργοξεηἰξυς ρα (66, αἰφ06 ἡιάς απιρφοῖς, 
Εοι δἱ:4, φυἱ δυο ηαί5 γαηθοοῖί ἵη δυΓ.ς ὃ 

ὍΗΐν, πυδηι, πήξπαηι βαμάοί, ρἰβηίίδᾳιο 6ορθιιὰῖθ 
Ἰηουθαξ, οἱ ροἱασιις ϱεδεἰέ βι]σαγ6 οαγἰμᾶ ὃ 
ΝΟΝ ϱὰ οομη Μέι ἀοσμέν, 6ο Ράγνα]α ΡᾶΓ8 δυηί 
Π]ιέ αρρ]ἰοἳ{, 41ο Ρεἰηἱ ηοχὰ ραγαι]5 
}ιάἰεἰο οδὲ εημ]αία Ρ6ἱ, φαἱυμς αηρυἱς 40ογὺιις 
Ουτερίϊ, ρἱπίαιηφο πια! ρογνογίργο ἱοηίαί. 
Οιιοἆ οἱ ἑοπυὑἱο ου 1410 [σος ἐν ἡθμοιιᾶα νἰάδιυνς, 
δα γὰἱεαί, 11ο ομίμε, Ημ ἆη µιάρτατο ανν 

οεί 
Β νίιᾷ αίᾳυο Ποπιῖπυπη οσο, οοπἱ(θμίγ οιηίδιη. 
5ειἱ 486419 8ο οοπιρίεχα έογγα ουθγςοξ, 
}οἱ ηπς, νο] (πάσι ππάο Ιαυορίο ρομυμμί. 
Εἴυχιιὸ Ημ) βαχοο ἐ. (γα]οίς οφµοἵὰ νἱία., 
αιις Ιογἰίος (4ΗβοΗ8 οε]ετὶ ουΓδύο Παεμίθην 

|) 

Ουἶη (ία οοιικἰμι 1 γἱ μι Γαἱίοηθ Ὠδίοσγιασα 
Αοοὶρὶφ ὁ Ίνογιὴ εἰἐοπ]πι γὰάϊχ 65, ουσία Ῥαγφεωφᾳ 
Εκ (ο ργοβυ χἰίφυο Οαἱη, Φούομιῶᾳυθ εοἰοαὶ, 
Θ104 116 εὐἶαι1 4ΡΡΙΕ5508 δοΕἰθΓΔἰΔΙΏ οοπκΊουο έασι 
Ὀἱνίφιι Οιγίδίας, 4 υοδᾳ 16 {λος μιἰδδις 4 4ἰιο 
Εκαηχ]ί, ἱεγγὰς δποιι] αίφιιο απο μεῖὰ ρυγρα5 
θα γἱρετου Βλάγάοηεα, Αολαῦυπους 

[γδιιῖοι 
Ει ΓδρυπΙ Αθθγτί ταβίοπα μιιτἰν]έ δὲ ἵγαιη, 
ΕΙ Εν! Πεγυάεπι, ΡρΙ6ΓοΒ εἱ «46 μοίαηἀ 
ιδ 11ἱ, 40 υδί α5δέΐνο ποια Ππιονθηεὶ 
Βαριΐσι οαρυί ἑηποευπι ἀθυ]ί αίᾳας οὀξογοιι } 
Οι (μεὶςι τερίδ δυπιιηὶ, νἱίάημ6 ραςουιῖς 
(πρι [ῆοςθ. αἰἰοφαιιθ ο/Ἱη65, αἱ ἴθιιρογο ρείεηυς 
Οἱ ρο5ἱ, αυἶφμε οἰἶαυι θλίγοιμἰδ οτε ος αμκὶ 



δο]Ἵ 

᾿Δεινὸγ» Ἰουλιανοῖο κράτος, ψυχῶν ὀλετῆρος, 
υὖ θεόθεν πληγέντος, ἐπεὶ µόθον ἤρατο Χριστῷ, 
400 Θερμὸν ἔτι ζείουσα χόνις, μέγα τάρθος ἁλι- 

[τροῖς 
:.Άλλους θ) οὕς περ ἔδωχε βίῳ γάμος, Ἠδ' ἔτι δώσει, 
Ψεύστας, ἀνδροφόνους, σχυλιοὺς, ἐπίοργον ὁμοῦντας, 

"λρπαγας ἀλλοτρίων, ξείνης δηλῆµονας εὐνῆς, 

Τίς χεν ἀριθμήσειεν; ἐπεὶ τόδε πᾶσι πέφανται, 

365 Ὡς πλείων χρυσοῖο χόνις, πλείους δὲ χάχιστοι 

Τῶν ἀγαθῶν; καὶ γὰρ τε τρἶδους περόωσιν ἁἀνίσους. 
Τοῖς μὲν γὰρ χθαμαλὴῆ καὶ ἑπίτροχός ἐστι καχοῖΐσιν. 
Οἱ δ' ἀγαθοὶ τἆἐμνουσι προσάντεα. Τοῦνεχεν ἐσθλῶν 
Πλεϊῖστον, ὅσον χαχίους προφερἑστεροί εἶσιν ἀρ.θμῷ. 
470 Εἰ μὲν δῇ λήξειας ἀγαλλομένη τεκἑεσσι, 

δΕΟΤΙΟ Ἡ. ΡΟΡΜΑΤΑ ΜΟΒΔΙΙΑ. σδα 

Α Καὶ πηρὸν καλέουσα βίον θεύτητος ἑταίρον, 

Στήσομεν ἐνθάδε μῦθον. Ἔχθις χλέος ἀμφήριστον. 

0ὐδὲ γὰρ οὐδ' αὐτὴ φθονέω χθονίῳ γενετῆρι. 
Εἰ δὲ θεοῖο λαχοῦσα τὰ δεύτερα, πρῶτα δέδορκας, 
{7ὐ Φθέγξομαιἀτρεκέως μὲν, ἁτὰρ Ὀυμαλγέα μῦθον. 

Τίς πάντων µερόπων τόδ ἐμίσατο τέχνον ἄριστον 

Σπερμῆναι; τί δὲ μῆχος ἀνάρσιον υἷα φυτεῦσαι; 
Εἰχόνα μὲν γράψεν τις ἀπ εἰχόνος οὔτι χερείω, 

Καὶ πλάστης ἐτύπωσεν ἑοιχότα πλάσματα μορφαῖς, 

"480 Καὶ χρυσὸὺν παλάμησιν, ὅπη νόος, ἤλασε τέχνη, 
Καὶ στάχυν ἐξ ἀγαθοῖο γεωµόρος ἐσθλὸν ἄμησε 
Σπέρματος, οὐδ' ἀτύχησε τέλους πόθος, οἵον ἑώλπει .. 

θνιτὸς δ' οὗ σάφα οἵδε Υόνου φύσιν, εἰς ὅ τι λήξει, 

ὐύ χαχὸς, οὐδὲ μὲν ἐσθλός ' ὁ δ᾽ εὖχεται ἐσθλὺς ἀρείω" 

Ποτιηυἱ].5 δη αἱ ροϊοθίας, ΑΠΙΠΙΑΤΗΠΙ Ρον ἐοιἷς 
Οι ντ ]έὴδ δι οιιδδυ (0 ἱ ΜΗ οί ΟΓἱδίο ἑμόικοτας), 
460 Εις οἰλιῖς α ιο [εγν]άο οὐιήθλδ, αµαριιυς οδὶ ἑρτουΐς αοιος: 
Αιηιο θἱἴδ αἱἱο8 φἩος πυριῖα φΦομίο ἀεάθναμι οἳ ὁαυυμι, 
Μεπάφοεδ, Ποπι]οίάᾷδ, ρυγάάοα, |δγ]υτο», 
Παρίυτες αἱἰομά γη ΓΘΓΕΙΗν αἰἰσπί ροτηῖσἶσρι ενα ζα μὲ, 
Ου15 επμιογδί Ἡ {ιά ορίπι οΠΙ {118 παλ {[οδ οςἲ, 
405 (ορἱοφίογύῃὶ 6056 4090 οἶπείθιι, 40 ΡίΗΓε9 {πιριοὺ9ς 
ᾠιί8η) τούς : ΗΛΠΙ οἱ νίὰς οομΠα υπὶ «νουδαςφ. 
24-29 Πμργοὺΐς επίηι ργοςἳνῖδ οςἳ, εἰ Ἰωία οιιγγοί ; 
Γυυὶ νθνυ ρεγιρίὶ5 στα ἱπδριις. Ίάου ὑοιιὶ 
Ἑαυίο ρἱαςῖ9 Γα0ἱομςἡ 8Η1Μ, ΦΙΦΠ{Ο πιαῖἰ ηΠιοΓΟ ργδίκηἩ, 
ὀ70 θυυά »ἱ ἀρβίιαα (16 1115 ρ]ογίαμὶ, 
ΓΕ ΙΗΔΩΟΘΙΗ αβρεΙΙαγυ απωήοκι ον] γαι, 
ὑεδίμαιη μίο [ους ἐαῤεᾶς αι ηήσυυπι (εις. 
ΝΦΙ η6 ἱρδα ημἱθι ἰμνίάσμο ἐδεγοδίηί ρανομ. ε 
δρ αἳ δεοιηίίυ Ίοςυ 4ρυ ΏΟΙ ροδἱϊα, Ρρεονν Νυἱ αιτοραθ, 
475 ΕἰουυνΥ νεγυνὶ ϱυἱ45µ1 δ6ΓΠΙΟΠΘΙΗ, 866 ιΠΟΙΘΒΙΗΗ. 
Οἱ ος ους οήηίυς ἰά ἀῑάἰοἱ Τμ ορ Ητη 

Οἱριετε) Αυί ϱι48 πιο (ὴΗἡ νἰο Ηθη οαγοπ]ι(ς ρἱσυόηι{ 1 
Ἰιιαρίνθι Φάση αμῖς ρἰησἰῖ αὐ ἱαρίῃο πο ἀείυτίυίοιὴ, 
ΕΙοΓ 19 δἱηι]ίος [ωτιιές εευ]ρεὶί δία1 ας, 
ὁδ Αιδυθ αυγή μιαπῖοις ἀιοίί 4αοςσυρ(αθ 689 τοἱυο!, 
Ώοπαιισιιο βρῖοβίῃ ος Ώομο δοπιἱηθ Ιποὶί 
Αριτὶοοἰα, Πος 4 δρεταίο βμο ἀθφίάετίασι Ἀετταν]τ. 
ο μιουα[ὲς ναιὰ «εἶαγο πον]ι δοὐοίί παίώτα!η, απαίής Γμίυγα εἰς, 
ΦἱΥ6 Ώοµ5, βἶνθ πιαἰμθ δἰί, 4 Ιδβ(Η8Ηι Βομα56 ωοίογα ρτευκίυς, 

400 "Ετι ζείουσα. ἓος. 9903 ἐπιζείουσα. ὃὁ α[ἱακὲ 
εοάατετ, ἱμφυ]ί αἆ απο Ἰοομιη Ὑαϊδδίις Ηθησίο., ἰπ 
Επµίο φμακὶ εδα [τε υἱάείμγ. | 

473 "Ἔχοις. Ιίὰ ἆπο Βεμρε. οἱ Οοἵκί. Ἐάῑε. ἔχεις. 
Μυχ ἀμφήριστον, Πεμ. 993, βιρ. Ιῃ. ἀμφίθολον. 

415 Χθογίῳ. Οοἶδί. χθονίων, (εγγεείγίμι ρατε. 
4174 Λαχοῦσα. Λἰάυι ἱμηθεῖίο οδερὶι ΒΗ11ς, 

ᾳποἆ τοάἰδοεῖι : εεοαηάαε Ῥατίεε εογΏτα; ος οπἶτα 
νΟΣ ἰδία αοεἱρἰοηάα, οἱ ἁοοἱρίίυς 4 Βιόφο. 

470 ᾿Εμήσατο. (ο1β]. ευ. ΠΠ. δεδάηται. 
471 Μηχος. (Οοἵἶκ[. δ5ρ. Ιἱπ. μηχανή. 
479 Μορφαῖς. Τα ἰγ68 Βερρ. Εόΐι. µορφής. 
484 'Ω δ' εὔχεται. Ἱια (οἱ. οἱ ἔπι. εἰ χαὶ ἀγα- 

θὸς ἐπεύχεται ἀμείνονα. Μαἱθ οά1ί. οὐδ'. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἰυςὶρηῖ Ρ]είαίιο Ώδειπι διαήΐυφις οο]εηίες 
γεχατυμί ” υοί πι ΙΒ ΗΠΙΚΟΓΟ Σμἱίαπυς αυλής, 
ὑἱόπιις ο φιιάθεν οογἱ6, οδά ογἱπηῖης ργίπιυς, 
ἨἩομά ἀυδίιυ δαίαυ ὑαταίλγυμι, Ρεδιίδᾳυο απὶ- 

ΟΙ ΠΙΝ 
θυο, φυἱὰ ολογἰἱορῖφ (ισ]οῖ ἰεπίανοτοί 2ηιιῖς 
Εχρυρηαγο βάθΙΗ, ὀἰνίπο νι/μεὈθ 60, 
Εεγνεῖ αὐίνις οἰμῖς ἰρ88, πιό; 1ου Ρανς Ιπίᾳής. 
Ουἱς τεσιος Πιθινοτοί, 4ἰιοθ 1Η ἀνάιί αἰφιο ᾱὰ- 

{ταν οςὲ 
Οοπυθίαπι πυπάἀο, πιοπμάφεῖα νεγ]να Ἰοᾳεῃίε», 
γογουίος, [Φ Ππιδουἱαίος ογἱπλς ϱ84ἱ8ν 
Οτο τ6ιθηδἰο ροτ]αγία ἀΐγα νοπιθµίςς, 
Παρίογεβ, ἐ]να[απιίααο α[οδὶ }1γ4 ἑογεηίος ἳ 
Ροεκρίουυ! οἰᾳμἱάθια οί οιηοί5, φαοά ρυ]νῖς 
Εχοθά(έ ΠΙΠι6Γο, δἱο μθίος ἑμγία πιαίογυπα [αυγυσι 
Ε κδιφεγαί : πες εΠίπὶ βἰπι]]ὴς εαεδίγ υἱγῖδαιιο 
Βρυμία; ΠΑΡΙΦΙΦ Ιηδ]ῖ Ργοπα οδί αἰφιθ υράηιθ 
ὈιΠἱ011ἱ6 οομῖσα {ηθίήν. δαἱοῦζοδα, πιοἱδσία. {[εδὰ : 

Ουο Πι υἱ ερνερῖος Ιοπιἱὴθ ϱλΔΙΙΝ5 ἱηιρία πι νι 
Εκευρογει. Όιιοά αἱ 46 ἵθ βθπ!ἰχγο δυρογὺο 
υ δοῦο1θιῃ {αμάθπη 0665686, ΥἱξαΠι ο δυΡΕΓΙΟ 

ου] Ημοίαιι γομὶ ΙΙΙ ΙΩΘΓΙΛΑΠΙΠΙΙΘ νοςλ!1ο, 
Πιο ββύΠ [Αοῖωπι Σ ἀπυῖαη μὲ «αΓροεΓο ἰαυύόι 
Φαπῃ οθαίς 16ο θιήμῃ ἵοττεπο Πἰία ραινὶ 
Ιωνίάθο. δρ θἱ δΗ1ΩΙΙΟ παϊα Ραγομί6, 
ία παῖρίβεῖς Ργα/[οτ5, ρτ]πηίδαυθ δοεμμάΔ, 
γετα αἱάευι οἰυἱ ἀῑσία 448ύ9, 8. 4οεγὺα. Οιιά 

. ΟΠΤΙΤΗ 
Που απίπιο πον]έ, ᾗηδίιπη Ργοάβοθεε ΠΔ: Ἰ 
ια γτςυς πμ τα ροσθἰέ λίΐοιιο 6Γ6418 
ὑε[ογπεσυ ν)ἱ9 Τ αὐ ἱπιαρμίηρο ρἱάου εππιόάεηΏι 
Ριοίυταμῃ ἀῑῑοίι Σ Ρ]αδίθοθ ηυΏ ἀἱδρατο [υγ 
Ργοροδίίσιη γοὐἙ]ί (ΟΓΠΙ1η : ΙηΔΗΙΡΙΡΗ6 ρογ]εῖθι 
Φιοφιο Γή5 ει]ογίί, (σασίαέυπι ἀιιοίέυν αμ οιὴ 
Ἐχυό Όοπο βερείθιι (είς οµ{έος ορίμιᾶπι 
Μομιίηο [6εγὸ 5υἱοί, 1606 δΡεπι ἀερίογαί {ηλιιςίή. 
Αδί µομιῖπι, φμἱάλαπα Ἰασία φεπιρµίθ οτί, 



5ο 

ὑὐσεδίην λοχόωσαν ἄγει λόγος. Οἱ δὲ χάχιστοι, 
᾽ἆλλον συξυγίῃς. Ἡ γὰρ πλέον ἐνθάδε τίχτει, 

1ὔ Καὶ χόσµοιο ῥέοντος ὁμόστολος ἦλος ἔραζε 
Νάρχα δέων, ψυχἠν τε χάτω βρίθουσα μολυδδὶς, 

Καὶ χλῆρος τοχέεσσιν ὁμοίῖος Σνθάδε µίµνων. 
ἔμπης τοχέων περιδώµεθα, µἡ τε σὺ βάζειν 

..ις ἀγαθοὺς, ῥίφω τε ἁτασθαλέοντας ἔγωγε. 

590 Τοῖς δ' ἄλλοις, ὁππόσσον ἁγνὸς βίος ἐστὶν ἀρείων, 

μμ νοίης χεν φιλότητα θεοῦ, σαρχός τε παχείης, 
"Σχεφαμένη, χόσμου τε φύσιν χαὶ τέρματα δισσά. 

πεει γάρ τοι χαὶ μικρὺν ἁποσχεδάσειας ὁπωπῆς 

3Η λήμην ῥυπόωσαν, ἀπ᾿ αὔγεος ἡ σύ γ’ ὁμίχλην, 

παν ος Καὶ γλήνην πετάσειας ἐς αὐγὰς ελίοιο 

πες ΣΑλλ 

5ΡΟΩΤΙΟ ἩΠ. ΡΟΣΗΑΤΑ ΝΟΙΝΛΙήΑ. σο2 

ΑΔ Ἡμετέρου, χκαθαρῷ δὲ νόῳ λεύσειας ἅπαντα, 

Δῄεις παρθενίην μὲν ὅλην ἀνάθημα θεοῖο, 

Χρυσοῦ τ) Ἠλέχτρου τε φαάντερον, Ἡδ ἐλέφαντος, 
Εὔσχοπον, εὐδιόωσαν, ἑΌπτερον, ὑψιχάρηνον, 

500 Κούφην, παµφανόωσαν, ἄνω χθονὸς, ἀστήριχτον 

Γαίης ἓν γυάλοισιν, ἓν ἄστεῖ δ᾽ εὑρυθεμέθλῳ 
Οὐρανίῳ, καὶ σαρχὸς ἁπόπροθι ναιετάοῦσαν, 
Χειρῶν ἀμφοτέρων τῇ μὲν χατέχουσαν ἀγήρω 
Ζωὴν, τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πλοῦτον καὶ χῦδος ἄπαυστον 
δόῦ Οὐχ ὡς δὴ φθρέοιχον ὑπ' ἄχθεῖ ὀστραχόεντ, 
Ἕλχουσαν μογερῶς ὑγρὸν δέµας ἴγχνεσι νωθροῖς, 
Οὐ Χριστῷ καὶ σαρχὶ μεριξομένην βασιλΏϊ, 

0ὐδὲ, ὡς ἀμφιδίοισι νόμος, καὶ χέρσον ἔχονσαν 

ΙΓ αἰοπίοπι ρἰδίαίοπι ἁοοίσίῖπα οἀμοἰι. 9οἆ ροββἰποί 1{ 
Μιιγπηο{ ροξίας θειηί [είως. Ναμι ἠος νο αηορίς εἱρηῖι, 
δἱὅ Εἰ Πηώἰ ἰδυθιιέίΦ οὐπιος οἰανιι υπιὶ 
(άγηειΗ ὀεγ]μοἱε!Β, 4Η ΥΠΙάΠΙ4ιιο ἀθογφιίπῃ ἐγαΏσπο ἱηδίας ρἱυινὴ, 
Ει ἱιγούίίαφ ραγομ τς ἱπ [1 ἱω ΠΗ1ἱ6 ᾖὶο Ι6ΓΙΔΠΕΠΦ. 
δε {8πιο ραΓγεπίος Το σίη : Πθο ε)ηἱ κά 

Βοπος οὐ][ΐος; θἱ 6µο ἰπργούυοῬ Ργο]]οἶδη). 
920 ΑΙἱἱ6 αυίειη ες τεὺι5, αωαπίο ργφιαπείος οἷε νἰτριηϊία5, 
Ρετερ]οίοβ, δἱ Ὀυὶἱ ΜΙΟΓΘΙΠ οἳ οΓ26939 οαΓἱ6 
(ωοηείάθτθε, 46 πιιηΐ παίμγδηι οἱ ἀμρίίσθιω (πεΠῃ. 
Ναιη δἱ νοὶ ραυυ]μὴ ἀερι]εγῖ αὐ ουμ8 
ἱηρρίιιιάἰμὶς δοΓθ8, ἀυί ἐρποῦγας α ἰη]ίηο, 
5δὺ Εἰ αοἰθιη ἱπιεπάεγῖ ἵῃ δοἱἱ ποβίἰσὶ Γαάἱ08, 
Λο πορίο ρα οπ)ίὰ ἱμδίγανογίς, 
δρἱος νἱτρὶπ]ίαίδιη {0ἱὰ1Ώ Ώεο 6896 οοπδοογαίαιυ, 
Αυτο οί εἰθοίγο ρἱθιάἰάίογοπι οἱ 9ῦοτ6, 
Ργυεμίθπι, θ6ΓΕΙΙΔΙ1, Ρεμηῖς οεἱ6γθα, νθγέσν οὐ 1πιοίη, 
00 [,ονθιὴ, υπάίᾳαα ἱοἰάδπα, ἵθγγα οθἱδίΟΓΘΗΙ, ΠΠἱΠἱ 119 θΧΙΩ 
π (6 ρτυ[υπάο, ἱη οἰν]ίαίο ο/οςιὶ 
Ι αἱ [μπάκία, οἱ ρτοσιἱ 4 «Άγηθ ἀερθηίδια, 
ΜαπυΝΗΙ αἰίογὰ απιρἰοοθηίθηι φοη1ἱ δχροΓίεπι 
γἱίαηι, ΔΙἰθΓὰ ἁἰν]ὰφ οἱ ρἰογίαιπ που (θείίιραηνς 
δὸῦ Μιμΐι Υογο, φι36ἱ 40Η δΗΑΗ1 δὐ) ἰθδίαοεο Ροπάςγο ροδίαγαί, 
Ριριίς ραδσίυμς «ορ υπ] πιη Φρτθ ΓΓαεΙΦΙΗ, 
Μἱπίνιὸ ἀἰνίδαιη ἱπίου ΟΗΗ1Φἱ οἱ οαγηίς ἀοπμαίμη : 
Νεφυδ, υἱ αρ ὐἱἱ6 Π10Ρ8 68ὲ, οἱ ἱη (ΕΓΓΑ ἀθρορίοια, 

το σον» ον ωνπωων 

. 

55 Οἱ δὲ κἀκιστοι. ἵιε. ΟοἱεΙ. βλαστήµατα. 
ϱ!7 Τοχέεσσιν. Ρίο ἴτεδ Βορς. οἱ οοἶεί, αι ο 

η. γονεῦσι. Μαϊ ἵπ εά1!. τεχέεσσιν. (μο βὲ κί ΠΗ1ἱ 
ακαεί Παγοάἰίαγίο Ίμγε ματεπιἴδιις εἐηιίες ο Ρετηια- 
ΝέαΜΙ. Ἠδο 6τρβο (στορυςτ]! βομμεβΙίᾶ, ραγορἰέθ ϱρίυ- 
τὶαγὶ Πο ἀευογὸ ἆν Εἰίδ, ου (801 μαἱοΓυὴ θυάμη 
ὑοπογι]ῃ Ρλγοµίες οἰηι. 

δΙ8 Τοχέων. Οοιι)8Γ. ἱορίι τεχέων πέρι δώμεθα, 
οί νογιἰέ : [εμικε Ίος Ποδίδ. Νέ 1160 ἰ ΘΟΜ08, 1ες ἐφο 
πια(0ς ΟΜΙΠΕΕΗΙΟΥΕΙΗ» Ροδίυα ἱληιοι Ἱορίί ἱρνο Οου]- 
Ψαββίιιν: τοχέων περιδώµεθα. Όομδιι γρ έιφ 
Πίο οι, ἱπφιίί Γή λέ15, αιί Ιοφίί τοχκέων ' Ομοµίαιι 
υἱες (ο ΒοΙΟΤΙΗ υἱγογιὴι φιὲ εῶ ἰε ρϱτοφναιἰ 5814 
ωκάέος ιά ἰομγὸ ΜΟΝ ῥοεδέ, μία εω[έηι ΤΗΙΙΟΙΕ δοέ- 

(εγαίογκπι Ποπιίπαπε ῥΤοῦΥα ἵπ (6 γεεἱάέχε μεεέκδὲ αἱ; 
αθό Ιιου ἵπίετ που ραεἴκοαπιιγ, ί πεο (ν δ0πος υἶγυς 
ἐπ μιεάἰπηι ΡΤο[εΓαξ, Πές ἐΦΟ εοεἰεγαίο» εἰθὶ ο) είαμε, 

519 'Ρίγωτε. ἴκος. 996, ῥίψω δὲ. 
590 Ὁπαόσσον. ἴια ΒΕομ. ὅ0. Εάῑξ. ὁπόσον. 
5δἱ Πσχείης. Ίια ἀμο Πυᾳς. εἰ Ο0ἱδ]. ΒΙΗ{. βαρσίης 
550 Τοι. Όμο Τεμρ. τι. 
ο30 Λεύσειας. Τὰ (Γε8 Πο9αβσς. ΕάΙΙ. λύσειας. 
317 Αγάθημα. Βοερ. 993, ἀνάθυμα, εἰ δι. Ιἱ.. 

ἄγαλμα χοινόν. 
660 ᾿Αστήρικτον, Βερ. 993, ἀνισταμένην. 6015]. 

Μν: ἱῃπ. μὴ ἱσταμένην. 
ὅἱ ᾿Αστεν δ'. Τα Κορίιι 9, 992 οἱ (οἱ. 

Ἡν εἀῑιῖς φθθρί δ.. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Εειγαπι 49 εἱρίάο εοἷθί ἴσπεπι δχἰυπεΓθ βασο, 
Που αἰίίος ρίθιας Ιαἱί4ης, 86ΓΠΙΟΗΘ βαἱαέὴς 
Αιισίία,  πιδάίπῃ ργοι1ὲ, οἱλγεφθ γεζυ[ρεῖ. 
Αι αι ρεγ[ν]οξα [ιοί ΦοεΊιιδ οπηπο δημ, 
Θιιηί πιιρο ου) 1ρἱἡς Παπηφι16 Ἆοο ρ]ας ρἰσι! τη νο, 
Ε οί (αρίθ οἰανς δοοἱμδηιις οοΠιόδηιις, 
ΟΛ άνιιδ ιοί οαΡΗΗΕΠΙ θίΓίῃροιι5, ΙΙΙΠΑΠΙ( 16 4θουδίπα 
Ριμιπυὶ πιοτο ΙΓΏςΗδ, αἰμ6 οπ)ηἰθ 68815 θἱθάδΠ] 
Ρ.ιτίυιις ἂὖἲ παἰος ἱωερεάςς πποτἰο Ρραγθοπίτη 
ὑε]ιυεης, γἱιΦ που ἡἰπα]ίο Ιουρίος Άυ]υφ. . 

Ὕουυπῃ 4µο, βἷο δέ1πι, παίερ νθιυΓαόάα, Ρ46ἶδεαή, 
ὍὍι πεφας ἐά βίος ἰοπιίμθς ργούιοθξθ Ρθµρας, 
ἴροα ιθο ἑ]αδίος πιθπιργεία : δλεδέας υἱρίαιε. 
Αοὶ αἰιίς τοῦ {αεῖίο οδὲ ὑορποβοθτθ (01010 
Ρηκείοί γἱηρ]ηίίας, δἱ ογ25658 οαΓΗἱ5 4ΠΠΟΓΟΠΗ 
Λίιε Ὀοὶ δροοἰθ», ΩδίµΓαια κ... Ῥομ µψηὶ 
Εχουίίας, «.φὐ0 ἀυρίίοσπιφαο 

ΕΒ Ῥετρεπάαφ; παπι οἱ πυῦοπῃ ἐοποῦΓγαςυο μιο]ενίας 
Ταρι]{ιη εχ οοιι]ς ἀϊθοιβεαογίς, αίηιὸ μ]σδηίορ 
Λά βοὶὶς γαάἱος ραἱοληῖ ευ ἱυτοῖπα πορίρὶ, 
Ει υοπο ριγΚαἰὰ Ιαφίγαγοσίς ουληί4 Π]εηίό, 
ΙανερίθῬ νέα Ηιο]Ἓπι] οοµφοσί9 οαγθηίοιν. 
ον οσἰακίὶ, τίοῬ --- δες 

Ρθηβα!η, δ8ογ86σς, 
Ἡποσπίδαε, Ρομβίο ροἷα 
Ρεμάἀεμίθδπιφξο Ίσνο. 
Ὀμάίφαθ, ος έους 
Αἱίιεγοα οοἀ ἓν 
Ὀοσίγα αληΐοι 

μ4Γ.1ο. | 
ενὶη 

εηγς 
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ι8ὺ Εἰ Παῦλός τις ἑὼν χριστοχτόνην υἷα φυτεύσε:, 

Άβνναν ἡ Καϊάφαν ἁτάσθαλον, Ἡ τιν Ἰούδαν 
ὑύδ' εἴ τις χαχίαν πιφυχὼς οἷός περ Ἰούδας, 

Ἡ Παύλου ζαθέου χεχλήσεται, Ἡ ὄγε Πέτρον, 

Πετρτς ἀῤῥαγέος, γενέτης χληΐῖδα λαχόντος. 

190 Οὐδὲ γὰρ εἰ φίλον υἵα φιτύσσεται Τὲ θύΥατρ., 

Οἶδε πατήρ. "Ύδριν δὲ χοὺς µόνον ἔσθεσεν εὐνῇ. 
Ἐχ δ ἑνὸς ἀρχεγόνοιο Κάῑν καὶ "Αθελ ὑπέσταν, 

Σηλήμων, θυαίης τε θεουδέος ἐσθλὸς ἀρητήρ. 
Ἱσαχίδαι δ Ησαῦ τε χαχὺς, Ἱαχώθ τε φέριστος 

495 Καὶ πλέον, ἓχ Υὰρ ἑνὸς δίδυμος Ὑόνος οὐδὲν 
ἰὁμοῖος. 

Καὶ Σολομὼν τὰ πρῶτα σοφὸς, μετέπειτα χάχιστος, 
"νίχα θηλυτἐρησιν ἐφωμάρτησεν ἁλιτραῖς. 
Ἔμπαλιν αὖ Παύλοιο μέγα «σθένος ἀμφοτέρωθεν, 

6, ΟΠΕΟΟΜΙΙ ΤΙΙΕΟΙ, ΟΛΛΝΙΧύΝ ΠΗΙΌΓΙ 1. ΤΙΕΟΙ,ΟΟΙΓΛ. ἃ 
Α Ὁς Χριστὸν μὲν ἄτιζεν, ἔπειτα δὲ πᾶσεν ἔφινε, 

ὀ00 ΤἘρέψας εἰς ἀγαθὸν ζῆλον πυρόεσσαν ἑἐρωὴ, 
Τούτων σνξζυγίη δὲ τί δώσομεν; οὐδὲν ἔγωχγε. 

Ο»ὐ γὰρ ζευγνυµένοις χαταθύμιος ἕἔσπεται εἰνὰ 

Ἁλλ' ὥς τις στρεπτοῖσιν ἰαινόμενος φρένα πεκαὲ, 
Πεσσοὺς μὲν προέηχε, τὸ δ' ἄρτιον ἠὲ περισοὺν 

90 Οὁ χέρες, αὐτόμαται δὲ λίθων ατροφάλατε 

[ἕνεικαν 
Ὡς ῥα γάμος, τεχέων ἁρότης, πινυτοώς τε χαχούςα 

Οὐ τέκεν, ἀλλ᾽ ἐδίδαξε βροτῶν φύσις Δὲ µάβτοις. 

Εἰ δ' ἓτεὺν ποθέεις γνῶναι λόγον, οἱ μὲν ἄριστο,, 

Πνεύματος δὲ λόγοιο διαπλάσσοντος, ἄριστοι. 

510 Σπινθὴρ εὐσεδίης γὰρ ἓν ἀνθρύποεσι χέχρυτις 
ἝὪς τισιν ἓν λάξσσι πυρὸς μένος. Ὡς δὲ σίδτρος 

Κρούμασιν ἓχ λιθάχων χε σέλας, ὡς ἀπὸ θνητῶν 

495 9ἱ Όαυ]ας α αἱ οσοιἰέοη!, Ιρηογᾶί 4ΏΠΟΠ Ο]νγ]οιί ἱπιογίεοίογεπα 
δεμεταὺίι Αδιι, αὐί θαἱρΏαιῃ ἀθίδείαῦί]θηι, αἱ δυάὰν αμειιόδ). 
οἱο οίἶαιη ν]οδίδβίμιιδ, αμα]ἰδ οχδιἰί διάας, 
ΑΗΠΟΝ εἰνμὶ αἱ νοσασδ]ιρ ρεμ]έος, αι Ροιγὶ 
(Πέιν ροίνς θιι τυρί πο ΡροίθΒί), οιῖ οοιΠηιίθδα οαγίς. 
490 Ναι πο ιά φυἱάθην, υἱγυίη αιααυἼἼθιι ωρα ρομδγαίάγς οἷί, 4 Εἰ]3ποα 
Νονίι ραῖος, Ταπίηηιοάυ ολιπὶς γαὈῖθιη ο ὐ111 οχδἱησίέ. 

Ες πο ϱεμοτῖθ ρι]ποῖρο Οσα οἱ Αθ] ργοάἰειυμ!, 
Ιην]άιιβ, οἱ ᾖοδίῖο Ώευ ρτας ρτοῦς Ἱπμιο]αίου 
Ιααοῖὴ αυἱοπι, Έδαι ΠΡΓΟΡΗΡ, οἱ ργιαιἠδδίηλας Φαςοῦ : 
495 Ει αιιοᾶ ιηδ]ίι6 οβί, 6Χ ΙΙΠΟ β6ΠΙΘΗὰ ρτοίςδ μα]ία ἱμ το θλαι]]ΐς. 
«ΛΊΟΙΠΟΗ ή Ρτπιογά(1θ βαρίθης, Ροδίθα ρθδρίµιυς, 
πρι μισο δοοἰατοίυς ϱεο]ορίας. 
Άιιδιι Ραυίιια ἐν υἱγαπιαιιο ρατίοπι Ρ) 1)! 
Ουἱ Ομτίδίαπι Ργοῦσὶς ἱηορβδθὺαᾶί 46 Ροβίϱ» ΘΕΑ ΟΗ5 μηδη]{οθέαν]έ, 

ευ, 

500 (οηνοίβο ἵῃ ορ ωυπι 2εἰάπῃ ἹηΠαπιμιαίο ἱπιρείη. 
Οι ἱνορυπι ἀἁλυίπιυς οομ]αρίο ὕ ΝΙ! οφυ]άειι ἀνάυσίτη. 
Νοη οΠίιη αρβαῖος ορίαῖα υθυἱίμς ἴπιαρο. 
δοιὶ ηπεπιαπιοάυηι αι αρίηνοιη γοῖδείς ἐα]ῖς οΡ]οσέαί, 
90-4947 Ταἱος αιἰάσπῃ οπΗἱ, ῥας 2ιέέπὶ αἱ ἱπιρατ 
0ὁ Νοιι πια ἱμάμχογυῃί, 5ο [ογευἱία. ἱαρίμοσαμι νο]ίδοπθς : 

Φἱο πυρί], Πλθγογμ 86Ρ68, Ὀθ108 811ἱ π]α[υ8 
Νου αἰκπυηί, ος [ἱ 4 ἠαίυγα ἡοηίπα οἱ ἀουέτιπα Ἰηνυυπίυς, 
Οἱ νοΤΑΠΙ οιρῖς ααάϊγο ΓΑΕΙΟΠΕΠΙ, ορδιιί 
ορίν]ίι οἵ ἀοείτίπα [οτηιδηίθ, ορίἰηιί δἳ. 
516 ἱμθσι Ἰοιπὶπίῦις οσο] ρἰοἰαιῖδ δο 1], 
Όι ἱρηί6 αγιος φυἱθνάα!η ταρί.υας. θ1οιιπά ιο πα αυ έοπη [οργυπι 
Ρυ]ροτοπι ος Ιαρίάίναφ (υιιάσηάο εὐοἰ!, ἵνα ες ηιοτία]υυς 

443 Ζαθέου. Νορ. ὖ9 ζαθέοιο, 
400) Φιτύσσεται. Οµἱᾳ. εἰ Οοἱδ]. φυτέσσεται. 

49ὔ Ἐκ γὰρ ἑνός. ερ. ὅ9 ἐχ δ ἄρ᾽ ἑνός. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΣΙΟ. 

Νοη ᾖἰφτιο, οἱ βεο]θ ηΙΙΡΠΑΠΗ ΝΑ ΜΙΙΤα Γαίμγὰ ορ. 
Νεροῖιι ορί οἰομίιη, αί Ῥαμίυ αυ υις αθιιως, 
(αγηίβοθΙηηο 540 ῥρτοάμουί θυπηίηο (Ομσὶδι], 
Αι ΑΗ, αἱ (αἩρίιαη, γε] οτἰπηίμὸ Ρεοάε1ορῖφ 
ἑομκἰπιίίοπα Φιιά.8, ααἶφυς Ἱη φοεἱή5 ΟΠΠΠΟ [6 αἱ1Γ. 
Ἰέηνσυς αἱ νλ{19, αἱ ριοά[ίος.]]ο πείαμόυς, 
Τιμοίσία ρος(υ6 μαυοί, 119 δοῖί Ῥαμ]υπιης ὑθδίιση 
Ρνοίογεὶ, αί Ροινυπῃ ᾳἱρηδί, ΡθἱΓΑΠΠΗΝΘ ΡοΓδΙΙΘΗΝ, 
(ὐἱ ΓΠαἲί 4 (ιρὶςιο εἰανίδ οομογοςἰία ο]! 
Νυβοῖί ομίπ ποπ]ίοι ΠΔΙΗ1 ΙΔίΔΙηΠο ογσαυ]! : 
δυι) οοἵει γαυΐρωι (αηέμα γοβηρισσὺ οαρμίδ ὁϕ 
(ορίίαι. Ἐκ υπο δἰᾳμἱάθηι Παχεγο ραγομίθ 
.πιπι](ίδημο Οἱ. Σ6ἱοααθ 4οεοήδα5 Αὐε]ας, 
(πί8η 16 δ80Γα Ὀοεο {αυἱ6Η9. Ἐδαι βοοἱεγαίο, 
Ει Φ4ςϱξ Ρίοαίο ρᾳτανἰ ραίες οχφεἰι ἱά6σο : 
Θούήυ οαο πια]8, φιιοά οούθηι ῥραίτο ᾳοπιε]ἰ 
Μονῖδιι» αἀνογθίφ ΡγοΓθΗς θίμάἰίδαις Γμεγο. 
Μι οἵἷαι ΘΑΊΟΙΠΟ 8, 410 11οιι δαρἱερίῖορ αἰίογ 
Εννιοναί, αηύειῃ ια]ασαίν Ἠἰοεέυς ἐμὶμμί», 

Β Λάάἰχίι νι απἱηυπῃ, τίτιυτο γο[ίο(.. 
ΛΙ εομιτὰ Ῥαμ]ιι ΟἨγ]δίάπη, ᾳὔεπὶ 6ργετογαί αηῇς, 
Ρυδιφυ ο) αγά 0Γ6ΚΗ αληί χθἱ15 [αμα {118 4ογοπο 
Εχευρίε. ἰοἱο Ποπ πιοχ γοάιἑο1ἰ οτὺς. 
Που οιμἱἆ (ἱνη]πιο ἐγραυσοις Ἱ ηὶἰ οσο οοτίς. 
Νου δἑομ σα η Ὑδυθγῖ ᾖιδιι οἱ ἰδία γησηΐςς 
Ο» 01), 411.π) ομρίυέ, ἀπ[είθ δοεἰλίας προ : 
ο νεα 44Π1ΟδΗ ]1ναί «46Πῃ ἰ6βδθγα, ἑω[ορ 
Ἡ]ε φι άσμα ΕΕΕ 1 πιαη 5 Ίαυά ἴ1ηε ε[Ποῖι μἱ Ρας 
Εχοί αὐἲ ΤΠΙραΓ ΠάπΙογιΙς, 5ο [ουίο νοἰυεὶ 
14 [αοἱμἱ Ἱπριάςς ἱμοβίιια δυΓίο εαἀρηί6ς : 
δίο ἸἨόήε ευη Π6λΗΒ θοµίέδηυ6 Ργοῦοδησς 
Ρνοὐιιχ]ί, γεγπι ἀοειίέ ΗΔΗ νεἰ δις. 
Οι δἱ νοτὰ εμρὶ5 «ὐβΗ08ο658, αιἰδηυῖς λοηςφιὶ 
«Οορρ.τ05 δα ὐ]ο, Γουές δγάοςεῖἰ 481ογε, 
ΤΑἱ1 αν ύρο [ολα Ῥμομπσίο, (αἱἰφ 
Βοεµε]ιὰ ο(βοἰσ; Ρ)είαξίς ΠαΠΊ 1ο δερι!ἐ8 
η πυυῖν δολ Ἰαἱοἳ, γοιμί ἱρμοιι αγάυς 
Μιο]Η δι δαχἰς. Ὀί Ρρουο δρα (υρομάα, 



δοι 

ο Εοοιδίην λοχόωσαν ἄγςι λόγος. Οἱ δὲ χάχιστοι, 
κ ληᾶλλον συξυγίῃς. ᾿Η γὰρ πλέον ἐνθάδε τίχτει, 

8 ΡΙὅ Καὶ χόσµοιο ῥέοντος ὁμόστολος ἦλος ἔραζε 

" Σάρχα δέων, ψυχἠν τε κάτω βρίθουσα μολυδδὶς, 
Καὶ χλῆρος τοχέεσσιν ὁμοίῖος Σνθάδε µίµνων. 

Ἁλλ' ἔμπης τοχέων περιδώµεθα, µή τε αὑ βάζειν 
Τοὺς ἀγαθοὺς, ῥίφω τε ἁτασθαλέοντας ἔγωγε. 

590 Τοῖς δ᾽ ἄλλοις, ὁππόσσον ἁγνὸς βίος ἐστὶν ἀρείων, 

Ἐνοίης χεν φιλότητα θεοῦ, σαρχός τε παχείης, 

Σχεφαμένη, χόσμου τε φύσιν χαὶ τέρματα δισσά. 

Εἰ γάρ τοι χαὶ μικρὺν ἀποσχεδάσειας ὁπωπῆς 
Ἡ λήµην ῥυπόωσαν, ἀπ' αὔγεος σύ γ᾿ ὀμίχλην, 
520 Καὶ Υλήνην πετάσειας ἐς αὐγὰς Ἠελίοιο 
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Α Ἡμετέρου, χαθαρῷ δὲ νόῳ λεύσειας ἅπαντα, 

Δῄεις παρθενίην μὲν ὅλην ἀνάθημα θεοῖο, 

Χρυσοῦ τ Ἠλέχτρου τε φαάντερον, ηδ ἑλέφαντος, 
Εὔσχοπον, εὐδιόωσαν, ἑῦπτερον, ὑψικάβηνον, 

500 Κούφην, παμφανόωσαν, ἄνω χθονὸς, ἁἀστήριχτον 
Γαίης ἓν γυάλοισιν, ἐν ἄστεῖ δ' εὑρυθεμέθλῳ : 
Οὑρανίῳ, χαὶ σαρχὸς ἁπόπροθι ναιετάοῦσαν, 
Χειρῶν ἀμφοτέρων τῇ μὲν χατέχουσαν ἀγήρω 

Ζωὴν, τῇ δ ἑτέρῃ πλοῦτον χαὶ χῦδος ἄπαυστον; 

ὅόῦ Οὐχ ὡς δὴ φεορέοιχον ὑπ' ἄχθεῖ ὁστραχόεντι 
Ἕλκονσαν μογερῶς ὑγρὸν δέµας ἴγνεσι νωθροῖς, 
Οὐ Χριστῷ χαὶ σαρχὶ µεριξομένην βασιλΏῆϊ, 

0ὐδὲ, ὣς ἀμφιθίοισι νόμος, καὶ χέρσον ἔχουσαν 

Γπἰοπίοπι ρἰἱδίλίοπι ἀοοίτίπα οἀμοῖί. 96 ροββἰποί 1 1ἡ 
Ν .ιιγπιομἰ ροξῖας βιιηί [είμς. Ναι] οο «νο τπορίς μἱραῖε, 
οἱ ΕΙ πιιπἰ 4ὐ0θιιέίΦ ουπηςς εἰανιις ἠυπιὶ 
(άγΠδΙη ὀον]ηοἰθιΒ, αμιϊπιαπφιιο ἀθογβιίπῃ (γαΐθης ἱηδίας ρἱυν)], 
Ει Ιαγεάϊίας ραγοπ!ῖρυς δἰμη]]1φ ἵη β{1ἱ6 {ο ΡΕΓΙΜΑΠΕΗΦ. 

δεά {απιοι ραγθμίος Γεἱλ(α1Πς Ώθο μη Ωί κ 
Βοπος οὐ]ΐοῬ; οἱ 6ο ἱργουοῬ ργο]ϊοίαηι. 
930 ΑΙἱ5 αυίοιη ος γθ6)ιΙ6, αμαηίο ρ/δίαηιίους οἱὲ νἱτριαϊίας, 
Ρετερἱοίθβ, αἱ [οἱ 4ΙΠΟΓΘΙΠ θἱ οΓ4δ8σ οαΓΗἱ6 
(οηκἰάθισε, 46 Ππυηἰ ΠΔ{ΗΓΔΙΗ οἱ ἀμρίίεθιω /ίπειη. 
Να ϱἱ νοί ραυ]υίμηι ἀερυ]ογίφ αὐ ους 
ης 5ουἀθ8, δυΐ ἰθημεῦγας 4 Ιμηιὶπθ, 
δὰ0 Εἰ αεἶειι Ιπιεπάεγίς ἱπ δοἱἱς ποδίγὶ Γαἱ08, 
Λο πθηίο ρύγη οπ)ηἰα ἱαδίγανοςία, 
ὡρίος γἱτεἰη]ίαίθιι Γοἰδίη Ὀρδο 0896 οοπδοσΓαίαὴ, 

ας Λυτο οἱ εἰοοίγο θρ]θιιάἰἀΐογοπι οἱ ουοςς, 
Ργυθιίθῃι, 66Γ6ΗΔΙΩ, Ρθηηίς ορἱθγθιι, νθοσίῖοο οµ]πιοιη, 
900 [ονθιι, μπάἶαιιο ἱαο]άδπι, ἵουγα ορἱδἰοζθια, ιΠἱΏ1119 βχαια 
Ἱη ἱθγγ τυ[υπάο, ἱη οἰνίέαίο οοςιὶ 
Ι αἱ [υπόαία, οἳ ρτοοι{ α 6Δ{Γη9 ἀεβθηίδια, 
ΜαπυυΠι αἱίογα απηρἰθοἰθηίθηι φοηῖΐ οχρογίεΠι 
γίίαηι, αἰίοία ἁἰν]{1ς οἱ σἱοτῖαιῃ ΠΟῦ «θδίιγαπη ; 
905 Μἰμίμιο νους, φμαδὶ ἀΟπλΗὶ δάλ81 δυὺ ἰθδίαοθο Ρροπάοτο βοείατοί, 
Ριρτῖς ρηςδίυμ8 εοιρις μη μη ρῖθ ἐγλυδηίφίη, 
Μμ]ὸ ἀἰνίδαιη ἱπίος Ογ]φίὶ οἱ οαγηἱς ἀοπίμαη: 
Νεφυθ, υἱ αμιρηΡὶἰ5 Γηο8 68ἱ, θἱ {η ἵεσγα ἀερεηίσιη, 

δι Οἱ δὲ κἀχιστοι. Ἠξ. (οἵδί. βλαστήµατα. 
57 Τοχέεσσιν. δὶο ἰτοεν Πορ. οἱ Οοἶδί. αἱ 61ρ. 

Πἴμ. γονεῦσι. Μαἱθ ἱπ ε4ῑε. τεχέεσσιν. ϱκὸ βί αἱ Λ{ἱέ 
αικαςὶ Παγοάἰιατίο Ίμγε ματεπίθιις ἰηιίέες Πἷο ρετηια- 
δα. Ἠωο 9µβο (σταρυςῖΐ δομίεηί]α, ΡάγοΡΙέ8Φ Ρἰο- 
τιατὶ που ὀἀνὺεγὸ ὲ ΕΠἱ5, ου ἰδιὴ μιαἱοτυι αυ 
ὑοποσµ!η ρλιἑμίος οἱηί. 

δἱ8 Τοχέων. Οοι1/9Ε. Ἱορῖέ τεχέων πέρι δώμεθα, 
οἱ νευῖὲ: Ώεηινς [ου ποδὶδ. {16ο 1 ΘΟΛΟΕ, Ί1ες ἐφΟ 
πια {05 6ΟΗΙΙΝΕΙΙΟΥΕΠΙ; Ροδίὺα ἰἈιμομ Ιομὶί {ρνο Όομι- 
οβφίι»: τοχέων περιδώμεθα. Ὀδηδις νι μη μιίφ 
Πίο 65, η Εἱλα5, αιιίὶ λερὶι τοχέων  Οπομίαηι 
υἶμες {ε ΒΟΟΓΙΗ υἱΓογµΠι φμὶ επ {6 ρτοφιαἑ δµ.Μ, 
ἰακάες εἱπαάἰομΓδ ΜΟΝ βοὲ5ε, ϱἰπ εαάεηι Υωἱ10)ἱ6 6έ- 

(εταίογα πι Πιοπιῖπμπε ῥΤοῦτα ἵπ (εγεεἰάἐχέ πέεέσσε 111 
αθό 1ος ἱπίεγ κος ρᾳαςἱδθαπιμγ, µί πες ἰν θ:1πος υἶγυς 
ἵπ μεάίπηι ΡΤΟ[ΕΓαΦ, Πέο ΕΠΟ εεεἰεγαίος εἱθὶ οὐ ]ἐείαε. 

519 'Ρίγωτε. Κος. 900, ῥίφω δὲ. | 
530 Οππόσσον. Ιια Ώομ. ὅ0. Εάῑί. ὁπόσο». 
52 Πσχείης. Ιίὰ ἆυνο ΒυμµΡ. εἰ θ9ἱδΙ. ΒΙΗ{. ῥαρσίης 
925 Τοι. Όμο Περ. τι. 
30 Λεύσειας. Τα ἰΓες Πεμρ. ΕάῑΙ. λύσειας. 
527 Αγάθημα. ερ. 993, ἀνάθυμα, εἰ ευρ. Ιἰ.. 

ἄγαλμα κοινόν. 
ὁδ0 ᾿Αστήρικτον. Βορ. 993, ἀνισταμένην. Ουἱ9]. 

ως η. μὴ ἱσταμένην. 
δΙ "Ασεεὶ δ'. Ίνα Εοβίις 59, 999 οἱ θοἰκιίμίοηι. 

ἵμ εά:[ῖ6 φθοσί δ᾽. | 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 
Κοειγαπι ἆά Γἱρὶάο οο]θί ἵβπδπι οχίυπι]θτθ ᾶχο, 
[αυ αἰέεγ ρίειας Ια1ἱ8ῃ5, 86ΓΙΛΟΙΙΘ θα) α1ἱ6 
Αιιγίία, 1 πιδάίσπι ρροιῖ, οἰαγθεηυθ γεζυ]ροἰ. 
Αι αἱ ρδρ[ι]εέα Γιςοῖς βοθἰμ5 ΟΠΠΟ δη, 
Θηηί προ οου]αφᾳῖῖ» πΑπηΙ6 Ίος ρἱυς ρἰσι {η α.νο, 
Ε ηλ! [γαρ οἰλνάς δοοἱμδηιιο ϱΟΠΊόδη ο 
(Θανιιδ ἠιποὶ ϱάΓΗΕΠΙ βεΓἱΠΡΟΙΙ5, ΔΗΗΗΙΠΣΠΠΙ 9 ἀθοξθιπα 
Ριιμηυὶ πποτο μΓδῇοιις, αἰφς οπιμῖς οθυΏδΙις θἱδά6Πι 
Ρ.ι τι υιΦ αἆ ηαίος ἱωγεάες πποτίθ ΡαΓ6ΡΜύΠΙ 
ὑο]ιυοις, γἱ( ποο ἡπιιίο Ιουρίος Ά]υς. ' 

Ὕογιπῃ 4σο, δἱο ἰθουπα, ππαίοῦ νδηρτγα μα, Ρ8ἶ8ς35, 
Όι ποφυθ {ια ]αδίο Ποπαίμες ργούμεογθ ρογρα», 
ἴρθα μοο η] αδίος πιθιηοτεπα : πἰοαμίας αἱρίφυο. 
Αδι αἰίϊς τοῦις {αοἱ]ς οδί ὁοσμοβδεθιῖο αυ 110 
Ῥγιννίοί νἱγᾳϊηίίας, δἱ «Γ45859 οαΓἱ9 ΔΙΠΟΥΕΠΙ 
Λιιυε Ὠεἱ 6ρθοίεδ, ΠΑΗΓΔΙΗ 5ἱ θομὸ μη 
ἑνουίίας, ὤσυο ἀπρ]ίουπισϊιθ θΧΑΙΗΙΠΟ [11ο]1 

Ε Ῥοτρεμάαθ; παπι οἱ ΠυῦΘΠι ἰοπθυΓᾶςνο Πιοἱθοίας 
ΤαρΙ {μη εχ οσοι] ἀϊδοιςθοςσίς, ία υὸ μηἱσαηίο5 
Λά »ο/ἱ6 γαύἱος ραίεληὶ τα Ιυπῖηα ποςίη], 
Ει ψεπο ρυτµαία ἱαρίγανοιῖς οπιηἰα πλεπίό, 
Ιηνοπίθς νἱέαηι (α]απιί οοΙΙδοχίο οβγοηίοιη, 
Τοἱαιι εαἰοφί], νίοῬ πιωηοςῖθ, 69556 ραγεμή 
Άρρομδα!η, δ4ςΓΦΠΙ(υ6, οἰθοίράπῃ, 4ΓαΙΠαίο μἱέοτγο 
γιμεθηίθια, Ρομηίς οθἱΘΓΕΠΑ, Πηρθ(υθ δ6Γ6ΗΔΙΗ, 
Ργμάθιιίθι]φο Ιεγθπια6, οχοεἰδαι γθγίος, «1981111 
Ὀμάίαας, ποιι ἔθγγο βχαπη, ἱΙΘΓΡΑΠΙ ο ργοιός, 
ΑὐίΙεγεα 5ο η αγΏθ ῥγουμίαυθ 4 «Γ16 ΜΛΘΗΙΟ1ΗΗ, 
Ώοσιγα απρ]οχαηίδΠη οἱυπι, νἰαπιη 16 δοµ οἱ 
ἱρυαδίη, Ιθνα(ο παπι ἀθοιν, αἱ 06 ρεγἑηύ5 
Ὀινίιῖαθ, που Ιδρίαςθο 900 ρυμάνγε Ίου] 
Ραφαίῦιις η ΠΊογοπι ἀοπιίροςι ππεπιῦσα ἰγαεηέοιη, 
Νου οαγηίς (λλδιῖψο δη] πια] θοφιιοίο ιν 
Νον, νοίυί αρ υἱἱ5 Ώνοδ. εσι,, ἴι πολ άς άὐόιν 



που 
Καὶ μαλακοῖς ναίονσαν ἐν ὕδασι νυκτὶ χαὶ ἠοι, 
Ψ{0 Αλλὰ Θεοῦ πέµπρυσαν ὅλον νόον, ἓχ δὲ θεοῖο 

Κρείσσοσι χαὶ τεχέων Υεννήµασιν εὐθαλέουσαν, 

Ἐλπωρῇ ., χαθαροῖς τα νοημασιν ἓχ χαθαροῖα. 
Χυζυγίην δ' αὖ πάμπαν ἀπὸ Χριστοῖο θέουσαν 

Πράσμααιν οὐλομένοιο χοὺς, χόσµου τε µερίμναις 

δ45 Παντοίαις, ἡ βαιὰν ἐφαπτομένην γε θεοῖο. 
Ὡς γὰρ ὁμὸῦ λεύσσουσα χάρη δύο, ἣὶ πρόσωπα, 
Ἠὲ καὶ ἓν αελίδεασι γεγραμμµένα γράµµατα δισσαϊῖς, 
ὐὺὑχ ὅλον ἀτρεχέως τύπον ἤρπασεν, ἱεμένηή περ, 

Αλλὰ τὸ μὲν χατέµαρύε, τὸ δ' ἔχφυγεν ἴψιν ἁραιὴν 
Όσ0 Σχιδναµένην, ὡς αἵστρος ἐπ ἀμφοτέροισιν 

[ἀφαυρὸς , 
Κόσμῳ το, Χριστῷ τε, ὁ δ ἔμπεδος εἰς ἕνα τείνων. 
Ἡ γὰρ Χριστὸν ἔχων τις ὅλον, ἀλόγησε δάµαρτας, 
Ἡ τίων φιλότητα χοδς, Χριστοῖο λέλασται. 

ς σιισσπ ΤΗΕΟΙ, ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΗΙΡΕΗ |. ΤΠΕΟΙΟΕΙΟΑ. 

Α δη χαί τιν ὅπωπα λιθοξόον, Ἡέ τιν ἔργων 
δὺῦ Ἴδριν δουρατέων, πινυτοὺς χαὶ φράδµονει ἐν 

δρας 
Ἰθείην στάθµῃσιν ἐπὴν διατεχµήρωνται, 
Ὡς φαέων ἕτερον μὲν ὑπὸ βλεφάροισιν ἔδησαν, 
Τῷ δ' ἑτέρῳ πέµψαντες ὅλον φάος εἰς ἓν ἄγερθα 
Ατρεχέης ἐτύχησαν, ὁ δ᾽ ὡμάρτησε σίδηρος; 

500 Ἑς «όθος εἰς ἓν ὧν , Χριστοῦ πλέον ἐπ 

;δλανι, 
Ὃς ποθέει ποθέοντα, χαὶ εἰσηρόωντα δέδορχεν, 

Εἰσορόωντα δέδορχε, χαὶ ἀντιάει προσιόντι. 

"Ὅσσον τις ποθέει, χαὶ δέρχεται, ὅσσον ὅὄπωπεν. 

Τόσσον χαὶ ποθέει' χύχλος ἀνελίσσεται ἑοθλός. 
ῦ05δ Τὸν μὲν ἐγὼ ποθέουσα, λίπον βίον, οὐδὲ ἓν 

[νάσθφ 

Εί 1η πιοϊίους αηυἱς ἁῑι ποοίαφιιθ οοπηπηογαηϊδη», 
540 οθάἆ Όοθυ {οἴιιπι απηίπια]η Πηἑοπίδιη, οἱ 4 Όσο 

ρο 
428 339 Με]ίατο β/ἱἱ κολω]ο ο(Πογενεθιίεπι, - 

πΠηίγαπι εἳ ριιγὶς οορἰ(αιἱομ/θς, 4 Ριτο Ὀδο Ἱπηπηϊθείφ 
Οοπ]αρίαπι αιιίδι γἰἀουίφ οιηίηο α ΟμΓὶδίΟ αὐθΓΓΛΗ5, 

ΑΡειῖριις ρογηὶοίοθα οἈγηὶδ, Πιαπόἶχιις πα μηιον]φ 
50 ολο Ιἑαάληέέμις, αἱ Ἰονίίος ἀἰνίηὶ αλῖά αἰξίηροπα. 
Οιδηια πού πι ομἱω αυἱ ἆιο οδρίί4 αι ἀυοφ γυΝας α9ρἰοἲε, 
Αιί δογἱρίας ἱπ ἀπιαῦιι αυιἡ1ς ἠέογας, 
Νοη ἰ0ἱ4Πί οργίο ατηὶρἰε [ογπιαπῃ, αμαινίς ορίαί: 
9οἀ 
550 

γίοπι αρργεἰιοηκἰί, Ρᾶτς αἰίθτα ἀοὐίιθηι νίσυπι οΠυρὶν 
βρογδιιὴ; θἷο ἱηίγτημς θ6ί 4ΗΊΟΣ ὀϊνίδιιθ 

Ἱπίογ πιυπόυπῃ οἱ θίδίαπο; [ία τογο ιαὐἱ1.6 αιὶ ἵη µπαπι ἱοπάόϊΐε: 
Τοἱ οηἱπι ΟγΙθέΙΙΩ ιαῦθης πας ο, οοηἰθιηβδἰέ αχοίθπῃ, 
Ὑοἱ οαΓηἱ9Φ ΑΠΙΟΤΕΠΙ οοἱθΙι6, με]! οὐἱέμς ο.ἱ. 
Ύἱήεο Ιαρίοϊάαπι 4ποπιμ6, νοί ορθγυπι απιῄοριι 
ο η] 1λρηθογιιπι, ργιάθηίθς Ποπηίμος οἱ βοἱοείθΒ, 
πι απιβοίω αὐ ρτοροβίέπι ἀἰγίριηί, 
Οουἱογ πι αἰίογυπῃ δι ραἱρευγίς οἰαιάσγο, 
Λο Ρ6Γ αἱίθγυπῃ 1661 η ΗΗΙΙΠ οοἱἑδοίαπη ἱπηπηίωπίΐος, 
Απηιιθαίπι οθΓἱ0 ἀςθυαιιὶ, ποο [γι βὐιιθρ8/6. 
5θι) Βἱο 4ΠΠΟΓ ἵπ ΠΗΙΠΙ ἰθηάθης, Οἱὶδιο Ρευρίας αά]μηρὶε, 
Οἱ αιΠαΠίεΠη απηαί, εί γοβρἱοἰεηέεπη γερρίοἵ!, 
Ἱ ασεεαιομιῖ ουτίασι τοι! 
ο... 4 ἶδ αΠλα!, ἑαλίπι γοβρὶοἰἰ, οἱ αἰληίπι τδβρίοΙέ, 
υπ ἁπιαί, βἰοι ο οἰγοπίας ορείπιας ρεταρίυ;. 
ο06 Ηιιοὸ 6η ΔΙΛΑΗ8Θ, ο απο τοἱἰηή, που ρου 

ὤδ Οὐ.1υμέγοιο. δὶο ἰ{6δ Ώερᾳ. οἱ Οοἱ»]. Εάῑι. 
οὐλομένοισι. | 

Ἴ Δισσαϊῖς. Θίε οοἁ. Ρἱδγίηπο. Εαῑι. δισσά. 
900 ᾿Αφαυρός. ὑοἶθί. δ5ρ. η. ἀσθενίς. 
9ῦ] Ἔτεροκ µέν. [8 (11ο [ουμ. οἱ Οοις]. ἓη οὐἵ!. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΗΣΡΙΟ. 

{δοςί μέν. 
ὃν Ετύχηςα». (ᾳ9ἱθ]. ἐτύχθησαν. 
03 Εἱσορόωντα δέδορκε. [8ου ἀςθφιηί ἵπ Βορ 

992. Ἱοπαυ ο γόγιηυ5 ϱ1 γογδα ργαςθοοιἱ ἰ9- 
δι! Γ. | 

- 

Ώοκεπίαπι, αἴᾳιθ δίῖαπι Τη ἵδτγα, ποείυ(υς ἀἴαπφυς, Ώ Πἱε ρτοει] ἁπδυίο δοηδἰὰης οἱ εδγί5 ΑΠηκίυς. 
Ατάυς ροἆ ρομίτυφ πἑοπίθιη αιὶ θἱάεί 4 Ιμδµίοιι : 
Ει ρα, οι! ρεοῖὶδ ρεηθΓγαίἰο ο{πεα οο1ξ, 
(Πτι Ἰηνοςί4 81, 6θιηρθΓίίιο νἰγθιᾶθῃν, 
Άο ριυγὶφ αηϊπιί οοπορρίίυυα, /]ιογο αἳ αἰίο 
Ι.,αταϊέερ ἱπαηϊσείς, Ρυζοσυο 4 Ναίης Γμοἱφ. 

ΟοπίΓ εοηρυυίααι 4 ΟλΓὶβίο νεὶ ΡΓοΙδΙΙ6 αΏογζαί, 
Ανειῖῦυς αὐδεγασίιιη οπιπὶς. νηγίίδηιια οαὐιοἱ 
Ἱιηπιθγδύπι ουγί πιυσάἰ: νοἱ Ναπιθι οἰγιπρὶ 
Εχίρυο αὐ]ηρίέ, Ιον αδης απιρ]οχίρας τιρεῖ. 
ΝαΠηΙο ἀμρίες νε]ιῖ οοσποῦς οπρυί, ογδή!ια ὑἶπα, 
Αυὶ οἶαιη βεπιίπας δρεοἰαης {η εοὐΐσς οασία5, 
Νοη ἰοἱαπι γογο Ρροίθγίί οοπιργοηάστθ [ΟΓΠΙΦΗ, 
μά Ιοεί ουπίχο βιυάσαί, δ6 Ρατίθ ρυἰεπία, 
ΕΠιρὶοι βραε8υπῃ 6ἱ (οηµθΠ) Ρ819 αἱίογα νίδιιη : 
οάς (ιΓὶδιο δἱ πιαμάο η μἱδᾳυίς μαγεἰίΗρ ΑΠΙΟΓΘΠΗ, 
Πω]ή6 απιος ρ]απο Ιονἰς ορί οι (πἱρίάως: αἱ αἱ 
Πυίαπῃ ααἱοιὶ Παπιπιηπι Ροπίέμ. ἀοβσ]ι ἵη απο, 

Ναιυ(ιο νοί αγἀεπίὶ Οἱδἱ ἑηΠαιηηθίς 4αιογς, 
(ομ]ιρίς απιρίεχυς «ρογηὶ! (ύαδφυ6 ᾗηρα]ος : 
γοιί Οἱ ἰδέὴ ες αηἱ1ιο, «ΔΓΗΕΠΙ ἆμπι ἀδροτίε, ατοθί. 
Οι πδιῖαπι ἰαίοπιὶ δοἱοείος, ηίηινς [αυνίθηι 
ἐν ᾳπὶφ αγίδιη οτογοθηϊ, ο ΙΙΗ 1πες εσυ 
θιθειίς, οχαοίμιο ὀρεγα ο 48; απιυροθ. 
Ες οοι]ἱφδ πι οἰπιάαηῖ, οξ μηίης 1Φιο 
[η φοοἶτπῃ [16ο νίδιιφ 4οἶθηιό ο02οἳα, 
Προία φοιιομίὸ {σμουί ἁάτο γοςίἰμὶᾷ (ογτο: 
ὡς οοἱἱθοέας α 1ος ῥτορίι8 οοπ]ηβίῖ δη απεαπι 
Ρεείογα οβδία Ὀδο, οαρἰδμίοπι αἱ ομρῖὲ, αἴᾳυς 
(άρηθέδιὰ οθγιῖί, Πίαιιο ουτίυς 9ἀτουϊοπι]. 
Όι1σπ φΠο Ρρίαφ φυἱνᾳαααι ουρί, Ἀοο πιαρο οο γη]! | 

[διιπάσδον : 
Ομοσ11ο πιαρῖς εογηϊε, (αηίο πιερῖς οχροι]ὲ υπο 
(ο5η0Γ6: θἶέ(υο Ώοπι5 86ΙΠΡεΡ οοπγοἰτίευς ους, 

Βμης 6ο ἀορογίεπβ ριΦ5εηίίδ εοπουύ8 να 



εο5. 

αγ άλλεος ἰσχανόωσαν, ὅ µευ φρένας ἑπτοίησε 

Δερχομένης , ἐπ ἐμοὶ δὲ τινάξατο παµφανόωντα 

Γι Πυρσὸν, ὅλην χαλήν τε χαὶ αἰγλήεσσαν ἔθηχε. 

η 570 Μοῦνος γάρτε πόθων χαὶ χάλλεος αἴσαν ἁγείρει 
Ἐξ ἑρατοῦ ποθέοντι ' ὁ δ᾽ ὅλδιος . ὅστις ἔδεχτο. 

 ᾽Αλλὰ σὺ χαὶ πόθον ἄλλον ἑνὶ στήθεσσιν ἀέξεις, 
κ Σαἱ φρονέεις, ὡς μᾶλλον ἐπ᾽ ηὑρανίαις πελάουσα, 

| Εἴνεχα, φἣς, τεχέων καὶ χτήσιος δὲ τοκήων, 

” υΌυο π. ιο 

615 Ὡς ἑλαφρῶν, ἑλαφρῶν δὲ σοφῃ πόθος ἑστὶν 
[ἀχερδῆς, 

Νηῦς ὀλίγη, βαιός τε πόρος, χαὶ χἐρδο; ἑλαφρὸν 

ΝΕΟΤΙΟ ΠΠ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΛΙΟΒΛΙΑ. 

ἥ υμμα ῥαλεῖν ἑτέρωσς ΄ γλυχὺς δέ µε δεσμὸς ἐρύχει Α Τῶν οὐχ ἱσταμένων. Σοὶ δὲ πλόος οὗτος ἀπείρων, 

866 

Καὶ πορθμὸν περόωσα , ἐπεύχεο ποντοπορεύειν 

Ἱστία χολπώσασα δι’ οἵδματος Ἰονίοιο. 

280 Πνοιὴ ταῦτα φέρει, χαὶ βέλτερον, εἴ τις ἀρείων' 
ΕΙ δὲ χαὶ ἀντιόωσα , μιχρὸς µόρος ἐνθάδε θνῄσχειν. 
ὙΨυχῆς δὲ πλόος ἐἑστὶ μέγας χαὶ πνεύματος ἐσθλοῦ, 

Τᾗ ῥα περιτροµέουσα, πλέον Χριστοῖο δέδραγµαι; 
Οὐκ οἵον, ποθέω δὲ καὶ εὐδιόωσά περ ἔμπης | 
98ὺ Χριστὸν ἐμὸν, πόθον ἁγνὸὺν , ὃς ἔμπεδός ἑστι 

[ποθεῦσιν. 
Ὅς τις δ' αὖ χατέων λεύσσει πρὸς χεῖρα θεοῖο, 
Οὐ χατέειν δοχέων, χαιροῦ πόθον αἶψα λέλοιπεν. 

Οευ]08 αἰἱο ϱοΠνογίθτθ, πθφιιο ἀπίος νἰποι]απι οουησιγηρὶε 
Ρον λιιάἑωὶς Τις ουρίό αι, 9 ΠΙΘΑΠΙ ΠιομίοΙ οοιιδρεςἰᾶ 
Αι]πι]γαίϊομο ρεγου]δίε, 80 {η πιο δρ]οπάθηίεπι οχο]ίαν]! 
Εασεπι, ππεηιιε ἰοίπίη εβεοίὶ ριἱομσαπι οἱ [μἱρίάαπι. 
910 Φο]ιιδ επἰπ Πίο 4ΠΙΟΡ θξίλία Ρος Ραγίοα 4 6ο αἱ απλαίυς, 
Ρεύοἲ! ἵπ απιλμίοπα, 4ο Ὀδδίς ηἱ ου ἆἀοπυπ οσσθρἰ!, 
Αἱ {υ αἱ νυπ ΑΠΙΟΡΟΠΙ 1η ρεοἰοΓε αἱἷθ, 
Ἠλυίήυο νὶάοτῖς ρνορίας αἆ οΦ]ορίία αοοθἆθγθ 
Ο) πα!ος, οἱ αἲς, δἳ Γοπη [απ ἱπγεπ οἱ ραγεπίος : 
ὃἼο Νιπίτηπι οἱ ΟΡ αἶ νε εἰ εχροά]εὶ ιμιί (Ί1ορΗπὶ ΑΙΙΙοΠΙ, ϱ ΑΡίΘΗΒ, ΔΙΠΟΣ 
Ριδὶ]]α πανἰς οσἱ, ἑεηιίδαιο οµγδυ5, εἰ [ήογιτ δχἰβ η 
93940 491 Πογυπ ρεγοιηέίνπη. Τί γεγο {πιειθὰ Ίνα Πανὶραίίο 
ον ἐνλ]ήοἰοπς ρ]ογίαγίς, φιιαδὶ πηὰΓυ ἰΓα]ἱοἷας 

Εκραποἱς ρεγ Πιο Λάγίο γοιίφ. 

[γα σίωο5:19), 

οδι Ὑερέις ο ἡπρθ[1ί, οἱ οοιπιηούθ νο]ἶπι, οἱ δοοµη ας [αογίί 
ΦίΠ Δ1ΗΘ6ΠΙ 4 ΥθΓΒΙΙ5, ΠΟΠ βΓαµάΐ6δ «4815 ο Πιονίθιῃ οβρείοτο, 
Απίπις νέΓο Ἰηφεπς πανἰραιἰο εδἰ οἱ 4 ροἰεηιἰ ρἰσῖει. 
Πι]8 6Ρο εαυ5ὰ οοη(τοπιίδοθης, ΟΗγἱδίυπῃ αΓοἰίας οὐπιρἰδοίωσ : 
Νεφυο ἰά 9οἱάπι, 5οἆ (γαπηι{Ηίαίο ροΓ[ΓΙθης, ΡΓυβθηΙΙΟΓ ἱαΠ1θῃ 
ὧδο ΟΠπἱδίαιη ΗΙΕΝΙΠ Ο8ί0 41µοτ6, ο υἱ ρα υἱ]ἱ5 οδί ἀίροηπιιυιις. 
Οιιἱδᾳμΐδ νεγο ἰπάίβθης Γεδρὶοἰε αἆ πιαπυ!η Ὀεἱ, 
Φια(ίπι 4ο δἱδὶ γἰάθίας ποη ἱλάίρεγ6, Ργο]ῖοἰὲ αππογότη (οπιρογίς. 

ϕ 

507 Ἰσχαγόωσαν. Ἱία Περ. 59. Εάῑἰ. ἰχανόωσαν. 
Μοκ πι. Γρέθισε Ργο ἑπτοίησε. 

670 Μοῦνος γάρ τε πόβων. 5ἱο ἆπο Πορᾳ. Εάῑῑ. 
μοῦνος γὰρ ποθέων. Μυς ἁἀγείρει. Τα ἀπο 6ρε. εἰ 
οἱ]. ῥγυ ἐγείρει, ηιιοὰ ἡαὐομί οί. | 

ὢτὸ Ἀχερδής. ίο (656 Ἠ6θρμ. οἱ Οµἱρ., (οἵς]. 
ευρ. {ἱῃ. τυφλὸς χαὶ ἀνόητος. δυ[ο]. ἀχερδῆς χαὶ 
ἀνόητος. Κάι. ἀδερχῆς. Βιτι8 ρυϊαί αἰἰφ ποπ ΥοΓ- 
δΗ1Ν ο 46θθδθ : θυοά {ρ8ἱ ἵπ Μθπί6πι τομ/βθθ πηῖ- 
γαί0ς (Οπιυεβς. τρες διο ἱμιο]]ὶσὶϊ Ώδο νετὺα ὡς 
ἑλαφρῶν, μί φκα οοιππιοάα υἱίω οἱαίία, ἠθετί, ρα- 
Τε{εΦ, ΟΡέΣ, 56ά αά Ίιαο ΡΤοερεία, σοφῇ. εἰαιοὶ δμ114 
υἱγρίπὶς ος. Αί θετἰρίαι ἀχερδής. οἱ [ογίε υιείίκ, 
πα νὶγ ἀοείέυς, [ασεπίφιε εεφιεμεία. 
10 Βαιός τε πόρος. θοἀ. ερ. 993, δρ. Ιπ. 
μιχρὸν ῥεῦμα. 

ὑδθ Φέρει. Τγες Ἱομα. φέροι. 
δὸΣ Νυχῆς δὲ π.Ίόος. ΟυινΙ. φυχῆς ὃ αὖ πόθος. 

51 Καιροῦ πόθον. Νοεηόυπ ο 66ςε ριηί Βι|« 
[μς, οἱ ργο χαιροῦ ἱεροπάυήΠι ε9δεθ Χριστοῦ, θε 
ἱμηιωθγίίο. {οι[ἱθυδ οΠπίΠπΙ ΟΠΊΠ6Φ [μυοῃί χαιροῦ. 
ΡοτΤΟ αι] ναἰεαί λαο Υοχ χαιροῦ, αυ [αρ αγίθ- 
αἶπια οδἰ (γοσοτίο, ῥαΐθἰ. δὶρπίθσαί ουπι, αἱ 
Ώου ἀηριιθίία οοπιρυἰδιςδ, οσμ{ος ιδ ι, αὓἱ µεί- 
ΠΟ ΙΗ αΠριιδιίδ δοἱιιέ18 δδί, οοπ/[υ8Μ ΔΙΗΘΓΘΙΗ εχ- 
(οπιρογα/θΏ!, ϱυἱ αἰίας πουάσιη ορ ΓαάίςεΒ, αὐ- 
Ἰσοιο. Ρίο Ώοιπίηυ5 ἱω Εναηφεὶιο (επιροταίενι νουκὶ 
ΙΙ) φιὶ αμα υεΥΘΜΗΙ εἰ «οΠΙ{πμο επι θαμάίυ αεεῖ- 
Ρίε ἱ[μά... [αεία αμίει (γἱαἱαἰἰομε εἰ Ρυτεεεµ(ἰοιιό 
Ῥτορίεί έΤΘΙΗΙ οοπίπµο εεαπάα[ἑλαίμγ (Μ αἱ. ΣΙΗΙ, 
90, 21), πδµιρο αἰηίοῖι [άσπι. Ὑσγιπ γάμο εθοθ 
δυηδυ) στοροτίί, μὲ δυλλο]ἰαδία Ουἱδηϊαί νογρίθ 
ρα Ι{οδίΗ εοδὲ: Ταχέως τὸν πόθον ἁἀποσθέννυσιν, 
ὡς χκαιροῦ δημιούργημα, δίαΕἱηι Ίος ἀεδιἀιτίπηι εὰ- 
δη, ἱ (εροτὶς [εί 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ποδθγυΐ, Ώθο ηιο/πα!η ἁἰὶο πιο ληίπα ονὶ 
ΕΙεοίοια, ο ομἱοἱ (εὔ0θοτ 14Π) «οιροάθ γἱηεῖα, 
ΕχΙιρίν ἰἡιι8 οογγδρία ομριόίης (ος, 
γυἱμογο αι [οί ΠιΘίθηι ἐγαηδβνέ, οἱ 40Γ65 
(ἱαγαδσιιὸ η ηεύὶο Γαά1ὲ μα υἱ ροςίοτο Παπιπιὴς, 
Γι (οἱαιη ριἱο απη «Πευίξ, (ο αηι(ς οομιθόα., 
Ναι υ6 ίο δοἱμ5 Πλος [οΡΗΟδαΙὴ Του αμιδμίθιὴ, 
ὢιιοἑέιε Ππιαρὶς ΠΟ ΙΓ οδί, αὉ αιΩδίο Ιαδοέα {1 
Οία, 4 αἱ αιιδθηιίδ αιιδυρε{, ο υοαίις. 
Αἱ υἱ ον Εν 118 θἱἱ 41) αἰίογα ΠΑΠΑ ο 119 
ἠμδίλοσι, Μι ἆ11 ἑυίοῦ ἀιιὁςδ (ωή]οςυ Εγυµίθιη, 
Ὀἱ μιαμίν αἱ «μμ αοοθάςμδ, δὐἀὁδιυὸ Ὀδαία», 
0ὐ μοίυς οἱ ορ65, στο δδ1ὸ Αρίαΐό ραρεμίεΒ, 
ΤαάΡΦΙΔΙΩ δἰί ἱενία Ἠσο νο Ιπη δαρἰομ1ς 4ΙΠΟΓ66 
Νοη Ιονὶα αβρἰοἰυηί, δει] ἀυνα οἱ αζθεα οφυυμίή. 
ΡΑΓΝΑ Ταἱἱς, Ρᾶγνυς (Γασία5, πες «ο ληυάὰ ΙιάϱηΔ 

Ε Πδριπε, 4ο ρ6γοιηἰ πος μαρορί ἀιγαή]ε αἰάφυσ). 
Ας Θηδα θυἱ οδὲ 5 ἱγα]εσίίο ρομ!1. 
Απ [ιοἱἰ8 ρΊγνα 66ΟΔΙΙ5, θἱπιαίς {6 υπ 019 νοιἰς 
Ῥο0β56 ρὲν ἑωηήυπι ροίαρις ἀιιοίαγο ο {ΔΙ 
αοιμίον ἀίσος ] ἰνῶο νομίο Παμίο Ππονεμίµ!, 
Αύ ἱλίο ΠΙθἰιά5, ΕΙιληίο Μ1αμο υομιπυύς ιο 
Εισιίιονί; α οι δἱ Γαοσίηί οοιίτανία γοηιἰ 
Γἱαμηίιια, Μο Ιφυϊάίς ροµιις ο8δὲ ῥ!άνο πα ίῃ 

ΕΛ Η19. 

Αδὶ αιμιιι5 οοπίνὰ Ιομαίπηιια ρ6ς Ἀυονα ἵόρηνι, 
Πμκοιοι 18 θχρυδεῖὲ ὀρέπ., Πα ἱπ]ΦΙιο δούΗ η). 
Οιιο [τμ ναῖς πεί θις πίφιιο Ίππο «00410 Μ10Ἠ1ἱ6ΕΕΠ6, 
Αιοζίις Διροοίας ΟΛΓἱδίΗ, ο 000 κοοι5 
Νοι Ὠύ 18 απο ορίο, αἱ ΕΝΩ ΠΔ1Η [410ἱ ληλαμίθ5. 
Αἱ δι Ρραιιρεσίος Γενφιίς αηδία ϱὐριί 
Ἱιπρίογατε Βδιµὰ, φυαρεϊμνυώ ἰεὶςιίς υζεσίας 



δὐῇ 

ΕΙ γὰρ ὀϊστεύσειε τεὶν φρένα Ἀριστὸς ἄνωθεν, 

Καὶ µεσάτην τρώσειεν ἀναφύχοντι βελέμνῳ, 

590 ᾽Αμϕοτέρους χεν ἅρωτας ἐποπτεύουσ ἑχά- 
[τερθεν, 

Γνοίης χέντρον ἄνακτος ὅσον γλυχερώὠτερόν ἐστι. 
Τί πλέον; υῃεσσιν ἀναχλοάκουσε τοχηες 

Γηροχόμλις . ἁλόχῳ το πόσις, ἅλοχός τε ἀχοίτῃ. 
Ἐυναὶ δ᾽ εὐφροσύναι τε, καὶ ἄλγεα χαὶ μελεδώγαι 
595 Κουφότεραι, σχάνοντι ὃξ τις βεδαὼς μέγ 

[ἔρεισμα. 

Αὐτὰρ ἐμοὶ τοχέες μὲν, ὅσοι χαλὸν ἐξεδίδαξαν, 

Παΐδες δ᾽, οὓς ἑδίδαξα. Ὁμόξυγα δ᾽ οἵον ἑδέγμην 
Χριστὸν, ὃς ἀζυγέας προσπτύσσεται ἔξοχον ἄλλων, 

Εἰ καὶ πᾶσι πάγη , σταυρόν τ ἐπὶ πάντας ἄξιρεν. 

ς« ΟΛΠΕΟΟΔΒΙ ΤΠΕΟΙ, σαβΜΗΙΝύΝ ωςμᾶ Ι. ΤΠΕΟΙΟΟΙΟΑ, «| 

Α 000 Ὦ καὶ καγχαλόωσα, χαὶ ἣν ἁποθύμια βάλ}ς, 
Χαἱρω, χαί µε τίθησιν ἑλαφροτέρην καὶ ἀνίη, 
Ὡς χρυσὸν χοάνοισι χαθαιρόµενον ῥυπόωντα. 

Σωφροσύνης δ᾽ ἣν σοί γε γάμος χαὶ δεσμὸς ἑέρτει, 
Της μὲν ἐγὼν οὐ σάρχα, Λόγον ὃ ἑτπίχουρον Ότει 

θ05 Καὶ πόθον, ὃς χρατέων ἀλλότριον ἑκτὸς ἔθηχει, 
Ἕς τις ἑλαφροτέροισι λέων θήρεσσιν ἑἐπιατάς. 

Ῥάρχες Υὰρ τελέθουσιν ὀμόφρονες ἓν παθέεσσι’ 

Τοῦνεχα χαί τιν ἴσασι φέρειν χάριν ἀλλήλησι. 
Σοὶ βέδριθε τράπεζα, τρύφος δ᾽ ἐμὲ μεχρὸν ἕθρύα, 

610 Ὡς χαὶ χιλιάδας Χριστὺς μέγας ἕν τοτ ἰμ. 

εμος. 
Σο) ποτὺν ἡμερίδων, τὸ δ᾽ ἐμὸν µέθυ πλούσιον αἲ, 
Κρῆναι, χαὶ ποταμοὶ, χαὶ φρείατα μαχρὰ νάνυσι 

Ναπι οἱ ροείυδ μπι ο οΦ]ο γυ]ηθγοί Ο)ὶείως, 
Τρηιθ πιθάίαπι το[τ]σθεγληίο (οἱο ἱγδπδῇῆραί, 
590 Απιοτθιη ἱγμη]β!ῖίο δοραΓὰΙΊΠῃ εοηρἰάθτιαῃς, 
γιἀουἰθ αυθμίο ἁμίοίυς οί τεβίς δρἰευίαιν. 

Ουίά αιηρίίιις] (1119 φεπεοιμέεπι [ογεπέίνιις, ΡαΓεΠίος 
Πεβογεδοιιπῖ, οἱ μςογθ απαγίέιι, δὲ μχου πιαγ](ο. 
Οοπιηιμιιία δϱἱ ραιιάἷα, οἱ Πιοοβιία 96 ϱυΓ2 
59ὔ Ε,νἱογοθ φιιηξ, εἰ οἰαπό {ολη ἱ ΠαΡΚΙπ ργφἰἀἶιιπι αι γεοίο ρτδά(έων. 
Αἱ πὶμἰ ραγεμἰος δηί, ᾳαἱσαμαμα ν{γμέοιη οἀοσμογιηί, 
Εἰ βΙΙ φαο8 οἀοσαί. (ΟοπιραγεΠ) Δ0ἱ6Π1 δοἱι αςϱερὶ 
µµΙθίαπι, φυἱ οα1ἱρες ργευῖρυο οοπρἰδσίρ, 
Οιιαιηνίφ οπιηίθα8 μαΐαςθ οἳ ογυύρπὶ Ρτο ομιπίρας δ5ευ]ογί. 
600 Οιο αιἰάεπι ΙΦίαυμπύα ϱαυὐνο, οἱδαισίὶ ιμοἱεθία ἵ μο 
θοιι]ἑοἶαί, πιο οἰίασι Ρος ΠΙΦΓΟΓΕΠΙ αἰίοναι, 
εϊαΐ ΑΙΤυΠπι η ΓΟΓΠ4ςΘ ςογὀἱρυςδ ϱσ ρα η. 
Ρι [οι 5 αμίοιὴ, 414 η {ο Πιδλουίυπι οἱ ν]πο αν 
(οεγεθηἰ, 0η ΟΔΓΠΕΠΩ 9µ0, δεά Ύδγριπι αὐ]ίοτοιΠ Ἰαυθο, 
605 Ει αιποτόπι, αἱ, ουν ἀοππίπαίυς, λαθη ο ἑήμαί, 
γα]υί 16ο ἱπβτηιίογίδις ὑοἰἱιφθ διρογνοπίςιις. 
6οποογάςς δΠί1 θμΠί ϱ4ΓΗ05 {π αμ! πιοτυίς : 
θυ1το αἴηιαπ 4 96 ἱηνίοδιη ρτλιίαιη πογυπί. ἱπίτο. 

Τιυὶ η]ειιδα ἀαρίυυς οηθγαῖα : [γαδίπ]υπῃ 1πο Ππυισῖ!, 
σι0 Όι πη]α οἶἷπι ροζ μον ὠµεϊθίας ἱη ἀθρβθγίο α]υῖέ. 
ΤιὈὶ ροίυπι νὶίος αρ ἱίαηῬί; ΠΙΕΙΙΗ ππθγάπι βοπιρὀς οορίοβυ!η ϱ6ὲ, 
3943-9933) Εοπιες, Πυπιίπα, Ριιοὶ Ιαγρίίογ βμυπι. 

«. 

5δ8 ΕΙ γὰρ ἀἹστεύσεια. Υἱὰο ἱπίρα, ο. τι, δοοί. 3, 
Ροειη. νι, αά Νεπιεεῖνπι, ν. 5 εἰ δοµή, υοἱ ἰιί 
τδγευς ἱίδριπ Ἱερυπίυν. | 
ο} ΥἸήεσσιν. Ίια ροδιι]αί Ιπρίγπι : ΔΙἰοηιίῃ 

νίέεσσιν, (οπιῦε[. Μοσ, ἀναχλοάζουσι. Όμο Πιᾳᾳ. εἰ 
6οἳαί. ἀναχλοάσουσι. 

δν) Ἐπὶ πάντας. Μὶο ἆπο Ἠορσ., ΟΜἱ6. οἱ Οοἱ[. 

ον πᾶσι. ΜΟχ, ἐθάστασε ΡΤΟ ἄειρεν, αυοά [αῦοιὶ 
εάϊέ. | 

600 Βά.11ῃ. Ῥιιο Ἀ εδ. οί Οοἱ»]. βάλλοι. 
605 Ἔθηκεν. ἴιομ. 9 εἰ 6οἱς]. ἐλαύνει. 
601 Αλή άῃσι. Πεμ. ὅ9 ἀλλήλαιαι. 
613 Κρῆναι. δἱο Ηομι. 1 [αά. Χχι, 491. Καὶ πὰ- 

σαι χρΏναι, χαὶ φρείατα μαχρὰ νάουσι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ 

Ειρογῖί, ἐχἰεππρ]ο ἁῑνίπιιπι ᾖηησοί 4ΙΠΟΤΕΙΠΙ. 
Οιοά ϱἱ {6 δµροια ΟΙ ἰδίυφ ἐναιιδήραί αὐ α{ςα, 
Αί016 ρα) μύγα Ρομείτοί ἔιια οοΥ 44 δ1ΡίΙἰ4, 
ο] μη μη υ6 ἁπυν ἰνθιὸ ὀομ/θιηρἰεΓίθ Δ1ΟΥ68. 
Ῥγοξίηυς 4μησ9ς69 ηιιΗίΟ Γ6Χ ΘΙΗΟΙΗΙΙ5 απαιιή9 
Ὀυ]οίαφ εχο η υίοι ῥθοξ5, ΠΙθΗίΘιηφΗ6 ὑθαίδ0.. 
Οἱ ἆ Φον Τ αἰὲ5 δομίσιη οσα δας ἁργυιη, 

(αβί1ε ρυθίία, γωγθις ΠΟΓέΓο ραγουίο8 
Ηπορίυηέ, αχογφθ νίγο, οομίΓηφ ας παγίευφ 
οι αμὶς αχἰλο ρνίηιοφ γοιονα!ς α ΛΗΠΟΘ. 
(ὐπιπλιιῖ5 ΡΟΣΓΟ ππαρὶς θ»ῖ [υυπηήα νοιυρίας; 
1 1019ν ου πεἰη ας αηΡυΗ!, ἀίφιιο ἀοίηταἙ, 
Ει γοςίο ϱιαὐἰθις Ελ ραπίοια Γαἱδίι αιπίουιη. 
του αἱξ; αἱ οοῃἰΓὰ {ρδᾷ ΡΙ605 0β9 /αάΐςο Ρα1το5, 
γιγέαιἶ5 φμἱουπαιιὰ η η{ Ργοσρία ἀδίοτο. 
Πιιγδυ8 Ρτο ηαιίς Ιιῦθο, 4μ0δοµΗ6υ9 δα) ἱἷς 
Πηδίγυχί πηοι((5 : ἀθιπαίιη Ρτο «οι ρο Οὐγίδίυη, 
Ότο γθἱ]μιίς ααπιαί αἱ γἱγρἰηέαι]ς αἰάηωος 

8 (5) Ἠεοί οὉ ουμιοίοφ παίας, ογυς]5 αίφιιὸ «οἱουοφ 
Ρενιυ]εν{{); (11 πιο. [οί Ίβρεγα ὀἁταας αείεέαι, 
Εχριυὶ αξία, ονίοῦθηι πιοῖς ἀοΐογιιυ 
ΚΙἰσΙεης, Ἰηδίαι ναί θυτάίυις αὐτ], 
ἔριιοα φιιοἆ [ουμας ριτραί, Γοαι]άϊίηιο πἰιοσὶ. 
Αιιις ρυάἰοἰέῖα», ος Ευἱ δερἰα ουετοοί 
ὡοπ/]υμίί νο, Ολεΐδέυς πί, ποη «.γο, εεῖς, 
Ει ὀἰνίυβθ αιος δΗΡεί 815, ημἱ ἀθερυ]ίὲ ο Ἡδ]τι 
ΕΙΙΗΗΙ ΙΙ ἁἰίθιη, οργή [αρα ὀεοθύετο ως, 
Νοιι 6οοἱ5 αἰφιμο [οί Ιενὶνυς Ιευ [εγγ]άιιν αδίαιδ. 
Οομουγάς5 οἱ δΠδσίιιθ μμοῖυδαιο οδά υέα 
Οὐτρογᾳ Ιαἱνθηὲ : Ιάεοφμο οἰυμί θἱἱ αέυ {ουτο 
(αιιόΐα, ι5 Ὑοιιετῖδ ρα εῖι ἠ]εεσύιοδα νοἱυρίαφ. 

ὈιΠεσία οδὶ Εὐἱ Ἠ1εηδὰ ἑρι]ἰδ: πιο [γιιδί]4 ῥ9δουπε, 
Ρυν Ίου δυἱὰ νου μαμιονοδ μπλα γα» 
Μι]ί4 Όοὶί (αομάσαί ρανιί εἰαἱςδίηιὰ ργοἱὲς. 
Ρυιυία Ιωίὰ Οἱ νἰείβ (Θεά αληἰδέγαί : 
Αι {ομίος θιινίίαιιο δια, Ριοίήμο ρόπευ]ιοςϱ 

ω 



δ09 

Σοὶ λιπόωντα πρόσωπα, καὶ εἵματα σιγαλόεντα, 
Κόσμος ἐμοὶ ῥυπόωσα κόμη, καὶ εἴματα λυπρά. 

615 Ἑἷμα φέρω χρυσοῖσι τινασσόµενον θυσάνοισι 
Χριστὸν, ἐμῆς φυχῆς χρυπτὸν περιχαλλέα χόσμον. 
Εὐνή σοι μαλαχὴ, τὰ δὲ ῥήγεα σάχχος ἔμοιγε, 

Καὶ στιθὰς ἓν δαπέδῳ, χαὶ δάχρυσι δευοµένη χθών. 
Σοὶ τιµήεις χρυσὸς, ἐμοὶ χόνις ἑμερόεσσα. 

620 Μόσχου Υαυροτέρη σὺ, κατηφιόωσα νένευχα. 
Καγχάζξεις γελόωσα, παρῄϊον οὔ ποτ ἕλυσα. 
Κύδεος ἱμείρεις, τὸ δ' ἐμὸν χλέος οὐχ ἐπὶ γαίης. 

Ἀὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα διαθρήσγς χαὶ ἴδπαι, 
΄Αθρει χαὶ τὰ γάμοιο προσάντει λάτρισι σαρχός. 
20 "Ώνιός ἐστι δάµαρτι πόσις, καὶ τοῦδε χέρειον 

Ριηριιῖα εΕἱΡί οτα οἳ πιαρπἰήοα νεδίος : 

5ΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΠΗΑΤΑ ΜΟΠΑΙΙΑ. δη 

Α Πολλάπις οὔδ ἀγαθὸς, καὶ ὤνιος εὖνις ἀκοίτῃ 

Πολλάκι καὶ στυγερή’ τυχτὸν χαχὸν, οὐδ' ἀπόπεμπτον. 
Εἰ μὲν Υὰρ ἐσθλοὶ κχὶ ὀμόφρονες, εἰς ἓν ἱόντων 
Κουφότερος βιότοιο πλόος χαὶ μικτὸς ἀήτης. 

050 Εἰ δὲ χαχοὶ, πόνος ἕνδον ἑφέστιος, ἔχθος 

' [ἄπανστον. 
Θήσομεν οὔτε χαχοὺς, χαὶ ὁμόφρονας' ἀλλὰ βαρεῖα 
Πολλάκι χαὶ νεόνυµφον ἐπὶ ζυγὸν ἢλυθε µοίρη. 

Νυμφίος, εἶτα νέχυς' θόλαµος, τάφος ἄμμιγα τερ- 
| [πνοῖς 

"λλγεα' μιχρὸν ἄεισμα, παροίτερον ἐσθλὸν ἀνιγροῦ. 
665 "λλλος πυρσὸν ἀνηψε γαμήλιον, ἔσδεσεν ἄλλος. 
"Αλλον τις δ᾽ ὀνόμηνε πάϊς πατέρ), ἄλλος ἄτεχνος 

Νευς ογηα{18, θᾳυα]]]άα οοι8, οἱ δογά]άα ἱπάυπηθηϊα. 
015 Ὑονίθιη δετο αὐγεῖ ἁρἰἰαίαπι Επιείΐς, 
(ιγϊδίυπῃ, ΔΠΙΠΙΦ 16 οσο µ]ίαπι οἱ ρτῷοἱαγἱβαίπυῃ οΓηδίυΠη. 
Μοιϊο εἱυἱ ουὐἱ]6 : Θιταρυἱα Πηθᾶ 68οςµ5 οί, 
Γι βἰγαίυπι ἱπ ραν]πηθηίο οἳ Ιαουγπιῖ τοἱίας πια ἰά4. 
Τι αώτυιὴ {π ρτοίῖο, πληὶ οἰηίφ η ἀθὶίοἷῖς. 
620 γἱιμ]ο [εγοσίος 68, 66ο νυ]ία ἀθιμίθδο οἱ τὶρι]. 
Τι τιἀειάο οδελ]ηπατίς: 6Ρ0 Γἱοίσιῃ πυπαυσαίη ἀῑάυσὶ. 
Φογίαπι αρρειῖς : ρἰοτία πιθὰ ΠΟΠ ἵΠ Ίιας ἵθγγα θ8ἱ. 

Ρυβίᾳυ 1) Ἠαο οοηδἰἀθγατοςίβ, θἱ Ροτδρεχογίς, 
ἱ γιά πιαἰγποπὶϊ ἰηουπιωοάα ουἱίογθ6 οαγηίς ργοπηοπ/ἷα 

620 Ύομαίΐ εθί πιατίέμ5. υχοε], δὲ φποά αεανιας ο5:, 
Φιθρθ ηθ ρτοῦις ηἱάδτη : νεμα]έᾳ θἱίαπῃ υχος πατίίο, 
9.ΒΡθ εἰίαπι οὐἱοβδα : Ππιδίυπι αἀδοίίμπῃ 6ο γεραταλ]ο. 
Ναπι ἳ ὑοπί 8ιηΐ οἱ οοµουγάθΒ, ἰπ ὕπυπ (επάεπίίθυν 
[ενίογ φυἱάθηι γἱί πανὶραϊίο, Παἰδίαδαυο νοηίις : 
650 Ρἱη αυίθιη ππα!ἰ, ἰηίμβ Ία0ος ἀοπιορίίους, οὐΐαπι ἱπρ]ασαυ/{6. 
Ῥοηαπιμθ οοποοΓἀθ8 6966 Πθο Πῃαίοῦ : αἱ ργατἰ6 
Ῥυορο ἱη πονυπι οοπ]υρίυπα νοπ]ὲ οθ]ηηίίας : 
Ῥροιιδι5, ἀθίπάθ πποτίυ5 : Ηιηἱδπηυς δδρυοριῃῃ : πρία ]αουπάίφ 
Τεὶδιία : Ἰδία οβη(Ί]έπα, Ραυἱο ροβί ἰπἱδιῖο πωρία. 
655 Αι πμρίίαἶθηι ήδη αοθθηάἰέ, αἰίμς οσθεἰησ]ι. 
Αἴυπι Είμς αρροιἰανὶί ρδίγεαι : αἰίαςδ δυ)]ιο ἡ)ογί 

«6186 Δευομένη. Ἱϊα (οἱκ]. ΕΙ. δυοµένη. 
020 Γαυροτέρη. Ώμυ Βθμα. Υαυροτέρα. 
νι ο ος 990 ἔλουσα. 

Ἰμείρεις. (οἱβ]. ἱμείρῃ. 
027 Τυκτόν. Ἱπι. ὡῤθαίρεον, Παά. ν, 851. Ρἱ9: 

ἀθιπες ἱίλ Μαγίεμι ἀρθίσιαί, αἀδεἰίμπι πιαίκπι. 
636 Εὶς ἓν Ιόγτων. Οοἱεὶ. ἰόντες. 
(23) Νουφότερος βιότοιο π.ὶόος καὶ μικτὸς ἁή- 

τής. Ὠεεςί 1 εὐ1ι. μ]ο γουδυς, Ιοοί α ΕἰΙἰίο Ε,αίῖηρ 

τοἁἁ]ίιφ. Ηιιηο εαρροάἰίανοτυκἰ οοἑύ. ΟΕἱΡ., (οἱς]. 
οἱ Περ. Οἱᾳ. δ.ρ. Ιἱπ. εὐκατάμιχτος. 

001 Ἐσθ.ὸν ἀνιγροῦ. ΙΔ Οήᾳ. οοἆος , οι]ίι 
ορο6 δαΠανιωής Ππιοπιάπῃ, νὲ οὐνογνανίι [Είας, 
ἐσθλὸν ἀνιηροῦ. ἵη Ις γενῬὶς Ώδς ΠΙοἰΓΙΜΗ, Π0ο 6οἱι- 
διι5 περογίίμγς {ΓΗ1ηΠιιθ Υ6γο οοησίαί Οµἱρ. ορἆἱσίς 
Ιεοἱ]ομδ, παροίτερον ἐσθλὸν ἀνιγροῦ, φαμά {μὴ τι» 
πεί, νοὶ φαμάἰκπι απίο [πείμπι. 

056 "Α.ἱ.1ο». Ι16ᾳ. 993 οἱ Οοἱε|. ἄλλος, 

ΜΕΤΗΙ6ΟΑ ΥΕΗςΙΟ. 

Νοσίγαπῃ ἠἰουμαῖ, ο[Πιιδασιιςό ροουῖα ργφῦθιί 
Εοι ιἱ0ὶ ργαρϊηρυῖς [αοἱοθ, οιπα(χφιιθ γθριῖς : 
Φοτύ]άα οδαγίέ8 ὀὐςος οθὲ Πα], νι] δι]οἑς. 
γδβίέϐ, 40 8η 111Γ6 ιπογεί αιιγθα Παυσ], (Ἠγὶδίις 
Εσι πε οἱ, ἐδοέυιη απἱπιο ἀέουΒ, ογΠά(µ δε τε[υ]ρειδ. 
Το ἡυναί ἐν τποὐἱ πυσίδῃὶ Γειυἱθβδοθγο Ιεοῖο : 
Λί 84ου .59 1η64 πδιηὺση ἱδμίε, τη) οἱ φἰταξυαία ρταῦοξ, 
ἵηᾳμο δοἱο Ἀυπιεπιῖ ἱαεγγιμῖθ 4ο ηθια να δορυςἰ. 
η ρεοιίο οδί αυτί Ο0ἵ γἱΦ: μή ρυ)νίς απιυΓ]. 
Εδι (μα, «υαπὶ υἱ τι! ἑοποὶ, Ἰαβοινίὰ ΠΙ]ΟΓ : 
Τι]ςιὶδ ερο {π ἰθύγᾶπι πιαγομῖα [αηίπα Πθοίο. 
Πτάνς, αἰφμ» ϱυμας φοἱνὶν ρειμ]απίς «ας πο : 
ἐν ποἱίθι Γἱδία αυ υδααπι 6η Ποδίγα θυ]υία 
Το πιίδουὰ ἱμοσπι]ί αι: Ἰαυάΐσηυιο ουρίάο: ᾖ[οςί. 
Αἱ πιοα µου ἡη]τεπι αυαεἰῖ δἱυἱ µ]ουία (ογία1η. 

Αἴηιιο αΠἱηιο ροδίφυσας {ηδέγανογίφ Ἰδία φαροςί, 
Ρετεριοθ φυδηία ργυπ]αΠί 5δγνοβδἰποοηινιοάα οαΓιἱ5. 
Εειπίηα ΠΟΝ Ρᾶσνα ωογυλίμ ἀρίο ππαγ]έμ]η, 
Θμούφιιθ οἱἱδιη ου αγίυς, γΠίοδυ!η 9πρ6 οἱ ἱπεγίειῃ. 

Ὦ Βυγευβ ειπεηάα γἰγο εοπ]αχ, ποο πιοβίρις ἰία 
Ῥγοφάϊια 95ρο ὑορίς, ηυδίία αἰἰγασία(υε Ρεςιῖδ, 
Ροριῖ6 (ιαπι πυΙ]Α Ιεθαί Γηίίοπ6 [ρα19. 
Ναι οἱ οοµοογίε5 αημιῖς ᾖδίῖφυε οοἰτεπε 
ἆυγο ἐἰιασί, Ιονίας ϱιιἠσαυθδηί θα 1ογᾶ νἰίοο, 
Νιμίγυη ἀμρίίοί γεπίο ἱρο[ευίο ϱἀγίμαπη. 
ΑΙ νἰιῖῖθ (ωάυφ (αἱαπιι ου [ωήογα ]μμρίε, 
Πιηδιῖς αῦος οδὲ, ἀοἶορ [ο ργοσγήία γουίε. 
Οιπία ἀἰδθίά[ίς ΠαρίαΗῖ: που οΠἱμ ἠπίος ἱη1ι08 
Εἰτηια εοἱτό ροίεςἰ οοµοοτάϊία, οθζµιδ 4ΠΠποτη ο. 
Αφρεγᾶ ηυ] θξἰάΠη. (1 άριο8 Ρ6ύ585ρ6 τουεμἰο8 
Εαΐα ςυυἱνεγαπέ; µυηὸ δΡΟΒΒΙΙΦ, ἀε]ηάθ ο84λνοΓ. 
Νίνο ἐναίαιμας ἑωυἱμφ, ή )ο0ρυμίςς αερα, 
Εκίσυυιη οδΙυη δοᾳυἱέες λος μαπία ἰγ]θὶς. 
Οσοι (πάά8 αἷίυς δμ6οδηι]ὲ, ὀδήθδιη 
Εκ οι χἰέ Παπ Η56 αμεσίυφ, [σἑαδ1θ ᾗεραίο 
διιδίι]{1. Ηἱὸ ἵδμεΓα ραίου 68ἱ α ριοἱθ τους 
ΙΙ τερευίθ Γοβο δουοίθιι ἀθύῖέ, 4ς’ δὲο 
Νοη θύέἡ5 ας Γαί1υ5 νομίος μασ 



50 
Ἐξαπίνης, ὅρτηξ τις ὅπως ἀνέμοιο τιναχθείς. 
ΑΛρτι χόρη. μετέπειτα γυνὴ, μετέπειτα δὲ χήρη. 
Νυκτὶ μιῇ τάδε πάντα, χαὶ ματι πολλάχι μούνφ. 
64) Ἑλκχομένη πλοχάμους , κόσμον τ) ἀπὸ τῆλε 

[ῥαλοῦσα 

Νυμφίδιον, δρύπτουσα παρῄϊα χερσὶν ἀραιαῖς, 
Αἰδὼ παρθενίης πιχροῖς παθέεσσι λιτοῦσα, 
Αἰνόμορον καλέουσα πόσιν, καὶ οἶχον ἔρημον 
Μυρομένη, χΏρόν τε λάχος, χαὶ πένθος ἄωρον. 
615 Σιγήσω τοχετοῖο βέλη καὶ ἄχθεα νεχρὰ 
Μήτρης ἓν λαγόνεσσι, πιχρὸν καὶ ἁμήτορα καρπὺν, 
Οὺ τεχέων, τεχέων δὲ τάφους πάρος, εἶτα τεκούσας, 

Πρεσθυτέρους τοχετοῖο µόρους, ἅλοχόν τε λοχείην. 
Σιγῶ ὅ ἠλιτόμηνα, καὶ ἔχφρονα, χαὶ παράσηµα, 

ς ᾳβεσοᾶιι ΤΙΙΕΟΙ,. ολΕΜΙΝΟΝ 18. Ι. τηεοῖοσισλ. .- 
Α 050 Λώδην ἀνδρομέης γενεῆς, χαὶ παίγνια σαρχές. 

Ταῦτα ταλαντεύοι τις, ὅπη πλάστιγγος ἑρωὴ 

Δερχόμενος, καὶ πολλὸν ἐμὸς βίος ὕψως ἀνέλχοι 

Πρὸς θεὸν ὑψιμέδοντα, πᾶσι περίφαντος ἁρίστοις. 
Αἴσχεα δ᾽ ἀλλήλων σιγήσοµεν' ὥς γὰρ ἔοικα 

056 Παρθενίης στόµα σεμνὸν ἐπεσθολίας ἀλεείνειν, 
Εἰ δὲ σὺ παρθενίῃ προφέρεις θεοειδέῖ µώμους, 
Εἴ πού τιό χαὶ βαιὸν ἐμὴν ἤσχυνε πορείην, 
Καὶ Χριστοῖο χιτῶνα τὸν ἄσπιλον αἴσχεῖ µίξε, 
Σῶν ἀγαθῶν τὸ πρῶτον ἐν ἀμπλακχίῃσιν ὑποστᾶς, 

660 Οψίγαμος, ἀγνοῦ τε φυγὰς μεγάλου βιόνου 
Μνῄσω δὴ χαὶ ἐγὼ χλοπέης πανταίσχεος εὐνῆς, 
Ἂν ἁλιτροὶ χλέπτουσι, θεοῦ πατέοντες ἀπειλάς. 
Τοῦτο γὰρ ἓν θνητοῖσι χακῶν ὁλοώτατόν ἐστι 

Ου)υαίιις, αμαθὶ ΓΑΙΠΙΙ9 4 ΥθΠΙΟ ϱ0Πο6µΡς9. 
Μοάο νἰσρο, ἀθίπάθς εχος, Πιοχ τἰ μη. 

υ)4 ἱς. ἵ πα ποοίθ Ἠῶο οπιπίᾶ, 46 6 
ὑ40 γείῖ οαρἱ1ἱος, οΓΗΚΙ6Π1 προ α 56 ργο]ἰοἰί 
Νμριίαίεπι : ρειας ἱμβριιίθ παθη]θις {δοσταί, 
γἱτριηιιαεῖς ρυάογεΠ) 46εΓ)Ο ὁοἱοτο Ρθις]δα ἀοροηί!, 
ΜίΦεγαπη Ππιαγίίυπι γοσαί, οἱ ἀθκθγίαπι ἁοιιηπι 
1, απιθιία{15, 3ο ν]άμυηι ουδὶἰο οἱ ηδη Γυη5. 
045 Ταο6ο ραΓίι9 άοϊοςοθ οἱ Ο116Γ4 Ιλογίηα 
ἵῃ νυ]γι ργο[αμάο, ἁοεγρπι οἱ 4ὔδημα ιαίγὸ (σέ, 
Ναίογπη πυη Ιαίογαπι (111086, αΠΙθηΙια1) δἱηέ εμλίγον, 
184 955 Ριϊουθ9 ρᾶσία πιοτἰθς, οἱ ρ8Γίιι9 διογί/ό8. 
άπςες ἁΠίο ἱεπ]ριι6 παἰα, ἱηβΑΠΔ, ΡοΓἰδµίυδα, 
650 Βοάοοις μυππαηὶ ϱεπορίς, οἱ οαγὴν ἱμάϊυσία. 
Ηοε αἳ αυἱς ρεγρυπάα!, ὑἱἱαποίς πποίωοι 
ΟοηβδἰάθΓαυς, ἱη(οἱ]σείι ηυβπίο αἰίίας νἱίὰ Π]6 ρογίἰγαίναί 
Αά Όοαυπι Ἱη οςρἰο γορβηδηίόπι, ὑομίθ οπληΊθιις λαμόκία. - 
Μυίυα αὐίθπ ἀθάθεοια ἰασοθυίπιυ : δἱο οπίπι ἀθοοί 
65δυ Όϊ ν)νρἰπ]ια({θ ο6 νδμεγαηά ση 4 οοητἰοἰἰ5 αὐβίηεαί. 
Οιοά οἱ ἵά ἀἰνίπα νἱ Ιπίια!ἰ οοηγἰὶοία ἱπρογίθ 
Εο αιιοά αἰἰᾳαῖο ραυμυπ ἱπδεπίωε ππευπ ἀεόθοογατος]ί, 
Ει (γὶδίἰ ἱμπιδου]αίς γοθίὶ [αάἱαίσσω αἀμιίδοαθεῖί, 
Ῥγαίες [ας απιρίεχιθ ἰά ααοά ῥοποσυπὶ ἑάοζαπη οἱ ρηριλτίαπη, ύ 
660 Όετιθ πηασίέμς, 4ο πιδρπί οἱ οαδί ἱηβετυιί (αρίῖνυς : 
Ερο ᾳποᾳµ6 οΟΠΙΠΙΟΠΙΟΓΑΡῦΟ [ωγία οοπίαπιὶηαιἰ ουΡΗἱ9, 
ους. πε[αγ]ἱ Πουἱηθα, Ὠοδί οοπίοπιρί/ς μἱηῖδ, ἀπ. 
14 θηίια {ηίθς μοπιἱηθς Πιοίοζυπι ρογηἱοἰοβίδδίπαυπι οσί 

657 Ἀγέμοιο τιαχθείς. Ὦομβ. ἴτοῦ ἀνέμοισι τα- 
ο. 

41 Νυμφίδιον. Τιορ. 69 νύμφειον, αἱ. νύμφιον. 
(ἱδί. νύμφιον ἱδρύπτουσα. 
44 Λέχος. δἱο Βομρ. αμαίιος. Εάῑι. λάχος. 
017 Οὐ τεκέων, τεχέων δέ. Ἶία ἰτε» Πεββ. οἱ Οοἱβ]. 

Νοπηυ]{ λαδειέ τε ϱτο δέ. ἓ δύ1ί. οι] ἀθεδὶ 
τεχέων. 

649 Ἡαιτόμηνα. 80ο]. τὰ πρὸ συμπληρώσεως 
τῶν μηνῶν τιχτόµενα, χαὶ παράφρονα, ΝΟΝ }ποιο 
Γεπιροτέ πηία, απίο ]εί05 ΠΠΕΠΣΕΣ παία. 

6560 Προφέρεις. ερ. 933 προσφέρεις. 
657 Τις. Όμο Βθρρ. τίς χε. . 
658 Μέξε. [ια ἀυο Ώδμρ. εἰ Οοἱςὶ. ΕΙ. µίξαφ. 
661 Κλοπέης. ἴιομ. ὅ9 χλοπίης. Μοχ Οοἱςὶ. εἰ 

Πορ. 992, παναίσχεος ΡΓο πανταίσχεος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Νιπο νΊτρο, οοι/ ας ἀθιμπ], [ωυς οἵΌα πιηΓΙί9 : 
ΠΟ Ώσο 9ππρο ἀἱ6, δµΠί ιά Ἠφο πουϊο (Γθ(ΙθηίΘΓ. 

Εβηίαίηυο εοπ]8, δροιθαίεπιφιο ο]]οῖξ 4 96 
Ογηδέυπη, ΙαύθΓδί16 βοµα8, «Φνοηυθ ἀθίοιθ 
Ρεγά]τα νἱγρίποιπι ρο]ίιι ἀθ οοτάθ ριάοτθίη, 
Ἐχοιποίμπιυο γοςαί πιὶφοταπόα Μιοτίθ πιατίέυσ, 
Ὡθδετίαπιηιε ἁοπιαῖη Ἰερει, νἰάννπιαυθ ομλ/]θ 
Ει ργΦηδίμτο δυὈλαίίη (μΠοτο ἀθ[οί. 
Νθύ γεγο ραγίυ5 ΡδραΏι ΠΙΘΙΠΟΓΑΓΕ 40ἱ0Γ69, 
Αίφυε οΠΏεΓα ἱη ΙΠαίΓΙΙΠπΙ γυ]γὶς οχβίίηοια το[σττα, 
Εν ι]κιορ {γασί, οἱ [Εέμβ πιαίγο σγθηίθς, 
Ου ρυίυς 68 ἐιπια]υς Ππαεἰς, 46 ἠθιι]αιιὸ μιαίθς, 
Ἰη[είοδ ας οἱέαηι [6ίις, ΡΗΓίιαιι6 ΡείοΓθ4 
Ιπίερίέιιδ. Ταςςο εἀιοίοβ αά Μία τίια 
Απο ἀϊδιι, πιοπιδφιιείπορον, λίηιιο ἱιουγὶάα πιοηδί γα, 
Ὠεάεεις Ἀωπηδηί ᾳοοτίς, Μιά εῖα οανπὶς. 
ο”. οἱ οἱ γεγὰ Ινουι ρυτρθιιάετο ἰαπις, 

ο. - 

Β Πἱεο ροτβρίοἷεῖ, αἰιδηίο πιεὰ νἰέα [εγαίω 
ΑΙΠΙΙ6 4 γερηῖ πιοθΓγαβίθιΏ ΦοερίΓα δυροΓηῖ, 
ὡμηοιῖθ ἠοία ντ ἀεοοταί αἴιρ8 ἑμο]γία νἰτέυς. 
Ομἱμοιίαιι ρατί(6 ἰαῦθς υἐγίμδαιιο ἱευο. 
γνρίηἰα (16 δΡἱιη ἀεοοεί ο5 οοητἰεἰὰ οὐδίαπι 
ΕΠιροιδ. Αι μη δἱ ἱεπίορ α8ρθογρετε Ιαῦοπι, 
Β5ἱ ηιιίφ [ογίο 18811 Ιπαυυ]ανἰέ ορ{πίπο νἰίαπη, 
Γι ρυουτο Οιγίθεί τωμίσαιη ϱυὐΦ ηοςοἰα δογιἱς 
ἀυπχογί, ἰάφμο ὑοππ, 4ὐ0 πο ργδιαηἰτ εν τωινι 
Εσι τι0ἱ, οοιιρίἰοχιιδ Γαδγίξ ο ογἱμιίμθ {ωά9, 
Ὀκχοναιιι 56ο αὐοἱρίοθ, γἱίβπταὸ Ὀθδίλη 
1 ἠπηύεης, αἵο ὑἱαμό Ρτυγςδας Γυρ]ὶ οδύἱα οδγηίο: 
Ιρ5. οπου οὐδεδιώὴ εομίΓὰ πιοµιοταυο οαμ]ΐο, 
ῴ οί (υἶπι γαρίμηί οσἱοαία Ίορο, Πίσας 
θυας Όδις μονο, Πα οογὴ ρε ία ἑυτοα. 
Μοὺις 1 η ληἱς οἰσμίη ππάρο ποσἰα ροςίΐ5 

ο Να]α δδί, μου ρανία5 190 οἱ] ΡοςίοΓα νεχοξ, 



515 5ΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΑΙΙΑ. 5 
Πάντων, χαὶ μαλεροῖο πυρὸς πλέον ἔγχατα δάπτον, Α ὋὪς τε λίθον πέµποντες ἐς οὑρανὸν ἀφραδίῃσι, 
6605 Εὖτέ τις ἀλλοτρίη πελάων καχομήχανος εὐνῇ, 
Καὶ γόνον ἀμφήριστον ἔχει, καὶ δεσμὸν ἔρωτος. 

Αλλὰ σὲ μὲν μοιχοὶ χαὶ ἁλάστορες οὔτι γάμοιο 
Εἴργουσιν' γαμέει δὲ χαὶ ὃς ἑνὶ φάσγανον ἥχε 
Ἀνσμενέος πλευρὴν μοιχοχτόνον, εἰσέτι λύθρου 
6070 Στάξων ἀνδρομέοιο, χαὶ ὃς ὑπάλυξεν ἀχωχήν. 

Τῶν δέ µε τίς Χριστοῖο πόθον ἀποτηλόθι θήσἒι 
Ἀφραδέων, ψηφὶς δὲ μιχρὴ ῥόον εὐρὺν ἐφέξει; 

Οὐ θέµις. οὐδ' ἐπέοιχεν, ἐπεὶ πολὺ λώὠϊόν ἐστιν, 

Αἱρομένων πλεόνων, πίπτειν τινὰς (εἰ θέµις εἰπεῖν 
675 Τόνδε λόγον γλὠσσῃσιν ἑναντίον), ἠὲ χαµάζε 
Μίμνειν δειδιότας, µῆ που πτερὸν ἐς χθόνα ῥἐύση. 
Οἱ μὲν γὰρ ἑσθλοὶ, Χριστοῦ χλέος, οἱ δὲ χάχιστοι, 

Δέχνυνται καχίην τε χαὶ αἴσχεα οἷσι χαρήνοις., 
086 "Αγγελος ν τοπάροιθεν Ἑωσθόρος. ᾽Αλλὰ πεσόγ- 

τος, 
Οὑρανίοις παρέμιμνεν ἓὺν κλέος, ὡς δὲ μαθηταῖς 
0ὐδὲν Ἰούδας ὄνειδος, ἐπεὶ πέσεν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὧχα 
Ἓξ ἀριθμοῦ λογάδων, οἱ δ' ἔνδεχα µίμνον ἄριστοι. 
Καὶ πόντος τιν ὄλεσσεν, ὁ δ᾽ ἰστία λευχὰ πετάσσας, 
0δδ Πλώει ναυηγοῦ λεύσσων τάφον, ἢ ἀπὸ τύµδρυ 
Πείσματα λυσάµενος, πρυµνῄσια δ᾽ ἔνθεν ἀνῆψε. 

Μητερ ἐμῆ, χέλεαί µε λιπεῖν βίον ὧδ' ἀνιόντα, 
Ἡὲ λόγον στῄσωµεν, ἐπεὶ κράτος ἐστὶ θυγατρὸς, 
Κάρτος ἐμὸν, τοχέων δὲ χαὶ ὡς χράτος ; Εἰ ὃ ὅτι µήτηᾳ 
650 Παρθενίης σὺ γέγηθας, ὅσον χλέος ἐστὶν ἐμοῖο; 

Οπηπίιπῃ, 40 Γεγν]άο ἴρπο τεἈεπηθι]τιϐ ροσίογα Ροζοἆσης, 
05 Ὀνί αιἲς φοεἱετὶς πιαοβἰησίος, 4ἰθιιο ἵπγερεης ουδ], 
ἓ αιποίρυο |αῦσθί θἱ ργοίεπι δἱ αιπυσίς νἰπομίυπη, 
964 1ο πιῳομὶ οἱ φοεἰεγαῖὶ πεφΙβηιΙηΠῃ ο πυριίἰς 
Ῥοϊοστεπὶ : πιυἰίηιιο οἱ αἱ ρἰαίμσι ἠιηη]δε Ίο] (ράπι 
π πιΦοί Ἱπίπι]οἱ ἰαέ1ς, βά]ις ογαοΓθ 
070 Ριἱἱαπς ἨήΙπαπο, οἱ αἱ .. ο[[ηρὶι. 
Με νετο φυἱ5 ἰοιιρθ οὐ 4ΠΠΟΓ6 ἡιρὶςεὶ τοιπονο]έ 
ης ρἰοβίίυ!η ὁ ΠΕΡΙ ἸθήΗπῃ ΠΙθηίαὴ οἰδίοι ἱαρίίφ ὃ 
Ειιδ ἰά ποη εδί, ηθφιΙ6 οοπτεπἰἑ. Μι]ίο οπίπι οα1{ιι οςέ, 
Μις Ἱη αἰέν ἑεπάθρΙ(θ8, Μιοηυ]]ο οπάθγο ᾖ φἱ [ας οςί 
675 Πιο Φ6ΓΗΙΟΠΘΙΗ ηριι Ἰαιιά απιίο μι ϱτο στο), ἰἀ, ἱπαααίη, δαΜἱμ8, 
Ο1411 [1] γεκἰάθγθ πιθίιιθηίθς, Ἡθ ια η ἔθγγαιὴ αἷα ᾖδείάαί. 
Βοπὶ επἰιῃ δυπὲ Ογὶφιὶ ϱ]ογία : ἱπιρτουί απίοπι, | 
γείυί αἱ ἱαρίάειι η οὤ] απ ρτῶ ἱπείρίοπίία ]αοἶσπης, 
Νοηἱήαπι οἱ ϱγοῦσα ργορεϊΐφ οαρί(έδας οχοίρίιης, 
6δ0 Αιιροίις Γυῖ ΡείΏιο Ἠμιοίίον. ὧθά 60 ᾖ1ρδα, 
η ρογιηθηδίί οΦεδιυμβ ἀθοις, ιιθπιαώιηο μη ἀἱδοίριι]ίς 
Νιυπη διιάας ορρτουσία) εβάρπάο ἑπει]ε: 96 ἰἱίο φμῤάσιη οἵίο 
Ἐκ φεἱθοίογιΏ ΜΗΙΠΙΘΓΟ εχοἰδ19, ιιάθοί βίθιη ορι{ η! ρδγηιοδοΓυηἳ, 
Πωπο ρομίιι6 ρεγάϊἰαἰξ: ο οἱυα νεα εχραμάεης | 
36-29 0ὐδὸ Νανὶραί παιι[γαρὶ ΕΠΙ Μλ1 αςρἰοἶθῃς, νδὶ αι έμιηυ]ο 
Ψμε5 δυἱνεης, ηυἱδιι ρυρρίιη {]]οο αἱγφαγοεγαί. 
Φυβ68Η6, ΙΙΔί6Γ 1ηθᾶ, υἱ νἰίαιι η σα’ αδοθηὀθηίοπι ἀἰριμίαπι, 

Αη νου Ἰοφἱ ἠοβίπθη, ςἰᾳα]άσηι γ]είογία ΠΙΕΔ - 
Υἱοιοτία εδι Εἰία); αἱ δἰὺ ᾳποφιο ράγθηίι νἰοίιοία Ἱ 0ος αἲ 
600 Μαίνει {ο ο65θ γἱγρ]η]αιίς ϱυµάθβ, ααμία εδὶ ρ]ον]ὰ 1πθς 

606 ᾽Αμϕήριστον ἔχει. Οοἱβι. 5ιρ. Ιπ. ἀμφί- 
6ολον. Ώιιο Κερρ. ἔχη. 

669 Π.Ιευρήν. («οἱδὶ. οἱ (168 Πορρ. πλενβῃ, 
674 Αἱρομένων. [ορ. 59 δρ. Ιπ. ὑψουμένων. 
015 Εναντίον. Ο9ἱδ]. δΗρ. [μ. ἑναντίων. 
676 Ῥεύσῃ. Πορ. 993 οἱ (οἱδί. νεύσῃ. 

ὐ8δί Παρέμιμνεν. Οοἳδληΐφηιι οοἀεχ οἱ ἆνο Παρί] 
παρέμεινεν. 

687 Κέ.εαι. ἵνα Οοἱδί. θἱ ἀῑιο Ιίομρ. ΕΙ. χέ- 
λεται. 

(00 Παρθεγίης. Πε. ὅ9 παρθενίῃ. Μυχ, γέγηθας. 
Ἱια Οοἱς]. οἱ ἔνες Πόρν. Ε141. γεγἠθαο. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΣΙΟ. 

ΟΗ14Π1 ΠΟΠ Ἱαρίίη μπι ἠοεέ!π γογδις α]έογ 
Άη ρεῖῖε, δἱ (ο [ο αί θομιίης Πς]ιαιὺ. 

Απ ΥεΓο ουιµ ἔο ΙΦΟΟΓΙΗΙ ἀσιιδα οὐίεγνα 
Νο ἴθηθαί, ἰεείο ηυἷω δαυάαφ οοἰία Πιρα!], 
πιο εἰ]α υχογόπι {πσαί, αἱ νίηδιοςο ἀθτίια 
|,οιἱίθρυῃ πιο ἀρπιὶδίε η Πία ἴδετυμ, 
Τοίυς αὐας δαῃς αὐίθε δαηριιίτο οσἱς, 
Οµμίαυο [αρα οεἱεγὶ πιϊπιδηἑία δρίου]α Γαβὶῖ, 
Με οοπίτα α Οτὶδιο αυοτμπά δι 1ῃδηι]ή Μυἱόάο 
Πιδιγα]ιθί, αἰθή6 µου 49 ουγά6 {ασηδίί ποίθπη, 
Ει ἱαρίς οσίρυι9 Ιαἱἰδοίιια θέμα διςἰοι Ἱ 
Ηαιιά ἀθζθί, ναυά {6 δδἰ; ΠΗΙ ΠιμΙίο ργωρίαί, υἱ 

Ἔηρευς 
Ώυπι πΙπιοτυς Ιεν]ῦυς ροιῖὶ αγάϊια αἰήθια ρουμ», 
«λεις ἱαῦαηίές φΗἱάσ1μ, οἱ ἀϊσθτε [18 ονὲ, 
Ουαπι βχἰ ἵη ἔεγγα πιαηεαηῖ, ])αζθαπίσιιο δμρίηὶ, 
βυπι πγευυηί ηθ ΡΕΠΠΑ Πἰπηϊδ ουὐ]αἰα ἠἐφιονονί, 
η ἰθεγπιαυ9 οδἆδηί, ἴΕΠΙΟΤΟ (Ίὐ1ή οἰάστι ο ιισσς. 
Ναπιηυο ἠοηιίμος γ/γμίο μγανος διιπί ρἱουία ο μείν: 

1 

ΡΏ (οηἱγα, αυἱ ν(1ἱφ αΠΙΠΙΙΙΠΙ Ἰπιπιθγδογο Πηο[απςἶς, 
Νοη αἰἰίορ φππι φἱ οοπ]θοίξ 1 αο γα δάχΧΙΗ, 
γετιίοιδιις νἰη οαρίαηί δογἸ6διιο ΠΙΦΙἱριια5. 
Αηρου5 ἁμίο [υ]έ πιἰγο αρἰθεηάογε οοτιδοις 
ος: ανί ο οαἱ6βεῖ αχ αγυ6 τυσρίθ, 
ΟΦΗ ὓε16 (1116 ἰποοἱυπιίς δια ρίογία πιαης]ε. 
Ὁ.ὁ Πθήυο ἀἰδοίρι]ῖς 5οε]εαίί οὓς: ιάρ 
(ρριουιίο Γωῖις ἐς αμἱάθπι 46 θοιἱο ὑομογυίη 
Ριωπιιθ ο]εσίδδ, ΠΙβγυιη ἀθίγυσις { οτομὴ οςί: 
Αι νο φυἱ ϱΗΓΦΗΠΙ Γες({ Γ6ΠΙΘΓυ ΡΡίΟΓΘΠΙ. 
οδἱς ροδίιµιᾶιν Φ6410Γ6 φΗθΠάθηΙ γλριογο ργοεςίἰᾶ 
γεὶα αἰίμς Ρ4Πάεης νεηιο ἱωμμοίασία Γγοιεἰ 
Νανὶραί, οχδίίηε ργοδρθσίἁης ἰεὶδιο δορυἱογυπι, 
Αυί οπη! 4 ἐιπυῖο ρυρρίς γοἰπασυ]α οοἰν]. 
.πᾳθΓς Πε 11006 γἰέαιη οἷο αἶκα ΡειθηΜοιὴ, 

Οἱι4Γ4 Ρ4ΓΘΠΒ, Ὑογμίδπο πιεῖς ΙΠπιροΠοτο Γποι] 
Ιηορίαιη, αμομίαπη οὐξἱημἰί έως ΕΗἱία ολ Ιδση) ἵ 
γιοὶ ερο., οΙεσιῖ ραΓίἰες νίεογο ῥατδμίο5. 
Οιοἆ Β!, ἴο οξ]εὺυς αυἱἷα γἱίὰ ορίογία. ρα)οβίς, 



50 
ὈΕξαπίνης, ὅρπηξ τις ὅπως ἀνέμνιο τιναχθείς. 
“Αρτι χόρη. μετέπειτα γυνὴ, μετέπειτα δὲ χήρη. 
Νυχτὶ μιῇ τάδε πάντα, χαὶ ματι πολλάχι μούνῳ. 
64) Ἑλκομένη πλοχάμους , χόσμον τ) ἀπὸ τῆλε 

[ραλοῦσα 

Νυμφίδιον, δρύπτουσα παρῄϊα χερσὶν ἀραιαῖς, 
Αἰδὼ παρθενίης πιχροῖς παθέεσσι λιπτοῦσα, 

Αἰνόμορον χαλέουσα πόσιν, χαὶ οἶκον ἔρημον 
Μυρομένη, χΏρόν τε λέχος, καὶ πένθος ἄωρον. 
6/5 Σιγήσω τοχετοῖο βέλη χάὶ ἄχθεα νεχρὰ 
Μήτρης ἓν λαγόνεσσι, πιχρὸν καὶ ἀμήτορα καρπὸν, 
Οὐ τεχέων, τεχέων δὲ τάφους πάρος, εἶτα τεκούσας, 

Πρεσθυτέρους τοχετοῖο µόρους, ἅλοχόν τε λοχείηνο᾽ 
Σιγῶ ὃ ἠλιτόμηνα, καὶ ἔχφρονα, καὶ παράσηµα, 

5 ϱπβεσοᾶιὶ ΤΙΙΕΟΙ,. ολΕΜΙΝΟΝ 18. 1. τηεοῖοσισλ. .- 
Α 050 λώθην ἀνδρομέης γενεῆς, χαὶ παίγνια σαρχός, 

Ταῦτα ταλαντεύοι τις, ὅπη πλάστιγγος ἑρωὴ 
Δερχόμενος, χαὶ πολλὸν ἐμὸς βίος Ὀφως ἀνέλχοι 
Πρὸς θεὺν ὑψιμέδοντα, πᾶσι περίφαντος ἁρίστοις. 

Αἴσχεα δ᾽ ἀλλήλων σιγήσοµεν' ὥς Υὰρ ἔοιχε 

056 Παρθενέης στόµα σεμνὸν ἐπεσθολίας ἀλεείνειν, 
Εἱ δὲ σὺ παρθενίῃ προφέρεις θεοειδέῖ μώμους, 
Εἴ πού τιό χαὶ βαιὸν ἐμὴν Ίσχυνε πορείην, 
Καὶ Χριστοῖο χιτῶνα τὸν ἄσπιλον αἴσχεῖ µίξε, 
Σῶν ἀγαθῶν τὸ πρῶτον ἐν ἀμπλαχίῃσιν ὑποστᾶς, 

060 ᾿Οψίγαμος, ἀγνοῦ τε φυγὰς μεγάλου βιότοιο' 
Μνήῄσω δὴ χαὶ ἐγὼ χλοπέης πανταίσχεος εὐνῆς, 
Ἂν ἁλιτροὶ χλέπτουσι, θεοῦ πατέοντες ἀπειλάς. 

Τοῦτο γὰρ ἓν θνητοῖσι καχῶν ὁλοώτατόν ἐστι 

Οεὑαέις, απαθὶ ΓΑΙΠΙΙΦ 4 Υοηίο οοπο“σεις. 
Μοάο τἰτρο, ἀθίπάθ μχου, πιοςχ γἰάλ. 

ΗΗ4 άἱο. Ὅπα ποοίο Ἠῶο οβιηἰᾶ, 46 8 
40 Υείί εαρί]ο5, οΓΗ 101 οηρθ α 56 ργο]{εἰι 
Νμριϊαίεπι : ϱουᾶς ἱμβτηίς πορίΌις ἰαοσγαί, 
γἱτρἰπτλεί6 ρυάογεΠ) 46εΓ)ο ἀοἱογὸ Ρθυοι]κα ἀοροηί!, 
ΜίΦεγαπι πιαγίυπι γουβί, οἳ ἀθνθγίαπι ἀθιπι 
Ἱ,Απιομίαίηγ, 4ο ν]άμνηι ουδἱἱο οἱ ἐωπυδίγυιη (018. 
045 Τασθο Ρ3Γίιι9 ἀυ]ογθθ δἱ 6Π6ΓΑ ιογίιια 
ἵπ νυ]νιθ ργο[αμάο, αοεγΏυπι οἳ 4Ώδηιο μαίγο (οί), 
Ναίοζυπῃ ΠΟΠ μΙαίογαπῃ ἐμηι]ο8, ἀΠίθη81 δἱηί λίγο», 

ποθέ Πίο {6δη)ριι6δ ΠΔίΑ, ΙῃΦ8ΗΑ, 
36-34 ὖ Ῥτίουθς ραγίω ππογίθθ, 6 ρΏΓιιι5 δἱογί]ὰβ. 

ροτίδηίυδα, 
650 Βοαάθοιι ἠυπιαηὶ σεηθΓἰδ, οἱ οαγμ]ς )υάἰυσία. 
Ἠος αἱ αιῑδ ρεγρεπάα!, ὑἱ]αποίς ποίμοι 
Οοπηβἰάεγαις, ἡο[]σεί ηυθΠίο αἰέίυς γἱίὰ Πιο ρογίγαἰιπέ 
Αά Όευπι ἵη οσο γορηδηίδπι, ὑοηίς οπληίΌας αμάκία. - 
Μιίια αμίοπι ἀθάθεοτα ἰαοθυίσιυς : οἱο επίπι ἀθυοί 
65υ Όϊ νἱνρἰπἰια(ἰς ο νδμεγαπάυία 4 οοηνἰοἰἰθ αὐδίηραί. 
Οιμοά οἱ (υ ἀῑνίπο τὶ ἰπίια(ἱ ουητἰοία ἱηρογὶθ 
Εο αιιοά αἰᾳυΐο ρα) πι ἠπβεεπέμε πηδιιπι Φεάθοογανοεῖε, 
Εἰ (ο)γὶθιὶ ἱμπιαομ]αίς γοριὶ (Φἱἑαίοσι δζμιδουοτὶί, 
Ργαος [38 αηιρίθχυ ἰὰ ᾳαοά βοηποσυπι ἑµοτασι ος ρηιατίαπη, κά 
660 εγυς πιαγ]έως, 4ο πιδρηὶ οἱ οαὲὶ Ἰηκι]ευίϊ (υρίιῖνυςο : 
Ἐρο ᾳαοσῦθ οοπηοπιοτοΏο [αγία οοηἑαπηίησαεἰ ουΡ/{ἱς, 
Ους. ηε[αγΐ Ποποίηθε, Ὠδί οοηἑοπιριίς εηἰηίδ, αάπιθιηί. 
Ιά οηἷιὴ πέος ἠοπιἱηθφ πιθίοσυπη ρογπἱοἰοβίδδίσλυπι ορ 

657 Ἀνέμοιο τιναχθείς. Βεβφ. ἰτθυ ἀνέμοισι τα- 
ο. 

41 Νυμφίδιον. Τομ. ὅ9 νύμφειον, Δἱ. νύμφιον, 
(ἱθ]. νύμφιον ἱδρύπτουσα. 

644 Λέχος. δίο Ἀο με. μαίιοῦ. Εάἱε. λάχος. 
047 Οὐ τεχέων, τεχ τν λδ, Ίία (ος Πορᾳ. οἱ Ουἱς]. 

Νου] άυδυί τε ρου δέ. νι δὲ, ποπ) 19 ἀθεςὲ 
τεχέων. 

6149 Ἠ.ἱιτόμηνα. Βο]ιο]. τὰ πρὸ συμπληρώα 
τῶν μηνῶν τιχτόµενα, χαὶ παράφρονα, ΛΟΝ }πείο 
ΓεΠΙροτέ πηία, απίο ᾖαδἱ05 ΠΠΕΠΕΕΣ παία. 

6560 Προφέρεις. ερ. 933 προσφέρεις. 
057 Τις. Όιο Β6ρμ. τίς χε. 
658 Μ/ξε. Ἱια ἀμο Ἠθμς. οἱ Οοἱς]. Εάέ. µίξαφ. 
6601 Καοπέης. ἵιομ. ὃν χλοπίης. Μοχ (οἱςί. εἰ 

Πορ. 995, παναίσχεος Ρίο πανταίσχεος. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Νυμο ντρο, οοι]ακ ἀθιῆΠι, Ίωυς οἳ δα πιαγί(ο : 
Ὀπο Πας ϱπρο ἀἱε, θμηί Πὰ Ί9ο ποσιο [ΓδφιεηίοΡ. 
Ὠἱ]απίαίηιο ο0Π129, ΜΡΟΠΦΑΙΕΠΙΦΙΙ6 θ]ἰοῖῖ 4 56 
ΟΓΠΑΕΗΤΗ, ]έθεαίι9 βοια8, δΏνοηυς ἀθίοιο 
Ρεγά]ίὰ νἱγρίπειπι ροί]ιι ἀ4θ οογάθ ρικάοσεῖ, 
Εχσίποίμπιφιθ νοςαί ΠιἰβδγαηάΑ Πιογίθ πια υπ, 
Ώεδεγίαπ]ᾳυθ ἁοππυτη Ἰχιροί, γἱάναπιφιθ ευλί]θ 
Ει ργῶπηδίΗΓο θαΏἱδέύ1η (Ώηογς ἀε[οί, 
Νοό νθγο ῥαΓίΗ5 ΡθΓβ8Π) ΠΙΘΙΠΟΓΑΓΘ (οἱ9Γ68, 
Αιφυθ ΟΠο6Γα ἱῃ πιαίγιισι γυ]νίο οχφιῖηοια το[σττα, 
Ει ιρὶίοο {γασίὴς, θἱ {εἰά5 Πιαίγο υαγθηίθ5, 
Ουᾳ ργίυς θθί ἐπυίυς παίἰς͵, 46 δη] μιαίος, 
Ἰη[είοδφιε αἰίπη [δίιιφ, ΡάγΜιιιθ ρείογον 
Ιπίδγίέι5. Έά6ρϱ0 οἀμοίοβ αά Παίηα γιο 

- Απίο ἀἰθη, πιεπιέφφιιθπορος, λίηο Ιιουτὶἁα πιοησίγα, 
Ώεάεειθ Ἑπηαηί ϱοπο τίς, Πδήγία οαεπὶς. 
. ὍἩ ΎοΓὰ Ἠῇ6υί Ρρυτροιάετο αη6, 

Β ΠΙεο ρογβρίοἷεί, αἰιβηίο πιθά νίέα [εγαίνγ 
ΑἰίιιΦ αά Γορηί πηιοθγαηίδίη βοορίΓὰ ςὐρογηί, 
Οωποίῖθ ηοἰὰ ντ ἀεοογαί α!ιως ἱμο]γία νἱτέυς, 
Οµἱπείίαι ΡραΓίἱ9 ἰαῦοῬ υἱγὶήδαιιο φἰ{εῦο. 
γἡνρίπιεα(ἰ οηίη ἀεοεί ο οοηγἰεῖα οὔδέαπα 
ΕΠιρογ8. Αἱ μηλμῖ δἱ ἱεπίον 45ΡθΓρετε Ι1ύυθπη, 
5ἱ φιιἱς [ουίο Πιθαῖὴ ιπαυι]ανίε ογἱηιίης νἰίαπη, 

ο δι ρυουτο Οιτ]δεῖ (μἱσαίη αυ ποδεἰα κοτεὲς 
ἀάπχορίί, Ἰά1ο ὑοπίίπῃ, 4ὐο πο ργδιαηἶα5 ε{έωιει 
Κο ιοί, οοιιρίἰοχιι5 Γμδρίῖ ο ου Η{ης {ωέο, 
Ὀκσυναιῃ 5610 αοοἰρίοιις, γην ὑδδί δὴ 
πες, αὐ ο ὑἱαμάς Ρτυγδας Γαρίὶ οδυυἱα οδγηῖςς: 
ἴροι απού οὐδεδυ η οομίγὰ ποιιοαυο ου ία, 
ῴιιοιί Γγιπ) γα μήηί οπἱοσία Ἴοβ6, η Ἠίδηε 
τας Όριις ἰμίσέαί, λα ολογα1 Ρο έ8 ἑπτμα. 
ευ» νυν ῖ5 θἱοινὰ ΠΙΔΡΟ Ποχἰὰ ροςίὶ5 

ο Νυίία δδί, μου ῥύ αγίας αι μιοἰ]ίὰ ρουίοΓὰ νεχοῖ, 
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ἨἩάντων, χαὶ μαλεροῖο πυρὸς πλέον ἔγχατα δάπτον, Α Ὡς τελίθον πέµποντες ἐς οὐρανὸν ἀ-ρ ῥαδίγσι, 
665 Εὖτέ τις ἀλλοτρίη πελάων χακομήχανος εὐνῇ, 
Καὶ γόνον ἀμφήριστον ἔχει, χαὶ δεσμὸν ἔρωτος. 

᾽Αλλὰ σὲ μὲν μοιχοὶ καὶ ἁλάστορες οὔτι γάµοιο 
Ἐἴργουσιν' γαμέει δὲ χαὶ ὃς ἑνὶ φάσγανον Ἶχε 
Ανσμενέος πλευρὴν µοιχοχτόνον, εἰσέτι λύθρου 

070 Στάξων ἀνδρομέοιο, χαὶ ὃς ὑπάλυξεν ἀχωχήν. 
Τῶν δέ µε τίς Χριστοῖο πόθον ἀποτηλόθι θήσει 
Ἀφραδέων, φηφὶς δὲ μιχρὴ ῥόον εὑρὺν ἐφέξει; 
Οὐ θέµις, οὐδ' ἐπέοιχεν, ἐπεὶ πολὺ λώϊόν ἐστιν, 

Αἱρομένων πλεόνων, πίπτειν τινὰς (εἰ θέµις εἰπεῖν 

675 Τόνδε λόγον γλώσσῃσιν ἑναντίον), Πὲ χαµάζε 

Μίμνειν δειδιότας, µή που πτερὸν ἐς χθόνα ῥἐύση. 

Οἱ μὲν γὰρ ἑἐσθλοὶ, Χριστοῦ χλέος, οἱ δὲ χάχιστοι, 

Δέχνυνται χαχίην τε χαὶ αἴσχεα οἷσι χαρήνοις.. 
680 "Αγγελος ἣν τοπάροιθεν Ἑωσφόρος. ᾽Αλλὰ πεσόν- 

τος, 
Οὐρανίοις παρέµιμνεν ἐὺν χλέος, ὡς δὲ μαθηταῖς 
0ὐδὲν Ἰούδας ὄνειδος, ἐπεὶ πἐσεν, ἀλλ ὁ μὲν ὧχα 
Ἔςξ ἀριθμοῦ λογάδων, οἱ δ᾽ ἔνδεχα μίμνον ἄριστοι. 
Καὶ πόντος τιν ὄλεσσεν, ὁ δ' ἱστία λευχὰ πετάσσας, 
055 Πλώει ναυηγοῦ λεύσσων τάφον, ἢ ἀπὸ τύμδρυ 
Πείσματα λυσάµενος, πρυµνήσια δ᾽ ἔνθεν ἀνῆψε. 

Μητερ ἐμὴ, χέλεαίἰ µε λιπεῖν βίον ὦδ' ἀνιόντα, 
Ἡὲ λόγον στήσωµεν, ἐπεὶ κράτος ἐστὶ θυγατρὸς, 
Κάρτος ἐμὸν, τοχέων δὲ χαὶ ὡς χράτος ; Εἰ δ' ὅτι μή τηᾳ 
090 Παρθενίης σὺ γέγηθας, ὅσον χλέος ἐστὶν ἐμοῖο ; 

Οιηπίπι, 30 [ογν]άο ἵρπο τοἈετηθιιίίις ροσίογα Ρογοἆσης, 
05 Ὀνί αιὶς φοεἱογῖς πιαολἰηκίος, 46ο ἱσγερέῃς ουδί!ἡ, 
ἕν αιπυίρυο Ἰαὺεί θἱ ρτοίδιη οἱ αιπυσῖς νἱησι]υπι. 

-. ὦοά ἰ6 πιαφολὶ οἱ βοεἱοραιὶ γή 4 ηυρι((6 
Ῥεϊογτεπί : πιυἰίηιι6 οἱ αἱ ᾳἰα (υπ Ἱηπιϊδίι [οι] πι 
ἵῃ ιοί Ἰπὶπιϊοί ἰαέ1β, αἀ]ιαο οΓ40Γ6 
ϱΤ0 Θ,ἱ]απς ἨΙΠΑΠΟ, οἱ αἱ ϱἱαάίυπι ο[{ρίε. 
Μο νεγο ηιιἱ8 Ίοιιρε 40 4πιοτο (γὶκεὶ τοιπονο)ίέ 
Πηφἱρίοματη 2 πΙὴ Ἰθίυπ Ππδηίσιη αἰδίοί ἱαρί[1τιφ 3 
Ε.ιδ ἰὰ ποη δ8ὲ, Πεσιθ οοηνθηίί. Μι]ίο οΗἱπι οα{ἷ1ς ον, 
Μιιτ15 ἵη αἰέιπι ἰδπύθηι1θουθ, πομηυ]]ος οπὀἆθγο ἳ φἱ [ας ορί 
675 ἨΗι]ιο Φ6ΓΜΙΟΒΘΙΗ Πηαιις Ἠαιιά απιἰουιη ϱΓο 656}, ἰἀ, ἵπαμαιη, δαἱμ6, 
Οἱ 49) [ή γεςιάογθ πιθέιθηίθς, 6 αἵια ἵῃ ἵογΓαΙΗ αἱα ᾖθοίάαί. 
Βουνί επί δαπί Οιίριί ϱ]ουίᾶ: ἱπιργοῦί αιιί6π, | 
γεῖίυί απἰ Ἱαρίάθια Ἱῃ ο]μπ τῷ ἱηβίρίοηιία ]αοίσηί, 
Νοεηιιίαπῃ οἱ ας ο .. οαρίιίνας οχοἰρίιπῖ. 
650 Αμροΐας Γυίέ ργῖηιο μοἱέογ. ὡθή 90 Ι4ρ5ᾳ, 
ΘΙΗΙΗ ρογιμαηςίί ϱΦἱρσιίυιφ ἀθοιῖδ, αΠεπια ὀιπο πι μον 
Ναίυπι Φιιάαφ ορριοῦσίαμι ολάεπάυ ἡωέυε : 56 ἰ]α 6ιη οί | 
Ἐκ φεἱοσίογι!ηΏ ΠΙΠΊΘΓΟ οχοΗδί19, ἱμιάθοίηι αιίθιη οριτιμί ρογηιυηδοζυηἳ, 
Πωπο ρουίτιδ ρογάἰάἰς : 1] δἱυα νεα οχραιάεης 
936-337 ὐδὺ Νανίὶραι παιι[ταρὶ ἐπὶ αθρἱοἶθῃς, Υ6ὶ αι 1η μ]ο 
υμέ5 δυἱνοηδ, ηυ1διιδ ρυρρίιη ίσο ἀἱ[σπα γογαῦ. 
Φ108β6, ΠΙΔΙΘΕ Πηθα, υἱ γἰίαιν ἱη οα[αη αδεθηὀθηίσοπι ἀἰπῤδίαπη, 

Απ νστο οφ! ἠοβίηδιὴ, θἰᾳαίάειι νἱεξοτία πε . 
γἱοιογία 68: βΙία; 6 δίς αποφα ραγθη έν νἰοιοτία Ἱ θ11οἆ αἱ 
690 Μαΐγειη ἰο 6666 γἱγριηἰιαί1 ϱαάἀ6Β, φυδέα εδί ρ]οςί8 Ἴπ6ὰ ὃ 

606 ᾽Αμϕήριστον ἔχει. Ο9ἱ8]. δρ. ἵπ. ἀμφί- 
θολον. Ώιιο Ιἱερρ. ἔχῃ. 

069 Π.Ιευρήν. (οἱ8]. οἱ ἰτον Περρ. πλευβῃ, 
674 Αἱρομένγων. Ἰλορ. 59 ειρ. Ιπ. ὑφουμένων. 
015 Εναντίον. Ο9ἱΦί. δρ. ᾖ. ἑναντίων. 
07ὐ Ῥεύσῃ. Πορ. 9932 οἱ Οοἱςί. νεύσῃ. 

ύ8ἱ Παρέμιμνεν. Οοἱδίπίαηπιις ουἆος οἱ ἀπο Πορ 
παρέμεινεν. 

(81 Κέ.εαι. Ἱια Οοἱδί. 6ἱ ἀῑῑο Ιζορρ. Εάῑι. χέ- 
λεται. 

000 Παρθεγίης. Πεμ. ὅν παρθενίη. Μυχ, γέγηθας. 
Ἱια (οἱδ]. δἱ ἴνες Πόρψ. Και. γεγήύαο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Ο/14Π1 ΠΟΠ Ἱαρίημπη Ιου γογδυς αἁ]ίο 
Άη Ρροῖῖε, δἱ (1ι]ὴο [ὁο 141 δομές ΠΗΗΩΟΗΑΠΙ, 

ΑΠ νεγο ΟΙ {6 ΜΙΦΟΟΓΗΗΗ ἆθηδα ομίθενα 
ΝοΟΠ ἴθηθαί, Ιθείο ημίη δα υάας οοἰία ρα11, 
Ίπιο εεἶαπῃ υχογόπι ἄῑισαί, φιἱ νἰηάιςρ ἀθτίιὰ 
1 είδει πιο ἀθπιὶδί ἓ Πα [θυγυιη, 
Τοιις αὐίνας θε ἱαῃς αἀιηίδοα «αηᾳιίηο οήἱ5, 
Οἱφιο [αρα οεἑ]ετὶ πηἰπἰιδηίία δρίουία Γρὶί, 
Με οοπίτα ἃ Ο)Γὶδίο αυο λάδι {ῃδαμα Ηυἱάο 
Πιδίγα]ιθί, αἰφιιθ Μου! 4ο ουγά6 Γασαυἱἱ αιμοίσδπη, 
Ει [αρίς οσίριυ9 Ια,ἱδοένα Βήμα διςιοί } 
Παιιά ἀθεθί, ἰναυά [α6 οδὲ; Πά ΠιΜΙίο ρτώρίαί, υέ 

[μροι18 
Ώιπι πΙπιογυς ἱονίδιβ ροιῖέ αγάιιὰ θἰάθια Ρεμς, 
«ιπειο ἰαῦαπίας φἱάαπι, οἱ ἀΐσθγο [48 ονί, 
ΟυαΠ Εχὶ ἵη ἵεγγα Πωαηθαμὲ, )αζθδηί(ο θμρίηί, 
1)υπι ποεἰυυηί η ΡΕΠΠΑ πἰπηίς ουὐ]οία Ιφιιονοαὲ, 
η (ογΓοπιαυ6 οδό δηΙ, ἰθπιογο ἆ η σἰάθγα αιιθγιί. 
Ναπιφιο ᾖοπιίωος γἱγίμίο μγανες δυηί ρἱοεία Ομεῖνι : 

ὸ 

Ρβ 0οηίτα, αἱ νλ(116 απΙπιΙΠι Ἱπιπθγςδογο πο[αης]φ, 
Νοη αἰἰίος αάπι φυἱ οοπ|θοίέ ἱη α.γΓὰ ΘΑΧΗΗΗ, 
γογιἱοι δις νἱτη οαρίυπί βογ{6δηιςο πιαΙίρηας. 
Απρεὶιις ἁμίο ζυ]έ πιο Αρ]επµάογε οοΓ16ουφ | 
Πο ος: αθὲ 1ο οα1εσιί ος 8γες τυδρίς, - 
ΟΕ υιι6 ἑαπιδη Ιπεο]υπιίς δα ρ]ουία πιδηςὴ!. 
ὦ,ο πθη6 ἱβοὶρι[ῖθ φοεἱογαί οὔσας ἑαάςφ 
(Ρρτουςίο [ωἱὲς {16 ᾳωϊάεπι 4ο 9ος Ὀοβογυίη 
Ργυξίηιις ε]οσίυβ, πίρεμτη ἀείγωςις ἐν ογοῦσὶ εδί : 
Αι τοἰἰαυἱ οµ δύση γεεί ἵεπιςγὲ ροσεπ.. 
δίο ροβίῳ Σιν 49110Γ609 φαδκάεν Γάρυέγο ργοςεἰ]α 
γεια αἰίυς ραπόεΏς τεβίο ωπιοίαεία {ιοί 
Νανίραι, οχδείης εἰ ργοδροείαΏς (γὶφιο φερυ/ογνην, 
Αυῖ οἰίαπι 4 ἑὐπισίο ρυρρῖς τοἱηαε]α φοἱν1ι. 

παπφµ6Γό ἴπενο Ίπ0ςς τἰίέδίη οἱο ἀἶτα ρεεΗἔδιν 
ΟµµάΓα ρ2γεπς, τεγυἰσηο πηοῖὶς ἰπιροησγο (ἴπδιι 
Ιηοῖρίαις, '- ουέἶπυ]ί ἐυὰ ία εα1δαἩ) ἵ 
γιεὶ ορο, ἀῑεοιί ραγῖίος νίοργε Ραγευίες. 
0αοά οἱ, ἐε «πλεὺς α μία γἰίὰ οσι΄οΓἱΑ. μ4ΓεΡὲΕο 
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Ο0χ ἀῑεις ὅτι πάντες, ὄσους χατέλετας ἀρίστους, Α Ὄφθησαν νιφάδες ποτ᾽ ἓν ημασιν εἰαρινοῖσι. 

Ἐχ τοχέων, τοχέων δὲ διχαιότεροι χαὶ ἀρείους: Τ0δ Καὶ πολιην ἀνέτειλε νέος, καὶ γΏρας ἑλαφρὸν 

Καὶ Χριστὸς Μαρίης μὲν, ἁτὰρ πολὺ φέρτερός ἐστιν, Ἔδραχον ἀρτιχνόοιο πολὺ σθεναρώτερον ἀνδρός. 

Οὐχ οἷον Μαρίής τε, χαὶ οὓς περὶ σάρχες ἔχουσιν, Ὡς ἄρα συξυγίη μὲν ἔφυ χθονὺς, ἀζυγίη δὲ 

605 ᾽Αλλὰ χαὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὅσους νόας ἄμφιχα- Χριστοῦ παμθασιλΏος ὁμόζυγος. Αλλὰ καὶ ἔμπης 
[λύπτει. Πανράχι παρθενίη μὲν ἐπὶ χθόνα νεῦσε βαρεῖα, 

Καὶ στάχυς ἐξ ὀλίγου μὲν, ἁτὰρ στάχυς ἑἐθλάστησε Τ10 Συξυγίη δ' ἠϊξε πρὸς οὐρανὸν, ἔνθεν ἀέλπτως 
Σπέρματος, ἐχ ψαμάθου δὲ µέγ ἔξοχος ἔπλετο χρυσός. ”Αμϕω φευδόµεναι, ἡ μὲν γάμον, ἡ δὲ χορείην. 
Μ δὲ λόγοιο χορωνἰίς ̓  ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι βίοισιν, Αλλά, φίλοι τοχέες τε χαὶ ἄνυγες εἰσέτι χοῦροι, 
Αζυγίῃ τε γάμῳ τε, τίν᾿ εἰχόνα μῦθος ἐφεύροι " Μέχρι τίνος χθαμαλοῖσιν ἑοιχότες Δὲ χελώναις. 
Ἴ00 δέ χεν ἀθρήσειας ἐμοῦ µύθοιο τελευτἠν. Ἡ χαὶ λοξοδάµοισι χαὶ ὀχταπόδεσσι παγούροις, 

Χειμέριαι νιφάδες, τὰ δέ Υ᾿ ἄνθεα εἴαρος ὥρῃ, 715 Ἡ δολιχῶν ὀφίων σχολιοῖς µηρύμασι γαστρὸς- 
Καὶ πολιῇ ῥιχνοῖο, τὸ δὲ σθένος ἡθώοντος. Ζώοιτεστυγερῷ βεδαρηότες ἄχθεῖ σαρχόςς 
Ηδη ὃ ἄνθεα μέν Υ) ἐνὶ χείµατι, χειµέοιαι δὲ Δευρ᾽ ἄγε χαὶ Χριστοῖο παραιφασίην ἁἴοντες, 

Νοππε αι] ορίί108 ΥίΓΟΒ, φοἰηιοί εθοσιιδιιὶφιτ, 
Εχ ρατεηιίυς φαἱάθΙΠ, δε ραγομίἶθιις ]υκιίογός οἱ Πιθἰίοσςς (μἱςςο 
Αύ Ματί φιίδειη Οιηὶφίυς, δε Μαγία Ίοιισα ργβιωμίίου: 
Νεο Μαγία φοἱυπι οἱ οιηπίΏιι οᾶΓηθι ρεγοηίῖνις, 
605 96ιἱ οἱ πιθηἰΌιις, μ4δέυηπιιο Ιάέά01 οαΊαμι αὐδοσοπ(ίε. 
Αί(υο οΧ ραγγο φμἱάθιι αΡὶσία βθιηἰ]ο, 6ο (απιεη αΡἰδίλ 
Οεδοῖῖ, εἰ ες 3Γ8Α ΑΗ ΓΗΠΙ Ἰ0ηρο ργᾶ δια ιἱρθίωωυὴ ρτυάιι. 
ἤμρο αεῖί δεγιιορίδ ουτοπίθ; ο υναφιθ νἰία, 
Ὑ]τεϊπἰίαίθ οἱ πυρι1ΐ8, Ἱμιαρίηθιη αιιαιλόα μι 60ΓΙΠΟ αἀἰηνεηίαί : 
100 δὶο λαθευῖ ογαἱοΠ]6 1ος ἱηθι). 
ΝἰνθῬ Ιἱήθγπο, Πο9Γ68 ν6Γηο ἴδιπροΓγο: 
(μ/ 16 γυροφἱ οδἱ ᾖοινίηϊς, ]ηνοιίς αυίοιῃ τοὺις. 
8ο {46η Π0ΓΕΦ ΠΟΠΙ (141 Ιήβθγπο (δμροτθ, μἶνος αμἰθῖη 
Πἱυεγη νογιὶς ἀϊουας νίδ ου! : 
705 Εἰ οσμή εἶθιμ οδἱθιιἁ!ί ἠυνομίς, εἴ δδΜΊυιη ορί]ο 
γι4ἱ Ίομρο τουυφί]ιι Ίάνδιο νἷς ριὐοθοδιίε : 
δὶο οἰία πημριὶς αμἱάεπι 6 ἔθεγα οτί θυΠἱ, γἱγρ]ηίίας αιἱοπι 
Οιγὶδὶ ουρηίμιο τερῖς οοπ/ας; δε ἰάπιεῃ 
Ππίδγ η νἱγρἰηίέας Ἡ ἵθγναηι ἀθε]αίξ Ρροπάυτοςα, 
110 Ει εοπ]αρίμπι ίηο ανθίλαἰὲ η οσ]ωτη, ἆνιη ρυδίερ δρειη 
ΑιπΠΌΟ μιορμμίας, ἰδίυά αυἱάδιῃ μρίίας, ἠία νἱγμὶαίει. 

Ὕδγμιη, ἀῑῑεοιίἱ Ρρατομίος, οἱ «δδυορ αάἰιο /1νομθς, 
Ὁδφιθιμο {εγγεηίθ οἰπιἰὸς ααἱ οδό πίυις, . 
Αυιῖ ου]]φιθ ργαὐἱοιιίῦυς δἱ ουίο ρεεΒ ἱιαυοπευιις εδηεσί5, 
ΤΙ Λιι 5εγροµίἱυπι οδἰοπρυσυι (ογἑαοθὶς γεπίγἰς (γαςίίθυς, 

ινε οὐἱο5θ αβρταναιἰ οατηἰ» ρομάετθ 
Εἰὰ αρίιο, οἱ Οὐγιδί μηουὶεῖς ἀοοίίες, 

096 Μαρίης. Ττ99 Πες. Μαρίας. ου φιιοᾷ θαὐ]]οίς ἱρίρτῖας, ἔμπαλιν ἐξ ἁδέτοιο βίου 
699 ἘἙρεύροι. Οοἵδι. οἱ ἵγεν Ιλερρ. ἐφεύρη. πρὸς χῦδο; ἵωμεν, φπίυς γεγυῖς θ0ἱυ5 Μμμπρίος γὶ- 
700 δέ κεν. Πορ. 990 Ωδε Ἱάρ. ' άθιατ οοιιρε[αγο. Ὑογη υἱγοδφι6 οοιηρείίας, οἱ 34 
10] Ὥρη. Όνο Βυμᾳ. εἰ (20ἱ5Ι. ὥρης, Φίογη γἱἱ ΙΠµποτα Ὠοιίαίὰς: δἷο (4016 υἱ το οἱ 

Ἴυ9 ᾿Πθώοντος. Όιο Ἰεμν. ἠθώωντος. (οἶθι. ἀΠίμιο, Υαὶ οεγίθ ργοροδίίο, ἃ μαριἰἶ ἀὐδίιθθης, 
ντος. υἱ Ρυυ]ας { Ο00Γ. γη!» 9: Οιἱ Παθεπί κάρτες, (αι- 

Ἰ09 Βαρεῖα. [ία ἱορίπιι. Εάῑι. βαρεῖαν, 5ο ϱμαιῃ ον Παδεπίε αἰηί. 
14/6. 714 Παγούροις. επι ΟΔΠΕΓΟΓΙΠΙ 65ΐ, φ.ἱ οι έο 

Ἱ11 Κορείην. ΟΡ. εἰ Πορ. 993 χορείην. Ρεάεε αλιπί, αἲ κοηἰδίε ΡΙ(. ). 1ς, «αρ. 51. 
13 Α..]ὰ, φί.οι τοχέες τε χαὶ ἄζυγες. ΕἱΤιι Τι Μηρύμασι. Ότο Ιεᾷρ. µυρίαµασι. 

ὴς αυτοί, δΗυδίιαεηύ αι Γαξὰ5 τεχέες ριὈ τοχέες, ΤΙ7 Παραιφασίη»γ. Όυο Ιἱ6βδ. παραιφασίης. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

1 ατιὴα Ιάσῖτοο ἰηία ἀΠιπετῖ: ἰπάθ Β 5ο ίαιπαη οἱ Ὀγυπι βροείαηίυ; (οπιρογε ἤοτος͵ 
Οοἱἱίρειθ εθὶ ργοπιρἑυ η υαΗ 1) ιο ρἰογία μη9]ος. Αἴφιθ πἶνεν μείἀά γετιίς αμιάυφυο ἀἰε]νις : 
Νοππε γἰάέδ οΙΜΠΕΝ, 4μοΓ1 4 19 αδηἷο [αοία οι,  Ῥτο οἱ 6105 ᾖαγοιιῖς, γἱγίάθιηυ8 Φέεο τει 
Ῥγωδίαηίος γἰγειίθ γ]γρδ, 4 «ομ/4ρθ γἱία γιά], εξ νἰπουμέοιῃ )υγεη/ία εούὑοτο π]θινὺγα. 
Ργοάμοἰοθ, δµροΓαςΦὸ {απο γἱνευίο ραγουίος } Παυι αἴτες, (μαπυνίς οί (οσο υχοπία νίιὰ, 
Οµεὶδίας επΊὴ, φαιγὶς Μαγία 4 Ὑἰγρίηο μαἲα8, ΟΔείαφυο νἱτρτηίίας ἀεεογδίιιγ «ομ]υψε (Ἠ. ἰδίο : 
Ῥαγείρυφ Ἰηημπηθεῖο νησί δωρεγαίσιὸ ραγθμίθι», Πηιεγάὕ 1 {άυλειν η ἔθγγα μη ἀοργεςθὰ γδυυμη δε 
Εἰ φυοδοµπφιθ αἀἱίος οὐνο[νίί εΓ11ό8 1οἱθς, γγριίίας, εομίγα να|άπιυ5 (ογι! αίίνογα Ριπμὶς. 
Θ4θᾳ 16 ἑερῖί ωεπίες φιε[]αηίὶς τορία ορ. Ὀιγαψφυς δἷς δἱηνί.11ς, δρεεῖε ποπ. ποιὶ, 
θυἵη οιίαη ἑεηυὶ 4ὲ δειμο ογαφεῖί αεὶδία, ία ἱάθιω (0435, ο ουλίτα νηβηἰίαιό1Η, 
Εχἰπιίμπιφιὸ ΑΓΙ νί ργο[ογίας ατοηα. ΔΙ ν0δ, 0 ραΐγες, ο υληρληια1ς ολοι, 
Αά δύΙΠΩΛΠΗ 4 μιοὺίς αασάδιω θΙ8ιαείυς Ίπιαβο, Ου μΗἱδρεγ (αι, η μῶςο, εδ ίς ἐηδίλε, 
8, του η ἰαῦμία, νἰέδιι ϱἱηβθιιΗὸ υἱΓδ19: Δυί γειιὲ οὐ] ϱγαὐἰομίος (γαμίέο ομηςγὲ, 
Αἰθα6 ἱία ἔ ποειεὶ Ηθη δεγιουίδ Ἰιαυουίφ. Αιί ρου Ἱνοπυι ορίολιρἰ νε]αέ αὐρ οὐ Μεμι υγ γα 
Ὀστανα ηἶγος ρεοῖεει, οτθς διά νοιίδ αι ωαηὶ : [υσηιος, 

άστυ ευρο», νἱτὸς ῥεπθίυμα }ἀνορίυς5. Οὐ]ίφιο ἀεριοβοὶ νὶνεξι Ρροπάετε εαγηίς ᾖ 
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Κάλλος τ’, εὐχλείην, πλοῦτον, Ὑένος, ὅλδον, ἅπαντα Λ Ἴ5δ0 Παρθενίης. Χριστὸς δὲ διδοὺς γέρας ἀμφοτό» 

Ῥίψαντες, χακότητος ἀπηνέος ἔχγονα τερπνὰ, 

Ἴ20 Ἔνθεν ἀνεγρόμενοι, ζωῆς ἐπιδῶμεν ἑλαφρῆς, 

Αγνότατοι χαθαροῖσιν ᾽μόφρονες οὐρανίοισιν, 

Ως χεν δὴ µεγάλοιο θεοῦ τελέθοντες ὀπτδολ, 

1 ηθόσυνοι µέλπωμεν ἑόρτιον ὕμνον ἄναχτι ' 
Εἱς δὲ γάμον λήξαντες, ἀπ᾿ ἀγλαῖης παραδείσου, 
Ἴ3ῦ Καὶ γαζαν πολύμοχθον, ἅ 0) ἔσπεται ὀλλυμέ- 

: [νοισιν, 

Ἔμπαλιν ἐξ ἀδέτοιο βίου πρὸς χῦδος ἴωμεν, 

Καὶ φυτὸν ἄλσεος ἐσθλὸν, ὅθεν πἐσον ἀφραδίῃσι, 
Τοῖα καὶ ἀζνγίη θεοείχελος. Οἱ δὲ δικασταὶ 

Συζυγίον ποθέοντες, ὅμως στέψουσι χάρτνον 

[ροισι, 
Την μὲν δεξιτερῇ παραστήῄσεται ἐγγύθι χειρὶ, 
Την δ᾽ ἑτέρην λαιῇ, χῦδος δέ τε χαὶ τὸ μέγιστον. 

Β’. ᾿Υποθῆχαι παρθένοις. 

Νίχη μὲν δὴ σεῖο, χαὶ ὃς µάλα σαρχὺς ἑταῖρος, 

"δε δίκην διχάσειε. Μιχρὸν δ᾽ ἐπέεσσιν ἐμοῖσι, 
Παρθένε χυδίεσσα, χαὶ ἀγλαόμητι, περίφρων, 

Οὕατα παρθεµένη, καὶ ἑνὶ φρεσὶ σῇσι βαλέσθαι 

ὃν Μῦθον ἐμόν. Πολιῆς δὲ παραίφασίς ἐστιν ἀρίστη. 
Μή σε νόος τρώσειεν ὑπερνεφέουσαν ἑρωαῖς. 
Πολλάχι γὰρ πτῶσις μὲν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ᾽ ἄειρεν, 
ἙἘς χθόνα δ' ὕψος ἔθηχε. θεῷ τάδε τέθµια κεῖται, 

Ῥυ]οιηιυάίποεπι, ϱ]οτίαπι, ἀῑν]έαφ, ᾳοµι19, (οἱοἰἰδίδΠι, οπιπἰα 
Ρτο]ἱοἱοπίθἙ, ογιας]{θ πε αἱ]: Γ]απόα ρογηιίηλ, 
720 ΒΗίπο ΑβΦιΓΡΟΠΙΕΦ, Υἱέαιη θχρθήἱ1αίη ἱηρτούίαπιιν, 
458 44ὺ Ρυρί ουπῃ ραγίς εΦ]θκ]θυς «οποοΓἀθς, 
Όι πιαπηὶ Ὀεί 4896ο]5 [αοἱ!, 
Ιειἱ (εριἵναπι ἨγΠΙΠυΠΙ τορί ϱΆηΆΠηυς : 
Ει αυὶ π πιριίας ἀεγεπίινης, εχ ριοἰιγ]ιιάἶπο ῥραγαἁἶαί, 
Ἴ3δ ΕΒι ἵμ ΕΘ6ΗΓΑΠ ΡΙΠΙΠΟΦΑΠΙ θἱ Ἱπᾗαγοπίία ρογουηιίΌας Πηα]α, 
Βυταιις ες νἰία ]αρὶ οχρεγίιθ αἆ ρἱστίαιηπ ρογνδμίλιηυς, 
Ει αἆ Όοπαπ μαγλάἰςὶ ατύογεπη. τάς ἡιφὶρίοπιία ἀθοίάἰ. 

ἤωοο νὶνᾳϊη]ίας Ώ6ο αἰπι]]]9. διιάἰουφ αυίθιῃ, οἱςὶ 
Ναριαγαπ) ουρίάἰ, ΟΟΓΟΠΔ {4ΙΠ6Π οἶπσεπί εαρυί 
Ἴ50 γἱτρίπϊιαϊϊς. Ομηὶδέυς αμἱδιΏ υεγίφιθ ργαηῖα Ἰαγρίθης, 
Ἡλῃο αυἱήοπι ἀθχίγα 109801 αἀδοῖφορί, 
«ΑΙίογαῦι αυίεπα να, αιοά οί ἱρεμπι 46:18 πιαχῖπιωσι οε1. 

Π. Ργαοερία αά υἱγοῖπες'. 

Τις οϱί τὶοίου]ᾶ, που αἱ οαγπὶ γα]άο απιἱουα οςἱ, 
Άμιοι αάϊοθί. Ραι]πη αὐίρπη πιοὶς νουυίς, 
Ῥ]τμο ἀεσοζα, δχοεἰ]εηιῖ ργβά]ία ἱσεπίο, Ρτυάρπιἱρείπια, 
Άυγθς αοοοπητηοάα, οἱ οοΓά1 ΗΙΟ πιαηἆᾶ 
ὃ ΦΘΓΠΙΟΠΘΙΙ πιθυΠῃ. Ορίίπια οσί σαμεἱοἱ α ἀ]ιογίαίἷο. 
Νε (6 ππεης νυ]ηογοὶ εἱέγα πυες Ιηιρεία αὑγορίαπι. 
80Ρ6 θΠηίΠη ἱαρδιις ϱ ἔ6γίὰ ἱη οΦ]ωπη σγὶρἰ!, 
Ει αἆ ἔδγγαηι ἀεργὶωιϊί οἱαί]ο. 1)εο αυίεπι ἐαὸ ριουία Ἰος, 

: Αίίάς ΒΙΙ, 4, Ρα. δὔ 

335 Γηθόσυνοι. Περ. 900 γηθοσύνῃ. Ορ. Υη- 
ες 

50 ᾽Αμϕοτέροισι. Τγ68 Ἡδρρ. ἀμφοτέρῃσι. 
Π. Απυυπκεκτύυµ. [ου πι εργεθἰο Ροεµιαίε οἶν- 

ο1ες εα[ν({[εγίε ῥτασεερίέε ἱπείγκὶ. ΡοτΓο ος Ε{ίο 
(ᾧαεο, μὲ αγιἰεμίο [ειπίμίπο εαγεί, εἰ ἐ3 εοοκιά 
Ῥοεία πµης οἶγου, μπε [επίπας αίίοφµαίμτ, εΟΠ)ΤΕΘΥΕ 
(ἱοεί αἆ Ο111εΕ μἱγίκεφνε κετηε, φμὶ οἱγρίμίίαίεπι ϱτυ- 
Πιεπίμγ, Ροέπια ΡΕΤΙΙΠΕΤΕ. 

ὅ Ἁγ.λαόμητι. δι. Ἰἱπ. Βερ. 99ἱ λαμπρὰν γνώὠ- 
µην ἔχουσα. 

4 Βαέσθαι. δι. [ἴπ. [π ἆποδις Περρ. ἔμδαλε. 
5 Πο.λιῆς δὲ παραίφασις. Τα [6γο Πἱ0. τι, 9608. ὁ 

Ροσπι. ν, νογ9. 1, ΝΙοουυἱ ραϊεὶς αἆ ΒΙίαπι. 
ϐ ἘΕρωαῖς. (οἵδι. διιρ. ἠἰΠ. ὁρμαῖς, ἱπιπιοάετα(ἰν 

4εείάεγί]φ. η Ὀψο ο ο] 
Ἱ Ὑψνόσ ἄειρεν. Ἱπι. εἷς ὕψος. Περ. ἀείρει. 
8 Τέθµια. δελ. νόμιμα τ. 

, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἡιιο ἁᾳὶίθ, Δίφιιο 41γος (Ἠτῖφίο ργαδείο ποποπι]. Ὦ Τοπιρογα γἱτρίπθα οἱπᾳαπί γἱοίγ]ος οΟΓΟΠ4. 
ΕΟΓΙΩΑΠΙ, δΡΙΘΠάΟΓΘΙΩ, 6ΘΗΒΟΠΙ, ϱ6ΗΙΙ8, οπία {6ΓΓ ἍΑο θίαίιθης ία) δι ργεπι]α ΟΓἰδέηφ μ{γίαθ, 
Οοπιπιοάα, 6 Ιιογγεπύο 4θ ορ έης ϱδΙΙ{ή8 Ηλία, 
Ρο/ἱοηίεθ Ργοςμ! 4 ποὺὶθ, ἑοπάθιηιις ἱῃ α]έυπῃ, 
Ει Ίονο θθείδηιιτ νἱί ϱβθηι!ς, αἰηιιο Όθαίὶβ 
Ο5είυυς δηρείἰεἷν εφ ἁ1ί6ς α/Ηοίαιηαρ, 
Γι πο εοπ]υηρα! ρυγἰ8 ώς. για 
Νομιυμς, θίθγηυπι υἱ Ἐορει Ὠοιμίπυππηιις 96- 

ι(εμίος 
Πμειῖς ἱροί αρ]πιῖς ϱΆΓΙΠΟΠ ΦοἱείΏΠΘ 6ΛΗΑΠΙυ». 
Όιωιε ἐπ οοπ]αρίμπι, Ρραγαἱςί ρεο οί 
Ριμαὶ, ἀθφίϊιπυς, ἑουγαίΏφιιο Ιάυους γο[εγίαπη, 
Αιφυς ε4 η πἱρ]άα ρογ[ωποίοδ Ιπογίο φεηυυπίας: 
δίο ὀθοιι 4ἆ Ρεἰπιυπι πο ἱππυὺα γιὰ τοάυσαί, 
Ει µιοπηιιβ ομγορίυπα, πι ἱ αυοά γεοογαὰ οἱαυφ!ξ, 

ο ωο “που νἱτεὶη]ί45 ἀϊνίπο ργοτυ]ἰ ογο. 
Δι ηυἱ )υὐ1εἷο ργα'δµηί, ὴοδί μγαῖ ϱοζυπι . 
Ροείυς ΛγΠιθη ἐάεφιιο οἱ, (αἱαπιίφως οαρἰ{ο, 
Νου (60 ἰἀρίτοο [ποἱομέ, αὐ]π οδη]4α νι 

Ηπηςο Πιαβο ΟΟΠΘΟΟΓΗΗΝ η ἀθσίγα Ρρασίθ Ιουδυ : 
Πίαπι αὐίθΠι 4 ῶνα οοηβἰάθγθ ρατίο [αμοδ]έ. 
Ναμ1 1ιθο Ά9ΠΟξ Ιεγί8 Μία, πες β]οιἷα ΡαΡΥΔ μα 

ἐ8ί. 

Π ΡΑΑΕΟΕΡΤΑ Α0 ΥιΠοιΝΕΒ. “ 
(01Η1ο ἱπιετργεία.) 

Ρα]πια (ης δδί, ο νιτρο, (η θεί τἱοξοσία οδγίθ: 
δίσ(υ6 νο] ἐ5 πἰλίυπι αγιοπίὴ σαἱ οαρηἱς 8500ξα 
ΑΛἰοϊές, δἰαἑυθί; 5ο οπίπι, οἰδγίερίωια. νὶ 
ὑοσήαία εί ριµάθης, Πποφίσἰς θοΓπιοβῖῖ 
Ατγὶρδ, ϱὐ90, {μη8, Ππεάίοφ6 {η ρορέ 
ΟΡριίιπα δυηί θἱΕΠΙΙΩ ϱΔΠ ρ 
Μυιϊίθυς ἱππηράίὶοί Πό πιθηφ ο. 
γνήπογς (9 (δοεἱαί, τ]είοιιὴ ρε 
Νιηφιιο Ιοριίρδαι Ἰαυὰ τα”- 
Λο οουίτα [αύα ουἱ οἱριί 



διθ 

Εὐμενέειν γοεροῖσιν, ὑπερφιάλους δὲ χολούειν. 

40 Μηδὲ μιχροῖς µέτροισι τεην σταθμώμενος οἴμον, 

Εἴ «ινα παρθρέξειας ἀπόδρομον, ἣὲ χάχιστον, 

Τέρμα πέλειν ἀρετῆς τόδ' ὀῖεο' οὐ γὰρ ἄριστον 
Τῶν ὀλίγων προφἑρειν. Μέτρον δέ σοί ἐστιν ἐφετμῆ, 

Καὶ θεὸς, οὗ σύ Υ᾿ ἄπιθε, καὶ εἰ τροχαλώτερος ἄλλων. 

4ῦ Σχέτπτεο μὴ χαθύπερθεν ὅσων, ὁπόσων δ' ὑπ- 
[ένερθεν 

Ἑστηὼς, πάντων προφερέστατυς εὔχεαι εἶναι. 

Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε, σὺ δ' ἐν χθαμαλοῖσιν ἀείρῃ. 

Ἔχλνον, ὡς νεπόδεσσι χκαθ᾽ ὕδατος αὑγάζονται 

Μήνη τ’, Ἰέλιός τε χαὶ ἀστέρες. Οὐ μὲν ἄρ' οἵ Υε 

5. οΠΕΟΟΠΙ τΗξΟΙ.. ΟΛΙΜΙΝύΝ ΗΡΕΒ 1. ΤΠΕΟΙ ΟΩ ΟΛ 

Α 20 Κωφὰά δ᾽ ἁληθείης ἱνβάλματα εἴπορόεωντες 

ο. Β 

τες, 

Τέρπονθ) ὡς φωστηρσιν ἀφαρητάτοισι τοτπεσυν, 

υῦ ποτε γὰρ νώτων πολιτς ἁλὺς ἑξαναδύντες, 

Ατρεχέως λαµτττρας ἑθτήσαντο πάροιθεν; 

Ἡ τάἀχ᾿ ἂν ἑσχέφαντη φάος καὶ παίγνια φωτός, 

2ὺ Ὡς τινες' οὗ γὰρ ἄνακτος ἑτήτυμον ἕδρακον Όνας 

Μικρὸν ἀναθρώσκοντες, ἔχειν δηκέουσι παν Ἵδης, 

Αλλὰ σὺ τοῦ μὲν ἔμαρνας, ὃ ὃ Έλπεα τοῦδ Ἐπίδανα 

Βαθμοῖς ἓν πλεόνεσσιν, ἀεὶ τὸ πράσθε δεδυρκώς. 

Καὶ στάσις ἑστὶ χάχ.στον’ ἐπείγεο ὃ ὡς παταμάρ η, 

50 Μέχρι σε καὶ πυμάτην ἐπὶ βαθμίδα Ἀριστς 

[ ἀνάξει, 

Ελνοτα ᾳοιπομίδιις, 5 ρετὺος ΓερΓπ]θγθ, 
40 Νο νἰδι μαι οχἰμηῖς ρομάςι ους ΗΡΓ4Π8, 
δί (δη ρΥσέσις εγαυυμόάυ αυἱ ρεςβίηι ης, 
Μοιιι ἰ νἱγιυιἱ5 9ὐ8ο ρυίθδ: Που οπἱ ορ 1) ζ5ί 
Ραυ6056 ΡιΦειισΓοΓο. δἱί ΕΗδἱ ΠιεΠβΓα ργασζερίυμι, 
Ει ΒΏεις, 4 1ο {1ί Ίοηῤε 68, θἰδὶ 4ἱἱοδ/Ίδν]έαίε δ1ρεγεν. 
45 (ομ5ἰάσγα, ποη αυοῖ οἱ αμαιινὶς δπροςΊου, 5ο αμοί οἱ ϱ1ΠΙ15 
Ιμ(ουίου, ομιπίυις (6 ριοίαγο ᾳἱογίαγίς. 
Γαἰδ1 οθοΆη 8ργα {6 οἱ: ἔμ νενο Ίη ἱμῆμηῖς εχἰοιειί». 
Αιιϊνὶ ρὶςοῖὺιας ἱπ αααἲς ΙΙ /αςςγθο 
1 πηθη οἱ δοἱουι οἱ βίεί]α5. Εἰ ᾳμαπιτῖς 5ο]υπηπιοἆο 
90 Πίτα νογίαιἰς οἰπιι]δογα γἱάθαπε, 
β40 341 Βεϊοιίαπέυτ Ιενὶδεἰπιῖς Ἱωαρίηίθις, αιιαθὶ ο5δεῃί Ππήπαγίη, 

41) οἱ ἴθγμὰ ΠΕΝ υ4Πι οσἑι]δγ]ηί οσίγα αρ 1µαρο, 
Λοοινταίς αμ λαγία ποη ργί8 Ἰηβροχογυηί : 
ΛΙϊας οουίθ Ιιιοςπῃ οἱ Ιαοἱβ λαόΐογα ἀἱρηονἰδθοι!. 

«90 δ5ἱο 6ἱ μοηπιιΏἰἱ Μοιηίμθς. ΝαΙΩ ο τοίδι Πορὶς αἱ ίπθηι πο Υήογ]ηξ, 
δἱ ρομυ]μ]η αθδιιγρα μὲ, ν]άουίάς οἳυἱ ουδ ο ό νομα οδού, 

Αἱ (υ αἰίυά αρργομοπάἰδεῖ, αἰμά 6ρεγοδ, αἱ αἰίιὰ ιόν 
Ριαρίυυς ργαυυς, ον νὰ μπεις ἰά φυοά ἀμίθιίης 6», 
δί4γε ρονδἰ]ὰ τος οδί : δεί αἱ οοπΙΡΓεΙεΙδΓς, 
50 ΡΒυιιου (ο αἷὶ 5ιιρΓοΗνΗΙ ρεπά 1η Ομὶδευς ροτάιιτοςιί. 

41 Απόδρομον. Εγταδιάε, ἱπεέκσι [αγάἱογεπι. 
56]ο|ἱ. Ἡορ. 993 πεπαυμένον ἀπὸ τῶν δρόμων, αά 
εωτγεπά μπε ἐπ[ιαδίτεπι. Ηὶο στεροσίι» ρογβιιρ]ί ο06 
αἱ εχίριο πηοάμἰο ασ ρεάθ 66 ΠΙΘΙΙΕΠΙΕΒ. αι] δέ6- 
Ιοταίου σα ἠοιίηυη γαι, (ης ἃἁ οθΡΠΙ 
ΘΧ9ΙΠΘΗ, {ος δι γαἶίομος οχἰᾳιιιὲ, δἱρίφυο ᾳνοί- 
Ιαπίυς, οἱ 4 ργανἰδε]ιής αμἱυ νά ην ο λ16, «19 
ἓπ μίς ρεγορἰολ μέ, ἱιάπος 96 9556 ατὈιγεμιη”. 
Νου οδὲ Ὠδο ῦγα αἆ Ύὐα1 Οιγὶςίίαηιδ δὺ ΕΚΡΟΠ. 
όετο ἀθθοί, δοὰ ἀοοισῖπα ία, 4 ὐαι ουΐθ 8δφ1οι- 
ἆλιι ργοροσυἱ Ρουφ. 

43ὐ Ἑστεηώς. Βυᾳ. 995 α]]αιθ ἀῑιο ἕστη ὡς. το 
εὐχέαι ερ. 992 ἡαυοί εὔχεται. 

20 Εἱσορόωντες. Ίτ68 Ἡθαρ. οἱ δ) ὀρόωντες. 
2Ι ᾽Αφαυροτάτοισι. ἴερ. 990 ἁφαυροτέροισι, 

Νοε, 39 ορ. Ι]π. ἀσθενεστέροις. 
2 Οὔ ποτε γάρ. ἱηι. 993 οἵ τινες, φκήρρε φεὶ 

ἰαμά μπφαηὲ 6 εαἰεἰδ επιέγφεµίεε [Πείέθας. 
2ύ Εθηήσιωτο. ὁοἱβί. ἐθεήσαντο. 
21 Σὺ τοῦ. Ἱια Οµἱρ. Εῑι. τό, νοὶ τι. Μος |ἀ. 

(µᾳ. τοῖς δ᾽, ΡΓο0 τοῦδ.. | 
25 Τὸ πρόσθε. Όιο Πορρ. τὸ πρόσθεν. Ἑ]άείιας 

αἱυάθιο αἆ ης Ραυὶ νο», ΡΗΙΗΡΡ. 1τι, 19: Νον 
φμοά αεεερετίπι, αμί αι ρεΥ[εείτιδ εἰπὶ : δέ ΝΟΥ ααίεηε, 
5ἱ φΙοπιοάο οοπιρτε[ιεπάαΠε, ἵπ ΦΜ0 6Ι ϱοπρΡγεεκεκς 
51. α ΟΠγὶείο Φεεμ... Όπμηι αμ1επὶ μα’ γεἰτο σκηῖ, 
οδ[ἱυἱδεέπε, αά ἑα αδίΕΙΝ ΦΝιὺ ει ργιοτα, δπιενάεκεα 
ιό {ρεΝπι, αά ἀειΙπαίΙ Ρέγεεφµο;. 
50 Πυμάτην». Ώυιο Πεμρ. πυµάτων. Μος ἴτεῦ 
Ἱίοιμ Πορρ. ἀνάξη Ργυ ἀνάξει, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Νιπι]ηίς Ἰι]ο θἰθωίπι ΠΠΟΡ οδί, σοηιθυυπάα {ανωτο 
Ῥεείογα οοπιρἰεοῖὶ, 6ἱ πιθιηίες 0363Γ6 θυρεού». 
Νενο (υ9πι δχίριο Ι9Γλης οσα π)]ηθ Υἱίέ, 
δὲ (16Πι ογἰηήμίθας [Φάμπι θυἱ 6ΓΓΟΓΘ ΥΑΡΔΠΙΕΙΙ 
Ρνιεἰε{θ2Β, Ἰάθο 6956 ρυἱ58 γ]τία(]9 ἱη 4Γ09. 
ΝΟ 6ἱ6ΙΊ ΝπΗΠίς οἱ Ρ8:νοῬ ργασε]ίένο ἰαιιά!ς. 
δι εἱρὶ Ίος ἀἰνίηα ππούμ8, αἰέ τδείος οἱγιηρὶ, 
Οι], φααιν]δ αἰίος οωγδ Ργωςθάετο ρο88ἱ8, 
Το ἰαίΠεη Ἰπιμιεηθὸ θχαιρεταῖ, Γείτουιο τοηαυἱι 
Νθς, οὐηι ἰὁ βιρθγεηί ενα] νἰγευιές ἠοιμογθ, 
δί0 8ΗἱΠ)08 ἰοἱίᾶ8, αωμςί ποιι αἰί ρας εί φαἱδαμα). 
Τ6 6υῤΓγὰ οχεοἰςὶ )αλναῖπια γορῖα ορ] : 
Τι νογὺ μον ἡυἱ (119606 ΡΓΟΠΟΦ4 8 ]αευπίοῬ 
ΑΙΕ9 38ΦΗ1ΓβειΙ8, υἱά Ιαιιάς εἴεγγῖ6 ἑηαηιἱ Ἱ 
Όι οἱ ἐω ηἰι]άἰφ ΡΦῦθφ ιο οἱ βἰάδγα ἡγηρίιίς 

ης ἱτγαύίαρε, 4 ΗΔΗ 14ΠΠ ποη ἐ]ία, οεά υπΙῦΓας 

Ώ Ύπηδφιε ργοδρὶοϊυπί νουὶ αἰπιμ]αογα τοιποι!, 
[ιαπ υμιυσῖς, ϱἳ Πηιαρίιθ Ιαὐἱ6 ἑπαιιἡ 
ἴἶοιι εἑεβίΠ οκ φησί δππεγνί βυοιἶδιι ”µόα αι 
μαυἱἆα οδγυ[οἱ δρεείαγιιἰ οἰάδια εί: 
Ναπιῳιιο αἷίας 11ἱν ε6οεί ἀἱρποδεςτό ῥργοβΡίη., 
Οιοά μαι δἱξ γοῬι) ΓΗ έΗ, ον ἱπάίσγα Ιιοἱς); 
Που αἱίίον ηΕἰάα, ασἷα αρ ο μία Πορὶς 
Νας) Γμδιγαί οσιἱδ πες ἑαρβίης μποτ] 
δἱ ραυ]υι αθδυρραΗί, [αδιὶρία ναυάϊς παῦθγο 
ΗΙΗΜΙ ρυ(αϱί. Λέ ἴι οοιρίοχα ἑομά(ία αωςθάσίη 
ἆθ: Υοίηθ8, φΗ844Η1 8Ρρενος, αἱ οὐξίεΓὰ ΠΠαριιο 
Τεπάὸ εταά δεµιρὲσ δυαιόεΠ» φρδίληδηυο ρείοσα 
ΘιηΓὸ 1000 ΠΙΑ] γε8. Είρο ΙΟΥΡυΓ6 ιθιυιοίο 
Όἱ σαρἰας, Ρίοροτα : ἆομος γἱγιῖς αἆ 4Γ6σΠΙ, 
ΦΗΡΓΟΜΙΗΠΊΙ6 ρα ρυΓνδιοιῖδ αμσρίος Ολεϊσία, 
Λάνὶβί]α, µο (ο Αομιι δυοἱομλίαφ ας ἠίημιια 



2ψό «- 

δἱ Μὴ ὲέ - 
ὅἡ "{σον. 
ὦθ Τ' κεν τ: 
53 ΕΤΗ. δ. 
9) Οπίζεο. άωι 

ἀεείἴπα, ΩΙ’ δεσἰεδ:ι 
ᾷυ Ἠητ αἴσχιιι υ. 

πια ΡΟΗ 116. µτῶς.. - - . 

ξης. Πως νἰάοπίΕ μέσα: 

Α ἰουρο ἱημοαίαηι [ομ1 αἱ, [ααιω 
η (οἱ 1ἱ, ὐδύιιο ἐὰν. ο ρα: 
Ἀπηνφιιὸ ο ρίοχ ο ρἱἱο νεο δεν” 
Αἱιονα ορ ηίθις ργανί5 οί. ». 
(λα αγ; οὁριορί ο ες κσνη 
Τα οπο ορίαί15, εἶομί ὀθηην 2 ω.. 
Γκορ, Αι Μον Ρο ο ας Ἀλλλλρνο λεν τρις 
Ευ ραρί. Οἱ ο Ελα έω ο τω µο ο. 
Ρουίο γα οἳ ΕΜΕΙΣ Ελ κ νερενε. ἐ.. απ Ὁ αἱ νυ 

Πρ οτος Ὁ Υδ ΗΕ Εἰν ο εενσοι΄ ο ἐσ ᾱ ϱ.µος 
Ενω]! ας τομ. ἐλιῤώλκ μη εν τν μμάμ ης 
Ενρίογαγο 1 εν 0 κ Ὁ η 
ΓΕ αροτος 1 κο μαω το μετ 35. 
ιβ. μυ Αν ων μοδα 
ΜΕΠΊΤΠΡ ότι πο ο ΠΕ ΕΠ. .ιμή 

ΛΙ Γας εεος γµήν κο μλ Εμ ν ωτεν ἁμσυας 
η 
Αα ποσο μα ος συ Ἡ 

να. .. -. ἕνα ολ δν ο. «νὸ ΑΜΑ 

λλ ΛΙ ΙΑ. 

εῶτ "άλωτι Υέλωνν Χαι θἀρσεῖ θάρτος. 
ο 29 ποιῶνὸς καχὸς µερόπεσσιν ὕλισθος. 

ο πάντ ἀλέξινε, συνείσαχτον δὲ μάλιστα, 

ο τα Όδοσ, καν πείθεο, παρθένος ἁγνή ») 

εν πολη Χαθαρώτερος , ἡ ἁδάμαντος 
Αιπλοῦν Υὰρ ἔπι δέος. Εἱ σὺ πέποιθας 

580 

ἡν τὶς πίστις ὁμωροφίοις µελέεσσ;, 

1) τε καὶ ἄσπιλου ὅμμα, νόος τε, 

Ἂτππετε χοὺς, καὶ Τνσυμα διύχου. 

σετ αχ ἆλνθες, ἔνθεν ἀέρθτς ᾽ 

αν δἱον αἰνίσασα, 

ο σατὰ πετς ζγλῆμονα µορφης 

υπτ χαδντις φιλότητος ἀἁμέρτῃ, 

.ο-. - 

οσον ” 

ο πο 1. 

.1 ο 

Ἡ οπΡ. νι Ὀχοί]. 
εἰ, ναν πείθεο. 

εἰ. πιστές. Μηχ 

ν ]σοηι οἱ οἱ]. 

: (υἱδί. Εαϊ. 

ΟΠ], 

[γἰ5. 

α αηί. 
ιτ) 1ο, 

ο 45 

η 9). 

15 
15 

--. πμ ΕΙ, 
"δν 



διθ 

Εὐμενέειν γοεροῖσιν, ὑπερφιάλους δὲ κολούειν. 

40 Μηδὲ μιχροῖς µέτροισι τεὴν σταθμώμενος οἴμον, 

Εἴ «ινα παρθρέξειας ἀπόδρομον, Ἱὲ χἀχιστον, 

Τέρμα πἐλειν ἀρετῆς τόδ᾽ ὀῖεο" οὐ γὰρ ἄριστον 
Τῶν ὀλίγων προφἑρειν. Μέτρον δέ σοί ἐστιν ἐφετμῆ, 
Καὶ θ2ὸς, οὗ σύ γ' ἄπιωθε, χαὶ εἰ τροχαλώτερος ἄλλων. 
4ῦ Σκχέπτεο μὴ καθύπερθεν ὅσων, ὁπόσων δ' ὑπ- 

[ένερθεν 

Ἑστηὼς, πάντων προφερέστατυς εὔχεαι εἶναι. 

Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε, σὺ δ᾽ ἓν χθαμαλοῖσιν ἀείρῃ. 

ΈἜχκλνον, ὡς νεπόδεσσι χαθ᾽ ὕδατος αὐγάξονται 

Μήνη τ’, ἠέλιός τε χαὶ ἁστέρες. 0ὐ μὲν ἄρ' οἵ γε 

5. 6ΠΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟΑΠΜΙΝΟΣΙ ΗΡΕΕ 1. ΤΙΕΟΙΟΦΙΟΑ 

Α 90 Κωφά δ᾽ ἀληθείης ἰνδάλματα εἱσορόωντες, 

σου 

Τέρπονθ) ὡς φωστῆρσιν ἀφανροτάτοισι τύποισιν. 

υῦ ποτε γὰρ νώτων πολιΏς ἁλὸς ἐξαναδύντες, 
Ατρεχέως λαμπτΏρας ἐθηέσαντο πἀροιθεν’ 

Ἡ τἀχ) ἂν ἐσχέφαντο φάος χαὶ παΐγνια φωτός. 

2ὔ Ὡς τινες" οὐ γὰρ ἄναχτος ἑτήτυμον ἕδραχον ὕψος. 
Μιχρὸὺν ἀναθρώσχοντες, ἔχειν δοχέουσι πᾶν ὄφος. 

Αλλά σὺ τοῦ μὲν ἔμαρψας, ὃ δ᾽ ἔλπεο, τοῦδ ἐπίδαινα 
Βαθμοῖς ἐν πλεόνεσσιν, ἀεὶ τὸ πράσθε δεδορχώς. 
Καὶ στάσις ἐστὶ χάχιστον’ ἐπείγεο ὃ) ὡς χαταµάρφωνι 

20 Μέχρι σε χαὶ πυµάτην ἐπὶ βαθµίδα Χριστὸς 
[ ἀνάξει. 

Ελνοτε ροπιομ!ῖβις, 51ρεγυο8 ΤεΡΓΙΠΙΕΓΘ. 
40 Νο νἰαὴ ἐδιὴ οχὶμιὶς ροπάφείυυς ρταῃς, 
δἱ αυεπῃ ριπ ου σγιις εγαὐαμάι αἱ Ρρορδίπιυης, 
Μοίαι ἰὰ νἰτιυιῖδ 9696 Ρµίθ8: Πηοη οϱΙΗ ορ 1η «δὲ 
Ῥαμοος ΡἵώΟΙΤΓΟΓΕ. δἱὲ Εἱυἱ µιδηδυγα ργοέρίυηι, 
Ει Όεις, 4 4ὐο0 {ι ἰοιιμθ 68, θἱδὶ αἱἱο8 Ίεγ]έαίο ΦΙΗΡΕΓΘΝ. | « 
45 ὑομδἰάθγα, ΠΟΠ αμοί οἱ αὐδμῖς δπρεΠος, ο φμοί οἱ φιαΡ!1Φ 
Ιπ[ετίου, ομιπίυς {6 ριονίαγε ριορασί. 
1 αἱ 1 ΟΦΗ θΗῤΓὰ ἴ6 οδὲ: ἔυ τέγο ἵη ἱηθηιίφ οχίοἰἰεΓῖφ. 
Αιι]νὶ ρἰδοίυαφ η 4ης ᾖαςςγθ 
1 0ΗΗΔΙΗ οἱ δοἱθιη οἱ δἱοἰἰα5. Βι φμαωητὶς δοἱυτοριοἆο 
90 Πη[ίνα νους βἰπιυίδογα τἰάδαηι, 

«Φ {1 Ὀείοιίαπίυς Ιονἱκεἰηιῖδ Πωαρίηίνις, αιιὰδὶ ὁδδεΏί Ἰαπἱρασία, 
Δ ου: ἴεγβα πµμηααπῃ οχκἑ]εσ]ηί οχἰγᾶ αἱθυμα μΙαΓε, 

Λοουταίς ἱσιη]λαρίὰ πο ρεῖς Ἱπδρεχοεγυηί : 
ΑΙίας οεί6 {οι οἳ )υοῖθ ἑυάίογα ὀἱραονὶδθοι!. 
96 οἱο θἱ ποπηιι]ἰ Ποιπίηεθ. ΝαϊΠ 6ΙΠΙ θΓδΙιη Πορὶς βἰι{άίπθηι που τὶἀδείηε, 
ὼἱ ροή αδδαγραέ, γνἱάδηίατ αἱ υἱ οι µη αἱ άίθιὴ οοιιδευυεἰ. 

Αι (ια αἰῑιά αρρεεομάἰθιί, ἰίαά 8ρετεδ, 44 αἰίιά (εύὸ 
Ριυνίθας ᾳτα(υνδ, δόρύΓ ἱμίαεῃς ὶά φυοά ἀμίοιίως ϱςί. 
Μί3γυ Ρονδίιηα τος οδί : Γυβίῖμα αἱ οοπΙρΓεΙεδασην, 
50 Ώυμου ἰὰ α δ1ἱ1ρΓδιάυ σταάυπι Ογἱδέας ροτά ασορίξ. 

41 Απόδρομο». Ετταδκπάω, ἵπέεκεν (αγάϊογεε. 
5ε]οἱ. Ἡερ. 993 πεπαυµένον ἀπὸ τῶν δρόμων, αά 
εωγγεπάνπε ἐπ[ιαθίμεπι. Ηὶό τθροσίαρ ρεγκιειεὶί οὐ5 
ααἱ θχίριο πιοάμἰο ἃς ρθἀθ 66 ΠΙΘΙΙΕΠΙΕ8. αιἰ Ῥ06- 
Ιογαίος Εν ΕΠοιμ]ηυπι γνἱίαπι, (ης σα αἆ οθγίπι 
«Σ4ΗΊΕΗ, Υἱί δις γαἼοηθς οχἰαιιὲ, δἱρίφις ρταία- 
Ιαπί.ς, δἱ 4 ϱγανἰθν]εῖς φυἱ υιό γαλ αἱρ18, «118 
ἵπ α)ἰὶφ ρεγορἰοαμέ, ἱπιρυποῬ 56 6986 αγίου”. 
Νου οδί Ώδο Ιῦνα δἆ α μαι ΟλμΓἰθΙληυΦ δὺ δχρέῃ΄ 
ἀετο ἀεθεί, δθἀ ἀοοϊσίπα ἴ]]α, φυαι1 μορί6 δδφµο- 
ἀιὴ ργορορδιἱ Ώευς. 

10 Ἑστηώς. Ἐυρ. 995 ο]ϊίᾳιθ πιο ἕστη ὡς. Ώτο 
εὔχεαι Μερ. 99 Ιναὺεί εὔχεται. 

ϐ Εἱσορόωντες. Ττ68 Ἡδμρ. οἱ δ ὀρόωντες. 
ΦδΙ Αφαυροτάτοισι. Ἰἱθρ. 990 ἀφανροτέροισι. 

κος 50 ουρ. Ἱίπ. ἀσθενεστέροις. 
2 Οὔ ποτε γάρ. Ἱηι. οἵ τινες. ϱκὔνρε οι 

ἑαιά βΗζμαπι ευ εα[δὶδ ΕΙΠΕΤΘΕΝίες [Πμείίθας. 
2ύ Εθηήσωιτο. Οοἱβί. ἐθεῄσαντο. 
3 Σὺ τοῦ. Ιία Οµἱρ. ΕΙ. τὀ, νεὶ τι. Μοςχ ἰά. 

(µια. τοῖς δ', Ρτο τοῦδ. 
25 Τὸ πρόὀσύε. Όιο ἴορρ. τὸ πρόσθεν. Τἱἀοίας 

αἱἰιάθγο αά ο Ραμ]ἱ νογδ»ὸ, ΡΗΙἱρρ. µι, 1: Νον 
σκοά αεοερετίπε, αἲί ]α! ρετ[εείι5 αἶηι : δέ κο ακέεπε, 
εἰ φκοπιοάο εοπιρτεἑεπάαπε, ἵπ 4Μο 6ἱ ευπιρτεπενενς 
δεν α ΟΓὶείο Φεεμ... Ὀπιμι αµίεπι μα’ }εῖτο κ. 
οδἱἱσίεεεπα, αά ἑα αμίεΙΙ μέ «μἱ ργογα, εχἰελάεκε 
νιε ἔρεωπι, αἆ ἀεειἰπα(κΙι Ρετεεφμο). 

ὂὃυ Πυμάτην. Ὀιο Τδμρ. πνυµάτων. Μος ἴτεα 
Ἱίεμι Πορρ. ἀνάξη Ργο ἀνάζει, 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Νυπιπίς Ἰι]ο οἰθΏίπῃ Πο 6ᾳὲ, βοπιθυυπάα {αγωγο 
Ροείογα εοπιρἰεοῖῖ, 6ἱ ΠπΘΠίεΡ οβ/68Γ9 6υρθΓύα». 
Νενε (ύ4πι οχίσυο ῦγλπς οσαπίηο γἱίδιὴ, 
δὲ «116Πι ορ ληίθυς (Φάμῃι δυἱ 6ΓΓΟΓΘ ΥΑΡΔΠΙΕΠΙ 
Ρι1θίε{θᾶ8, ἰά9ο 6956 ρυἱϱ8 νἱτα(ἰθ {η αγος. 
Νοῃ 6Η δάπιπι θδἱ ρ81Υος ργωορίΊετε Ιαμάΐ8. 
δι ευίἱ εκ ἀἰνίηα πιοὐυς, αἰέ γδσίος οἰγιηρί, 
Οἱ, φααλν]ς αἱίοῦ ου γι ΡΓαοθύθγο Ρ088:8, 
Τ6 ἰ8ΙΠ6Η Ἰπιμοηθὸ θχθµρειδὲ, Γοίτουυς τοπαυ]ί : 
Νες, ουπὶ μὁ δροζθπὲ υνυεἰ γἱγιυεῖν οµογ6, 
δἱο αηίη)ος ἰοἱί88, φα.δὶ που δῖί ραν εδἱ ααἱδαυαη). 
Τ9 δµβγα οχσυἰςὶ ἰαλνδίπια γοσία ορ! 
Τι γεγύ ἑμίορ ἡυιηὶ (1908 Ρτοποβα8 ]λεσμίθῬ 
ΑΙ α6δυγρεις, αμἱά Ι4ιιάς εβογγί6 ἑμαη! Ἱ 
Ε]ι εοἱ {η ηἰιάἰρ ΡΙαρεφιε εἰ οἰάεγα ἰγπιρὶιές 
ῬΡιευῖνος ἱγγαὐἰδηῖ, φυδΏ ή 42Η ΠΟΠ ἐἰ]ά, οοά υπ Γον 

Ώ Ύδηδαε ργοµρὶοιυηί νογὶ αἱπιι]αογα τοσο! 
[,θἰαπίήτφυα υπ υσῖς, οἱ ἑωλρίιιθ ἡυοίς ἱηα 
[ου εἰεηίπ εχ δᾳἱδίς οπευκὶ Πυο( δι αμα θα 
υυἱάα οθγυ]οί δροσίαγιηί οἰάοια εως 

Ἀαπιιμι αἰία 1115 εδδει ὀΐρποεοετο ρτοιρέίπι, 
Οιιόά ναι 81 νους λε, ο ἱπόίσγα Ιηοἱθ); 
Ηουά αἰίίογ αἰάθ1α, φσία πα ρηῖ ο ἡηίηα Ἠομίς 
Νυμσαυὶ ἐδιγατί οσἡδ ος ηληβίης τπθιἶθι 
δἱ Ραυ]01) αθδυγραΝί, [αδιὶβία αυάἰν παῦογθ 
ΙΙ ρυ(αΗ1. Λέ {η οοµιρίοχυ οομάἰία φιοράδίη 
48.1 ΤΘΙΙΠΘΒ, ο Φάδηι ερειςς, αἱ οἴῬίθγα ΠΙΑΡΙιΟ 
Τεπὰὲ ϱΓὰά 1 6ΕΙΗΡΟΓ δέιμάθης δρθυίοησηυς ριίοςἁ 
Φίηγο Ἰ0έ0 1 δίὰ Γ66. Εὴρο ΙΟΥΡΟΓθ 1θυιοίο 
Όι οὐρίᾶ8, Ρτορετα : ἆυμες γἱγεμῖς αἲ αΓΟΟΠΙ, 
ΜΗ ΡΡΟΜάΠΩυΘ ρταάυ ρυγνοιιογίς αμθρίος Ομεὶδία, 
Λάνίρίία, πο ἰ6 Μομιις 50 οἱοαία(αο ίημυα 
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Μὴ δέ σε Μῶμος ὄπισθε βάλοι, καὶ γλῶσσα καχίστη Α {Δὺ Μήτ' αἰσχρόν ποτὲ μηδὲν, ὃ πλείοσιν εὔαδε, ῥὲ" 

Ἰὸν ἐχιδναῖον πἐμπουσ᾽ ἐπὶ σοῖσι καλοῖσι, 

Δοιαὶ γὰρ µερόπεσσιν ὁδοὶ, χαὶ δισσὸν ὄνειδος" 
Ἡ μὲν γάρ τε χαχὴ, χαὶ ἐς τέλος ἴσον ἄγουσα, 

5ῦ Ἡ δ’ ἀγαθὴ, καὶ τῆσδε φίλον τέλος, ὡς ἐπέοικε. 
Μῶμος δ' ἀμφοτέρῃσιν' ἐπεὶ γλὠώσσης τί χεν Ἶεν 

Φέρτερον, εἰ μούνοισιν ἐπέχραε τοῖσι καχίστοις; 

Νὸν δ ἡ μὲν πάντεσσιν ὁμῶς ἀγαθοῖς τε χαχοῖς τε 

Λύσσα πέλει. Σὺ δέ µοι φράδµων χαὶ ἐπίσχοπος εἶναι 

40 ᾽Αμϕοτέρων, χαὶ τὴν μὲν ὀπίζεο, ἢ τις ἁλιτροῖς 

ἛἜνππεται, ὡς καχότητα φύγῃς, τὴν γλῶσσα χαλέπτει, 
τής δ' ἑτέρης µοι τόσσον ἔχειν δέος, ἡν ἀγαθοῖσιν 

ίδης, 
Μή τ' ἀγαθοῦ λήξειας, ὅ χεν στυγέωσι χάκιστοι. 

Ἔρδειν δ᾽ εὐχλείης μὲν ἑπάξια. ν δ᾽ ἀπέῃαι, 

Μή σέ Υ ἁνιάτω φεύστης λόγος, ἀλλ’ ἴθι πρόφρων 

Τὴν ὁδόν. Οἱ δ' ὑλάοιεν ἑτώσια, οὐδὲν ἔρωτος 

9) θειοτέρου βλάφουσιν. Ὅ δὲ φθόνος ὄμματα τήχοι. 
Μτδὲ σύ Υ) ἐκ Σοδόµων προφυγὼν, καὶ τέφραν ἁλύξας 

Τοῦδε βίου, θείου τε πυρὸς στονόεσσαν ἀπειλὴν, 

Εἰς Σόδοµα βλέψειας, ἐπεὶ λίθος αἶἵνα παγήσῃ, 
Στήλη καὶ χαχίης, χαὶ ἀργαλέου θανάτοιο. | 

δῦ Μτδ' ἐχ μὲν Σοδόµων χλέψῃς πόδας, ἓν πεδίοις δὲ 

Ἐχθρὸς ἐφοπλίζει πικρὴν χκαχὸς, ὅσσον ἀήτου 

Αγχίαλος πέτρη χαὶ κύματος ἀγνυμένοιο. 

Γείτοσι δηθύνειν ἄσσον πυρὸς, ἀλλὰ τάχιστα 
Σώζεσθαι πρὸς ὄρος, μή σε πυρὸς ὄμθρος ἑἐπίσσῃ. 

Νος ἰο Μοπιις 4 ί6ΓΡο [ειία!, [Πηριι8ᾳυ6 Ρεβδίη 8 : 
Ὑοδπθῃμπη νἰρογνν ηηλ (έοιις η ια ογπαιιθηί.. 
Θηί θΠἱΠι μᾶ οιπληίθις γία οἱ ἀῑιο ρου. 
Αἰιοτα φυἱάθιη πια]α εδ δἱ ἵη δἰπι]]εηῃ οχἰέμτα 41665 : 
3ὃ Αἰιογᾶ. ἀιιίθιΏ βοµα, ήαδαιιο απια 119 ορί οχί5, υἱ ρ”5 ο5ὶ : 
Ὀιταπιαιιο Μοινις [εείε. Οἱ επἶπι οβδεί Πμρυᾶ 
Ριειοηίίυς, δἱ ΡεβΒΊΠΏΟΦ ἐδηέμιὴ ἱπορείογοί 7 
Νιηπο αυἱθι ραγίίος ἵη ΟΠΙΠΦΒ, θἶνο Ώ0Πύ5. δἱνθ μιαἱοβ, . 
Παυίοπι οὔυμά]!. Τμ νότο Ρευδοπίετ οτρἰουὰ 
40 Ὀιταπιαυς, 46 {απ Γασο 009 ϱεθἰεδίο5 
Ιηφουίαί15, υἱ ποφυτίαι) {ωβία8, 4 υπ Ἱίπρυα οδδεραί : 
ΑΙιδίαΠι αμίου!, οι] 18 ποθγυ]ἑαίθπι η ῦ0ΠΟ8 
Ματς αγηιαοί μιίουδ, ἑαβίηι ἶπια, ϱϐὐΠ{ΗΠΗ 
μιρος τη Ιαν] γαμίοδ οἱ Βαοἱ15 α αἱ αἆ Ιλ [τλπρυπίυρ. 
5 ΝΑ αμ ὐδ1 (αγρ8, οἱςὶ ρἱυγίυυς στα), αἀμιίθ, 

Νος 4 ὑοπο αυοά ροεδἰπηὶ οἀθγυμέ, ἀεεὶςίο. 
Βυς ἀΐριαν ἰαυάθ ϱρειθ; φεὰ δἱ |4ύ6 αὐβίέ, 
Νυῃ {9 θ11ρᾶί δ6ΓΙΠΟ Μιοηύᾶσ, 864 ρ6µΡο ἀἰδογίίες 
γἱαπο (υα11. ΠΙΙ αυμἱθιῃ ποφυάφυαίη ἰαἑσοηί, αλ ἱ αιηοτί 
50 Οἰνίπο ποοοθιηέ. Γη γ]άΐα οοµ[ος ἰαυε[αςσἷαί ἱμνίάοσυα. 

"Νοηιθ ια εχ Θούοιηῖς Ρτυίασυ», οἱ 4 οἶμογο ἠυ].5 γἱς, 
1 ιοιποδίδαᾳιιο μμ μὴς ὀἰν]ηί 1ρπίς ἠἱρογαίυς, 
Λά ῥυύάυμα!ῃ γεβρἰοἰᾶθς δα ῦι δηἱ1η ἱαρίς βσατίν, 
Αὸ ποηυἶνε οἱ [μπορί πιο πι υδαέη. 
ϱύ Νος δυήοπιὶ5 ρεάες δυγτὶρἰα8, ἱη οδιηρἰς αυίθπῃ 
δὲ 3.3 Ὑἱοίμιδ μαοτορί5 ρτορθ ἱρπειὴ : 8οά οδἰθγγίηθ 
ἀμίθι Ηι Γηομίθ φυῶΓ6, Πο ἰε {ρηθ5 ἰπιῦςυ ὁοιρεγε]ιοιιάαὲ. 

δἱ Μὴ δὲ σε Μῶμος. Υἱά6 ἱμ[τα, ν. 440. 
ὧ4 σον. (υἱ8. αἰνόν. 
ὤ6 Τί κεν ᾗεν. Φοιο]. Βορ. ὅ9 τί ἂν ὑπάρχοι. 
5) Εἶναι. διρ. Πλ. 99ἱ γένου. 

:. 40 Οπίᾷο. 
ἀεείίπα, ο εεεἰδείές εί εο]έδ. 

45 Μήτ αἰσχρόν. Όιο [ερν. μήτ' αἰσχρῶν. λά 
ΠιαγβΙοιη ΠΠδ. μηδὲν, ὃ τοῖς πλείοσιν ἀρέσχει, πρά- 
ξης. Πο ν]ἀεηίυς αἰ{ἱῃσετθ φοά 11 Εχο. ϱ8ρ. ΧΙΙ! 

ϱΠ 30 ἐπιστρέφου. Ἔαιμ εαῦε, ἐ[αι 

Ἱοριίμγ: Νο εεριογὶς (μγὂαπι αά [αειοιάαπι Ππα/Χηιι 
πέος ἰπ }ιάϊεἰο ρἱιγηιοΓΜΙΗ αεφιήεεεες οεπἰεπἰἰα, πί α 
Όργο ἀευὶεξ. 

47 "Ην δ' ἀπέῃσι. Περ. 999 ἣν δ' ἀπείη σοι. 
49 Τὴν ὁδόν. Ίία (οἱθΙ. Εάἱἱ. τὴν δ) ὁδόν. 
δΙ Προφυχών. Γορ. ὅν ἐἑχφυγών. 
5ὺ Κέψῃς. Ἑπάρῃς. 
δὺ Δηδύγειν. Βράδννε, 

ΜΕΤΕΒΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 

Α ί6ΓΡο Ἱποβμίάπ [ορίαί, [ΑπιάπΙ(Ιθ νεπθπο 
Ἰηήεἰαί, ἰαμάεδφυο (μας, οβγραία ο Ππ]αίριιθ. 
Ναμιααθ ρίοχ ὁυρίίοί γἱί οδι ουποχίᾶ Ρρνουτο: 
Αἰίιογα ορ ἡμίθιις ᾳγανἰς ο8ὲ, η6ο ἀἱδματὸ βηὸ 
(ἱοιιδ ασ ε οργορίυιω οομίγα ἰθηθί αἰιένὰ ουνσυπη, 
Ταμάέπιήαο ορίαί.5, βαἰουὶ ἀθοσί, οχἰίαφ αι 
Εχοὶρίέ. Αι Μυινιι ρείμίαιις αγγοζὶς υἱγα1φιο 
Ροιίε ρατὶ. θυἱά οπίπι Ππρυα ργςίαίυς5 οδοί, 
Ροεἱογα οἳ ἐΛΗΜΕΗ Πιο νἰέοφα ρτυίεινο 
Μηρείογοι Ἰ Ὑουυιη πιο Φἰδογ μις 1Η ΟἱΠΙΙΘ8 
Ενομιῖί Ίωοο γαυΐοπι. Ο11Γ6 ΡγυεμίεΓ υα1Λη!ιθ 
Εκρίυταγο {υιιὴ οδὲ, ας Μουί νἰγίυιις Εα1)] 
Ε/ιμοτο, ἱῃ οοοἱοταία 1111 449 Ρρουίοζα γ]ήμ8 
Ὀιβιιπάϊί, ΡυΓαΙα9 ἐμ6ι ἃ οἳ ΗΗ116 μμθηίδί 
(ἑοπιμιούα αιιοά ἠἰηριὶς [υ/δ Ηδυφθ αΓμια μηηίδιγαί. 
Λ/ίογα, ηυα γεοῖί ἱαοεγαί 1η {5 λοδίῖς αμλίουθ,; 
Νοη «1456 ἰο ἐγυεί, αἴιαίῃ νἱδ αβρυγεῖηα νου] 
ΑΡ ΠΙΟΓΕΟΝ αβίίαης 5ύορυἱ09, σάς 16 μήμὰοον, 
μας [αοἴίο μη ηρίέ ροίγὰ ΠΓμ)Φδυ}ᾶ Ι10ἱ68. 

Ώ ὙἎεο νοζο (γη οδρίαης ρορι]αγί απποζαπι 
Τινρο αἱά αὐιηίιιᾶς : η6ς τθοίί ἆοδεγθ ο ΓΗ, 
δέ [ἰοθί Ίου {18 «κ1ΐο. 4ος Ίππργοδα νἰά 
Ρεἰθδοίαι; ου αι διιηί οἱριὶθδίμια ἱαυάθ. 
οἱ (4116Π ἰ]]α 019 µιθγίεῖ5 ο0ΙΗ6ΡΒ 6556 γδυιιδοί, 
Νο (6 Φἰδυγασίεί ιωοηύάαχ ομαξίυς νογαιῃ 
ΡγυιΏριία ρεΓ αδσιείος νεριἰρία Βᾳίιο ρτέδιῖς : 
θα ίῦος ου]αίγεμέ, ἀί 16 γα πρωτα Γεκοἱταπι 
κανα η υπ υαπῃ, ημοά δἰί ἑαἡνρία, γαεῦυη! ), 
Ρδογυπηφιιθ οου[ος νου ᾖθίθοίυς τας. 
Νεο νεΓο Ῥοάοιηαπι Γαρίοιις πιυηίηυο [ανί[]ας, 
Ηυγγ]οθβαυθ ιμἱηας [αὐοη 9 αὐ αογο Παπιηνᾶ, 
Αι δούοπιαιη Πέοιας οοι/ος : Πὸ [ορια Γθρειίθ 
(0Π6Γ 68088 416 1 θἐάἑάσ11, ο δα «οἱ 1ηπᾶ 
Ρι0]ἰοὰ ἔαπι γἱΗἱ Ργυφίέος, ἔτι ΙποῬιἰς 4οστὺς. 
Νου ΦούοΠιαΙη Ηυἱςθο [ησα ϱομίθι ές, ἵῃ αγνίς 
Υἱεἰμῖφ 4εβρο ρεἁάτ, Παμδὸ Ργορίηηαὶς : 
ους ϱὐ)ΟΥ ή Ιοµίσιη ρ-οροτα. μο ἰὁ ἴφσιις 1116ύ 
ΟυΥα, οἱ δῶνος ρατ]δί λογα Ίόησα ἀοΐυγες. 
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Μήτε λίην τρομέειν σαρχὸς φύσιν, ὡς ἁδάμαστον. 
ὑυύ θεόθεν γὰρ τάρδος, ὃ δέσµιον ἄνδρα τίθησι. 

60 Μήτε λίην σάρχεσσιν ἐφιέμεναι µαλακῇσι, 

Μή σ: χατὰ χρημνῶν ῥίφῃ χόρος οὗ δοχέοντα. 

ἹἩρόφρων μὲν τρηχεῖαν ἴθι τρ/θον. Εἰ δ᾽ ἐπιδαίης, 
Σχέπτεο μὴ τις ὅλισθος, ὅπως ἐπὶ τέρμα πελάσσῃς 
Απτωτος, στεινὸν δὲ διεξελάσῃης πυλεῶνα, 

65 Ἔνθα φάοςτε χλέος τε, χαχῶν τ ἄμπνευσις ἁπάν- 

Ἑἰτρομέεις, χαλάμην σπινθἡρδτιτυτθὸς ἀνάπτει,[των. 

θάρσει' ὄμόρος ἄνωθεν καταφύξει φλόγα πολλὴν, 

Εὐχαι τε, στοναχαί τε, καὶ ηματα δαχρυόεντα, 

Καὶ νύχιαι μελεδῶναι, ἔρως θ) ὅλος ἀμφὶ ἄνακτα. 

5. αχΡΟΟΠΙ ΤΗΕΒΟΙ,. ΟΑΔΑΗΜΙΝΟΜ ΙΙΟΕΙ !. ΤΗΕΟΙΙΟΟΙΟΛ.. 

Α 10 Τοῖα σαορμυσύνης χαλὰ φάρμακα, οἷς αὗ, φί- 

005δ' εἴδωλα πόθοιο χερειοτέρου ποτὲ θήσεις [ριστε, 
Σῇσιν ἑνὶ πραπίδεσσιν, ἁγνὸν δέ τε χαὶ νόον ἕξεις, 

Ὡς νηὸς µεγάλοιο θεοῦ χαὶ Πνεύματος αἴγλη« 

Παρθένε, παρθένος ἴσθι καὶ οὕασι, καὶ φαέεσαι, 

1ὃ Καὶ γλώσσῃ’ πᾶσιν γὰρ ὀπίτροχός ἐστιν ἁμαρτάς 
Οὕατα μὲν πτερόοιτο µόνοις ἐσθλοῖσι λόγοισιν, 

Αἰσχροῖσι δὲ θύρετρα χαὶ ἀςραδέεσσι τετάσθω. 

Ὄμματα ὃ' ἐν νυμφῶσι τεοῖς βλεφάροισιν ἐρύχθω 
Σάώφρονα, μηδὲ μάχλοις χινήµασι χέντρον ἐγείροι. 

80 Χείλεα ὃ αὖ, χαλύχεσαιν ὁμοῖῖα, δέσµια κείσθιωο, 

Καὶ μύθος ποθέοιτο. Πόδες δ᾽ ὑπέροπλον ἰόντες 

Νεο ναἰάθ ρ6Γ/ογγθβσᾶας ϱαΓΠΙ6 ὨδίαΓαΠη, φιιασὶ ἀοπιαγί ποῃ Ροςῖε. 
Νοη οηίπι α Ώ6ο ρ8Υος, ϱπ] Ποπιίπειη γἱπομ[ῖ οοιιφετ]ηρίί 
ϱὐ Νο πο πη «οαγηίυης ἰπάυ]ρο πιο[ίρυς, 
Νο ἰο ἱῃπ ρηιροἰρἰ]α δλ[ἱεία8 Ἱπργιάθιμίοιη ἱπιρε]ίαι. 
Αἰαοτίίαον ᾳωἱάθπι Ἱποεόάθ 85ρ6ΓᾶΠ) θδιη]ία/η. υοά αἳ ργορτεάἰατίς, 
ζανο αὐ οιηπὶ Ἰ4ρ5., υἱ δά ιηθίδηι ἀοσεύας 
Ππίορου, οἱ ατυίᾶπῃ ἰπίτοςβς Ι4ΠΙΛΠΗ, 
65 Ὀ5ἱ Ἱηκ εἰ ρἱοσίᾶ, οἱ αὐ οιπηίθι6 πια]ἠ5 τδβρἰταιἶο, 
5ἱ ἰτοιρίθ, φιῖα θεἱρι]απῃ δοἱη1]4 Ιονί5 αορεπά!!, 

. Οουθάς: ἱπὺυθγ ο οΦἰο γεο[ίγὶκογαβ]έ ΙἹπβεηίδπη ΠΑΠΙΠΩΔΙΗ, 
Ῥνεςθβηιο οἱ ποιπίέιιδ, δἱ Ι4ογγσις άυτις, 
ΝοσίαγηΦαιιο ο[ΙοἰιαάίποῬ, οἳ ἰοἱυ5 απιος οἶτοα Βορονι. 
10 Ταἱία αιηὶ οα5εἰαἱἱς ῥγφοίατα γοπιθάία, αΠοΥαΠ) ἐν 096, ορίίως, 
Νο ἐπιαρίπος φαἱάθιῃ ἀθίθγ]ογίθ απηορίδ αµασαίη ἰη]οίθο 
ὡαγάἱ {11ο, οἱ ΡΙΓαΙη μηθηίοπι Ἰαβοδίς, β 
Όι ηιαρηί Βοεἱ ἰδιπρίωιη εἰ δρϊτίέης δρἰοπάο;. 

Ὑΐτρο, αυτίυυς ας γίτρο, οί οοι]6 
15 ΕΙ [ησιια: ο θηΐτη οιπηῖα αἆ Ροοσδία ρτοσ]νίς : 
ΆΑιτοῬ ατγοοι οἱπί Ροµἱφ ἰαπίάπι δογποπίυαθ, 
Τυτριὺυ5 αυ{οπι οβῖἰα οἱ ἱἑηδι]εῖς ροηαείω». 
Οᾳβίί, (δη υα11 η ἑλαίδπιο, αἱ ευ0 ραἱρευσῖφ οἰαιάθηέις 
ΟομΗ1, προ Ιαβ1νοφ πιοίιι οχφιπιω]θηί. 

80 1 αία, νο]υῖ γοδς ρυαπιίηα , οἶδίδα (6ηθαΠίΗτ, 
Λο ὁδυιο ἀεθίάσσοίαρ. Ῥοάυφ εαρετὺθ αωρἱαπίος 

6ὐ Ἑνριέμεναι. Ἱπι. 993 ἑνδιδόναι. 
63 Στεινὑν δὲ διεξε.Ίάσῃς. δὶο ἴ16ς Πεασ., δίε(ο 

ἱοσεπάμιη θιικρίσα(8 {αογαί Βινς. ΕάΙι. στεινὸν δέ 
Υε ἐπελάσῃς. ολο]. διαπεράσης. Πα ΜαἰΜι. ν]ι, 15 : 
{1ἱγΓαἰε ρεγ απθισίαπι ρογίαπι. 

ΤΙ Εἴδω-α. δὶο τος Ἠερς. Εάῑι. εἴδηλα. Αὶ πιαγ- 
ΕίΠ6ΠΙ : οὐδὲ σχιᾶς πόθου του ἑλάττονός ποτ ἐμθάλλεις. 

Ἱῷ Λἴγώη. δἱς ἐγοφ Ἠσαρ. ΕΗ1:. αἴγλης. 
Ίὅ Επίτροχος. ἰηί. 99Σ ταχεῖα. Βυιο]. ἑπάνω 

τούτων σου τῶν αἰσθητηρίων τρέχουσα, φιοά ειέ9 
ο έκε εελεἶδιωε ἱπτοίεί. 

10 Πτερόοιτο. Τις Ώδρς. πτερύωτο. 
Ἱδ Ἐν νγυμφρῶσι. Πηι. 993 παρθενιχοῖς. δἱρπίβοαί 

ία οοδγέἐµά0Σ ἐνδε οεμίυς Μί ρα[ρεθείε, ἠκαεὶ ειθί- 
εκίυ (μούσα γαρ ἐν (εμέαέωγ. αι ΝΙοείαθ 1 οο]- 

πιοηὲ. ΟΡ4ἱ. Ώε κοεα Ὠοικίκίεα, [ου ψετης ροοι]εῖς 
πηιιηοτὶς εοἶγειδ : Τὰ μὲν οὖν ὄμματα οὕτω συφρο- 
νιζέσθω, ὥσπερ ἐν νυμφῶαι τοῖς βλεφάροις παρθενι- 
χῶς θαλαµευόµενα. 1υιἀ. Ἐρύχθω. Ἱπι. 992 ἀναχλεί- 
σθωσαν. 

79 Μάχ.οις. Ἱία Οοἱβί., 4εθ Ἠεεε. οἱ Οοσ)δε{. 
Ργηνο οὐ!Ι. µάκοις. 

δ0 Καϊύκεσσιν. Πμῖ. Περ. χεχαλυμμµένοις ῥόδοις. 
8Ι Ποθέοιτο. πι. ἐπιθυμητικός, Τατ οἱ!» Θοἱο). 

Ποθοῖτο παρὰ τῶν ἔπωθεν ἀχούεσθαι, ὡς σιγῆ δεδε- 
σµένος, δμί ακαάἰεμαί 4εσίαετίμηι [αεῖαί, φιοά οἰνείκε 
εἱεμείο εεί. Ιλ ἀῑο νθυθὰς ἱερυ Ἱηίγα, δν. 
ϱυοἳ. 38, ΡοθΗ1. γι, αἆ Οἱγπιρίπάθιι νἱγρίπονι ενα Ὀἱ- 
ἱευι, Υ. 84 οἱ δδ : 5ος ἵῃ ροφἰοσἰοςὶ ΡΓΟ ἴθματα πόρ- 
νον ἔχει τι, ἱορίέρ ἴθμασιν Όδρις ἔπεστι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΣΙΟ. 

Νου ευὶ οἷί πἰπηίο οδγπίς παίγα ρανοςί. 
ΤΑ 1 {]απη ΛεσιΙθας γα καἰέοηθ 40ΠΙΔΓ69 
(Νοι οδοί {11ος Πίο ἁἰνίηα πιαιιαί δἳ 3γοθ, 
Οἱ Πνεμίος Ἠοπηἱὴ (απ) ἁμτα εριηρεάθ μθςι]!). 
Ἀνο ΓΙΙΓδΗ5 οἈγΠἰ ρἱ.86 ΦήΙΙΟ [γεια γεἱακὰ : 
Νο (6 δεουΓυ αμτρίαι, φιογηαί( 6 γεροπίο. 
Όμτηια τες εἰ δα[ευγὶς ἱη[οδίααι ο2τρυ Ιωοπιος, 
(.0µΗβουπιίοηδφιιο γἰάο, ο φμἱἀ νοριϊµίᾳ [αἱίαὶ : 
Όι εμὰ ρτορυβἰίαπι ροάίθιις οομΜίηροτο παοίαπι 
Βειις ἰνοι]οηθίδ. Ρ8ί 16 αγΟξΑΠΙ {θηά6Γο ρυγίδΙΠ 
Α: δει] 5Ίιρογα8» μυ ᾳἱογία Ιάχαὸ Ροτοηηἰς, 
Ει ᾗυεμάα φμἱθό πι []ο ἠμέογγηρία ἀοίοτο. | 
δἱ ιοιίς, δρ ίαι αἱ ρατνίς οχοἰιοί Ἱρηίς, 
Ῥυπο ΠΙδί), ΕΕ) ἑλρουίοιν Ευὶ οσὐ]ίοιι6 {λος 

: δορίεῖ, ἀἰιιό ΡΓ6ςΦΒ, βεμέα5, αγ θφο ἀίσιηις, 
3 ΡΓάΥΟ5 6ὐΓ15 ποςίο», ἑοἱΗδιμιὸ δΗΡό η) 

Ώ Αι] γ6µειη οοιΜθηθίϊ5 41ΠΟΓ, Φθάθβαυο Γολἱ28. 
Ταϊία νἱτρίηος δυμί ορΏτηα ϱΏΔΓΗιθσα γἱέα», 
Οµιαίς έιι ϱοο υυάας αροςίας ουγαυίς απιογίς 
οτγροσαί μ1ἱδοειο ΔΗἱΠ10 : 5ο.) πιομίο ρυἀἰσᾶ 
ἕδςο ἰαὐ0γαὑἱ8, νο] αἱ Ἁιιηιϊηϊς α.ἀος, 
Ρηρυπια{6 οἱ ταάίας 6υροτο ἀοπιίδοις αὐ ἆχο, 

Ύίγρο., δῖδ οειυ[ἱδ, δἱφ ογὸ αίυο αιγίθυς ἱροῖς 
Ὕ]γρος Παιν (πεις Νίδ [ηοί]ᾳ οδί (εεθήθιθ γουίο. 
Ερτοσίἶφδ αἱ Ρρ{δ8Ρί δΟΓΗΙΟΗΊΡΙΦ 44685 
Τυτρίρις οἱ βιι]15 οἰαυαίγ Ίδη τογὺῖς. 
Οέη οἱναια γοι τῃ (καιρο ἕνα ἠυπηῖηα οἱαυάθ 
ἑηνοίνοιῖς ἀενίποία δυῖ5δ, Άοο πιοῖδις Μί8 
Ι αθοἰνὶς ἰἱπηυ]οιέ νοδΑΟ Ρος.ΙΙ5 3ΠΙΟΓ6Ο. 
Ὀιφυοὸ αεί γοδα νεγηα 5υ0 ρυἱαπιίης 614868, 
δἱο ϱ5 γἱμοία ΓοΓα, γαἱάΐδημο αγοἰείς λαυουία, 

ο Ἠπαολέφιε δις ργο]ἶνα θἱ]ομία λαυρί8. 



δὸῦ 

Ψεῦσται παρθενίης. χαὶ ἵθματα πὀρνον ἔχει τι. 
Ῥωγαλέον δὲ χιτῶνα, χαὶ οὗ τρυφέωντα χάρτνα 

Αἴδεο. μὴ σηρῶν χαλὰ νήματα. Μάργαρος ἄλλην 

8ῦ Κοσµείτω, καὶ χρυσὸς ἑπαστράπτων µελέεσσιν, 

Ὃν χαὶ γΥραπτὰ πρόσωπα, χθονίων πλάσματα χειρῶν, 

Εἰχόνος οὐρανίτης ἀλλότρια, εἰχόνες αἰσχραὶ, 
Μαχλοσύνης στηλαἰ τε χαὶ οὐ λαλέοντες ἔλεγχοι, 
Κινύμενοι πίνακες, μυστήρια νυκτὸς ἐνποῦς, 

"90 Αἴσχεα µαρμµαίροντα, τάφοι χρύπτοντες ὁϊξύν. 
Τῶν ἄπο τηλόθ᾽ ἴοιο, παραστάτι χυδῄεσσα 

Κάλλει χρυπτοµένῳ, νύμφη Χριστοῖο ἄναχτος. 

"Ὄὀὐμματα δ' ὄμμασι µίσγε, λόγῳ λόγον, ἁγνὰ χαὶ 
[ἀγνοῖς. 

5ΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΛΑΤΑ ΜΟΒΛΙΙΑ. 556 
Α Μή ποτε μηδὲ γέλωτι γέλων, χαι θἀρσεῖ θάρσος. 

9ὃ Ἐκ Υὰρ δη τοιῶνδε χαχὸς µερόπεσσιν ὅλισθος. 
Ἄρσενα πάντ’ ἀλέεινε, συνείσαχτον δὲ μάλιστα, 

(Μεῤῥᾶς πικρὸν ὕδωρ, καὶ πείθεο, παρθένος ἁγνή ») 
Κἡν χρυσοῖο πέλῄῃ καθαρώτερος, ἢ ἁδάμαντος 
Στεῤῥότερος, Διπλοῦν γὰρ ἔπι δέος. Εἱἰ σὺ πἐποιθας 
100 Σαρχὶ τεῆ, τἰς πίστις ὁμωροφίοις µελέεσσι, 
Μή σοι μὲν χαθαρόν τε χαὶ ἄσπιλον ὄμμα, νόος τε, 
Φρὴν δ' ἑτέρη χεύθοι τι χοὺς , καὶ πνεῦμα διώχοι : 
Ἐκ σαρχῶν ἐπὶ πνεῦμα µετήλυθες, ἔνθεν ἀέρθης ' 
Πῶς αὖθις σάρχεσσιν ὁμὸν βίον αἱνέσασα, 
105 Νυμρίον ἱμερόεντα τεῆς ζηλήμονα μορφῆς | 
Αἰσχύνεις, μὴ πού σε χεδνῆς φιλότητος ἁμέρσηῃ, 

Μεπευπίν νἱγρὶπιέαίθη), οἱ Εἱ ϱγοβθς πα Ώθηι αἰῑᾳι]ά πιογοίγ]ο)ἳ. 
Ι.α06ἵὰ5 νεδἰὸδ εἰ μοβρἰοεία οαρίῖᾶ 
Ἡενετυτθ, πος ρυ]ομγἑυάἰπόιη βετίοςς ἰδχίμγα. Ματραγίία 
δὺ ΛΙίαιμ οσο, 1ο ΑγΗΠῃ τη 6ΑΓυΠΙ πηθηιΏΓίς ϱ0Γα669ης, 
Οιιαγυῃ Ρίο) να] ές, Ἱπαιις ἑογγορβίγί5 βρπηοµία, 
(ῶἱδβί] ἱιιαρίης αἱίεπα, ἐιτρία 6ΙπΙΙΑΟΓΣ, 
[ιαςοἶνὶ πιοπυμιθµία, οἱ ἰλοίία αγριµιθηία, 
Ταδι] πιοὈί]ος, πηγοίογία ἐγαπφ αἱ] ποςέίς, 
με θδο 90 Βρϊεπάϊάα ἀεάεσοτα, 8δραἱογα [είοτοπι (ορεπίία. 
Αυ μὶς Ίομφο γουθὀᾶδ, ΥΊΤρο [ογι] δἱ ουπαία 
Οεουία ριοωγιιάίπα, ΟΗγὶςίὶ νερίς 6Ροη5α. 
Οειἱος οἱ ]1Ώμ6, δΕΓΠΙΟΠΕΙΩ βεγπιοπἰ, ρυΓα ρυγίς; 
Αἱ υπ ΔΙ τΊδαπι τἱφιὶ οἳ αυάαοῖς αμάαοίαπῃ : 
95 Ἐτ |ις οπῖπι πια] λοπιπίους γυ!η». 

Μαεουίυπι ΟΠΙΠΘΙΩ [υρο, ΡΓΦΘΟΤΕΙΙΩ Ἰπιγοάυ ο ἑέ{απῃ 
(Μττ]ς 4114 4Ώ1άγα, ογθἆθ Πη]!, εδία νἰγρο), 
Ειἰαπιςὶ αὐτὸ ρυσ]ος δἰι, οἱ 4άαηιηπίόθ | | 
Εἰγπιίος. Ώιιρ]εχ οπίπι ίο δις πιο. δἱ (α οοπ[ά[ς 
400 Οατπὶ (1:19, αι 465 πιοπευτίς αἰπιυὶ Παυἱίαίδας, 
Νο ΕΗὺἱ η ω]άδπι, οὕ1Η  ΡΙΙΓΗ5 δἷι εἰ δἶπε πᾶνίς οου]16 εἰ πιθῃς, 
Απίπια θυίθΠη ἀΐδδοπα ἰδτγομί αἰᾳυὶά οσου]ἰεῖ, οἳ δρίγίίατη ἱηβθοίθέιτ ] 
Α οαγπίρυφ αἆ αρἰεἰέαπι (γαηρίἰαία ϱ5 οἱ ὶμάο εγεοίὰ: 
Οοπιοάο τγβι5 οαγπίυπι οοϱ/υποιΙοΠθΠῃ Ἰαυάδης, 
105 ΘροηδΗπι ἠδάθοοταᾶδ, φυἱ (υαπ ομρίάµ5 [ογιπαπη φηυ]αίυς, 
Νου γοΓίία, πο ααπάο ρεειίοδυη δι ΑΠΙΟΓΕΙΙ δμ0ἱγαλιαί, 

8ό Τρυφέωντα. Ώιιο Βορβ. τρυφέοντα. ΟΡ. τρο- 
φέοντα. (0ἶ8ὶ. τυφόοντα. 

86 Χθονίων. Ἶπι. 993 χοϊχῶν. 
δΙ Κυδήεσσα. Περὶϊ οοἀἱοθρ ἆνο, (Πἱρίαπις οί 
νι τν ο. πι 

Λ Ίον. [ια (οἱβ]. Εάῑί. λόγον λόγῳ. Ἡοςχ 
ἁγνὰ χαὶ ἀγνοῖς. Ττεν Βομρ. οἱ (οἱ. ἀγνὲ, χαὶ 
ον ἵπι. 992 χαθαρὲ, χαθαρά. 

9ὸ Ἐκ γὰρ δή. Ιί ἀιπο Εθμρ. ΠΠ ο]. ἀθεγαί δἠ. 
᾿Μοχ µερόπεσσιν. Οὶμ. ἀνθρώποισιν. 

97 Μεῤῥᾶς. ΑΙΙωάϊὶ αἆ νοιφ. 20, ϱ4Ρ. χν, Εχο1. 
Μοχ χαὶ πείθεο. Ώιο Βεμρ. οἱ (Οοἱ8]. ναὶ πείθεο. 

99 "Επι δέος. Ἱπι. 993 ἔπεστι δἑος. 
100 ἨΤίς πίστις. Τα ΟΠἱᾳ. ΕάῑΙἰ. πιστός. Μος 

ὁμωροφίοις. Όοἱβ]. ὁμοῤῥοφίοις, 
402 Κεύθοι. Βεᾳ. 68 χεύθῃ. Μος Ιἱάσπι οἱ (1οἱς]. 

διώχκῃ μιίο διώχοι. 
105 Ἱμερόεντα. Ρίο 65 Ἠθμφ. οἱ (Οοἱρί. Εάῑ. 

ἱερόεντα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Νου νεΓΟ Οβδί8Π) {6 |αείθς 65656, 84Ρετ;ο 
οἱ ϱγαεγῖς; 6!θ85Ι8 οί «ια. απ] παπιαιια Πἱάο. 
Μεμιίέας, (Φάδίᾳας δυἱιπι ᾳιοάλδπιπηοάο οοτρι!5. 
Ώυιγὶίας δἱἰδιΠ νοβἰθθ Υ6ΠΘΙ3Γ6, οβρυίφυο 
Ρεἰϊοἰἰ6 γασιυπη οἱ Ἰυχα, µοη 5δεΡί0  βΙ4. 
Ογποπίυγ ρεριιηῖς αἰἱ, ἀεσοοτεπευί οἱ αμ1ο, 
Οιυά Γμἱροσο δύο οοἡαρίταί οοτροτί5 αγίι6 : 
Ηαο , ΙπΝ8ΗΠ, 18 ρἰασθαΡί, απ αγ ἀρρίεία οοἱογθ 
Μυιρ]ιοἱ οδἰ [4οἱθΨ, Πιο (41 αΓἱο ΠΙαμΊΠθ 
Οουπμαϊία, οῶ]εκίίφιιο αὐ ἱπιαρῖμο ἰωγρὶς ΙΠ]4βΟ 
Ιἱδείία, εαΙ6αέ1η Ργοάθιις 5ἱμό νους ρυάοτοιη : 
Ῥ]γεηίο (αἱ, πυγρίογίὰ ποοίῖδ ορας”, 
Εχιειπεηιο ηἰίους ἰαυε5, ρυ]ογάπιθ βορυ]ογυπι 
Ππίθγιιο {είοΓς πιαάθης οἱ δοτάΐθυς αἰεὶς. 
Α ημἱδμς, ο νιτρο, Οὐσίδέιπι ςοσἑἰία πιαγ]έάπῃ, 
Οµαπι ἀοσοῦ οὐουίέα5 ἀθοοσαί, 448Πη (θεία νοηυβίας, 
Εφιο ργου], (αΓρθαιᾳυθ ΟΓΠΔίμΗ1 4 6ΟΓΡΟΤΟ Ρεἱ1θ. 
ἆ υπ]]πὰ Ἰαμήηίδυς, νογυῖο «οπ]αηᾳίίο Υοτ)α, 

Ῥλεποι. αλ. ΧΧΧΤΙΙ. 

Ἑ Ριιρα (4ΠΙΕΠ Ρρυγί: ποῦ δις γἱδίρας ἁυίεπῃ , 
Αιιάαεθδᾳυθ 4ΠΙΠΙΟΒ αὐὐαοίυιις αἰφιιο ργοίθινἰς. 
Ηἰπο αἰοηίπι ἨΙΠΙΔΠΟΒ γοςιἱρία Ιστία Γαἱ]μηί. 

Α ουποιῖς αὈφοοάς νἱτίφ, δδοἆ ιηαχίιηαο αὐ ἰ][ο, 
ΐτρο, συνείσακτον 416ἳ) Πο5 4θ 1056 νοσβπιιθ 
((τοάθ πιπὶ, νἰγρο, Μεγγία δαἱδ]δδίηι5 αιθηίς) ; 
Εἰτιμ]ος ἰ1ὸ Ποοί δὲ δαχο, ΡΙΙΤΙΟΓΡ 4υΓο. 
Ναπισυθ ἀμρίες πιοίιις ὁ8ί. δί ιο βαιοἰὰ ο8ΓιίΦ 
ΕΠΙΩΙΙ πιγορίάκιη, (ᾳμἱδ επίη εομβάεΓα πιθηιυσίς 
Λυρίί, «10 ἰοσίο δεπιρου οἰααόαμίμῦ εοάθιη ὃ). 
Νο ευ ρυγα αὐἱάειῃ δἰι Πιοηδ, οσοι απε ρυάἱζ, 
ου νογδµία ἱορυί φαἱάφυ πι 16ης Δἱι6γα 6ΑΡΗΙ6, 
Θρὶγἰιμίαιιο περοί ρᾶσειὺ ἀπιέριηφι6 αυἱείθπη. 
Εχ Ππο]]ἱ 44 5µρθΓᾶπι η) ργαδίἰ «ΟΓΡΟΓΘ αηο. 
Οαγ τυΓδυς5 ἵεπεγς Ιαυύαη5 εοιδοΓγίία 
40ΓΙΠΙ ἀεάεοοιθ8 ΒΡΟΠΘΙΙΗ, αἱ (εα! 
Μιτίβεο αΏοείαί [οὔπιαπι, πος βφίὶ! 
Πἰνα]επι αἀ]αηρὶ 7 6ο {6 ΗΜΠΟΓ 
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Μήτε λίην τρομέειν σαρχὸς φύσιν, ὡς ἀδάμαστον. 
ὑυύ θεόθεν γὰρ τάρθος, ὃ δέσµιον ἄνδρα τίθησι. 
60 Μήτε λίην σάρχεσσιν ἐφιέμεναι µαλαχῇσι, 

Μή σε χατὰ χρημνῶν ῥίψῃ χόρος οὗ δοχέοντα. 
Ἡρόφρων μὲν τρηχεῖαν ἴθι τρ/δον. Εἰ δ᾽ ἐπιδαίης, 
Σχέπτεο µή τις ὄλισθος, ὅπως ἐπὶ τέρμα πελάσσῃς 

Απτωτος, στεινὸν δὲ διεξελάσῃς πυλεῶνα, 

65 Ἔνθα φάοςτε χλέος τε, χαχῶν τ ἄμπνευσις ἁπάν- 

Εἰτρομέεις, χαλάμην σπινθὴρ τιτυτθὸς ἀνάπτει,[των. 
θάρσει’ ὄμθρος ἄνωθεν καταφύζει φλόγα πολλὴν, 
Εὐχαι τε, στοναχαίἰ τε, χαὶ ἥματα δαχρυόεντα, 

Καὶ νύχιαι μελεδῶναι, ἔρως θ) ὅλος ἀμφὶ ἄναχτα. 

Α 70 Τοῖα σαορρυσύνης χαλὰ φάρµαχα, οἷς σὺ, φὲ- 
0ὐδ' εἴδωλα πόθοιο χερειοτέρ»υ ποτὲ θήσεις /[ριστε, 

Σῇσιν ἑνὶ πραπίδεσσιν, ἁγνὸν δέ τε χαὶ νόον ἕξεις, 
Ὡς νηὺς µεγάλοιο θεοῦ χαὶ Πνεύματος αἴγλη. 

Παρθένε, παρθένος ἴσθι χαὶ οὔασι, καὶ φαέεσσι͵ 
Ἱὸ Καὶ γλὠσσῃ΄ πᾶσιν γὰρ ἑπἰτροχός ἑστιν ἁμαρτας, 
Οὕατα μὲν πτερόοιτο µόνοις ἑἐσθλοῖσι λόγοισιν, 

Αἰσχροῖσι δὲ θύρετρα χαὶ ἀφραδέεσσι τετάσθω. 
Ὄμματα ὃ ἐν νυμφῶσι τεοῖς βλεφάροισιν ἐρύχθω 
Σάφρονα, μηδὲ µάχλοις χινήµασι χέντρον ἐχείροι. 

80 Χείλεα ὃ αὖ, χαλύχεσσιν ὁμοίῖα, δέσµια χείσθω, 
Καὶ μύθος ποθέοιτο. Πόδες δ ὑπέροπλον ἰόντες 

Νου ναἰάθ ροΓΏογγθθσας ογΠὶς Πδίαγπι, φιιςςῖ ἀοπιατὶ πρη ροςεῖε. 
Νοη οπἰπι α Ώεο ρ8νΟς, οἱ Ποπιίπειη νίπομ]5 εομφιεγ]ηρὶί. 
60 Νεο πμ έπη «οαγηίρας Ιπάυ]βο πιοῖίρμ», 
Νο {6 ἱηπ ρηιθοἰρἰε]α δαἱἱείαδ Ιπργυάθιίσα ἰπιρε]{οξ. 
Αἱαοτίίογ ᾳἱάθμι ἰηποθάς Δ8Ρ6ΓΑΙΩ 86ΗΗΙΑΠΙ. Ομοά ϱἱ Ργορτοάἰασί, 
(ανο αὐ οιηηὶ Ίάῤρσί, οἱ 3 ηδίαηι 4οζθαβ 
ηίοσου, δἱ ατναπη {πίτοθᾶθ ]η/1ΠΙ, 
66 Ὀδί Ίης οἱ ρἰογίᾶ, οἱ αὐ οιπηίθυ5 Πια]ή γεορίταιἶο. 
Θἱ τοις, αιιία θΗἱριίαη δοἱη{]4 Ἰδνίς αορεπά!ί, 

. (ομβάο: ἱπιυου ο οΦἰο γο[τὶκογαβθίὲ Ιηεεηίοπι ΠΑΠΙΠΙΔΙΗ, 
Ῥνοοςδηιο οἱ Κοπφ, θἱ Ιαοιγπις ὀΐυτυα, 
Νοοίυγηῶσιιο νοἱἡοἰιιάίπος , δἱ ἰοΐα5 απιορ οἶγοεὰ Ἠερεῃ. 
10 Ταἱία «υιιέ οαςειαιἰς Ργῷοίαγα τοπιθάία, αιιοταπὶ {ὰ 096, ορίῖθ, 
Νο ἱππαρίηθς αυἱάδιῃ ἀθιθη]οσί αππογίό αµαυαίη ἱω]ίοίες 
ὡστά] πο, οἱ Ριιγαπῃ μηδηίοπα Ἰναβεῦ 85. - Ν 
Όϊ πιαρπὶ οἱ ἰδιωρίυιη οί δρ]τίίαθ αρἰοπάο;. 

γΐτρο, αυμγίυμς εἰς γίτρο, οἱ οσο] 
15 Εἰ [ἴπριια : Ίνσο οηίιη οιπηῖα ἂἆ ροοσἁία ρτοο]ϊνίς : 
Αυτο αγτοοἰς οἱἰπὶ ὑοιίφ ἰαβίάπι δογπιοη]υμ8. 
Τυτρίυις αὐίοπὶ ορίἰα εἳ Ιηφδυἱεῖς ΡροηδμέυΓ. 
ὡαθίί, 681 η ἐλαἱαπο, ἐυἱς 00 ραἱρευσὶφ οἰαυάθηίις 
Οοιι]ΐ, Ώος |4801νος πιοίις οχνπιυ]εηέ. 

80 1 αὐ]α, νου τος ρυαπιίης , οἼδιθὰ (εηθαΡίας, 
Λο 6ογΙΠο ἀθείἀογοίμγ. Ροάές δαροστῦθ αιὐυ]απίος 

60 Ἑκνιέμεναι. Ἱπι. 993 ἑνδιδόναι. 
61 Στεινὑν δὲ διεξελάσῃς. δὶς ἰ165 Ποερσ., δἰοεᾳυθ 

ἱοζεπάμιη βιιρἰσα(μ5 {υθεσί ΒἰΜίς. ΕάῑΙ. στεινὸν δέ 
γε ἑκελάσης. Ὀε]ιο]. διαπεράσῃς. Μία ΜΑΙΕι. νι, 1ὁ : 
.μ:γαίε Ρε αηθισίαπι Ρρογίαπε. 

Τι Εἴδω-ία. δὶο ἰγες Βοερς. Εάῑ{. εἴδηλα. Αῑ π]αυ- 
6ἰ16ΙΗ : οὐδὲ σχιᾶς πόθου τοῦ ἑλάττονός ποτ ἐμθάλλεις. 

Το ΛΙγλη. δὶς ἐγες Ησμρ. ΕΕ. αἴγλης. 
1δ Ἑπίτροχος. πι. 992 ταχεῖα, Φι]ιο]. ἑπάνω 

τούτων σου τῶν αἱἰσθητηρίων τρέχουσα, φιοά εἱς 
/μ108 εεπείδιιε ἱπεο[εῖ. 

ο 160 Πτερόυιτο. Ττος δρσ. πτερύωτο. 
Ἱδ Ἐν γυμφῶσι. [ηί. 9912 παρθενικοῖς. ἱρπί[οαί 

ία οΟ6ΓέέΠάΟ5 ἐν5ε ΟΕἱο5δ Μἱ ρα/ρεῦγὶίκ, ἠηκα»ί ειθή- 
εκίυ (κοάαπε τιμμεα ἐν εεα λέω. Τὰ ΝΙοοίας ἵη ουμ]- 

πιοπί. Οεαἱ. Ώε κουα Ποικλκίεα, ἴνοο νετΏς ροοιἰαῖς 
πιιηεΓίδ εοἱνοιιδ: Τὰ μὲν οὖν ὄμματα οὕτω σωφρο: 
νιζέσθω, ὥσπερ ἓν νυμφῶσι τοῖς βλεφάροις παρθενν 
μον θαλαμευόµενα. 1υιά. Ἐρύχθω. Ιπι. 992 ἀναχλεί- 
σθωσαν. 

19 Μάχ.Ίοις. Ἱια Οοἵκ]., (6 Τδξε. οἱ Οοπιδοί. 
Ῥγλνθ θά1ί. µάκοις. 

δ0 Καἰύκεσσι». μῖ. Περ. χεχαλυμμένοις . 
8Ι Ποθέοιτο. Ἱηι. ἐπιθυμητικός, ΤαΓὰς εἰί » ο. 

Ποθοῖτὸ παρὰ τῶν ἔνωθεν ἀχούεσθαι, ὡς σιγῆ δεδε- 
σµένος, εμέ αμάἰεμαί ἀεσίά εγίμα [αείαί, φκοά οὐνείκε 
»(εμείο δεί. Πὶ ἀπο νειδις Περί Ἱπίγα, ἱ. ης 
βὐ0ἱ. 38, ΡΟΘΙΗ. Τι, πἆ Οἰγιηρίαάθιυ νἰσαίποσι εωὐὶ- 
ἰειι, Υ. δὲ οἱ δὺ : 5ε6 ἵη ρονίετἰοσὶ ϱΓο ἴθματα τόρ- 
νον ἔχει τι, Ιορίίιρ ἴθμασιν Όθρις ἔπεστι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΣΙΟ. 

Νου Ευὶ δἷί πἰτηίο οαγηἱς μαίιιγα ρανον]. 
Τα 1) ᾖ]]απῃ Ωεφίθᾶ8 Πα μαἰέοηο 49ΠΙΔΓ6 
(Νοι οείωι εἱιου ἡίο ἁἰνίηα πιαιιαί αἳ 3τ08, 
Οἱ πιεηίοθ ΠΟΠΗ ἔαπι ἁμσγα «οπιρεάθ ηθοι]!). 
Χου ΓΓ85 οαγηἰ ρἰι16 Φήίιο [γεια γεἱακα : 
Νο ἰ6 δεοΓυ! αὐεὶρίαι, δίομαί(υε γεροπίο. 
Όμγυνα ἱτὸς εἰ δαἱευγίς ἱη[αδίυαι οατρυ Ιυοπίου, 
(«ο8ουπΙθδφιο νἰάο, 18 φιἱά νοδιµίᾳ [αἰίαι : 
Όι εἱυἱ ρτοροδἰίαπι ροάἵδιις οσπίηρυίθ πλοία] 
Βείιις ἰνο[]εηδίς, ρείφ 6 αγ Ἀῃι ἐθηάθγο Ρυ)έΔίη 
Αἱἱ δοιἱέδ 5ιιρογαδ; υὐἱ ρ]οιία Ἰάχ(αο Ρογορἰς, 
Ει ᾗυευιι ή μἱ65 πι]{ο ἱμίογγιρία ἀοἱοτο. 
δἱ μηοιίς, φρα] αι οί ραγν ης οχοἶίοι ἱρηίς, 
Ώυπο ΠΙΕΙ, ΠΜΣ ἑησομίει Ευὶ οσίίοιι5 {ένο 

ε δορίοι, αἰφιιο ργοςςς, ροές, 4ο γγιηιδή το ἀἴστηις, 
Δίυυ μΓανος ομσὶ5 Πποςίο5, ΜοἱΗ81ο δΗΡΟΥΏΙΗΙ 

Ώ Αὶ γοξειη οοιέ6ηθ!!5 41ΠΟ5, 90ἆεβῃ Γθδίης. 
Ταϊία νἱγρίηος δι οριηα ΡΏΔΓΙ4σὰ νέα», 
Οιείς ἔι ϱοο μυά ας δροςίσς ους απιογῖς 
ογροσγοἱ 1Ηἱδοςίς ΛΗἱπιο : 5ο πιομίο ρυἀἰσα 
ἕκςο ἰαυυγαυΐς, νοίυί αἰιί Ἁιιηιηϊς α.ἀος, 
Επουπιηι(ς οἱ Γαὐῖ5 δΙβΟΓΟ ἀοπιίδοις αὐ ἆχο. 

γἱτρο, δἱθ οομ](5, δἱφ οΓὸ αἴηνο αγίθυς ἱρεῖν 
Ύιτρος ΠΔ) ἰπίριις Ὠῖς [αοἰίᾳ οί ἀοεθήθγο γὸσῖο. 
Ερτοαῖΐς ἰαμίηι ραίεθηί 8ΟΓΠΙΟΜΙῦΗΦ αυγδςς 
Τινρίθης οἱ οι] οἰαυάσίαγ Ίαμιις νεγυὶς. 
Οἱ οιίαι νοἰιέ τμ (Παἱα1ο ένα ἠυπηίης οἰαυάς 
ἑμνοίιοιῖς ἀονίποία δείς, Ἱου που 1] 
Ιαθοἰνίς θἰ{πεμίοιί νοδβΙΙΟ Ροςἱ15 3Η10Γ9. 
Ὀἱηυὸ [πο Γοδα νεγηὰ δυ0 ρυἱαηιίηθ οἵπυδα 
Φίο 08 γἰμεία [ογαῖ, γαἱ{άΐδηιιο αγοἰδίιις Ἰαυσηίς, 

απάἰσλμις δις ργο]ῖσα δ/ἱομίία λα]. 
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Ψεῦσται παρθενίης, καὶ ἵθματα πὀρνον ἔχει τι. 
Ῥωγαλέον δὲ χιτῶνα, χαὶ οὗ τρυφέωντα χάρτνα 

Αἴδεο. μὴ σηρῶν χαλὰ νήματα. Μάργαρος ἄλλην 
8ύ Κοσµείτω. καὶ χρυσὸς ἑπαστράπτων µελέεσσιν, 

Ὃν χαὶ γραπτὰ πρόσωπα, χθονίων πλάσματα χειρῶν, 

Εἰχόνος οὐρανίης ἀλλότρια, εἰχόνες αἰσγραὶ, 
Μαχλοσύνης στῆλαί τε καὶ οὐ λαλέοντες ἔλεγχοι, 

Κινύμενοι πίνακες, μυστήρια νυχτὸς ἐνποῦς, 

90 Αἴσχεα µαρμαίροντα, τάφοι χρύπτοντες ὁϊζύν. 
Τῶν ἄπο τηλόθ᾽ ἴοιο, παραστάτι χυδήεσσα 

Κάλλει χρυπτοµένῳ, νύμφη Χριστοῖο ἄναχτος. 

Ὄμματα δ' ὄμμασι µίσχε, λόγῳ λόγον, ἁγνὰ χαὶ 
[ἀγνοῖς. 

ΡΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΛΑΤΑ ΜΟΒΛΙΛ. 

ΛΑ Μή ποτε μηδὲ γέλωτι γέλων, χαι θἀρσεῖ θάρσος. 

550 

9ὸ Ἐκ Υὰρ δη τοιῶνδε χαχὸς µερόπεσσιν ὅλισθος. 
"Ἄρσενα πἀντ᾽ ἀλέεινε, συνείσαχτον δὲ μάλιστα, 

(Μεῤῥᾶς πικρὸν ὕδωρ, καὶ πείθεο, παρθένος ἁγνή ») 
Κἡν χρυσοῖο πέλῃ καθαρώτερος, ἢ ἁδάμαντος 
Στεῤῥότερος. Διπλοῦν γὰρ ἔπι δέος. Εἰ σὺ πέποιθας 
100 Σαρχὶ τεῇ, τίς πίστις ὁμωροφίοις µελέεσαι, 
Μή σοι μὲν χαθαρόν τε χαὶ ἄσπιλον ὅμμα, νόος τε, 
Φρὴν δ' ἑτέρη χεύθοι τι χοὺς , χαὶ πνεῦμα διώχοι : 
Ἐκ σαρχῶν ἐπὶ πνεῦμα µετήλυθες, ἔνθεν ἀέρθης 
Πῶς αὖθις σάρχεσσιν ὁμὸν βίον αἱνῄσασα, 
105 Νυμρίον ἱμερόεντα τεῆς ζηλήμονα μορφῆς | 
Αἰσχύνεις, µή πού σε χεδνῆς φιλότητος ἀμέρσηῃ, 

Μοπυπίητ νἰγρϊπἰίαίεπι, οἱ Ὦῖ 6γοβδις μα ῦθηι αἰϊαιιίά πιοτοιγὶώ]. 
Ι.αοο{35 νοδίοδ οἳ πορ]εεία οαρἰῖα 
Ἡονετέτθ, ποπ ριἱοἰισυπόπι βετ]ουο ἰοχίμγοο. Μαγρασίία 
δὺ Λἰίαιι οτιθί, 36 αγΠὶ {π θΑσυΠῃ πιθηιΏγί6 ϱΟΓΙΒΟΔΗς, 
Οιιαγυπη ρἱοἰῖ τἱείς, Ἱπα 5 ἰογγοδίσῖ5 ἤριπομία, 
αἱοθιῖ ἱιμαρίηο αἱοπα, ἐιγρίᾶ οἰπιυ]λογα, 
[.αςοἰνὶῶ πιοπυπιθµία, οἳ ἰ8οίέα αγριμιθιία, 
Τα] πιοῦῖ]θ8, πιγοίογία ἐἑγληφυ] ποειῖς, 
3Κ-Δ{.5 90 Βριεπάϊ]άα ἀείεσοΓα, βεριοΓᾶ [είογθπι ἰἑοβεηίία. 
Αὺ ἡ Ιοηρο Γουεάας, Υίτρο [οτι εἰ ογηλία 
Οεου]ια ρυἱογ]πάἶπα, (ΟἡΓἱςίἰ! γερίς 6ροηςα. 
Οουἱος οευ115 11Πμ6, δΕΓΠΙΟΠΕΠΙ δθγπιοπὶ, ΡρυΓὰ ρυγὶς; 
Αί μυπα δὴ γἶδιπι τ]δυῖ οἱ αυάαοἰῶ αυἀαοίαπη : 
95 Ἐτ |ις οπῖπι πια] Μοπιπίριις γυίη». 

Μαφουίυπῃ ΟΠΙΠΘΠΙ (ρε, ριδογείπι {μιγοὰυοἑἑαπῃ 
(ΜΙνΓ 841ιὰ απ]άγα, ογθἀθ ΠΗλιὲ, εχδία γἰΓβο), 
Ειἰαπιςὶ αὐτὸ ρυσίος δἳί, οἱ αἀαδηιαβίό . . 
Εἰπι]ος. Ώιιρίεχ οπίπι Ιήο 5θβί ππογ. δὶ ἐν οοηβάῖς 
400 (ανπὶ ἵμο, αι 465 πιεπιυεῖς δίπιὶ Ἰαυίαηήδις, 
Νο εἰδί φαἰάεπι, οι Ριτς οἷἰ οἱ δἶπο πα νίς οου]9 6ἱ πηθης, 
Απίπια Ηἱ6ίῃ ἀἰδδοπα (ογγοιί αἰᾳυὶά οεευ]ἰαί, εἰ αρἰγἰίατη ἱηβοοίδίιτ 
Α οαυπίΌις ἆ ορἰγίαπι ἰγαηρ]αία 66 οἱ ἰμάθ δγεεία: 
Οιοπιοάο γγθιις οαΓηίπῃ οοα/ΠΟΙΙΟΠΘΙΠ Ιάυάαης, 
105 8ῃοπβυπι ἠοάθεοταᾶδ, αἱ (παπι ομρίάι5 [ογιπαπ Φπυ]αίυς, 
Νου γοΓίί, πο ᾳμαπάο ργειίοθυπῃ 01851 ΔΙΠΟΓΕΙΙ δυρίταλαί, 

85 Τρυφέωγτα. Ώιιο Βορᾷ. τρυφἑοντα. (Λλὶ. τρο- 
φέοντα. (00ἱ8]. τυφόοντα. 

86 Χθονίων. πι. 993 χοϊχῶν. 
9Ι Κυδήεσσα. Περί οοἀἱοοθ ἀμο, (Οἱρίαπις εἰ 

(9ἱδίῃίαηιι6 χυδιόωσα. 
ὅ Λόγῳ «ἰόγον. ἴια Οοἱεί. Εάῑι. λόγον λόγῳ. Μος 

ἁγνὰ χαὶ ἀγνοῖς. Ίτες Ἐεμρ. οἱ Οοἱεί. ἀγνὲὸ, χαὶ 
π ἵπι. 992 χαθαρὲ, καθαρά. 

δὸ Ἑκ γὰρ δή. ἵία ἀιο ΒθρΕ. [η οὐἱι. ἀθεγαί δἠ. 
Μοχ µερόπεσσιν. Ομ. ἀνθρώποισιν. 

97 Μεῤῥᾶς. ΑΙἰυάῑέ αἆ τοτδ. 20, ϱ63Ρ. ΧΥ, Εχοἱ. 
Μοχ χαὶ πείθεο. ΏΌμο Βεμᾳ. εἰ (ΟοἱβΙ. ναὶ πείθεο. 

99 "Επι δέος. Ἱπι. 992 ἔπεστι δέος. 
100 Τίς πίστις. ια ΟΙήᾳ. Ἐάῑ. πιστός. Μοχκ 

ὁμωροφίοις, Οοἱςβ]. ὀμοῤῥοφίοις, 
403 Κεύόοι. Βεμᾳ. ἰΓ68 χεύθῃ. Λος Ιἰάδιη οἱ (1οἱς]. 

διώχκῃ µτο διώχοι. 
105 Ἱμερόεντα. Φὶο 68 Ἡεαβρ. οἱ Οοἱκὶ. Εάῑι. 

ἱερόεντα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Νοέ νδγυ σαδί8ΠΙ {6 /ὰοίοβ 65566, βὐρογ)θ 
οἱ ϱγαζεγῖς; ῥΓθδδι6 οδί α:44πι παπι(υα Πίο. 
Μευιυς, (αάφίᾳμς υπ 4υοἀαππιοάο «οΓρι5. 
Ὀυϊγἰἰὰ8 οεἰβίή νοδί6θ Υ6ΠΘΊ4ΤΘ, οαρυίριο 
Ὀοιὶοῖίδ Υνασιιυπι οἱ ἰυχα, 10η δογί0ὰ βία. 
Ογποπίυς ρομιιηὶς αἰἷία, ἀοσοορεπειίτ οἱ ἆυ19, 
Ουυά {μἱρογο δυο οοἱ]αβίγαί οοτροτί5 αγίΙΡ : 
Ηδο , ἱπυ απ, [ὴ5 ΡἱασθαΡΒί, απάτη ἀθρίεία «οἱογθ 
Μιιρὶϊοἱ οδἱ [ασἱος, πιογιδ]ίφιὸ αγίθ πια π(θ 
Ουπαάίία, ο]εείῖφιιο αὐ ἰπαρίμο ιωσρίς πιβρο 
Ε]ρείία., 8ἱσβ{ΙΙΗ Ρ)οάθιιδ δἱιό νοςο Ρυάοτοιη : 
Ὑινεπίον ἰαυυ]ς, πΥῖοτία ποςἰῖδ ορας», 
Εχιογπεηιο ηἰίθιις ἰαυες, Ρι]ο]υπ](θ δοριἱογαπι 
Ππίσγμο [είογθ Πιλάεης οἱ δοτόυις αἰγὶς. 
Α φυἱριςδ, ο νίτρο, Οὐσὶδέυπι φοσεία πιατ]έώπῃ, 
Οµαπ ἀοςος οἑομἱέυς ἀοσογαί, 4181) {οςἱᾷ γεηιβίἰας, 
Εειο ργουυ!, (µΓρθπιᾳυθ ογηαίυη α 6ΟΓΡΟΓΘ ρο]ἱθ. 
Ἱπιίμα ἰαμήπίθις, γογυῖς «οπ]υπᾳῖϊο γοΓ}α, 

Ῥλταοι. 8. ΧΧΧΥΙΙ. 

Ἑ Ριγα (ΑΠΙΕΠ Ριγὶφ: ποῦ νἶδυς Πἱδίρις ἁυίεπῃ, 
ΑιιάαεἝδαυθ 4ΠίπΙο5 αυάαοἶθις αἰῴιο ργοίοτνἰ. 
Ηἰπο οἰδηίπη ΗΠΙΔΠΟΘ νοριὶρία Ιστία [αἱμης. 

Α οιιποβίβ αὐφοθάο νἱτῖς, 5εὰ πιᾶχίιηε αὐ 1ο, 
Ύΐγρο, συνείσακτον 4161) Πο 4θ ΠΠΙΟΓΘ ΥοζπΙΙΘ 
αν πλ αἰ, γίνρο, Μεν δβἱθὶδδίηης ἀι1η/8) » 
ΦΙΓΙΜΙΟΓ [ο 11σσαί δίὲ δ4χο , ΡΙΙΤΙΟΡ α1ΓΟ. 
Ναπιαιο ἀωρίεχ πιοίις 68. δἱ {6 ΠΗ1ιοἰα οαΓηΙ6 
ΕΠΑ! ἱπιγυρίάαιη, (αυἱ5 επ ϱομβάεγθ πιοπιυγί6 
Λιςίι, αιιῶ ἰεείο Φ6ΠΙΡΟΓ οἰαμάυμίς οοάθιη 1) 
Νο εἱυἱ ρυγα αμἱάθιη δῖῖ ποης, οε]ίᾳας ριάἰσ, 
ουρά νογδµία ἱοραί αμἰάιιαπ] 11θης αἱιθγὰ οαΓΗἱ8, 
ρε ασις ηοσοξ Ρασειὴ ἀι]εειπφυθ μἱοίεπι. 
Εκ Ανυποἱ δὲ δρεγαπι ηιΙσγαςδίὶ «οΓροἵ6 μηθηίειη : 
αγ γΓδις (6ΠεΓΦ ΙαάάδΗΦ εοηδογΗα ο8ΓηΙ6, 
εἱδογυπι ἠθάθοοια5 ΘΡοΡΙΗΙΗ, αυὐἱ ἱεᾳο ἐυατη(υ9 
Μιτίθος αΠοςιὰί [ΟΓΠΙΔΠΙ, π6ς δμςιηεί υ)]μπι 
Πναίεπι αἁ]αηρῖ } µθο {6 Μιπος οοευραί 116, 

19 
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Ὡς ἑιτσὴν , σχάνουσαν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι πόδεσσι | 

Χριστὸν ἔχεις ἀγαπητὸν, ἀπόπτνυσον ἄνδρας ἅπαντας. 

Τί χρῄζεις ἐπίχουρον ἔχειν χατέοντ᾽ ἐπικούρου 

410 Πῶλοι μὲν πώλοισι φίλοι, ἔλαφοί τ᾽ ἐλάφοισι, 

Καὶ φῆρες ψήρεσσιν, ἁγνῷ δέ τε τίμιος ἁγνός. 

λλλ' ἔμπης χαχόμητιν ἀλεύεο, µῇ σα δολώσῃ , 

Καὶ πινυτόν περ ἑόντα ' σοφοῖς δέ τε χαὶ πλέον ἔχθει. 

Πολλάχις ἐξ ἀγαθοῖο χαχδν πόρσυνε χαὶ ἐσθλοῖς. 

41 Νῦν φάος, εἶτα σχότος, ἔνδον µόρος, εἴδαρ 

[ὕπερθεν, 

Καὶ σαΐνει γλυχεροΐσι, καὶ ὄλλυσι χευθοµένοισι. 

Πολλάχι μὲν συνάχειρεν ὁμόφρονας ἀλλήλοισι 

Α Πνεύματι, καὶ φάος ἦλθεν, ἐπωνυμίην τέ Υε σεμν]ν, 
Τὴν ἀγάπην καλέουσιν, ὑπήλυθεν. Αὐτὰρ ἔπειτα 
190 Ἑκ κραδίης ἐπὶ σάρχας ἄγων πύθον ἑγγὺς 

[εούσας , 
Ἡ πῦρ, ἡὶ πυρὸς σημήϊῖα λυγρὰ δίδωσιν. 

Εἴ τοι μηδὲ πυρὸς σημήϊον, ἀλλὰ τάχιστα 
Πλήξεις εἰσορόωντας. Ἑτοιμότεροι δέ τε πάντες 
Εἰς χακίην τελέθουσι. Ῥόος δ᾽ ἐπὶ πρηνὲς ὁδεύει. 

19ὔ ᾽λλλὰ δόµος, χαὶ εἶμα, τρἀπεζά τε, ἁδρανίητε 
1 ἤραος ἀργαλέοιο, τόδ' Ίγαγεν αἴσχος ἀρωγόν. 
Χρύσεα χαλκείων διαµείδεαι, εἰ γανόωντος 
ντὶ βίου μιχρὴν χαὶ ἀειχέα τἐρφιν ἑδέξιω. 

Όι ἀπρίίοί οἱ οἱαιάἱοαηέὶ αἱτοφιθ ροάε } 
ΟΗιγδέαπι [ιάῦθ αΠΙΙΟΙΙΏ , Τ6βρΙίΙ6 9Π1Π69 ν]Γύ8. 
Ου ορ8 ἰιαυθθ αἀ]αίογθ, ου! αἀ]μίοτθ ορις οςί } 
110 Θιπί αιἱάσπι ρυ1116 ρυ[ὶ απιἱοὶ, οἱ οογνὶ οθετἰδ, 
Ειἰ οιμιπί δίαγηίδ, θὲ ἃρηο οπαγιι οδί 4ρηυς. 
ορ(ὶ (α1116Ώ ΙΙίαΠ1 οοΠΦΗΙΙΟΓΘΙΠ Γ1ρ6, πο ἰο ἀοἱο ἀθοῖρίαιί, 
Ουααινίς ργιιάθης οἷθ; Ρίι8 θμίπῃ οδ1έ δαρἱθιίθς. 
Όιορο ϱχ Ὀομο ππαίαπῃ αηδοπ]παίαρ οἱίδια ργοῬίφ. 
115 Νυπο ἱας, Ρροδίθὰ (θμέῦγ; ἰπίὰς ΠΙΟΙ5, 68904 5«Προγῃο. 
ΒΙαπά]ίαν ρου ἀμ]οῖα, οἱ ρες οεευ]ία ρογηἱοίδια αΠοτί. 
Όρρο οοπρτγοραί υμαπίπιος ἰπίέρ 68 
ρίγα, οἱ ταχ αἀνοπίε, ας δαῦ νοιθγαυΙ! «οβποπηίο, 
Οιοἆ Ασαροη νουληίέ, ἀολίεδοίι. Πασδις μοδίσᾶ 
4940 Ἐκ οονάο ἵη 635Π68, αἱ: Υἱο1ς δΗΗηἱ, ΔΙΠΟΓΘΙΠΑ ΦΙΛΙΠ, 
Αιὶ ἰσπαπι εδ1ί, αἱ ἰρηίφ ἰγὶδίία οἱρια. 
Οιιοάἆ αἱ ο Ιᾳιῖς αμἱάδια θἶζηα, αἱ οἱἱδδΙ119 

37 Ομἱ νἰάρηί, 4 ἵο ρογομἰθμίις. Ῥαραίίογος 411 ΟΗ1105 
Λά πιαἑέμα Πιοπίμὴ ρορ ἀθο]ίνο [εγεῦ. 

495 Αι ἆοιμια», δἱ νοδιἰιπθδηίαπι, δἱ Ππθιδα, δἱ ἱπβγηιίας 
Φρποσίυί μιοἰαδία, ὧοο ἀθάθοις ἵπ ααχι]ίαπι αά ἁαχογυλί. 
Αιτοθα φγοῖς ροτιηυίαβ, δἱ δρ]θιάἰά 1000 
γι ἰονειὶ οἱ ἱμάροοταπ οὐἱθοίδ]οιιοιΏ θμ5οἱρίδ. 

100 Κεδνῆς. ΕάΙί. τιµίας. 
409 ᾽Επικούρου. Όιο Βερρ. οἱ (Ορ. ἐτικούρων. 

Ὀοἱβ]. ἐπιχούρῳ | 
419 Κακόμητι». Οοἱδ]. οἱ αΠι16 Πεμ. δολόµητιν. 
1160 Γ.λυκεροῖσι. Ώιο Πορμ. γλυχερῇσι. 
119 Επωνυμίην. ία τοὶ (μγρὶςδίια, ἱοηοριϊθαἰ- 

ΠΠΝΠΙ ΠΟΠΊΘΠ ἱπιροπευαηί : ἀγάτη ΜΔΙΡ(19 οἶια! ἰί4- 
(εΙΏ θἱρηίβοαί, 4ο Ρτο οἁδίο 6ἱ δλιιοἰ0ο ἈἴΠΠΟΓΦ Ρτο- 
ρεῖο αοοἰρίτιγ. Ηίπο αβαρᾶτα ποιμίπαε αρρείιαυα- 
ία οουγ]γία αι οι τη Εος]θνία ες οἰναγίίαίο ϱὲ- 
Ἰουταῦαμίαγ. Ποο νογο ἴοου Ρος ἀγάπην, συνείσαξις 
]α (Φάα «Ἱρηϊῆοαίατ, αἴἷια ΠΟΠ 5ἱηθ Ππᾶρπα Ρίοσίὴ 
οπιπἰιπι οΠεηςίοπθ, εἴ {ηρεηίί ΕΒοοἱοδὶῶ ρτοῦγο ιο- 
πλομὶ αμἱάαΠ, αιί αἰίοᾳιῖ ο ηδαίμυ1 ρτο[εσαἰ, [ο- 
ηιίηαφ θἱϱὶ σοπήΏογηαἰθς αἀ]ιηρευαβί, 4ο ἑωτρίςςι- 
1) 411 Παης νἰί βουἱθἰιδίθπι ἀγάπην αΡβρε]ίατθ 1101 
γοιοναμίας, Ὑἱγ [ομμίπαΠῃ, ου] 44 αθίαὐαϊί, αφί- 

ρείαπι, [θη1ἱα Δ{6ΙΠ ντ αφαρείµπι Ποη]ηαυοί. 
Ώυ 9γηίἰφαοιῖς οἱ αρδροίίθ οχσίαί ἀοοιἰθαἰταὶ λδυιὰ- 
(ος1ἱ ἀϊδᾳἱδίεῖο, ἵπ αιἰιὰ εφ πἰκασίογκ! εἰ αθαρείαταια 
οεἱρίηθιη γεροί{ α (οπιροτίοις Ογργίαηἳ, αι Μί- 
ἰαμίθς ουσ] δαοσῖς γἱγρἰπίὺιμς εἰογίοῦος δεριῖίς ϱ3500- 
ης8 τοίθνὶ οοποΙογῖ!, αμ Πίο ΕηΟΓΏΟ ο0δτε- 
γυπίέ, αυθγεία5 νίγογαπι ργοῦοτυπι αἱ νους οἱ οοῇ- 
ριῖς γουἰαπιαγιηίέ, Δἱ16 δχοιιδαουηεδ α αγηἱολα 
αὐμἰλ]ίας ἀῑδκοίνίε. Τίάο Απεεάοία στωεα, οῑία Β.- 
ἰαγίί, {η-45, αἱ. 1709, ραρ. 21δ. 

191 ᾿Οδεύει. Βομ. 992 ὁδεύσει. 
425 Δόμος. δὶο Ἀλυεηί Περίυς 69, ΟΗἱρβίδηυς οἱ 

Οοἱδίίβηιις. Εάῑί. δόµοι. 
127 Χρύσεα χα.χείων. ΛΙιιάϊϊν αἁ Ἡοπιοτίουν 

(Θα μοιὴ, φ] Ρος νεεοτἑα αυἲθα 4ης αθγοίδ οσαι 
Βἱοπιεάθ ρογπιι(αγἰξ. 1ἠἰαά, νι, ν. 205. Εὶά. γανόων- 
τος. ᾗμί. 993 λαμπρυνομένου. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ΝΑ ἰαμάδιη ΙΓαἱΗ5 6αςτο ἴ6 Ρεἱνθί ΛΙΠΟΓΟ ̓  
Ὀιροις αα1η ὁπρ]ίεΙ ερπδρεείεί ρορίίἰο εἰαια!ὴ ὃ 
Ολτίδίαν αἱ λογο εἱ ἡασγαί : πο Γυτωα υιτ]1ς 
Το Ρρι'ώμιαί, οἱ ΠΙθάίΟ δυάθηι αἰυί Ρυοίοιυς (σαι: 
Πμης αχἰ]]ο φἱά οριι5 Ευἱ , ἀῑσ 3βο, αἱ ΠΟ 
δυ/Ποἰι Ίρδε δίὺι, 6ο ορες οοπη αγ βίο λ 7 
Ομαγιδοφῦο 4άπΗη Υἱς δἰί θα υ.15, οΕΓνο 4 ποφάς οουνἰ, 
Ει οιυγυί δίηγηῖς, δἱ νὶγ Ρρίας οργρρἰαδηυθ 
Εσνορίϊν ρἰεἰαἰὸ νγῖδς ἑαμίο ἱρδα οὔδνοτο, 
Νο ία, ιδ ένν18 ρευομίοιη αμ ηοι16 δασ1ςοΙΗ, 
Αιιΐῦυς αίᾳο ἀοἱἰδ {π [γαιάσια Ροριναναί ἠυφιΐν. 
Ναι σι Ἁνίοίὁ ΔΗ{ο8 ὑε]]ο ἱηδοςίαέιιρ 4ο1105, 
Εκηιο ῦοπο ρέ/5.ρο ὑομίθ Πιαία δι) άοἱα5 αἴοςί. 
Νυμο δρἱεηάει, ἰομευγί5δ πΙΠΟ εδ αὀορυγιής ορασὶς: 
Μου» ΡἵΥΙΦ ἱπίδγίως, ἀυ]οὶδείιηαφιιθ 6664 δὐρόδΙηυ; 
Μιαμότυ8 ημἱσοί,  ἰθείο ρεγπἰίᾳα6 νυµμοµο, 

Β Φᾶρο αΠ]μιὶς οἱ πιεπίθ ραΓ65 οο[ορίέ ἑω βΏ 1η, 
Ει Ιαοἱδ δμοσίειι Ργβ 6ο ἐΗ1ὲ, αἰᾳυθ ἀθοογιαΠὶ 
(υρπομιεηιίη Ασαβες δέ: πιος οδ[Ιλάας Οἵωυδαυ 
Ετ αµἱμιο 4 «άΓΠο8 γἱοίηας Πδσεξ 1Ώογδ, 
Ει Παμμασι απὲ Πάλης» (γἱδφδίνηα δἱδυα τεἰ]α σι. 
Ὀιφιιο Οἱ ΠΛΗ μοι δἱρηα Ιργοβδθίε υἱἱα, 
Αι εεἰευ ἱρδα (11ο Ιοία]ὶ ρεοία5 ουγιῖπη 
Ὕπ]πογο ουπευίίεδ, η {ο φιιἷα Γίπα ἔογᾳισπι. 
Αά νἰυὴ βἰηἰάθια [ο γ ρροοἱἑνίαδ οιΠιςς: 
Νοη 5ύοι!5 αὐ ῥοί Ρτουα 5οἱοί αρίαἰδδίαιας απησῖς. 

Λι ἀοιμά6, Οἱ ΠΠΟΗ54, οἱ νθνίῖ5, ἐΕἰδίίδαιια δοηοοῖας 
ρα κας ανασα αυῦἱ ρηεἰοχίέὴγ ἰνεί. 
Μακ ος η η 1λῖ5 ῥδῖ ηιωέὰ5, 4ο (Θετο, 
οἱ γΥἱίῶ οἰδιΟ Ρογ[ιδίθ Παμ1ίης Ρ4ΛΥΥ 28 
1μδα νο]πριαίος ργ/0γ8 Πιπίμιθαιιθ ἀθορμίςς. 
Νοη εἰ] θἱ ϱγαηάες αιγὶ ἀοιανίδ 4ρδΓνοςῬ, ἳ 



ὅδο  ΣΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΑ. υ0 

005’ εἴ µοι χρυσοῖο, χαὶ Ἠλέχτροιο τάλαντα, 

100 Καὶ πεδία χλοάοντα χαὶ εὑρέα πώεα δοίης, 
Καὶ δόµον αἰγλήεντα, χαὶ ᾽Αλκινόοιο τράπεζαν, 
0ὐδ' εἴ µρι βίον ἄλλον ἀγήραον ἀντὶ παρόντος, 

Οὐδέ χεν ὣς λιπόχριστον ἐγὼ βίον αἰσχρὸν ἑλοίμην. 
”Αρτος ἐμοὶ στείνοιτο, ποτὸν τὸ ὕδωρ ποθέοιτο " 
105 Φύλλα συχΏς μ', ὡς πρόὀσθεν ᾿λδὰμ Εὐάν τε, 

καλύπτοι 
Καὶ σήραγγας ἔχοιμι πετρῶν δόµον, Ἡ τινα φηγοῦ 

Κευθμῶνα, σχέδιόν τε βίον, καὶ θτρσὶν ὁμοῖον 

"Ἡ τινα πὰρ πυλεῶνα βεθλημένος, ἄχθος ἀρούρης, 
Ανδρὺς ὑπερφιάλοιο, πένης, χαὶ Λάταρος ἄλλος, 

110 Ἔλχοιμι ζωήν τε λυγρὴν καὶ σῶμα πονηρὀν. 

Νῦν τάδε, χάσμα δ᾽ ἔπειτα, χαὶ ἄντιτα πάντα τὰ 

| [τερπνά. 

Νοη δἱ η μἱ αιτὶ οἱ οἱοοίγὶ (αἱοηία, 

Α Σοὶ χόρος. ἄλγος ἔμοιγε' μιχρὸν, χαὶ πάντα λέλασται, 
Ἔν πάντες μετὰ τύμθον, ἵη κόνις' ἴσος ὁ χῶρος 
Δμώεσι χαὶ βασιλεῦσι. Τὸ δὲ πλέον, οὐχ ἀϊδαο : 
140 Τοῦνεκα μήτ' ἀγαθοῖσιν λαΐνεο τοῖς παρεοῦσι, 

Μήτε λίην μογεροῖσιν σαι φρένα τοῦδε βίοιο. 

"Ἡ γὰρ ὁμοῦ τερπνοῖσι καὶ ἄλγεα πάντ᾽ ἀπολείψεις 
Οὐ μετὰ δἠν. Τί δὲ μαχρὺν ἐφημερίοιο βίοιο : 

Ξεῖνος δ᾽ ἴσθι πάροικως ἐπ᾽ ἀλλοτρίης χθονὸς ἕρπων 

1050 Ἔνθεν ἀναστήσει σε θεὸς ἐς πατρίδα σεῖο, 

Μικρὸν ἀεθλεύσαντα, πόνων δέ τε μεῖζον ἄεθλον. 

Καὶ σὺ φίλοις τεχέεσσιν, Ἰωναδάθ ἔξοχε μῆτιν, 

”"0λ6ον ἐπισπεύδων τὸν ὑπέρτατον ἓν µερόπεσαι, 
Τόνδε νόµον μῦθόν τ᾽ ἐφθέγξαο: « Παϊδες ἐμοῖο, 

19ῦ Δεῦτε, πατρὸς δἐξασθε τὸν οὗ πόρε πλοῦτον 

[ἐμοιγε, 

120 Νοη θἱ νὶτιάθθ αρτος οἱ Ιοία Ίμψογα ἀειογίς, 
Γι ἀοηνπι γομ]οηίόΠα, 6 Αοιοί ΠΙΘΗΡάΠΗ, 
Νοφιιο οἱ αιδί ργο αυ ΑΙ γἰιὰ ἱ81Ώ 5οπἲἱ εχροΓίοπι, 
Ιάθτεο ἰἐμτροπι γα, Πγὶςιὶ ἀρδοτίογ, οἰορθείιῃ. 
οί ΠΗΕἰ ραΠί5 αγοἰῖ5, Ρτο ροῖι 4η. ποπιἰάσπι αὐπάσηςς 
150 Εοῖῖα Ποί 16, ιξ ο ΑάαπιάΙη οἱ Όναπῃ, ορεγίαηι: 
Ώοπιάπι Ἠαῦδαπι Π6δυγὰς Ρδίγατυα, οί ααυαπι [αβί 
ΙΓ αιεὔγδηι, οἱ τἰίαιὰ θἱπρίΐοθιη οἱ [ου θἱμι]ίοιη : 
Αι αἱ αηυα. απ σαι γ)ηὶ αγγορρη(]ς, 
Τεγγ ροηέ!!5 6ἱ Ρ4ΙΙρεΓ Ίά06η5, οἱ αἰίθτ [μασατιδ, 
140 γἱίαιη ἐρίδίθιη ἰγα]απι οἱ οογρυ9 ἱΙαηραάνιη, 
Νυπςο Ὠσο, Ροδίεα δερυἱογπι: Ρῶπαςαυθ ἀθρυηπί οἵηπες γοἱαρίαΐίοφ. 
Τυὶ δαἱοίαφ, πι]η! ἀο]ος: Ραυἱο Ροδι οιηπία οὐ] ἡνίοπί ἁλιμγ. 
Όπυπι 9ΠΙΠΘΕΒ δύμλή5 ροδἱ ἑηυ]ήπ, "πυς οἰμίδ; Φαα]ὴ5 Ίουιιθ 
Θογγὶς εἰ τερίυμς. Οιιοά βιιροτθςί, ποπηο ἱπ[εγηις ὃ 
140 Ουὐ0610σ4 Ποο ργᾶςοπίἰα {6 Ώοπα ορἰοοίθηῖ, 
Νθο ναἰάε απίηιαϊῃ Ἠι]ις γἱί αἀγοιδα (Γαπραη6. 
Ναπι στ υἱ ουπι ]άομπάϊς Π]οἰοθία οπηπἰα ΓοΙΠαμ6Β, 
Νοη ἰία πιυ]ίο ροδί. Ο]ά οηίιη Ίοηρά[η {π Ἠαο πιογία]Ι νέα Ἱ 
Πρερες ος οἱ ρέτορι]ηιι5 {η Α{ίθῃᾷ ἰΘΓΓΑ ΓΘΡΕΗς : 
150 Ιπάθ ἰο Ώθιφ φμ5ο]ιαδίέ η ραἰτίαπη ἰσα1π, 
Ροριᾳυᾶπι ΡαυἱΗη οθγἰανθεί; πια]ας αἰιίοπῃ Ιαυοσίυμς ργφηιῖσπι. 

Ει ἓιι (115 ἁναγὶςρίμηίς, }οπαάα Ργυάθεηίία ἱηείᾳηϊς, 
Ώιπη ἁἰνίείας, ααἱρας μἰ εί] ἵω παπί Γεβυς ργβδίαπέίας6, Ρά5ατο κάρα, 
απο οἷς ἱεροιἩ δἱ 6εΓπποποπι ἀθάίςεί : εΕΙΙἰ πιοὶ , εἰα αφἰίς, 
155 Αοοὶρίιθ 4 ρ8ἱτὸ, αᾶ5 πεο πιλι!, πος 11 πΠᾳ μασ βΙἰο ἱεπος 

160 Πώεα. Ἱοβρ. ἆμο ποίµνια, Ε0ΡΙΟδΟδ ϱΤεφΦεδ. 
154 Τὸ ποτόν. ἴια Περ. 90950. ἵπ εὐἰ. ἀθθςίὶ τό, 
457 Κευθμώνα. Βερ. {9 χευθμῶνας. 
1140 Λλυγρή». Όμο Ηδμρ. λυπρήν. 56µοΙ. 99{ ἐπι- 

πονον. 
141 Χάσμα. Βδιρ. Ἰϊπ. Ἡορ. 951 οἱ Οοἱξ]. τάφος. 

Μος ἱἱάθπι, ἀντὶ τὰ πάντα τὰ τερπνά. 81. ἰἶπ. τε- 
µωρίαν ἔχοντα. Ππί. (υἱ8ί. τὰ τερπνὰ τῶν ὀδυντηρῶν 
ἀντίθετα. 

{43 Μικρό». Βορ. ὅ9 πικρὀν. 
140 Μογεροῖσιν ἅσαι. Βορ. υητ5 μογεροῖς ἀνιά- 

σῃς. δρ. Ιίπ. λύπῃσι, 

ΙΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Εἰεείγτυπιαυθ ΠΙίεης, ΙΠΙπιεηδαφθ Ἱπροτα {οι 
ΕΙ Ιαίας γοδίος, οἱ «ρἱειό]άᾳ ἐθοία, δἱ]αιιο 
ΑΙεἰποί Τοβί5 ΙΗΘΗΦΑΙΩ, ΠΟΠ ὀΦρηίφιιθ νἱίᾷ 
Αἰιθγα οἱ ἀείαν γιιροῬδ:ϱ ἱρυανα δεηεοῖςς, 
ἱ6 ἵαπιθιι απιρἰθοξαγ ἀθ[οΓΗΙΘΠΙ οι ἱμ]πο νἰίαπι, 
ΤυτρίίεΓ αἰαιιθ νο] ὁεδοτίο νίνοιο Ομὶκίο. 
Εκίσυι η)λή δἱὶ ραμἱ5, δἰυί ροου]α Ιγπιρίις, 
Ει πεις [οἡἱ5δ, ριῖμιος νο]! 8ηίθ ΡΑΥΕΠΙΟΒ, 
λΐο ἱοραί, οἱ ΥΙ1 οοἵριις εουνο]ναί απῖοίν, 
Λο μηΙμί δἷί (υαάδιι (οσο νίοο 6οπ6ᾶνα Γ1ρ68, 
Λυι [αρὶ Ιαίουγς δἷί δἱιπρίος γ]ία Ιονίδφμο, 
Αιαιε [6υῖ6 µγοιθι6 θἱπιὴΐς; γοί α αἰγία αἱιράδπη 
ΠὈ]ν]ιὶς {ρ5ο Ιαέθης. ΙΠοοπιιποὰ δασεἰηα (γρ, 
Ραμροτ οἱ υἱοθεῖραν ρίθαιις, ἰβπρυθηιία πιθ γα 
Μοωτοηίθιηηιιο (Γαία γἰέλπι, Ιοίαφιθ γοίδεία!η. 
[ία φιιἀειη {η ἰδγσίβ: ροςί γογο 6παβπιὰ ρτο[υπάυω, 
Αιαυθ νο]µρίαίθ» γἰπάεχ τορυδ οχορίἰ 9ΠΊΠ6Φ. 
ΒἱΦ ραΐμτο ἴὰ γθηίΓδ. Ππιθ0ς ἀοὶος οδουρεί απίας; 

ος 

| «0 πο, φσψε . 

Ὦ Οιηπὶα ροδι ραι]ο πιειιογὶ ἆρ ποηίθ γουθἀθῃί. 
Ὀάνη 9Π1Η65 ογἱππαδ (πηι]αίο οογροτὀ, Ρρι]νί6 
Ὀπιφ, οἱ Φηιια[ῖδ Ιοε16 686ἱ, βεάθδηυ6 ρα γλία 
Πουίρις οἳ θοτνῖς ; ἔδγγδιμ ΡτορθΓαΠ15 44 "πα. 
Θθιιοσῖνοᾷ πθο ἴ6 ρ'ᾳδεηιίδ οομηοάα τσι 
Πυνηχοάίος οὐἱθοίθηῖ, 19ο Γωγδι!ς ἰγβί] [Γαηραϱἱ, 
Τε]φι]α ᾳιἱρρο Εδί δι! οἱ ]αευηάα Πθςθ88ὸ ος 
Ιἠπαιθρα όμοίὰ υτενί, ααἷά οΡίιη, ηιἰλιὶ ἀῑοίίο, {οῦ- 

υΠλ 
ἥωο ποογίδ]]φ λαοί (πίοφμο οὐηοκία νἰία Ἱ : 
Ηοερες ος Ἰ9 μήφθε” ι'“στίοιά οἱ ἰαρο]α ἔουτα : 
Ῥομί τοτο αἱ ραιτ], ο αρ /θηι 
Το γευοὶ {ω [γα λ. Ἡ 
Ργρριῖ]α ουπί ροττι- Α΄ 

Ταφαθ θέλη, ὂ4 ποπίο, 
γήιαιη, αὖς πα 
Λορθἰόεᾶης ηκή 

.- 



σοι 

Οὔτ ἄλλῳ στὸ παιδὶ πατὶρ φίλος, ἔμπεδον αἰεί. 

Μὴ δόµον οἰκήσητε περίγρα τον µελέεσσι, 

Μὴ γαίην ἀρόσητε. Τί δ᾽ ἄμπελος Όμμιν ὄνειαρ; 

Ἐν σκηναῖς ναἰοιτε, µέθυσμά τε καὶ γλυχὺ πῶμα 

1600 Μή ποτ) ἐφ᾽ ὑμετέρῳ λαιμῷ, μὴ, τέχνα, χέοιτε, 

λλὰ θεῷ ζώοιτε, θεὸν δέ τε πλοῦτον ἔχοιτε 

Μοῦνον, ἀεὶ ζώοντα, ὁμο[ῖον, ἀστυφέλιχτον.) 

ἝὩς ἄρ ἔφη ᾽ παῖδες δὲ πατρὸς ἑτέλεσσαν ἐφετμίν. 

ὑἶδα δ᾽ ἐγὼ καὶ λαὸν ὑποσχεσίης ἐπὶ γαῖαν 

165 Ἰέμενον , τοῦ πρόσθε πυρὸς στύλος ἠγεμόνευε, 

Καὶ νεφέλης ἕλχοντος ἀσημάντου δι ἑρήμης ’ 

ῃ πόντος ὑπόειξε, χαὶ οὐρανὸς εἴδαρ ἔδωχε, 

Καὶ πέτρη βλάστησεν ὕδωρ, ὁ δ' ἐχάσδατ' ὀπίσσω 

Κὐρὺ ῥέων ποταμὸς, χαὶ ἥλιος ἔσχεθε δίφρον, 

ο ΟΠΕΟΟΠΙΙ ΤΙΕΟΙ,. οληνινύΝ ΒΕΠ 1. ΤΗΕΟΙΙΟΟΙΟΛ. οι. | 

Α 170 Καὶ παλάμῃσι τρόπαιον ἀν]ρ ἕστησε ταθείσαις 

Σταυρὸν ὑποσχιάων , πίστις δ᾽ ἐπέδησεν ἁχωχάς. 
Ἠλίας δὲ χόραξι τράφη, χαὶ γραῖαν ἕθρεφε 
Σ,δονίην τυτθῇσιν ἓνὶ ψεχάδεσσι βίοιο, 
Οὔ ποτέ Υ᾿ ἐν πενιχρῇ σιπύῃ λήγοντος ἀλεύρου, 
175 Καὶ χεράµοιο βρύοντος ἀεὶ τόσον ὑγρὸν ἔλαιον, 
Ὅσσον ἀφύσσετο χερσὶ φιλοξείνοιο γυναικός. 
Ἑδραῖοι δέ τε παῖδες ἑὴν ποθέοντες ἑδωδὴν, 

Ὄψφρα κε μὴ βασιλΏος ἑνὶ χρανθῶσι τραπέζη. 
Ασσυρίης καθύπερθε φλογὸς χαίροντες ἔθησαν, 

180 Ἔνθεν ἀναφύχοντες, ἓὰ πρὸς δώμαθ᾽ ἴχοντο. 
Καὶ Δανι]λ λείουσι ῥιφεὶς βορὰ µαινοµένοισιε, 
θρέψε μὲν οὔτι λέοντας, ἐπεὶ χέρας ἐξεπέτασσεν, 

Δερίτν δ᾽ ἑνὶ χερσὶν ἑδέξατο δαῖτα προ» !τονυ. 

Αεαιθὶνιέ ραίες, ἁγίτίας, 1η ΟΠΊΠΕΘ Ένυπ] ἰαυ]]ρ9. 
Νεο ἆοπιος ἰηοο]αίὶς οοτροσίδας εἰτουπιβογίρίας, 
Νου ἰδογγαπι αταιῖδ. Οιυἷά γος )υναδέ γ)ῖ5 
Ἱη (αὐὑθγπασυ]ῖς Ὠαῦ]ίαίθ; πος ἱπεῦσίαηίοπι, ποο ἀμ]σθπι Ροίσιη 

ια κ, 400 γοριτο υπαιαπι ρυτή, πα, ἱη[απά]ίο. 
Νεά Όεο γυἱν]ίο; νουίδᾳυ9 Βεις οἰί ἐπδδαγς, 
Οι] βοἶμς 8επρος υὶνίὲ, 86 ποιο πυίαρὶ, πεφυου ἁυ[ογτὶ ροίεςί.» 
Φἱο 1] Ιοομίμβ: ΕΠ νογο ραγεηίίθ Ιμρετίο ραγοηί. 

Νονί 6ᾳο οἱ ρορυίαπ ἵη ἵδγγαπι ργοιιὶσθὶοπί5 
165 Ργοροταπίοπι, ουἰ ἂάσ εΓγαί οοἱυιηΠὰ  ἱρπίς ἀηίδεεάεηΒ, 
Ει πυὺθς ἀοάμοθηβ ροτ ἀεδετίσιη νυθαιὶρἰὶς 6ΔΓΕΠς ; 
Οι ορθδῖἰ πιαις, οΦΙπιηαιιο εδε8ηι ἀθά Μ, 
Ει ρείτα αφυᾶΠι θεαιυσίγ]{, τεοθβδἰίᾳαο ΓείΓΟΓΡΘΙΠΗ 
Ἱιπίο Πμεπφ Απιηίς, φυὶἱ ουγδπ) ἱπηουῖε; 
110 ΤεορδΙπιηυε νἱγ δρεχῖι εσἰθιιδἰς πια ίθιιΒ 
η [ογήαιὴ οραοίς, Πάςδφε Ποςιἱἱεβ ρἰαίοθ εοπδἰτηχἰ. 
Ε]ίας α οοτνἰ5 πι γ]ίως οδί, οἱ 4η ἱπ1 μτίνἰέ 
εἱὰοπίδπι ρα τν» αά νἰίαιὴ φιδεπίαπάαι ᾳιεί5, 
Νιπαμαπι ἀο[βοὶαεπίο ἱῃ Ρδµροτο ἀαἴσα [αΓίΠή, . 
4 7ὸ 96ἱ11ροξι16 11γίθο ἑδμίμπι οἷοί δελ γ]θηίθι 
Οιιαπίαιυ ἠααν)ουαηί ηλωἱορίς ἠονρίίυπῃ απιαη(]5 ΠΙΔηΙΙΝ. 
Ηευγα] ριετὶ ἆμπι δαὐπι οἶθιπι ἀθείάογαηί, 
Νο τορίθ ΠΊ6ηΘὰ οοΠΙΔΙΙΙΠΑΡΓΕΟΠΗΗΣ, 

18 
ο. ΠαΙΠΙΠΔΠΙ ΑΦΦΥΓΙΑΠΩ ἀἱἰάσγθς οοΠκοοπἀθγυέ, 

[ηάς γο[υὶρογα(ἰ 1 ἆοπιοῬ δις του αηΐ, 
Ὠαπ]εἱ Ιεομίυυς ργο]οείΙ5 655 [υρελίίδς, 
Νοι Ίθοπες πι νἰὲ (πιαπ 8 οι δσίδεµι:εγαί), 
δεᾳ ἀεἰαίαιη ρες αεγόρ) πιαπίυυς οτοβ]ιεί ΡΓδιάμηΙ αοοερὶῖ. 

158 Γαίην. Ώιο Βορᾳ. γαῖαν. 
160 Χέοιτε. Ιἰ ἀνο δεν. Εάϊί. χέοιτο. 

πμ[[9 (γΙέπηι οες(ἰφίῖς. Ἕλκοντος ἵμ ᾳοηοι Ώοη ου8- 
εογάαἰ ουπῃ νεφέλης, ηἰδὶ δέ ροεί ἱοεηεία. 

1604 Καὶ «Ἰαόν. δὶο Πομ. 990. Πη οάἱι. ἀθθγαῖ χα[. 108 Β.Ιάστησε» (0ἱ8Ι. βλυστησεν. πι. ἕδλυσε. 
100 Νεφέ.ης ἕλκογτος. Ἠερ. ὅ9 νεφέλη. Πυφ. 1173 Καὶ γραῖαν. Όιο Βερρ. οἱ θ0ἱ8]. χΏραν. 

993 νεφέλην. Ώτο ἕλκοντος, 095]. ἕλκοντο. Βρ. ΠΠ. 450 λος. Ώιο Εθμδ., (οἱ»ί. οἱ ο Ἱερει 
ἕλχοντες. Μοχ ἀσημάντου. 1πι. Ουἱδ]. εἰ 11εβ. ἀτριθοῦς, ος 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νεο 5οὐυο]ἱ ΡαίοΓ ]]ᾳ5, οΡρο8 5ἱιθ Πποθ πιθηεβίες, | ῦ Όπις Ῥοπιο, οΓ0ἱ6 1Π [ΟΓΠΙΑΠ Ριὰ ΌΓβΟΡΙΩ βηροιις: 
Ρετοἱρίίε, ας Ι9ὲἱ ορια οχΓρΙίθ Τ6ρΛα. 
γο5 ρυ(ποιιπι πι] 5 οοποἰυά]ίθ ουγρογα ξαςίίς, 
γὝοπιέτο πος ογΓαίη ρδγδιε]ηρῖίο: νίηοα γοῬὶφ 
Ναΐία κἰὲ, αἴφιιο νίοσπι ἐθοιί ἰοπίογία ργᾷρίθῃι. 
Νεο γοτο ἀυῑοί σραίίγ Ροτ[Ιπάο 1μγῶο, 
ϐ πιεὰ Ργοροπίθ5, 6 ες! γίγο 6ΙΡΘΓπΟ. 
υινἰεἱᾷδιὰο ΟΡΟ ἵῃ 60 «εΙ5Ηιηάυ6 Γ6ροπθ, 
θιδι αυἱ ουμείος ριαρ]{5 ρογάμγαί η 4ΗΠΟ5.2 
ας αἲὶ, αίφμο ραιτίς αι] ρίᾶ {1584 (αλορβδιιηί. 

Άγνα οιι]ἆ 1νασίάας ΠΙΘΕΙΟΓΟΠΙ ργοπηΐδδα Ρροίομίθς: 
Οιείς Βαλ ππουρίγανἰν ἱίθγ πα υίδφιιο οοἰαη 1, 
Ρου ἀαφερίᾷ ἰγ]ιοΠ85 ϱ 039 Π6ΠΙΟ ἱγίνογαί αΠίο ; 
Οιοῖς οὐδοῖίέ ρεἰομιιθ; αιιείς ἁπίοία ρα «6]υπι, 
Ώυτααυ6 ρείια ἀοάίς Ιαίςσ68, ϱε[ἰιδηυο οίνος] 
Τοντ] αὐθδεσβεὶέ Πνία6, ϱΙ/8Ι(16 Γορτοδτο 
Ι,οπμἱος ἵπ ἐοτσῖς τί βία Γή Τἱίαη ὁ 
Εί παπί υι5 (θαβίθ οβία οαδίγα (αραγίέ 

Αο βΙ84ἱ08 Γογγμπ]ιθ θά6ς Ἰοφείἱο τοεμάϊε, 
Εχἰπιυιηφ6 Εἰίαπὶ οογγὶ ΡανεΓθ τᾶρᾶςος : 
Ιδᾳυέ εἰἶαια γἰάμαπι [υαςέαπιφιιο δεί ἶυαφ απηῖς, 
δάοπίὰ Άαιιά πιαρηίς ορυ]ΐς πυ είν] η αγ)9. 
Ραυρεγ εμίπι 4μ]οθιη 6πιρου ἀάλραί ἄγοα Γαγἴποπι, 
Αἰθιιο οἱοὶ (1601 ΡἱΘΙΟ παραυαί αὐ υἴτα, | 
ΟΛ έΗΙη αὉ εο δαποιἰ ἀθίγαχοταί Ποδρίεῖς αἰιγιχ. 
Οἱ ἀῑεαια Πεδισος Ριι6Γος αΙμιοηία «θογβί) 
Ῥοδεθηίες: 116, δἱ Γεξίδ πἹοηδαφο εἰθίδαιιε 
Πιηρ]εγονί νδυίγθδι, [644 96 Ι4υ6 ποϊαἰθηί ὓ 
Οιίήμ6 ο άμίη ΙΦίο Οµα]άφὶς Ρουἱοτὸ ηπιηιῖς 
Πμσήήιπι, γούδιπίαο ἁοπΥ 1Η ΠΟ 6ΟΓΡΟΓΕ 9907 
[ροο {ες Παπίεἰ γαβίάΐ Ργο]οεῖιις ἱπ 6νσαπι, 
Ἀοη αἰαῖέ μῶνοῬ Ἰαρδιαία οαΓης Ιέηθςς 
θεά ΡοδΜ(ΙΔΙΩ Γπάἰίφιιο Ργε0Θ8, Ραίπιαρφυο ἐσιεπό, 
Λεία Ρος πιεδίμιη ἀείδία οψί 65οὰ ρτορλισῖα». 
Ομἱποιίπηι η αογοας πηθάϊο ἀς Ροσιοῖε ρϊφοῖς 



90ὁ ΡΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΝΜΟΒΛΙ/Α. 

Ὑπλάγχνων δ' ἑχ µεσάτων ἀπερεύκατο θεῖον Ἰωνᾶν 

185 θὴρ ἁλὸς, οἷον ἔδεχτο τριἠµερον. Ὦ μέγα 
[θαὔμα | 

Πίστις γὰρ συνέερχτο χαὶ ἓν σπλάγχνοισι προφήτη. 

λχρὶς Ἰωάννου δὲ τροφῇ χαὶ κηρίον Ἶεν 
ἼΑγριον, ὑψιλόφων τε τρίχες ἔσθημα χαμήλω»ν, 

Καὶ δόµος οὐρανὸς εὑρὺς, ἐρημοῖαί τε χαμεῦναι. 
190 Τίς θέχλαν ἐσάωσεν ὑπὲκ πυρὺς, ἢ τίς ἔδησε 

θηρῶν ὡμοθόρων χρατερὸν μένος; Ἡ μέγα θαῦμα | 
Παρθενίη χαὶ θῆρας ἑχοίμισεν, οὐδ' ἑτάλασσαν 

Παρθενικῆς δέµας ἁγνὺν ἐαῖς γενύέσσι µιῖναι. 

Οὐδὲ μὲν οὐδ' ἁγνῆς ἐπιλίσομαι (οὐ γὰρ ἔοιχε), 
10ὔ Σωσάνντς, εἰ καί µιν ὑπὸ δυγὺν "γαχεν ἀνὶρ, 

Σωφροσύντς ἢ τόσσον ἔχεν πόθον , ὥστε φυγοῦσαν 

αμα 

Α Χεῖρας ἀθεσμοτάτας, φἠφοις τ᾽ ἀδίχοισι δικαστῶν 
ἙἜς µόρον ἑλχομένην, πόθ᾽ ὑπὲχ θανάτοιο σάωσε. 
Πνεῦμα νέου, πολιοῖο φρένας , χαὶ µήδεα πυγνὰ 
200 Ορθοδίχου, δῄσαντος ὑπὸ σφετέροισι λόγοισι 
Πρεσθυτέρους Βαθυλῶνος, ἁλιτροτάτους, ἀθεμίστους- 

Παύλου δ᾽ αὐτὸς ἄχουσας , ὅσης χαχότητος ἄξθλαν, 

Ὁσσατίων µόχθων τε χαλὶ ἀργαλέων µελεδώνων 
Ἐν φιλίοις, ἐχθροῖς τε, χαὶ εν ἁλὶ, καὶ χατὰ γαῖαν 

90ὺ "Ἠριατο, καὶ τριτάτοιο πόλου πρὸς χῶρον 
[ιχέσθαι, 

Καὶ θεῖναι γλυκερῇσιν ἓν ἄρχυσι χόσμον ἅπαντα. 

Κεῖνος καὶ λυπροΐῖσιν ἀγάλλεται, ὁππόσον οὔτις 

Δεξιτεροῖς. Μεσάτη δὲ χαχῶν ἀρετὴ χατάχειται 
Ὡς ῥόδον ἓν στυγερῇσι καὶ ὀξείῃσιν ἀκάνθαις. 

Ε, πιε(τὶς νἱδοσγίυιας ονοπις ἁῑνπατη ο) 
185 Εεγα πιατίπα, ααἱείη (τάυ0 αΠίὸ 6χοσρθγα!, Ο πιασαπὶ Πιὶγασυ ην | 
Εἰάος επίπι βἰπιι] οµΠῃ Ργορ]ιοία Ἱη νὶδοθείυιις ἱηείιιδα [ασγλί. 
Αεγὶάες δοδηπἰς απιοπία οἱ Πιοὶ αρτοςία, 
Ὑδρίμιεπίυπι αὐίθιη ΡΓΟΕΘΓΟΓΙΗ ριἱ σαπιθἰοΓη, 
Ώοπιυςψ «6 ϱραἰἶμπι, ου Ὀ]]ὸ ἰοἷιις ἆθδογι]. 

190 Ουἱς Τιουίαπι εκ {ρῃο [ἱ]ογανίέ, αἲ φιὴς τορεοδβίέ 
γουαοίαπι Ρο]άβγίπῃ [οΓίδη) ἱρείυπι Ἱ ΜΑΡΗΙΙΠΙ δ4Ώ6 Παἱτδου]υμη | 
γ]γα]η]ίας δίἶαι [6Γ45 δορίνἰί, ιός 41158 5υΠι 
Οᾳδίυπι ν)γρὶιῖς οοτριι6 016 ειιο οὐ μίαπίπανο 
Νεφυο εἰῑαπι οὐ] {νίδοςΓ (ΠΟΠ δμίηι 4 ἀθζοί) 
1905 ΡΙΦΑΠΗΟ, εἰσὶ απο νὶγ ευῦ {ήδυιὴ ἀυσι: 
πο [8πιο 4Πηοτο οαδια] Ππργαδαί, υὲ οἱ: οΠικίεδοι 
350-351] Μαπυς δεε]εδίας, ἱμίημὰ αίθιυ ]αάἱοι θεη(ομίἰα 
Αά οαρρ/λζ η ἐγαΏθ[θίυς, 64ΠΠ α Πιογἰθο βογναγογίί 
ορίτ]έης μνεηίφ, Πθηἰο 60ΠΙἱδ, 4ο Ριμορίῖα ουΏς!]{ᾷ 
200 δυςι! ]ιάϊοί, αἱ ρτοργίἱθ ἱρβογιίπῃ νογυῖς οοιιδιλιχίί 
θμίοτθς Βαυγ|οιιδ, ΠΘΩΙΙΒΦΙΠΙΟ8 40 Φ0β]ρ8ίο8. 
1ρ66 ερο αυάϊἰνὶ εχ Ραιι]ο φιιοί οί πιαἰἰς οργἰαηίμα, 
μοἳ οἱ αμαΠ/ἱ05 Ιαῦογε8 4ο πιοὶθρίας 5οἱἡἱοἱίάίπος, 

Α [εοἰγ]υαφ εἰ Ἰηϊπιίοίδ ίδυγα πηατΊαιιθ 
205 Θυδιμυσρίε, ι Ἱπ ἰογί απ ΡΙΚ αφοοπάρροε, 
Βιαπάϊδαιις ΠΟΠΗ μηϊνδβιη γοῖριις «αΡογο!. 
Αάνοταίς 1]]ο γοῦιι ϱουϊαέιτ, ο ΕΙ οῦ πἱδαυδ]ι 
Ργορροτΐς. Μοιία αίοπι ἱπίος μια] νἰτίας ροβίία 
Όι τυδα ἰπ οὐἱοςίς οἱ αευ{18 ορὶμὶς. 

185 Υψ. όρων. Ἱπι. Ἀοσ. 903 οἱ Οοἱςί. ὑψηλο- 
τραχήλων. 
αν ᾿Ερημαῖαι. ἵνα ἴτος Πορρ. οἱ Ο]ς. Εάῑί. ἐρη- 

αἴα. 
1912 Ἑτάϊασσαν. πι. Πορ. 9932 ἑτόλμησαν. 
495 Μιηγαι. θιο Ἡδρρ. µιγῆναι. 
190 Σωσάγνης. Ττεβ Βθμμ. Σουσάννης. 
197 Ἐς µόρον ἑλκομένην. Βερ. 59 εἰς. (οἱβ]. 

ἐρχομέν γ. 
99 Μήδεα πυκνἀ. Ἱπί. Ώομ. 991 οἱ (οἱβὶ. βου- 

λεύματα συνετά. 

901 Πρεσδυτέρους. Υυ]ραία οεπίογες ἱηετρτςίᾶ” 
ιυ). 

90/4 Ἐν φιλίοις. Ιι8 Βερ. 993 οἱ (οἱςὶ. ΕΗΙί. ἐμ- 
φυλίοις. 

90/8 Μεσάτη δὲ κακῶν ἀρετὴ κατάκχειται. λὰ εδί, 
υἰγίμς αγιπιπί, 1 Τοξα ερϊπί, οδεερία. ΕὈ{ας α 

Θοροτίἱ πιθηίθ νἰἀδίας 206886 Ιοηρί8, ἀπ γενί : 
Ιπ πιεάἰο ΠΙ(ΟΥΙΠΙ υἱγίμδ, αυαθὶ νἱίογυπῃ, Ἠίδιμιο 
Πουγαιίϊ νοτδίς, ορ. 18, ν. 9, αδυβίέυς : 
Τίς οδί πιθά πι υἱἑογιι μγίπηιε γάμο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ἐνοπιυϊέ 6ομαιη (ἀῑοία πηἰγαρ]]ς !) 216] 
Μιβογαί ἵη γαβίας [αυςσ68 (γρ απίο ἀἱοῦιΙ. 
Νοπιαµς Π465 ἵπ γοπίτο [οµ:0 6οπηςς οκθελ{ 11. 
Μείίε [αιηθηι αρτεειὶ γδρυ]1 ν]ήφμε Ιοοιιδία 
/αοἱιΤἱΔ ϱευ]ίυγό δαΐυφ, ἰοχίίαιιο οαιποΙ! 
Μειιυτα ρ11ἱ8, ἱαυμ]ία ο οι νθιδαἰίὸ οί ΜΗ, 
Αιπιιο ἵῃπ ΛΙΙΙΩΟ ἀῑιγ ϱοΓΡΙ» ὁαὗαί 1ρ5ε δυρος!. 
θες Τμδρίδπῃ πεοίς οπίριι Πα σιιὸ ρογίοο ὗ 

Θιήν να]]άορ ππριο8 νλησίι γαβίθιασυυ [ο γυην Ἱ 
γ]τρίπίϊας (ο τ6Ῥ υπιπὶ πη]γαὐ]]]6 νο 1) 
γτρίηίίας (μἱνοῦ ροίμὶί βδ0ρίΓο ἰ6υβ6Β | 
Ὀεπίθ τ1θύ ἱπιριιτο 66ΠΟΓΟΒΟΒ γ]ᾳ]ηί6 αγίυ9 
Λιιδὶ δυηῇ ῥγ6ΠΊοΓΘ, οἱ ηἱρὶάὺ ἀϊδεδγρυσο Ππογκι | 
Ν6ς γετο ῥτοἱαγὰ πι μὶ Ῥυδαπῃα ἰασθια οί, 
ἆατο σαι (λαἰαιμὶ (1ρηῖὲ δοεἱοία πιδεὶ!ο. 
ἔι]α ραάἰεἰύσ' ὠμίιο Παριαγὶί 11ποΓ6, 

Ε Όι νοιἰίαυι [αρίθιις ὙδεηθγθΠ ἀθσίγᾶδηιι Ἠς[αη(.5, 
ἆ61εἷο ἱη]αδίο ἀθερειβ ΡΓοσἰμιᾶ 105ἱ!, 
Ουη»ί[ίο αγεηῖς ἰΑπίο ἀἰδοριηίηεα γἱία) 
ἁγυία οἱ, (Πἱ ΠΙΘΠίΕυΙ, πας δοµΟί5, 
Ονο 80 αἱ ργεςυγίθγος Βαὐγίοπίς ἡῖφτιο5 
Ουμν]οῖί, οἱναγο(υ6 οτανίί πιο νίία.. 
Γῃ5ο εί Ραι]υ5 Ιοπρο 86ΓΠΠΟΠΘ ΓδζεηΦδεῖ, 
θιιοί νωσίὰ, αιιοί διος ευγας ἀπιγοδήιιὸ Ιαῦ0οΓς5 
Εχιογηὶς ργθδδιι5 δἱππυ] οἱ ον 18 αρηίς 
διιδίϊπιἰ ροίβμο εἰ ἵογγὰ: (1η ἁοἶιιάὸ εογανοί 
Τεγιῖα ρογνοηἰε ραμάθις αὐ οι ία «01, 
ὑμ]οίδιις οἱ (οίυπῃ Ιαφιοἱς ἱπηοχυί οΓυ6ίΗ. 
Τεἰδί νι ἐἱὸ ιααρῖθ βεδίίἰ, «44η γεῦιιδ ορ] ην 
Ο96γα ἐωσία ᾖοιβίππο φοἱθαὲ, Παίυσυθ νεευηάο, 
[ ποδήὶς πτβσα ΩΛΙΟΤυΙΗ, 
ο, εοθα πιοἰἠς ἀεἰὰδ. 



δῦ5 ὃ, 6ΒΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.. 6λΒΜΙΝΟΝΜ ΩΡΕΗ 1. ΤΙΕΟΙ ΟΦΙΟΛ. 

910 Τῶν σὺ µνωομµένη, τήρει Ρῥίον ἁγνὸν "Άναχτι, Α Ἡ τἐλαγος τἐέµνονσα θοῇ χαὶ ἑπαρτεῖ ντῖ, 

Πάμπαν ἓν ἑλπωρῇσιν ἀμείνοσι, µή σε δολώσῃ 
Χρειὼ, ἢ τε τάχιστα καὶ ἔμφρονα φῶτα δαµάζει. 

Τοῦνεχα χαὶ δολόµητις , ἐπεὶ Χριστοῦ βασιλΏος 
Εἰς πεῖραν καθέπχε, θεὸν βροτὺν ἄμμιγα λεύσσων 

915 Πεινάοντ', ἐχέλευσε λίθους εἰς εἴδαρ ἀμεῖψαι, 

Ὡς χεν χρηῖκοντα ἓν ἄρχωσιν ᾖσιν ἕλῃσιν. 
Αλλά θεοῦ μὲν ἅμδρτε, σὲ δὲ βροτὸν οὔλια σαίνει 

Ὡς βροτόν. ᾽Αλλὰ θεοῦ γε πέλοις, καὶ τῆλε διώχοις 

Ἐχθρὸν, ὅλη µίµνουσα θ:οῦ, χαὶ σαρχὸς ὕπερθεν. 
900 Μηδ ὡς ἓν πλεχτοῖο χοροῦ περιηγέϊ χύκλῳ, 
Τὸν μὲν δεξιτερῇ χατέχοις, ἄλλον δέ τε λαιῃ, 
"σον ἑφαπτομένη χαὶ σχιζοµένη θεότητος, 
"Ἠμισυ μὲν Χριστοῖο, τόδ ἡμισυ σαρχὸς ἑοῦσα / 

92ὺ Πνεύματος ἰσταμένοιο χαὶ εὔδια χυµαίνωντοςα 

Ἴσχειν νηοπέδῃσι ταχὺν πλόον, ἣ δ ἀπὺ γαίης 

ἝἜλχεσθα:, νωθρήν τε δι οἵδματος οἵμον ὀδεύειν, 
"λμφω ποντοπύροις καὶ πεκοπόροισιν ὁμοίτν. 
Μηδὲ τεῃ ζωῇ βαλέειν ἐχενπῖδα σάρχα, 
9050 τε χαὶ ἱεμέντν περ, ὅμως κατὰ νῆα πἐδησεν. 

Αλλ' ὥς τι στεινοῖη πόρο» δ.ὰ ῥεῖθρον ὁδενον 
Ῥοιξτδὸν , µολίθου περιηγέες ἓν χενεῶσιν 
"Ὄλκοιο πλήθοντος ὅσον χάδε, καὶ πρὸς ἀνάντες 
Δέσμιον ἄλλετιαι ὦχα, βιαζόμενον χατόπισθεν, 

20) Ὡς χέλοµαι σέο φἰίλτρον ἐνὶ πραπίδεσσι τεῇσι 

Σφ.γγόµενον, Χριστοῖο χαταντίον Όψι φέρεσθαι, 

Ἠξ χαλὴν πίειραν ἐπικλύζειν τίν᾽ ἄρουραν. 

210 ΠἩοτιπι ( γουοτὰσία, γἰίαιη Πορὶ ρυΓαπ ουκιοά!, 
Ειρία οπιΠῖπο Όοπα 8δρθ8, με (9 ἀεοῖρίαὶ 
Εσερίας, αι οδἰετγῖπιο ργιιἀεπίοπι Ἠοπιἱηοπι ἁοπλί. 
Οι.το ἀο]υζαπῃ Ἱηνεπίος, υὈί ΟΗγίδίαπι Ταρθπι 
Τοηίἱοίυγυς αρσθβείέ, Όδυπι η] οἳ Ἰοπιίποπι γἰήθπς 
315 Εφδυτὶοπίδπ , ]ηδδίί υἱ ἱαρίάες ἱπ οἶθι πυίατοε, 
Όι ἠπάϊρεπίεπι τε υυθ δις οαρεγεί. 

εο αἱάσπι ΟΡΘΓΑΠΙ ἱμδίίς ΗὈἱ ν6γο Ἡ οπιηὶ ρογηἰσἰοβο ὑἱαάἰέωτ 9θά {η 
Ὀϊ Ποπιὶηί, 9ο Ώδυ αἀϊιῶτθ , οἱ ρτοου! [αρα 
Ἡοδίεπι, {οία Ὠεὶ ΠἸάΠ6ΗΦ, 6ἱ «8/η6 ΘΗΡΘΓΙΟΓ. 
330 Νεαυε, υί τη Ποχ5 ἱογδ οἰρομιπασίο οἵ)ο, 
Ηιῃπς ἀθχίγα {οηοαξ, Π11Πι θἱηίδίτα, 
΄ηυε εοπίηβοης Ὀόυπι , εἰ αὐ «0 ἀῑνίδα, 
ΟΗήδια ἀἰππίάίυπιε ειἱ , ἀλλά ία σα] ἐγίοιιθης : 
Νος ΠΙαΓΟ ηανίραης οθἱονὶ οἱ Ιηδίγιςία Πάγο, 
9030 Ε]αμίο νοπἰο οἱ Ιομ]ἱίος πάλυίό, 
οπίίηθας αμυΏοςὶθ οΘΙ6ΓΘΙΗ γαίΐδιῃ » νγοὶ 4 ἵογρα 
ΠείΓα!ια8, βοβηοπι(9 ρου 8η) νίαπῃ ἰποεάας, 
Αμιυοῦις η] [(6, πανἰραμίίθις οἱ ροάἴδις ἰίου αμοιίους: 
Νες υγ] (0 ἱπππη](146 ΓΟΠΙΟΓΔΙΗ ϱΔΡΠΘΙΗΏ, 
200 Ου ϱἰ]απι ΡΙΓορεΓαπίθιι μανειη ἀθίίηοί. 
Λο γε]υ! βηβιδίο πιδαία Πμεπίσιη ἆθοιιγγθης 
Μαρπο βιτορία, ρ]υποὈί τουπάἱ ἵη οανἰιαὔθιι6, 

- 59 4593 Οαηα!ἱ τορυίο, αΙΙΔΠέΟΗ οοπιίπετο Ρροίθαί , ΦΙΙΓΦΗΠΑ [ἑπις, 
ο δὲ ουμδιοέυπι 1ίέο δαἱς, νὶ γείγογδιῖπι ρτορυ]δαπίὀ, 

250 5ἱο ]1ῦ0οο Ἀπιογεηι (υπῃ ἵη μή ϱΓΟΟΓΚΙΙ9 
Οοιιςγἰοίυιη , αι) ΟἨγἱδίυη 1 01ης [ογτί, 
Αι ριιεωγαῖη οἱ ρἱηροπι ἱγίβατο {δγΓαΙη : 

911 Ἐν ἐλπωρῇσιν. Ὀιο Βομς. ἐπ ἑλπωρῆῇῆσιν. 
910 Χρηΐζοντα. Ἱιερ. 992 αἱ ἹΠί. χρηῖςοντ,. Λ1ΟΧ 

ἕλησιν. Όυο Βορᾷ. ἕληται. 
18 Βροτόν. ἵνα (Οοἱδὶ. Εάῑ. Θεόν. 

φο6 Ἡ δ᾽ ἀπό. [ία Πρ. 69. Εάῑι. ἢ ἀπό. 
338 "Αμϕω, εἰο. Πιο νθγβπι, αἱ πο ἱορεβαίιι 

νη νογφίοιιο Πηοίγίόα, απο ο ρ/ᾳοθάἑμίρυς ἀπουυθ 
νὶοίθιις ἱἰογαίο, ρρ]ενίτις ἀῑθιληχίπιίδαυο 11] - 
οἵδ. (ΟΛ λυ.) 

φ90 Ἐχενηῖδα. Βορ. 99ἱ : Ἐχεντῖς, εἶδος ἰχθύο; 
εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἔχειν καὶ κρατεῖν την ναυν΄ σεην; 
ἐδί Ρἰσείπηι, εἷε εί, φμοά αγγερἰαηι παῦέπι γειί- 
πθαῖ, 4ὐο ποιο δἰορβμίεί «νε νουαι στγερ.- 
τίς : αιἱρρο οογρι5, οεἰμέ ἰπ]εοίῖς εοπιρεάῖθας, 
απίπιαπι ΡΤεΜΗΙέ, Ἠπέο ἐαηΙ ϱὔ{Ηπι 5ε ε[[ειτε ο ἰπέ!. 

923 Ῥοιζηδόν. Ιια ἰγεθ Ἠνρᾳ. οἱ οἱ]. ΕάΙι. ῥη- 
ζηδόν. 
λος Ἁγάντες. [3 (οἱδί. πι. Βερ. ἀνωφερές. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ηωο πιοπιοτὶ νοίνθιιδ ἱπο, ρυἱομθιτίπια νίτρο, Β Εἰ οἰπιιὶ πἀάΐσαφ απίπιιπι εαγηίσυε Βευφις. 
ὥρο οοπι]ἰαία Ὀοιιὰ , ἴο Υἰί 6επιρετ αὐ οπιηὶ 
Ρατίο Ὀοο θἱμάθαθ ΡΙΙΓΑΠΙ δαηοἰαιμς (μ6ς]. 
Νοο , αι οἰἶαπι (αοἱ 9 ργυάθιηία ροείοία [Γαηρίί 
Ὀιιφίίαιῃ ιο (α] αἱ ἁ τὶς { γεῦι8 εροσίας. 
Ο1ρρο οἰίσιη Ολη ήδίαπι ἀυπι ἰεΏίαί οαἱγἱάῑ1β Ὠοφἱ]5, 
Εσυνίθ ϱγδβδΙ!Ω 6ΘΓΠΘΗς, ἀιιΓὶςδΙιηὰ δ4Χ8 
Ρτοιίπις πμ ἀπίοθα Ἰαῦθί ἑλυπι νογίογο µᾶηος: 
Ὀϊ δἱο ροσιἰ[ογίς ἰαᾳιιοίς Ιπνοῖνηί δρθηίθι]. 
αηιυ5 αἱ Ἱη ΟἨγίφίο Γι ἐς Ἱπιρείις ομιηίς. 
Ε/Γμο ιποτι][οσίδ, ΟΜἱδιμὴ νο] αηίο 5πἱαςὶς 
Αυοίοτγοσπι , ἱ]]οσοθοςῖς ἠοιμίησ8δ Πι|σθογο Ιαὐοιαί. 
οθά {9 Ίηπρο Όεο . ργυε{ Ποδίοπη Ρρε][ο τἠαῄρηυπη, 
ΟΗγὶδιῖ {οἱ ΠΠ 18Η, (θηθΓ 0ο δα υάῑία οὐρη]. 
Νου νθίυι {η ἱερίάς ἠ6ιὶ δοἱοἰ ογΏθ οἱογεα», 
Βιμο ἀοχίτα, ἡυπς Ιῶνα ἱ6ΠΘ46, 41 4ΠΕΙΠΠ(Ιο ΡΓΟ- 

[ρίπαυα, 
Ταπίαη θἱίὰ ἃ ΟἨΓὶςίο οἱ5 οππὶροίαμίο Γοπιοία, 

ΑΡηΙΙΟΓΆ µοο οδἱοτὶ θυἱοδῃς ἱπάᾷ οΝΓΙΠΑ, 
Ώυπα Ευὶ θαἰ τερίιγτυς πθος πιασηᾶ5 οχοῖἰδί υηάᾳ5., 
(ἑοπινηίίές, υἱ ο Γδι ταῖς αποῄοτα /αεία γεαγάθε : 
Νου θἱἰαῃ] ο ἰοἱ]1γο ἰσα]ιο Άσαιιο, 56σΠ6πΙαιε ρὗτ αυτα 
Όατρε υἶαπι, Ναί οἱ εἰ [18 αἰηι ἑ{ίσφκα ρεάεσίτὲ, 
Νοο νἰίῷ ἵροα (μ ἱπωϊίίας οοἰεηεΙΦἃ «4ΓΠΘΙΗ. 
θυα νεἰιί ]θοία ΡΓορεΓΔΗέΟΤΏ «οπ]ροάθ Ριρρίν 
Ποιίηοδί, αο ἰἐδηίαιη οορίἰ διιβίδίογὰ ΠΙΟΙΟΠ. 
Αο νο]ιῖ δΏριιδίο ἀθουγγεπδ υπό πιοβί, 
Ρ]υπιύῦοιις οἱ ῥτίπιπι Ἰγιηρίια Ιαῦομίο οδΗΛ/ἱ5 
Ρδιιι5 4η 136 μ]ίγα ηυ]]α5 οδρἰὲ, {ου ν{ηοία 
Αοο]ὶνίδαιιο δα[1έ, υὶ ργορι]δαπίο γοἰτοΓδη! : 
Νοη 566 ἱρδα ἐπυη), η μί Πιθμίο αΓοζαΡΙΕ, ΦΗΛΟΓΕΠΙ 
Τρ ]υ0ευ αά ( ίδίυπι καυἰαίο (οἱιοτο ΠΟ, 
Αυι ρυἱοΆγαπι αµαπιάσπ ρΙηρυεπ]ᾳΙ6 αν (εγ- 

υ81Α. 
Νανα δι Άπο αίφυς ἱ]ωο Ιᾳμίάὰς ἁγΠιιάςρίδ μμ α8 
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Εἰ δὲ σύ Υ ἔνθα χαὶ ἕνθα χέοις ψαμάθοισι βαθείαις, 
Ἡ χατὰ πετοάων, ἢ λείµαχος, λὲ χαράδρης, 

9/6 "Ωλετόσοι ῥόος ἐσθλὸς ἁσύνδετος, οὐδὲν ὄνειαρ. 

Εἰ µέν σοί γε πατὴρ ζώει φίλος, ὃς σε φάωσδε 

γαχεν, ἢ μήτηρ Υλνχερῇ. καὶ φίλτρον ἀμεμφὲς, 
Εἰ σὺ χασιγνήτοισιν ἐρείδεαι εὐμενέουσιν, 
ἛἩ τοχέων τοχέεσσιν ἀρηγόσιν, Ἡ χαὶ ἀρωγῆς 

Φᾷὺ Δευομένοις, τούτοις μὲν ὁμὸν βίον ἀμφαγα- 
[πάξειν 

Οὐ φθόνος, οὐδὲ πικρὸν χαὶ ἀνάρσιον ἑνθάδε Μῶμος 

"ὄμμα βαλεῖ, τρίσειν καὶ σάνδαλα πολλάχι φάσχων' 
Ἔστι δὲ χαὶ τόδ' ὄνειαρ ἐμοὶ, χαχὸς ὄμματα ῥάλλων. 
Κεῖνος μὲν βαλέει, τὸ δ᾽ ἐμὸν χέαρ ἔμπεδον ἔστα,. 

950 Τῶν δ᾽ ἄλλων µοι τόσσον ἀλεύεσθαι φιλότητα, 

5ΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΗΑ. 648 
Α Ἡ τοι μὴ φιλίην Υε, συνωροφίην δ᾽ ἀλεγεινὴν, 
Ἡ θάρλος δολερόὀν τε χαὶ εὐθαλέεσσιν ἄπιστον, 
Ἱσσάτιον Χριστοῖο περιδράσσεσθαι ἔοιχκεν 

Ἔμπεδον ἐμπεφυνῖαν ἀξειζώοισι πόθοισι. 
2ῦὺ ΜΗδὲ σὺ παρθενίης μὲν ἔχειν πόθον ἱμεροέσσης, 

Τοῖς δ' ἄλλοις παθέεσσι τεὴν φρένα πάμπαν ἀνοίγειν, 

Σωφροσύνῃ χοµύόωσα΄ χαχὸν δέ γε τοῦτο χέρειον, 
Τίκτεσθ) ἐξ ἀγαθοῖο χακὸν φθονεροῖο δόλοισιν. 

ϱὐ γὰρ τότσον ἔμοιγε γάμος, οὐδ' ἔργα γάμοιο 
300 Φύξιμος, ᾧ γε θεὸς θνητῶν γένος αἰὲν ἀέδει, 
Ὅσσον ἐμοῖς παθέεσσιν ἄχος χαὶ ἄλχαρ ἀνεῦρον 
Παρθενίην. ὋὪν εἰ μὲν ἐλεύθερον Ἴμαρ ἔχοιμι, - 
Ἔστι χαὶ ἀζυγίης τις ἐμοὶ χάρις. Εἱ δὲ θύρετρα 
θήρεσιν ἀμπετάσαιμι, φίλην φραγμοῖσιν ἁλωὴν 

οἱ αυίοπι {0 ΠίΠπο πάς [μάθρὶς ἵπ ΡγυΓΗπάᾷςδ 4ΓΟΙΙΔΦ, 
1Ώ ΓΗρ65, η Ργαία, η ἰογγθπίος, 
210 ΟΡιῖινις ροΠἲι ΗΡί (αχας ποῃ οοἱ]δυέις, πια αγίας. 

οἱ αιιίθΠὶ οιογυς Εηυἱ γἱνίὶ ραΐίος, αἱ {6 ἵ [40ςη1 
Εάιιχὶτ, δυἱ ἁμ]οίΦ Π)λίος θἱ αιπος ἱημοσῖυς ; 
οἱ ἔ [ραἱτίῦυς Ἰμηέουῖ6 ὑοπονοίΐς, 

910 
Αιί ο... Ραιοπηίυπ αυχἰαιορίρφ, αυἱ οἱ ἱρςίδ οιχἰνο 

ηὐἱρεμραθ, ου(η μῖ5 (ωἱάθηι οο Ηθη γἱέαμι οοιηρἰοςιὲ 
Νυίία ἡηνίάὶ 5 πεφθ 4ΠΡος δἱ Ἰπίφιος οὐ ἰά Μοπιας 
Πη]ἱάἱεξ οσμἱο5, διγ]άοΓθιὴ διπ]ί6γς θοἱεας ἀΐσρης : 
Εδί αυέοπὶ δἱ Ίου {ο ΠΕ] , Ιπα]Ις οσο» σομµ]ἱοίοῃ». 
Γ]ο 
50 

μἱάθια ἰη)ίοίοί, «ΟΥ ΔἰίοιΙ ΙΗΙΘΙΙΩ βγητυ ορ]. 
Ιου η ν6Γο ΕΗΗἱ ἑΗἱ δίί ου γα εΠαρυτο ΔΠΙΟΤΘΙΗ, 

γεὶ οἱ ποῦ αππἰσἰίαπι, οομπέα ογη 11 θαἱέοια ροἼοΗἱ08Ι111 
Αιί οοπΠά οί] [αἱἱ4σθΗ1 ποἰαῖο ΠοσθηΕυιὰ 0 αἱδβί]41η 
ΟὐδηίΠ ρατ ορί Ο]ιγίδίυιη οομιρίἰθοἰ 
Εἰγη]ίος 1! αάῃαφγομάο οο μας ἠοβὶάθειίς. 

20ὸ Νεο νοτο ἴα ᾳἱοΓ]εσῖδ µαῦενο αιπαυἱ]ὶ6 «ον θγίτ νἱερἰηλίαιἶς, 
οἱ αἱ αΠοσιτῦιι ρομίίυς πιῃ Ρροσίις αρορίης, 
Τειηρεγα μία Π1ογοῃ8. Μαἰάιι γοιο ἰδίυά ἀθίονίης, 
ΝαΦοί ος Ροιιο Ιβ]Η, ἡμγίά{ ἆμριηοιῖ (γαμάίδιις. 
Νοη θα (811 ΠηΙΠΙ οο 1) οἱ ορυέγᾶ ου] 
200 Ειριεπύήα ο ἱυυς Όσοι ιποΡαήυϊῃ ροπι5 απηρ]ίβοςε, 
Θιαπι πιοῖς νέεἱ5 (μγθηύα Πιαο]α οἱ αχ η 
γ]τρίμ]ίαίθ. Α ααἷρας ςἱ νοὶ ἀΐθιμ ᾖῦθγαπη 4ο), 
Εδί η ῖ οφμαυί µαβεηΐα μεαίία. δίμ αμίθηι ρογίας 
Εθγὶβ αρεΓί8ὴς, Ηλ] Έ811 δερίδιις 4ΓθΑΙ 

9030 Λείµακος. Οοἳκ]. χλίµαχος. 
941 Φάωσδε. (Ο00ἱ8Ι. φάος δέ. 
349 ΑἉμεμφές. ΠεΡΡ. ἀιιο εἰ ΟµἱΡ. ἅμεμπτον. 
9/2 Κασιγνήτοις. Ππι. ἀδελφοῖς. 
946 ᾿Ανάρσιον. ία (Οοἱβί. Εθρ. 991 ευρ. Ππ. 

ἄδιχον. 
9/7 Σάνδα.Ία. Οοἱ»]. εἰ Ἡωρ. 992 σανδάλια. Μο- 

πιις ἀἰοίέατ εοην]οἶα, παἱοάἹοσπίία ας τοριε,θηςὶο- 
ας ἀευθ, 6 οκ Νοοίο αδία γε[ογι Ηεδἰούμθ; 
μαμί Π0ρεία(ἰς Γαἰ{ {η ρεργε[ιοιάθηἆο, ιιέ εἰ 4η ΔΙ] 
οἱ ετορὶἀᾶ6 Ὑεποτίφ χεριεμεπάθγεί. Ὀο αφ πιο” 

ἀποιίαίο ραφδείπι ν]ήο αριιά Τμιοἱδηηι, 
250 λαεύεσθαι. ἵια ἰτο Βεμᾳ., (οἱς]. οἱ Ον. 

ΕὐΙΙ. ἀλεύασθαι. Μοκ ΟοἱδΙ. φιλότητι ρτο φιλότητα. 
201 "Η τοι µή. Ουἱ8]. εἴ τοι µή, οἳ 851. [π. καὶ 

εἰ µή. 
ὁδό Εὐθα.έεσσιν. Οοἱςί. εὐθαλέουσιν. 
2ο Ἔοικεν. Οοἱδ]. ἐοιχός. 
20] Κακόν. ΟἨὶᾳ. εἰ Βοερ. Θύω χαχοὺ. 
200 Φύξιμος. Βεμ. 59 φευχκτός. 
205 θύρετρα. Πὲρ. 992 θύραθρα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

[η χ.ρ68, ἱπ ργαία, ἵῃ (οΓΓθηίθ8, ἵη 4Γ6Ι1Ι48 : 
Ορίίπιας Ἰιαιά ὁμδίε ἤπχυς Εδἱ, γ]γρο ρεηίθίε, 
ο. αυοπίαπι Ιδμίὴς ἀθγοίνίέρ αμαΐς. 

μιογθᾶ (δηηιίαπι ροηίίου ομαγἱδδίπιιδ 4ὐΓ4 
οἱ [ευ], αἱ (ο ἀοπανίι ἰυπιίηο νίις, 
Αυί ἀι]οίς ϱεηπἰ(νῖίχ, 4 οὔπι]μο [ορ απιοταί6., 
Οώπείίαπι [γα έΓΙΙη οἱ Ππ]ιονῖ δα [Ἀνογς, 
Αι ριίγίς αιιχἰἰίο εἰ ππαιτῖ6, ναἱ [ογίο 11ναηι]] 
η θοηἱο δἱ δυπί, ἱροίθ «ομνίνογθ η]]ὰ 
ην]άία ο6ί, οσι]ο5δ παυ οὐ ἰά εἰοι λοιηιιδ 4ςθ{Ώ08 
Ιη]]οίεί, δοἱοας δἰγιάοτεπι επι ίίογε 4ἴουμθ: 
ου 4 οφ Ποη ΠιοΓίὲ ππεἀἰοσοτί6γ υμο, νίτσο, 
ΟΠ μια] Ιοβιἱαϱ ἱη (ο οομἰο/(ᾳ αεί οεθ]08 : 
Πηγ]άμς 1] Ιοθί ]αοἷαί, έὰ ροείοτο ἤγπιο 
ΘΘΠΙΡΟΓ οϱἱ6, πες {9 νοςγ πιαου]αδίί 1μ]α ας, 
ΝΙΙ αἱίοηυς απιογ εἱΡἱ δίε, ηἰ{ οχίθδγὰ ΠαΙηπ]α. 
Διυῖ οἱ αυοδήση [ος ὁαδίο απιρ]οχαι15 ΑΠΙΟΓΟ 

ΒλΙίθπι πο {οοίἶ ]ι1ς- δἳί 6ΟΙΗΠΙΙΙΠΟ οβΥείο. 
Οοιρορίυδφιό ποςθς δα ἠάμοἷα [αίαας 
Οι ροίῖι6 ριθενίθ Πιαίυιις οοιηρ]εείογο Ο]γὶδίυπη, 
ΑΡΙΕΤΗΙ(υ0 Ηἰ {6 Πήρα! ποχι5 ΔΠΟΓΙΘ. 

Νες ΗΡΙ! νἰγρίπεα «11ἱ4 (11811 6ἱΑΓΟΘΟΘΤΘ ἰαυ6 
Ῥτο[μοδνιὲ, νἰῖς ἠαῦους δἱ Ρεεῖυβ 4Ρ6ΡΙύΗ, 
Ὕ]τρϊηίαίο έάπιεης. (αγανίας 5οοἱμς Ιδέιά λε μι 

οι, 
Ναφοίίας οχ νἱγυίο πιαἰΠ) ουπι ζφιποπίθ αδίι. 
Νοι ἵαπι εἰομίπι υἱ ἀμ]σςς ἰΠαἱ8ιΠ08 Πποχυηαιι ο λὰ 

ει., 
θι0 ροπι15 µΙπΙαπύη ΌθιιΦ ἱπυπιογἑα]ί8 αἆάρει, 
Εβυρί8ηι, αιδίη αἱ ουἱππ]πίῦβ πιοπίιῖφας πιεάρίαπι 
Οία”, νρίπος υΙί ἀο]οςίογ 4ΗΙΟΓ6. 
θι αἱ [οτίο πιθαπΙ Ρρυτραγίί οπ]πηίπο Πιοβίοηι, 
Εαταρὶο ἆο ΙΠ8 Πιθγίία εδ, βγοίθδᾳιιθ Γερειάο. 
Αί οἱ, οι) ναίάὶ «ο 1δὰ δὲ 4γ63 βορί15, 



δῦ5 δ. ΒΕΚΟΠΒΗ ΤΠΕΟΙ.. ΟΛΑΝΙΝΟΝ ΕΙΡΕΝ 1. ΤΙΕΟΙ ΟΕΙΟΛ. 

910 Τῶν σὺ µνωομµένη, τήρει βίον ἁγνὸν "Αναχτι, Α Ἡ πέλαγος τέµνουσα θοῇ χαὶ ἑπαρτέῖ ντῖ, 

Πάμπαν ἐν ἑλπωρῇσιν ἀμείνοσι, μή σε δολώσῃη 
Χρειὼ, Ἡ τε τάχιστα καὶ ἔμφρονα φῶτα δαµάςει. 

Τοῦνεχα καὶ δολόµητις, ἐπεὶ Χριστοῦ βασιληος 
Εἰς πεῖραν καθέηγε, θεὸν βροτὸν ἄμμιγα λεύσσων 

915 Πεινάοντ’, ἑκέλευσε λίθους εἰς εἶδαρ ἀμεῖψαι, 

Ὡς χεν χρτῖςοντα ἓν ἄρχυσιν ᾖσιν ἔλῃσιν, 
Αλλά θεοῦ μὲν ἄμδρτε, σὲ δὲ βροτὸν οὔλια σαΐνει 

Ὡς βροτόν. ᾽Αλλά θεοῦ γε πέλοις, καὶ τΏλε διώχοις 

Ἐχθρὸν, ὅλη µίµνουσα θ:οῦ, καὶ σαρχὸς ὕπερθεν. 
300 ΜΤδ' ὡς ἓν πλεκτοῖο χοροῦ περιηγέῖ χύχλῳ, 
Τὸν μὲν δεξιτερῇ χατέχοις, ἄλλον δέ τε λαιῃ, 
σον ἐφαπτομένη καὶ σχιζοµένη θεότητος, 
"Ἠμισυ μὲν Χριστοῖο, τόδ ἥμισυ σαρχὸς ἑοῦσα / 

9325ὺ Πνεύματος ἰσταμένοιο καὶ εὖδια χυµαίνηντοςα 
Ἴσγειν νποπέδῃσι ταχὺν πλόον, ἢ ὃ ἀπὺ γαίης 

Ἔλχεσθα:, νωθρήν τε δι’ οἵδματος οἴμον ὀδεύειν, 

"λμφω ποντοπύροις χαὶ πεξοπόροισιν ὁμοίτν. 

Μπδὲ τεῇ ζωῇ βαλέειν ἐχεντηῖδα σάρχα, 
900 τε χαὶ ἱεμένην περ, ὅμως κατὰ ντα πέδτησεν. 

Αλλ᾽ ὥς τι στεινοῖρ πόρου δ.ὰ ῥεῖθρον ὁδεῦον 
Ῥοιςτδὸν , µολίθου περιηγέες ἓν κενεῶσιν 

"Ὄλκοιο πλήθοντος ὅσον χάδε, καὶ πρὸς ἀνάντες 

Δέσμιον ἄλλεται ὦχα, βιαζόµενον κατόπισθεν, 

200 Ὡς χέλομαι σἐο φἰλτρον ἑἓνὶ πραπίδεσσι τεῇῆσε 

Σφ:γγόµενον, Χριστοῖο χαταντίον Όψι φέρεσθαι, 

Ἠξ χαλὲν πίειραν ἐπιχλύζειν τίν᾽ ἄρονραν. 

210 Ηοτυπι (α τουοτάσία, γἱίατη Βορὶ Ρυταπ οιιίοάἰ, 
Ετοία ΟΠΙΠΙΠΟ Ώοπα 5Ρ6, 6 ἰ6 ἀεοῖρῖαι 
Εσερίας, αιδ ϱθἰογτῖπιο ρειἀθηπίθΠι Ἠοπιἱμοπι ἁοπικί. 
ο. ἀο]υγωπι Ἰηγεπίος, υὈἱ ΟΗ]δίάπι Τοµεπι 
επίἰδίυγιις αοςθθκίέ, Όδιιπι δἱμλὶ οἱ οππίηοηι νέοι 

315 Εβθυτοπίθίη , [δδίέ υἱ ἱαρίάςς ἱπ οἵυμὴι πυίαγοί, 
Όι Ιπάϊβεπίεπι γείίις δις «αρεγοῖ. 

ο αιλάοπι ΟΡ6Γ8Η1 Ἰμδίί, εί γεγο Ἡ οπλ]ηί ροχηἰοίοςδο ὑἱαμάίέωγ ὧθί ἱῃ 
Ὀι Ποπιληὶ. θοά Ώ6υ αά[ιφτο, οἱ ρτουι! [αρα 
Ηοδίοπα , Μοία Ὠεί ΠΙΔΠΟΠΒ, 6ἱ «ΆΓΠο ΒΗΡΘΡΙΟΓ. 
330 Νεαιε, υἱ ἵη µοχα οογος οἱἰρομιπαςίο οτυς, 
Ηυιῃς ἀθχίτα {οησςΦ., ΠΠ θἱηΐἱςίτα, 
΄ηυε οοπίηβοης Βόμπι , εἲ αὐ «ο ἀῑγίδα , 
6Ηεἱδιο ἀἰπιίάίαπι ειὶ, ἀἰπιιάίαια σας ἐγ]ῦιθης : 
Νος ΠΊαΓο πανίσαης ορἱογὶ δἱ ἱηδίγισία Πᾶγε, 
935 ΕΙαμία γοπίο οἱ Ιοηίίου ιιηάληί6 
Θοπίϊηθας αμὐΏογίς οδίθρεµη γαίΐθιι ; νοὶ 4 ίδργα 
ΒροίγαἨας, δ6βηοππᾳιϱ ρου ΠωάαΠι νίαπι Ίποεας, 
Αιζοῦιςφ φἱηιᾖ18., πανἰραιι θα εἳ ροάίθις {ίογ αροιίυς: 
Νες νἰί (8 ἱπππη]ίίας ΓδΠπυΓα ΙΙ ΘΔΓΗΘΙΗ, 
200 Ου οίίαπη Ρτορεγαβίθειη ανειῃ ἀείίηεί. 
Λο γε]υὲῖ δηρβιφίο ηιδαία Παεηίμιη άδοιγγεῃς 
Μαρπο οἱγορίία, ρἱυποβ] του αἶ ἵῃ οαγ(λῦ09, 

- 3459-3453 ΟΛηςΙἱ γορίυίο, ΦΙαΠέΙΗ οοβιοτθ Ρροίθθί , δΗΓ8Η11 [εγίμ, 
... ἓ ουδιε]οίυπι [ο δα1ε, νἱ γοίτο)διιπι ργορι]δαμίὸ, 

900 Φἱο Ι106ο ΑΠΙΟΓΕΠΙ ΙΙΙ ἱπ ιβ ργᾶοοΓΚἱἱ9 
Οοιιδιγἰοίαιπ , αιὶ Οἱ 1η 51ης [ογτὶ, 
Αιὶ ΡιΙοἈγδίη οἱ Ρίηριιοπι ἠεγίραγο {6ΓΓάΙΗ : 

911 Ἐν ἑἰπωρῇσυ'. Ότο Βρες. ἐπ ἑλπωρῇσιν. 
910 Χρηΐζοντα. ἵιερ. 993 αἱ Ἰπί. χρηῖςοντ,. Α1οχ 

ἔλησιν. Όυο οςβ. ἕληται. 
18 Βροτόν». ἵια Οοἱδ]. ΕάΙί. Θεόν. 

φο6 Ἡ δ᾽ ἀπό. Ἱία Μ.ρ. 59. ΕάΙι. ἢ ἀπό. 
2386 "Αμϕω, οἵο. Πιο ν6ΓδΙΙΠΙ, αἱ ποῃ Ἱοροραίιις 

νη νθιβδἰοµο πιείγίθα, Ιπο ϱ ργσεοάομίδης ἁἀπουι 
νἰοίριιΦ Ιίογαίο, φιρρ]ονίπιυς οἰδεηχίπιήδηυο 1] - 
οἱδ. (Ολτλυ.) 

φ99 Ἐχενηϊδα. Βορ. 99ἱ : Ἐγεντῖς, εἴδος ἰχθύο: 
εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἔχειν καὶ χρατεῖν τὴν ναῦν' έ.ενκι 
δεί ρἰείμηι, δἷε ἀῑοίμὴ, φμοά αγγἐρίαπι παῦσπι γειί- 
πθαῖ, 410 πομιῖπαε οἰοραμίεί ει νοσαι οτερ- 
πως : ᾳαἱρρο εογρις, Όε[αί ἰπ]εοίίς εοηιρεάίδαςε, 
απίπιαπι ΡΥδΙΠΙΕ, 1ιεο έαηι οσίμπι δε ε[εγτε ἱµΗ{. 

9039 Ἱροιζηδό». ἵια ες ερ. εἰ (οἱ5Ι. Εάῑε. ῥη- 
ζηδόν. 

Φ55 Ἀγάντες. Ιἰ8 Οοἱς]. ἱπί. Βερ. ἀνωφερές. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ηφο πιοπιοτὶ νοἱνειι αμίπιο, Ριἱολοιτίπια νίτρο, Β Εἰ οἰπιιί αἀάίσας απίπιιπι οαγηίᾳαα Ώθοφιι6. 
ὥρο εοπι](αῖὰ Ώοια , (6 νυν] 6επιρετ αὐ οπιηἰ 
Ῥατιο Ὀρο βιάθᾶ8 ΡιΙΓΑπΙ δδΠοίἀίη(υ9 (μθΓΙ. 
Νεο , αιιΦ αἰἶαπι (αοἱ15 ρτυάαμία ροείογα [γαηρὶΐ 
Ὀααιη ἰο [α]αί ἁπτίς ἰμ γεῦμ8 εροςίας. 
Οιιἱρρο θἰίαιη Ο)Ηἱδίαπι άυπι ἰοηίαί οαἱ1άμΦ πο], 
Ἡσιιίθ ϱΡΓ6βΦ4ΙΗ 66ΓΠΘΗΦ, ἀῑγὶδδίιηᾶ 84χᾶ 
ΡΓοιίηυς ἵῃ ἀμίοςς 1109ί μπι γεγίσγθ µΔΠΟΒ : 
Ὀιϊ οἷο ρος(1[ογί6 ἰαφιιοῖς Ἱπνο]γαί οροηίθι. 
ὅαηυ6 αἱ ἵη 0Ἠγὶφιο [ἱ Τι Ἱπιρείις οιμηΐς. 
Ειρο απουγ[ετῖφ, Ογἱδίυ νο]ιῖ απίο φαἱυ(ἷ 
Αυὐοίοτοπι , ἱ]οοουτὶ5 ἡοιος Πηω]ορτο Ιαυουαἱ. 
δε {6 ]1ηρο Όεο , τος] ἠοδιοσι ρε]ίο μαἱίρηυπῃ 
ΟΗεἱδίῖ (ο Πιοηθδ, ἱθηεγ μὸο δαμάἰία σα]. 
Νοο νοθίυί {η [εμάς ᾖ6υὶ δοἱοῖξ ογῦθ οἱογεα», 
Βαμο ἀεχίτα, Άυπο Ίῶνα ἰ6ΠΘ4Φ, ΦΗ4ΠέΗΠ/ 1ο ΡΓΟ- 

| [ρίπαυα, 
Ταηίμίη θίἱ4πι ἃ ΟἨΓὶςίο 5ἱδ οπηπἰροίεμίο τοπιοία, 

Α9ΠιΙΟΓὰ µ6ο οδἱογὶ βυἱοβης ἱπάα ο8ΓΙΠΗ, 
Βιπι ΟΩ0ἱ ᾖαϊ περΏγτυς πθο Πιβρπας οχοἰἰοῖ υπάᾳς. 
Οοπιπιίιία, υἱ ού) το] 4ΠΟΙΟΤᾶ ]αοία γεῖατιθε 
Νου θ(ἰαΗΙ ο ἰοἱίωγο (Γαἱιο Ἠαιιο, ΦέσΠδΠΊαυε ρς αἰέυτα 
ζατῤε υἱαι, παμίιῦ οἱ μἱ 15, δἱηι[ἐσηκε Ρεάεκίτὲ, 
Νος υἱίῷ ἵροα ἰιι Ἱπωϊίίας οοἰομοἰἀ8 ΟΔΓΠΕΙΟ« 
θυα’ νε]υί ἱμ]οοία Ρργορεγαιλίδτη εοπιροάθ Ρυρρίὴ 
Ποιΐπεί, ας ἰαΗἱα1 οορῖἰ φιιυδὶδιόγο ΠΙΟΙ6ΠΙ. 
Αο νο]ιὶ δηριιδίο ἀθούττεις υηάα πιοβί!, 
Ρἰυπιῦοιις υἱ ρηΐπαυπι Ίγιηρίια Ἰαυομίο εδμλίῖ5 
ΡΙδ6ιιιθ 4η 136 μἱίγὰ ηυ]]α5 εδρίε, Πίου υγεία 
Αοο]νίδηιιὸ δα: , νἱ ρτοριυ]δαπίθ Γ6ΙΤΟΓΡΙΗΗΙ : 
Νοη 56616 {ρδα (άυπὶ, ηυἱ πιομίο αγοζαμις, ΦΗΙΟΓΕΠΗ 
Τρ ]υ0ε0 αἆ (  ήθιυπ καη]αίο (οἰίετο Πµοίυ, 
Αυιὶ ρυἱέβταπι ηααπιάαπι ρἱηριο(θ εν (εγ- 

υ8ἱΛ. 
Ναι δι Άωο αἴηιεο {ιο αωίάας ἀῑΠιιάςσὶδ 448, 



ον] 

Εἰ δὲ σύ Υ ἕνθα χαὶ ἔνθα χέοις φαικάθοισι βαθείαις͵ 

Ἡ κατὰ πετοάων, ἢ λείµαχος, Τὲ χαράδρης, 

914 "Ωλετό σοι ῥόος ἐσθλὸς ἀσύνδετος, οὐδὲν ὄνειαρ. 

Εἰ μέν σοί γε πατὴρ ζώει φίλος, ὃς σε φάωσδε 

Ἔγαγχεν, ἡ μήτηρ Υλνυχερῇ. καὶ φίλτρον ἀμεμφὲς, 
Εἰ σὺ κασιγνἠτοισιν ἐρείδεα: εὐμξνέουσιν, 
ἛἩ τοχέων τοχέεσσιν ἀρηγόσιν, ἡ χαὶ ἀρωγῖῆς 

Φίὸ Δευομένοις, τούτοις μὲν ὁμὸν βίον ἀμφαγα- 
[πάξειν 

Οὐ φθόνος, οὐδὲ πικρὸν χαὶ ἀνάρσιον ἐνθάδε Μῶμος 
"ὄμμα βαλεῖ, τρίνειν χαὶ σάνδαλα πολλάχι φάσχων' 

Ἔστι δὲ χαὶ τόδ᾽ ὄνειαρ ἐμοὶ, καχὸς ὄμματα ῥάλλων. 
Κεῖνος μὲν βαλέει, τὸ δ' ἐμὸν χέαρ ἔμπεδον ἔστα.. 

950 Τῶν δ᾽ ἄλλων µοι τόσσον ἀλεύεσθαι φιλότητα, 

5ΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΝΟΒΑΙΙΛ. δης 

Α τοι μὴ φιλίην Ὑε, συνωροφίην δ' ἀλεγεινὴν, 
Ἡ θάρλος δολερὀν τε χαὶ εὐθαλέεσαιν ἄπιστον, 
Ἱσσάτιον Χριστοῖο περιδράσσεσθα: ἔοιχεν 

Ἔμπεδον ἐμπεφυυνῖαν ἀειζώοισι πόθοισι. 
2ὺὸ Μηδὲ σὺ παρθενίης μὲν ἔχειν πόθον ἱμεροέσσης, 

Τοῖς δ' ἄλλοις παθἐεσσι τεὴν φρένα πάµπαν ἀνοίγειν, 

Σωφροσύνῃ χοµόωσα' καχὸν δέ Υε τοῦτο χέρειον, 
Τίχτεσθ᾽ ἐξ ἀγαθοῖο χαχὸν φθονεροῖο δόλοισιν. 

Οὐ γὰρ τότσον ἔμοιγε γάμος, οὐδ ἔργα γάμοιρ 
200 Φύξιμος, ᾧ γε θεὺς θνητῶν γένος αἰὲν ἀέξει, 
"Ὅσσον ἐμοῖς παθἐεσσιν ἄχος χαὶ ἄλχαρ ἀνεῦρον 
Παρθενίην. Ὢν εἰ μὲν ἐλεύθερον μαρ ἔχοιμι, : 
Ἔστι χαὶ ἀζξυγίης τις ἐμοὶ χάρις. Εἰ δὲ θύρετρα 
θήρεσιν ἀμπετάσαιμι, φίλην φραγμοῖσιν ἁλωὴν 

δἱ αυἴοπῃ ἐὰ Ἠῖηο ἰπάθ [μάρτίδ 1 ργο[υηάᾶς6 4ΓΟµΑΦ, 
η ριρες, ἱῃπ ργαίὰ, ἱηΠ ἑογγοηίος, 
910 ΟΡρίίιμας Ρο (μὶ Βιιχιδ πο οοἱ]δυία5, πια υ]]]έας. 

οἱ αιιίεΠὶ οππογυφ Εἱυἱ νυν] ραίες, αυ {6 ἵπ Πή08η1 
Εάῑχὶὲ, αυἱ ἀυ]οῖςδ Ππιλἰογ οἱ αιπος Ἰηηοσίυς : 
οἱ ἔυ [γαίγ]θιι Πηηίίορίς μοπονοίῖς, 
Αυί ραγεμίυιις ρανεπίυπι αχ ]αιογίθις , αὐἱ οἱ ὶρδὶς σι χ)νο 
940 ἱηίρομιίυας, ουΏ 5 φυἱάθιῃ οοιπαηθυὰ νἱίαμι ουιηρ]ευὲ 
Νι]ία Ἰην]άία ς πθ(αθ ΙΠΔΤΟΣ οἱ ἠπ]άμος οὗ ἰά Μοιιας 
Πη]ἱο]6ξ ουμµἱο5., διτιἀογει θιπ]{ίογο δοἱθᾶς ἀΐσοιις : 
Ε5ί αιέοπ] θἱ Άου 116 μη], πα] οσυ[ο5 οομοίοῃς. 
Πιο 
0 

υἱάδιὰ ἰη)ἰοίδὲ, «ΟΥ Διίδι Πηθ βγπιιὴ ονἱὲ. 
ου Άη νοτο η ΩΙ Μία δἱί ουγα οΠωρυύζο ΑΠΙΟΓΘΙΗ, 

Ὑοδὶ οἱ πο απηϊοϊείαπι, οο με Ὀθγ1ὴ δαἱίοιῃ Ρον ο 108! 
Αι εουβἀρηί]αµ1 [άἱἱασθη) ίαϊο Πουθηυιιὰ 0 1ἱοβι 1η 
Ουαηίήπη ραῦ οί ΟἱΓἱδίυ1η οοιηρἰοοι, 
Εἰγη]ίος ΠΠ αἀαδγοιιάο ο ἡμμἱ5 οφ οφὶοσιῖς. 

200 Νου νετο {ω ᾳἱογεΓίδ μάυοίὸ θιηαυἱ]ἱ5 ο ὁί θε η νἱερἰἰέα[]ς, 
οἱ αἱ] αΠοσι{ρις ρειίέ05 (αι ρυείις αρερίας, 
Τοπιροταμιία βογ6ης. Μα] γουο ἰδεινά ἀοονίης, 
ΝαΦοΙ οχ Όοιιο ΚΙ, ἐινίόἡ ἀμδιλοιι]ς [γαιιόάλδιιν. 
Νοη ο] {81 πμ! ου ὐἑμιη οἱ ορυξα σου] 
200 Ειρίεηία «υἱυις Ώουις ιπογαμιη ϱοπι αηρίϊϊσαι, 
θιυαπι πιείς νλΐ5 μῶγθηάα πιυ οία οἱ αχ Ιλ ἑηηι 
Ὕ]ταϊη]ίαίο. Α αι ήρὰς 5ἱ νοὶ ἀΐσια ἠυθγαπι λήολς, 
Εοί πι εφ μαυῖ αβεηία μναϊία. δἱη απίθηὴ ρουίας 
Ερεῖς αροτία!η , Ιηΐζ 1 δορἰθιις αΓθθΙΙ] 

300) Λείµακος. Ωοϊδ]. χλίµαχο». 
241 Φάωσδε. (Ο9ἱδ]ί. φάος δὲ. 
442 ΑἉμεμφϕές. ΒοΡµΡ. ἀῑιο εἰ Ορ. ἄμεμπτον. 
9/7 Κασιγγήτοις. Ἱπι. ἁδελφοῖς. 
9160 ᾽Αγἁρσιον. ἰα (Οοἱδί. Ἠοθρ. 991 5υρ. η. 

ἄδιχον. 
Φ47 Σάνδα.α. 008]. οἱ Βυρ. 992 σανδάλια. Μο- 

πιις ἀἰοίέας οοπνἰοἰἰ, παοάἱουπίῖ ας τοριεεηςἰο- 
μὶ5 ἀθμθ, φθιμ ος Νοοίθ αδίάΙ γε[θγί Ηεδίοάυβ; 
ἑαμί ἠοτιαιὶς Γι]ί ἱῃ γοργε[ουάσπάο, τί οἱ δαΠ 4114 
οἱ ετορ]ἀὰβ Ὑεηπετὶο γεριγεἰεηάςγθι. Ὀο ας πιο” 

ἀποιίαίο ραδθῖπι νὶᾷο αριιά Γιιιοἱδηη. 
900 ᾿λ.εύεσθαι. ἵια (νο Βομκ., (οἱδ]. οἱ Ορ. 

Εάῑι. ἀλεύασθαι. Μοκχ (Οοἱδ]. φιλότητι ρτο φιλότητα. 
ΦὺΙ Ἠ τοι µή. (υἱ6Ι. εἴ τοι μή, οἳ 811ρ. [ἶπ. καὶ 

εἰ μή. 
ὡδὸ Εὐθα.ἰέεσσιν. θοἱς]. εὑὐθαλέουσιν. 
Φυὸ Εοιχε». (0ἱ5]. ἐοιχκός. 
257 Κακόν. ΟἨὶΡ. εἰ ἴορ. 960 καχοῦ. 
200 Φύξιμος. Ἠεορ. ὁ9 φευκτός. 
3206 θύρετρα. Βὺὲμ. 992 θὐραθρα. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ἵη τ1ρθ68, η ρίαία, ἵη ἰογθηίθθ, ἵη 4Γ6148 : 
Οριίπιυς Ιιαμά ἀυνρίο ἤαχις εί, νίτρο Ρρερ]δίε, 
Βιαρεγοῖς φυοπίαπι ἰομίέις ἀενοίν]έαρ υμαΐς. 

εμεγοα Ύυβη/ απ ροηἱέογ «Παγὶδδίπιαδ αυΓα 
οἱ (τμἱέυς, αἱ ἰο ἀοπανίὶ Ιυπι]πο ν/ίς, 
Αυί ἀι]οί ϱοη]ήκ, 4 ορἰππἰπθ [06υ 4πποταυς , 
Οωπείίδπη [γλίγπη αἱ πἰνοτῖρ Ίῃδα [ανογ9, 
Αυὶ ροίγὶς αιιχὴ]ίο οἱ ππαιγί6, ναί [ογίο ]4ναη(]ἱ 
η θομἰο αἱ δυπί , ἱρείδ «ομνίνογς μι]]α 
ηνίάία ο8ἱ, οεμίο8 που οὐ ἰά Μι Μοιηιι αςθ{ΏΟ8 
Ιη]ϊοίοί, δοἱεας 5ἰγίάοζεπι επιἰιίογο ἀἱοεμς: 
[ος 4 ὐοηιο πο (θε ππεάἰοσπίίεν υήἱ6, νῖτρο, 
Οαπι Ιηλίὰν ἱοβίἱος η (ο εουἰογφεί οεθ[{08 : 
μιγ]άμς 1ο ἱἱοοῖ ]αοίδέ, ἵὰ ροείοΓο (γπιο 
ΒΘΠῃρος οἱ, ποο 9 ᾖνογ πιαου]αδίί φας, 
ΝΙἱ αἰίοπις ΑΠΟ Ὀἱ οἷε, μἰ{ οχίογα Πα µιπ]α. 
Δι οἱ φαοδήἁτη ας ὁδίο Απρίοχαγἰδ ΔΠΟΓΟ, 

2]ίθπῃ πο {οί ᾗιις- δἳί οΟΙΠΠΙΙΙΠΘ αΥοἱΟ., 
Οουροσίυδφιιο ούθθ δα1ιἱς (1 εἷα [αἰαχς 
Οιήη ροιΐς ρυθεςίς ναί οομιρ]οςίογο θ)ἱδίυΠὶ, 
ΑμεΓαρ(ο ΗΗ το ἠπηβαί πεχυς 1ηοί]θ. 

Νες ευ! νἰνρίπεα ιά 181 οἱάΓΟΒΟΘΓΕ Ἰαυ16 
Ῥτοίυθιιὲ, νε] ναύὺοας δἱ Ρεείαβ αρθΓίυι 
γιτβϊμίἁίο (41016ΗΦ. αγαγίαθ 5εε]υ8 ἰσίμά εν 

65ὲ, 
Νακοίίαρ οχ γἱγπίο πια] οὔπι ἆφιποπίδ ανίι. 
Νου ἵλπη οἰομίπι υἱ ἀυμ]σθν (αἱ μον ποχυληιιθ ο ὰ 

εια, 
Οιιο ροπι5 ἡπάπΗπα Όθιις Ἱπιπιοι(α]ἱ6 αἆθιιρεί., 
Εμυρίαι, αδίη υἱ ορἰἱπε]πίυμς πιοπί]ᾳὰο πιοάρίαπα 
Οὐγαίῦ, νἰνρίπε υἱίθο ἀθΙθΟίΟΡ 41106 
θιιῷ οἱ [ονίο πιδαπι ρυγραγἰὲ οπλο Πποβίοηπι, 
Εμτορίο 469 πε Πιορίία εδί, ϱΓοίθδφιιθ Γδρεμάο, 
Αί οἱ, οι ναλάὶ οοµ11δὰ δἰέ ἆγοα 8ορί15, 



δῦ5 ὃ. ΒΕαΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.. 6λΛλΕΜΗΙΝΌΟΝ ΙΙΡΕΝ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΙ ΟΛ. δας 

310 Τῶν σὺ µνωομένη, τήρει βίον ἁγνὺὸν "Άναχτι, Α Ἡ πἐλαγος τέµνονσα θοῇ χαὶ ἑπαρτέῖ ντῖ, 

Πάμπαν ἐν ἑλπωρῇσιν ἀμείνοσι, µή σε δολώσῃ 
Χρειὼ, ἢ τε τάχιστα χαὶ ἔμφρονα φῶτα δαµάςει. 

Τοῦνεχα καὶ δολόµητις , ἐπεὶ Χριστοῦ βατιλΏος 

Εἰς πεῖραν χαθέηχε, θΘεὸν βροτὺν ἄμμιγα λεύσσων 

9105 Πεινάοντ', ἑχέλευσε λίθους εἰς εἶδαρ ἀμεῖψαι, 

Ἕς χεν χρηῖζοντα ἓν ἄρχυσιν ᾖσιν ἕλῃσιν. 
᾽Αλλὰ θεοῦ μὲν ἅμᾶρτε, σὲ δὲ βροτὸν οὔλια σαίνει 
Ὡς βροτόν. ᾽Αλλὰ θεοῦ Υε πέλοις, καὶ τῆλε διώχοις 

Ἐχθρὸν, ὅλη µίµνουσα θ:οῦ, καὶ σαρχὸς ὕπερθεν. 
900 Μτδ’ ὡς ἐν πλεκτοῖο χοροῦ περιηγέϊ χύχλῳ, 
Τὸν μὲν δεξιτερῇ χατέχοις, ἄλλον δέ τε λαιῃ, 

"σον ἐφαπτομένη χαὶ σχιζοµένη θεότητος, 
"Ημισυ μὲν Χριστοῖο, τόδ' μισυ σαρχκὸς ἑοῦσα : 

925 Πνεύματος ἱσταμένοιο χαὶ εὔδια χυµαίνοντοςς 
Ἴσγειν νποπέδῃσι ταχὺν πλόον , ἢ ὃ' ἀπὸ γαίης 

ἛἜλκεσθαι, νωθρῆν τε δι’ οἵδματος οἵμον ὀδεύειν, 

”Αμϕω ποντοπόροις καὶ πεζοπόροισιν ὁμοίτν. 

Μηδὲ τεῆ ζωῇ βαλέειν ἐχενηῖδα σάρχα, 
900 τε χαὶ ἱεμένην περ, ὅμως χατὰ νῃα πέδτσεν. 

Ἁλλ' ὥς τι στεινοῖο πόρου δ.ὰ ῥεῖθρον ὁδεῦον 

Ῥοιξτδὸν , µολίθου περιηγέες ἓν χενεῶσιν 

"ὀλκοιο πλήθοντος ὅσον χάδε, καὶ πρὸς ἀνάντες 

Δέσμιον ἄλλεται ὦχα, βιαζόμενον χατόπισθεν, 

3200 Ὡς χέλοµαι σέο φίλτρον ἑνὶ πραπίδεσσι τεῇσιε 

Σφ:γγόµενον, Ἀριστοῖο χαταντίον Όψι φέρεσθαι, 

Ἠὲ χαλὴν πίειραν ἐπικλύζειν τίν᾽ ἄρουραν. 

210 Ηοτυπῃ ἔα τοςοτάαία, ΥἱἰΙΗ Βορὶ Ρυταπ ουκίοά!, 
Ετοία ΟΠΙΠΙΠΟ Ώοπα 6δΡ6, η {6 ἀεοῖρίαί 
Εσεθίᾶ8, αυ οοἱοττίπιο ργιιἀδηίεπι Ιοπιῖμοπι ἁοπιαί. 
Οτο ἀο]υρμπῃ ἱηνουίους, υ0ὶ ΟΕεΙδίαπι Τορθπη 
ΤοηίδίυΓγιις αοοθθσἰε, Όθυπι δἱιηυἱ οἱ ἠοπηἱηθοηηι νἰάσῃς 
315 Εουτοηίθπη , ]ςδὶί μἱ ἱαρίάςς ἵη εἶῦμ πλυίαγοί, 
Όι ἠπάϊβεηίεπι γείίρυς βις οαρεγεῖ. 

6ο αι ήοπι ορδΓαΠ) Ἰμδίί; Ε4Ρἱ γοτο Ἠ οπιμῖ ρογηἱοίοβο Ὀἱαμόίέως 964 ἰῃ 
Όι Ποπιη]. 96ο Ώευ αἀ[ιῶτα, οἳ ρτουυ! [αρα 
ΠΗοδίεπα , Μοία Ὠεὶ ΠιαΠθη5, οἱ «4ΓΠ6 βυρεΓίο;. 
32 Νεπυο, υἱ ἵῃ μοχ» οἩογος οἱΓουιπαοίο ους, 
Ηυης ἀρχίγα ἰ6ηςς8. [μπι βΙηἰδίτα, 
Αΐφιυο οοπίηψεπς Ώσμπῃ , εἰ αὖ 90 ἀῑγίδα, 
Ομεῖδίᾳ ἀἰπω]άίυπι ἐιῖ, ἁληιάίσιη οαγηἱ ἐγὶῦιρης : 
Νου πΙατο πανίραης οοἱογί 6ἱ Ἱηδίγισία ΠΔΥο, 
9320 Ε]αηίο νοηίο οἱ ἱοηίίου ιιπάαμίο, 
οπίῖηθοαθ ἀμΟΠΟΓΙ8 οβΙ6γδίΠ Γαΐοιι ς γοὶ 4 {ου)α 
Ποιγα]ιας, Φοβηοπη(9 ῥοῦ ΠάΦΗΙ νίαπι Ἰησεάας, 
Αιθοῦις δἱωι]{(9, πανιραμίρυς οἱ ρεάῖρυς Ιίου αρομῖρυς: 
Νες γἱῷ ει ἱπππη]ίίας ΓΘΠΠΟΓΔΙΗ 6ΔΓΗΘΙΩ, 
900 Οι: οἱἰαΠῃ ΡΓΟΡΕΓΑΠΙίΕΙΙ ἠἈνειη ἀθί]ησί. 
Αο γε] Δηβιδίο ππδαϊυ Παεπίυτη ἆδουγγεης 
Μαρπο αἱεορίίι, ρ]αποδί τουπά{ Ἱη οανἰίληῦυ9, 

ο ᾖ52-305 6Παἱ{ γορἰυίο, αἰιαΠέιΙ οοΠΗπθγθ Ρροίοδί , θιιγδπὶ [οίυς, 
κ ὑὶ ουηδίσ]οίμπῃ 11ο αἱ, νἱ γΓοίγοίβδπ) ρτοριἰδαπίὸ, 

900 9ἱο 1060 ΑΠΙΟΓΕΠΙ υπ ἵη εις γα οοναἰῖθ 
Οοιιςτίοίαιπ , αἱ Ομ0ἱδίμιη Ἰη 5ιυ]ίιης [ουτὶ, 
Αι ρι]εωταπι οἱ ρἱηµιιεπ Ἰγγίβαγο ἱοΓΓΙΗ : 

Φ!1 Ἐν ἑλπωρῄῇσιν. Ὀιο Ῥοςς. ἐπ ἑλπωρῆσιν. 
910 Χρηϊΐζοντα. ἵορ. 992 οἱ 1πί. χρηῖΐτοντι. 31Οχ 

ἔλησιν. Ώυο Ἀοεβ. ἕληται. 
Ι8 Βροτόν. ἴία Οοἱδι. ΕάῑΙ. Θεόν. 

φ00 Ἡ δ' ἀπό. Ἱια Β»ρ. 59. Εάῑι. ἢ ἁπό. 
938 "Αμϕω, οἱο. Πιο νθγδιϊπῃ, αἱ ποῃ Ἱερεραίιιγ 

ἑη νουδίοηθ πιοἰγίσα, Μπο ο ργφεοάοιιίδις ἁπιοὺιβ 
νὶοῖθιι ἰέσγαιο, φιρρ]ενίιις ἀἰκιηχίπιιιδαις Ππ{ί- 
οἵδ. (Ολα λ0.) 

φ90 Ἐγενηϊδα. Βορ. 99{ : Ἐχενηῖς, εἴδος ἰχθύο; 
εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἔχειν χαὶ χρατεῖν ην ναῦν' ἔσεικ 
δεί Ρὶδείκηι, δἷο άῑείὴ, φμοά αγγερίαπι παυσπι γειῖ- 
μδαῖ, 409 Πποιαῖπο οἰεβαπίεν «γηθι νοζαι (τερ)- 
γὶμ5 : ᾳµἱρρο εογρΗ5, εε[μί ἴπ]εείίς εοπιρεάἰδας, 
απἰπιαπι ΡΓ6ΙΗΕ, 11Ο έαΠι εσίμπι δε ε[[οιτέε ο)πί!. 

Φ59 Ῥοιζηδόν. [ία ἰγεθ Ἠορᾳ. εἰ (οἱςΙ. ΕάΙτ. ῥη- 
ζηδόν. 
ες Ἁγάντες. [ἰὰ (0ἱ5]. Ιπί. Περ. ἀνωφερές. 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Πως πιοπιοτὶ νοἱνθιδ αμἰπιο, ρι]οἰθντίπια νιτσο, Β Εἰ θἵπιί αἀάϊΐσας αηἰπιιπι ολγηί(ιο Ώδουφιθ. 
5ρο εοπι](αία Ρο, (ο νἰέ 6διΏρογ αὓ οπιηἰ 
Ρατίο Ὀθο βίιιἀἆθᾶδ ΡιΙΓαΠΙ δαποίαιηφυς {υθΓ]. 
Νεο, αιιῷ οἰίαπι (αοἱ]ῖς ρευθιιία ρεοίοΓα [γαηρίί 
Ὀνφάλίη (ο (οἱ ἀπτὶς ἵμ Γοῦ5 εροςίας. 
Οιἱρρο ειίσπι ΟΠΗ ἱδίυπι ἆυπι ἰθΏταί οαἱἱ419 Ὠοςἱΐς, 
Ἡςιτίθ ῃΓΘΒΦΙΙΗ «ϱ6ΤΏθ6ης, ἀΓ5δΙΙΗᾷ 64Χ4 
Ρτοιίηις ἵη ἀπίορα ]ηῦθι μπι νογίογθο µᾶηος: 
Ὀϊ δἱο ροσι)[ογί5 ἰαφιιοίς ἰπνο]ναί ορεηἰθηΆ. 
απ αἱ ἱπ ΟἨγὶφίο Γιῖί ἠιι5 Ἱπρείυς ομ]ηίς. 
Ειρο ιποτι][ετίθ, Οδ νο[ηξ απίο ςα)υἱἱ9 
Αυοίοτοπ , ]οοουσί6 ᾖοιμίλθςδ πιιἱςστο ἰαὐοιαί. 
Φος ἴ6 |υηρο Ό6ο ., Ρτυειἰ Ἠοδιεπι ρε] µαῄρπυπι, 
ΟΗἱδῖ (οί ΠΙΙΠΘΗΝ, (θηθί µοο 5υυάἰία οαιη]. 
Νθο νθὶυ! ἶμ Ιερά Εθμί φο]οί οἑῦθ ,9Γ65, 
Βυιιο ἀθχίγα, Ἠ1πο να ἰ6ΠΘΔ6, ΩΙΔΠΙΙΙΠηΙΙΟ ΡΓΟ- 

[ρίπαια, 
Ταηἱυ1 θὰ ἃ Οητὶςιο 5ἱν οπηπὶροίοιία γοπιοία, 

ΑνπιιοΓα μοο εδἰοΓ] 6υ]οθης ἱπβάὰ ο4ΓἱΠ8, 
Ώμιη εἰ υἱ Παἱ τερ]ιγγυδ ηος πιαρηᾶς οχε]οῖ υηά85, 
Οοπιπιϊίίο, υἱ «1Γδ11 γα απο]ιοτα ]άεία γεἰαγάθί : 
Νοι δἱἰδΠ) ο ἰο]]1γ6 {γαἱιο Ἠα1ιο, 56σΠ6ΠΙ( 6 ρῦτ ανω 
(α1ρε υἱαπι, Πας οἑηιί 15, δἱηη {{γδηκε ρεἀεσιτὲ, 
Νεο νι ἴρνα ἴυς ἱπηϊίίας θοὐεηοαίόα «ΑΤΠΕΙΝ , 
Οι’ νοἰυί ἱμ]θοία ργορθγαΗΐδίη «οπιροάε ρυρρῖιη 
Ὀοιϊποί, ας ἰαηίαιη οορίῖ διΏβίδίογυ πιοἰσΠη. 
Αο νοὶιὶ δΏριιδίο ἀθουγγοῦς υπάα πιοδί, 
Ριυπιῦοις υἱ τίπιυπι Ίγιπρίια Ἰαὐομίθ εθηλ)5 
Ρἰδιυιι αφ 188 υἱίγὰ ηυ]ία5 οδρἰε, ίσο νεα 
Αοοινίδαιιο αἱ, νἱ ριοριἰδαπίο ΓΤοἰγοῖδυη! : 
Νοη 56ο ἵρδα ἰιυή1, αἱ πιοµίο αγοδίΙΣ, ΦΗΛΟΓΕΤΗ 
Το |υ0θυῦ ἂά ΟἨίδίυπι κυδίαίο (οἱ Πιο, 
Αυὶ ρυἱοωσαπι ημαπιάσδΠ ρίπρυεππᾳυο ο)άμοςτε {ου 

Γ8ίΔ. 
Ναι δι πο αίημο λυο Παπίας ἀΠιιάςΡὶδ υ00 48 

- 



ΧΙ 

Εἰ δὲ σὺ Υ' ἕνθα χαὶ ἕνθα χέοις Ψαικάθοισ. βαθείαις, 
Ἡ χατὰ πετοάων, ἢ λείµαχος, Ἰὲ χαράδρης, 
9/6 ᾿"Ωλετό σοι ῥόος ἐσθλὸς ἀσύνδετος, οὐδὲν ὅνξ.1ρ. 

Εἰ μὲν σοί γε πατὴςρ ζώει φίλος. ὃς σ: φάωσδε 

Ἠγαγεν, ἡ µέτηρ Υλνχερὴ. καὶ φίλτρον ἁμεμρὲς, 

Εἰ σὺ κασ'γνήτοισιν ἐρείδξαι εὐμενέουσιν, 
Ἡ τοχέων τοχέεσσιν ἀρτγόσ.ν, ἡ καὶ ἀρωγῆς 

Φ4ὸ Δευομένοις, τοῦτοις μὲν ὁμὸν ῥίου ἀμφαγα- 
[πάκειν 

Οὐ «φθόνος, οὐδὲ πικρὸν χαὶ ἀνάρσιον ἐνθάδε Μῶμος 

Ὄμμα βαλεῖ, τρίςειν καὶ σάνδαλα πολλάχι φάσχων' 

Ἔστι δὲ χαὶ τόδ᾽ ὄνειαρ ἐμοὶ, κακὺς ὄμματα ῥάλλων. 
Κεῖνος μὲν ῥαλέει, τὸ δ' ἐμὸν χ-αρ ἔμπεδον ἔστα". 

5ΕΩΤΙΟ Η. ΡΟΡΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΙΑ. 518 

Α 1 τοι μὴ φιλίην γε, συνωροφίην ὃ' ἀλεγσινὴν, 
Ἡ θάρβος δολερόν τὲ καὶ εὐθαλέεσσιν ἄπιστον, 
Ἱσσάτιον ΧἈριστοῖο περιλράσσεσθα: ἔοικεν 

Ἔλτεδον ἐμπεφρυνῖαν ἀξισώοισι πόθοισι. 
900 ΜΤΡὲ σὺ παρθενίης μὲν ἔχειν πόθον ἱμερρέσστς, 

Τοῖς δ' ἄλλοις παθέετσι τεῖν φρένα πά παν ἀνοίγειν, 

Σωφροσύνῃ Χοµύωσα΄ χακὸν δέ γε τοῦτο χέρειον, 

Τίχτεσθ) ἐξ ἀγαθοῖο καχὺν φθονεροῖο δόλοισιν. 

ϱ6 γὰρ τότσον ἔμοιχε γάμος, οὐδ' ἔργα γάμοιρ 
200 Φύξιμος, ᾧ γ: θεὸς θνττῶν γένος αἱὲν ἀέξε:, 

Όσσον ἐμοῖς παθέεσσ.ν ἄχος χαὶ ἄλχαρ ἀνεῦρον 

Παρθσνίην, Ὃν εἰ μὲν ἐλεύθερον ημαρ ἔχοιμι, : 
Ἔστι καὶ ἀνυγίης τις ἐμοὶ χάρις. Εἰ δὲ θύρετρα 

900 Τῶν δ᾽ ἄλλων µο; τόσσον ἀλεύεσθαι φιλότητα, θήῃρὲσ.ν ἀμπετάσαιμι, φίλην φραγμοῖσ ἁλωὴν 

οἱ αὐίόΠΙ {α άμο ἱπάς [υδοσίς ἱμ ΡγυΓυπάαδ ὀΡοµΔς, 
ἵηπ γιρεςδ, 1 ργαία, 1η (ουτθμίςς, 
210 Ορειηας ρου 8ἱΡἱ Πιιχιιδ πο οο]]θοίις, πια Πέις. 

οἱ ἁ1ἱ6Η ολογυς Ευἱ νἰνίί Ρραίες, αἱ ἰὸ {η [ος] 
Εάιιχὶι, αυί ἀμίοί5δ Πιλίος οἱ ἀιἠοῦ Ἱπηοσίας 
οἱ {υ [γαἱγἱῦιιβ Ἱμη]ίοι]5 υοηοτοίΐς, 
Αυί ρα νπην Ρα/όπιυπι αισαἱἰοσίδα5 , αἱ οἱ ἱροῖδ αυ χίο 
215 ἱηῤἱροιμιίωας, οὔ1η 5 φἱάἆθια ΟΟΠΙΗΙΗΗΗΘΙΑ νἰίαμι οομιρἰουιέ 
Νι]ία 1ην]όάῖα: ΠοιΠθ ΔΙΠΑΤΟ5 οἱ ἱίφμο οὗ ἰά Μον 
[μ]ἱοὶεῖ ουμ]ο5, ἰγ]άογθιι διλ{οἵὸ δοἱοᾶς ἀῑσθιις : 
Εδὶ α{π] 6 ου [ο μή, μια]η5 οσο» σοι] ἱοἱθης. 
Ηἱο φυἱάσιν ἱπσίθὲ, «05 ΔΙ Πο ΑΓΙ ον]. 
«10 Αἱἰογυῃι νογο ΕΕ ἑλΠίὰ δἳί οα ο(Πιβύζὸ απιοῦΕ, 
γε] οἱ πο αιπἰς δι, οοι ορ η. δα [ία ροζ 8111 
Αιιί οομἠἀομί]αμι Γαἱ]άσδιῃ οἰαίο Πυτδμ δια μιαἰοβι δι 
Οιαπίηὶ ρας οδί Οἱ δίυα οοιηρίος, 
Εἰγπίιος 1 αλα γοο «ο μυς ἀσδὶίάσεῖίς. 

200 Νεο νοΓο {μ ᾳἱογίθΓῖ5 αὐενο αιμα υ5 οδοί οί η νερ]εἰίαιἶς, 
οἱ αἰὶἱς αΠοοιτυιις ρομία5 ἠπ ρυσίας αρειία», 
Τοεπιρογαμί]α ΠοΓοΠς. Μαἱυῦὶ νοιο ἰδίπά οδίονίη», 
Ναθοῖ ος ὑουο δη, ἠλνιοι ἆ ομιομίς [γαι τυιις, 
Νοη ο ἶνη μι Πολ οί οἱ ορετά οὐ ὴἱ 
200 Ειρίθηιία οίυυς Όυις μιουα στη µόπας ο πρβύαι, 
Οὐα1η πιοῖς ντ]ἱδ αιιαγομά Πιούυία οἱ αχ τη 
γιτρϊηίναία, Α ο λις 5ἱ νοὶ Φἱοια ύογαπη ἑῤοσις, 
Εσὶί μὶ οφ ραιυἱ αβθεη(]α μταιία. δἱ απἱθηὰ ρογίαν 
Εογὶδ αρογίδ11, αμ οαι πορίδιι5 αΓοαι 

359 Λείµαχος. ΟΩοἱθὶ. χλίµαχος. 
9411 Φάωσδε. (Ο9ἱβ|. φάος δὲ. 
39 Ἁμεμγφές. λουβ. 4ιιυ οἱ Οιὶσ. ἄμεμττον. 
9/5 Κασιγμήτοις. Πηι. ἀδελφοῖς. 
9160 ᾽Αγἁρσιον. ἴια (0ἱ8]. ερ. 99ἱ δρ. [π. 

ἄδιχον. 
9/7 Σάνδα.Ία. (Ο90ἱ5]. εἰ Βυρ. 993 σανδάλια. Μο- 

πας ἀἰοἰέαγ οοπνἰοἰῖ, ιαἱο ου με ας Γοριεἱιθηςὶο- 
ηἱδ 4918, (ὗθ6μι οχ Νοείθ καί γείθγί Ηεβοάυβ ; 
(αμ Π0ρείαἰς [μἲ{ 1η ροργειομάδπάο, υἱ οἱ δα θίία 
εἳ οτερἰάδε Ὑεηογίς τεριεμοπάεγείἰ. Ὀο Πυς πιος- 

ἁποιίαίο ραΦδῖηι νὶ(ο αριιά Πιοἱδηή, . 
Φὺ( Ἀλ.Ιεύεσθαι. ἴία τον Ἠορφ., (οἱβ]. εἰ (11ρ. 

ΕάΙΙ. ἀλεύασθαι. Μοκ Οοἱκί. φιλότητι ργο φότττα. 
ο. Ἠ τοι μή. (οἱβ]. εἴ τοι μὴ, οἳ ορ. π. καὶ 

εἰ µή. 
πο Εὐθα.έεσση'. (οἱ 4]. εὐθαλέουσιν. 
20 Ἔοιχε». (Ο0υἱ8ί. ἐοιχός. 
207 Καχόν. ΟΗἱΡ. εἰ Πορ. 9ό0 χακο». 
300 Φύξιμος. Ἠεμ. ὅ9 φευκτός. 
205 θύρετρα. Βερ. 993 θύραθρα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ἵη ε1ρ68, η ῥγαία, ἵῃ ἑοργθηίθ8, ἵη 4561146 : 
Ορίίπιυς Ιιαυά ἀμνίο ἤυσυς εδ], νἱτρο ρεβὶρίε, 
Ὠιερογδὶφ φυοπίαἹη ἱδηίη» ἀθνοίϊν]έαρ υμιάΐφ. 

Ηιεγθᾶ (ληηιιαπΙ σοηἰίου οαγἰθαίπιις αὐα 
οἱ [γμέως, αἱ ἰο ἀοηανὶέ ἱυπι]ης νίία, 
Λι ἀι]οίς ο... 3 ογἰπιἰηθ Ιἱ06ς απποτηίς, 
Ομἱπείίληι [Γαία δἳ πἰμογί6 ἱρδᾶ (Ἄνοιο, 
Αιί ριῖγίς αυχ][]ο οἱ πιαϊσῖς, τοί [ογία Ἰυναπάϊ 
Ἱη δεπἰο σἱ δυπίὲ, ἱροῖφ «οιινίγογθ η] : 
ην]άία θ8ί, οσο πος οὐ ά ΗΝ λθοπιας οοοεἶου 
Ιπ]]είεξ, δοἶομα φἰγὶάοτεπι επαίοτο ἀΐσομα - ν 
Που ᾳὔοφμθ Ώον (οτι ποἱοστογ. πο, 
Οσπι νηαίαν Ποεἱ]6υ [η ἰ9 μ 9 
Πηνίά ως 1ο Πεοι ]αοἷαέ, (5 ρθείουν θα ́  
ΨΘΠΙΡΟΓ ογἷθ, πεο [9 ΙΙνογ πιαδυ]οδὰ λοήμπα 
ΝΙΙ αἴίεηυς αππος ὴ οἵε, η]! --.---- 
Λι οἱ φιορήαια αἱίορ ολ6ἰο ὃ κή 

ΘΛ]ίομα µο [δεί των αἲχ ο. ἃ 
(ο μογ] η σερ 

αἱ, 



σ99 

900 Εἶρξας, ἡ φραγμοῖο τὸ μὲν πυχινῶς ἀράροιμι, 
Τῷ δὲ τρίδους οἴξαιμι παρατροχάουσιν ὁδίταις, 
Τί πλέον; Ἡ γὰρὁμῶς δηλήσατο ἐχθρὸς ἁλωὴν 
Πάντοθεν εἰσπίπτων. Καὶ γὰρ σέἐο πάντα δοχεύει, 
Ἔχκτοθεν ὅττι βάλ]σι, χαὶ ἔνδοθεν ὅττι λάθῃσιν, 

910 ᾽Αμϕαδίην, λοχόων τε. Τίς ἂν καχότηθ) ὑπ- 
[αλύδαι 

Ρηϊδίως, μὴ Χριστὸν ἔχων ἐπιτάῤῥοθον αἱξί; 
Μὴ μιχρὸν ἐν χαχίῃ θείης ποτὲ μηδὲ τὸ μικρόν. 

Τυτθοῖς ἀντιόωσα, χερείοσιν οὗ ποτε χύρσοις. 
"ύσσα φἑριστ᾽ ἀῑοις, χαὶ φθέγγεο" ὅσσα δὲ βάζεις, 

3] Λεύσσοις προφρονέως. "Όψις δ ἐπὶ ἔργον 
[ἐλαύνοι. 

5. οβΕαΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΗΝΜΙΝΟΝ ΙΗΙΡΕΒ 1. ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑ. 

Λ Πάντα σὺν ἀλλήλοισι, τέλος, λόγος, ὅψις, ἀχουή. 

06 

Φεύγειν απέρµα πονηρὸν, ὅπως στάχυν ἐσθλὸν ἀγείρῃς 
Μτδὲ σὺ µοιχιδίην χλέπτειν φιλότητα βίοιο’ 
Κλέπτει δ᾽ ὅστις ἔδεχτο κακοῦ καὶ ῥίζαν ἑλαφρήν " 

280 Ἐκ γάρ τοι ῥίζης Υε πολύσχιστοι χλαδεῶνες 
Ἔνθα γαὶ ἔνθα χέονται ἀπ᾿ Ἱχμάδος αἱματοέσστς, 

Καὶ τυτθὸς συνέδησεν ὁπὸς μέγα χεῦμα γάλακτος, 

Καὶ φηφὶς σταθεροῖυ καθ) ὕδατος ἀἴσσουσα 
"Ἑξαπίνης συνέχευεν ὅλην περιχαλλέα πηγὴν, 
98ὺύ Πολλοῖσιν χύχλοισιν ἑλαυνομένην, ἀπὸ χέντρου 

Αἱὲν ἐπιφρίσσουσι, καὶ ἔχτοθι λυομµένοισι. 
Ἰδνώθη δὲ τυπέντος ὅλον δέµας ἀμφ' ὀδύνῃσιν 

Ἑλχόμενον, γεῦσις δ᾽ ὀλίγη, χαὶ νεχρὸς ἔγωχε. 

965 Ὑἱπείοης, αιί θορίαπι ραΓίθΠΙ ὕπαπι ἀἱ]κοηίες ἀοοοπιπηοάαγοτίπη, 
ΑΙἰ81Η νογο Ρατίδη αρθγυδγίπ ργῶἑεγοιμίθυβ ν]αίοτίθις., 
Οι ρτοάσγι! Ἱ Ηοβίί5 παπ]φιι φἶπιυ] ναρίαγἰέ αἴόθΠῃ 
Ὀπάίφιιο ἱγγαπιροπΒ. Ε;θιίΗΙ ἔπα ΟΠΠΛΙὰ οΏθθγναί, 
Σά 355 Ουιά εσἰεγῖυ5 [δσίαι, δἱ α αἱ ἱπίθγίις ταρίαξ, 
70 Μαμιίοςίο οἱ ἱηβίάϊϊφ οσοἱρίθης. Ουἱ5 ους πιαἰἰέίαπι οΠυρὶαἰ 

Εαρΐ]ᾳ, πὶςὶ Ογἱδιιίῃ Θ6ΠΙΡ6Γ αἀ]ιίοΓοΠ ᾖλβθαί ἳ 
ΝΙΜΙΙ ἀμαααπι ραγνπὶ ἰτ γἱτῖο 4μοβς, πο ἷά φμἱάθπι ααοά ῥαγγυη] οί. 

9ἱ ρατνὶ6 ουνίαπη ἰθὴ8, ΠΠ ΗΔΗ {η ᾳγανίογα 1π6ἱά68. 
Οι8εσφὸ ορίπια αιιά]οσίς, Ιοᾳα6Γ6 : φυομπηιθ Υ6γο [οηυθΓίς, 
910 Ὀρεοίθθ ςοἀ ο. Υἶδυς αυίθπι αᾱ υρυς αἰπιυ]οί. 
ΟπιπΙὰ ηδο εοπβοοἰα αγ, Πηἱς, ογα[ἱο, γῖδιις, αμάἰῖιβ. 
Πδβρίύθ ΙΠΔΙΙΙΠΙ 66ΠΙΕΗ, υἱ δρἱοβΠη ΏοήαΙηΏ ου[]ίραθ, 
Νεαυο {υ αἀμίίεγίαπι (ωγογίς Υἱί ΑΠΠΟΓεΠΗ : 
Ειναι αυίθίη, φυἱδηιίς νο ίδμθπι οχοῖρἰἰ πια] γαάἱςθιη. 
954) Ε, ταύίοο θη]ὴ Ρἱιγθ8 ναγί]ᾳμθ γαπεἱ 
Ηϊπο ἱπάςρ ἀϊπαπάυπέυτ αἳ Ὀπιουο δαηᾳυἱηθο, 
Εἰ δὐοοι8 θχίᾳυμ8 εοπάθηθαΐ ΠΙΑΡΠΗΔΩΙ οορίαπη [αοέΐς, 
Εἰ οδ]ου]ης ἐΓαπᾳυ (η 5 Πρες υπάαπι Ιροία ἀείαρδις 
1]ἱοο ἰοέυτη εισυαί [ογΠιΟδΙΙ [οπίσπι, 
295 Μι]ιῖς ογδίθις αρἰιβίπι, ϱ οΘΗέΓΟ 
ΦθΘΙΠΡΟΓ ειιηρεη!ἶνς, οἱ θχίτα δυδηθεερπι(Όυς. 
Ιπβ]οίο νυίπεγο ογναίυς (οίάσι οοτρυ8 ἀοίογίυις 
[ποπαίαυι : οχίρυι αὐἱόπὶ εἶνιβδ, ἑἱ 6ϱο Ωογίυυ5 δυπῃ. 

913 Μή μικρὸν ἓν τῇ καχίῃ. πι. Οοἱςί. μτδὲ τὸ 
μικρὸν νοµίσῃς ποτέ. ν, ἰά φιἰάθ φμοά Ραττιι 
εεί 1 υἱίίο, Ραγυμηε 65δ6 και αγβἰ(γεΓὶς... 1 Πυρ. 
μὴ ὀλίγον ἐν καχίᾳ ἑμδάλῃς. 
21 ὌὍσσα δ6. ὧιο ἴτεδ Πορρ. εἰ Οοἱςί. ΕάΙ. 

ἄσσα δὲ. 
27ὺ Λεύσσοις. Βερ. 993 λεύσεις. Μος ἐλαύνοι. 
ο ἐλαύνει 

Ἁγείρῃς. Ο0ἱβΙ. ἀμήῆσῃς, Πιείαδ. 
318 Μοιχιδίη». Πορφ. ο... 
200 Ῥίζης Τε. Βεᾳ. 9932 ῥίξης τε. 

325δἱ Αἱματοέσσης. ΟΤιεΠίΚΠι ΠΝΠΙΟΤΕΠΙ αρρεϊϊοί 
«οροτίι!β ἑππαίαπι (θίάίπειι, ρεεςαἰ [ομείίεπι. (ἀοἱς!. 
οἱ ἴγες Πομρ. οὐλομένοιο. 

350 Ἀϊσσουσα. Ηοβ. 59 αἱθύσσουσα. 
254 Συγόχευεν. Τνὲς Περᾳ. διέχενεν. Ἱμί. διετά- 

ραξεν. 
2897 Ἱδνώθη. Ἑχάμφθη, (ο{1:11 ϱΟΥΡΝ: εΟἱ[αβλΜηι. 
9685 Γεῦσις δ) ὁλίγη. ΑΙ]ιάριο νἰάθίητ α Πτι 

Ἰοηαίμςο, ορ. Χιν, ὁὁ 1 Οδἱαπδ (μ5ίανί... ῥαμίκ- 
[ωπε πιεί (14, εί ἐεεθ ΠιοΓἰοΓ. 

ΜΕΤΗΙΟΩΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ροιία [ετὶς ραίεαί ταὺ]άΐδ, ραϊίοδηίφι [οηορίγα : 
Αι οιἶπι ΡαΓίο α]ίαιμα 56ρ68 , πο]ηίΏο ΠἹΑρηο 
ὁοπά]ία , νίπι Παπ πιοίυαί, Ραῖς αἰίογα ΓυΓδιις 
Τοια νἰαιγίς) (εηδαίμγ αροιία οπίθγνᾶ : 
Ου πε ή ρτο[αετῖέ Τ πθυ θδΠΊιη Πιίηα5 αγθα ΦΥ ΗΠα 
},4ίΓοΠΘΙΗ οχοὶρίθὲ, ϱηιιἱ ραγίο ἱγγυπιρίί αὗ ορηἱ, 
Ἡὶ πιοὰ ρεγν]ρΏἁ οἱἰγοιπηδρίοῖι οπυπία πιοπίο, 
Ῥεύ 5 Ουβ6ίν4Π8 , 4Ν0Π8ΠΙ 1ηθα νυ]θις ΙΠδτηῦΓα 
Φαμς1εί, οχίο/πο ἴε]μπιαιθ ἵῃ «οΓροΓθ βραί., 
Οιιἱάφ 1ο οἰίαπι Ἰπίοσίς ταρίαι. ΝΙΟ 5νιιΦ αρθιίο 
Ματίο Γηὐές ηυιιο ἱἑηδίάϊίς ορρυριαὶ νηόνΗΙσΠι. 
Ου(φ., ι]ςί ργσἰάΐο Ογίςιῖ δι ἶχιιδ, Δοδγδυιη 
ΕΠιρὶδὲ ΒΛ), οἱ (ωγρίθ οομἰαμία νἰίω 

Νου Υεγο η ν1ἱ5 φιιἀφμᾶπι ρα νίφιο Ιδνίδᾳυο 
Ῥοιάεγῖφ 65866 Ρρυίεδ. Οι ρανν]θ ομνίιις αδἱέ, 
5 πυπα ΙΔ ΡΓΦ06ερ8 οςεἶθιὰ ἴτι Εελνίογα [οτοίυς. 
Ορίίπια φιιδη11ο Ιἱυεπε αμάἰ : Ἰοᾳ6τθ ορίίπια ομυα, 
Θιιφυο Ιοάμετε ΡΓίμ5 δροεἰθς Όθιιθ 5εάυ]α ; νίδυς 

Ώ Γας {ο πἁ οµιὶδ δΟΠΙΡ6Γ φεἰπου]οί. δρυ ἁη]ῖος 
γΐδιις οἱ οιιάἰέτιδ, 66Γπιο ΠηίΦαιιο ἰοφυἑπά!. 
Ὀιοιιο Ὀομβὶ 1ήεςδ6ηι [αςἱ886, Ό0μα θευιίια μπάσο. 
Φορ μού [ιγ]νος τπιπά! δουΐἑοιἰς απἱογος, 
Αίφιιο πάθπι 0ἨΤἱδΙο ἠηγαίαπη ρογ/άα [αἶ]ᾳ5. 
Παιμς ροῖτο [αἱ δαεγαίααυο [σὐθια γυπιρ]έ, 
Οιἱδαυίς γεί (θµ 46) εαάϊσθιη οἱ 116 {η 96 
Ειτοὶρίἰ. ΙΠΠΙΠΙΘΓΟΘ ΠΠ ΡΔΓνΟ ΙΦΠΠΡΟΓΟ Γ4Ι1Π05 
Ηίμὸ αίφιιο Μπο οχἰεπία φοἷοί ἀἰβιιπάειο γαά]κ, 
Ει διιεςο οχῖριο ὀέηδδίας εὐορία Ια61ἱ5. 
Αοσ ἱαρίάσηι αἱ φις ἐγοιιαι]]ίας ]ασίοί η υπάας, 
Ρ/ε]ατος (αγυαί αἱἱοθν , νἰἰαίηιιε οοἱογείη, 
Μι]ρἰίσρδαιιθ 0Γ066 δΙΠΊπΙΑ παδυπίυΓ 1η υηόα, 
Οὐἱ, βἰπιμ] ἃο ΡρβζβΗΗΙΙΓ 441δ, φοἰνυπμίης Ίηαπες. 
Ου μοί]απι ρ8/νο Ιγεδοῖί γυ]ποεγο Μοἱίῃ 
ὑουριδ, οἱ ἱπᾳοπίοφ ουὐευηί ογμεἰαμίαμο ἀοίοτεα . 
Εχἰπμυµδημο οἱυυς Πηιὶ Ποτίθίη ἠνοσίέ 4ο ΓΏαίη. 
Ναι δεθιιςΆος φοεἰθγμπι ἀθηδὶςδπηδἔυγὰ δοοιιία οδἳ; 



, 

ϱ01 ΘΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΛΑΙΙΑ. 004 
Τ9δε γὰρ ὡμάρτησαν ἁμαρτάδες, ὡς ὅτ' ἀρίστῳ 

900 Λιχμητῇ στρατὸς ἄλλος, ἐπὴν διὰ τεῖχος ἕλῃσιν. 
Ασπίδος οὗ µέγα τύμμα, δίδωσι δέ Υ αὐτίχα πότμῳ 
Ὑπναλέῳ, χαὶ τερπνὸς ἁποπνείουσιν ὄλεθρος. 

Τῷ, μή µοι ὀυπόωσαν ἔχειν φρένα, μτδ' ἐπὶ τυτθοῖς. 

Γαστὴρ χλεῖθρα φέρουσα, τὰχ ἂν καχότητα φύγῃσι. 

995 Τὴν δ᾽ ἄθυρον τροµέω, µή τις χοὺς ὕδρις ἐπέλθῃ. 
Σώµατι δαμναμµένῳ, συνδάµναται οἵστοος ἀναιδής. 
Οἴνος παρθενικῆσι χόλου πλέον ἐστὶν ὄνειδος, 
θυμὸς δ αὗ µανίης. Οἶμος δὲ τε πάντα µόροιο. 
Παρθένε, θρύπτεό µοι μηδ’ ἓν ῥυπόωσι χιτῶσιν' 

500 "Ἔστι χαὶ εὐτελίτς τι χαχὸν, ὀρόωντας ἰαΐνειν. 

Α Μηδὲ παρειάων σχιρτήµασιν ἐχθρὸν ἐγείροις. 
Αἰἴσχεῖ χαγχάξοιεν, ὅσαις τέγος ἀχλήΐῖστον 

Χάρματι παλλομέναις. Σοὶ δ ἵλαος χα παρειὴ 
Λυέσθω, τὸ δ᾽ ἔρευθος ὑπαντέλλοιτο, τάχιστα 

ὀ05 Κλέπτον ἐὐφροσύνην. Λἰδὼς δ᾽ ὀρόωσιν ἔρευθος. 
Φθέγγεσθαι μὲν ἔοιχε Θεοῦ πὲρι παῦρα γυναιβξὶ. 

Ίόσσον, ὅσον Τριάδος σεπτὴν φύσιν ἵδμεναι οἵον, 
Τρισσὴν ἓν θεότητι, μίαν χάριν (οὐ γὰρ ἄμεινον 

Σιγᾶν εὐσεθίης καὶ ῥήματα), εἶἰσαῖειν δὲ 

210 Πλείονα, χαὶ τρομεραῖς ἄμφω φρεσὶν εὐαγέ- 

[ως τε, 
Καὶ καθύπερθε φέρειν αἰδοὺς σχέπας. Οἱ δὲ µάχοιντο 

Που ομίπῃ θοεἰιις ἱηρεης φοε]ογυη δθουέα οδί {ρα , νου! οπι ορίπηυπη 
200 Βοἱαίογδιι βεη {11 οχογοῖίτιδ, «ΠΠ ά(40 ιοηῖα ρεγγιρ]!. 
Αεαρίὶάϊ5 ποη 
ΦΟΡΟΤΟΙΠΗ, εί 

γαηάρ οδί νι]ηθ, ὀ9ί {8π]6ῃ οχἰδιιρίο πιονε[ογυπι 
υ]ἱοἱς οδί 1οἱ6 οχρριΓαμίέυτ]ς. 

Ουαργορίος πο γε Ἰονὶςδίιμῖ9 πιθηίθιη πηυίηθθ πιαου[]9. 
γομίθυ εἰδιιδίγα [806Π8, {Ο0Γ54Ν ευπίαρὶα εΠιρεγ]!. 
200 Εοτίοιιθ αμίσοπι οαγουῖἰ {1ή160, πο θὰ ρυ]ἱνοτῖς ἱηληγία βυρέγγοηίαι. 
(οἱρογθ ἀοπι]ίο, φἶππιι! ἁοπιδέυτ πια ηνογοουπάυς 
γίπυτη νἱςρ]ηϊθυβ Ιπα]ης οδί ρτοῦΓΠ 11η ἵτα 
Ίνα Υ6ΓΟ ΓΙΙΓΦΗ5, 4ὐ4πι ἱηραιία. Ὑἱα αὐἴοπῃ Ίο οπιπία θυπί ΙηυΓίὶς. 
Ὑ]τβο, πὸ [γασία 360 ἀἱβδοίυία οἷθ ἵη θογάἱαῑς ναριίρς; 
ὦ00 ἴδι οπἶπι, νοἱ η γἰέαίο νοβίίυα αἰᾳυἱά Πια[], νἱἀθηίος ἀοἰοοίατο. 
Νεαιε ρεπαγυΠ επ 0θ/τδιις Ιηἰπηίουπι οσοιἰθς. | 
Ἰμοποςίο» (οἱ]αμί οβεβΊππσς, (αἱραφ θρί ἰδεξάπι Ῥθης 
ἆσθ 357 (αμάϊο δαἱἱεπίίυμθ. ΤΙ Όἱ νογο Ὀδμηίρπα Ιδηίίος ϱοιια 
οἰναίας, Γαθογφ6 οχοεἰαίας, οοΠ[θΒίἶπι 

ὅ0δ Ευταπα οὐἱθείαίοποπι. Ὑ]γρίπδις οηἵὴ τηρος γ]ἀυπήρας ΡρυάοΓοδίη ἱωευίί. 
Ραιεὰ φι]άεπι ἆθ Όοο Ιυαᾳἱ οσθι Π11ἱ8Γ68, 

Ταρέυιι, φυβΠίάΠι δηἳ δὲ πἱ γεμεγαπά δν Εγηἰία(ἶ5 παίαγᾶπι ΙηϊοΠραπι 
Τγίηαηι τη ἀῑγἰηαῖο, υΠᾶπη ϱΓΑΙΙΔΠΙ (ηοῦ θΗ/Πῃ Ιηοί]μς ορί 
Ρἱεἰα{16 νει]α (406Γ6). νδγυπι αμθἰδηί 
510 Ῥ]ατα, αἱ ἱγαπιαθ (Γεπιοῦυ]άα πποπίθ οἱ δαηοἱ6, 
Εἰ ἀεξιρον ρυάορίς γείαπι [ογαηί. (Ο6ΓἱεΠί αυίθπι 

390 Αἰχμητῃ. Βὶο ἰτοβ Πομρ. οἱ Οοἱδ]. Εάῑι, αἰ- 
χµητής. Μοχ διὰ τεῖχος ἕλῃσιν. Βεπεά]οιπί ῥρτορο- 
ηηιηὲ ἅληται ΡΓΟ ἕλῃσιν, 5εὶ 5ἱηο υἱί4 οοὐἑευὴ δἱι- 
οἑοτ]ίαίο, οἱ 6ἱ16 μοςθβδιίαίο αἰ]α, οιΕ1 διά ροτί- 
ηθᾶἰ 4 γ6ιδΠῃ 66ΠΙΘΗ6, διέλῃσιν. (ΟλΙλυ.) 

291 Πότμῳ. Ο9ἱδ|. πότμον. 
300 Μηδ᾽ ἐπὶ τυτθοῖς. ας Ἰαμβὶι θοιπυεβςίας 

οι νε[διι βοᾳιιθη!ἰ, γαστὴρ Χλεῖθρα φέρουσα, 8ἰἱ6- 
φυε ἱπιθεργδίαίυν: Νε ἵπ μπἰπιές εἰαμείγα γεδρµέπε, 
αά οἱΓίμπι [ογίε ει Πἰάίπει Ρτυγμαί. Πο, Ππφι:, 
Ογομονἰῖ αἀνοίδις ριιίαιπ, Ἡοι φμοά οχρτοβςἰί 8ἱ|- 
υς; Φίαίκοπάις ἱ[ἰ εἰ ἵπ πιἰποτίθας πιο, 1ε οἱ 
ργαίεΥ Ἰδίαπι πεοἑαδίαίεηι Ιιαῦοια ἰαχεπίαγ, φιοά 
υἱ({έ δοἱ, οὕτεραί, ἱρεαφιμα υἱ{{οΥΗΠΗ εαἰεγυα, ΦΙΟΓΜΕ 
ΡαΥΘΗ5 [υηεφιε οµία. ΝΟ βοευί δη εοἀἰσῖφ 
(ἱ]. Πηιοτργρίθι : Διὰ τοῦτο μηδὲ μικρῆς µολύνειν 
ἀνέχου ῥυπάσμασι τὴν Φυχῆν' κλειοµένη γὰρ ταχέως 

ἂν φύγη χάχωσιν. 
3494 Ἱακότητα. Ἱία Βερᾳ. αυλίιιου. Εάῑ. χαχκό- 

τητι. 
397 Παρθενικῇσι. Ἱπι. ταῖς παρθένοις. 
209 θρύπτεο. ΕΙ.: Νε ἱπάε εμρεγε[ίκηι (ο[ίας, 

σιοά (δθὶ εοτάἰάα ουεείί, αυοά (ιηυοβδίο πο 
Ρ]αςεῖ. 

5032 Αἴσχεῖ. ΟΠἱρ. ἄσχετα. Μοχ χαγχάξοιεν. ἵα 
(οἱδ]. ΕάΙΙ. χαχλάξοιεν. 

505 Χάρµατι πα. ἑομέναις. Ιπι. Οοἶςί. ὑπὸ χα- 
ρᾶς ἁπαλλομέναις. 

506 Γυναιξί. Μορ. ὁ9 αἆ ππατς. ὃ τι δεῖ τὰς παρ- 
θένους περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος φθέγγεσθαι. 

208 Μίαν χάριν. μπκηι Ἁμπιεῃ. . 
ῶ10 Εὐαγέως. Βορ. 991 εὐαγέαις, οἱ δυρ. [ί, 

καθαραῖς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Νοη αὐνιος ϱὐπίη ουη) ρεγγαρίῖς πιωπίυας αγρεπὶ 
Πηρτεάίέατ πι]]ος, δη ΕΙ έτουθ οχεροίέ οπιμἰδ. 
Ακρίά(ς Ἠαιιὰ ϱγαμἆο οδί γνυ]ηιδ: {116Η 1 δοροτοιὶ 
λονιιίογαπῃ εχἰοπιρἰο ἱπάμοίέ, ναςυςαιιο ἀοΐογο 
Πυορίί, οχεερίὲ (11 (δίζυπι οοΓροτο ν/γιφ. 
Ειρο ϱ.να, Πο νεὶ 1α09ς (6ΠΙΗἱ6ΦΙΠΙΑ ΗΙΘΠΙΟΙΗ 
Πιο αί, Πα οἱαπὶ ρτουυ! αμ]ίορ ποχας. 
γευίθυ οἱααδίγα [σος νἱμὶ οομἰαρία [ΟΓΦΑΠ 
νίέατο ᾳυθα! : δρἆ οἱ ἰαχορίής παῦθμς, 
Συμήλ019 Εἱο υιηπί5 ραΐθδαί, πείς Ιαι]ηθί ΊΠΡεΠΑ, 
Νό Γαγειῃ ουτθοραί οαγηῖς ]λκοϊνία αὐσήίφπι. 
(γροΓ6 οπι ἁοπιιο (ποἱ]]ς ΟγίΙιδγοα ἀοπιαίις. 
χηπι γγρ]ηίθις ργούυγυπι οδί οὐθοθηίις {γα : 
Πυτρίυς {ΓΑ µιαίυπι ϱγλγἰηδηιε η νἰγρίπο ΟΡἱΠ16Π, 
Ου) [αγου 1η τεἰηυἱδ; ἱίθυ ου κά (απίατα ἀνοιι, 
Νου ΓυΓδάΤη η αηδιηύγα ἑορίι Ηδἱ βυγάἶέα νορεί», 

Β Ιπάς οιιρογοἱ]απι (οἱ]ὰς. Ναπι ρἱογία ναηᾶ 
μιογά τη (αοἰίο ἰπ νἰ]θβ ἱγγορίί απηἰοέιιδ. 
Νος ψοπα Ροφιἱίθγαπι (ω4ἱθ ναυφιηεέρις ἰοδίοιη 
Εχοίιοι. Ηἰς οἰἰαπι ροιυ]αηίεος Ἱῆαιιο οβΟΗΠλΗΟΒ8 
[μι ἱἑαπ]ή 16 ναρθη, [αοἱυ{ ϱ 13 ουΓροΓθ αυθδίυ.. 
Αί Πηυὶ πας ἰοπὶ Ρεβᾶὰ οαηἱ6α Γί5ι, 
Ριτρυγθυδθ γα]νογ οομ/[ἐδίίπι παλιό [α)]α:. 
Ναι ευἱ γἱγρίηθα οευπυηῖ ἵπ [Τοµίο γαβοτσπι, 
Ι]ἱ5 οπάἰέ οχογίο ρειυη]αμίῖα γἱείὰ ΓΗΡΟΓΘ. 

Εεηιίπα ραιιέα  Ἰοφ.ἱ 46 0Η ΙΠΟ Ναπιίμς ἀθρεί, 
Ηαοίδηιις υἱ Τγἰααῖς πα ίυναπη ἱπίο]]ίραί μμ. 
η (γίοις (ναι δίδηίηι ρἱεἰδίίΦ γογὺᾶ ἰ10εΓθ 
Ὀμ]υς (Γμογίϐ), 5ο ρίαγα αἀποίιίας ἵῃ 91Υ05 : 
Αίαυθ υἱγυπιᾳυ6 Ρὶο [αοἰαί ἰγδιπο[αεἰα ΡΆΝΟΓΟ, 
Γι αἱνοί οχίθΓηο γδίυῃ (ογαί ΙΙδάιιο μιιόο!ήθ. | 
Ρικιιοί ἀοσία οοἱος», αὐἀνδιδαφαν γόρα, ρεοίυπόαί, 
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905 Ε]ρξας, Ἱ φραγμοῖο τὸ μὲν πυχινῶς ἀράροιμι, 
Τῷ δὲ τρἰδους οἴξαιμι παρατροχάουσιν ὁδίταις, 
Τί πλέον; Ἡ γὰρὁμῶς δηλἠήσατο ἐχθρὸς ἁλωὴν 
Πάντοθεν εἰσπίπτων. Καὶ γὰρ σἐο πάντα δοχεύεε, 
Ἔχτοθεν ὅττι βάλῃσι, χαὶ ἔνδοθεν ὅττι λάθῃσιν, 

970 ᾽Αμϕαδίην, λοχόων τε. Τίς ἂν καχότηθ) ὑπ- 
[αλύξαι 

Ρηϊδίως, μὴ Χριστὸν ἔχων ἐπιτάῤῥοθον αἱξί; 
Μὴ μιχρὸν ἐν χαχίῃ θείης ποτὲ μηδὲ τὸ µιχρόν. 

Τυτθοῖς ἀντιόωσα, χερείοσιν οὉ ποτε χύρσοις. 

"ώσσα φἑριστ ἀῑοις, χαὶ φθἐγγεο' ὅσσα δὲ βάζεις, 
31ῦ Λεύσσοις προφρονέως. ᾿"ύψις δ ἐπὶ ἔργον 

[ἑλαύνοι, 

5, 6ΠΒΕἄΟΠΗΠ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΠΝΜΙΝΟΝ ΙΗΙΡΕΕ 1]. ΤΗΕΟΙΙΟΕΙΟΑ. 6 

Λ Πάντα σὺν ἀλλήλοισι, τέλος, λόγος, ὄψις, ἀχουή. 

Φεύγειν σπέρμα πονηρὸν, ὅπως στάχυν ἐσθλὸν ἁγείρῃς 

Μτδὲ σὺ µοιχιδίην χλέπτειν φιλότητα βίοιο” 
Κλέπτει δ' ὅστις ἔδεχτο χακοῦ χαὶ ῥίζαν ἑλαφρήν 

250 Ἐκ Υάρ τοι ῥίζης Υε πολύσχ.στοι χλαδεῶνες 
Ἔνθα γχαὶ ἔνθα χέονται ἁπ᾿ Ἱχμάδος αἱματοέσστς, 

Καὶ τυτθὸς συνέδησεν ὁπὸς μέγα γεῦμα γάλακτος, 

Καὶ φηφὶς σταθεροῖυ καθ) ὕδατος ἀΐσσουσα 
"Ἑξαπίνης συνέχευεν ὅλην περικαλλέα πτγὴν, 
980 Πολλοῖΐσιν χύχλοισιν ἑλαυνομένην, ἀπὸ χέντρου 
Αἱὲν ἀπιφρίσσουσι, καὶ ἔχτοθι λνοµένοισι. 
Ἰδνώθη δὲ τυπέντος ὅλον δέµας ἀμφ' ὀδύνῃσιν 

Ἑλχόμενον, γεῦσις ὃ) ὀλίγη, χαὶ νεχρὸς ἔγωγε. 

9605 Ἠἱπείθηφ, διί βορἰΙπ ΡαΤί6ΠΙ ΙΙΠ8ΠΙ ἀβοπίου Δοοοπιπιοἀαγθείπη, 
ΑΙίαπι νογο Ρᾶγίδπι αρθγυθγίτη ργΦεεγουμέθις νἰδίοπίθας, 
ο, Ρτοάεγ! Ἱ Ηοριίς Παπ] βἰπημὶ ναδίδνιί αἴδαΠι 

παἰφιιθ ἱγυππροηθ. Ε;θυΐΗὰ έωα ΟΙΩΛΙΑ οὔβθγναί, 
δα 355 Ουιά εχἰεγίυ5 [δεῖαί, δἱ αωἰᾳ ἱπίθρίιιβ ταρίαξ, 

Μάπι[ορίο οἱ ἱηδὶά]ίς οσοἱρίοηβ. Οἱ ο] υ8 πια πι οΠυρίαί 
Εαρΐ]ς, Πὶςὶ ΟΙνγΙδιΠΙ Θ6ΠΡΕ6Γ αἀ]ιίογοπι ᾖαῦοαί Ἰ : 

ΝΙΕΗΙ «μαμαπι Ρανς) η νἱείο ἀμσβδ, πο ά ηαἱάθπα ᾳυοά Ρ8γτυΏ) ὁδί. 
δἱ ρατνὶς ουνίαμ ἰ6είίδ, ΠΙΠυΔΙΗ ἱη ϱΓΑΝΙΟΓΗ ἱπείάθς. | 
Οι ηᾳ1ο ορίίπηὰ αυά]ετῖς, Ιοᾳ6Γ9 : φμομηφυθ Ἱ6γο ἰοηυοςίς, 
915 Ὀρεοίοφ 5θἀμ]ο. Υΐδυφ αυίθπι αἆ υρ9 αἰἰπιυ]οί. 
Οπιπία Ώσο «οηβοςἱαμίς, βΠἱ5, ογδ[10, νὶδις, αμάἰιιβ. 
Πδβριιο ΓΙΙΙΙΠΙ 66ΠΙ6ΗΩ, αἱ θΡίεβΠῃ Ώοπαπῃ οο[]ΐρας. 
Νεφυο ἐη αἀυιίθγίλάΏι [ιγογίἱθ ΥΙί ΑΠΠΟΓέΠΙ : 
Ειταίαγ αυἰθιη, φ1/θ6ιίβ οί (επυδπι οχοὶρίί πιαἰὶ γαάἱοθ!η. 
954) Ε γαάἱσο 6Η) Ρἱ1γθ68 ναγίῖαᾳμθ γαπιί 
Ηϊπο μάς ἀϊπαπάμί) αὐ Ὀπιους 6αηρυἱηθο, 
Εἰ δυοοΙδ οχίκυυ5 οοπάθηθαῖ ΠΙΑΡηΒΠΙ οορίἁπη ἰαοεΐς, 
Εί εα]ευ]ιις ἐγαπη {απ 5ι1ιρεγ υπάδπι Ἱηιρεία 4εἱαρδας 
11ο ἰοίυτῃ ἐγυαί [ο πιοδίιη {οπίσοπι, 
ὀ8δὺ Μυ]ῖθ ογδίθις ἁριιαίυπι, ο οθµίγο 
ὥθίπρετ θςυμηροη μις, οἱ οχσίτα ογληθεσοπι{ῦις. 
ΙηβΙοίο νυ]πεγο οιργαίατ ἰοέήπι οοΓρυς ἀοἰοσῖυιις 
Ἰηοληδίαπι : οχίρυιιδ αυἱοπὶ οἱθυΒ, εἰ Ρο Ωογίυυς δυπῃ. 

213 Μἡ μικρὸν ἓν τῇ κακίῃ. Ἱπι. Οοἱβί. μηδὲ τὸ 
μικρὸν νοµίσῃς ποτέ. Ύε ἰά φάει φιοά ραγυκηι 
ες! τη υἱ{ἱο, ϱραγυηὲ 615ε µηφμαήι αγβϊιγεγί»... Ἡπ Πυρ. 
μὴ ὀλίγον ἐν καχίᾳ ἐμδάλῃς. 
2” Ὅσσα δέ. Φὶο ἴτὸν Πεμ. οἱ ΟοἱκΙ. Εαῑι. 

ἄσσα δέ. 
27) Λεύσσοις. Περ. 9932 λεύσεις. Μος ἐλαύνοι. 

Βιο Βεμμ. ἐλαύνει 
21] Ἁγείρῃς. 09ἱδί. ἀμήσῃης, ΠΙΕίΠδυ 
21ἃ Μοιχιδίηγ. Βερᾳ. «ο µοιχιδίῳ., 
260 Ῥίζης γε. Πεμ. 992 ῥίέης τε. 

281 Αἱματοέσσης. Ογιεπίκηι ΠΜΠΙΟΥΕΠΙ αβρεῖίοι 
Ονοροςίιις ἱππαίαπι [θίάΐπεηι, ρεεεα(ἶ [ομείίεα. Ο90ἱ5ί. 
εί (Γ66 Πομρ. οὐλομένοιο. 

350 Ἀϊσσουσα. Ἠομ. 59 αἰθύσσουσα. 
354 Συνόχευεν. Τνὲς Πααᾳ. διέχευεν. Ἱμι. διετά- 
εν, 

457 Ἰδνώθη. Ἐκάμφθη, ἴοΗ1 εοτρα: οο[ίαρακηι. 
288 Γεῦσις ὃ᾽ ὁ λίγη. Λἰιθιο νιδίν αά ἡ]ιι 

Ἱοπαί]νοο, { Ἠορ. χιν, ο: Οµδίαπὸ ϱμδίανὶ... ῥραµία- 
[Ηήι ΠιδΜ{14, οἳ 60εε ΠιογἰοΡ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ροιία [ειῖς ραίεαί γαὺ]ά(5, Ραιοδηίφιιο [δηοβίγα : 
Αι οπι ρλτίο 414118 56Ρ68, ΙΠΟΙΙΙΗῃΟ ΠΙΔΡΠΟ 
ὑοπεϊία , νίπι ΠΙ]άπῃ πιείμαί, Ρ8Γ5 αἰίθγα γυγθι]ς 
Τοια νἰπιρίοί (εηδδίς αροτία οαἱεγνᾶ : 
Ουίά πι] ργο[ιιετίΤ πθυ θηΊιη η ηα5 ΘΑ ΦΘΘΝΗΠΩ 
1 αἴτοπειῃ οχο]ρίδὲ, ο μἱ ρατίο ἱγγυπιρίί αὐ οηἱ, 
Κί πιο ρεγν]ρἰ οἰτομπιδρίοῖί οππρία ππεµία, 
δε υ]υς ΟΝΒΕΥΥ4Π6 , 440ΠαΠ Ίηθα νυηθις ΙηθηυΓγα 
δαμέἱ6ἱ, οχίεΓΠΟ ΕεἰΙπιᾳθ η οοΓ{ροΓο ἠραί, 
Οιιἱόφιιε οἱίαπι Ιπίοσ]ις ταρίαι. Νιμο 5 νι ΑΡΘΤίΟ 
Ματίο [υὔέ: πιο ἱηδίάϊνς ορρημμαί Πο ΜΙ6Π). 
Οι1ἱ8., ιιςδὶ ργαρἰἀἰο Ομεὶδιῖ δι ἆλιιδ, 4οθΓΙΙΗ 
ΕΠυρίαξ 8 1ΠᾶΠ., οἱ ἑωγρίθ οοµἰαρία γω Ἱ 

Νθς Υ6ΓΟ η Υὶ1ἱ6 φι]ά1ᾶΠι ραγγἰφμο Ἰδνίδαᾳυθ 
Ῥοιιάεγὶφ ϱ5866 Ρριΐες. Οι] ραννίς οὐνίιις ἱδίε, 
 ΓΕΡ( 8 ΡΓΦ6Ρ8 δςθδἶοια {ῃ Εγανίογα [ογοίυ;. 
ΟΡρίίπια φιιφφιιο Ι1υεπε αυ! : οᾳ6Γ6 ορίἰσια ομηΆα, 
Θυφυ9 Ιοφεγε ΡΓίΗ9 δρεςἰεΒ Ώθιιθ θοἀμ]α ; γἱδυς 

Ώ Εας ιο πἆ οριῖ5 δο1ρ6Γ 5πυ]θί. διπρυέιις απιϊςς 
γἱδιιδ οἱ ο Ι4ἱ νι, 66Γπιο βΗίδαιιο οφ έπά]. 
Ὀιφυο 0Η 1ῃεδδοπι [40188 Ό0ὴὰ 8οΠΙΙΠὰ (πάς. 
Φο 61ο Γιγίίνος πιπά{ βοοἱοι 5 4ΠΙΟΓΟΦ, 
Αἰφιιο (ἰάθπι Ο]Γὶδίο 1ΗΓαίΔΗ1 ρει[ί4α [αἱΐαφ. 
απο ροῦγο Γα11έ, βαοραίαφ1ο [σάθγα Γυριρὶ:, 
θωϊδαις νοί (ΘΗ1ΕΠΙ Γαάἱοθτη ογἱπιληὶδ η 96 
Εκτείρίι. [ΠΠΗΠΙΟΓΟΘ ΠΠ ΡΔΓΝΟ {9ΠΠΡΟΓΟ Γάἱηο5 
Ηίηο αἰ(ο Ἠἱπο οχἰεῃία φοἱεῖι ἀῑπιπάστε ταάῖς, 
Εἰ 6ος θχίριο ἀεηδαίιις εορία Ια51ἱ8. 
Αο ἱαρίήθπι ) φις ἐτοια]]ας ]αοἰεί ἵπ ππάας, 
Ργαςἱαγο» ἑατυαί Ι41ἱ068 , ν]εἰαίφιις οοἱοσθαη 
Μιἠρ]ίοθδφιο ογὺθ5 5ΗΠηπια Παδυυπίυς ἱπ υηόα 
Οι, δἰπινὶ 4ο ρδσδυίΙΓ ασὐσ, δοἰνυμίας απος. 
Οἱ μοίίᾶΠι ραγνο Ιγεςοῖί γυἱηογο ἐοξι]η 
Όοτριδ, εἰ ἱπρομίε δυυευμί ογμοἱαηίᾳυο ἀοἱοτος . 
Ετίρυυςδαιο ουμς πι πιογίθδπῃ ἑμγοσίὲ 4οθεῦΏλις. 
ΝαΠη 5εδ/ιιςηος δυεἰθευπι ἀεηφίςδίπιδἔατο δοοιιία δὲ; 



, 
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Τῆδε γὰρ ὡμάρτησαν ἁμαρτάδες, ὡς ὅτ᾽ ἀρίστῳ 

900 Λἰχμητῇ στρατὸς ἄλλος, ἐπὴν διὰ τεῖχος ἕλῃσιν. 
Ασπίδος οὐ µέγα τύμμα , δίδωσι δὲ Υ αὐτίκα πότμῳ 
Ὑπναλέῳ, καὶ τερπνὸς ἀποπνείουσιν ὄλεθρος. 

Τῷ, μὴ µοι ῥυπόωσαν ἔχειν φρένα, μτδ' ἐπὶ τυτθοῖς. 

Γαστὴρ χλεῖθρα φέρουσα, τἀχ' ἂν χαχότητα φύγῃσι. 

390 Τὴν δ᾽ ἄθυρον τροµέω, µή τις χοὺς ὕθρις ἐπέλθη. 
Σώµατι δαμναμένῳ, συνδάµναται οἵστρος ἀναιδής. 
Οἴνος παρθενιχῆσι χόλου πλέον ἐστὶν ὄνειδος, 
θυμὸς δ' αὖ µανίτς. Οἶμος δὲ τε πάντα µόροιη. 
Παρθένε, θρύπτεό µοι μηδ' ἓν ῥυπόωσι: χιτῶσιν' 

500 "στι χαὶ εὐτελίτς τι χαχὸν, ὁρόωντας ἰαΐνειν. 

Α Μηδὲ παρειάων σχιρτήµασιν ἐχθρὺν ἑἐγείροις. 
Αἴσχεῖ χαγχάξοιεν, ὅσαις τἐγος ἀχλήϊῖστον 

Χάρματι παλλομέναις. Σοὶ δ᾽ Ώαος ἦχα παρει 
Λνέσθω, τὸ δ' ἔρευθος ὑπαντέλλοιτο, τάχιστα 

ὀ0ὺ Κλέπτον ἑὈφροσύνην. Λἱἰδὼς δ) ὀρόωσιν ἔρευθος. 
Φθέγγεσθαι μὲν ἔοιχε Θεοῦ πὲέρι παῦρα γυναιξὶ. 

Τόσσον, ὅσον Τριάδος σεπτὴν φύσιν ἵδμεναι οἷον, 
Τρισσὴν ἐν θεότητι, µ/αν χάριν (ο γὰρ ἄμεινον 
Σιγᾶν εὐσεθίης χαὶ ῥήματα), εἰσαῖειν δὲ 

510 Πλείονα, καὶ τρομεραῖς ἅμφω φρεσὶν εὐαγέ- 
[ως τε, 

Καὶ χαθύπερθε φἑρειν αἰδοὺς σχέπας. Οἱ δὲ µάχοιντο 

ου οΠ/πα 8081116 Ίπροη6 Φ6ΘΊΕΓΙΙΗ δδουέα οδί {Πτα , γοἰυῖ ουπι ορηπῃ 
200 Βο]]αίογθπι δεᾳαἱέας οχεΓο/Μ1Ι6, (140 Ππιαηία Ρογγυρίί. 
Απριϊ5 ποη 
δοροτόπῃ, οἱ 

ταηάο οδί νι]ηις, 4άί {πιει θκ{θιΗΡΙΟ ιποΡ/[οξαῃι 
μ]6ἱ5 θ8ί ευιογ6 οχκδρἰΓα Με] έμις, 

Ουαργορίος πο γεὶ Ιενὶδςιη] μιοηίδιπ Ἰπηιιίηθς πιὰο[]9. 
γομίον εἰαμδίγα [6/6ΗΦ, {0Γ864 ευπίαρία οΠαροτί!. 
20υ Εοτίῦις αυΐοπι οαγδβίΐ 1419εΟ, πθ φ ια ρι]γερίς Ἱη]ηγία ϱαρογνορἰαί. 
(οιἱροςο ἀοππίίο, αἴππιι] ἀοπιαέα πι 19 ἱμνογοσυπάς 
]πυιη νἱτρϊηίους 1πα]υ9 οδί ργοῦγυπὶ 11η ἱγα 
Ίνα νότο τιήδυ5, 4ὐαπι ἱηδαμία. Ὑἱὰ αὐἱοπῃ Ίο οηπία θυΠί ηυΓΙ]8. 
Ὑ1ρο, πο [Γαυία 40 ἀϊδεο]υία ϱἷθ ἵῃπ βογάἱάί8 ναρίρης; 
ὦ00 δι οπίπι, νο η νἰλέαίο νοδίωηι αλα μἱά Πια[1, νἱάρηίος ἀο]οεοίατο. 
Νεφαθ ρεπαγυπῃ 0501 υτις ἸπἰπιίομΠη οχοιἰθς. 
[ηοποδίος ἐοἰίαμί οαοἹππυς, αυἱυας οςί ἰδοίμπ ῥθης 
ἆσθ 307 (αμάϊο φαἱἱοπί]υαφ. Τ10ἱ νεγο Ὀδηίρηα Ιεμίίος σοι 
οἰναίυς, ταῦογφ 6 οχοΓ]αί5, οοη/[ο8Ι{Πι 

δυῦ Εὐναπρ οὐ]θείαιίοπθιῃ. Ὑ]γρίποις δηΐιη τυνος γ]ἀσπίίυας ριιάογδιη 1πουι]έ. 
Ραισα φι]άεπι 49 Όσο Ἰοφιἱ οσοι ΙΠπ1ἱἱο6γος, 

Ταμέυι, υδηίάπι δαἱ θ5ί ιἱ γοµιογαπόδι Ε{γ]πἰιαιῖ5 ποίαταηι ΙπἰοΠίραπι 
Ἐτίμαπι ἓπι ἀῑνἰηίίαίςο, παπι σΓδΙΙΔΠΙ (ΠΟΠ 6ΗἱΠ1 Ιηο]ίας ο8ί 
Ριεἰαἰἰδ νογὺα ἰαυςγθ), Υ6ΓυΠ αμόἰδηῖ 
310 ΡῬιυγα, οἱ ιάγμπιᾳυθ ἰτοπιοῦιμάα Πιθηίοθ οἱ βαπΠοίς, 
Βἰ ἀεδιρεν ριάυρῖ5 γο]υπι [ογαϱί. (σγίθηί αυἱθῃὶ 

900 Αἰχμησῇ: δὶο (Γοδ Πομρ. οἱ (Οοἱ5]. Εάῑι. αἱ- 
χµητής. Μος διὰ τεῖχος Ἑλησιν. Βεπεαϊοι]πὶ Ρτορο- 
1Πί ἅληται ΡΓΟ ἕλῃσιν, 66ι] δἱηθ 14 οο {σι δἱὶ- 
οἰογίαίθ, οἱ δἱηο μουθβδιαίο υἱία, ου διά ρεγί]- 
ηθᾶί α4 νεΥΙΙΠῃ δε/ΙΙ6115, διέλῃσιν. (Ολ1λυ.) 

294 Πότμῳ. Οοἱδὶ. πότμον. 
3290 Μηδ ἐπὶ τυτθοῖς. ἴδο Πιημὶι Οοιπυοβδίυς 

οΙΠΙ γθυδιι βεᾳιθΠ!ΐ, γαστὴρ χλεῖθρα φέρουσα. 8ἱ0- 
4169 Ἱπίοεργοίαίυν: Νε {ή πιπἰπιἰς οἰαιισίγα ΤεΣΡΚΕΠΔ, 
αά οἱ {μπε [ογίε εἰ [ὐἰάίπει ῥτυγμαί. Πο, πηίί, 
6τεροιἰἱ αἀνοισις μιι]δί, 1Ο φμοά εχργοδςἰε ΒἰΙ- 
Πως: ὀίαίμεπάς ἱ[ἰ οἱ ἱπ πιἰπογίθις Ἠιοάιεδ, 116 οἱ 
ῥγαίδγ ]μείαπι ποοεκαἰίαίεπι Ιιαῦεια ἰαπεπίμτ, φιοᾶ 
υ{({ἐ 6οἰ, οὕτγεραί, ἱρεαφιε υἱ{οΓΠΙ εαἰέγοα, ΦΝΟΓΗΗΗ 
Ραγέις [υήδφμε σα. Νο δεεα! δη οολσίβ 
ωἱ 5. ἱπιογριοίθιη : Διὰ τοῦτο μηδὲ μικρῆς µολύνειν 
ἀνέχου ῥυπάσμασι τὴν ψυχἠν' κλειομένη γὰρ ταχέως 

ἂν φύγη χάχωσιν. 
904 Κακότητα. Τία Βορᾳ. αωλίιιου. Κάῑ. χαχό- 

τητι. 
307 Παρθεγικῇσι. Ἱπι. ταῖς παρθένοις. 
399 θρύπτεο. Εὶἱ.: Νε ἱπάε ειρετο[ἵμηι (οίας, 

πο Εἱ0ἱ εογάἰάα τουεείίδ, αιοά (οιωυεβδίο ϱοι 
ρι8ςεί. 

ὤ03 Αἴσχεὶ. ΟΗἱρ. ἄσχετα. Μοχ καγχάζοιεν. Ἡλ 
(οἱθ]. ΕάῑΙ. χαχλάζοιεν. 

ὤ05 Χάρµατι πα. ἑομέναις. Ἱπὶ. (08. ὑπὸ χα- 
ρᾶς ἁπαλλομέναις. | 

606 Γυναιξί. Πεμ. ὁ9) ἂά ΠΊΑΓΡ. ὃ τι δεῖ τὰς παρ- 
θένους περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος φθέγγεσθαι. 

008 Μίαν χάρυ, Ηπμηι μπε. | 
510 Εὐαγέως. Ἡθρ. 99ἱ εὐαχέαις, οἱ 5υρ. ἱ. 

καθαραῖς. 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Νοηῦ αἱῑος Η1η ου) ροιγαρίῖ5 πιωπῖὺας ατρθπη 
Πηρτοδίταν πιἰ]εδ, δδ/Πεαγᾳύς οχογο]έτ5 ομιμῖδ. 
Αδρίάϊς πα υ ργαἆο οδί νυ]ηιθ: ί1Π8Η ἐἱὰ 6οροτοιὰ 
λονιιίόγυπῃ εχἰοπιρ]ο ἱπάμοῖέ, νασςαιιδαιιο ἀοἱογο 
Πμέορί, οχεερὶΐ ϱ0ἱ ἰθίζυπῃι 6ΟΓΡοΟΓΘ ν/ΓΙΙ9. 
Ενρο ο.νθ, 6 νοὶ ἰαῦθς (οηιιὶδδίπια 1ηδηίοίη 
Πιο δί, {15ης εἴῖαπι ρτουμἱ αὐ]ΐσα ποσα. 
γορίθν οἰαυδίγα [ογους νἰὶ οομἰαρία [0Γ64Ώ 
νίίατο αυθαί : 56ἆ οἱ ἰαχθηίγ παῤθμας, 
αμα ἡἱο οιμμίδ ραϊθαί, πηθίς Ἰωιη]ποί ἱηρεης, 
Νο {αγ ουτεραί οαγπἰς Ιααοϊγία αιιαάφπι. 
(οεροῦΘ ΟΠ ἁοπῃίο Γποἱ5 ΟγΗΙΙοΥθὰ ἀυπιαίυ). 
γίπάπῃ νγριηῖρυς ργούυγυπὶ οί οὐθερηίης {γα : 
Ἰυτρίμς ἱρὰ μιθίαπι ϱγανἰαδηυθ {π νἰτρίπο ογίσιος, 
Ουμι [ωγος {η τοἱἰημἱς; ἰίου Ίου κά (αγίαγα ἁμο!. 
Νου ΓΗΣ ηπία μγδιηύνα ἱορίι Ηυἱ δυγάἶἆα νοδΐν, 

Β Ιπάς ιρογοίαπι (οἶ]ας. Ναπι ρ]ογία να μα 
ἠμίιογά η ἰαοίίο η νἰ]ος ἱεγθρίί απηἰοίιι5. 
Νος µοπα ροκιἰ[εγυπῃ (ωὦάΐς να0δι] θαφ Ιοδίοιη 
Εχοιιοί. Εἷῖς οιἰᾶπι ροἰυ]απίες Ιιπαιιθ 68ο ΤἩῃοΒ 
ΠμειἰήαΏ]ή 16 ναβλΙη, (εἰ οἱ ει οὐΓρογο αυβδίυῃ. 
Αί ηυἱ δοἱναίΓ Ιοηίἱ ϱεβὰ εαηἱάᾳ τἶδη, 
Ριεριγουδφήο Γ1]νος οομ/{εβΗΠ πλυάία {αἱ]αἲ. 
ΝαΠι ευἱ γ]γρῖηθα οεγηυμἰ ἵπ [τοηίο ΓΙῦΟΓΟΠΙ, 
Πἱ6 ολ1έ οχογἰο ρείι]αέία νἱοίᾷ τβοΓ9. 

Εοη]ίης Ραιιέα [οᾳυἱ ἀθ ΗΠης Νιπιίμο ἀθροί, 
Ππαροίδιιις υἱ Τγἰαάῖδ παίήγαπη ἱηίο ρα μἨ25ι 
ἵν ετίυυς (νσιά θἰδλίωι Ρρἰεἰδίῖς γογὺᾶ ἰπ0θΓθ 
Ὀἡμ5 (αογἱἑ), θοὰ ρίυτα αἀπητιαῖ 1 ααγςς : 
ΑἰΠύς πἰγυπια6 Ρὶο [αοἷαί ἐγοιηο[αςία Ρ1νοΓθ, 
[ει μἱναὶ οσίθγηθ γδίυὶ [εγαἱ ΙΙδηῖιο ιό ονἶ. 
Ρικιιοί ἀοεία οοἱιοςς, αὐνοιδααο Ύοτυα ργο[πάαί, 
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Μύθοι ἀντιθέτοιόι σοφιλ σκεδάοντες ἀπίστους, Α ᾖὅὺ Μτδὶ σὺ αυνυγίην τε καὶ ἄχθεα θηλντεράων 

Μή εαί Υ ἁμπάνοιτο Βεὸς στνγερῇσι µερίμναις, θιιοτέροισι πόθοισι φυγοῦσ', ὦ πάντα σαόφρων, 

Δί τὰ ναὶ ὂψι θέυντα θωῶς ἐπὶ γαῖαν ἕηκαν, Ἀλλοτρίους µεθέπειν θαλάμους χαὶ ἔργα γἆμοιο 

ΔΙ ΜηΔὶ νόος πλάνόιτο φεραύμενος ἕνθα καὶ ἔνθα ντὶ δὲ παρθενιχῆς Υε, γυνὴ ζυγίη καλέεσθαι. 

Ἑέρματος, ωἱὰ τε πόλος ἀιθλυφόρος κ᾿ ἀδάμαστος Μηδὲ δόμοις ξείνουσι παρένξο, μηδὲ τραπέἑναϊς. 

Ἐ λε θέων, Ἀριστοῖυ μέγα χλέος, Εἰ δὲ σὲ πικρὺς 50 Μτδὶ µέση ὅμώων τε χαὶ οἰχιδίων ὀρυμαῖδον 

Κλίψειεν Ἠελία, πλ γκτην νόος, ὅττι τάχιστα Στρωφᾶσθαι. ΜΗ θῶπα φἑρειν λόγον ἀντὶ χόρο:ϱ. 
ἀωμπτόμενος, πρὸς νύσσαν ἴοις δρόµον ἰθὺν ἐπελθών. Μέτρα φιλοξενίης ἀσπάτεο" εἴ τις ἄριστος, 

δν) Κεβκίς σοἱ γε µέλοι, καὶ εἴρια, καὶ μελεδῶναι Οἶγε προφρονέως ἐλαχὺν δόµον᾿ εἴ τις ὁμίλου, 

θείος ἓν λοχίοις, αοφίη, καὶ ψσματα θεῖα, Τλόθεν εὐμενέοι. Σοὶ δὲ χλέος οἴχος ἐρυμνός. 

Δε πταλέηὲ φιωνὰν ἔμφρων θρόος, οὐκ ἐπίδειχτος, δοῦ λὠϊῖον ἀξενίη πουλυξείνοιο δόµοιο 

ης Δλέον ἓν πραπίδεσσι, μιχβὸν ὃ ἐπὶ χείλεσι χείσθω,  Παρθενιχαῖς. Αἰδὼς γὰρ ἑνὶ πλεόνεσσ.» ὀλεῖτα,, 

νλλάνι καὶ κωφωίσι δι οὔατος ἔσθορεν ἐχθρός. Καὶ τοῖς παρθςνίη χεν ἐφυθρίκοιτο φαε!νΏ. 

Χου ία ορροαἰεἰα υἱνὶ ὁδοιὶ αξα λος ἑωλυέοος. 
Νο ἐδὶ ου ρίδίνν Όσον ελοἱοδείν «ωδὶς, 
θὰ. οἱ δίὁ ον νέου οο ος ἐὰ ἔουτδην ἀθίτακδγιέ: 
Δ Ννφὸ νου τλκδὈνναλὰ ὃν οἱ ἴλας ταίυς 
ἱδλεὺ ἃ κουρον ἂν νουιὶ ας δόνιρος υἰσίος οἱ ἑιοαίέως 
Βιουνὴ ΟΝΕ, ὁ ΑΚ ολλἠςὶ ἀοζνδ ο δα αυίσς ἁοὐσὺυς ἰὸ 
Ὀν μα ολλ αίι ερλος δν, ανα οδοσλιωὸ 
Ελλ ολες ἂὰ ἁιοἰδὰν οὐοᾶς τον δε ἐος ἰνέευς 

ἁθίνν Μδὶ οκ τνὸ οἲξ. οἱ δα, εἳ ουσ ῖο 
ὃν ὀεκ νὰ ἀλλ αὶὸ. αδολιίὰ οἱ αρλίσα ἀἰνίνα, 
Ἑλαὼὰ χο Μνώδὰὸ ὄλλὰς, Ἀθὰ εἰθέων 
ὃν Ννὲ ἐὰ Μδονεφλὴς λαἰοοί, νιίκὰς δνέεα ἵα Ελλὰῖς αρφοτευι- 

Φλὰνὰ Φλινὶὸ Ρος ἂνους ἱττεμθὶὰ ἠλλωίονς. 
ο ἂ φκὸ ἐν ολλλάλλανὰ εἰ μα έζωα σατας 

Ὀη νικούν ἀνκνλνὶς φον ὁ οαβεμὲδδλων, 
Αν κ λνεὶς λος εἳ ὀφεεα μωρίλεσυν, 
Αὲ Μν κὐηρλνν Αλα]ές λάβας ενος 
ς ελ λὶς. έφὸ υκὲωςὶς ἁοδακὺς. 
Ἅ ΑΦ Ἀλλνν υκλὰ ὑλλνε ενός οἱ ὀιλκνείκὺς δωαλι» 

9 ἀλλ διεν. ὃν ο σε. νὰ οἱ ὑυο. ..9 
ὲ κ. Αγά πλκκάσθν οσο ὁ οὓς ἀπὸ Ἀσεσττα δὲ οτοις. ὁσσιη. Κος. 39 κά πκα ταςή. 

αλλ οά φον κάνος νο «νὰ ολλ κο. δὴ ἃ τό νιετος. δὸ ἁωσς. οξ οσα. ας υαε ἴα 
ἆ να «δν. θιοὲ κά ταιχέας. δὲ. ασ λοδὺ- «οφακκάωσε «υκερυσίνς. ἕω. ἐτᾶτκτι-. 

Νε θωληψω ωλωως. φις ἑωμερευ σε. φοκάς Ἀπὸ Μιήιι Όγανν ἐν Ὅπστισ Ἆνπ Ἱγσουν.. 
ο Ἀρθὼς ο κ οσαν νι ω: νι Ον. οἳ ἀπ Κωχξ. στω-σαν ἴπι. πω γαετ-α-ς, 4 
Ἀθθενλοὰ δι) ονά(ὑνωεδας φαε καλα τς ο φινώκαα. 
ολα ο Αλ ωλνε νονενιε ῥεως νυν: δή ΦυΤνη. δω Ένας το στ. 

ὶ ων Άκου θα πελελς νεο σοὰ ρτὶ ομρυσυ. νο πάνε δω τα. 
δω νο. ως ενω οιὰ- ποὰ δριωις, αι τὰς, 1η -ας. 

ΜΙΑΝ τες 

νο, ἐξ δω ενω «Ομὸὲ λλοὲ ωεφὰ «νδυκίνα, ᾱ ΓΕ 4 Απιίωυος Ἠίσεως πνιαοινέα Ἱσσοας. 
Ἂα δὰι εφέ κ. ἀνασώνάνα ὁ κανω ον ο σον ο Ὢ νε 
Ὀδωὰ, ἁωὰ ας οωίκη νὰ λε Ὀύλομωὰ Ἀποκεῖα, ἀπίπσπιες κι πσοωας παὐξσοσα ὀπήμασης, 
Βωρολὰ, Ἁωνίὲ οκ οοὐνάκεὰ ὄνν. ὃ αα οαωὲξ μπω και ον Ἱέφροας, -µπασαα., 
ἂν Ὠὰνὰ ωα ἵὰ ὠνξομωινὰ ῥανας σας ο αακἲα σέστας ῥε Ἱγοσπας παν 
ἁαρακκ ὁῶευ κών οὲς νά ὰ «Ἀλνωςσὰ κωοας Απο αλλο οπούνυυς πορεαδα ος. 
λνγαν θὰ οἱ ο δονὸ βευν ας ἑλνδδά ὀμυὲ «ολ. Ἅῃας ομαίις, ἄὐτφας ὄτερος σατς αμα: 
Εμ λέω Ἰδεωοὰ τὰ νά. Ἀοέθκὰ καλως. άστωεωα. Ἡκήασας ἅπαας ασυφρόπωήμας απὐὐδσροια,. 
Ελα Όκς ες «εσόσὰ ον». Ῥνογος σος ἐτριεία πετα κάοσοωνα Ἓφυμέσα, 

ἀμλῶνλας νώνωκάς «νωέσωοσα ο μέδας Ίνετο δν οὲ πως πα ρασωος. 
ὃν ωλὐνλως ὴν ολα όωλὲ, κ «λα Άννα. Ὃν βακάσς, ᾱ ἆωα μαμα Ἱκετζπκα Ἱσστηας, 
Ἁκοέ νωβος ὰν οι οἱ λειδὰ ὀξάκακὰ «σπα, Ένας 4ο. 1 1ρέ5Μ4 παει πσκα -2ασι, 
κκ χὰ ὀλὰμὰ ὠψνὐδὰ, ολλ πω. Ὢ σαν σα τακκ Ἑλμλπηασα, Ίεῦσσε ὃς ο πας, 
δὲ κ λνλας καλως δλμαν, λλγὰ 6αγτους Βωσ ως Ὁλὰω λεει παμε µε Ὅλλρας ἀαικὰ 
Έθνος ον αὐλωόέοςς Νάνα αοεὔσσοι µαει Βυμὰς σος κμεοστὰ ὔήκοωα οἱς. “τρ, ὀσενε, 
Φακὰ ολο ἃ ἀλκιὸ δαλιο. Ῥευσμμα λα. Όσσα υσ.ε ἀρπήκλλ πως ἁαµοίλεστ ο. 
ααρὲ ἀλλὰ 4 άρα, Ὀκοιαὰς ρω. μα δ ορ. Ἆρρα οὅλα -- προς Ἀκτίε ακασο αρασια 

Νὼά ποχαὲ ο ρε. οὓς ο πώ «ως. φως Ἆς πάρε -- ἵὰ ὅγονα ἁπόνκας ποπ, 
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Τῷ, µή µοι περάτων γαίΐτς ἄπο πίστιν ἀγείρειν. 
Αἶδεό µοι πολιὴν, χαὶ ἕσπερ ἴθεσι χεδνοῖς. 

.40 Πλεῖον Υάρ τι φἐρει πολιη νεότττος ἑχέφρων. 
Μηδὲ μὲν εὐσεθέουσα περίδροµον ἔνθα χα) ἔνθα, 
Πολλάκις οὐ χατά χόσμον, ἅμ᾽ ἀνδράσι χουφοτέροισι 

Σὸν πήδα δινεύειν ἱεροὺς σπεύδοντ᾽ ἐπὶ χώρους, 

Καὶ περ τγλόθ’ ἑόντας Ἐφέστιός ἐστιν ἅπασι 

545 Χριστὸς ἄναξ πελάων τε καὶ ἐν χραδίῃ φιλέον. 
[τος. 

"Αζεό µοι πρώτιστα θεὸν, µετέπτειθ᾽ ἵερηα 

Χριστὺν ἐπιχθόνιον, ζωῆς σηµάντορα σεῖο " 

Ὦ πελάειν πτερόεσσα, καὶ ᾧ σιγῶσ᾽ ὑποείχειν, 

ΦΕ(ΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΛ. 

Α Ὦ γέθειν ἀνιοῦσα, χαὶ ᾧ ῥειουσ ὑποείχειν, 
650 Ὡς χεν ὑποτρομέουσα, παλίσσντος ὕψι φέρπαι 
"λλλοις τἐθναθ: πᾶσιν, ἐπεὶ τόδε λωϊόν ἐστι 

Παρθενιχαῖς, ἡ γυμνὸν ἔχειν βίον, ἀσχεπέα τᾶ. 

Αἰνῶ θηλυτέρων, τὰς ἄρσενες οὐδὲ ἴσασι, 
2ῶσι δ᾽ ἑχὰς ῥιότοιο, θεῷ δέ τε χρυπτὰ πέφαντα.. 
508 Λίην εὐσεδέειν, λίην δέ τε μὴ βλεμεαίνειν. 

Κύδεος ἑμείρουσα, τάἀχ᾽ ἂν κλέος ἐσθλὸν ὀλέσσαις, 
Ανδράσι τὸ περίφαντον ' ὅλοιτο δὲ θήλεος αὐχήν. 
Ζηλούσθω μὲν ἄριστος, ὁ δὲ στυγέοιτο χάχιστος. 

Τὸ φθονέειν ἀγαθοῖς ἶσον, στἐργχειν τε χαχίστους. 
260 Μήτε χαχοὺς ὁρόωσα γαληνιόωντας, ὁδοῖο 

Οιιαγο πο τηϊηἱ 4 Πα: ρι15 (ου γ Πάοῦι αυῶγας. 
«459 Πονεγογο πιηἰ οδΗ/(ἱΘΠ1, δἱ ϱΓάνΟΦ ἱΠ]ΜάΓΟ ΠΠΟΓΕδ. 

540 Ρἱιι6 ομί ρτοάἀθρίἰ Ρι'ιάθηθ βθηθοίς 8π1 /ανθμί!ς. 
Νο ρἱοίαίοιχ οχωγο6α5, Όιιο οἱ ἰληο ἀἱδοιιΓ6ῃ6. 
,ϱρ0 οἰἶδηι ΙπάθςοΓ6, οὕ(η γἱγὶς Ιονἰβε]ηῖς 
Ιιου ρούἴρις [αςθγο «ἰπάση5 αἱ 64οΤὰ 1008 
Ειἰαιη Ιοηρο Γδιποία. Ἱή ο]άδαᾳυ6 ἆοπιο οδί 
ὔ15 Οιγὶκίας γὸχ οἱ ῥτοχίπιυς, οἱ ἵπ 1099 εογάθ απιηη!ῖς. 
Ὑουσγατο πο ἰ ἱπ ρεϊιηΐς Ώουπι, ἀνίηᾶο βαοθγἀοίθιη 
ΟΗεῖςιί Ρογβ6οηᾶΠη ἷη έθυγα ροτοηίθΠη, γἱς ἀάοεπι (υ, 
Οἱ (6 νοίος ἀἀ/ηρας; Ὀμὶς ἰαοῖία ἰ6 δυυπι](έας; 
οο ϱᾳλιάθᾶβ βΒΗΓ5υΠΙ ἰοηάθης, Ὠυ]ο Ιάαῦθης οράα8, 
δυ0 ι ιΓοπιουυιπάα τοίθιις Ἱπ αἰίαπι (οἱἱαγίβ. 
Αἱἱ οιπίρις πιογίέυα οἳς, σἰᾳαἱάθιη Ίου μ1έας δεί 
γἱτμίηίυυβ, 4Η81η ἰπ οιπηΐυπι οου{ί6 οἱ ργορδίαἱα) νίίασι ἀµςςγο. 
],αυάο ος νἰγμηίθις, αὐς νἱγὶ ηε(υ6 πογυηί : 
γ]νιιηί αυίθι Ρρτουι] α πιυπάο, νθζυπΙ Ώου ΡΛίθηί οεομίία. 
ζ5υὸ Μυ]ιαπι ΙθἱΔίδι οοἱο, Π]έάπι αὐίοπι ηθ οχἰο[ιαγῖς. 
6ογΊαιη ἀθβίάθγαηδ, οἰιο [ογίθ Τογᾶ!η ρ]ογίαπι απηϊδοΓὶς, 
Εἰἰπηι {η οοιἱς Ιοπηίπυη» ῥογθαί αυίθπι πηω[ιεγίφ [αδίως, 
Ὁμίος ἀϊραιιιγ ορέίπιας, οάΐο αμίεπῃ ΙαὐόαίΗς Ρρεδδίιη. 
Ιηνίάστο ὑοπίς ἰάδιη δδί, 6 ΑΠΙΓ6 ΡΕΒΘΙΠΙΟΡ. 
560 Νεο ιπαἰο νίάέεπο ἐγαφαος, α γἱὰ 

508 Τῷ µή µοι. Ὑϊτρίπερ εα6 ρεικιηηρὶἰ 6γερο- 
Πμ8, “0 οἶπὸ ἀε]οσίω εχίεγος οπιπὀς Πορρίίο ἐχ- 
οἱρίεραηί; Ἰάᾳιθ εο 96 [αοεγε ομαλές, ἱ (οἱ 
ωαο Ριείαίδηι ἵρδογαπι ἀοοίγίπα αἱθτεῃί. 

..... 
δ40 Τι. Ττες Πεμρ. τε. 
ὤλ{ Περἰδροµον. ἕς περιτρέχοντα. 
54 Ἐφέστιος. Τοἷα ο ἀουζγίμα οἱ{ειῖής (γ6- 
ή Νγασειἰ νἰἀε[ίοεί, ορἰςἰ. ε βεγεφγἰπαιίοπε αἆ 
εγοεοίμιαπι εἰ αἆ αἰία [οσα εαπεία. θὐ09 ταἱφίο, αἱ 

που γα, ἷο ΡάΓπῃ νἱτρίηϊ αὐξ ΙΙοΠΛΟΊιο ουπρνυᾶ. 
546 ᾿Αζεο. Οἱ ἰΓο8 Βομς. εἰ ΟοἱςΙ. ΕάῑΙ. ἴσεο. 
ὀ48δ Ὑποείκευν. Πεμ. 990 ὑποήχειν. 

505 Θη.Άυτέρων. Ιία Ἡδρφ. α4ἱ10Γ. Εάῑί. θηλυ- 
τεράων. Μοχ ἄρσενες. Περ. υμυΦ ἄρσενα, φµα 6 
ομιάεπι υἱγμι πογµπ!. 96 Ιδρειάσι [ογεί ταί ρτο 
τάς, νε] αἴ.. 

654 Θεῷ δέ τε. Ττεβ Ἡερε. θεῷ τῷ. Αἰίιφ θεῷ 
τά. Νου αἱδριίοει Ρείωια Ιαρο Θεῷ τῷ, ᾧτινε 
Βγοεμί α Ιπμάο, υἱυί Ῥεο, εμέ μιαπί[εεία εί 
οεομίία. 

δυ7 Ἀγδράσι τό. Ρίο Τ6μᾳ. ἰΓο68. ΕΠΙ. τε. (οἱεί. 
τοι, ου]ὰ5 ἱηί. Ισ πωπο δἱο οχρομὶί: δόξης ἐπι- 
θυµία, καὶ τὸ ἓν ἀνδράσιν ἐπίδεικτον δόξης γαθῆς 
ὕλεθρος, φ{ογίαπι εδρΙΘ6Πδ, εἰ φαοά αριιά Πιοπιίπευ εί 
ῥγαείατμὴι, οἰίο [ογίε υέγαι απεεετὶς ϱ{ογίαπε. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

(οἱίρογο 6Υᾳο0 βάδιη ϱἈνθᾶς α βηῖρις ογἱἰ5. 
Ομἱποίἴαιη «408 Ποππἱηίς βεπΊππ]ᾳε Υ6Γ6Γ6, 

Εμ ιΠο0Γ6Φ ἱπηίίαγο ϱΓἍνθ8. ὡογάπία θηθοία 
Οοπιπιούα ρίγα [ογοι, 4 απὶ δέ]τα ἱονίκᾳιιο/νοηίυφ. 
ες νεγο αγἀεπιὶ ρίοιαίίφ εοιεἰία Ζείο 
σἵπι Ἰογίθιις ἀἴδομγτο νἰγίς, οὐ]{έα οσον, 
Λάπιιο β8ο0Γα8 εΡ465 ρΓουυ! α ἰθ ΡοἵΡο Γοπιωίς. 
η ου]υβδᾳυο ἆομιο Όεις 8, ουποιίδαμο ρεορίμα 5, 
Ῥοείογεπιιθ ἵπ Πιθάἰ0 86ηἱρος νογβαέυΓ απηα{ς. 
π ΡΓἱη]5 γδµεγατο Ώδμιῃ, ἐπ ἀοίπάς βΑοΓαί 1η 
Ρομιβοθηι, ἵὴ (ογτί6 [ιβδηίδίη 1ωῃ6το Ομἱειί : 
Φιιο ἆάσε οδείὰ (ογῖς Πχ νοβιϊρία γἱίᾳ, 
Πμίο (μ ργφροιίὺαφ οοππίοπι {ο αἀ]υπρίίο ρεμπίς, 
Ηιις ιδείταγῃα ἑὔὐπι. γ]τρο, δι ηλ εΗ{ίο οοἱίμηι. 
ος ϱδυ 6 ο1ί4 {ο11ς116, [ιο ΙαἨειι «ος ἀοίεφιο ; 
Το Ρανογ υἱ γωγειι ἐγαζέιπι δυυάμσαε η αἱίυη. 
Μοτίσα οἷς ευποί5 α{ἰΐ6, γοιυίφιιο εερι]ίο. 
Ναιηφυθ 1ου γἱγρἰπ]θι8 αιθ]ἰμ5, φαᾶπι άαοστο γἱίαια 

Β Εχροςἱίαιὴ οηοίοξυπῃ οοι](ς (Φάσηιο γοίδοίαΙη. 
Εἰὰ αἱ μησ]ίθς, 41 πεδοῖί (ατυᾶ νγ]]5, 
θυᾶ ριοουἱ α πιμηάο υἰν]ί, αφυο αυάίτα Ομεὶείο 
Οσοεηίίις, Πα μοἰἱ ἀϊσπίδθίηια ἰαυάο ν]ἀείυγ, 
Μαρια ημἱάθη έυα ἰὶ ρἱείας, ϱ/ΦΕΙΑΓΑΦΙΙ6 γΙΓΙΙΙ9 : 
Νος {αμµιουη ἰάοἱγεο ρἰθίαιίδ Ἰαιιάο (ὔ10 09649. 
αυ άθμι οἱοηίιω οπρίᾶης Ἠοι)ίΠΠ [ΑΠηΑΠΙσΙΙΟ ϱ8- 

[άμέσμν, 
Εριορίαπι 14114 οΠῃ ΑΠηΙ{65 ΩΟΠΙΟΠ4ΙΙ6 Ρ6ΓΘΙΙΗΟ, 
Εοιμίπθο 6 66χ [αδίς ἰο]αίυγ παπί 
θὐ6πι ἐν υἱγιμ(ἱ5 μιογἰῖς Γμἱρουο νἱάουίβ, 
Πυμο [ογνεηίοῦ ἆπια, οἱ ἰ0ἱ οοιμρἰθοίοιθ Π]ομίθ : 
ὑουί{ᾶ, φὔ δι ν{8 μέέυπι ρογβρεχοι!δ, Πίωηι 
Ιπβοςίι8/6 οἁἱο. Νου θρέ ἰπ ἁἱδρατό ουἱρα, 
Ου ργοπιἑ ην Ππιοξιιθ γἱγία 10Η1Ποθ, 
Οµ1411 γ]έ]ο αἀά1οίί8 αἱ 56 ργοβίοίυ ΑιπἰοσΠη. 
Νοθο ἱραποιι]]]α πια ευπῃ ριορρἱεῖν οπιρίᾶ. 
Όρδοτο ἰίοι : {ηδίο5 περ ουν πιλία ρωσ] 



ΦΤ' 

Ἴσχεο, µής᾽ ἀγαθοῖς φρένα δάπτεο χαμπτομένοισι. 

Πεσσοὶ τοῦτα βίοιο, τὰ δ ὕστατα δέρχεο πάντα. 

Χαίρειν εὐδιόωσα΄ τὰ δ' ἑστάμεν οὗ σάφα οἶδας, 

Μή πού τις βροτολοιγὸς ἐπιπνεύσειεν ἁήτης. 

505 Τοῦνεχεν ἃ τροµέειν, ἣ προτροµέειν βιότοιο 

Πίπτοντος δὲ χαχοῖο, τεὸν πόδα μᾶλλον ἐρείδειν, 

Εἰ δὲ καὶ εὐδρομέοντος, ἔτι πλέον. Εἰ γὰρ ἄριστο: 

Πίπτουσιν, ἀνόλιστον ἔχειν βίον, οὗ μάλ᾽ ἑλαφρόν. 

"Ανθραχές εἰσι πόδεσσιν ἅπας βίος, οὗ μάλ᾽ ἔλαφροί 

370 Καὶ χρυπτῶν παγίδων αἰεὶ χαθύπερθεν ὁδεύεις. 

Δείδω μὴ βιότοιο θεµείλιον ἓν ψαµάθοισι 

Βαλλόμενος, ὄμδρῳ, ποταμοῖς τ ἀνέμοις τε κεδασθῶ, 

ἛἨ σπόρος ὡς ἐπὶ γαῖαν ἰὼν ξηρὴν χαὶ ἄχαρπον, 

5. 6ΠΕΟΟΜΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΑΝΙΝΟΝ ΙΡΕΗ |. ΤΗΕΟΙΟαΙ0Α. 

Α Ὥχα μὲν ἀντείλαιμι, τάχιστα δὲ αὖος ἔοιμι, 

375 Ἰελίοιο βολᾗσι τυπεὶς, χαὶ πήµασι τυτοῖς. 

Μὴ δὲ µοι ὑπνώοντι καχὸν απόρον ἐγχαταμίς η 

Ζιζανίων ἀρότης τε χαχῶν, χαὶ βάσχανος ἐχθρός. 

Ἠνίχα δ᾽ αἰθομέναις ἁγνῶν δεχὰς ἐν δαῖΐδεσσι 

Παρθένοι ἐγρήσσουσαι ἀχοιμήτοις φαέεσσι 

ὤ80 Νυμφίον ἱμερόεντα θεὺν ξοχέωσιν ἄναχτα. 

Ὡς λαμπραὶ γανόωντι ὑπαντίσωσιν ἰόντι, 

Μή μ ἑνὶ ταῖς χενεῇῆσι νόον καὶ ἄφροσι θείτς, 

Ἠδη που Χριστοῖο παρεσσοµένου μογεούσαις, 

Μηδ' ὁλιγοδρανέον δαῖδων σέλας ὄμμασ: λεύσσων 

585 Ὁ»ὲ φάρους ζωὴ; ὑγρὸν ποθέοιµι ἔλαιον. 

ΜΗ δέ µε κληϊσθέντα γάμων ὥσαιτο θύρετρα, 
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Βοεοθύαφ : πθο Ὀοπίθ, Ιπεπίδιη ἀἰδεριοίθς, γεσα!ἰ». 

Ησο τὶις ἰμδιι δυηί ; μ]εἶπια νογη οπ]πία τερρίζθ. . 

(αμάθας ιποάθεί6, ἁωπ ἐγαπᾳυἱἰία 65 : φ110 δμίμὰ δαρογγθηίγα διηί, Που σεγίῦ μο5έ1 ν 

Νο {οτίο αιἱς θιλ]ὴς ργοςειο8υ5 δρίγαγογιέ γερία5. 
20ὔ Οιαρτορίογ αἱ (ἶιθας ρΓῶ5δμίθι, πιο του [πι ΡΓΦ/ΙΠΙΟ35 Υλη). 

(αἀεπιο αιιἴεπι Πιαίο, Ρρεύεσα υὴ ἠγπι)ας ᾖραφ. .- -- 

Φἱ οἰίαπι ηαἱ τθυίο ουγγίι [εογγυοσίε], εί πιαρῖς [οαγεπάυιω]. δἱ ομίαι ΟΡΜΙΠ)Ι 
Οᾳάυπι, ἱποβοηδαπι γἱίατη ἆμοθγ ΓΗ [αοῖ]ο εδ. 
Θα1Ώυ95 ροάἱθιιφ (οί νἱία οδί, Ώθο ΠΗΜΕΗΝ Ίδνθδη 
570 Ει 5µῃετ Ιαιοπίες ἶαᾳιιθο 66ιΏρυς ἱηοράῖὸ. 

Ὑοδγοος, η υἱμὸ (μπάδιηεπίυ τη αΓοΠ4 
1αοἱθης, ην υτ6, Πανιίθ οἱ τουίῖς ἀθ]ίοίας : 
φθο εί υἱ ϱΘΠΙΘΗ ἵη (6ΓΓΔΙ1 οπάθῃΏς δἱοσδΙΏ οἱ έογἱ{θι, 
εαίἴι αιιιάθηὶ οτογίαςγ, οὐἰδσίιπο αὐίθΠῃ 4Γ6δΟΦΠΙ 

215 9οἱΐς ταδῖίς ροΓουδδυς, Ραγιἴδαιθ ποχίδ; 
Ας πο οἱἶληι πι πιί ὀογηιομ({ μασ 66ΙΜΕΠ ἱμίογωι]δεσθί 
ΖΙχαπίοτπι δ8ίος πιαίοΓι, οἱ ην]. υς η λήοιις 
Αυι φιαπάο ατὀθηίὺιιθ ὁᾳθια ἀ4εσᾶθ ου(η [αοἱΌυφ 
γἱτγείηςς ενἰρἰἰαπίοΒ ΏοΠ φορίεῖς οου!9 
ὤ80 8ροπβυπῃ απιαὐἰ]θιη (ιγϊδίαπι γορεῦ οχθρεοίαῦυηέ, 
Όι ερἱοπάἰά15 γι]ο οσευγγκηί νεπἰει!, 
Νθ Πιο οὕπ Πποπίο ναυυ]ς οἱ [αἱμἱς ΔΠΠΙΠΕΓΘΑΒ, 
}απι]απι Ο)Γὶςἰο Ργορο {μέ 1γο ναῦογαπ// ο. 
ΚΝενο (θµµεπι [αουΗ1) {ζει οσυ]ΐ5δ 66ΓΏΘΙΙΒ, 
ὤθὺ 696Γο Ιαμηὶμίς γἱιῶ Ώυιπίάσσι οἰουτη γεφυῖγαπη : 
Αο πο α πυρεὶς οἶβιιδ π]ὲ οχρε]ἰαμί 140099, 

ὁόῷ Εὐδιόωσα. Βοᾳ. 990 εὐοδόωσα. Μος, τὰ ὃ᾽ 
ἑστάμεν'. δίο ἰπ6φ [ζθρρ., δἱ δι. ΙἰΠ. ἐνεστῶτα. 
Εάὶι. τόδ', 

9θὸ Ἡ τροµέειν. Πορ. 995 οὗ τροµέειν. 
Φ0δ Ἀνόλιστον. ΟΡ. εἰ Πορ. 995, ἀνόλισθον. 
09 Εἰσι. Ώιο Ἡερρ. στι. ΜΟΣ, ὁ πᾶς, Ρῖ0 ἅπας. 
5]ῇ] Δείδω. τν νδγδυβ εἰ αἱ (εἱἰρίηια βιιυ56- 

66ΠΙ(ΘΒ ΙίδγίΠ Ἱοευπίως ουρτα, 56οἳ. 4 η. ΧΣΥΙΙ 
ν. 1-7 οἱ ν. 1 οὐ . ο | 
79 Ἐγρήσσουσαι. (οἱδ]. δαρ. Ιἰπ. ἀγρυπνοῦσαι. 

Βὸᾳ. 993 ἀγρύσσουσαι. 
80 Δοχέωσι». 8ἱο Βεμς. αιλίιος, Ορ. εί Οοἱκί. 

ὦμρ. [ἶπ. Ιίος. 992 δοξάξωσιν. ΕάῑΙ. δοχέουσιν. 
ἱ ὤ83 Θείης. Ίτες Ἡομρ. θείῃ. Περ. 190 5υρ. Ππ. 

σει. : 
προς Ὀλιγοδραγέον. Ίνα ΟΡ. οἱ ίγες Βεῃρ. Βαῑί. 

ὁλιγοδρανέων. Ἠἰο νθυδις ἱηπ εἰς ργωοεάεμίσουι 
απιοεθ οὐδὲ. 

2δὺ Ποθέοιµι. ΟΗ1Ρ. ποθέοντα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Το 6γιις ἆο]ογ οχογιιοῖθἰ, Ππεπίοπιφι6 ροειιγαί. 
Πἱ νι Ίυρυς, Ώδο (αἰίᾶσ αἷθα πιιηάἰ. 
Οιοσίγοα ΘΣίΤΕΠΙΟΦ ΤοΓυΙΗ γἱᾳὶὶ ἱηςρίεθ Πη68. 
Ῥυπι π]ατα οφγυίευπῃ αττ]ἀει, Πιοιαθφυε φμἱθθουηί, 
Ἰμειίι] πιοεταγο ευη; πα! [ογιο ργορίηφιια 
Τεπρυδίαφ ρυρρίηι απαιίαι, πιογµείφιὸ ργο[μμάο. 
Αι Ιεἰίαρ ἶπιεα {ηδίαηίριη, νἰτρο, Ρτοςσί]αιι, 
Άι ἀυδίθν οΆδια Ἱπορτίαῳο (ειιρογα νἰιᾶ, 
Οεσίυς ἰη]ηδιο γερερία ἡρο οαάεμίες 
θιιοά αἱ ειδη γευί θά λίπ] οοιρίεχας οἱ φᾳιιὶ 
οττιαί, ἱρδα Μι ἰµίο Ππαρο ριοδρἰορ νἱι2. 
Ναπι ου οθίθΙ Ιηδίρφηθθ Ώοπιιηθς Πα ὑοηέφιιο οᾱ- 

[άαμίαυς, 
Ατάυα ΙΠοΠΘΗΦΑΠΗ τες θρί (ταήιούγθ γἱέαιι. 
(4ΤΏοπες ρού]θιι8 γἱία δεί 10 ἰοία πιοἰοςε! ; 
Ρος πιθι]ος ρταὐοτί6 ἱάφιιαουδ, ᾖοῖ Πη]]ίο ρει]οίδ. 

Αο (ηος ἱοθδδίὶ Ππιθµίοη, ο [οτίθ δα] 

Β ἵωδνυς {η Ἱπῃάα ]εῖθῃς ΓΗπάΔΙηΘη 4Γ6Π8, 
Ουσυίέφ Ιπιῦτο οπάαπι ἠυν]ίσφιιθ οἱ (ασ)ίμο γοιδὶ 
Αυὶ νου 1η βἰοΈΠ Ιαῦθηίϊία βειΠΙΏᾶ {θΡΙ4), 
Ῥνοξίπυς 1ρ56 αυἱάεπι οχογίατ, 9ο δοἱἱ αουιῖδ 
ΑΓΘΘΟΔΠΗ Γά(ἱ9 ἰαοίης, ΠΙΟΡΊάΓίΙς Τδρεηίο; 
Αι οἰἰᾶπι ρἱοΙάο γουγεαμἰ πιεπηῦσα δορυςό, 
Ιηβθθγᾶἱ ἱπρυγπι ΑΘΊΏεΗ Γη ἱ Ἠνίότις ᾖιοςίΐ. 
Ριπρυΐα εἱ οί δ0ι οἶσπι Γαμάτι τη αγνα μουϊγυῃ). 
Αυ ἐπ σα8ίᾷ ἆθσβ ΡΓΙΥαΠΝ διὰ ΠΗ1ῃα 5οΙΗΜΟ, 
Αιάειιίοδφμο (ας66 βεδίᾶης, Ρογ/[ιδαφυ6 |.ς6, 
ἆλιλοτθα (ΟΓΙΒίΗΗΙ γθμἰθηίοπι οχ ατζο 1ηδηθὺϊὲ, 
Όὲ δρἱοιάεηθ γυ(1]ο, νε]! ἀεσοσί, ουνία αἱ, 
ΑΠΠΙΟΠΙΕΓΟΕ δι] ἰδςί, {επυυπιφιο ιΩἱεδηίθπι 
Ε (ποἶυις άσε οΕΓΙΘΠΒ, 4Π1 {ογίο ργορἱησαο0 
Ριπεῖρ:8 φἰογηὶ ϱμαίο, ἰαηβισοπίο ἱάοθγπα, 
ΤΈυπ] 6οΓ0 ἡΗ[ο]Ιχ οἱευηι νἰίαἰο γυᾳυἱταΠη, 
Ε [ουἱῦμς εἰαμοὶῖς (λαἱαιο Πίδος αἴοσας ἰ]ο, 



ορ ΘΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΝΟΒΛΙΑ. 6.0 

Ἔνθα Λόγος χαθαρῇσι:, πόθου µεγάλοις ὑπὸ δεσμοῖς, Α 400 Ὡς ἀγαθὸν θεράποντα χαὶ Ίπιον ἀρχομένοισι, 

Μ.γνύμενος χραδιῇσι, σέλας καὶ χῦδος ὀπάξει. 
Ἔστι γάμος, τὸν παιδὶ πατὶρ φίλος ἐσθλὸς ἀρίστῳ 

500 Δαίνυσι χαγχαλόων. Τοῦ δ᾽ ἀντιάσαιμι ἔγωγε. 
Τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντιάσαιμι, χαὶ ὃς φίλος ἐστιν ἔμοιχε. 
Μίμνοι δ᾽ ἔχτοθι χεῖνος, ὅ τις πρὸ γάµοιο τίθησιν 

Ἡ ἀγρὸν, 1ὲ βοῶν ζεῦγος νέον, Ἡὲ δάµαρτα. 

Μηδ ἑνὶ δαιτυµόνεσσι γαμήλιον εἶδος ἔχουσιν, 
ο9ῦ Εϊματ' ἔχων ῥυπόωντα, δεθεὶς χεῖράς τε πό- 

[δας τε, 

Νυμφῶνός τε, φίλων τε, γάμων τ ἅπο τῆλε πέσοιµι. 

Ἐκ δὲ γάμων παλίνορσος ἄναξ ἐμὸς εὖτ᾽ ἂν ἐπέλθῃ, 
Ἑξαπίνης δοχέουσι χαὶ οὗ δοχέουσιν ἐπιστάς, 

Εὔροι μ' ἓν δοχέουσι, χαὶ αἰνίσειε φόθοιο 

Καὶ σίτοιο δοτΏρα, λόγου στερεοῖο, δίχαιον. 
Παρθενίῃ μὲν τοῖα πατὴορ ὡς Ἱπιόμητις 

Ἐκχ θυμοῦ φιλέων ἐπιτέλλομαι. ᾽Αλλὰ, θύγατρες, 

Καὶ παῖδες, χαὶ τἐχνΣχ, φίλου πατρὸς εἰσαῖοιτε, 

405 Εἴ πού τις χαὶ ἔμοιγε θεοῦ χάρις, ὥσπερ ἔολπα. 
Μτδ ὡς Ἠλεῖδαι πατρὸς ἀτίσητε ἐφετμὴν, 
Μὴ, τέχνα, μἣ χείνοισιν ὁμοίῖον οἵτον Ἓλησθε. 

Τοῖς δ ἄλλοις ὅδε μῦθος. ᾽Απηλεγέως δ᾽ ἀγορεύσω 
Ἴσον ἐπ᾽ ἀμφοτέροιαι λόγον χαὶ σταθμά τιταίνων, 

410 Αξνγίῃτε γάμῳ τε. θεὸς ὃ ἐπιμάρτνρος ἔστω. 
"Όσσον παρθενίη προφερεστέρη ἑστὶ Υάµοιο, 
Τόσσον παρθενίης ἁγνὺς γάμος ἀμφιθίοιο. 
Τοῦνεχεν Ἱ καθαρὴν ἁσπάξεο πάµπαν, ἄριστε, 

Ὀνὶ γεγέπι ρυσὶς, αγοἰο αριογίς τὶπομ]ο, 
ηπηλ]δίμπι ροοἰοσίρα8, δρἰδιάοτεπι οἱ ϱ]ογίαπι ἐγίυι]ε. 

δυηί πρι] φι149 ἀἰ]οσίιφ (1ο Ροπιςφ ραίοτ οΡριἰπιο 
ὤ90 Οεἰοργαί εχθι{ίαης. Ἡατιπι 6ϱο δἱιη ρΓΙΊΟΘΡΑ : 
Πὶς ιἶπαπι 6ρο ἱπιεγδίιη, εἰ ᾳἱδᾳυθ αΠπίςΒ πι]Ώὶ 96. 
Μαμεαί αὐίεπ οχίτα, αἱ πρι] ργβ/[ορί 
Αυί ναι, 408 ποσα ομ) 14β8, αὐὲ ΙΧΟΓΘΠΙ. 
δθά Πθ (πι μί εοπεηραί) υἱ πίος εοητίνας πυρίἰαίθπι ογπαίπι Ἰαυθηίου 
ὤ9ὺ Ὑεσιθθ Ιαύῦεηθ βογάἀϊάας, νὶποίυβ ΠΙάΠΙδΠιΙο Ρρούθβᾳιο, 
Α ΙΠαΊ4ΙΠΟ δροηςὶ, απιὶοὶς οἱ πυρ! Ιοηρο εχοἰάαπι : 
Ὕδγυ!η 4 πιριἰἰς γονθγίθη8 ΓοΧ ΠιείΒ, ΟµΠ αἀγοπορίε, 
Περεπίο εχκδρευ(αμίυυς θἱ ΠΟΠ εχεαρεοἰαηΕὑ1β βρογγθηίθῃης, 
Πηνεηίὶαὶ Πηθ ἰΠίθί οχδρεοίαῃη!θΒ, Ἰαμάρίᾳυθ οὗ ἑπποτεπι, 
400 Ὃι Ροπή δ6ΥνΠ) οἱ πιἰέθιη ἴδ αὔίοις ργαοςί, 
Εἰ (ραππου(1, 5ου νογὈὶ φο]ἱάϊ Φ6ᾳ υπ ἀἱβρθπβαίογεπη. 

Ὑιγαϊπίδιις αυἱάθπι ὧσο, υἱ ραίογ Ώδπίσηθ οοηβ]θης, 
Ες αμἰΠιο ἀἱ[ίρεις ργαοἱρίἰο. Ὑδρυιῃ, ο, 
Ει πα], εἰ μαίς, ἀ]θοίυ]η Ραίτοιι αμά]ίο, 
400 οἱ φιια [ογίο οἱ μηϊυί οδί Γοἱ ρται]η, υοπιαάπιοάιΠῃ ΒΡ6ΓΟ 
Νοο οἰοιιὲ Πεἰὶά ραίτίς οομἰθηιηἰίο πιαπόσίυπ) ; 
Να, 11, πο θἱμίεπη Π]]δ Ρρῴπαπ ρααπηίμ. 

Λί 4ἱἱ06 ΥνοΓο Ίο οΓγαιἱο. 1ἱ0ο6γθ αμίοπι Ίοᾳμας, 
262 3639 Εθιιαίη ἵπ υίγοβφαθ οὐδἱἱοΏδΙῃ δἱ ἱαποςθπ Ἱπίοπάθης, 

10 ΕΙ εῶ]ίρειη οἳ οοπηυΡἰο αηοίμιη. Όοιφ αυἱθπι ἰοριίς δἱί. 
Οαμίο υἰγᾳϊπ]ίας ργδιαπΙίος οδἰ οοπ]ιᾳίο, 
Ταπιο νἱγρι]έαίο αηοἱρί(ς τί οαδίμα ουπ]αρίυπι. 
Ομαρτορίες, ορίῖαιθ, Δμἱ ΡυΓΑΠΙ οπιπίπο απιρ]οςίθγθ 

ὦ8] Καθαρῇσι. Πορ. 995 καθαροῖσι. Μος ἱ. 
θεσμοῖς, Ριρ. Ιἱῃ. δεσμοῖς. 

690 Του δ' ἀντειάσαιμε, 4 θ8ί τούτου γάμου µετά- 
σχοιμι. 

ὦ9!Ι Μ/μνοι. Ττον Τδρᾳ. µίμνει. Μοχ ὅ τις. Ώιο 
Πνρσ. οἱ Ομ. ὃς τις 

ὦ9ὰ1 Εἶματ . ΟΡ. ἅματ, Μος, ὰ. ου (τίουβ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ἵη φ11ο ρεειοσίὺα5 ρυγίδ οοπιπ]]ςίιι6 4ΠΙΟΥ6 
Ογίκίυς νρ]ομάογόι (τραἰὲ ΓΑΠΙάΠΙΦΗ6 ΡΕΓΕΠΗΕΙΟ. 

Ναιΐ οοηπυυίωι ορ]οὑγαί Ρος, αίίμο δαρογΏᾶς 
Ἠερλίεδφυθ οπιπίπο ορυ]α5 (οδίίηιις αογηαί. 
Ηἰ5 απαιῃ Ἰηίογσίπι, ουποιίθᾳτιο οσο µπιύεγθ ἀσίας, 
Οιιεῖς ΠιοὪ οἶναγα δᾳἱμς ! Πἱο οχε[ιιόσίαγ αὐ αυἱα, 
Οἱ ν]]απη ϱυηήποκνο Ώουγσβ, ἐαἱαπιάπινθ {αβα/επι 
Νο ορυ[ῖ θμ]ές ἀαδίίλί ργαροιογε βαποῖί». 
Αἰφιιὸ δἵλῃη ργαγἰίθς πυυο, ΟΗ1η ο4οΓ8 (Γη 
ου υἱἱ5 ἀἱρπα (ιλ]απιΐς 4ὐοφ16 νορίθ ἱεβαίέυν, 
Χθ, (03 Ρ4ΟΦΟ δογάεί πεί «οτρις απηἰσοίο, 
Ργοιίμυς αὑπιρίας, πιαηίριις ροὐ{ὑμδαιιο γου]ησείς, 
Βι (ιἱδβιο δίήε ερ οἰναγίφαιιο εχο]υάαν αιμήοἶ». 
Οπιις πιεις Εοιαίηι!ς, (ἱνά]41ο ἐἰινα]αιηί/ ας γε οι {5 
Βείἰε(]», ἰδπύδΠι σαθρέί οκ αγοο γοά(υίε, 
Αο φυὐἱεο βἀνεπίοης ἴοἱιο ροσἰαδίίαν οτύς, 
ϐϱ υήπαπι πέος Ε05 ΠΜΠΝΕΤΟΣ, αι ππθηίο ρα ΓΑΙ 
Εαν θάἀνεμίσαι οχευθοίαΗ:. αμ ἀσίᾳ1ς ΕἱΠογειη 

Πδ6εᾳ. γάμου Ρτο γάμων. 
ον] Επέλόῃ. ῦιό Ῥσμα. οί Ο]!ᾳ. ἐπέλθοι. 
401 Λόγου. Ο]Ημ. βίου. ΜΟΧ στερεοῖο. Ώμο {λερᾳ. 

δικαίου. Ηορ. 970 φερίἰστου. 
407 'Ε.1ησθε. Ἔτες Ηο0βΡ. ὅλοισσε. 
408 Ἁπηεγέως. δρ. ΠΠ. ἁποτόμως. ᾿ 

8 μή πευπῃ, (αυ απ]Πιιο ΏοΠΙΙΠΠ νοςθίαίφυο Πήοἷοιη, 
{ η υἱ εοιδ6Γνα" Ι6/οΙΗ [αοἱ{οιΠ ιο «αίογνα 

Μο γωείδιη, βἀδίαιιο ἡ[{ίς αἱήηπθηία μἡΠἰρίγθυη, 
Βει]η{ην 6ἱ ραγίος (Γπιοπίί ρα Γ(ί15 ή 148 

Πως, νο]ιή μαι ϱοµίέοΥ Ο1ΓἱΝΝΙΗΙΙΝ, {ρρ9 
Ὑἱγρίπί δι πιαµάο : νος ΑΓΙ αι ῥλτθμίοΙη, 
ἵι άπ]σον μαξἰ, οἱ μας ρΗ ο ογείπια Ργοίρ», 
6γαιία ἰ π ή αΠμ]μοί (ΠΛΙΗ [ωγιο γοία]μοί), 
Νους νο]υίι Ηο]όάα οοθιέὸ {ήρβα ρηγομήν : 
Νό οσο] Πογγοά μη Πο” ἀἱνραν ης νθηιιαίµ 
Νυο αἱέορ ἁοπππῃ νογυίν α/αῦης αρογείν, 

{ια υΜΤΊρή11ο (6ῃΘΠς θχαοι ρυηογὰ 8 
(1) 1ις, ια{αμιίφαε Προ 110 οοἰία 4οι]εγθ : 
Αο η Ρῖ οί (οί ΗνΑμΗύν ποάόγαίογ Ο.ΥΙΗΡΙ. 
μάς γγρμίίας ηυἱίου ας. γα ]υραίς, 
αμίο θα ίαηι γα ού γ)τρἰαλί νι 
ο] ρἡ δν οκ οΑβίµΙη(υο ουμ]]ο, 
Εγρο γτρίηθαπι νεὶ ΡΓυγθι ἀίρε γίαιη, 



οιί 

Ιαρθενίην, εἴ αοί Υξ µέν»ς, καὶ θυμὸς ὄρωρεν, 
Διὺ Ἡὲ γάμον στέρχειν τὸν ὁμο[ῖον, ὡς ἑνέπουσι, 

Δεύτερον ἐκ πρώτοιο καλὸν πλόον. ᾽Αμϕοτέρων δὲ 
Φεύχειν ἀζυγέος τε βίου, ἁυγίου τε πρόσωπον, 

Μιγνύντας μµέλιτί τε χολὴν, χαὶ βόρθορον οἵνῳ, 

Καὶ Σολύµοις Σαμάρειαν ἁλιτροτάτην ἱεροῖσιν. 
490 0ὑδὲ γὰρ ὥσπερ ὁδοῖο τιταινόµενον κατόπι- 

Ισθεν 

Ἂψ ἱέναι πόνος ἑατὶν ἑτώσιος, οὐδέ τι τάρδος, 

ἨἩὲ Ρέλος πέµποντα μικρὸν προπάροιθε ποδοῖιν 

Ῥϊψαι, μηδ᾽ ἐπὶ τέρμα καὶ ἐς σχοπὺν ἄχρον ἱχέσθαι " 

Οὐχ ὣς παρθενίην Χριστῷ βασιληϊ προθέντα, 
49ὺ Καὶ λογιχὴν θυσίην, ἱερβῖον αἵματος ἑχτὸς, 

Εἰς γάµον ἂγ ἱέναι, θωὴ µόνον, ἀλλὰ µέγιστον 

5, απΕΟΟΠΙ ΤΗΙΕΟΙ,. σλΠπΜΙΝῦύΝ ΙΕΡΗ 1]. ΤΙΕΟΙ ΟΕΙΟΛ. 

Α Πτῶμα πέλει, θανάτοιο πέλας, πρὸς δ' αἶσχος ἄληχτον, 

ης. 

Τῷ ἴχελον, ὡς εἴ τις ἐπ᾽ οὕρεος ἀχροτόμοιο, 
Ἱῃ πλείστοισι µόγοις προσεθήσατο χρυσὺν ὀρύσσω,, 

450 Ἡ θήρης µεθέπων Ὑλυκερὸν πόνον, ἀπροτίο- 

[πτος 
Ἑξαπίνης ἐπὶ γαῖαν ὁλισθήσειε πόδεσσι. 
Τίς δ ἁῖων Σάπφειραν ἁτάσθαλον, ᾽Ανανίην τε, 

Κέρδεος οἳ σφετέροιο χαχκὸν µόρον Ἠλλάξαντο, 

Οὐ τροµέει χαὶ μικρὺν ὑποσχεσίης τι χολούειν; 

4ῦύ Καὶ γλῶσσαν χρυσέην τις, ἔἐπεὶ νοσφίσατο 

[λάθρη 
Ἀνδράσιν ἓν προτέἐροισι, παρεχνόον ἡγεμονῆος, 

Εἶμά τε, χρημά τε βαιὸν, ὅλῳ δηλἠήσατο λαῷ. 
Τοῖος παρθενίης ὀπίσω δρόμος, Τὲ χερείων, 

γιερίπίίαίειη, 5ἱ Ευἱ ντος θυηίΐ, οἱ νο]ιηίας πηρε]! ; 
4ἱὐ Λι πρίίας δἱίσο δἱμι]]ος [νἱγρἰπ]ιαι1], οἱ αίωμε, 
εν δοά πλ 4 ψγίια Γεἱέσοθια {εοπς πανἰραιἰοηθΙα. Ὀέτίμδηυο αυίοπι νἱί 
Εμμο, οιε)ἱ5 πθπιρὺ εἰ «ΟΗ/)Ηβ81ἱ9, θρθδίθηι, 
Ου πιἰδεθιυΓ [οἱ μιδἰἰ, θἱ «Φηπι νίπο͵, 
Γι ραογίς Ηἱογυδοἰγπιὶφ πο[αηάα απιστία. 
420 Νοη εηἶιη ίοιί φιἱ ρ6ς ελιηάθηι γἰᾶπι τορτο(έωτ, 
Ποίνο ουη(ἱ ἱμαμ]ς ε5ί Ι4095, ηος φἱάήυαπα ἱραὶ ἠμιοπάυπη : 
Αυὶ ἠυἱ ΡᾶΥναίη βαβἰΜίαιη θΠΠἱ{ἱ6η8, 64/1 ἀηίθ Ρροιθς 
Ῥτο]ίοίέ, 16ο ας ἀθδιπαίυίη φιιΏΠιπΊυθ ΦοοΡΙΗ ροριηρίέ : 
Νου βίο οεἰαίῃ, δἱ αἱ τ)γρἰη]ἰδίθι Οἠσὶφίο γορί ουιυ]ίε, 
42υὺ Βαί]οπαίο δαογἱθοἶμσι, νἰοξιηδιΏ ἱπογυθηίαπη, 
Νυριίας οἱ ἀθίιοερ8 ηυσσἰθείί, ]αοίυγα ἑαπίαω 1, γογιίπα ργατἰβοίωις 
Εδὶ «δις πποτίὶ Ρτοσίιµ8, 40 ριορίεγθα ορρτοῦσίμιη ἱμάρίουϊ[6, 
Ηυ]ο θἰω]ίο, ας γε]υιί δἱ ᾳαἱ5 ο πιοπίθ ῥγΦγυριο, 
Οι16πι μι]ίο 5ιάοτο οοηδοεμάἰέ, υἱ αὔγυπι οΠυάρτοί, 
450 Αυῖ νοπα(ἰυπίδ ργαἑαΠὶ αιηρίεχι5 ἱάῦογδΠ1, οκ ἱιπρτονὶδο 
ἑἱΑΙἱΙΩ η έθγγα) ροὐἶυας οοσγιθςίε. 
Ουἱ8 νέτυ αμάίοις θαρριίταπι ἱμία]ίορθα θἱ Ληαηίδιη, 
Γοτο αἱ 640 πια]απη ΙΟΣ ἔθπω οοηπιμίασυηὲ, 
Νοη γειοαίαγ γΥοἱ πιοάίουπι ᾳμἱἀ ἀθ ρτοιίβδο ἀθυθάοτο ᾖ 
45ὺ Περ]αΠι θἰίδηι αἱ ααγθαπὶ οι [ασ δυυγὶριὶςςοί 
η νοἰοσὶ Ροριυ!ο, ἰΠπδοῖο ἆμσθ, 
Ὑερίθιη αἱ ρεουπἰ πιοάίουπῃ, ἰουί ηοου]έ ρεπε. 
Ταἱἱ9 οδἰ αἱ γἱγρἰέαίοπι απιρ]οταφ γοίτο ργαάϊία», αιί οἰῖπι ἠοίθτίος, 

410 Δεύτερον ἐκ πρώτοιο. Οιεπιαάποάπι, φι! 
πιατὶ ἱ{εΥ [αεἱμπί, εἰ εµΠΙ φΙιεΗὶ πιαδίμιο ορίαέ, 
πεφιιδαΠ!, βΓοδίμΙΗΠΙ ἴ{ἱ (απΠΙΕΠ, Φιιαπημαὴι ΠΟΠ αάεο 
εοπιπιοά πα, ΕΜΥΚΙΗΠΙ (επογὲ εὐπαΥ : ἰία, φμίδας αά 
οἱγοἰπίίαιῖς {αμάεηι αδρίτιτε Ρε εαγπἰδ ἱπβγπιίαίεηι 
ΝΟ [ἱοει, τε ἐἱ μια ἰγἐηιοπίκπ εοπίτα|ιαΠ!. 

415 Μιγγύντας. Βομ. 59 μιγνύντα. 
419 Ἱεροῖσιν. Βεα. 991 ἱερεῦσε. 
420) Τιταινόμενον. Πορὶυς 99. Οοἰφίίαπις Αιρ. 

ΠΠ. ἑλχόμενον. (Ομ, ἰπουίε, ἱέεν, φιιοά [εοεγίε, υεἰμ(ὲ 
γεἰεφίι ασ γεἰεκἰί, αι! φιἱ 5εορµηι, αά (6πι οο[{ίπια- 
αι, ποπ εκ αδδεοµειις, ΜἱΠἱἱ αἰίιά φιαπι οβεταιπ {µ- 

εῇ(. Α: υἰγρὶπὶς ἴοηφε αἰία 6εί γαἰο. Ομἱεφεῖς οπἰν 
υἱγοϊπίιαϊς, φα1π Ώεο υουεγαῖ, αὐ]θείο ε{μάϊΐο, αά 
εοπ]μθαίαπι εἰίαπι ΓεηΓεΙΙ(μµγ, 11ΟΠ πιοάυ )γίοΓδΙΝ 
ο) [σίΐ, εεά ΦΥαυἰδείπιο ογἱΠΙπε «εοε οὐδιγὶμφίε. 
δι.) 
. 428 "Ιχε.ΙονΥ. 0018]. εἴχελον. 

400 ᾿Απροτίυπτος. Ιἱὲρ. 990 ἀπροτίοπτον. 
402 Αγανγίη». Ἰλορ. 59 ἸΑνανίαν, 
401 Τι κο.λούει». (παπι υεί [ευϊίοτ Ργοµιίεεα υἱο- 

ἰατγε : φιϊάφμ αι υοἱο 4ΙΤαΠΕΥΘ. 
455 Καὶ Ἰνλὠοσαν. Υἱά. (οιμ. ἰ, ρ1ρ. 0360. 
Δ20 Παρεκγόο». ΡΏγα[οἵ υοἰπίαἰέήι ἀιιείε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

οἱ 6εηιι5 Ίου γἱί αὐγ]ἀθί, νεὶ, ππΘιῦα ἆοπ]αΓθ 
ἱ μθηΙςᾶ8, {Ιδἱ4/1ο ουὐγνίσοια ἑπηθοίς ᾖραί1. 
Ὀιφιο 8, αἰ τα ὔρας θμοδί 1 ΟΓΑ γαδία, δυο μπά πι 
δἱο Ι6ΠΘΔΦ ΟΙΙΡΡΙΗ, ΡΓΙΙΠΟ οἱ Ιο[ίοτο ΠηθβλΙο. 
Αρί [ωήαπι νἰωρ ιηἱδία γαι υἱγἱαδμ6 οανοίο, 
Νθυ ΟΦΡΗΜΙΏ νίηο, 11ος [εἰ ἀμίοία μηδί]α, 
Νεο θᾶοΓῖ5 414 ΑΠι Φοἱγιηὶδ πηὶδοδίο πε[απι]απι. 
Νοη οιοβί1 τὲ ναιιο ἑογᾳυοί δια πειηύγα Ι40ογ6, 
Οἱ γεἰομ]έ ϱγοδδι5, ρδ(ἡδι8 408 ἐγίνογαί αλμίο, 
Ὑοαἱ [ου θιπίδδα 5έυ]έις Ίοεα ἆθηδα δαμίίία, 
Αι Ι]άμ αηίο Ρροάθ8 ἰαχαίο ργο]]οῖἰ αγέυ, 
Νεο, 41ο ἰοπύομαῖ, ἰδπιοτο νοἰιιαπιῖὰ βχὶι 
δρϊοιμ]α : οἷο οὐίαπι ουἱ Οτ]διο γἱερπἰίαιόπι, 
ορἰΓἰιιιαἰο νοἰυί βάΟΓΙΙΠ γαουυΓιαθ ογµογο, 
ΟΡιω, αἰᾳιθ ρεθιμ γοἴεεοῃπς οοηηυδία αυθείε, 

Β Νου Πἰ ἴνου [αοίπις {απίπι ᾖαοίιιτα (υἐήτάπι ος: 
υο χδιι5 ρανἰ», οἱ πιοτι! γἱοῖια γαἱμα, 
Μι ρτοὺτύ δὐ ]40ε8 οιηπὶ ἀιναὐ]115 ὤνο. 
Νυη 665 πο δἱ θιἱ5 ρορηρίο ὁ νογιίοο πιοπῖίς, 
Οδ δι]ογο εαν! ορίδης αθοδμιἰογαί, Γι 
Όι (οὐοιοί, οι/δινο (οΓᾷ ἁσίιλνοί ασγοςίος, 
11 (δταιη δαδ]ίᾳ ἱαρδις οαὐ αἱ {ο γιὰ. 
Οιἱ5 ροτγορΩ δὴ Απαιώ ῥαβίγσφυ ἱγοπιοπ(άαπη 
(αμ) Ἱδμίί, οεσμ]{08 Πο» αἱ πιυγίο Γπθεηξ, 
Νου, θἰίαιι Ιενίίθς, πιειηῖὶ ϱοι[γίηρθγο νοια 2 
Ίδρυ6 θἱἰδι {Π Πηρυδην ολο φἱ δὐδευἱ αυγατη, 
Ὑδδίεσφιε, 6ἱ ραιιουΒ ἰριάγο ργῖοῖρο πΗΠΙΙΙΟ5, 
Μδ0Γἱ]6ρο {οἱ οοἈδιγἰηχ]{ ογἰηίης ϱεμίθῃι. 
Ὑ]ερϊηί6 λαιά Ιονίης ογιεη, α ρετβήα ου Γδυσῃ 
Ερτερίυπῃ ΠπᾳιθΠς, πιῖδογς ἱ οοηίγασία (επυς.. 



ας 

Ὅσων Ἕπσεσσας ὁπνς ειὔον. Ὃς αλ. 

80 πο σττι -- οὓς Ἔπσνου μας Δετωός 
κο. τς ες πι: παμε ας εκ πα 

ἊἛ. ὡπας-ισ πτ-ς - ἕω 

δὲ. Ἔσω πο ει ἃς πτσπο Ἕτ λα μσνς 

ο. - 

Ἓ. Δας 5. τες]: ας πχ πα πες ἁπάνὲ 

Ἠποϊκ οι Ὅπὰ- --Ἕπεσας. κα ατεςκςδωᾶαςς 

«ὲ σεις τἩ -πεε-α: ὃς στις ο "πεκ 

τω 
- 

Φε ων ν νεα νυχτα 

ἃ ὅσν Άρδα κλίθηνκς, δν Αθὰκ.. 

ψὰ 

λος ἑληνροουν ὣ ρυνας ὃ. Άλλα πο. 

Ὑλ ον ον ον να δω ζδος νο ὉΆ. 

Ένας δω ὀἈνδ ον ο κιν οἱ Ῥων ον 

ὧν Ἀρύνν Ὢ δ Ἐν δν προ ἵν δρ. 

ὃς Αδο ὢ οωῤώρίας, Ἀ αὐο δν οὐοὶν Ἄλναὰ 
Ἵς αν ὃν «Φνοσε Αζλι δαν Ἀθανδέονω 

Ἐν ἄένο ος Ἀνὸ «αλλ. δόξα νν. οὐ ἂν 
Δαδππμσοὸ κ πολ. οάδνν Ἀλάραο λμον. 

4 Ἠεο. τν ὃν νοκ λ. Φύςονν Νορ ἆννος 

ά ὰ 
Ἡς ον ὧν Φα Αν ϱ ο σκι κ ὃς 

Ἆνι ᾱ δν ο ολ σν σος νέδος ὃν δναναὰς 

Ἁτιοτίδοις ὀνελτςς δὸς νόσνε ο Ἀνδτλες 

{σπα κοῖνοςς µας ση μποῖὲς σπα ως λωνδοὶ 
δρ {ίπποι θἵ σα ἈολαΙςτες οσον ὴες ἐν ἐς. 

Έοσντ. τος ος σσῖλος τὸ Ῥέμγίνας ὑπηχωνσεα, 
Έπος αἱ πένοτον Γιώτα τε «ΕΤ ὀδσκώένε. 

κ σπνος ιππσκίσαα σος αωκενα. 
ἅπα εἰ χασταοιῖνας ου κανα ἐφάπον. 

ΘΌσαγωαι ἴ9 πεπαῖνος τὰ οἱ ὀδοενας οἱ Ελ Ἀδλωλὶκ 
πε Κωῤσόνοως ἐξ «πσκλαΓιλνας. 

4-8 Όκωυες που παας ζεάλρουλος ὅρως «αἱ Όρο. 
ο ο ασ ομως. νε 
Ο5ἳ εκ» ρου άσ. 18 Ελάξως δλδ ατα περα. 
5 εως ουσυὐάα α τους 
Όσιος ος Επ. σκάλας | βίας δὲ ΕΛΑ δαναὺς 
455 Τουδίπνως ἵτ 84... Όδας Δααύἷωςς ονδσέλὴῖς οκάίις οδλνέαὶ πι 
Ελ εωιεῖσας ος οἱ να «πε εας δλιν ϱἱ δὰ ον οολά. 
θε.σε κ.ε φαὶς ο ας Ολγα Ιωάννας 
ΑΛΑ καλλαυος οἱ «πλ! Ἰπτ]ῖλας ἐγαλαὶ νχριδθα. 
θε. ΟΠςίππο οεᾳα ας αγθουῦ Δαξτλὴν Ἀπνοτὸ 
46ὓ πας! ῥροίτρααο ςατο Φάλατέπίσαι (ορ σσο] ο δνὸ «Ανν Νἰδν 
Απὶ αψαλαυ ατέπι «λβ0ξΓδ.ἱ ὁ αἰΦὺ ρυἱςλοὸ ολλωγαὶὸ. 
οτε οἱ (Ἅλγῖςιῖ Δπαίζαπε οὓς λος», ἀαἲ ἰὁ εκ κ]ις 
Ὀιτιωοσίδας οοκςἰγιασὶὲ Όέας, πιυυάυφυὸ 5δίυἱὲν 

4ὐ0 Ὡς ἁπό Ίειες σιΚυγέη. δὲς Ρετεαί «οπ]αης(ἳ9. 
βεσπερο οοεἱογαῖσαυ ἴ]οά 52εΓσγυςι τἰγείσσυι ληἱτὺ- 
ἀποιἰίογσπηφας τίτογυτα οουἱαὑεσπίτοι. 
43 Ερύει. Οὶρ. ἐρύσει. 
445 Ἆα. οὶς (οἰκίίσηπυς οἱ Περίας 990. Εάῑι. 

ἔσ᾽. Μος ἑλυσθείς. Μερίως 991 ἐλχυσθείς. δρ. [η. 
ον -- ὁλισθείς. 

"Ες ὑπεροαπ.1ἱῃσυ". [4 64ρΓΑ, 566. !, Ροδιη. 
τν, Αλλα 41, Ρε μιωκάο. Βὶὸ αρα ΕὐιμεΓυὴ, {ἰας. 
.. : 
Ὡς ὑπεροπ.Ιέῃσι τὰχ᾽ ἄν πετε θυμὸν ὁἰέσσῃ. 
δα] δμρετδἰῖν οἴίο (αμάεπι αι ζαηι ρεγαοἰ. 

445 Εἶναι. Ίια Πυρ. 991. Οοἱςί. 51. [. γενοῦ. 

845 Μεἰοδώντεις Λε. μελεδυνοῖς. Ἀλλ. ΜΑ φβδν. 
πισταῖς. 
4 ους ἐεδχόη. Όλο Βομε. ἴσον ἐτέχθν. Ἀλν. 

ων. ἀνεννέθη, Νανα θλὲ 
Δυ δι ΥΝΗΧ. ΝΟΝ Ἰννλὸ Ελ ξνκ, ο ΑΝ νο Η ὸ 

ΝΟΓΙΗΗ «ὐΝ ΣΝΣΟ η δέεν θἱ αθὴν [1 ὀΦΙΡΝε, 
Εμλιόδι αν 0, 

498) Ε) εως.) αν [μα Λη σανι, δὲ λΗΝ. Λι 
χρἀκουσαν, [Π1φΡΗΝΕ ΝΟ ΓΕΝ ΝΑ λίθων 
00 Γὁερήρο Οὔ1νὴν πέτρῃ. ". 
ἡὐὁ Ἴοχοις, Νς ῦ)) ἔχοις, 
Φ05 δν οκ. ἀνάειρεν. 

ΜΕΤΗΠΙΟΛ ΥΡΗΡΙΟ. 

ἴπιο εἰίβΠη φυαΠίο πιθ[ίος; Γον ργθάτία νἰία, 
Ταπίο εἰῖαπι Γωγίο ρτανἰουὶ αθιγίοία ἰ6μοίι, 
Αο ρενεαί (αἱάµγ19, Ρρογθαί οοπ/αμοὴο νγἱέοε, 
Οὐ41η µοιι Ίοχ Ειαἰπιπί, οι οομηαυἱαἰία ].1α 
ΜΦΙΠΧΘΓΙΠί, ΥΘΓΙΠΙ ο απίηας φΗἱ γθοίὰ ἰ6ι1οΙ{08 
Ἱηνίότις οὐίογίο οοἱΙο ἰπ ἀϊνοιθα τοἰογηιοξ, 
Ὀι ρτεπιαί ἰηηραγίὴ ΠηΔΙοΡοΙἩ οὐιηροο (1081. 
Ῥνίν5 Δῦ αἰιογοο 44 {δύγαηι βρΙθµάογθ νοἱυ(υΑ, 
ΑΌ ἐὐιήάε Πιεηέί6 ΡΙΡΗΒΙΗ, ϱτᾶνο ἠ6θοΑ, Δίήις 
Ἰηηοσίαἰ (]{έ ΡγοῦγυΠ); 4116 ποσίθ ὀίσφιύ 
Ομβδυνα, ο μπίάπ εδ πο ἀεβμαί 4οοΡΡΙΙΗ. 

Ύ08 9μ0 ϱ0ΏνθΓβο /4Πη Πιό ΒΘΓΙΜΟΝΟ, ρανοη(ό, 
Α]α μας, η αογυ!Ώ μιαηίυς ]ασυέ αγυ)ιτίουα 
61οσία γἱρίπορ γε [Φά4 ἱη[αιρία ργοἱθ, 
Άο αἱ] αἆ οἱιαγος οίίαπι ἀαὺο ἁῑσία ρ:ορίπηιυς, 
Ει αἱ ης αἰαίίς οοπηιηίσδα θ6ί ου Γὰ ἑεποίίαν, 

Π [αιὴ δοο, ἠνιιά (κ οκὲ λα) μι ἕλιδίε 
(ο 0) ΜΗ ΟΗΟΝ ΑΛ ΟΕ ΜΛΟ ΓΗ ΗΗΗΙΝ ΛΗΙΙΑ, 
νι νοκ, οἱ τομ) ἡί νο μι μΑΗΗΙ{, 
Εένονν [ορ ελ εἠν κο εέκ Ες κ δέν αἲ 
γουμι ἠλή, οκ ας ΕΕ ΠΗΝΙΟ ΑΙ {4 | 
ΙΙΙ ΠΠ ΠΠΠΠΙΠΠΗ 
ΛΙΑΝ, αμ ΟΕΕ ΡΟΗ ΑΗ ΛΝΗΗΙ 
ΟΛΗ θέ ΗΕ ΠΙΟ ΕΟΗΗ ΗΕ ΟΙ (δη 
η ΣΕ ΠΤΕΠΠΠΕ ΓΙ ΗΙΠΗΠΠΙΠΙΙΗΠΠΙΠΙ 
(Μι οἱ ΡΕ ΟΥ ΝΗ μα μέν 11, 
Νάηό μέ νο γι ΜΗ μι τα εί 
Όμι κρμε, Οκ η [μὴ ΜΙΑ, ΜΕ ηΗ 
ΠΠ ν ΕΣ μἱ ΕΛΑΙΟ ΟΥ ΥΑΗΑΕΑΗΗ ΗΕ 
Λο γοί Γρ (ΒΗ ΗΧΟ η ἡμι 
Ῥήγρουπ, οἱ γω ΓΗ ἑαΗίΗ! μι μεν μη, 
Οἱ) έν ἱ ο ΗΝ (ημελ)ε μία (ηλ), 



οιὸ 

Στῆσεις προφρονέως Χριστῷ περιχαλλέα νύμφην, 

400 Ἡ κχοῦρον, Φφιλότεχνος ὅπως πάρος Άννα Σα- 

[μουἡλ. 
Σῶν καθαρῶν λαγόνων ἱερὸν γόνον, ἔμπνοον ἱρὸν, 
Πάντων πρωτοτόχων ἱερώτερον, ἁσταχύων τε 
Καὶ βοτρύων, οὓς χεῖρεν ἀπάργματα Υηπόνος ἑὲσθλός. 

Εἰ δὲ σύ γε Χριστοῖο µέσος χόσμµοιό τε βαίνεις, 

470 "Ἴσον συζυγίῃ τε χαὶ ἀζυγίῃ ζυγὸν ἕλχειν, 
Αμϕοτέρων δ᾽ ὅσα χαλὰ, καὶ ὅσσ᾽ ἀντίξοα λέξας, 

Εὖ καὶ ἐπισταμένως, χαὶ τέρματα δισσὰ χαράξας, 

ἝἜσπεο τῇ χεν ἴοι θερμὸς πόθος ἡδ' ἐἑπάρηγε, 

Τἡ μὲν δουλοσύνῃ, τῇ δ᾽ οὐρανίοισι πόθοισιν. 

ἁ]ῦ τις δ' ὧριός ἐστι γάµῳ, χαὶ σώφρονι βουλῇ 

5. ΠΕΕΟΠ ΤΗΡΟΙ.. ΟΛΗΝΜΙΝΟΝ ΙΙΡΕΙ 1. ΤΠΕΟΙ.ΟΟΙΩΛ. ϱ/0 

(Καὶ δεσμὸς ἁλόχῳ μὲν ἀνῆρ, τοχέες δὲ θυγατρὶ, 

Λ Χριστοῦ δ ἁμφοτέροισι φόδηως, φίλτρων δ' ἀγάμοισι)», 
Μήτε λιλαιομένην ἀνδρὸς ἁποέργαθε κοὺρῆν, 

Μήτε θεῷ πελάουσαν ἐς ἀνέρος οἴχου ἐπείγειν, 
480 "Άχοι χαὶ ἀτρεχίης, πειρᾷν γε μὲν οὗ τι µε- 

ἰγαίρω. 
Εἱἰ δὲ γε συζυγίη μὲν ὅλην φρένα χεῖρα τε δοίης, 

Καὶ στήσαις θαλάμους τε, χοροιτυπίας τε, πότους τ 

Καγχαλόων, καὶ γῆρας ἀποξύσειε μενοινὴ, 

Παρθενικὴ δ᾽ ἀπὺ σεῖο φυγὰς πρὸς Χριστὸν ἀνέλθει, 
4δὺ Ὡς τε Δίχη τοπάροιθε, βοὸς χταµένου ἀροτῖρος, 

Δείδια μἣ χοτέῃσι θεὸς Ψήφοις ἀνίσοισι 

Τῷ ὑποδάμναθ) ἅπασα χοὺς φύσις, ὡς πυρ. χηβὺς 

Ο/εγος Ρτοπ)ρίο απίπιο ΓοΓΠΙΟΒΑΠΙ ΟἨή]δί0 δρρηδάπι, 
«40ὸ Αι ρου, ΠΙἱογή 4π1ΦΗ6, υἱ οἰίπι Απ Φαπυ6]θμὶ 
Φα1ιο1 ἱμἱ υ{ουὶ 4ο’ απ ΡΓοίθῃα, γίναπ Ιιος]διη, 
Οµωπίυις ϱργἰπιορεπίεἶς ργνίιαηίίογεσε, οἱ αγὶςι(8 
Ει υνίς, αἴιας ρίά5 αργίοο]α Ρεἱηιέ]18 οαγρς!ὲ. 

οἱ γογο {ὰ πποὐίας Οἡγἱδίυπη ἠἑπίος οἱ παπόμπι ἰηοσςῖς, 
470 Άϊηυὰ Ίαπες οοπ]αρίαπι δἱ ορ ὐδέιη οχροπάο, 
Αο υἱγίαδφίο αιῶουΠπ ο Ώοµα, δἱ ϱµβουπφο ἱπουπιπιούα γοίεγοης 
ΒΏθηο 40 δοἱθηίθς, οἳ ρειπίηοςδ βηερ φοςἱ06ιθ, 
Φρθ(ιθΓθ 4ο [εγὶ αγάθπθ νοἱυπίᾳς, αἲί αυκ απ ργῶρί3, 
Φΐνο ϱθγν]μῖ [εομ]ικα!], ἶγο οσους ἀερίάθεῖίς. 
415 Οι νθγο ΠΙΑΜΙΙΓὰ θδί ἰιαίαπιο οἱ ῥγυάεπεὶ οοιιςἰ]ο 
γιπομίαπι ηυἱάεπι εχογὶ οί γἱν, ρατθηίοβ (59, 
ετίδαιιθ αιιέθιι Ογ]δεἱ πιου, 41105 Υοθτο ἱππυρίίΐς), 

Νοαιιο ορἰάαι υἱτὶ ργοἰῖνο ριοἱ]απι; 
Νοαιιο Ώεο αάΏαεθηίειη ἵπ γἱγὶ ἀονισίη οοπηροϊ]θ. 
ϱ69-367 150 Ιηίετδα, ϱΗ νΘΕΙη δίι ἀεθίάστίαπη, οχρ]ογατό οἱ ρθγῖου]Ηι [1ο0ογό που ΡΓο- 

οἱ ΕΙ οπηιιδίο ἰοίαπι πιθιίθηι πιδηύηαιιο ἀθάρείς, μ10εο. 
Ει ἱηδιιιεγὶ5 ΠΙΔἱ4ΠΠΟΡ, «μογος, οοητ]νἰα, 
Ιίιι 4ἱΠιΟ, ϱἱ δ6ΠἱΙΠΙ οχουβδθγίὲ ουτα, 
ΕΙ νἱγρὶηἰία8 α {9 [Πιρίείνα αἆ ΟμΓἱθίπι αοοθβσοτῖέ, 
ἀ9ὸ Όι ᾳοπύάδηι Αδίιγσα, ού) ο 4γαίος Ιπίει[εοίας ο8ί, 
γοτγθοῦ πο Βους ἱεαδοαίάγ |μάϊοί]5 Ιηἱααἶς, 
Οἱ ουὐάϊία δο6ί οπιηῖς (εγγθῃὰ Ππαίωγα, γε]υῖ ἱρπο εοΓᾶ 

400 Σῶν. Ώαο Περρ. τῶν. Μοχ, ἱερόν. ΟΡ. δρ. 
η. θυσίαν. 

4607 ᾿Ἱερώτερον. Ομ. ἱερώτατον. 
108 Κείρε». Οῇετί, γεὶ οανρεί:. 
411 “Οσσ’. Βίο 6οἱει. εἰ [ομ. 992. Εάῑι. ὅσα. 

Μοχτ, λέξας. Ώιο Βομρ. λέξεις 
41] ΦΙ.Ίτρον δ' ἁγάμοισι, απιυτῖς εέ ὑππαριὶ (6- 

ποιίγ. Εογμηι απἰπι αηΠιοΥ ἱπαγάεδεῖί 
450 "Αχρι χαὶ ἀτρεχίης, 4οπες υεγἱίαίεπι θχρίο- 

ταυετὶ. 
4δδ Μεγοινἡ, ομρἰάϊίᾳφ. 

4δυ Ὢς τε Δίχη. Αἰἰυάϊί αἆ Αιγίις, αυἱ Πηαίι 
Δίχην, 56ου δς(ἶαπα, (ὐ 41) [ιδ ! Α2/ΓΦαπι νουθηῖ, 
ψνονο «5ο, (ογγᾶ» τοἰφμῖθδὲ αἰμο ἵῃ οι] Η 3νο- 
9-6. Ταπία οπἱιη, αἰὶ Τα]α5, δ. ἩΠ ο παίωτα 
4εογωπι, ἆμτοα οἰαίο πίτας ρογοἱρί ρα; ες 
ροῦμς, υἱ οοΓΗΠ) νἰδοργίρα5 νοςοί δεε]υ5 αλδεγοίυ;. 
(οἱαμιθίία ἱπ Ρεαω[αι. δρ. νι, αἲί οι δι οαρἰἰαἱο 
[55ο Πθεᾶγο ὨογδίΏ η 14 οΊνοιι. ΡΕμίες, 9. γι, 
ερ. 4, 5ο) δῖί, φπουιάαπι οὗ Ιπίσγ[οζέιη Όονοίῃ 
ασίπι [1ἱ99ο {ῃ οκδ η. Όιει.. 

4850 Ψήφοις ἁγίσοισι. Ἠερ. 995 Φήφοισιν ἀνίσοις 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ 

Αἰφιιθ ϱὰ ἀῑνίπο Ῥαΐος ἱππιογία]ίβ 4ΙΠΟΓΘ 
Πρίουίε, (ἡὶδίο ο δἷι ᾳγανο φἰδίοτο ηγπιριαπι, 
Αυί ριδρΙπ], υἱ ᾳυομάα!, ρτεπἰο αιιεπι [αάθγαξ, 

Απηα, 
Οι πΗ]]άπῃ Π ΗΛΙΟ βλογαϐἰμβ, Ἰνοβίία νἷνὰ 
Γγηίροηίν εαποιί5 ρυςφιαη!ίος, οσαη]υμς ιν ἰθ 
Ιω δρἰοἷθ, Πας αργίσοἰ φιιας δοἆυ]α οατρίξ, 
Εγιανλι 18 [γαρ 4 υπ οσρ]ί Νάπιθη αἀορα!. 

ΘΟιιοά ϱἱ ἱίοτ Ογἱςίυῖῃ πηιπάϊ ο ἱπεθάί5 αΠΊΟΓΕΠΙ 
[βπεο ρατὶ βἰυάσας υίγασιφυδ οχροµάἀσΓθ γΙέληι, 
ΟυΦᾳ1ς Ὄομα, οἱ ϱὐ δἰπὶ μἱγίμδαυθ ἱποοπαιηοάᾷ 

Ι αΡ1ἱ8, 
Ερτερ]ΐφ νογρίρ γοίσγοςς, ήποπιαυ η. 1 
δρυοίοε: ἔωπι ἁθππτιη (ἱορίί 4Ποσμπαιθ γοἰμηίαφ 
Πας, ο «6411656, 30 (4ἱ41Π0 νδἰ ροισίρο ἀθχίταιῃ 
Αυχ 1, γοὶ Φἰννπ δμοσυγΓίίο Πας. 
Αί φις μιαἰγὶς πι νἰέο αὐοἱονοείι απηῖς, 
Όι νεὶ πιογία[ἱ Ροβε(έ, νο πα ψοτο Οεὶςίο 

8 (Όι νῖν επἰπι ατουὶ, δἱο παί γἱηε]α ρητευίος: 
Αιφιιο υἱτίαιιο Ώειπι Πιοζαιέ, 56ἆ γίγρο, ΕΙΟΓΟ 
Βεριίςσο, Παιηιιὶς ορβἰοδἰῖυιιδ αγἀεί ἵπ 1110): 
Παπο πεφίε εσππυἱ οὐρίἁπη οοἰίαβαιιο νἰγὶ]ῖς 
Πιορτίπιδς 1ο ΓΙΓ58 οιιρἰοηί6μη πα ύετο Οσίσιο, 
1Ἠ 8]4Π108 οοιηροἱἰο ργανες, οἵ ἰγαάο ιπαςίίο. 
Νου (4ΠΊ6Π Ἱιηροι]ο φΛ ἐρηίοθ ποπ Ηἰ αι, 
Οὐαι1ηο ηαὐθαί 1ηθιίθίη, 6ΣΡΙΟΓ68, ος ροτγὶ- 

οι). 
Αἱ νογο ἰοἰαπ] δἱ (ὰ πιεμίοπιαιιὸ ΠΙάΠΗΠΙ(ΙΙο 
Οουπιυίο ἀοεγίς, Εαἱάµο8, δρἱαδᾳι16, οἈογυςᾳιιθ 
Ιηβιίίαθης, ΑΠΙιΟ ἠοίης, ουγίδᾳας πιοἱθδία1η 
Ταἱυιι5 οχευθεης θοµΙ η, ΠπιὶνθΓθα!16 [αραία 
Ἠἱερίπίίας εᾳ|ο5 γερείαί, (μγὶδίυαιιο αεγοείας 
Ὀε[ογαί, τι Φμοηάφηι (ογγὶδ Αδιγῶα γο]ίοίἰς 
ἵπ οσρπὸ γδἰῖ, ου) 08 θδί οδις 3 ΔἱΟΓ : 
Θὐαπι νόγθυξ ηο ]μάἱ είς Ῥαϊοι αἰσιὰς ἱπίααἱβ 
ΟΗ ης, ]ιιδία ΙΔοίρας ϱτᾶγο νἰἠάἰσθί ἰΓὰ 



ας ΦΕΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΝΟΒΑ. δι 

Βκύμενας, Τάρδας δὲ θ:οῦ χαὶ σάρχ᾽ ἐπέδησεν. 
ντε καὶ αὐρανίοισιν ὁμοίῖος ἐνθάδε λάτρις ’ 
0 Κατι παὶ ἂν θνηετοῖσι νύος θεότητι πελάξων. 
Ἔδεις ὃν ἅατις ἔμεξι φύσιν σάρχεσσιν ἄσαρχον, 
Ἀνγελοῶν τε Τόθων χρατεροὺς ἀνέτχε Γίγαντας, 

Καὶ γαζαν ἐκάθποεν ἁμαρτάσιν οὐρανιώνων. 
Ἑλλήνων τάδε πα.οἳν, ἐπεὶ παθέεσσιν ἐχαῖνοι 

405 Ἄλπαα, ἑμπτίσαντο θεοὺς στήσασθαι ἀλιτροὺς, 
Κιέττας, ἀνδραγύνους, μοιχοὺς, ἁλιτήμονας ἀνδρῶν, 

Ἀνδροφύναις, τεχέων δηλήµονας, {δὲ τοχέων. 

66 οἷοι, ππθέων δὲ χαὶ αὐτῶν ἱρὰ τἐλεσσαν. 
λθμει ῃ πρὠτιστον ὅσ᾽ ἔπλετο μαργοσύνῃσι, 

Α 500 Ταῦρος, χύχνος, δφις, χρυ2ὸ5. 1ὅλις, ὄφνς, 
ἑαπαντα 

Ὅσσα µιν ὠχὺς ἄνωςεν ἔρως κοὺρός τ' ἁλαπαόνός. 
Κεῖνοι παρθενίην μὲν ἀτιμάνοιὲν ἐραννὲν, 

Σαρχοπέδην. Κείνοισιν ἀπιστοτ άτη χοὺς αἷν π. 
Οἵ ὄφισι µετρείουσιν ἀτααθαλίπαιν ἁπαντας. 

δ00 Οὐ καθαρῆς γλήνης δὲ κατα ῥἐα τε ὐβέα λὸν 24 ν) 
Καὶ χθὼν ἔμπεδός ἐστιν, ἐλιγγιόωσι ὁ Απ. λτος. 

Ἡμῖν δ᾽ οὐ θέµις ἐστὶν ἐλεγχείην κατλλς. εν 

Παρθενίης. Τί δ' ἄπιστων ἔρων Ἀριατοῦ Άλλιλλας 
Εὐνάξειν βροτέιὼς τε πόθωυς καὶ ααρκὰς ἑμωλν, 

ο Ὡς πάρως αἱματόοντα βήων αχ1θὲν αἰμιρονλαις 

μμᾳε[αοἰα, Τίπιου οἰἶαπι Ώοί οΔΓΛΟΠΙ οοπγ]χ]{. 
Εει οΦἱοθίυιις οἱπη(ν, η εἰ { (δη ο] έορ οί : 
490 Εει οέύδηι ἰπίεν πιογίαἰεσ αηίμιυς Εἰγηἰιωἱ αμ Μην. 
Ροεοανίέ, ηυἱφηιις οδγη/ μδίΓαπι ομγῃ]ν οσρογίοη κο, 
Ληρεϊἰείναιο ἀερίάθ[ίᾳ [ογίος ουσ] ΟἱμαΜεν, 
Ει (6Γταπι οχρυγραν]ί ορἡηληἡξεν ϱσκίη, 
ΟΓοοσυίΏ ο (εν : οἱ φμἰάδιν { οαἷν ορμή έη 
49ο Ραιγοεηίπι οκ ἱιαγμμί, ἆθος αἰιδη ο μες μίοι ον, 
Εαγεδ, ΑΠάΓΟΡΥΗΟΦ, Δὐμ/ίθρυν, ἀεοερίογον ᾖνουβμιη, 
Ηοηιὶοεἰάδβδ, ϱαίἱ9 ογιάε]ες, αίη 46 ολη ΓΗΠΗΠΤΧ 

Νας ἐιου ἰηέυΠι, Ύδγι δίήαϱι οἱ ἱροίς ολα ἡΗ γην μμ μήνα ΟΛΗ ΤΙ{. 
Αιἰτεγίο ρωσ! άδοτυιη, αυοί ἀεάίίιις (μογ]ε μμ Οκὴν μήν ἐλνις, 
500 Ομἱ μαυςὶ, ο]οσίδ, δρυ], αἱ, πιδγἰέ{, γω] ΟΙ Θμς Ἠέ {ώΓΗΙΑν, 
Οιµβ6οπαιο 1! ᾖαδείί οἑ]εγ αΠπος οἱ ρυδ εβυη ια, 
ΜΗἱ φυἱάδπι απιαυίίδιη ορογηδηί γ ΡΕ αίδ1η, 
Οατμῖς «οπιροάειη. Π1( Ἱηογοηή 1 κἰε «ογρογίν ερίυη ος, 
Ουἱ ργοριᾖἱβ ΟΗΙΗΟν φογάἑραν μεν, 
δὺὺ Οοι{ θρέ µιοη δαηἱ οὔδοιγα μἱάσγα ««ΤΗΡΥΗ ; 
Ει ἱοτγα 2 θοί, νε νογμίηο {αἱ γα ός η ω. 
Νου πιοίη (18 μοι ον γω μαστε 

υγρηίία/. (1 νορο ἱμογεύίμήία, οὐ ΑΠΟ Γ έ:1Η |κι! γοµίν 
Βορίαί Πιονταἰος ΑΠοζέν οἱ «αμήν ἠμιρείνς, 
ὅ:0 Όι οἱ φαμυίμοι Πακ «ος ἑηνυγ ού νεν», 

4408 Πινόµενος. Τνος Πυρ. τηχόµενος. Μυχ, καὶ ο ρίαν μ)ν Εον κ κοµίν. (μεν. 
ἐκέδησε. Ρίο έτεν Πεμς. οἱ (ἱημ. οι. [η χατ- 
τν. Μαΐο οὐ ]ἱ. χατὰ σάρχα. ἴρο μὁ μα, 

μον οσα ὰ. Ρεγί]ηοπί : Εἶπνου εί Εεὶ ἱπενμάί 14 - 
 ακαα εχει]. 06ο {έ υἱ ἑου]ακ «αἰίογ Ροἱ 

ομήερεῖνας οἰπι]]ὴς οἷέ, οἱ ἱμίο ιμογίαίου η ναν 
Φεἰεαεῖ μας 

49) Ανέηχε Γγαντας. δε]ιο]. οἷο ασ: Ὡς 
ἄρ: ἄγγχελοι ποτὲ γυναιζὶ σωγγένοντο, χαὶ ἐχ τῆς 
αὐτῶν συναφείας {γίγαντες ἐγένοντο, ἔέ µεηιρέ α΄ 
Φε φποκόανι οι Ινκἱεγίθμε εοπογεἀἰεδαμίη, εαν 
ποπ οορεία ῥγυεγέα{ 5ωἱ φἰφαλίες. Λἲ αἱ ἰία νυ- 

ὰ Βελοὶ. 2υι Ογοβογίυϊη νο]ίο μηέανίε, εγγογὸ ἆν- 
«αρίας οι. Εἰριιομίυην ἰδιυή ΟΓγΦέογ 55ο αι 
ἵμος 6πορυτίας. ὀωπιρηίάοιη οχρίονα (αἷε τα ορἰμίο, 

ος. ος ο ρρίίος µἱ 
ΓΗ «ΜΗ Ημ οἱ ον η (κ ομην Ἱ 

00 Α.) γαΐν κά ημεν.. . ΕΗΕΙΠΙΙΠΊΠΠ 
νο ση, ει 

400 "Αικαρ, ἐμητίσμντω. Όμω μμ. οἱ εἡμ., 
ἄλχαρ ἐς µήπαντο. Νἱν ΠΙΑ Ην γην 
Φα Αρονίμίαης ἑὔ1), ἐς ῥ. δὲ. ο μήν, [ή 
", οἱ, 29, ρύΘΙ. γην δεν. 01, κά Λα δνΜΙΝ, νι 
Πο ΓΙ ορυμέαρ ἱνί νορνην͵, 

Φὺύ Ἀνδρῶν. Όυο Περ. εἰ Ομ. ἄνδρας. 
2ὺ9 Πρώτισευν. 8.ρ. ἰμ. πρῶτον τῶν θεῶν», 

Ἠθι ης ϱ οῦω. 
04 Σφισι µετρείουσι». Ἱεᾳ 99Ι σφῖσι µετρί- 

0027.γ. 

υ09 Ερωάς. δρ. Ιη. ὁρμάς. 

(αἱ ααξιιγὰ οπιία ορ ]ί (ῶγγοια, ΡΆἈγδΗδηιο, 
στα τεῖιιί ταρ]{ς Παιλιηὶς ἀι/πιοία Πφασδοῖί, 
ΕΙ πιεηῖος ἱιοπίμιπι ἰοσγο, νθγθοί(]16 {ΓΘΙΗΟΓΘ. 
η μευτὶο Ρροἱγο υἱ δαµοἱο Νε ἀἀογαῖ, 
Βὶο οἰωι]]ίδ δυρυγὶ». ἐὶο ἀἴταπι ρτεοχίπιιις 41. 

υμὶθ (Φύ0 ο οί ο νἱηχίε, 
Οἱ (δποΓα οαγηΐ ΗΔΕυΓωΠΙ 6ΔΡΗΘ νδεδηίοηι 
ΜιΙεου]ι, αηρε!ιίσοφυθ εὐιιχἰί 4Ηπογο μἱραηίεδ, 
Οεἰωήπίδυκα ιο άουμ! ρυγρανίε αἰγουίθις οςύσμ. 

Οτοί ἠηραηί, 4Μ0ΓΗΠΗ νοδα ία «νου 
(ουδἰάῑι αυοίοτος υίἰ εοδἰογυ!µέυο ραίγοπος, 
Εωτες, ΔΠάΓΟΦΥΏΟΣ, ΠΙΦΕΊι0Φ, ρεδίοδιιο γίτογυπε, 
(ασπίβοσς, ηαίος (οἱερίύ Ιμογίο Ρα όρο. 

ας εἰίαπι ειυἱίο ϱΓανίυς, ἰοιηρ]ίθηιο ρα ογῖθ” 

ἔδ τετο ἰιαιά 

πο 

| Θεἱπιῖηπα που ριάυ]ί Πιἰρογοδ οΓ«Γο Πε[αηύ.. 
4 ὐ4)Η1 νατίων ργοίο Βλ γηίη [ογιηας 

Ῥλτκοι, Οκ. ΧΝΧνιη. -- ν() : 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ε μπιρδοείί, πολης Ὑεπογ] ἆμπι Ἰαυδί αῦθηαβ. 
Νωὸ αν] δ(ΠοιίέωΓ. ππο 66γρθη9 Δίήιιο ιμαγίέυς, 
Νυυς (αυ Γυ5 μἰνε οαΗΦἰάϊος, Ημο οΥΡΗῦ6δ οἱ αυτυπι: 
Εί «Παδουηφιιε ]1ὴθὲ Ηδίας ΟγΙἠεγοῖάο, ΓοΓΠΙὰ6 
Αγρίε, 4ο ραυγί ϱμαιπρεΗλ! δα [ωςθρνὶι. 
Η16 δη11ο ῥγο)Ο Βῖ; ΟΔΥΗΕΙΝΙ «οπιρείο δίγ]ημυμ 
γρ] μυ]ο ή Ργογβυς «εἰ υγοίας Άοµοτο : 
ΠΗ{ [ἱθγὶ ΠΟΠ Ρρύ54ε ριομί, υἱ οβΓη 8 ιοί 
Εμ]μυαι, οχρυρόυμί ρτορεῖν αἱ δοΓμ11 ϱΗ)ΗΘΦ. 
Α»ι αρτὶ οσί ο μ1{ μἰρι βία «ΡΓΙΟΓο ο) 
Ίσα; δἱύ εἰ]μθ, (1 νὶδ Ἰμηπιοία φμΐθρεαί, 
γοϊνμις ρα (ΗΛΙΟ «ασ νογἰρίπο οδµῖ». 

Αι ποβ γ]γριμεαῃ ρτουσὶς οουβεἰιιάογό νἱίδιη 
Παυά δοσί, οἱ ιτ ἱμθομίδι οατρεγς γογρδ. 

πο Οιιἆ μήτμιῃ η εί ὶ ἠχιν οογρυτο 0ΠΕἱείυν 
ΕΠΙ 4Π08 ΟΙΗΗΘΑ ρο]]αι γἱοἱομδ 4ΠΙΟΓΟΦ. 
Φαιοιήμθυηι «ορτυο θοἱο νο]υί αµίο γερΓδροί 



οιὸ 

Στήσεις προφρονέως Χριστῷ περιχαλλέα νύμφην, 
405 Ἡ χοῦρον, φιλότεχνος ὅπως πάρος Άννα Σα- 

[μου]λ. 
Σῶν χαθαρῶν λαγόνων ἱερὸν γόνον, ἔμπνοον ἰρὸν, 
Πάντων πρωτοτόχων ἱερώτερον, ἀσταχύων τε 
Καὶ βοτρύων, οὓς χεῖρεν ἁπάργματα Υηπόνος ἑσθλός. 

Εἰ δὲ σύ γε Χριστοῖο µέσος χόσμοιό τε βαίνεις, 

470 "σον συζυγίη τε καὶ ἀζυγίῃ ζυγὸν ἕλχειν, 
Αμϕοτέρων δ᾽ ὅσα χαλὰ, χαὶ ὅσσ᾽ ἀντίξοα λέξας, 

Εὖ καὶ ἐπισταμένως, χαὶ τέρματα δισσὰ χαράξας, 
ἝἜσπεο τῇ χεν ἴοι θερμὸς πόθος ὴδ' ἑπάρηγε, 

Τἡᾗ μὲν δουλοσύνῃ, τῇ δ᾽ οὐρανίοισι πόθοισιν. 

ἀ]ῦ "τις δ' ὥριός ἐστι γάµμῳ, χαὶ σώφρονι βονυλῆ 
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(Καὶ δεσμὸς ἁλόχῳ μὲν ἀνῆρ, τοχέες δὲ θυγατρὶ, 

Λ Χριστοῦ δ' ἁμφοτέροισι φόθος, φίλτρων δ' ἀγάμοισι]ο 
Μήτε λιλαιομένην ἀνδρὸς ἁποέργαθε κούρην, 

Μήτε θεῷ πελάουσαν ἐς ἀνέρος οἴχον ἐπείγειν, 
480 "Αχοι χαὶ ἀτρεχίης, πειρᾷν γε μὲν οὗ τι µε- 

ἱγαίρω. 
Εἱἰ δὲ γε συζνγίη μὲν ὅλην φρένα χεῖρα τε δοίης, 

Καὶ στήσαις θαλάμους τε, χοροιτυπίας τε, πότους -δ 

Καγχαλόων, χαὶ γῆρας ἀποξύσειε μενοινὴ, 

Παρθενιχὴ δ᾽ ἀπὸ σεῖο φυγὰς πρὸς Χριστὸν ἀνέλθει, 
485 Ὡς τε Δίχη τοπάροιθε, βοὸς χταµένου ἀροτῖρος, 
Δείδια μὴ χοτέῃσι θεὸς ψῄφοις ἀνίσοισι 

Τῷ ὑποδάμναθ) ἅπασα χοὸς φύσις, ὡς πυρ. χηβὺς 

Οῇεγος ρτοιΏρίο αππιο [ο/Π1οβαΠι (ΟΏτὶςίο ΦΡΟΠΦΑΠΙ, 
«405 Λι Ριιδγύ, ΠΙἱΟΓΗΙΩ Άπιαης, υἱ οἱἶπι Απηα απιιείθιι 
ῥαο1 τἱ υἱοςὶ 4 οἵαΠΙ ΡΓΟΙΘΠΙ, γἰναίη ἠοφίδιη, 
Οπιπίρις Ρεϊπιοροηι(ἶς ρυοιαηίίοτεα, οἱ αγὶςίὶ8 
Ει υνίς, αιιας ρ]1θ αργὶοο]ᾶ ρεϊηι]εᾳ5 οαγρςίε. 

οἱ νογο ἰ πιοὐίαφ ΟὐΤ]δίυπι ἠπίογ οἱ παπά πι ἱποσα[β, 
470 Αα ἰαυουϱ οοη]αρίαπι δἱ ου αέπιη οχροπάο, 
Αο υἱγίιβυθο αιιΦοΙΠ16 ψομα, δἱ ηαβοιπαο ἱπορπιπιοςα Γο[δΓοῃς 
ΒΏθηο 46 δοἱθηίθυ, οἱ ροπιίηος πες ἀθθοτίῦειιθ, 
Φρ(υοίθ 4ο {οτί ατάεπθ νο]υπίας, αἲἲ αυκ απ ργῶρί3, 
Φίνο βογνιιμίὶ [εοπ]κα[{], οἶγο οσ]οβίέιις ἀεεὶάθεῖϊς. 
415 Οι νογο ΠΙΦΜΙΙΓὰ οβί ἰιαίαιπο οἱ Ρτυάεηίί εος]ο 
γἱποι]απ ημἱἆθπι ιιχυσὶ οδἱ γἱγ, Ρ4ΓΘΠΙίΟΡ (159, 
(πὶδηιιθ αιιέθι Οὐσίθε] που, 4ος Υθγο ἱππυρίίς), 

Νεπιιθ ειρἰάαια γἱγὶ ρτοµίὺο ρισ]ίαπι; 
Νθηιθ Ώε0 αἀἰμγεηίεπι ἱω γἱτὶ ἀοιιαίη οοπηρεϊ[ο. 
3400-3407 450 Ιπίδγθα, ο νεγίη οἷι ἀεείἀσγίαπα, οχρἰοΓατν οἱ ρογ]ομ]Ηπι (ας6Γ6 Που ῥΓο- 
Οἱ ΑίευΙ ουπηιιΏίο {οἱαΒ) ΠΙθΗί6ΠΙ ΠΙΔΙυίηας ἀθάρείς, μ1ρεο. 
Ει ΙηδεΜιιετὶς (Π4ἱ4Π108, ούτος, οοηυνὶνἰα, 
Ιμοίιιδ α1Ι1ΠΙΟ, 6ἱ δοΠίἱυΠΙ οχοιιθδθγῖέ ουΓα, 
Ει νἱτρὶη]ίαδ ἃ (6 [μρ]ίίνα αἆ Οηίδίπση αοζθβδοςίὲ, 
4δὺὸ Όι ᾳαοπάδηι Αθίγφα, 01η υο8 αγαίΐος ἱπίετ[εοίιβ ο5ἱ, 
γετοοῦ πὸ Βου ἱταρραίαγ ]αάἱ οί ἰηἱαυἱς, 
αἱ ουυάϊία εδ οπιπἰ (εγγδηᾶ Παίμγα, γνοίυί {ρπθ οεΓγᾶ 

400 Σῶν. Ῥιο Περρ. τῶν. Μοχ, ἱερόν. ΟΗἱΡ. 5.1). 
η. θυσίαν. 

4607 ᾿Ἱερώτερον. ΟΠὶμ. ἱερώτατον, 
108 Κείρεν». Οῇετί, νοὶ εαγρεῖ!. 
471 "Οσσ’. δὶο Οοἱςι. οἱ Ιορ. 992. ΕΜῑΙι,. ὅσα. 

Μοχ, λέξας. Ώυο Βομφ. λέξεις 
417 ΦΙ.Ίτρον δ᾽ ἀἁγάμοισι, απιυτὶ αἱ ὑππαρίὶ (6- 

πο ίγ. Εογάπι απἰπιὶς απιογ ἱπατάεδείί 
450 "Αχρι καὶ ἀτρεκίης, άοπεο υογίίαίεπι 6ΊΡΙο- 

ταυογὶ». 
4δζ Μεγοινήἡ, οκρἰά[ίᾳδ. 

48δυ Ως τε Δίχη. Αἱἰιάϊϊ αὰ Αναίμα, αἱ Πηρὶίι 
Δίχην, 5ου διςἱἡἶαίῃ, (αἱ [ιαἰἰῖ Αεἰγζαηι νοςδηῖ, 
ψονθ «5ο, ἰοΓΓᾷ5 τοἱἰᾳ 11956 ἁἰᾳύθ η οι ανο- 
49-69. Ταπία οπἱη, αἰὶ Τι]]ας, δ. Π Ὀοε παίμτα 
4εογαπι, αὐτοα οἰσίθ τας ρογοῖιρὶ ρα ξιις ος 
ροῦμς, υἱ οογήπῃ νὶδοστί ες νοςοἱ 5εε]5 Ιιαδεγείυς. 
(οἱ αιε]]α ἵπ Ργω[αί. Πυ. νι, αἱ ο ἴδια οαρϊἰαἰθ 
{ιῖςδὀ πθδσλτο Ὀονθίη αμα «ναι. ΡΕ] 15, ΗΒ. γη], 
εαρ. 45, δοεἱδῖῖ, φοιιάαπα οὗ. ἰηίθι[Γοοίμίη Ώονθιη 
ασ ἴ1ιπι [1956 ἱ οχκδππ. Όιει.. 

4850 Ψήφοις ἁγίσοισι. δρ. 99ὁ Φήφοισιν ἀνίσοις 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ 

Άίαιιο 8 ἀγνίπο Ῥαΐος Ἱπιπιογία]ἱ6 41ηοἵΘ 
Πρ]ουέ, Οἱιτὶδίο ο θἷι ϱΓανθ κἰδίοτὸ ηΥΠΙρΙΙΚΠη, 
Αιί ριιδγάσ, υἱ 4ὐομάαμῃ, ργοπἰο «επι [υάεγαῖ, 

Απηοα, 
θιιο πι υπι ΠΗΠΙοῦ θα ογαξί1ς, Ὠοδεία γἱγὰ 
γι]ρειιέν οι ηοιίς ργαφιαηίἰος, οσμ{ῦμς αν ἶ8 
ἓμ βρὶοίς, Ιπδµ9 αργὶοοὶ φι1ᾶ8 θοἀυ]α οβτρἰξ, 
Ρεἱηι{ι]5 {γαραυ) ἀπ οσρ]ὶ Νυπιεῃ αἀογαί. 

Οιιοά αἱ ἱιίος ΟγἱδίΏὶ πηιιπάίφ ας ἱποθάίφ 4ΠΙΟΓΟΠΙ 
Γ8ης6 ρατὶ βἰιάσας υἱγάσιαυθ οχροµάθτθ γίίδηι, 
Οᾳ16 Ώοπα, δἱ αὐ θἰπὶ υἱγίαδᾳιο ἱποοπεμιοάα 

. | [ραγ1ἱ8, 
Βρτερ!ΐς νουῬίβ ΓΘ[ΘΓΕΠΦ, ηὉθΠ( 16 υίγΆφ1ϱ [18.1 
δρυοίοί: (μπι ἁθπιιια (πἱθγίέ 4μοοαπαιο γοημίαφ 
Πας, ἔνις 9θ/116Γ6, 30 (8ἰαιπο ναί ροισὶᾳο ἀθχίταιὴ 
Αυχὴῖί, νεὶ ἀἰγίπορ δµοσυεγί(ὸ ΒαΠ1»». 
Αἱ ϱ 1988 παἰιΓὶ5 8η) νἰέ αὐοἱονδηί απηοίς, 
Όι νοὶ πιογίαίἰ ροβείί, ναἰ πα ῦετο (μείςίο 

Β (Όι νὶρ οπΊπι ατου], δἷο πας νἱπε]α ραγουίος: 
Αιαιο υἱτίφιο Ώου) λοἰαμέ, δεά γ/γρο, ἱπμοτο 
Ώερι!ςο, Παιηιιής οσθιεδίῖυιις αγάθὶ ἵη 1110) : 
Παπο ποφε εσηπυ υἱἱ ουρίἆδπι οοὐίαδαιιο νἰγ(ς 
Πιοργίμδ: πο Γιγδιί5 οιρἰεηί6ι) η ὑστς Ομτὶσιο, 
Ἱπ (αἱάπιος οοιαρε]]ο ϱΓανας, οἱ ἰγαύίς πιαείίο. 
Νου (αΠΠ6η Πηρούἱο 1 ἑρπίος ποπ εἰ] αι, 
Οὐα11416 ηαὐσαί Παθιίθιη, οχρἱοΓθβ, πα ροτῖ- 

ο μη). 
Αἱ νογο ἰοἰίαπ] δἱ ἰὰ πιδηίσοπἹᾳ!6 ΠΙΑΠΙΠΙΠΙΙ6 
(ομηυρίο ἀεθείδ, ἐλαἱᾶμιος, εριἱάδᾳιθ, ενογυςαιιθ 
Ιηβίίίμθη», ΑΠΙΙΟ είς, ομΓἱδᾳιι6 πιοἱθδί1η 
Τα[υιις οχομθης θοβί πι, πιἱδογθα16 [ηραία 
Ὑ]γρίπίίαφ 61905 γερείαί, Ομγίδίυαιιο ᾳαογθἰα8 
ὈὩρ[ογαξ, τι αοηάφια ἑδυγὶδ Αδίγῶα γο[ίοιἰ5 
η οσίαπι γοδἷέ, ου Ὀος θ6ἱ οΏδις αΓΔΙΟΓ: 
Ο1.πι νογθευγ πο ]υάΐοἰς Ῥαϊ6ν αἰαιὰς ἐπίαιθ 
ΟΗ6ηςι!8, ]ιιδίὰ (Δοίημς 6ζαγνο νἰηφἰοθί ἱγα 



6ι7 

Πινόμενος, Τάρθος δὲ θεοῦ χαὶ σἀρχ᾽ ἐπέδησεν. 
Ἔστι χαὶ οὐρανίοισιν ὁμοίῖος ἐνθάδε λάτρις : 

ἐ9ῦ Ἔστι χαὶ ἓν θνητοῖσι νόος θεότητι πελάξων. 

Ἠλιτε ὃ ὅστις ἔμιξς φύσιν σάρχεσσιν ἄσαρκον, 

Αυγελιχῶν τε πόθων χρατεροὺς ἀνέηχε Γίγαντας, 
Καὶ γαῖαν ἐχάθηρεν ἁμαρτάσιν οὐρανιώνων. 
Ἑλλήνων τάδε παισὶν, ἐπεὶ παθέεσσιν ἐχεῖνοι 
49ῦ Ἄλχαρ, ἐμητίσαντο θεοὺς στῄσασθαι ἁλιτροὺς, 
Κλέπτας, ἀνδρογύνους, μοιχοὺς, ἁλιτήμονας ἀνδρῶν, 

Ανδροφόνους, τεχέων δηλήµονας, δὲ τοχήων. 

Οὐκ οἵον, παθέων δὲ χαὶ αὐτῶν ἱρὰ τέλεσσαν. 
"λθρει δὴ πρώτιστον ὅσ᾽ ἔπλετο μαργοσύνῃσι, 

ΦΕὀΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΝΟΒΑ 4 

Α 500 Ταῦρος, χύχνος, ὄφις, χρυδὸς, Πόσις, ὄρνις, 
[ἅπαντα 

Ὅσσα µιν ὠχὺς ἄνωξεν ἔρως χοὺρός τ ἁλαπαδνός. 

Κεῖνοι παρθενίην μὲν ἀτιμάξοιεν ἑραννὶν, 
Σαρχοπέδην. Κείνοιαιν ἀπιστοτάτη χοὺς αἴγλη, 

Οἵ σφισι µετρείουσιν ἁτασθαλίῃσιν ἅπαντας. 

05 Οὐ καθαρῆς γλήνης δὲ χατη Ρέα τείρεα λεύσσειν' 
Καὶ χθὼν ἔμπεδός ἐστιν, ἑλιγγιόωσι δ' ἄπιστος. 

Ἡμὶν δ' οὐ θέµις ἐστὶν ἐλεγχείην χαταχεύειν 

Παρθενίης. Τί δ ἄπιστον ἔρον Χριστοῦ βασιλῖΏος 
Εὐνάζειν βροτέους τε πόθους χαὶ σαρχὸς ἐρωὰς, 

540 Ὡς πάρος αἱματόεντα ῥᾷῥον σχέἐθεν αἱμοροούσις 

λα υρίασία. Τΐπιου οἰἶαπι Ὠοὶ ο8γπόδπη οοηςιγ]ηχ]!ε, 
Ενί εΦ]οφίυις δἰπα]ῖν, αἱ ω (δγτίς ου/ίου ορί : 
490 Εοι δίαιη ἱπίθν πιογίαἰοδ αηίπιυς Ὀ]γπίέαιὶ αΡρῃτορἰ μη Ιδης. 
Ρεεσανίέ, φυἱεαυἱ5 οδεπί Ππδαίυγαπι οαΓηίΦ οχρθτίδπι μηκοιίέ, 
Ληρειἰεἴναυο ἀεσὶἀργίίθ [ογίος οἀυχὶί 6ἱ ηΐεδ, 
Ει ἵδγγαπῃ οτριυγρανίί ογἰπηίθιις οΙθδ/υ1η. 
γβευγασι Ἴμος (19 : οἱ αυἱάθηι 1 φυἱς οσἱπιπ)Όιις 
49ὅ Ραἱτουηίαπι οκ ἱίαγυμέ, 4906 θἱαιαθπάο 
Εαγεδ, Απάγοβγπος, αἀσ]ίογος, 4εου 

δί0Γ88, 
0 ἠοπιηύη, 

Ηοππἱοἰάβςδ, Πδ!ίς εγυάε]θς, 446 θίίαπι Ρα γεηΙ/ὐιίν. 
Νοε ου ἐαηίπι, γδρσι οἱίαω οἱ ἳ 
Αι]γογίο ρ]πιαιη ἀθοτυπι, ααοί ἆ 

 οαι]πίδιις ϱαορἰθο οὐυ]ογιμί. 
ἱιας (μερίι Παρἰι]οςίς ομρἰάἰ(αίέυυς, 

500 Ουἱ μαυρὶ, οἱοςῖδ, δεερεη!ῖς, ααξὶ, πλ], γοίαστίφ ὀπιῃθδφυυ ἱικλμῖέ (ογΠηὰς, 
Οιι48ο πα ΙΙ /μας]έ οεῖες απιος οἱ Ρυδρ οΠοπι]παἑιφ. 
ΕΙ αἱύδπι αηιοὐϊίοπι δροτπαηί τ]ηρἰη]μαίοπι, 
Οατμῖς «Ὀπιροάειη. {6 ἱπογθ(θί]ίθ οἷε οογροτἰβ ϱρἰοηάος, 
Οι! ργορι]ν5 ομ11188 δογά]ριιφ πιαύυπίυ;. 
50ὺ Οουὶ οδί Ίοη φαηἱ 0Ὀδουγα ϱἱάρρα ϱΘΓΠΘΓΟ; 
Ει ἱδγγα ριαὐἱ]ἱ5 δεί, οδοί γογϊρίπο Ιαὐογαμή ης ἱπβύα. 

Νοῦί6 αιιίοπι (5 ΠΟΠ θ8ἱ ργοῦγιηι ἱπ[υπάθτυ 
Ὑτρίπίίαϐ., Οἱ) νογο ἱπογεσιοἱ]6, δἱ αππος Ομτὶςιῖ τορῖφ 
Θηρίηί Πιοιέαἰο αΠοείις οἱ οδγηἰς {ηι 
δι Όι οἱ αημμομίη Παχυιν οοἰ ὑμίέ Ἱνπιογγ]οίθσα», 

4898 Πυόμενος. Ττεβ Ποββ. τηχόµενος. ΜΟΣ, καὶ 
σἀρχ) ἑπέδησε. δὶς τον Πομρ. οἱ (11. 8ἱρ. Ππ χοτ- 
επέδησεν. Μαὶο ου ]{. χατὰ σάρχα. ἴἶδο κ 68, ϱ!ι8 
ϱδοηαπίς, Ρεγῖίποηί : Εἱκου εἰίαπι Ρε ἱπεωμαί Ἱια- 
ἐγἐμεονίέΐ ϱανεα ἐχειεί. Όιο Βῖ υἱ ουμ]κ οµίογ Ρεἱ 
οδσειίυιις σἱπιίίς οἱἷί, οἱ ηίος πιοτἰαἰος ἀμΐσιυς 
ἀθίιαιί αρρτορίµαιιαης. 

402 Ανέηκε Γίγαντας. Φο]νο]. εἰς αυ: Ὡς 
ἄρα ἄγγελοι ποτὶ Ὑυναιξὶ σνγγένοντο, καὶ ἐχ τῆς 
αὐτῶν συναφείας Ύίγαντες ἐγένοντο, ἴ) πεπιρέ αν - 
φείὶ φκοκάαΏι µε ΙΝΜ(ἱεγίθμε οοπστεάἰεδαπίµτ, ετ 
πογκηι οορκία Ργυεγεαιἶ εί φἰφανίέε. Λί δἱ ἰία νυ- 
υἱὲ Θεἱο]. ἆμι ΟγδρογίυἩ νείί ρυέην]έ, «Γγογο ἆ6- 
εθρίας 6κι. Εἰδιυνεπίυιη ἱδιυά ΟΓΦεογυ 6659 αι 
ἵμοε (γερυσία». δαπιργίάεπι εχρίοσα [υίέ ία ομἰρίο, 

εχδι]αίαυὀ οὐ Ἑοο]θεί:ς σᾳριἱς. Όομιςρ. 
495 Καὶ γαῖαν ἐκάθηρεν. Οιἱφ [αοἱΠμογοδος [οµι/- 

πού 4.ΟµΔΑΓΕ, εί φιρρ]ἰοἰὺ ἀΠΐοργτο αυόδαί, ου! οὐ 
τιμάσπι οΤ]αίηο οἱ οοη οί (δμραηις } 

4ὺδ "Α.χκαρ, ἐμητίσαντο. Ὀμο Βομρ. οἱ Ομ. 
ἄλκαρ ἑοῖς µήσαντο. Υἱάο ρείηιδιη ἠηνεοιίναηι {η 
δη Αρυςαία!η, (0η, ἡ, ρ. 1418: οἱ ίσα, 1, 
ΕΙ, 6οεἰἱ. 35, ρ08Π., γ!!, Υ60Ν. 9 4 Νεπενίκην, 
ἱέγιῃ Ιεβιπέαν ἱνί νερνιις, 

49ύ Ανδρών. Όιο Βεµβ. εἰ ΟΜἱµ. ἄνδρας. 
4099 Πρώτιστον. Θ8υρ. ΙΠπ. πρῶτον τῶν θιῶ,, 
ας 6ουεπε, 

ὕὺέ Σφισι µετρείουσι». Ἡερ 091 σφῇσοι µετρί- 
00 7ἱν. . 

ὕυθ Ερωάς. 8ιρ. Ιίπ. ὁρμάς. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

(αἱ πα οπιμίᾳ οθἁ]ί (ΘΓΤΟΠΑ, ΡάτεηΡηυς, 
έεγὰ νεἰιῖ ταρὶήφ βλιηπηὶ 24σιοία Πηυεδοί!, 
ΕΙ ιπευίες οπήηυπι (ογγοί, ΤθΓδΦέηιι6 (Γ6ΙΠΟΓΕ. 
Ιω εστία ΡροἑΓο αἱ φδηοίο Νμπεη φἀογαί, 
Πιο [5 ουρεγῖς. ἓίο ἀἰναπι ργοχίπειις ορ]. 
ἴ τετο ὑαυάἀ ἀαδίο (640 οο οπἱιηῖνο γἱωχίέ, 
Οἱ ἰοπετας εαγηΐ ΠΔίυΓαΚΗ «3ΓΩ6 Υνδ0ΔηίεΠι 
Μου, αηφείίεοφσς οὐασῖι 2πωοτς βἱραπίες, 
Οπιπαίῦαφαυε ἀευη ραγρατίι αἰγουίΐις ουΏοια. 
κε Ογαοεἳ Βηξαηί, 4Ώογατο γοφαηῖα ἀἶτου 
(ουδἰαὶί αυοἴυτες νε] οοεἱεταπιαυςε ρλίτοπος, 
Εαγεςδ, 3ΠΡάτοβΊΏος, Πσορεῖνος, ῥθφίδθφας γίτογωας, 
(γπῖθεςς, μαίος (οἰ]εαίες πιοτίε ῥαίγεσφως. 
ΦΦαοάφιςο θέίη πωυ]ιο ρτανίας, ἑοορίίσᾳυο ο. 

(Ωιπιίηα που ραἀσι εαἱφεγος ΟΓΩΣ{Ε πείαµἀλ. ωάἲ 
Ρεγερίεςδ, αὔ δι γαΓ]1ς ρεοίος ιέυγηία [Ογπιας 

Ῥλτπκοι, (ε. ΧΧΧΥΙ. 

Ε δπιρεοΓίέ, ἵπεαπα Ὑορετί ἆάπι ἱδχοί Ἠαῦθῃος, 
Νυπό ανίο ε[Ποιέυγ., ΏμΠο ΦΕΓΡΟΠΟ δίή(ιο μιαε]έος, 
Νυωιιὸ (8Η ΓίΙ5 ηἷνο ο ά1άἱΟΓ, ΏιΏο ογβη ας οἱ άτυπη: 
Εί η νευήφιιε ᾖυἱοί Ηκίυς ΟγΙµεγοῖός, {0ΓϱηΛΦ 
Αγηρίέ, 46 ρωές! αµαπιρρίριη ]ωμ59 [αεεδοίε. 
Η]9 62π6 ργουτο οί, οΔ/ΓΠΕΠΙ εοπιρεύο οἱ εἱ κέμς 
γταὶμίέλο πα[]ο ᾖφ ργογους εεἰ«υγοίμρ ποογε ; 
ΠΗΗ/ Εεγί ποη ρυφκε ρµἱεβί, υἱ οΆγπεα ιοί 
Εμ]ρυαί, ετρεπύµμί ρεορείἰς αἱ φορ 1φ ϱΜΙΗ6. 
Ανι σγτί οσί ο) μίεΓδΙΜΙΔ έργικεγε εί 
Φ]ήεγα, εἰς (ε]ίσς, ϱι21τ15 Ἰσισιοί μἱερεκί, 
γο]νίευς {ροα (Ἴπιεη «άε9 τογρίπο οδµέο, 

Αι που νἱγρίηελη ρτουγίφ οομφεἱπάετο νἷιδο 
Πασά ἀεσεί, οἱ ἀμγῖς ᾖΗδοµίειη «Άτρετο γενν. 
Οωἱά πίγωια τη πνεάίο οἱ βχων οογροτο (Εμηίφίως 
Ημπιαπος ΟΠΙΠεΟ ρε[ίαί γίοἱεμίος 4πιστος, 
ο2μσαἱπεσιη «ερευµε φοἱ0 γεῖυῖ αηίο γερτδρο/ί 

20 - 



λ 
. 
ν 

619 ς απεὀσπι! ΤΙΕΟΙ,. οἱΙΜΙΝΟΝ ΙΗΣΕ {. ΤΙΕΟΙ.ΟΟΙΟΛ. 620 

Ἀφαμένης' κλέφθη Υὰρ ἑκὼν θεὸς, ἡ δὲ ῥεέθρων 

Αὐαλέη πηγἡ τῆμος θάλεν, εὖτ ἐμαράνθη. 

ἨἩὲὰ πυρὸς, ξιφέων τε καὶ ὕδατος, ἀργαλέων τς 

Θηρῶν, δαπτοµένων πιχροῖς µελέων χεράεσσι. 

15 θυμὸς Χριστιανοῖσιν ὑπέρτερος, εὖτς διώχτης 

Καιρὸς ἐπισπέρχῃσι θεοῦ πέρι δῆριν ἑγείρων. 

Οὐκ ἄθπνος χείνοισι βίος, χαὶ ἀνέστιος αἰών; 

Εὐχαί τε, στοναχαίἰ τε ἀχαμπέες; οὗ δαχρύοισι 

Τήχοντ; οὗ νυχίῃσι χαὶ ἡματίῃσιν ἀοιδαῖς, 

Ὀδ) "Ενθςν ἀναθρώσχουσι βίον καὶ σάρχα λιπόν- 

τες, 

Οὐκ ὀλίγοις σπινθῆρσι πνοὶὴ χατερύχετ᾽ ἑδωδης ; 

Οὁ σέραχγας ἔχουσι δόµους, χαὶ δἐµνια πέτρτν, 

Ἡ δ ἁπαλὸς ποίας τς χαὶ αὐαλέους χλαδεῶνας: 

Α Οὐ θηραὶ ναίουσιν ὀμέστιοι ὡμοθόροισιν, 

μη Ὡς χεν ὑπεχχαχότητα χοὺς χαὶ δεσμὰ φύγωσιν; 

Ὡς δ ὄρνιν φοίνιχα φάτις θνῄσχοντα νεάςειν 

Ἐν πυρὶ τιχτόµενο», πολλῶν ἑτέων μετὰ χύχλα, 

Γηραλέης χονίης ξεῖνον γόνον αὐτογένεθλον, 

οὓς οἵ Υε θνῄσχοντες ἀείσωοι τελέθουσι, 

550 Δαιόμενοι πυρόξντι πόθῳ Χριστοῦ βασιληος. 

Ἑν δ ὁλιχοδρανίῃ χεῖται σθένος εὐσεθέεσσι. 

Ταῦτα τίς εἰσορόων, οὐ σπένδεται ἠτθέοισι 

Γηθόσυνος σάρχεσσιν, ἐπεὶ ζέσεν οἵστρος ἀρείων ; 

Ὦ φύσι καμμµέτειρα, σὰ δ, οὐχ ἐμὰ θαύματα λέξω, 

οσο Ὅσσα χαὶ ἐν χἑρσοισιχαὶ ἓν πελάγεσαιν ἔθηκας. 

Πυνθάνομ᾽ ὡς πτερόεσσα τρυγχὼν, τρυγόνος φιλίοιο 

Χηρωθεῖσ’, ὁμόλεχτρον ἓδν ποθέουσα σαόφρων, 

Ομ. ἱῃρουα ἰοϊροταὶ (Όευω δρέεο νοἱδρίσαι (ωγαία εσι, οἱ ργοδωτὶὶ 
Φαιιαίυς [ους ἑμης τὶ ».4. αγοῦ). 

«469 Λυι τί ἱροῖς, οπδίυωτο οἱ 8045. ωλλοβίκπιφυοε 
οιατυνι, εω θενὶς λασεγδαέξως ἳ εοταἱοωφ. 

5ἱ5 Αηζώις Οεἱἰσλἰδαῖς τω2ύος δὲ, εδω ρειςεςυἰουῖς 
Τόμιρὰς ἰωδίαί εοὐΐσα Όσσα ολ ϱ9οτενς. 
Νυδὰε ἱμδοινοο ὀωουαὶ ἰ)ὶ δἱ σἱως ἰδείο εἰίσω ὓ 
Νουκὸ ρεςςὲ5 Γοιαϊλώδφυς βοί-8δος εἀάνκὶ ) Χοασμέε ἠλετγηὶς 
Μοαἀεμι) Νομό ποςἰαγηὶς ἀἰωτκίσφυο αγωκὶς 
Ἀ9θ Εἰίως ρευδιλααὶ τέλη οἱ θὐερας ἠλωφυσκίες ο 
Νομαὸ ἑοααὶ τω δβΟικω οαςιερἱλοὶ] 
-- ον. ἀὐκιῖδας ερείάωσας Ἀλλουε, οἱ Ρε οἱΓδ19 δασααα., 

ο ο... εως” 
Νάμας ολεμίτυνὴς εδεἱἳ5 ου ἱιαογωσίος αλλοι, 
σὲ Ὁἱ μουκύδω ολγαὶς οἱ τἱωςοἰα 
Οεἑωσάἀρυδνα δμἱόσ ἁατὶς μΜιοαὶκ 

ὰ 9 

. οι έναια εσει μοοξύεας Ίωτενοςςὰ 
εἰτενίος, Ἰα ἰρωὲ ξεαίίὰ, ροδί οκ ύσδας ἄμαοσ ως 

Ἐτ τοἰδῖ ραἱτοτὸ αόνοιὼ ρε οὲ ρου βέσεταας, 
ος ἰὶ ρουξετίο αιυσίεμὲες θευιρὸς τινὶ εχοἑς ας, ἐοολοενο (Ἀλεάςεὶ : 
58 Εικιααὶόὸς αχὐοὲὶ 

(ατα ῖλμας μ9 ζοοὐοδὲὲ, Έα. εκαεοεΏὶ Βα.. ωεὖοες ὓ 
Ο αθλαΓ» ομμίκα ῥώτεας, ἴοα φοιδα, μθς ος. παἰταςοἷα υλεγούο, 

Δοδὸ φ ο) αξλία ἑασίως, ἑατίατὲ ὠλκειο 
αλλα, «Ὀδ]αξος συ. 14 ἴνενας, 

φιὸ Κὐς᾽ . αι. Οαἱ. ξτρισοὸὺς στὸ (αακὸ. ατόα., αρωά (τε δω Ίετος (λες Δε 
υνὸ ῥεύματος τὸτς ἀνέθαλεν, ἔτε μαρανθεῖσα δέν οεπαυτεςύσως. οἱ αρωά ἴέ- ο... 

Τααι: οεοδετὰθδοξ εκ εσας 658 : ἴσπε ανὶ Ἐν ὃ ο Ετνξζραντρ. δὺς Ρασίας Β (μσ σια, 
Λουθοι. εα.. εἰὐθοσέως βωῦτω ἀομὰ. Φ- ο ὑπβτπαξεκίς ρυτῤεξαν υἐτίας 
ο. κε. οἱ ολ τς. ἔατοσέκα αρ ή νζετα:. αφ ὃ γατα: δαν ἡ Βέτεαι 

3 Αέρια. Στούακτα. ἶα «δε. εστίας. 
95 Ἐπεκκαπττησα, νὰ ες -ᾱ. (εοὰς δλδ Σέιεν. σφι. Ἡν ἔθεςχλδῆς. 

Ὀλολιοςς ἕνα, ὑμωῤλέσς. οί Ὢ σεντ σπαρμήσεια. 0 τεταπα Ώσθαγα για- 
ὧδὸ Φεώτκω. Ὡς ὃος ατὲ Ρατ Ἰοχορέας, Ὦλ τ ἍΌοοξ. ϱ Εκακίως Φλεδα. δι ε.α δλὰς εαᾶς. 

ΝΕΤΗΒΝΑΤΕΡΟ. 

Βτοβατίκου Ὀκεα (αας επὶ [τοῖς «ο λαλέσα Ὁ Έχρειες οτίτοδφωὲ ἔταεςς Ύθφως Ἰωτία σσ. 
ο Όυδοε Όνο κισλῴοὲ ἵέσο . Οκ ε4οὲ θεςες Ἰλεσοὰ (ης τελος τὶ καπως. 
Λα Ο»ὅμε ουτε ξτανὲς. βναναῇας Έε ρὐνσθατ βωὐσνέπς ρεῖανκς ἐτίσεςςὰ οὲ ἄσανας 

Έωο τσ ἑωνωηα ςπτέσόσω : 
τας , Θσουῖ ο τνὰὰ. ῥενννς 
τα τος πὀ σος εὔωένοςς αι. 
ωδεσ ἑσσμο υωυιδεήςε εἲ «ὔενὸ 
Του πο τα Επιθεσλὰὰ «ὐσγοςὲς ασέας - 
Δωσα Ότο ὑν μασ νοὰ τέκφως τας 

δαν φασμαῖς σος μετυβόσεε, «ππα «ασριασα ζαπάσα 
ἅρα ετνα, ῥοῦδανα ποοὔνεε ἁχπὲ ς 
Ο Γσταυ Εοξασ ᾗωεέας- ὁ Ε.λιενς θιταν. ὦ 
8 δάχνο φα- «πα τεφὲς παπικό 
λα ἴσι φας στὶς λογο. να ὔσπεωρας βιτ σημναν. 



θδι ΦΕΟΤΙΟ ΙΤ. ΡΟΡΝΑΤΑ ΜΟΠΛΙΙΙΑ να 

Οὐ δέχεται πὀσιν ἄλλον Σής χαθύπερθε καλιῆς. Α 0ὐδ' ἐχτὸς προχέουσιν ὅρου πόθον, ἀλλὰ δέονται 
Ὄρνι σοφή { Μερόπτσσι δ' ἁγνὸς βίος, ὅσσον ἀρείων! Ἔρια µαργαίνοντες, ἑπὴν σφεας εἶαρ ἐγείρῃ. 

510 ὑὺδὲ μὲν οὗ λαχέρυζα µελάγχροος, ἀλλὰ χαὶ Καὶ ῥ' οἱ μὲν µιγάδεσσιν ἐπαῖσσονσι γάμοισι, 

Ζώει χουριδίοιο πόθου τμηθεῖσα χορώνη, ᾖ{[αὐτὴ Τοῖς δ᾽ ἄλοχοί τε µέλουσι φίλαι, χαὶ θεσμὸς ἔρωτος, 

Πάντα πόσιν στυγέουσα, ἑπὴν φίλον εὖνιν ὁλέσσῃ. υὸῦ Οἱοτόχος δ᾽ ἄλλοισιν ἑπάρχιος ἔπλετο µίξις, 

Ἰχθύσι δ εἰναλίοισι νόμος, παύροις μὲν ἄθεσμος, Ἔς τινες, οἳ ζώων τε Ὑόνους χαὶ πἀντ᾽ ἑφράσαντο. 

᾽Αμοὶ Υάµους, πολλοῖς δὲ σαοφροσύνης τε µέμηλε, Εἰ δὲ χαὶ ἀφραδέεσσι σαοφροσύνης τι µέμηλε, 

615 Καὶ θαλάμων, ἁλόχων τε. Δίχη δὲ τε χἀνθάδ Πλάσμα θεοῦ, σὺ δὲ σαρχὸς ὅλον νόµον οὔτι πιδήσεις, 

"Αλλοι δ᾽ οὐ πλεόνεσσιν ἑνὸς µογέουσι τόχοιο, [ἀνάσσει. ν ἑθέλῃς; Εἰχτὸς δὲ λόγῳ βροτὸς, ὡς πυρὶ χαλχός. 

"λλλοι δ᾽ εἰαρινῇ μούνη φιλότητι γάνυνται, 900 Εἱἰ δ οὗ σαρχὸς ἄνασσα λόγου φύσις, ὥς μ' ἐθέω. 

Καὶ πλέονες. Μέτρον δὲ φύσις ἐπέθηχε πόθοισι. Εἰκὼν, τί πλέον ἡμῖν ὁμο[τα χινυμένοισιν; {[δεν. 
Καιρὸς δ᾽ αὗ φιλότητος ἑνηέος ἐστὶν ἅπασιν, Κἴ τοι χαὶ πλεόνων φύσις ἄσχετος, ἀλλὰ τόδ ἴσμεν, 

50 Ἠερίοις ἁλίοις τε χαὶ ὅσσ ἐπὶ γαῖαν ὁδεύτι. Πολλάκι χαὶ ξννῆς φύσιος χρατέουσαν ἐφετμήν. 

Νοη αἁπιεί! α) πι πια] έέπὶ δη Φρα μἰς μη. « 
0 φαρἱεῃθ ανἰθ | πιογιαΙ 1 ίοιη ομθία γἱέ φάηίο ργῶδιαη({ου Ἱ 
ο40 θἱμείπια νο] ρατγυία Μηἰρτὶςοίου Ίρβα ουεηῖς 
γ]νίέ, αὐ]δοίο οιπηὶ πρίασυη ἀρθθίάσνίο, 
Οπιπόεπι πιασ]ίΗΠι ὁχορᾶ, Ροδίφιιδὴ ἆμίοσπι οοπ]μᾳ πι απιἰαίι. 
Ρἰ6εῖδι8 ν6γο πιαγἰηἰφ 8114 ἰοχ οµέ, ραυοἱς «μι]άθιη Μυβίἰθοία, 
6ἶτοα πυρίίας, Ίππο ρ]υσίνς Μεπιρεγλβίιίῶ ουΓα οβί, 
545 Ει ου] απ οἱ αχογωπι; )0δεἱ:ἱ4 λίο φωοη16 γθβηα!ί, 
ΑΙ πρη ρἱυγῖρας φὔαπι υπο Ραγίμ Ἰαυογαηέ : 
ΑΙΙἱ αμίθΠι φ0ἱ0 ΑΠΙΟΓΘ Υ6ΓΏΟ «θ]θοοίαπίμς, 
Ει ρ8/8 ΠΙΛ]ΟΡ. ΜεηρΓαΠῃ Υ6ΓΟ ΠαίωΓὰ ἁμιροφιίε ἀθοίάθείὶδ. 
ο 0-47] Τειηρις γεγο τµγθυς ρἱαςίάΐ απιοτὶς οθὶ οιπη/1χιβ, 
ο ΛοτΙίβ, πιαγἰηἰς, 6ἳ φΙιΦ6ΙΠάΙΙθ Φ4ρ6Γ (Θγγρηι γα λυπίέυς: 

Νεο υἱίγα ἡπιίίος ο Παπά ἀθείάστίωπι, δεά ἱπάίροιί 
Τοππροςί/νο Ιαδοϊν]οιμιία, αἱ ϱ3 Υ6ς οεἰπιυ]αι. 
Αἰία υἱάθπι ολη θες Ἱγρυυπί πυριἰὶς; 
ΑΙἱΦ γογυ ἀῑῑοςι οοη]11ρεΒ «ωΓ διπί οἱ Ἰοχ ΑΙΠΟΓΙΑ. 
δοῦ Ὀπίις [δές α118 αιιΠὶοίεης οί ΙΠπὶδίίο, 
Όι (οτί ποιη], αἱ απ Ρ8ΓἱΗ9 οἱ οπιπία οοηκιἀδγργυπί, 

ἱη ἀυίοπῃ νοί Γαί]οιο οαΓεπΗ  υιις ἐθιηρογα εἰ: Αἰυὰ ουγὰ ορί, 
Τι βριποΗίπη Ὠρὶ, πο ἰΟἰπίΠ οβγΠΙ8 οβθηι αβίΓίΗΜΕΒ, 
οἱ νο]υογίς Ἱ. Αογια]ἰς αἰ]ομί οθ(έ, νοιί ας ἱᾳπί. 
500 οἱ αυἱοιὴ σας ἀομηίηα πο ὁδί τους Μβί(/8, βίο πιο Θόμμι οβεείί 
ἴσιαρο, ιά απηρί{ιις ποὺῖν ο8ί «/ἱ ρε) μοι ακἰίαιν Ἱ 
Οωδηνίν οιίοιυ ΡΕ ουσία δἰί παω, λα (αµ01οἨ οἱ, 
Φσρ6 ο πιυευ! μαίυγα οοοισοδί Ρρυῶεερίυ!, 

508 Οὐ δέχεται. Ἰάεπι ἰδδίθέας Εαβ/ἡἱμα, ἱνοπ). 8 ορ Γαἴαν. δίς ἆπο Ἡεμρ. Εάῑι. ΡΓανο παῖαν, 
ὃν Ηεταειν. ὅδ] Οὐδ' ἑκεός. ΒοΡ. 59 εἰ 906 οὐχ. Μος, 05 φύ- 

δέ{ Κουριδίοιο. 91. Ι1. ἓχκ παρθενίης. Οκαεὶ, σιν ΡΓΟ πόθον. 
οκἱ οἴτῃο υἱγφῖηί πνρεεγαί : ἰπηβίαπι ουπι]νδμή ἰαιι- Πάντ' ἑρράσαντο. Ὦομ. 20 οἱ (οἱεί. πάντα 
ἀαεπι οογηἰοιδως ἐγυσιπί, φυἱ ἀο ΑνίυΙη ΩΛέυΓα ρ6- «φράσαντο, 
(Γαοἰδγμὲ, ιἱ θχβί οί ΟΜ1/166, ΠΟῦ Ρα1νο ἰθαι- 508 Οὔει. 0οἱοὶ. οὐχ. 
Ῥυγ6, 664 πονοπ οἱἰδίη ἰΔίε6 ἵω ΒΗΙΠΗΙα (951110 Ρἱ4 200 "Ως. Όιιο [ένρμ. οἱ 0οἱε]. ὅς. 
γἰάυα ρεγφονεγοή. Βιι... ῥ02 Εἴ τοι. (0ἱβ|. εἴ τις. 

δμὸ Εὐγιν. Όιιο ή ὄρνιν. ὔθό Φύσιος. Όιιο [νομα. φύσεως. 
δ4ὐ Τόχοιο. Βεμ. 990. Οἱρ. τόχοισιν. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Εχειϊποίαπι ροιηὶέ αφδίόιιο, Που τοηίγἰί. Π Λο ηιιρδι η! Ελ ῤφίιη εοευη! ἀἰκογ]πίηο πω, 
0 νέτο βαρίοις το]ιογὶφ! ΜογίαΙθις αυίθπι (είεγα Ιοβίίπηο εοἰέά 4εβηί 2πωογεῃ 
Οιαπιο υἱερίηϊίαϱ (δηάθίη ρΓ5ίατο ρυίληάα ϱοί) Τωτμα, φυ γαυἱά0ῦ οδός υχοπίδιις ίρπεν. 
(αντυ]α φιῃ οἑἶαιη ουγηῖς ογυδί4 πιδΡίίο Όμῃί οἱἶαπι απέυς οδί μυ ο2ἱὴς οἀε[γο [6έ1Π., 
Ττὶφιῖς αρῖί γ]ίαω, οµποίοβαιιθ εχογτεῖ 4ΠΙΟΓΘΦ. Όι δεµἱριἰο γοιυ|δγο ουδ, 4105 ΠοφοθΓς ᾖανί:, 
Νεο ν6γο πια]! εἶγουσι εοπαυδία ρί6οες 0μοίφμθ θὲ αὔαιπ ν2τίου ραγίαπὶ οπ/ιδη/ήα {οίης, 
Εἱρῖθις οχοθᾶυπί Ίοσυπι, {εππδΓθφυο [εγμπί Εγμο ρα οἱ ουπι αμβπιάκπη ΑΠίπικηίήα ου ο 
η Ύθδηθίεπι : γἱέδιη οἆ ΠΙΡηΛ εκ ΡᾶΓίο ριάίσαπι Πνυία ρδεληί, (6 6ὔεπι 6υσιπις Ὀοπιίηκίου οἱ γιηβή 
Τναάυειηὲ, (πα]απιοφηυ οἱ ᾗιγα υχυγία ουγαμέ. Ο/πίροιοπίο πιπυ ηχίε, που οοπιροάο (οἶαπι 
ΝΑΠΙ(119 οἰ]δαη {ῃ ΠΙΟΡΠΟ ]ερίς γἱρεί 4 19Γ6 γερηΗΠῃ. ἍΑδίγίηρον ολΓΠΘΙΠ, πιοάο σἰι ΗΡὶ ργοπυρέα γοἱυπίαςῇ 
δυπί φυἱ0ιιφ ἁδί ππο ῥρατίυ εοπίθηία Ηἱ6ο : οδίο θἱθµ/πι ϱ8 [αοἱ.ς, γα(ἱοπἱ υἱ οεάογθ γεσία 
ομπί αὐἱ Αιπίαχαί 00 Υογηί ἐδπιρογίς ἨΟΓΑΠΙ Νοη ηΐωυςφ {ρ6ο φηἵθαςδ, 4ὐ4. [εΓγΙπι «οθάθιο 
Εεπίπεο οοἷέα ᾳ2υάεηξ; ΠπδίέαΓα πιούμπιαιθ (Παπηιηΐ6. 
ἱπιροδαίί Ύοπευ!, εἰ γαὐἱάυς [γαηαγ]έ 4σιοςες. Θιιοά οἳ υἱ πε ἀῑτιη οΠεο]!ί οα]δοίΐθ ΙπΙλβο, 
ΟΘιήῦυς 96 ΡΙΓ55 «οδυπάῖ (6ειΠρογα ο6Ηἱ3, Νου 11.16πι (επεῖ ἱπιρεΓίο πιεῃς ορίίπια ΟΑΓΠΟΠΙ, 
Λοτίϊδ, πσφη 6 ἐν ἰθγγὰ γογδαπίυγ, εί 2/ἱ0. Ρίο η ή, φμἱά (απήεπι πουΐψ αη/πια/ία οδόάυηξ, 
Ναππηιιο Αηίηιαϊ παπι βπος οιοε1ί λμιοςῖς, Μου οιωηίπο οἱ πο Αβίβ εἰφήοηη Ί 
Όοά ἰοπιροφίότα φε{πιι]αί2 Πυἱόίπο επεία ϱ ΔΗΙΗ 21) δυΐοιν ή αΠεοίυς γαρίυπέυν Ἰῃ οπιηες; 
ἱω Ὑομθτειη οχοτίο ιατρεβίία τεΓό {οτυπίνν. οι ιΠΙΦ {11η αι ἀμυίε ηλ (γοηαομίος 



φ 6μΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ολΙΜΙΝΟΝΜ ΙΙΡΕΠ 1. ΤΗΙΕΟΙΟΟΙΟΛΑ 

Α Οὐ μὲν ἄπιστον ἔγωγε ὁῖομαι. ᾽Λελ' ἐπὶ τάρθος 

Φεύγξις, συσυγίης δὲ καχκῶν ἑπελήσαο τῆμος. 
Οὐδὲ πνρὸς μαλεροῖο διατρέχει, ἡῦτε γαίης, 
980 Σχαΐίρουσα χθαμαλοῖτι ποσὶν τυτθὴ σαλαμά δρτ; 
Ἰχθὺς δ' ἔμπυρός ἐστι, χαὶ οὗ πυρὶ δάμνατ᾽ ἀπίστῳ 

Ἔμπνρος, αἰθόμενος δὲ, μέσης διαλάµπεται ἄλμης. 

0ὐδὲ λίθος µάγνησσα σιδήρεον ὄλμον ἀνέλχει; 

0ὐδ' ἁδάμας ἀδάμαστος; ὁ δ' οὗ σέλας ἴχε σιδέρῳ 
ὤδο θεινόµενος, ἄλλος δὲ σελάσσεται ὕδατι βαιῷ. 
Ὕδατι μὲν σέλας ἦχεν, ἀπηυγάτθη δ' ἄρ᾽ ἑλαίῳ. 
Ὅσσα τε δ αὗ χαὶ τῶνδε παροίτερα θαύματ᾽ ἔασι, 

Τίς χεν ἀριθμήτειεν; ἐπεὶ πάρα πὀλλ' ἀγορεύειν. 
Παίςει γὰρ λόγος αἰπὺς ἓν εἶδεσι παντοδαποῖσι 

ε.5 

Καὶ γὰρ ἐμοὶ δέµας ἐσιὶν ὁμοῖῖον' ἀλλά μ’ ἔδησε 

ϱ05 Σταυρὸς ἑλὼν, ᾧ σάρχα φέρων προσέδησα βα- 

Χριστῷ συνθανέειν γὰρ ἑέλδομαι. ὡς συναερθῶ, | ρεῖαν. 

Πάντα φέρων Χριστοῖο, λόγον, δέµας, ἥλον, ἔγερσιν. 

Ἅλλλοις δ᾽ αὐτομάτη σαρχὸς δέσις, οὐχ ὑπ᾿ ἔρωτος 

Θειοτέρου, τὴν οὔτι σαοφροσύνην χαλέουσιν. 

ὕ70 Ἔμπαγε μὴν γέρας ἐσνλθεόσδοτον, ὕδριος ἕχτὸς 
Ζώειν, εὐδιόωντά τ ἔχειν νζον, ὴδ ἀτίνακτον. 

Άλλος δ' αὖ µἐθυ λαρὺν ἀκήχθετο, ἄλλος ἐδωδὴν, 

Τὴν ἄλλοι φιλέουσιν, ἀπέστυγεν' ἄλλος ἀὐτμήν. 

”λλλοι δ᾽ αὖ µερόπεσσιν ἀπεχθέα θυμὸν ἔχοντες, 

μ]ῦ Ἑσχατιᾶς ναίουσι, βροτῶν δ᾽ ἅπο τΏλε θέουσι 

Προφρονέως. Σὺ δ᾽ ἄπιστον ἔχεις νόον ἀξυγέεσσιν. 

054 

Ναπι οἳ πι ]] ὁ8ί οοτρις οἰπηῖς : φεᾶ πιο νπιχὶε 
ϱ6ὔ Εεὶρίοπφ πιαπάο οΡχ, οι] ΡΓΑΝΕΠΙ ε]ίγο α[Πχὶ οΛγΠεπ. 
Θωπι Ο)ρὶδίο οηίη πιοσί ουρῖο, τί θἱἡνἱ θΗγριιπ) [6Γ15, 
Ο,πία [ογεις ΟΠγ]ςιῖ, νου, «οτριις, οἸαγίπι, α νἰίασι γοδἱίπη. 
ΑΙΗἱ δια βροπίθο 61ΓηΘΙΙΙ ἀοιπθῃί, ΠΟη ϱΧ Δ1ΛΟΓ6 
Εἰνίπο ; ααοά μδφι]άδη] (οπιρογοπίία πρρθ]λίυΡ. 
50 Αιἰίαιμθῃ Ργπιίμπῃ ο8ί 4 Όσο ὀδέυιη, οἶπο Ι406 
Ύϊνογα, (γαπα!ι[αίπαυε ἠ4θγα πιεπίοπι οἳ ἱπιπποίαπι, 
ΑΙίιις ᾳγαῖνιη Ἱογγοί γίπαπι; ἁΠμς ερυ|ας, 
Ουᾶ8 αἱ απιαΠί, οὐ]; ἀἰίμθ οἀογθβΒ. 
ΑΙ νογο τυγδυς ἑηήμίοι λοπη]πίοας απίπιυηι ᾖα]θηίες. 
515 Ι.ους τοιποιἱθδίπια Παυλέαηί, οἱ αὐ ἠοιηλπίυιις ρτοσυ{[ (αρίηπί 
Αἰαοτίίορ. Τμ αμίεπι ἱπογθάμ]απι Ἠαῦθς πιθηίεπι οφ ὐήθυς. 
Νοο ἰΔΙΠΕΠ ἱπογθά]ρίίο ορο οιγθάἰάθρίπι. 96 βρεοῖο εἰηογὶς 
Ευρίς, οοπηι)ίᾳυ6 πιαἰύγαπι πυπο ϱς οὈ/Πι9. 
Νομηε Ρο Ίρηεπι αγι]θηίδπι ουγγῖί, 46 γε]υ(] ρος Ι6γΓαΠΙ, 
560 Φα[ἱοπς Ὀτονίυυς ρεάἰὺυς Ῥαγνα βααπιαηάΓὰ Ἰ 
Επιργγις εί Ρἱδοῖθ, Ποο Ἱπβάο ἴρπο αΏδπήέυτ, 
Γρηιίας ου θἳί, γδγυιη αγάθης ἵπ πιθάἰο πιατὶ οβαἱροι. 
ΝοιΠο ἱαρίφ Πιαρηςς πιογιαγίαπη [οἵγδυιη (γαλ! Ἱ 
ΙΑ 275 Νοηπο ἁἀδπιᾶς ἱάοπιίέι εδί ) εδί Ιαρίς ηυἱ βοπί]]απῃ πο ος 

υαπιγί5 (8ΓΓΟ Ρθγοδδυ6, αἰίας Υ6Γο πιοάἰοα 4 04 ἱη[1184 ἱρπει οοπεὶρί 
Ἱοιςχκ αυίθω, 4ὐ8Π 44ὐ4 δ]ουμ]έ, Ρεοίίμιις οἱεο οχδηρυίυν. 

Ο9ίθγα νοτο οἱ [ιδ αιι πιδ]ογα θυμί πα /αου]α 
Ὀιίο γοσθπουαί } δἱ φωἱάρπι ΡίιΓα  [α6 θ5βοἰἱ ΠΓΓΑΓΘ. 
Ἱ.υάϊί οηἶπὶ ΘΗΙΠΙΠΔ Γαἱἱο οπιηἰπιοάθ βριιτῖθ 

«90 Προσέδησα. Όιο Ἡθμμ. προσέδησε. 
570 Ὕδριος. Όιο Βεμρ. ορ 
578 Τῆμος. Βομ. ὅ9 οἱ 990 τόσσων. 
550 Σα.Ίαμάνδρη. Ῥα]αιδιόάτα ἁηἰπια! υδάγι- 

Ρὸς, Ιαροεγί οἱτηί[ς, φιο]]αίυπι, σα ύ4 Ὀγοενὶ, Ργορίος 
εχιΏοΓγαμίθπι αιιαπιάατα λιιπιογὶς οορἰΒιω, ἵπ Ίρης 

νίνοτο ἀἰοίίας, Ὑἱάο ΡΙἱπ. Πο. κ, οαρ. ϐ7. 
5δὶ "Ἔμπυρος. Νοπεη εβί οι) αςάκη ρἰσοῖς ΠαΠ)- 

πιοὶ .α αγάοεηίῖς ἵῃ πιαγὶ γἱοίαμιίς. Μυχ ρτγο 
ἄλεος ος. 990 ο 
"ο Πάρα. διρ. Ιη. πάρεστι, Οοἱδὶ. µάλα ρτο 

ρα. 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ῥἱησοιέης, οἱ πιαπάαία ἱμ0οηφ ἀἰτίηα [α0ρφ6]έ. 
Ναπη πεί ηοο οογρι9 «1ἱδρας, Πε 68ΓΠΘΑ ΙΠοίο8 : 
ΕΙ ί8ΠιΕΡ θχίγαοίὔπῃ πυπάρ οΓυχ οορεάθ βγπι 
Ῥἱηχ]!ϊ, οἶφο πιεος Ηὐχί οογροςἰφ αΡ.118. 
Νβίπηιθ 6βο ο Οησὶδίο εαρἰο ἀθοθάθτο γἱία, 
Όι οἰωιιι] ἂά γ]έαιη τθάραιη, σἰιπυί θίθγα ἱΠρΛπη, 
Θαποία {6γοης Οιεϊθεῖ, Ὑδγβιη, ο8ΓηΘΙΠ 6 ολάιΙο8!Η, 
(ατοβ/ίε, οἱ πιογέοπι, δί γοάλνίν αν ἠυμηία γἱιος. 
ῶροπίο ἁοπληί αλἰὶ ο4ΓΗΘΙΗ, ποῦ ο) Πβπηιρα 
Ιποθησὶ; 4114Γ6 που νἰεπἰηἰιαὴθ ἠομµοτο, 
Νεο εις ἀἱρηα ορί ἑαὴί οοιηρεεθθἰο ϱδΓηίΦ. 
Νδυ (8/η6Η Φρίογηἰ νορἰί Ίου δίμο πυιωίηο Ραἱτῖς, 
Όι η ἴδαιιαιη Ὑοπογί (σύ ηιιο Ευ] ἡμίς οχροςς 
Ὕίναι, εἰ ου (εααἰἰἑ πιαποαί (ταπήέ {ες ἱη νο. 
Ιηνευ]θς θίιαπη, οφυἱ ἀμ]οία γίπα οἱβοδας, 
Ο108 α)ἰἱ ᾳυγιηῖ, εχΏογγθαί αἰηιιο Ιφ110Γ68. 
Θδιιπί αἱ ΓΙΙΓΦΙ5, βειιοΓῖθ εοηδογιῖα ποβίτὶ 
θμἱ [αρίαιιέ, ἠοιπηυισ(6 οάἱο [ύσα ροία 6δηπαηἱ5. 
Αα ἱη οσρίὺιιφ (υ ἑαπίυπῃ ἱπογθάμ]ας Ια:98. 
Ουὐαρφιίαι ἱπογδάμ]ίέαα, ηἱθὶ [αἱ ορἱηἰο ιλοµίσπῃ, 

Ώ Νοη αἆθο ἵΏ ολίδα ο8ὲ, 4.1 αιοἆ Επιος οεσραί 
ἱδγίιις: 

Νθο ΠΙΕΠΙΟΓ 68, ἰλαίαπιις φιιοί βοουπι Ἱπουπνοι]α 
[ρουνιοι. 

Ραγγυ]α Παπηπιίρογος οιιγεῖί ραἱαπιαπάγα ρὲς ίσος, 
Αοε τε]υῖ 1η ϱε[]άὰ ΒΡίῖι νεφρία 1ογγα. 
ωργτυς εδίι ρἱδοίδ, ϱἱ Πα απ αὐδιπίις Ίρπο: 
γεγιη αΓάΘΙΙ8 πιο ο[ζυ]μεί ἱπ Φηποιῖς ης. 
Νοπιθ εἴἶδπι εομἰέ ΠἹηρηθς αδδιι/σογθ (θγγη 
Νοπηθ 4ἀθπιῶς ΜΗΗ6Ι Ἰμάθ 115. 1ου γἱτίθις τε) 
Ειφηρίίιτ Τ Ίη δαχἰ5 αι άαιὴ ἰαιῃ ἆμγα ν]ομὶς, 
Ιοξδιις υέ εαεαί [Θγγιι ές οχἰιμιάσγὸ ΕΠΙΠΛΑ. 
Πμ[ιιδίς αἰέαι Γγπριής οἶίο ουπορῖι {ρηοπι: 
Οιιάδφιιθ εἰἰᾶι 6ὰχο ἤβιηπιας οχργοςδοΓἰἰ πάς, 
Ργοιίηυς ἱπίαβις Ιη110Υ ᾖνὰς οχνιιρυθὶ οἱἰν]. 

(ῴριογα ἀὲ β6ΠΘΓΘ ἠοο, ηᾶπι Ρ)Γίηι κοιν Ῥγο]πο 
[ρίι οςι, 

Οἱ (4Ηάοία ΠΙΙΘΓΑΤΘ απθαί γα] γοδυλή 3 
Μους εἰεηίπι βαρίοης ἰαδ1ὲ, βρουἴθδηιιο ογθαία5 
Τδιιρογαί αγυ]ινίο, οἱ Γοἱο οοιηιιίδεοξ ἐ οἑ]νο. 



χ5 

500 Κιρνὰς, ὡς ἐθέλει, χόσμον ὅλον ἔνθα χαὶ ἔνθα. 

᾿11αῦρα δ᾽ ἀπὸ πλεόνων µυθήσοµαι, ὧν τὰ μὲν, αὐτὺς 
ἜἛδραχκον, ὧν δὲ βίθλοι, ὧν δ' οὕατα πίστιν ἔδωχαν. 

ὑὐχ εἷς μὲν ποταμοῖσι χάτω ῥόος ἐστὶν ἅπασιν ; 
Εἰς δὲ νόµος πελάγεσσιν ἐπ Ἠϊόνεσσι δεδέσθαι : 
595 Εἶς δὲ πυρὸς φλογόεντος ἄνω δρόμος ἄλμασι 

ἱπυχνοῖς ; 

Ἁλλ' ἔμπης ποταμὸς πιχρῖν διανῄχεται ἄλμην, 

Καὶ ποταμός περ ἑὼν, οὐδ' ὕδατι µίσγεται ὕδωρ. 
Ναῦται δ ἐχ πελάγους γλυχερὸν ποτὸν ὑδρεύονται, 

Νῆα ῥόῳ πελάοντες ἐπειγομένῳ ποτὶ γαΐῖαν. 
000 Εὐβοίης δ ἄρ' ὅπωπα θρασὺν πόρον, οὐδ' ἐπί- 

[φραστον 
Πορθμὸν, ἁλὸς χληΐδα, παλισσύτοισι ῥεέθροις 

ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ ΡΟΒΜΑΤΑ ΟΠΛΑ. 930 
Α Μαινόμενον. Πόντος δὲ ῥέει, καὶ ῥεῖθρον ἄνεισιν. 

Ὠχεανὸς δ οὐχ ἕλκετ) ἀπὸ χθονὸς, εἶτ᾽ ἐπὶ χέρσον, 
Ερχετ' ἐπειγομένοισι µεταῖσσων ῥοθίΐοισι; 

Ε05 Καὶ πεδίον καὶ πόντος ἐπ᾽ ἠϊόσι Κιμμερίοισιν. 
"λλλος δ᾽ αὖ ῥόος εἶσι πυρὸς φλογὸς, εἰ ἑτεόν γε, 
Αἰτναίων σχοπέλων ἀπερεύχεται ὀλχὺς ἄπιστος, 

Πῦρ ποταμός. Τά δ᾽ ἅμικτα µίγη, Χριστοῖο θέλοντος. 
Οἶδα χαὶ ἐν βαιοῖσιν ὁμοῖῖα θαύματ᾽ ἀεῖσαι. 
610 "Ἔστι τις ἓν χαρποῖσι χερασθόλος , ὡς ἑνέπου- 

ἴσιν, 

Ὃς μοῦνος, τῶν ὅσσα φύει ζείδωρος ἄρουρα, 
Ἐσχληχὸς χαὶ ἄτεγχτον ἔχων δέµας, οὔτ᾽ ἑνὶ γαίῃ 

Λύεται, οὔτ᾽ ὄμθροισι πιαΐνεται, ἀλλὰ πέπηγεν 

Αὐαλέος, χεράων στερεώτερος ἥματα πάντα. 

990 Ὑείίεπ οοπιπηϊκείπι ἡίπο οἱ ἰπάθ ἰοίίπ], ωἱ οἱ ρἰαζαδιῖέ, πλυμό μη). 
Ραιιοᾷ ἴαιμεπ 6 πιυ]ιῖς γοίδγαπι, ουίῃ αἲἱ8 6ρο ἴρέο 
γιάἱς αἰἴοτυπῃ αὐίοπη Π0σ], αἰίοταπὶ αυγος πι νὶ ᾖάδμι ἀθάεγυιιέι 
Νοππο υπυς Παγὶς οπιπίοιις ἀθοίὶνίς ους } 
ΝοηπΠθ υΠΔΙΗ Ιεροπι Ἰαυοηί αυογα ους νἱηοἰτὶ ὓ 
δ90 ΝΟΠΠΘ ἱριίδ Παίηπια δυΓδύπη [ογίας εγευςῖς αν ὃ 
γεγυηίαπιεη Πα νἰβ ΑΠΙ4Γ46 Ρ6ἵΠΙθΩί 4ᾳυ48, 
Θιαπινίς Πυγίας δῖί; ποο 444 445 πιὶθοδίυ;. 
Ναι αμίθΠῃ ο Ροηίο ἀπίοειη ροίυπῃ αυσίυηί, 
Νανσδῃι Βµθηίο αἀπιονοηίο» γοβιιοπῖἰ αἆ ἴθιταηῦ). 
600 ὅληι νοτο Εινὶρὶ αμάλορπι νἱάὶ πιδδέυηι, οἱ ἱποβαλί]ο 
Εγρίέμπι, ΠιαΓί6 ϱἶδνοπι, αμάῑς τοβοηίίΌυρ 
ΕμήΓοδῃςδ. Ροπίιφ νοτο Πω, οἱ Πυοπίπι γοάίέ. 
Νοηπο Όοθαπυς Γοςυθά]ἰ 4 ἔογΓα, ἀθίηάο αἆ (6ΓΓ4/11 
Πονογ ές ἱπῃ Ηαυιίους ἱγρυομς Πιο υυς 
605 Ει (νἱαἰβδίπι) έοΓΓὰ οἱ Ρροπίας (οθπυπίιιϱ) η Πιέοτ]δς (ΟΙπιηοΓίής Ἱ 

Εοί α[ίμς ἱίσγυπι βυνίυς ἱβηῖς ἤδιηπης, δἱ αυἱάθαι γογὰ [δευμηί ; 
ΛΆΡιπ φεοριυ!ἱθ Τπῃαί (γαοίμ6 ἱπογδύ]θί[]ς, 
{ρηόυφ θων]ιις. Ιηςος]αΡβίίία ειδα θιιπἰ, Ο]σὶδίο γοιεηίο. 
ονἱ οί ἵη ματνίς αἱρι]]ία ππἰγαουί ρτο[εττο. 

610 Εοι αιιοἀἆαιῃ {η οπιἱηίθυς οοἵμυ ἰάοέυπι, υἱ θἰηί, 
Οιοά φοἱάπι ος ολη], ημοίᾳοί Ρεοογθαξ νἰί ἀδίγὶχ (ουτᾶ, 
Πιρϊάυπι οἱ 5ιοΓ]]6 αῦθης οοιρί5, ΠεΦ6 Ἱη (δετα 
Φο]ν]έατ, πηοφιιο ἱπαυσίθιις ρἱηριιοδοῖέ, 5ο γἱρθδοῖ!, 
Απζυμι, οογηἱθθ 5οἱἱάΐμθ, 1Π οιΠΠυς 4ἱ6Β, 

900 Κιρνάς. ΟΠ16. χρινάς. Μος Βοεμ. 995 εἰ οἱ]. 
ἐόν ρτο ὅλον. 

994 Δεδέσθαι. Ἡερρ. ἰτοῬ οἱ Ορ. φέρεσθαι. 
οὐ Πυκγνοῖς. ερ. 996 εἰ ΟΗἱΡ. χούφοις. 
596 Ποταμός. 15 Βυνίωρ οδί Α]ρηΦας, ἆ9 ᾳυο 

ἴοιυ. ἰ, ρᾶ”. 781. | 
605 ἀ) οὐχ. Ι4 Ιαῦεηί (σὲ Ἡορᾳ. οἱ (Οοἱδ]ηίαηι!ς. 

Ε4Ιί. δ' οὖν. | 
610 Κερασθὀ.ος. θιπθη θδί ἁμγιπι φιιοά οή 

[γωπιοπίο οἱ Ἱερυπιπίθυθ υπᾶ παφοϊιυτ, οοἰογο Πἰ- 

ΠΑΠ(υΠι οἱ αγαμάῦπ εΟοἵπυα Ῥουμι ἐδιιραί, οἱ ή ϐ4 
ἑηείάαι. Ἠίπο Βἰπιο, ἱπίεο [δ. Ώε᾽εφίδιε, χερα- 
σθόλον εἰοιέ ἱνοιπίλοιὴ {μοσεΙ, οοπἰυπιαύοπι, |Ι6- 
σῖου» µοπ οὐίδιιρογαµίθιι. Μή τοι ἑγγίνηται τῶν 
πολιτῶν ἡμῶν, οἵον χερασθόλος. Νε φις {πίει 05 
εχεἰείαί οἰνὶς αἰϊφμίς «ἐπὶ σμοά σου (εἰφίι, κα- 
ἔμγαπι ἱπείαμε, αἱ ἁάοο ἆυτυς οἱ ργφ/[γασίηφ νὰ” 
αι, υὲ θι οτί αρα θαί, οἷοιιί θες δομηίηα Π]ία ἶρπο. 
61 Ζείδωρος. Πὸμ. 99ὁ ζείδωρα. 
613 ᾿Εσκ.1ηκὸς χαὶ ἄτεγκτον. Ο0υ18ὶ. ερ. ΠΠ. 

ετυπι, γοιυπάυπε οἱ πιαρηἰἑυάίηθ ϱΓαΠο ΠΙΗἰ ῥρατ, ἀδέφητος. Όιο ορδ. ἄτηκτον. 
.. ευ) αἰἰἱς Ἱεραππίοιις ουσία ἀμγίοπι ποιι 615 Πιαίνεται Όμο Βορς. οἱ Οοἶδί. διαίνεται, Ιπα- 
εροηῖε, Πἱσίαπι γεΓο ἱηάε 69, φυοά ἰπίεγ φθµή- αεεοί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Εκ πι] Πο Ρ8!110ὰ ἴ4ΠΠΘΠ πποπιοταπάα γἱάθηίυτ, ῃ Οὐ6Άπις, Γαρίάο ηυπο γοζύοσαί ἱπιροίς (δίταπη : 
οὐ ραγιἶπι ἡήθ οοσ]ἰς νά, ραγί]πι αυγίους αιιαί: 
ῥατίμῃ θἱἶαπα πποπιηθηία βθθιῃ π)ηὶ Ρτῖδοα ἀθάρτο. 
ΑΗΠΟΙ ἀθυ]ὶνὶ Ἰαυσρές Ευμηί]πα οὗ σαι 
ΆΑπποη Πιοτίθας 6 νυιω οοπα(γ]ηρίίην Φ4υο: ὃ 
ΑΠΩΟΠ ΠΔΙΠΛΙΑ Ιονὶςθ αίτια [ογέυς {η αἰέυπῃ Ί 
Εί Η1πεη οοἳί Πυνίας, αἱ 6δἱσας Ρρογηθαἰί υηάλς, 
Νεο φιἱάᾳαθπῃ Ππιϊνοείαρ απιῖθ 4/14 ἀπ]οίδ δ0ιαΕἱφ. 
Αι [ιοθί ὁ ρεἰαρο παυῖς Ιιαυγίτὸ Πυθηία 
Ευ]εία, δἱ γοὔνπῃ ταιἷς αἀππονδαίυρ α 4ΠΠΠΕΠΙ. 
ἆπι γοτο Ευὐοίευπι γὶάϊ ο... [γοίμπιαυς, 
θυοἆ {αγ ἑηδληίφ ογοῦγο γαάρυηίῖθις υηάΐς : 
[ υόα Εμίί τοβι]ίαις, οἱ ΓυΓβίΙΠΙ Ύδγβα τουυγΓίέ, 
Αο πιοάορ ἀοδόγία τοροἰ! οἶέμθ Φ10Γ4 έεγγα 

Οἰπιπιογίαφυθ ἱἱάθιΗ ἵη Γἱρὰᾶ ηψππο Πυπι]άα ἐοἰ]ης 
Οογιίίας, ἄφιογοῖδ παπο οοηίΓλ οὐάμοἰἑάν υπάΐς. 

Ε.ί αἰίυς γυγρις Παπιπηϊς αγάθηίδιις ἁπιηίς, 
ὢἱ πιούο νογα [δγυηπί, ΑΦίΠΦοΟ νογἱ]εο ΠΙΔΠΔΗΡ. 
Μίτυπι ρτοβυνίυτη { Ποχει δοοἰδίαν διηίοο 
[ρηίδ μα, οοθυπέ Ο]ι]ςεί οοπίναγῖα 1.0. 
θνίη εἴἰαπι {η ρᾶ! νὶ5 ϱδ1θίὴ πιἱγαου[ὰ ἱμοδηι. 
Ε99ο [οί 9616Η, ἆαὐοά δο]ἱυπι οχ οπιρίθιις ΠΠί6 
Ὀμψεγο αι ϱγδιηίο ἰ6Ιίας αγρϊφβίπια {ηπυ. 
(οτρι» μαῦαί πἱρἰά μπι, πθος (εγγα σο]νίέυρ απφδΝ, 
Ιπιυγο πθὺ ΦίΙ6γοο ρἰηρυεί; θεά ἱδπιρυις ἵη οπιΙΏ6 
Ροίχιηι δἰσοιπισθ ΠΙαΗ6έ, ηού οογπίυμς εΗ/ΐ8 
Ὀυγίμο αμἱάφυσι ορ, «ιο οἱ] ]οοί ἱςξί εσε 



ς ΟΠΙΕΟΟΠΙΙ ΤΙΕΟΙ, ΟΛΑΝΙΧύΝ ΙΙΒΕΚ 1. ΤΗποΙοαΙολ 098 027 
615 Οὔ τὸ χέρας βέθληχε βοὺς κέρας, εὖτ᾽ ἀροτῆρος Α Ἐν δὲ δίχης θώχοισι, δικασπόλης ὥς τις ἐχέφρων, 

Δεξιτερὴ προχέῃσιν ἑὴν ὃς καρπὸὺν ἄρουραν, 050 Ἑζομένη, νώµησε δίχης ἰθεῖᾳ τάλαντα, 

Ἔνθεν δΥ’ ἐκ χεράων καὶ οὔνομα καὶ φύσιν ἔσχεν, Ὦς δοχέει, παλάμῃσι, νόον δὲ ψεύσατο χαὶ θήρ. 

Εἴ ε τιν ἄλλον ἴσασι σοφοὶ λόγον’ οὗ γὰρ ἔχωγε. Καὶ βροτὸς ἐξεδίδαξεν, ἃ μὴ φύσις. Ὡς δὲ λέοντος 

Ταῦτα φύσις. Σύ.δ ἄχουε χαὶ ὃσσ᾽ ἐθιίσατο τέχνη. ὮΕῑδον ὑπὲρ νώτοιο λεοντοχόμον βριαροῖο 

090 Ψῆρες μὲν λαλέουσιν ὁμοίῖον ἀνθρώποιστε, Ἑζόμενον, θηρὸς δὲ μένος ὑπεδάμνατο χειρὶ, 

Φωνῆς ἁλλοτρίης ζηλήμονες, ἣν ἑδίδαδεν 6035 Καί ῥ' ὁ μὲν ἠνιόχενεν, ὁ δ' ἡγετοβρυχαλέοςθξρ, 

Εἴδωλον ξεστοῖο χατ᾽ εἰσόπτροιο φαανθὲν Ῥίέψας λοίγιον ἄσθμα, χαὶ ὃν σαἰνξσχεν ἄναχτα. 

Ψηρὸς, κρυπταδίην τε ἱεὶς ὅπα χερδαλἑος φώς. ὋὩς δὲ χαὶ ἀργιόδοντα βαρὺν, µεγαχήτεα θῆρα, 

Καὶ χόρακες χλέπτουσιν ὁμῶς ὅπα. Ὡς δ᾽ ἑρατόχρως Ἱνδὺς ἄγει χαθύπερθε πάϊς ὀλίγῳ ὑπὸ χέντρῳ, 

095 Ψιτταχὺὸς ἀγχυλόχειλος ἔσω πλεχτοῖο δόµοιο, Νωμῶν οἷά τε νῃα δέµας χρατεροῦ ἑλέφαντος. 

Ανδρόμεον φώνησε, χαὶ ἤπαφεν ἀνδρὺς ἀχονήν. (40 Τολμῄεις, ὃς πρῶτος ἐμήσατο θῆρα δαµάσσαι, 

Ἴπποισιν δὲ χάλωες ἀπῄοροι, ὧν χαθύπερθεν Καὶ ζυγὸν αὐχένι θῆχε, χαὶ ἤγαγεν ἅρμα πέλωρον. 

Ὡαΐνουσιν, Στυγερὴ δὲ δι) Πέρος ἄρχτος ὁδεύει, Αλλὰ σὺ χαὶ θήρεσσι νέμεις πλέον ἣ µερόπεσαιν, 

02 ᾿Ερατόχρως.. Ὁ ἑρασμίαν χροιὰν ἔχων. 
627 "Ιπποισυ δὲ. οί. ν νά δὲ. διο Πο6ρρ. Ἀέρος. 

οξ (οἱβ!. ἐν ποσὶ δέ. 5.ρ. η. ἐν τοῖς ποσί. Μος ἀπή, 

6156 6ὐ]μ9 οογπα (οιὶαῖε ον] οοσπιι, ο αγαἰογῖφ 
ΒεχίθΓγᾶ ἵΏ ΒυΔΙΏ 66ΠΙΟΗ {9Γ/ΑΙΗ Γαπάἱε, 
πάς ἰδίιά ος εοτηῖ δις θδἱ ΠοπΙεῃ οἳ ηδΗΙτᾶαπι Ἠ4ῦ06ί : 
Φἱνθ αἰίααιη αἰίαπῃ δαρίθηίςς πογυπί ο 15Η: Ἰναυά φἰάδιη ορυ. 
Ππο παίυτα ργςίαι. Τα νεγο αμά!, δὲ ηυδηία αὐ5 εΠ]οἱαί. 

074375 6240 Βιυτηῖ οπίη) Ιοᾳαὐπίαρ νου ἠοππ]ιος, 
οςἱϐ Φιπι]αἴοτθος αἰίθιιᾶ, αιιδί ἀθομίί 

γἱςα ρο]ίο ἱη 6ρθουἰο βραγα 
εδηγπὶ, Γαγϊναπι(ς θ0η8 Τοςθίη αδυέιι Ἰοπιο. 
Κι εοινὶ ραγίίος [αγαµέης νοεειη. 8ἱο οιἶαπι ρυἱεγ]ορ]οτ 
020 Βδἱίίαου9 4 μηςο 906 ἱπίρα ρ]θσδίη ἀοππιμή, 
ΗυπιβηαΠ Τους πιοηί.5, οἱ Ώοιηϊηϊς 4ΗΓθΙΠ (αἱ. 
Επυῖθ αυίοπι Βιπί Γυη98 ρεπάυ), Ρ6Γ 41ῑοθ 
(ραάἰυπίιν. Τεγη 116 θί1πι Ρος αθγα υ ένα ἱηοουῖέ, 
Ει ἵη ληάἱοὶ 9δοὐἱδιιδ, νε]αί ρνλνὶς ]αάος, 
650 9υάοπς, ἰθγαί τορία ]μδί{ Ρρυπάετα, 
Όι νἱἀδίυτ, ροά(διις, πεεπ!ίδιησιιο Ὀαἱίυα πιθι]ία οἱ. 
Πο ηιογιαἰἰς διοσιί, φάδ ηδίιΓὰ πο (ἀουυογα!). δἱς οἱ Ιδομ9 

Ῥἱάἱ τυβαδέυΏ 6αργα ἀογβύμη, Ἰδοηίθ ιηβαἰδίγωπι 
Ὀοάρπίέπῃ : Ὀοδ[[α (ογυς]ὰπι πα ἀυπαζαί, 
655 Ει ἰ]ο άκρα αυγῖρα νίεςς ρετοὺαί, [6ΓΑ Διίθπι γιρίθης ρατοβαί, 
Ροε(Ι{εγΙΠΙ 4εροπεης Βδΐωπι, θὐ0ηµ6 οδυάα αἀλαπάἰευαίιν ἁοιμῖπο 
Μπ) {1ίθς αέείΏ οἱδρ]ιαηίθιη ΡΓάΝΘΙΗ, ἱπᾳεηίεπι [6γδπι, 
Ἰηάμ8 ρυεΓ 01980 Ιπδίάδιις, γδρίἰ οχἰᾳιο φεἱιημ]ο, 
Μονεης ρεγἰηάε αὐ ΠΔΝΘΙΗ εοτρυς [ογιΐς οἱερήαηι]ς. 
040 Αμάὰς αυἱοιπσιθ ρείπηις νο]α]ε ΓΘγαη ἁοπωαγο, 
Εἰ ]άριιπι οοἱο Ἱπρυφθηίϊ, οἱ ρογίοπίοδυπο ἀυχίι ουγΓυΠη. 
γετυιμ τω (6εἰς ρα ἐσίθιίδ αὔ 1. οπιπίθυς, 

ϐ28 Δι) ἠέρος. 9ἱ9 ἆπο Ιλορρ. οἱ Ουἱ5]. Ενάῑξ. καὶ 

- ῥ26 'Ρίγας. Βιρ. ΠΠ. παύσας. : 
οροι, µετήοροι. πι. Ουἱδ]. µαχρο[. 659 Κρατεροῦ. (οἱδί. χρατερόν, 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Οοτηίυιις ου ασῖς να]ἰάὶ ὑονῖθ, αΓνὰ ϱ0ΙΟΠΙΦ Β Ρο; αυθπι ποἩ αἱἱίογ αυθπη ]δίο (ταπιϊ(ο ἵοστα 
Ώυπι δοΓῖῖ, οἱ Πάο Όδγεγεπι οοη]εεἰέ αροἰἰο. Εοτα επ γα ἐγαλιηί; Ιαιἁμπιαιιο Ρογ αογα ζωστιις 
ΑἰΙθ ἠιο παυζαπι οΗΠΙ ποπιίηο ἐγαχὶῖ θαπιάθηη : Ότρα, οἀθηδαυθ ργανϊν, νο]υί αι διυδοιία Ίος, 
Νὶ ἴ4ΠΙ6η ορί ἀοοίῖς ργθίαμί]ος αἶιογα ΟΔΙ:94 Συςτίς, μὲ δΡραγοί, Γθυ(ἱθείπιη Ροη/ογαὰ Πτα 
Νοια νἱγίς, ποδίγς 1 [α){ἱ Πιθη(ἶ5 ΑΟΙΠΙΘΗ. ΑΠΙοΓΙΟΤΟ Ρος, εί δἱηι[αἲ [ογα ὑσ[τια ἠηιοµίοπη. 

Πως παίυγα [9οἱἱ. 4Π γογο ρεγδρίοε, φμαπέασ  ΑγΑφυθ Μοπιλυιη ἀοουέὲ, φ1ο εἰ παίιγα πυραγαε. 
ΆΓό Ἰοιοίηυπι ε[οίαί, παιαγῷ ᾗτεγα Γοβοἱνθηδ. 
Βίυγηυς θΡίι ποδίγαθ ουπάἰκεῖι γοιάθγὸ Υοςθς, 

Οἱ οίδεῃ Ἠιρτεηίθπι δρεοίανὶ 5ιερο Μεοιῆς 
Ώουςο ἱιοΠ1ἱΠΘΙΒ, 6ΥΑΠΙ(ΙΙΟ [οΓ8ΙΗ ΠΙΔΠΗΦ Ἱιπα 4ο0- 

Άιφυο αἴεῃα δυο ρατσίέα γογυα ργο[αγὶ, Πιο «υἱάεπι ααθίρο πἱν ἐγασίαὺαξ λαῦοπας: [πιαύδε. 
Οι γίθα ἵπ φρεου]ο νέυτπὶ ἀερίυια βρυγὰ Αι [ου ροδι{ογιῖη ἱίπαυδιις αβρογγίηα Πα 
Κάοουίί, νίγᾳμο ἱηβοπίο ργαοἱλευς οἱ αγίθ Ρατοὺα!, ἀοποίλιπιψμο δη πιμ]εδυδὲ αμιίςς 
Θδίαη5 γείτο, δίαγηά πα δυγρίᾳμο ἵπ Ππαρίιιο [Αἰίοηδ, ἴπδιρογ ὑογρἰθίίοφ ἀάοίί Πωάη ας {άἱσὰ Όάγγος, 
Άμαι δα (υγιῖνα πιούἰαίας ὁαειηίηα γοοθ, 
Νοο πιηυς βηυσῃ γίφεας ο[ίηρετο 90Γν0Φ9 

Ετὶριΐκηυο ριιας Μπλα] μίθβοσγθ οορῖῖ, 
Βέβδοτγηιε ἱπιτερίάιιθ ναἱἱ4ἱδθίπια με μ υγ ριιὑργη σε: 

Εἰοφαϊιη, 36 ΠοβΙΓί5 ογεῦγο δογμιοπίυις μεἰ. Νοη 8669 36 οἶβγο γορίυτ ΙΔἱΙδ8ίπιὰ ριρρίς. 
Φἱο ΕἰἰδΙ1 1η οἈγθα ρμἱο]εγ οαμίἰ ΟΓυ ΡεοΙΓΥΟ Διιάαχ οαμὶ γαἱήσιὴ ργίπια5 πηο[]ίγο [ογίηα1 
ΡΒαἱίίαο 5, οἱ νουθα Ποππίμιτα ηθηίἱίμς, θἱ 4109 Τεπίανίί, ἆατοφιθ )υρυπ) ϱτᾶανθ ποοίετο υοἱίο, 
ΘαΗίιι 66ρ6 5υ0 µοδίγας ανί Ἱπργοὺὰ [α11:. Νεο ρογἰθηίοδβ) ἱτορίάαγίὶ 4μο6γθ εµγγυΠ). 
Γαπ μίας δεί διίαμι [αμί Ρἰθεμαιφ 6 ραὐα][ή5, Ετρο μομιίμΗΙη ϱδιθὶ ία ργα[εΓΓθ [οΓΙΠΑΗΙ 



639 

Εὶ θηρῶν μὲὰν ἔχαμψα βίη φύσιν, οἳ δ᾽ ἀδίδαχτοι 
Βἰσὶ χαλοῦ, χαὶ μῦθον ἐπίῤῥοθον ἐγγὺς ἔχοντες. 

645 "Αγριξ, πῶς ῥα σὺ τόσσον ἐφυθδρίζεις µεγάλοιο 
Πλάσμα θεοῦ; τὶς τόσσον ἑὴν ἤχθηρε γενέθλην ; 

λλλ' οὗ τοῖος ἔμοιγε νόος καθαρὰ φρονέωντι» 

Αλλ' οἶδ' οὐρανίους τε νοήματα, χαὶ δέµας ἀγνοὺς 

Ανδρας θηλυτέρας τε. Τὸ γὰρ πλέον ἓν µελέεσσι’ 

050 Ξυναὶ δ' ἀἁμφοτέροις ἀρεταὶ, ξυνἣ δὲ χέλευθος 
Ἔς βίον αἰπήεντα. Τὸ δὲ πλέον ἱεμένοιο. 
Πποῖσι μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι οὐρανοφοιτῶν. 

Παρθενίη, σὺ δέ µοι περιχῄδεο, ὥς χεν ἑρυμνὴ 

Πάντοθεν, εὖ βεθαυΐῖα, Θεῷ καὶ ἄρτιος εἴης, 
050 Μάργαρος ἓν λάεσσιν, ἑωσφόρος ἓν φαέεσσιν͵, 

δΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΝΝΑΤΑ ΝΟΠΑΙΗΑ. 600 
Α Ἐν πτηνοῖσι πέλεια, ἐν ἄλσεσιν ἔρνος ἐἑλαίης, 

Μαἱ χρίνον ἐν πεδίρισι, καὶ ἓν πελάγευσι γαλήνπ. 
Παρθένε, χόσµον ἅπαντα, χαὶ ὁππύόσα τερπνὰ βίοιο 
Ὡσαμένη, Χριστοῦ πέλας ἵστασο λαμπετόωντος, 
000 Καὶ χερὶ χειρὸς ἐλοῦσα, τεῆς ἄγε παστάδος 

ιείσω, 
Ῥερπνῆς, Ἡδυπνόοιο, θυώδεος ὥς χε μύροισι 
Μίξαις οὐρανίοισι μύρον τεὸν, ἔνθα χυθεῖσιν 
Ἀφράστοισι πόθοισι πόθους, χαὶ χἀλλεῖ κάλλος, 

Κρυπτὸν κρυπταδίῳ, χαὶ αἰγλήεντι φαεινὸν, 
605 Χριστὸν ἔχοις μορφῆς ἑἐρικυδέος ἐσθλὸν ἑἐρα- 

ν Ὅο [στὴν, 

Χριστὸν ἑεδνωτήν. Χριστὸὺς δ ἀνέῳξε χαλύπτρην, 

δᾳυἰόεπῃ (ΘΓΑΓΗΙΗ παίυΓΘΙη νἱς ἱπῃοχ]ϊ : Εῖ ν6γο αριὶ ποῦ δΗΠί δά «ἰδοσηάλ5 
Γιος Ποπεδίαθ, φμαΠινί5 γαίοπεπι αὐ(γίσθπι ρτυρο ἠαυθλης. 
45 Βαγύδγε, φποπιοάο (1 ἑαηίαπι (αοἱς ἱπ]γίαια ΠηλβιΙ 
Εἰρπιεπίο Ρεἱ } Ομἱς {αηίορετο 6ο ἱπίπιίοιις Γαἰέ ροιιοςὶ 
Ύδγυπ] ΠΟΠ ἰἱ1Φ πο] απίηης οδί γεοία βαρίουεἰ : 
ορθά πμογὶ οΦ]εβίον αλἰπ5, 6ἱ οὀΓΡοΓθ οᾶδίον 
Ύ1το8 α0 πιω]ίθγες. ΝΔΠΙ πιορίς ἰπίθν 96 ἀἰΠογυπι εοτρογίύιις : 
650 Οοπιπυηοθς ἀἱδηῃ ο... γΙγέμίθΒ, οοπιηυηῖς θἱἰβΙη νἱ 
Αά οι Ώ[ἴπιοπι νἱίαηι. Ῥγ2ρς] Ιὲ αυίδιη αἱ φο[ἱοἶμος ο6ι. 
ἤσο φυἱάεπι πιαμάρ αβληίὺυς ἵηπ οσο νογδαπίίυμ. 

Τι γετο ηλὶ, ο ν/γρ]η]ίας, οµγαπη ρυγο, μί μηυηίία 
Ὀπάίηιο. γδεῖθ ἱποείεης Ὀεο οἱ ρδγ(ου{ὰ δἷς, 
ᾖ76 377 005 Μανραγ]ία η Ιαρί]μΐς, Πιιοί(δρ {η φἰάστίους,, 
ΠΙΟΓ ἄγες ϱοἱυ]ηύα, Ιῃίεγ 4ΓΏογθ8 Ταπιυς οἶἶνα, 
Ει ἵη οαη)ρίς Ιυπ, οἱ ἱη πιατί γα μφυἡ]1{4ς. 
ϱ Ύ]τρο, ουπαίΗπη ΟΙΠΏΕΠΑ, οἱ ᾳιιβουπ(μθ ργαία νἱιῷ 
ΛΡ]ἱοίθης, Ρτορο εΡρ]ομάθηίθιη (ΟΙισὶδίυπὶ οοῃοϊςίς, 
660 Ει παπί ΠΙΔΠΙΗΠΙ {611616, ΕΙΠΕ ἁμοῖίο Ἱπίτα ομυἱοαί ση 
Οαίαπῃ, δανοοίθιι, οἀογαίυπι, υἱ υπαιιθη!ἰ8 
Μίδεθας οΡΙεδιῖὺας ηριοπίυπι ἑυάπι, Ἰο οίιιοὶν 
Ιηρ[αΡίΠήρς ἀθείάεγίίν ἀερίάρεία, οἱ ραἱομγιιαἁἰπί ρυἱομγἰιαάίποιν, 
Οεἰαίαπι ορίαἰᾳ., οἱ φρἰοπάσιί [αοἱάσηι, 
005 Ολγίδίυπι μαΏθας ᾳἱογίοςα Γογη εργδρίαΠη ΔΙΗΑΙΟΤΟΠΙ, 
ΟΙίβέυμα δροµδ η. ΟμΓ]5ευς νοζο αρογιῖῖ (εἘιμει σαρίείς, 

61Η. Ἐπίῤῥοῦον. ΕάΙί. πιαὶο ἐπίῤῥοπον. 0ο. 99! 
ερ. [ΐπ. βοηθὸν... μῦθον (λόγον), ποπ ἴδηι αἱ ααγίυας 
ΡεΓδοποξ, Ύ14π) φυἱ ιηθηίοπι πίυς Πατηϊηοϊ. 

65ἱ Αἰπήεντα. ΟἨΠὶµ. οἱ Τοα. 59 αἱ πιαγβίπεπι 
ὑφηλόν. Οοἱδ]. ἰηῖ. ὑψηλότατον. [υἱά. π.Ίέον ἱεμένοιον 
Ρίις ααίεπι εἰ φμὶ πιαφὶς ἀεείάεγαι. Ἱηί. ὁ σπουδάζων 
καὶ πρόθυμος. ἵῃ οαἰέ. εί Π1δ8. δε(υυμίυς {γ68 Υεί- 

δες οἱ Ἱοριιπέις 6Ηργα, ν. ὀ70. Ὀυ[ενίπιιις 6085. 
6οῦ Ἐρυμνή Ἱμί. ἀσφαλής. 
θο60 Ἓν ἄλσεσιν. Τί Ἠορ. 99. (οἱε]. ε1ρ. [π. 

ἓν ον Μοἱο οἵ]{. ἐν ἄλγεσιν. 
ὐύ0 Παστάδος. Δά υιατρίηθηι νυμφιχὸς οἴχος. 
θὐ5 Ἑραστήν. Ώυαυ [ομρ. οἱ ΟΙἡΡ. ἑταῖρον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΟΙΟ. 

Νου ἁωυίϊίας, δἱ, οὔπι ΠαίΓαπ) ἱηῆθοίαί Θ4ΓΗΠΙ 
γἱδ λομΙπίη, [4ύ00Γ ααδιἀάμυς, ἀοοίτίπαφιο Ιοηρ8, 
Ηἰ εοπίγα Ιπάοςίίθθ Ρρογςίεηί, που Πεςίεγε ΠιθυίθΙη 
Αά πιο]ίογὰ ηιιοδΠί, αυΔΠέυπινίο Φ6ΓΠιο ρτορίµαυιι6 
[η5ομεί, οἱ γοοι{ ργαουρία ἱηβι]]6ί 1η 4908. 
Βανύατο, αιιἆ ἐδμίαιη Πἱορῖς Ηρηιοµία θρεγηὶ 
Ροριν]ιηῖς, οἱ ἰαμία ροτρὶ5 οοπβΡροίμεΓο 10 } 
ΤΩΠΙΏΘ διιο ϱεμογὶ φΗἰδαμαμι [ους οχδΗἳ |ιοδεῖςᾖ 
Δι πι] λιὶ 11ου απἰπιµ8, ΠΟΠ ϱδί δοΠΏἰοηἠς ἰαἱΐς, 
Νο οα1νίς αλ, γαίο μοι) γουίὰ ϱυυογιμοί, 
Νονὶ οϱ0 οΦ]ερίθε απ/ιη]ς οἱ οοΓροτο ραγ05᾽ 
Ὀιγοφιιο ἵη 8οχσυ πέος ΠαιηΠ (ομιίπᾶ δο]ιιπι 
ΒΠούογο πιεπιῦτογυπι ορ] : οοπυ]αρἱς αίγοβδφο 
Πα μιηαί νἰγυα(16 4Π1οΥ : εοπηπηυηίς υἱγίδιυθ 
[δι νία, η οθἰδίπι γου(δβῖῃηα ἑομά(έ αἆ γιη. 
Ηίοι με [ο ο8ἰ ροἱἰος, ε1]116 14β6 ῥγοπιρία νο]ηίας 
(Πω µ40.8, Ὠίο Πουήη ]4υο0Γ ο. | 

αι {0 
ΡΙΠΙύιδ δοἶωπὶ Εἱ8, αἱ ϱαυάθπί ορ γἱία. 
θαπη αυ. Ἰηογευυ] ας, ηἱςὶ [αι ορὶμίο πιορίδην, 
Νου αάοο ἱω ϱὔύδα 68ἱ, φυὐὔπι απο μπι οὐίσι ἐ 

αγίιις : 

Β Νοο πιδιιος 68, (ιαπ «υοί 6δεπι ἱπορπιμιούὰ 
ΡυΓίΘΙ. ᾽ 

ἥωο δυηΐ «Φ)ρεια οἰδβδαῖθ Φ1ιβ ιωαπύο ργορἰπη αἱ), 
Αἱ ἐ:, γἱερμ]ίέας, νἱρι]απίὶ αἀπίίογθ ουΓ8, 

Ὀπάίηιο ργῷβ]άϊο βορἰᾶ τι ϱἱδ. εἰ ροἀο γουῖο 
Ἰωεεάας, Ρἱδύθαδᾳθ Ὄθο, Ρεγ[εείἁηυο γίναν, 
Μαιραγίς ἵη δασίβ. Δίήιο ληίευ οἰάόθγα οαρ[ἱ 
1. οΙ{ες, η αἰἰγίς (’οποδ Γδπιυς οἱίνα, 
1 ση {π οεὺοδίς οαπιρίδ. δνίυιιδφυς ϱοἰυπ 1, 
μμ β6υ4π6 Βυοίιιφ ἑυἱ{βδίτην αρ. 
Ύ]γροι Ιπμπά η ο Ίπεπι Γυβίγληο ραυά(α υίνο 
Αυ/Ιοἰοπς, οεἰοτί ου 55 {9 αὀ]υπᾳίίο ΟΗσὶειο, 
Ει πιαηϊυιι5 οοπιρἰθχα παπι ἱπάιμοίίο Ἰ6έυΠι 
ἵη (4ἱπυΠῃ, ϱγαῖο Ροπἰἰυβ ρθγίιρα Ίί4υοτε : 
Όι ἔπυς {π[βο οιρἰοβεῖ ος Άγ ἠαιιογί 
ὀυηρβί5 ᾖηου, οἱ βαµοἰο δοοἱδι; αιηογὶ 
ΠΟί16 4ΠΙΟΓ, {θοέάδηιιο ἀθοος πιίτοφιθ Γγο[ιρειο 
Αἰἰγαμαί οοο]ήΙπ Ρ]όπυιη γαάἱΐδφαθ 6θουγεῃ). 
Αίαιε (μι ΟΗσίδίυς [ογπι οογγθρία5 3ΠΠ0Γ6 
Το εἰ υἱ ἀθβροπβοί, νοἱοαφ!6 α [γομίο Γοοῖο 
ϱΗδίιαροαί, [ΟΓΠΙ4 6ΘΓΜΕΠδ ΡΥἰαΠίό ριθ/]δΠη, 
Φ4ΗΟ(4Π1, σοπ]]ηθίδη., εαρυέ ἱπ δι {ίμιο [οΓθειμίθΠ! ο 
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Καὶ θάµθησεν ἰδὼν χεδνὴν περιχαλλέα νύμφην, 

Ἐσθλὴν, µαργαρίεσσαν, ἔθθρονον, ὑψιχάρηνον, 
Καὶ σε καλἠν περ ἑοῦσαν, ἔτι χαρίεσσαν ἔθηχε, ' 
070 Χριστὸς χαγχαλόωσαν ἑὰ πρὸς δώματ' ἀνάξει, 
Καὶ θήσει σοι δαῖτα γαμήλιον ἐν µεγάλοισιν 
Ἀχράντοισι χοροῖσι, καὶ οὐρανίῃσιν ἀοιδαῖς, 

Καὶ στέψει χαρίτεσσιν ἀειθαλέεσσι χάρηνον, 
Καὶ στήσει χρητῆρα µεθύσματος ἡδυπνόοιο, 
075 Καὶ δείξει σοφίης μυστήρια, τῆς ἓν ἑσόπτρῳ 

Εἰχόνας ἐνθάδ' ὁρῶμεν, ἑτήτυμα φῶτα νόοιο 
1 νμνοτέρον. Σάρχες γὰρ ὑποείξουσι παχεῖαι 
Πνεύματι, Πέριαι δὲ, βίον δέξονται ἀγήρω. 

Αλλά, φΏοι, µέλπωμεν, ὅσοις πόθος ἁγνὸς ἄναχτος" 

650 ἸἨ[θεοι χοῦραί τε, θεοῦ γάμον οὐρανίωνος, ήσας, 

Λαμπάδας ἀφψάμεναι, θείου μιµμήματα φωτὸς, Παρθένε νύμφη Χριστοῦ, δόξαξέ σου τὸν νυμφίον 

ΕΙ π]τγδίυς οδί, ΙηβΙΡΠΘΠΙ Ο9ΕΓΠΘΙΗ6, ΓΟΓΠΙΑ4 16 ργνἑαΠΙἱΦβἱηΦΠΙ ΦΡΟΩΔΑΙΗ, 
αποἰᾶπι, πιαγραγ]19 ογπαίαπη, Ἱη ρυ]εγὰ οοἱ]δίάπη νείίθ, 9Γ6 βαὐἱίπιθπι, 
Ει ΗΕ], φμαπογί6 [απ ρυ]οέγα δἱς, φάυς ρυἱο]εαάίποιη αἀάῑάΙ:. 
670 ΟΗτῖσιις οχθυ[ίαπίοπι {6 Ἱη βυ45 68 ἀμοθῖ, 
Ει αρροπεί ΕΠ0ἱ πυρίϊα]ο οοηνἰγίτεπι ἱῃ πιαρηί 
ληπασυ]θιίδᾳυο ελοσίς οἳ οσεθίίδιφ οαη(]οἱς, 
Ει ἵυυπι οἰηρεί ᾳγαξἰἱρ βοπιρου γἱγεπιίῦις σαρυ!, 
Εἰ οἰαίυοί ογαίδγεπι πηθγὶ διιαγθοἰθοηίεῖς 
675 Ει ραπάεἰί πιγβιοτία δαρ]οηίίσο, ου]1ς οἰυί ἵπ βροομἰο 
ΠἹπιαρίποφ Ιῖο οθγπίπαυς, γεγὰ Ιωπιίπα Πιθιῖς 
ῬιτίοΓίδ. ΟΓ8854 Παπιφιιο οὐήθμί οοΓρΟΓα 
δρἰπιυΐ, αεγία αιίέθίη [3εία ουγι]οπίυς γἰίαπι φοη/ΐ οχρογίοπ. 

δρά, ἀπιὶο, 68ΠΑΠΙΙΙ5, φυἱ φομ πι οβδέμ9 οδὲ 41ος γοαῖδ, 
680 ὀωνεπθς, ριοίἰς, Ὀεἱ οοππαῦίαηι οώ]δςιῖς δρομθὶ, 
1 ιιοθγπᾶ86 ἀοερπάθηίος, Οἱ νἱπὶ ἱποἰιαπιομία υπηληϊς, 
Πηεκσηριρί]ες, ἱπίθ]βεηίεΒ., πιδ]ογόη βειπρογ {η ρυῖς οἱ ργροἱαεῖς 
Αεἰ]οπίῦυθ 4ὐ Φ6ΓΠΙΟΠΙΟΙΒ βαππηαπι οχοἰἰαιίος 
ων αἱ ο ]μ1ς., Τι νοτο ρτορἰι]ὰ ποὺὶς ααὶν, 

Ρτορι(]α, ργορ]εἷα ιοῬἰδ, 4 Τεἱηίίας, ἱῃ ΠΩ οοἱθιδ 
Εχ υπο, οου/ἰς υ)]υοθης βρ]οηάἰαῑε 
Ηοάίε ; ροφίθὰ αυίοπι αρ]οπάἰάϊμε, αμἱυις Ιἐαοςφεῖθ 
Όπιδ Βεις ον 6επίίογο Ρος Εἰίυπι ἵη πιαρη η Βρίγίέαπη, 
δίί4 ἱπ ρεγ[οοιῖθ Ρογ/εεία ἀἰνμίίαις, 

378-379 ΙΙ. Εαἠογίαιίο φ υἱγρίμες'. 
19 ος εεγίρ(ο (γερογίαδ, μέ ἶπ φε]ιοῖο (ΓςΦεο ποία(μτ, ἐπείέαίμε εγαι θὴγαςκεἶνπι, Πίο δἷμι 9οἱ 4 ροι (αγ 

Σε ηπεὶε αἴφιο εο(ἰε μ/εὐαίκγ, ΡοεΙἰεθὰ ἨΜΠΙΕΓΟΣ ρατοὶ Ρυπάεῃε. 

0 νίηπο 6ροπ8α (Ο)γὶςιῖ, ᾳἱογίβος (μπι 6ροησµΠι 

"Λας ΒΗ]. 114, ρ. 299. 

Λ Ασθέστους, νοεράς τε, ἆξὶ πλέον ἓν χαθαρῇσι 
Πρήξεσιν ἠδὲ λόγοισι ῥιπιζομένας μεγάλοισιν 

"Αχρι χαὶ οὐρανίοιο. Σὺ δ' ἴἵλαος ἅμμιν ἐπέλθοις, 

0δὺ Ἴλαος, ἴλαος ἅμμιν, ἁγνὴ 1 ριὰς, εἰς ἓν Ιοῦσα 

Ἐξ ἑνὸς, ὀφθαλμοῖσιν ὑπανγάξουσα φαεινοῖς 

Σ/µερον, ὑστάτιον δὲ φαάντερον, οἵσιν ἔλαμψας 

Εἷς θεὸς ἐχ Γενόταο δι᾽ Υ ἰέος ἐς µέγα Πνεῦμα, 

Ἱσταμένης θεότητος ἑνὶ εελέοισι τελείης. 

Γ’. Πρὸς παρθένους παραυετικὀς. 

Ἐν τούτῳ τῷ «Ἰόγῳ τὸν Συρακούσιον μιμεῖται 
οὗτος γὰρ µόνος ποιητῶν ῥυθμοῖς τε παὶ κώ- 
οις ἐχρήσατο, ποιητικής ἀνα.Ἰογίας χαταφρο- 

οἱ υπιι5 Πορ. 648 Μαργαρίεσσα». Οοἱεί., Οἱᾳ. 
οσο... Μος, ἐδ- μαργαρόεσσαν. Ττιβ [ορφ. µαρµα 

Θρονον, θµΥΟγ αρἰ(ἡδιυι. 
6173 Οὐρανίῃσι». Ἡθ9μ. ὅ9 οὐρανίοισιν. 
674 Κρητῆρα. ἔεμ. 095 κρατῆρα. 
678 Ἡδέριαι, Π6ΙΙΡΟ, «αγΛΕΕ, εο’ρογα. ΒεπεάἰοΠὶ 

ΥΘΓΚΕΓΔΒΙ, εαάµσα, οἱ ἵπ μοία αὐάίάεταπε : 1άειὰ ἱμ- 
εοΆΗἱβίἰ ΘΓγερογίυ9, ααοά αἰῖ ραδδίτπι, ουπι ἡμέριον 
αβρεί]αί ΓΠοιμ/θίη, Ἰἀ οςί, εαά κε, οι] νἰίὰ οἷί 
υπ]υς 4ἱθί.Οοµ8εςρ. Εογίὸ Ιαβομάυιη ἡμέριαι. --- Νἰ- 
μ1 αμἱερι ἱπημυέαηόμιν ν]άδέατ, Ρρἱαη5ᾳυ6 οθί δοη- 

616, Π6ΠΊρα, οΟΓΡΟΤα ΟΙ εΓακεα ἐΓαΠΙ, Ροτί/καπη 
δρὶγιικὲ οὐκεεγίηί, ]απι Πεγὶ φκαεὶ αθγίαν δἳ εοτ!ἰγὲ φἱ - 
(αι εεπὶἰ οπρεγίοπι. (ΟλΙ ῦν. 

665 Μο γάΊοισυ». [ια Ιομίτις. Εάῑί 
β6ᾱ μιαίο ορί οΗἱ! δοἱσοἰδιηιις. 

688 Ἐκ Γενέταο δι Υἱέοο. Μυάις Ἰοᾳημεμαί ἒι 
ὑιοοὶοβία 4ὐδιη θυουία Πίνθγβα (γεἱᾶα, ες Ραινὸ 
πε ΕθΙΜηι ὃς πιαφιωπε ὡρίγίικπε ; οἱ οἷί νογιις 
οι ο ἵπ ἀῑνηίς επιαμαἰιοπίθι8 4 (γεροΓὶυ ΝΥδΣΕΜΟ, 
πα κ. ἰρδίις Ὀα5ἱἱἱο αβδογιυς. 

ΗΙ. Τιτ. Εχοιἑαίουθιὶ ης ἂ νἱγρῖηερ Μοτεὶ- 

μεγάλῃσι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 
Απιρλίβοδιηιις (υ Ιαγβὶρδίσοα πηγα ΓΟΓΠ0ςΡ 
Ὀυ]εἱ 4πια, ἡοἱδη]α16 6035 ρεγάθαί 3 φ6ρς, 
Ίηφυθ οἱνογίς βαιιοἰἰβ, Ἱω οαπ(1υτις Δίας β0βογπἰβ 
Μαρη]ῆςίς (ἱαἱαπιίφιο ορι!ίς δἱδὶ (Φράετό [ηραί, 
Αίηυο γεηιβία!]ς οἱΠραί {μα ἵ6πιρογα οσίο, ώ 
Νεειατίφ οἱογοί [δουπάαφι ρυσυ]α Γεηάαξ, 
ΑὐύΙίαφυο οθἰοηάκἰ εορἰιἰ πιγνέεγία θυΗη 
ος υἱ Ίη αρεου!ο ἔεπεθ πιό οθγμ ως υπιῦγα»), 
υή]ίυα νοςὰ ἁηίμιϊ γὰάἱ0 οδτυεµῖίς αρυεὶο. 

βρἰπευΐ Παπ) 0: ογαςδὶφθίιηὰ οορβότα εδδεηί, 
Δο ἱετία α γη ροιἱθηίαγ ΙΗυΠοξό νἰιο. 

Αἱ πος, ο ολη /ύνουθς ο αμέηιιο ρωοίία, 
σάς ς ος Απο: ΟΕγίαἡ βία ρουίυγα οδρί:, 
(ππυ]υιη Ῥαΐσίς Φιεγηὶ ὁ μ19 ονα ές : 
Λιαυθ δι145 0μηθὸ 40ο0εηΡ4Φ υδᾷςδ Ιυ0θγαθ 

Ώ ἵπ μιαπίὂιις (οηδδηί, ἁλγίπα Πω] Ἰοὶς. 
ὢ119 Φ6ΓΙΗΟ οἱ ΙΠΟΓΗΗΙ 4ο νἰίν ργὰδιαηίία 66πΙΡος 
Εο]ιοί, ἵπ οἱο8 υἱ νμοἱόάα βαν [δγλίι]ς. 
Τα φιιοφύ6, δαµεἰὰ Ἐγίας, πουῖν αὐσθίὁ εμίρη, 
Τι ὑοἱια, 48ο, νοιῖ που]θ, «1189 66ΠΠΡΟΓ ἱ ὕμΠι 
Εκ υο ουἰθιης θἶαγας ο {πιο μιομίθ5 
ῥεικιγὶηρίΦ : Γὰ4ἱ0Ρ αἱ ν6γυ δρἰομάἰάϊογο 
Νουὶς Φἰμοιθα ἔδηάεπη ]αοαὐἱν τὴ δαἱα : 
Οιείς Όειις εὔυίρος υπ.5, σομ]έος, (εμίιδαιις, 
δρἰτῖευς Δἴι1θ 8466Γ. Ὀεἱία8 ΠΔΜΙ μυ Ἱμίδρτα 9056 
ιδἰ ἐ Ιπίεργ Τι]αάἱδ πυππογοφό ἠάοφιο. 

Ἠ1. ΑΌ ΥΙΒΟΙΝΕΘ ΕΧΗΟΑΤΑΤΙΟ. 
(Εεά. Μογε[ίο ἱπιεγργείο.) 

Ο εροηδα ΟΙισὶδί γίτρο, δΡουδί οἑµὰ ἴυυο. 



(σ 5ΕΟΓΙΟ Η. ΡΟΕΝΑΤΑ ΝΟΒΑ, 

εί. Κάθαρε σαντῖν ἓν λόγῳ χαὶ σοφίᾳ, 

Ἵνα λαμπρὰ τῷ λαμπρῷ πάντα ζἡσῆς τὸν αἰῶνα” 
Κρείσσων γὰρ αὕτη πολὺ τῆς φθαρτῆς συζυγίας. 
ὃ Ἑν σώματι τὰς νοερὰς δυνάµεις ἐμιμήσω 

Αγγελιχὴν ἐπὶ γῆς µετῆλθες πολιτείαν. 

Δεσμὸς ἐνταῦθα, χαὶ λύσις, χαὶ σώματ' ἐἑχ σωμάτων 
"Ανω δ' ἑχάστη μονὰς οὕποτε λυοµένη : 

Οἱ πρῶτοι φἐρουσ᾽ ἀχτῖνα τῆς χαθαρᾶς Τριάδος, 
10 Πνεύματα καὶ πῦρ, λειτουργοὶ τῶν θεοῦ προτ- 

[ταγμάτων. 
Ὕλη δὲ µίξιν ἐξεῦρεν, ἀεὶ ῥέουσα φύσις, 

Ἡ µέτρον ὥρισε θεὸς, γάµον νοµοθετῄσας. 

ον 

Α Συ δ ἔργον Όλης φυγοῦσα, τοῖς ἄνω συντρµόσθηςν 
Ὡς νοῦς ἁρμότεται νοῖ τὴν θείαν ἁρμονίαν, 

15 Καὶ σαρχὶ πολεμοῦσα βοηθεῖς τῇ εἰχόνι. 
Πνοὴ γὰρ ἔφυς θεοῦ, τῷ χεἰρονι συνδεθεῖσα, 
Ἵνα ἐχ πάλης χαὶ νίχης τὸ στέφος ἀπολάθῃς, 

"Ανω θεῖσα χαὶ τὸν χοῦν χαλῶς ὑποταγέντα. 
Αἰνείσθω σοι χαὶ γάμος, πρὺ γάμου δ' ἀφθορία ' 

320 Γάμος συγγνώμη πάθους, ἀγνεία δὲ λαµπρότης: 
Γάμος πατὴρ ἁγίων, ἀγνεία δὲ λατρεία. 

Ταύτην καὶ τότε χαιροῖς ἑτίμων τοῖς εὐθέτοις, 
Ἀδὰμ ἓν παραδείσῳ, Μωσὴς ἓν ὄρει Σινᾶ, 

Λειτουργῶν ὁ Ζαχαρίας, ὁ πατ]ρ τοῦ Προδρόμου. 

ΜΨΘΠΙΡΟΓ. ΕχΡιιΣΡΔ {9 ἱρδαπι ἀοοίγίηα οί βαρἱοπίῖα, 
Όι δριεπάϊόάα ού) «ρ]επάἶάο ἵπ ΟΙΙΠΟ νίνοδ νι. 
Πωρὸ οπή οομ/αποίίο μιογια]ἰ οοπηυΛίο Ιοπρο ργῶνίαίου οί. 
ὅ {η «ογροτο ἱπίθΙεοείεφ νἱγευίας ἱπιίαία ο8, 
Ληροϊιέληι ἵη (θυΓὶβ γἱίαιη δδοεἱαἰλ. 
διηί ηὶο ηθχυς, δο]ωίο, οσέις οοΓροζυΠὶ οχ οοτρογίυιις : 
ἓν οί αιίοπι θἱπαιιίὸ θυ{ υηἱέαίοδ, Πθυ υ η υαμι ἀἰβεοίναμίας. 
6 ρεοσίιπο Πακίγαμίατ γαὐ(ῖς ρυι Τπρίια!ἰς, 
10 οριεῖιυς οἱ ἱσηίθ, μμ]δίγὶ Ροί πιαηὐαίογυπι. 
Μαϊἰοτία αυἱοιη μἱδίίοηθιη ἱπνοπίϊ, ηδίΓα οοΠΙΊπιο Πμιθῃς, 
εμἱ ιηοάυιρ ργφοΓὶρεὶι Όση, μιαεἰπιοι{ Ίόρεηπι οοπεεἰιάδην. 
Ἐμ νΥθγο ΓεΠΙ πηαἰθγἰεϱ [αρίοης, οδείίὺας αρἰαἰα ος, 
Όι Ππιθῃς πιορβεῖ ϱηηδούἱαιυς, ἀῑνίηα ιά ἠιαγπιουία, 
45 Ει αἀνοτριι ϱΆΓΠΘΠΙ ΡΗβπαης αυ ἰαγίς ὀῑνίηα ἱηναμὶη. 
Ὀεῖ οηίπι ρίγαου]υιη ογἰὰ 68, οἱ οµπ Γο ἀείογίογί οοἱραία 68, 
Ὀϊ Ρος ριιρπαπι οἱ γ]οογίδιη οοΓοῦαπι εοηφεσυαγῖς, 
Ἱη οσίάιη ἐγαηβίδγομς ριἱγεγοσι ρΓβοἱ.γ6ο δυάἰέυπι αρἰσ]ί. 
Ἱαυείυν φμἱάσοπι ο] οοππυὈύυπι, 5ο ρορίλιαυεηάα' νἱνρἰηἰεαεί πυριία.. 

20 (οπ]υρίυμι Ἰπάυἱρεπίία οδὲ Πυἱάλπὶ ο0Ποθ8βδὰ, γἱτρϊπίιαθ αμίοιι δρἰθιύος. 
ΤΙαἱα μις ραίος εδί δδμεἰογπη 5 γ)γβίηίιας το]ἰμ]ο. 
Πϊαιιο ἔμης 4ποφιθ οοἰοῦαπί οοηργυ!ς ἐδιπροξίδιιβ. 
Αὐαιὴ ἵῃ ρ8ΓΔάΐδυ, Μοβος ἵΏ πιοπίθ Βιπαϊ, . 
Μιμὶρίθι]ο (μηρεπς Ζαοἱιασίλ8 ραίος ργφιγδοςίθ. 

1! Ύάηῃ δ6ό. 6ατο ακίεῃ. 
44 Νοῖ Φὶο Οοἱν]. Εά1ι. νου. 
16 Τῷ χείρονι. Οατηίὶ οἱ εοΓροΓ]. ΔΙαίο Μοιοίίαφ » 

1 φαί ρεεδίμιο « εΟΓΡΙΙΦ φ11ἱΡΡθ ΙΗΑΙΙΗΗ που οµί. 

Γι [,αηπῖς γεγαίθιις οοπασἰἰς γα ἁἰῑε, φ παπι νίδ ρη- 
σἶριις γα εἱς νογδὶῦμθ ποη οοηβίοί. Ιμιο ιι ρἱογίνφο 
οο1ο υιι πυ]]απι νθγδιηι ἠαύογο [ορηιασι νἰάδίις, 
[η (οἱθμίαιιο οο ίσο αι γἱωθί γογδυς οἀλήομίς υἱ[α- 

{7 Ίνα ἐκ πἀ.ῖης, υἱο. Ἰλομ. ὥστε. Βεὶμὸ ἆπο- γἰαίῃ ολν] λίαν η υπο πιοάυπ : ο 
λαθεῖν ῥτο ἀπολάζῃης. ΕΙ. ἁπολαύῃ:. η ο. κάν ρα 18 ᾿Υποταγέντα, κι]]οοι τῷ πνεύματι, υἱ αἀάιι 
(οἱ |. 

1-3 Νυμφίον ἀεί. ΤΑ Ἱερεπάνπῃ ουπὶ (οπιρεβοίο. 20 Συγγγώµη πάθους. Πεπικάῖκπι αάέγενς {πεοΠ- 
Εόῑι. νυμφίον. ᾿Αεὶ χάθαρε. ἱποίαηι. 

91 ᾽Αγγεία δὲ «Ἰατρεία. Φαςετ Ὀεὶ εκίικε : Ο0οἱεί. 
θυσία, οαείἰίᾳς, υἰείίπια, εαογὶ[εϊνωμ. Μαἱο οι. 
ἀγνείας. 

99 Ταύτην χαὶ τότε. ἡγθηἱέαίεηι απ! (6 γἱκίΜΗι. 
Νοηῦ Όομο Μοτεἰ. ΡΓἱδ60 (ΕΠΙΡΟΥΕ. 

2/ Μωσής. Λόάυπι Οοἱ εἰ. οἱ ΟοιΏύε/[. νόµιρ προσ. 
άγων, Ἰομὶ Δάπιογεης 30 ουμο[]]απα, ἰοἱο ἰδιμρωςο, 

-ὅ Πάντα ζήσῃς. Ρίο Ιερεπάυπι ουπΏ εοάστη. ΕάἰΙ. 
τῷ λαμπρῷ συζήσῃς. . 

ὅ Τὰς γοερὰς δυνάμεις. Γπιε[ἰσφεπίθε οἱγίκίεε, 861 
Ροίεείαίέε, γεὶ υἱ πανί Ηἱογοηγιαυβ, [οἱ κάΐνεε » 
γοιποῖιίυς Μοτε!. ρµγαπι πιεπίμπι σἶπι 

Τριάδος. δἱο Οοἱδ]. [ία δἰῖαιη Περι θοιεβρίας. 
ΕάῑΙ. οὐσίας, εεεεπίἰᾳ. | 

40 Πγεύματα καὶ πὸρ, «ειτουργοί, εἷο. (οἱδὶ. αυυ ργφίμῖι ρορυ|ο Οοἱ, δυτηφὸ ἱεμίδ ρισεερί]8 ἑμι- 
πνεύματα χαὶ λειτουργά, οἱο. υμ:, | 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΠΒΡΙΟ. 

Το β6διρθς 6χΧΡΙΓΡΑ, αγίο(ιο οἱ δαρἰοηιία, 
γένας τη νι Αν ουιη νρἰομάίώο ᾿ 
(οηπυὈἶσιη νου ργείαί )ησαίἡ ν]ηου]ο. 
ἱπείδία ΡΙΓΔΙΏ 65 πηοβίυ τίπι τη ϱοΓρΟΓΘ: 
γλππηυο θεείαία αηρε!ἰ ροίΐ ἱη ροἱο. 
Πο ηρχ 5 οςί, δα) αἱ, ογίς οοΓρογ : 
ΙΤΦΗΠΙ υηἱία6 ἀἰδίίποία, σον Ιινοδοῖα : 
Ρεϊπιὶ τυῖ (υυπίυς Ίος ρω. οββρηίίος: 
Εἰαηίηα, ηληὶδιΓὶ, (αχα ας ᾗήδδογμ!η Ὠ6ί. 
Ναίυγα μιἰθέ γαι Πιθης ογαθθᾶ οἀἱοἰί » 
Ώοειι» αἳ πιαγ]ία δἰαεὴῖ ο Ιαρο ποὐυαπι : 
Μαιογία αἱ ἀείπι α (μβίς, αμεία φαροΓίς; 

ΡΕ Όι ἠυήρίυτ πες πεηίί η [ναγηλομί3 Φ46Γ3 : 
Βοἱ]αῃδαυο ου1Η 6ΆΓΠΕ, Α4]υγᾶςφ ἱπιαρίμοθιὴ. 
Ναηι δριγίια9 Ρε 66, Ιἱρδίυς ρθβοίπιο : 
γἱοίουτίο οἱ Ιαοία μὲ ουγύηαπι ἀειι 801: 
Βεπε υα1ἱο ριν]νευίο εγθοίυ αἆ ροΐυπι. 
αυ αίο οοιήρίυε, ἠμίθργυνι αἱ εοτρυς πι” 

Εἰδ. 
(οππιὑἶυπι, 2Πεοῖις νοµία : πι]σοαί Ἱπίεργυπ!, 
Ρωγοπς ρίογυιω ἡλιά, τεἰρίουιο ἱπιομτὶ ονἱ. 
Ρεῖνςο Ίιναηο οοἰοῦοηί οββἰδέομῃ ἐέΠιροΓος 
Γ οοιιδίίο οτί Αάσπι, ἵη Θΐμο Μοφέθ ]αρο : 
Ραϊος δοδηηίς ἁπιη Πιηϊνίγαἳ Φαεἱναγίὰ». 



05ὐ 

2ὸ Γάμος χαὶ παρθενίας ῥίζα τῆς θεῷ φίλης, 

Αλλ' ἔστιν ὁμῶς σαρχὸς χαὶ βράσµατος δουλεία. 
“υτ ἦν νόμος, χαὶ σχιαὶ, χαὶ πρόσκαιροι λατρεῖαι, 
Τότ) εἶχε πρῶτα χαὶ Υάμος, ὡς ἔτι νηπιώδης 
"Ὅτε δ᾽ ὑπεςῆλθε τὸ γράμμα, τὸ πνεῦμ’ ἀντεισήχθη, 

30 Καὶ Χριστὺς ἔπαθε σαρχὶ, πρρελθὼν ἐκ Παι- 
[θένου, 

Τότ ἑξέλαμφεν ἀγνεία συντέµνουσα τὸν κόσμον, 
Ὃν ἐχεῖ δεῖ µμεταθῆναι Χριστῷ συνανελθόντι. 

Καλῶς ὁδεύεις, παρθένε, εἰς ὄρος, ἄνω σώζξου ’ 

Μὴ πρὸς Σόδομ’ ἀποθλέψῃς, μὴ στήλη παγᾖς ἁλός. 
ὤυ ΜΙδὲ λίαν σε σαρχὺς ἡ φύσις ἐμφοδείτω/ 

Μηδὲ θαῤῥήσῃς ἄγαν, ὥστε πὀτ᾽ ἐχπλανηθῆναι. 
Σπινθὴρ ἀνάπτει χαλάμην ' σθέννυσι δ' ὕδωρ φλόγα. 

5. αΠΕσΘΠΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΠΗΙΝΟΝ ΙΤΕΠ Ι. ΤΗΙΕΟΙΙΟΕΙςΑ. οὐ 

Α Ἔχεις φάρμαχα πολλὰ τῆς σεμνῆς παρθενείας ' 

θεοῦ σε φόδος πηγνύτω, νηστεία σε χενούτω, 
40 Αγρυπνία, προσευχαὶ, δάχρνα, χαμεννἰία, 
Ἔρως ὅλος πρὸς θεὸν, γνησίως τεταµένος, 

Πάντα χοιµίζων πόθον ἀλλότριον τῶν ἄνω. 

Ὁ πεσὼν ἐγειρέσθω; ὁ ναναγῶν ἐλεείσθω. 

Σὺ δὲ εὐπλόει, τὸ ἱστίων πετάσασα τῆς ἑλπίδος 

Δὺ Οὐ τῶν χάτω τὸ πίπτειν, τῶν δ᾽ ἄνω φερομένων 
Ὀλίγοι πτεροῤῥνοῦσιν, οἱ πλείους δ᾽ εὐδρομοῦσιν. 
Ἔπεσεν Ἑωσφόρος, ἁλλ᾽ οὑρανὸς ἀγγέλων. 
Ἰούδας ἣν προδότης, οἱ δ᾽ ἔνδεχα λαμπτῆρες. 
Μόνον ὅλην σεαυτὴν ἁγνὴν τήρει, παρθἐἑνε. 

δ0Μή πως ῥυπώσης Χριστοῦ τὸν ἄσπιλον χιτῶνα. 
"Όμμα σου σωφρονείτω, γλῶσσα παρθενενέτω, 

:9Φὺ Οομ]υρίαπι εἰίαπο υἱτρίπιίαεις γαςἷκ ὁδί, Όθο ργοδοίνης : 
ορθά 1 θΜΙ4ΠΙ οδί οαΓΠΙ8, δίιδφυο Ἠθλάλπίς οουγ]ίέαφ. 
Ουαπόο ογαί Ιες οἱ υπιύτα, αἴαιο Πας ἑεπιροςί6 όνος ου/ι.9, 
Τυπο ρηίπωὰς μαὐῦεῦαί οοπ]υρίυπω, μέ ἁόάλμο Ιπίαπμο 
Ῥοδίφαπ αιἱοπ αυὐίγαοία ορ Πίίεγα, οἱ σιιβθοίιις {η οἶας ἰοευπὶ δρἰε]ιας, 
20 Ει ΟΗτὶφίιι Ρ8688 οδἱ οαζη9, Ππαίιιδ ες ἱγρίπο, 
3490-38] Τυπο εὔιἰδίέ οαδίϊἰὰ9 οὐπίγαῖδηφ ωυπό1η, 
ὠμ6ιη ας πηίρτασο οροςἑοί θἰιμἱ οὐ) (γὶθίο 4φουθμ!θ. 

Ργφείασυπι ἐπὶς Ἱίέος, ο γίτρο ς {η πιοπίειη (μβίθης ορηφυἱο φα1.Μ: : 
Νοὶὶ Φοάοπιαπι ΓοβρἱοθΓΘ, Ἡὸ 6ΟΠΟΓΘΘΟΔ8 {η δίαἰΗδ1η δαἱἱν. 
δὺ Νεηυε γεἰοπιεηίίαβ {6 οαΓηϊς Πηαίυγὰ ἱεγγραί : 
Νοφιθ εοπῇάας ΠπἰπΙΊυΙΩ, δἷο οἱ 4 γἱὰ 4μεγγες αἱ]ημαπάο. 
«δοπτ]ία εἱρι]ατη αοεθηάϊί : ἱβποπὶ Υ6ΓΟ οκ ]ηρυ]ἰ 8αυα, 
γοποταπάς οαθι]ἰαίῖς ἠλἱνος γοιηθάῖα ρ]ωγίπια : 
Εοἳ (ἴπιου (6 ουβγπιοί, 16] ή 1Π1 δυαοιιεί. 
δ.) Υἱαιίίο, ϱ6ϱθΒ, 1401γΠΙΕ, Ἱκιπὶ ουὑα1]ο, 
Αππογ Ιοίας αά Ώευπι ο ἀΙρεοίυςθ, 
Οω/ εορἰαὶ οπιιο ἀθδίθνίυπι αἰίθπαπα α γοῦὰςδ ος ύις. 
Ομἱ Ίαρδυς ο6ί, δυιραί: ου) πα(γαρίυμη [οςίέ, 16 ἱ5θΓαΜΙΟΠΕΠΙ Πιονθαί. 
Τι νογο [οἱοίορ μανίρα, θχροιιάεης θρεὶ γοίση. 
40 Ου Ἰνυπιὶ δοτρυηί, (υἱ πΌῃ οαήμηῖ : ος [9 αιίθιῃ φυἱ αἆ οτεσίδα πἱέυμίις, 
Νοηηυ]]ος Ρεμ ἀθ[είαρί : ρἱαγος Γεν ΟΕ ουδέ. 
Οδοίά]ίι ,ιοἰ{εγ, αἱ οὔίάη Ιποο]απί αμμμεί! : 
ὁμήας [μἱὲ ργοάἱίος, ιά δοἶπι Υθγο διιηἰ δἱάϱΓΑ, 

ΘΟἱΜΙΠΠΙΟύΟ {01411 {6 {ρδᾶπι ϱΛ5ίαΠΙ 86ΓΥ8, ο νἰγβοι 
50 Νοο {ο πιούο (ῶ98 Οτ]δεί ἱπιπυλομίαίαιη γοδίδιη. 
Οου1υ9 (υυς αἰί ριάἶειβ, ἱπρυα νγρ]ηθᾶ, 

ου ᾿Λλ.11 ἔστω' ὅμως σαρκός. 8ὶοε Ώοᾳ εἰ Οοἱβί. 
ΕΙ: ἔστι νόμος. 

9] Πρόσχαιροι «ἰατρεῖαι. Εαὶῑες οµ{μ9 οἱ αἲ (επι- 
ρε εοπε(ι μή. 9 
848 Ὡς ἔτι γηπιώδης. Ε4 Ρατυµίογη αμο ἵπ- 
ἀοἱε, ἠ[[ἶσφιιε εοπιρατα( πε. (οἶδί. ὡς ἓν τι νηπιῶδες. 

90 "ύτε δ' ὑπεξῆ-θε. Οοἱδί. ἐξηλθε. Μον. τὸ πνεῦμ᾿ 
ἀντεισήχθη. Οοιμὴε[. Ἱερίι ἀντεισήχθη δὲ τὸ πνεύμα. 

51 αργα». ια οἱδί. οἱ ὁοιμνε[. Ει. 
ἔλαμψεν. 

58 ΣυνανεΛθόντι. Οοἱςί., [,οανουξ. οἱ οὀοπιυε[. 
συνανελθόντα. 
32 "Αγω σώζου. Οοἱδὶ. ἀποσώκου. 
5) Μἡ πρὸς Σόδομ᾽. Πα [οτὸ ροειαίο ργῶςε- 

ἀαπίί, νους. δό οἱ 5604. 
ὅδ5 Ἐμφοδείτω. Ο9ἱ6Ι. ἐχφοθείτω. [ία [ετο 1υὶ4, 

νο. 95. 
20 Ἐκπ.]ανηθῆναι. Ἡερ. οἱ Οοἱδ]. ἐχλυθῆναι. 
2] Σπινθήρ. ἴα [εγε οᾶΓιηίιο ργπςσοὐδμ{{, νους. 06, 
28 Σεµνῆς. Πορ. σεπτῆς. ΙΑ 1μίά, νετ». Τν 
59 Κενούτω. [ομ. οἱ «οπ1]νο[. νεχρούτω. 
40 Προσευχαἰ. Ἡ.ρ. πρὀσκαιρος, φμασὶ εονεΜκίο 

ιέπΙΡοτΤ6 υἱηίζω. ἳιΑ ροδιμαίο ρου εη!, γενν. 68. 
44 Τῆς ἐλπίδος. (αοἱδ]. τῇ ἐλπίδι. | 
17 Ἔπεσεν Ἑωσφόρος. Ι8 [εγὲ ρυομιαίο ρ/ὺςς 

ἀθπιί, νους. 080. 
40 Μόνον. Ουἱ5ί. οἱ Οομιῦο[. µόνην. 
50 Μή πως. ἵία Οοἱδὶ. εἰ Οοιμουί. Εάῑί. μῆ που. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

(οπ]αρίαπι ἰίοι νἱγριποϊ ἱιοποτίφ γίνις οθί : 
[οκ οςί ἱάοιι «αγηἱθ, ΕΠ υή 1 60Π168. 
μη Ίοχ ογαίἰ ουάβφυιο αἀοινυνα!ή θἱ 16908, 
Τυπὸ μυριίοο ἱηίευ ρεῖσια ογλΗέ, Γὲ9 αἱ Γοεθηθ, 
Λι Ππιεγα μἱ Πυσὶί, υὐἱιαυο δρἱπ ές. 
(είδιυθμο οᾶγρ6 68ἱ ρ869.5, οσέυ5 Ὑῤηρίης, 
ἔιιιχ οαςί1ιαἱὶ ορί ογία, πιυπάυιη οοΠία]ισοθ, 
Μίρεαγο 4 άθιν {]ας, δοαμάσιο ϱἳ οι! άν, υριβ 

6μ!. 
Ύΐτρο απιραίαην ργῶσἶαγο, αὐἱ αἆ πιοπίθΠη οσα Πη, 

Νου τδδρίου αἀ ῥούοπιᾶ, 64ἱἱ6 πο ΡειΓᾶ δἱδ. 
Ναίιιτα οαΓΗἱΦ ἰοτγοαί Ώου ἰό ηἱπιῖδ, 
Νενο ηἰπ ἱππῃ οοΠ(/46, πο θο]ναγθ οδἷο. 
εἰσίϊ]ία ου ἱιπ αοεοπά]ὲ, αη.α Πάσα ουγυὲ. 

Β Βοπιοάία Ρτο Ρριάἰσο]ία παὺυες ρ]ωτίπ], 
Μοιιις Ὀοί οὐ(ϊγπιοί, οἵνιις Υαουεί ΙεΥί8. 
Ριοςςδ, νἰμίίο, Ιαὐγπι, ου υαγο ἠυυή, 
ΑΠΙΟΓ αά Όσυυι ἀϊγουίμς οκ ΔΠἱΙΛΟ ἱμίορτο, 
Οἱ εορίαἰ οωρἰάίηεπι Άγδγδαπι 4 Ροῖυ. 
Οιιἱ οουἰάἲῖ οχδιιγραί; πιονθαί μίο μαιι[γαβυδ. 
Τα πανίρα γειο ρε [εἰίοέορ, ι 
θογρυπί ηὐ οί οαόάμηί, δαρογὰ ρεἰεπυπὶ 

ῥεπιι εΠιηί ριοἱς, ἰθμομί Ρίωτος Ιέος : 
Ώιιη [,αοἰ[ογ οαάίέ, ἰθηοπί ου απροϊί. 
Φυόα8 Γιί άον ς δὲ ιάθοίμι, [8088. Ι 

Ύ]τμο Ίου αρθ, υἱ οὔδία υδηιιόυαήυο οί δ)5, 
Νο ρο[ίαας Οὐγίκιὶ ἵοβαπη ριγἰδίπ]ην. 
οἱ εοπἰἰμου» οουἱυ8, ρυόίκὰ Ππριια εἰ: 



607 ΦΕ(Τ:0 ΙΙ. ΡΟΕΜΙΤΑ ΜοΠπλΙΑ. 608 
δη νοὺς πορνεύῃ, μὴ γέλως, μὴ ποὺς ἄτσχτα Δαΐνων, Α 0ὃ Μηδέν σοι καὶ τῇ γεύσει ξύλου τοῦ κατακρίτον, 
Ίὴν πιναρὰν στολήν σου, καὶ τὴν αὐχμηρὰν χόµην, 

Μᾶλλον αἰδοῦμαι µαργάρων καὶ τῆς σηρῶν εὐχοσμίας. 
δὅ Καλὸν ἄννος ἡ αἰδὼς, καὶ μέγας κόσμος ὠχρότης, 

Καὶ πλέγμα καλὺν, πάσαις ἀρεταῖς στεφανοῦσθαι, 
Άλλη χρώµασιν εἰχόνα τὴν θεοῦ νοθευέτω, 
Πίναξ ἔμψυχος, σιγῶν χατήγορος τῶν ἔνδον 
Σὺ δ ἧς ἔχεις εὐμορφίας νεκρούσθω σοι τὸ πλεΐστον 
60 Κάλλει δὲ λάµπε ψυχῆς ἐκ θεοῦ χοσµουµένη. 
”Ὄψιν δ' ἀῤῥένων φεῦγε, εἰ θέµις, καὶ σωφρόνων, 
Μή που πλήξῃς, ἡ πληγῆς ἐκ µώμου τοῦ Βελία. 
”Ομματ' ὄμμασι μὴ δουλοῦ, μὴ δ' ἔλχε λόγον λόγῳ, 
Μὴ παρειὰ παρειαῖς διδότω παῤῥησίαν. 

Μή σε ζύλου τῆς ζωῆς ὁ ὄφις ἔξω βάλπ. 

Καὶ τοῦτο πείθου σὺ, παρθένε, µῆ σωνοίχει π-η- 

[στάτη, 
Χριστὸν ἔχουσα νυμφίον, ζηλοῖ σου τὴν ἀγνείαν, 

Τί µοι, σάρχας φυγοῦσα, πρὸς σάρχας ἐπιστρέφεις, 
Ἴ0 Οὐ πάντες ἄνδρες τὴν σὶν ἁπλότητα χωροῦσιν, 
Ὡς ῥόδον ἓν ἀχάνθαις, οὕτως ἓν πολλοῖς στρέφῃ, 

Καὶ ἑπάνω πονηρῶν παγίδων διαδαίνεις. 
Ὁ μὲν ἐγείρει παστάδας, ἡ δ᾽ ἐχχομίζει νυμφίον, 

"Αλλος γίνεται πατὴρ, ἄλλος δ᾽ ἄπαις ἀθρόως. 

1ὺ Όσον χανὸν ὡὠδῖνες, ἀτέλεστοι πολλάχις » 

"Όσον ὃδ ζῆλος συζύγου, χλαπΏναί που φιλίαν } 

ΝΟ ΠΙΟΠΦ οἷί Ιαβοΐνα, ΠΟΠ ΓἰΦ16, ΠΟ ῥος ἱπογή]ηαίθ ριαἁαίως. 
ὑὐογάϊά δη νεδίθιη ἐμαπι, δᾳ υπ άαιμαυθ «οἴπαΠ, 
Ρ]υτῖς Γα0ἱ0 θὔ 8Π ϱ6ίηιηας θἱ βεγἰοη ΟΓΗΔΙΠΗΙ. 
οῦ Ὑθδηιιδίης [05 οδί ριάοΣ, δἱ ογπαπιθπίυ!Ώ μβίρηο Ρρα[[ος, 
Ριἱομιτὶ οἰποίπηϊ, οὐνπί ος γίνε υας νοἰυί οοτοια οἶηρὶ. 
Αἰία οοἱυγίυις ἱπιασίησιη Ὠοἱ αμιίυνοί, 
Ταὐυ]αία απήιηαία, ἱπάθς ἐποίίις απὶπηϊ 4 Ποοιἱοπυη) ; 
Τυ αὐίοπῃ υᾶπῃ μαύθΒ, Γουηῷ νεπαδέαί6ιη οχθίπριο Πιαχῖιηα ος Ραγίο, 
0 Ει Γα]ροςς ερθμάογὸ απίπια: ἀἰν]μίέης ογπαί.8, 
Οοπβρδσξυ μια γ]ύη {ωρ6, αὐοαά ᾖἱσει, οιἶαηὶ ριάἰσοτιπι, 
Νο αἱωίη ρεγοιτῖᾶθ ΕΠ ΙΙ)1, ουἱ ροιομἱαγίς ἱηνίάΐα [οίία.. 

Νεο ροπᾷ σοηῖς 
05 ΝΙΙ ουδ 

Οευ]ος οευ]ἱΦ πο εβριἰνοφ γοζάα8, η6ς {Γὰ]ιο 66ΓΙΩὐΠΘΙΗ 8θΓΙΗΟΠό : 
γφῦεαδηί ἱιορηίαη. 

ἰ εἰ ἀεριισιαἰοπ] αεὑογίς ἁαπιιιαίο», 
Νο {6 α Ιίρπο νἰίε 66τρεοιι ἀδίυγ]εί. 

383 Ει ος ογε(θ, νίερο, ΠοΏ Πα ὐΐίθν οί ἀε[ρησοτε, 
Τι αυ Οµεἱδίμίη ᾖ1άυες 6ΡροµΒΠΙ (19 οβδίιία(16 Σεἱυίγρυπι. 
Ουἱά το ὶ, (υ 4ὐ ϱαΓΙΙΕΡ) Γυβὶςιῖ, αἁ 1ρδαίήη γογεΓῖοΓἰβτ 
10 Νοη οππηθς νἱτὶ (ἶαπι δἰπιρ]ίοἰαίθηι πογαηῖ. 
ὼ]ουί Γ0δ8 ἵῃ δρ]ηῖς, ἰίὰ Ἱπίογ ρἱγίαιοφ νεγθαγῖς, 
Ει 6µργα οχἰιῖοθο5 Ι 1086 ἱποσρύ]β. 
Πίο Λἱ4Π105 πυρίἰαἱε6 εχοἰέαί : ἵλλα αιιέθιη δροιιφὶ [απ ρεοσθη έως : 
ΛΙΐυς Π: ραἱος, αἰίυς δυυ]έο αὓδαυο με Γἱθ. 
Ἴδ Οιαμίάπῃ ἀοίογειι αἴετυί, ϱρ6 ἱπ[αιδὶ, ραγίεν τ 
Οωαπίς Φηιυ]αιίο οο] αρίδ, ιο αμἱὰ απιῤοϊιμς (ογυφθ μαριδ]ὶ αυτερα! 1 

53 Ποργεύῃ. ἴομ. το 
δῦ Πιαρά». ἴια [οτο Ιοφίίυς Ρροθιηαίο ργβοεάθηίἰ, 

νους δ0. 
50 Πάσαις ἀρεταῖς στεφαν οὔσθαι. ΟοἱβΙ. ἀρεταὶ 

πᾶσαι ατεφανοῦσαι. (0). στεφανοῦσι. ΟΠΙΠεε (6 υἱτ- 
μίας, Όε[ιΗἱ εογοπα εἰπφαΠ!. 

ϱἹ "Α.1Ίη χρώμασο.. Οοπιῦεῖ, ἄλλος μὲν τὴν ἐχ 
Θεοῦ, αἰίμς, Ίκαπι ες ΌΏεο παρίφ ϱεί πιασίπενι. [ία 
[ειο ροευαίο ργφοἑἀθηιὶ, Υ6Γ9. 87. 

5δ "Εμύυχος, σιγῶν. Οοἶδὶ. ἔμψνχος αἰσχρός, 
θχργέσσα Ρ]οέα γα, φμαςί (αβυ]ῶ, ἐυγρίς απἰπ Ιηάοχ 
ον, ἱηέθρμαγυπι απ!πηΐ αΠθεοιυπ Δοομδα]χ., 

60 Κάλ.ει δὲ .ἰάμπε. Οοπιδε[. κάλλος δὲ λάμ- 
πρυνε, αἲ εμὶ Όειε ογπαίµπι Ῥγαείαι, απὶμιῖ ἄεεις 
ετεοίθ. Μοχ, χοσμουµένης. Ἐάῑι. χοσμουµένη. 1 
(ογε Ροθδιμαίθ ρυςοεάθηΕί, νθις. 92. 

6! "ον δ' ἀῤῥένων, Τὰ [εἵθ οβΓπῃ. ργσουἀθηιῖ, 
του». 96 

ϐ2 Πηγῆς. Πίὰ (οἱδ]. Εδὶι. πλἠγῃ. δὶο ροθιηηῖὸ 

Ργφοθάρη!ῖ, Υ6γ8. 51. 
ϐ5 "Ομματς). Ύεγβιι ἰβίο δίο {η (Οοἳκί. ἱορῖίως : 

ὄμματα δ' ὄμμασιν μὴ διδοῦ, μῇ πλέχε λόγῳ λόγον. 
εδίο: οεΝ/ίἰε πε ἀθάετίε, πέφμθ φεγπιοηὶ Ε6ΓΠΙΟΊΕΏΙ 

ὑπφεγαδ. δὶ ΔΗίΘ6ΙΠ Ίθμα»δ, δουλοῦ, οεµ[ος οει[ῖς πε 
σαριίυος τεάάας. Φίο οβΓπΙηθ ϱρουθῃι], γους. 93. 

ύ7 Πείθου σύ. ΟΟἱδ. πείθουσα. Μοχ, συνοιχῆσαι 
Ρτο συνοίχει. ι 

ϐ) Ἐπιστρέφεις. Οοἱβ]. ἐπιστρέφῃ. 8ἱο αδΓΠιίηθ 
ργωςεἀεηεὶ, Υ6ΓΦ. 100. 

10 'Απ.ιότητα. Πομ., Οοἶθὶ. εἰ ΟοπηΏο[. λαμπρό- 
τητα. δίο Περίι Πηῖ. αἱ νετ: ὁρίοιάογίς Ο1ΠΕΒ 
πΟΝ επί «αραεσε (π]. ' 

Ἱι Ὡς ῥόδογ. Τα ἴεγθ Ἱερίίμτ ροθιιαίο ΡΓὰςθ- 
ἀθηιῖ, νους. 209. 

15, Ἡ δ᾽ ἐκκομίζει. Φίὶο Ἠομ. οἱ ὡοἱςί. ΕάῑΙ. ὁ δὲ 
χοιμίζει. Ιἰὰ [ογὸ ΦΙΡΓΑ ροθιμαίο !, νους. 026 οἱ 027. 

: ν "Οσον. Πεμ. ὅσος 6Ώλος σύζυγον χλαπῆναί που 
φιλίᾳ. | 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ι,αφεἶνα ΠΟΠ πἹΘΠΘ, Γἶδιφ Ἰαυά, πος ϱος θ4ἱασ : 
Φἱοἱῶ ἔιια 50Γ465, 6Ο0ΙΠΑΠΙ(ΗΘ βιμιαάααι 
Απίείογο ρειηιηἰθ. γε][επῖριας οἱ βογἱοἶθ. 
Ριάος νοιυςδίας Πο5, ἆοσομς ρα[)ογἱ ἰποςί : 
Μοπί]α νἰγ Μι οηίαπι ογΌῖς ἐς άθοθ!ΙΦ. 
Ειυοί οοἱογίωας Ροἱ αἰία Ἱπιαρίμοιη, 
Τοριι]α αμἰαία, ἰαοἶέαδ ἱπάες ροείοσῖς. 
Εογιηῶ μα γΓοάίος γεἰαηόο Πιαχίιο : 
ΛΙ ποιιῖς Γη ἃ Όοο ἆσοιδ αιιρόᾷ5. 
Ευμο πιαγίοιη μέ, ριάἱογυμι αὔοσμο, 
Νο νιιηοΓεφ ηοιη, γνυ]ηορογίδνο α πΙα]υ. 
Νο ἱυιωΐίμα οσους ἱῃδογᾶς, Υγοςς5 5υ!8. 

ΒΏ σειιδ ρορίδ ΙἱοβηιΊαΠη ηθ Ἱπιρεγί]αηί : 
(ανα Πο οιἷα8 Γγυσέυὰ οχρεοραία αὓ 4Γὗ0Ρ6 : 
Νο (6 αηβιῖς αΓὺογο 4 [εγαςὶ γἱία αραί. 

Βοιπὶ ραίτοπῦὶ οοπἰιυογηκίθιι ης μας: 
Οµεἰδίαπι ίεμοδ δ6ροησδυπ θρηυἶυσι ἠοθοςίς μι]. 
Οι [ιβογίθ ο 11 6ΛΓηθι, αἆ ης γονογιογίἩ 
ορἱομάοσῖ5δ ΟΙΩΙ6Β ποη «4Ρασ68 διιπὲ {ι. 
ο,δαΓἱ5 ἰπίθυ ΡΊΙΓΊΠΙΟΒ, Γο8ὰ ἱ δρ]ηῖς. 

Πιο] οἱ Ιαᾳ6ἷθ 5µρεγ ἀοιθγειπιί8. 
ΠΟ οκοἰίαί ΕΙαἱαππος, γίγαβι Ίο ἑπ]υ ἰοσίὲ. 
Πίο Ιἱῦογος βἱρηὶε, γεροµίθ Ἠὸ ογὐ118 ὁςὶ. 
Ο1αμιέάς ἀοΐος Ρρατία5, πἰδος αυ! ἱἀορίίάεμι ο5ὲ, 



ο δ. 6ΒΕΟΟΠΙΗ ΤΙΕΟΙ,. ΟΔΕΝΜΙΝὺΝ ΙΙΟΕΗ 1, ΤΗΕΟΙΙΟΟΙΟΑ. 0 
Ἐκθρέψαι δὲ καὶ -αιδεῦσαι, ἔπειτ᾽ ἀτιμασθῆναι.  Α Μαραίνεται τὸ χόλλος, ἡ δόξα παρατρέχει, 
Καὶ πιχρὰς ἀπολαύειν τῶν πόνων ἀντιδόσεις ; Ὅ πλοῦτος ἄπιστον ῥεῦμα, τὸ δύνασθαι δ᾽ ὀλίγων; 

Σοὶ δὲ μέριμνα µία πρὸς θεὸν ἀεὶ βλέπειν. Σὺ δὲ τοῦ πλάνου χόσµου τὰς στροφὰς ἐχ-υγοῦσα, 
80 Ἡ χρεία δ' ἔστω ὀλίγη µάζα, καὶ μικρὰ σχέπη, Εἴσελθε εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων γελῶσα, 
Αφ΄ ἧς πεῖραν χαὶ Χριστῷ προσἠγαγεν ὁ πειράνων, (95 Καὶ σὺν ἀγγέλοις χορεύσεις τὴν ἅπαυστον χορείαν͵, 
Λίθους αἰτῶν εἰς ἄρτους πεινῶντα µετατρέφαι: Κρείσσονα τόπον λαχοῦσα υἱῶν χαὶ θνγατέρω». 
Ὃν µή ποθ) εἵνεκα µηδἑ τι τῶν αἰσχρῶν ὑπομένῃς.  Αλλ', ὦ παρθένοι, Χριστὸν µένοιτε γρηγοροῦσαι, 
Οὐ χείρων εἶ πετεινῶν σχεδίως τρεφοµένων. Καὶ φαιδραῖς τὸν νυμφίον δέξασθςε ταῖς λαμπάσιν, 
δὺ Οὐκ ἐχλείψει σοι χαμφάχης ἑλαίου πιστευούσῃ. Ἵνα συνελθοῦσαι τὸ χάλλος τοῦ νυμφίου 
Κόραξ ἐχθρέψει χαθάπερ Ἠλίαν ἐν ἑρήμῳ. {00 Ἴδητε, χαὶ μιγῆτε τοῖς ἄνω µυστηρίοις. 
Ὁρᾷς θέχλαν ἑχ πυρὸς χαὶ θηρίων φυγοῦσαν, . . 

Παῦλον τὸν µέγαν πεινῶντα, καὶ ῥιγοῦντα προθύµως, ος παρθσήσες 
Ἵνα σὺ µάθῃ-ς, παρθἑνε, πρὸς Θεὸν µόνον βλέπειν, "Άγνενε πᾶσι, Παρθένε, χαὶ τοῖς Άμμασι 

ϱϐ Ὁ; ἐν ἐρήμῳ τρέφειν οἶδε χαὶ µυριάδας. Πάντων μάλιστα’ μηδέ τιν εἰσοιχίσῃ 

Οιαπίυπι εδι οἀυεατὸ εἰ ἰπδιίμιεγό ΠΏθτυΒ, οἱ ροβίπιοάυη αὐ ἱροίς Ιη]ιισία αβίοὶ 
ΕΙ 496εγυ85 οοπφεηἱ Ἰαρογιπ τοι αμθγα1ἶοηθς Ἱ 
Τι Ρὶ απέεΠ] υΠὰ δἷί ουΓα 3 Όδυπι 5οπηρογ γεβρἰοθΓθ. 

80 Αά υ]ίοὸ πεοερείἰαἰες βυ/(βοἱ 1! (εμαῖς ραρίς οἱ απριδία ἁοπιιθ : 
Οι εκ ράπο υἱ Οἰνήςιῖ ρεγἱουἶυπι (αοθγοί, αοορδαἰε ἱοηίαίος, 
Ρεῖθιιθ αὓ οβιιγ]οµίθ, υἱ Ιαρίάςς ἵπ ΡάΠποίη ιηυ!αγοί : 
Οογσ! οδίιδᾶ. η]! Εμ υσην ἑτρὸ αἀπιὶδογῖς, 
Νοη ϱ5 ἀθίθτίο; ανίθυφ, αὐ:ο γἱοΜΙίαηἱ μἱίτο οὐ]αιίς. 
δὺ Νου εἱδὶ θήμοἶδηι ᾖαῦθηιί ἀοβοίαί οἱοί οαἀις. 
ώουνις {6 πυῖγὶεί, μέ ΕἰίαίΠ {η 6γθΙΠο. 
Οειπὶς Τηθοίαη αῦ ἱρηο οἱ Ὀε[υἱς ἱπίαοίαιη οβυρίρ»α, 

"Ῥαυ]υπα Άυπο δργθρίαπι, [αηρπα οἱ [τίρις αἱδογὶ ἁηΐπιο Ροτ[εγομίοπε, 
Ὀε ἐυ ἀΐεοαβ, νἱγρο, Ώθυτα δοἱμη τοβρἰςς[θ. 
90 Ουἱ ἵη δο]]αά]ηο πονὶ! αἱοτο ρίυγα Ἱοποίπιπι το) {{ὰ. 
Μαγοθβθῖέ [0ΓπιΦ νοπιβίας, ᾳ]οσία ργοεῖϊ, 5 
Ὀινή ἱηβάςσ ουπί οἱ Πιιτα, ροίομίία ΡαΙοΟζυΏ οςί ; 
Τη γετο [α]αοἷς πιυπάἰ ἀοὶορ οΠιρίοῃΒ, 
Ιηργοάθγο {η Θάηεία ΦΔΠΟΜΟΓΙΠΙ β4υ4ΘΗΑ, 
95 Εἰ ουπ απρεὶΐς ἆμοθρ ϱΙΙΟΓθ48 ΡοΓ8ΠΠ6Β, . 
Ναοίὰ ροἱίοτεπῃ θάἆθπι ρε Β/ἰ6 οἱ θἰαῦμφ. : 
Ὕοεσυπα, ο νἱγρίιοθ, («ἡλγίφίυπω οχοροοἰαίθ γἱρἰ]απίος, 
Γι ου αορθιθίς δροηδυΠ οχοἰρῖίο ἱιοθγηίς, 
Ὀι Μπα] Ίηργερρας, δροπαῖ ρυ]οὐείἑαάΐπεπα . 
100 Ππιιδαμαίηί, οἱ οοπεοοἰοπιϊπί οαοκῖ ας πηγβἰογίϊφ. 

381-385 ΙΝ. Αά υἱγρίπενι Ὁ. 

Βκίο ο88ίια τοὺς οπιπ]Όις, νίτρο, οἳ οοι[ῖς Ι 
Οµηΐααι πααχἰπηθ. Χθο 4πδππ(υη {η ἁοπιαπῃ ἁἁποίείας 

" Αἰίος ΒΙΙ. 119, ρ. 189. 

π9 Μέριμνα µία. (Ο9ἶβ]. μέριμνα πᾶσα. ργοοεάεηίὶ, γετς. 190, 2032... 
δΙ Αφ' ἧς, πειιροθ µάζης. Ἶια [ετο οαγπιίηο ργῶ- 90 "ος. δίο Περ. εἰ ζ65. Εάῑι. θεός. μι 

εδ θδηιὶ, Υους. 314, οἱο. 96 Στροφάς. Ιω (οιηῦεί, ϱἱ149 γοχ ϱΟΠδΟΠΔ πλά- 
δὸ ρα τετῶν. ια (Οοπύς[. 6 ροβιυ]αί πθ- νου. ορ. εἰ 665. ταπεινοῦ χόσµου τρυφάς, αὐ)εειὶ 

εευώ. ΕΙ, μηδὲν τῶν. ἀεερίεαδί[ὲε πιμπαἰ ἀε[ιείας. άιι. τ υφάς. 
86 ᾿Εκθράψει. 688. σε τρέφει. 4 Εἰσῆ-θε. Ίνα Ώεμ. Εάῑί. εἰσηλθες, ἔπφγέεδα εδ. 
87 ΙΟρᾷς. ὀ98. οἶδας, κοείἰ. Ιἰὰ (69 οαγπηἱπθ 97 Μένοιτε. δὶό (οἱδὶ. Εάἱ. µένητε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Λι ουΓα ϱµ πὸ οοπ)Πρῖς 4ΠΠΟΓ οογγαί ᾖ Β Μαγεοί ἀθοιις [οι ᾖοο, Ίάὰς ργα οι, ἍἊ- 
Ποῖη ο μαγο οἱ ογιά]γα, ἰιπο ἀρερίοῖ, Ἰπθάα εορία θδὶ οΡί!Πὶ, ᾖαιιά ροϊερίας ρἱωγίυπῃ ο5ε, 
Λο ργαιῖα ΙΌΟΓΗΠΙ (3π1 466ογ)α οοπδοσι ὃ Μυπάϊ ἀοἱοφ οι μοίαδιιο εί δργενετὶ», 

Εοὶ ε1ιὰ φο]ἱοἰιυάυ γ]άρᾶς υἱ Όδυιη. [η αΠοία δαποξυνὴ ἐπ αἀῑρίφ μοιῖου, 
Όδις ρείαὶ ρατυπι οἰδί, αγοἰαιὴ οἱ ο3δαίΏ, Ὀμοερφιε εμοτέᾶπι ρο[ρεξίη μα οµΠ) αηρεῖῖθ, 
Αυ Π9 ρογἱοιι{υσι [6οἱἰ Ἰιοφίΐς Μοςςίαρ Ναεία ροἱἱοΓθι! η1181) 119Γ05 Ίουυηι οἱ υγιις. 
Όι 6αχα ραος {απηθ[ῖοο ἠογθιιῖ ΓΟµΛΠΝ. Πευς, νἱτρίπες, (ογίδί!η ορρογἰπο]ηὶ θεμα», 
Τυ ρται]α Ἰφίοτύπι εμτρο πῖ] οομμ]δοι]φ. Ουι απιραζέυιις οχο ρὶὸ δροµδΗή1 αγἀδυίρας 
Νυοπ ρε]ος ανἰου[]δ, ασ αἱαμία νυιιφ. Όι ρμ]ογιμάἶιο 6] υ9 Ἱπδρεοία, η ρἱαᾳὶς 
Νου εἰ υἱ ολ 119 ἀαβοίοί οἱοὶ οι Π9. ῶΐοειίυις, (γααπιαί αγσαπ]9 Ὀοιι]θ. 
Το μιτγὶοῖ οοΓνεθ, ο6ὰ ογ6Π)0 οἱ Εἰίαπι. ΙΝ. ΑαΌ νΙπσινεν. 
γιάθδιιο Ἐ]ιουίαπι ογορίαιη πὺ ἶσιιο οἱ υε[ι]ς Ἱ ο. 
Ρα] [ιηόσιιο οἱ Πέβοτο οβνΓοβδΙΙΠΙ εἳ αἱβογ6ίη 7 511819 ἠπιεγρτοια. ὰ 
Ός, νίτρο, ἴδολς Ιιάμο ειπε πνάπι 66ΓΙΟΓΘ. Μ5 ρα1ίο αὐ ουμηῖ, νίτρο, δεά ροἱἱσδίσλιπι 
Ἀμιγίτο μωρι]ος ἵπ δοἡτμάἱρο εοι Όεις. Ουσ]ΐς ρυΐεα, πθο νίγοσυμὶ φαοπιρίδαι 



οι! 5ΕΟΤΙΘ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙ/Α. 
Ανδρῶν βοπηθὸν, μηδὲ τὸν σοφώτατον. 
Σὺ μὲν γὰρ ἁγνὴ, τὸν φθόνον δ' ἐγὼ λίαν 
ὅ Δέδιιχα, µή σε χεντρίσας δνσφημίᾳ, 
Λύσῃ τὸν ἁγνὸν ζῆλον οὗ στέργεις βίου. 
"Ολοιό µοι πᾶς ὅστις ἁγνείαν σέόων, 

| Τὴν τῶν ἀσάρχων ἀγγέλων παραστάτιν 
Σύνοιχον αἱρῇ παρθένον. Τί δεῖ πυρός : 

40 Κρείσσων πυρὸς σύ; πῶς δὲ τὸν χαπνὸν φύ-οις, 

Σαντὸν µελαίνων τῇ χενῇ γλωσσαλγία: 
Ἐντεῦθεν ἤρθης, παρθένε, καὶ ζᾗς ἄνω. 

Μάγα στενή σοι, χαὶ σχέπη τὸ φορτίον ; 
Ὃν μή ποτ αἰσχρὸν εἴνεχεν μηδὲν πάθῃς. 
45 Μηδ' ἀντὶ τοῦ σοῦ προστάτου δέξῃ τινὰ 

62 
Α Κοινωνὸν αἴσχους, καὶ βίου, κἂν ἁγνὸς ἡ, 
Μή πού σε Χριστὸς ὡς διπλῆν ἔξω βάλη. 

Ε’. Πρὸς τοὺς ἑν' κοινοδίῳ μοναχούς. 

Ε) μὲν δη πλεόνεσσιν ὁμὸν βίον αἰνήσαιεν 
Ἀνέρες ἠδὲ γυναῖχες, ὁμοφροσύνης ὑπὸ δεσμοῖς, 
Ἴλαον ἀμφὶ ἄναχτα χοροστασίης µεδέοντα, 
Σόμπνοον, ἰσοχέλενθον, ὁμώροφον εὖχος ἔχουσαε, 
ὅ Λώϊον. Οὐχ θέλει γὰρ ἅπαν χαλὸν οἷον ὀρᾶσθαι. 
0ὐδὲ Υάρ ἔστιν ἄρ.στον, ὃ μὴ χαλοῖο προέσχε. 
Καὶ στεινἣ φιλίη, βαι] χάρις, ὡς πολύμιχτος 
Βορθορέη. Κέλομµαι δὲ χαὶ ἐνθάδε χάσµα µέχιστον 

Ὑέτογυπα, υἱ αχλέοτσοπι, ποφιἰάσπι δαρίομἰβκίπιαπη, 
Ἑυν φιήάεπι επἰιη οβείς εδ: ἱηνίίαΠι ΑΕἰδιὴ 6Ο να]άὸ 
ὅ ΤΙΠΙΕΟ, Πθ ἰθ ΡΗΠψεης οδό απι ἱη[αιιία, 
Εκειηρυαὶ οβδίΑΠΙ ΙΙ Δ{ἱΟ ΟΠ νέος φιιάπῃ Απιρίοςἰοεῖς. 
Ρογυδς η λή ἔα, η Ωἱνηιῖς οαφιἰἰαίθιι οοἱομς, 
Οα5ηἱς εχρογιίαπι 4ΠσθἱοΓι]πι αδίἰίθιη, 
«οπίυρεγηαίθιη γἱ5 ωδογο νἰνρίπειν. θἱ οριι οβί ἱρπο Ἱ 
10 Τυμα ἱ{ρηε ομρεγίοι ο5 7 Ει φπομιούο (ή νἱιαυὶ5 
Τοηηεί {ρδ41) ἀεηίσιαιις ναι ΠΟΙΗΗΗΠΙ Ἰοααεἰέαίο ὃ 
Ηίμο δις 68. ΥἰΓµο, 6ἱ δΗ/ 51η ννὶς. 
γ]είυς (οπιΐς Ε0ἱ αἱ ο  ηιοί, 4 βτονο οηι.5 7 
Οµ0Γἱ1Η ολα, πλ πο ἑμερὸ αἁμίίας 
45 Νες Ρτο Ρ8ΙΓΟΠΟ 5υθεἱρίᾶδ φΙὐ1ά4Π1 
(Οομφοἑίδη εμτρίίιιΦἑηῖς οἱ νἱές, φαηευηνίς οβθία δἱβ, 
Νε {9 [0/84 ΟΗΠἱδές 181 ὀμρίίοσμι (υγας ο[ίοίαι. 

Ύ. Αά ΜΙΟΜάΕΙΟΣ  Ωιοπαε(εγ]ο ἀθφεπίες ". 

οἱ ΟΟΠΙΠΙΠΠΟΙΠ ρ]μγίυιις νἱέαιη απιοηί 
Υἱτὶ 40 ΗΗΗΙΙΟΡΟδ, οθοσν να διῦ νἰμομ]ίς, 
ὤτοα ργορἰνυπῃ Γόροπι «μογο ριδἰἠυηίθι, 
Ότπα πηεηίθ, 10 ἰήμύγθ, 6υύθι ἰοσίο ῥὶογίαπίος, 
ὃ Μείίυν Ἰά φιῤάεπι. Ου ἀφιά οί ργοἱαγυπι θ8ί, ΠΟΗ πια ϱοἶμηι νἱἀοτί : 
Νεηιο οπίιη ορίπ πι οδὲ, 410 ΠΟ Όομο ργῷσίαί. 
ΑΟ αημιςδία αληοἰξία, Ιου ὁδί ργα!ἷα, υἱ οἱ λος 
Ομ ναἰἀθ ρεγπιἰδια ο5ι. Ὑοἱο οἱ Ώίο πιαχἰπχα εὖαος 

Σ Ας ΒΗΙ, 47, ρ. 105. 

ΙΥ. 12 Ἐντεῦθεν ἤρθης. Ε [εττα οπὐάκεία 68, {η 
ὠσ[ὶς υἱνΐε. 

{5 Μάζα στενή. | ο8ι, Ρφίος ἐεηεπι ν]οέυπη, 
οἳ Ἱηάυιδηέππη, Πλ ΗΕἱ ουγ ένο ἀσαῦει. Μοχ 
ο βδηυ6ἱιΦ γοροΓίυγ Ρροδιηωέό ριαοούθμεῖ, γ. 

Ι7 Μή πού σε Χριστὸς ὡς διπ.1ῆν ἔξω βάΙῃ. 
Ηιηο νθγευπι πι. δυρρούἰανίί ᾖοπι γυθ οἱ [ωι- 
πο οὐ 4 Μυγαι. ραρ. 194. -- Ὑερείοπί υιοἰτὶ- 
ον αὐ ἰάλυυς Ἠλμι Πο]1οἱς ἀοφοτίριπιη. (Ολα κυ.) 

γ. Τιτ. Μοναχούς. Τοκ ἰίία, ἱπηυίί Ον νεβαίες, 
εκ ιδ δειμιοςῖθ ορνἱ ουγεμκίί. Νο οµί1 δοἱοί (Γ9- 
6οτίυ6 δὶο γοσασε 608 ΙΗἱ 6ΟΙΗΗΗΗΘΙΗ νἱέαι δαμοιἶς 

οχογε]ῖς ἆμουηί, ϱθἆ µιγάδας, Μοιδομὶ γ6γο Εδἰ 
δο[ἱιαεἰί δαηίέ οἱ οἱόθιοι. 

ϐ Προέσχε. Ἱηι. (οἱδΙ. ὑπερέχει. 
Ἵ ΙΠῃο-ύμικτος, ῥθγπιῖεία εἰ νγοπίσενα. 
ὃ Κέλομαι δὲ καί. δὶο Περ. 992, αιὶ πιοχ ϱτο 

χάσμα αεί θαῦμα. Ἱπι. Οοἱδί. Κελεύω δὲ ἓν τοῖς 
χοινοδίοις µέγιστον χάσμα εἶναι, καὶ τεῖχος ὥσπερ 
διεῖργον τὰ Υένη διακεκριµένα ἀμ'ρότερα, ἵν᾽ ὧσι ἀπ᾿ 
ἀλλήλων ἀνέρες χαὶ γυναῖχες, χαὶ οὕτως εὐσεθέον- 
τες ὅμοιον χλέος ἔχοιεν. Τοίο αμίει ἱπ εδμοθ]έε 
ΙάΦΙΙΗΠΙ έ5νε ὑπιεγυαίίμπε, εί φκαεὶ πιτωπι μὲ 
ΜΙΓΜΠΙΦΝ6 κε ἀἰθετεμ εερατεῖ, ία νι α 
ἑμοίσειε αἰ. ιο ἑ εἶπέ υἱγὶ εἰ Πιμ(ἰέγος, εἰ εἷς ρί(αἰευι 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Λάπιϊτίο ἰοοίο, (ο μὲ ]ανοι, «ορΏπη [οί 
Τη πΑΠΙ(ΙΘ φυαιωγὶς οαδία οἱς, Ι1νου (81Η 
Τογγοί, ΠΙΑΊΠι ηο ἀοίθουθ οοιμ[θί Εἱ, 
Φεἰιπιφυο ν]ν ἀείθαί, 4010 αιρίοςἰογὶδ. 
ῥύτοας νθίέηι, αἱ, οβδιἰἑαέδιη ἁ πιω οοἱ(θ, 
(11Πυποσι Ἠαῦογο νἱς ἀθίπίὴ εµπη νἰτείης, 
Οι ϱ4Γη6 ναιής 4ηρείἰς αθἰαι. Τι]ή 
ΕΙήλιὰ φυἱά ορυ8 ε8ι} Νοη έἴτηθἙ Πβπηιμασι Ἰ Ουἱἆ 
Ειιαίθσιιο [ριια" ρασγυ] ος ΠΙΗνατὴ ϱΓάνεη Ἅᾖ[αεί ο 
Ε]αια ος ἰδίῖηο, νἱερο. διΙΓδΙΠ) οἱ γἱο(]ίᾳ8. 
Ενι ο ουτία, ἴ6 ᾳγανὸ θἱ ρω 116 ργρηί! ὃ 
Πας (τρο ρτορίος, γίγρο, ηἰἱ αἡπιιφθςίὶς : 
Φυοίυπιαυθ νυν ηθιπίπρη:, θὲ ἐιγρὶς ργου»!, 
θυωτὶς ραίγοµιη πι 1]. δενο ρυεἷν, 

Ώ Νε [ογιε ΟΠγίείνε, μι: ἀοίοξαπε, γεερκαί. 

Υ. ΑΌ ΝΟΚΛΟΒΟΒ 1Ν 60ΕΚΟΒΙΟ ΡΕΟΕΝΤΕΡ. 
(Β{{1ἱο ἱνιεγργεία.) 

δὶ φοοΐθτη γἱίατα δεσ 5 οοἰ]αιάδί µίογησο, Ίφνο, 
Οσο] υμοείθαιιθ «ὐἱθης ἁαπὶπιϊο Ἰλοηηπηναιιδ Όσυπι 
πα Ιιαυίέοῦ, νίεφα6 γἰλίη ργδάἰαέας ϱι ... 
Ποοιίης 4 Γιογίὲς παιῃ τίς οἱ ν 
Λι : οχἱπηίυπῃ πιθγ]ίο Που 88ο 
Οιιοά ποι ριυἱοῦταω αἰᾳμίά: α 

Ραγνοφιο απι]οἶεί θεξ 4ΗΡ 
Γι εοείτα Ιμιυ]οβία μἱμεία α 
Λαὶ ἱμίορεσοίαω σφι 



645 

Ἑστάμεν, ὣς χξν ἕωσι διασταδὺν εὐσεθέοντες, 
40 ἸΑνέρες ἠδὶ γυναῖχες, ὁμὸν χκλέος οἵην ἔχοιεν. 

0ὐδὲ γὰρ οἰοθίοισι µόνον φθόνος, ἀλλ ἔτι μᾶλλον 
Πλειοτέροις, πλείων τε χαχοῦ µόθος. Εἰ δὲ χαὶ οἵος 
Ναιετάειν ἐθέλοις Χριστῷ ξνυνούμενος οἵῳ 
Καὶ τὸ φἰλον’ πάντεσσι δ' ὅμως δέος, ὥσπερ ἔμοι χε, 

4ῦ Δυσμενέος τε πάλης, χαὶ πτώματος οὑλομένοιο. 

(’. Εἰς σωφροσύγην. 

Καλὸν γάµῳ δεδέσθαι, σωφρόνως µόνον, 
Πλεῖον νέµοντα τῷ θεῷ σνυσσαρχίἰας. 
Κρεῖσσον τὸ δεσμῶν τυγχάνειν ἐλεύθερον, 
Τὸ πᾶν νέµοντα τῷ θεῷ καὶ τοῖς ἄνω. 

ο. απΕαυΒΙΙ ΤΡΟΙ,. ΟΛΗΕΝΜΙΝΌΟΝ ΙΠΙΒΕΑΕ Ι. ΤΙΕΟΙΟΟΙΟΛ. 11: 

Α Ὁ θεὸς μὲν ἄδυξ, ἀγγέλων τ᾽ ἀσαρχία" 

Ὕλη δὲ συζυγής τε χαὶ πλήρης φθορᾶς. 

Γάμος µέριμνα συζύγου χαὶ φιλτάτων" 
Τῇ παρθενίᾳ Χριστός. Εἰ γυνὴ θεῷ 

Ἴσον φέρει τι, χαὶ γάμος λυτῷ βίῳ; 
10 Εἰ δ' οὐδὲν ἴσον, οὐδὲ τοῖς βίοις ἴσον. 

Μὴ τοίνυν, ὦ τεχόντες, ὑδρίζοιτέ µε, 
Γάμῳ περισκιρτῶντες, ἀγνείᾳ δὲ µἠ. 
Γάμῳ δίδωµι, τὴν ἀγνείαν λαμθάνω. 

Ἁλλ' εἰσὶν οἳ πεπτώὠχασ᾽' ἀλλ ὅλοιό µοι, 

15 ΜΗ τοὺς ἀρίστους ἐχλέγων. τοὺς δ᾽ ἀσθενεῖς, 
Οἱ μὲν γὰρ αὐτοῖς αἴσχης. οἱ δ ἡμῖν χλέος. 
Γη δ' οὖχ ἀροῦται τῆς χαλάζης εἵνευα, 

[πιοτοθάστο, υἱ ἡ[ίο δοραγα(ἶπι ρἰδίαίθιι οοἶδηί 
10 γἱτὶ 4ο απι/Ίεγοδ, 30-οπιπλΠίθ ἑαπίυπι οί ἰπίοτ 605 ᾳ]ομα. 
Νοη θηίιη 118 (Ηἱ1Η, φυἱ οἱ γίνε, θεὰ {ίδ οἴἵαιη πιλβὶς ααἳ σι πιυ]ῖ5, 
Πηβίαί ἱην]άϊα, μιδ]οΥφτὸ μια]! ηροιθ. (αοά οἱ δοἱις 
Παβίίαγο νοἰί «η δυἱο εομδιθίιάίηοπα αῦους Ο)εὶδίο, 
980 4897 Ιά αιοφυὸ πεὶ οδί ργαίη ; οϱὰ {ΑΙ ομμηίέμις, αἱ οἱ παἰ ή, αἀθσὲ (ἶπωοτ 

Μονές ρΗρο οἱ οχἰα1ἱ9 γης». 

«ΥΙ. Ρε ρκάϊςί(ία «. 

Βοπιπι εδί πρ Πρατὶ, πιοίο οαβίο, 
Ει Γ- ἀείυτ Ώεο αίιαῖῃ ου] βίο. 
Με ἴυς γ]ηου]ῖς 9β86ο Πυθδρυμὴ, 
Ει ἰοίυπι (γίθτε Ώ6ο, γεὺισφιιο οΦ]θαίιῖρις. 
ὅ Όους 4 ιο 0ου ο6ί, ἀηρέ]ογυπηθ γἱία οΦ1ονβ; 
(4664 ν6ΓΟ πιο ο6 65ί οοππυ Πα 6ὲ ρίθιμα οοσγγηριἰοπίφ. 
ὡωπ]αρίαπι ο οἱέάπα ο8ἱ 49 ϱΟπιρατο οί τεῦις οἰιαγαδηίς : 
γτρἰπ]ίαι! Ομεΐδίυς ου οϱι. οἱ (οιηΐπα ου Όρο 
Ανηυαὶο φιι]ἀ παῦ6έ, οοηπυὑἶμνη οἰῖαα ἠναἰνδί οπή δο] ία νἱ 
10 δίη αιιίθπι ΠΠ! Φηυ1ἱ6, ποσ6 ἵη ν{εῖς οϱἱ υἱία ρατίτας, 
ΝΑ ἰβίίυτ, ο Ραγθηίθς, ορργουσ]ἰς 16 αθὶο]αέής, 
(οπ]υρίο νο[ιριαἰοι εαρἰοπίθς, ππἱπἰπῃθ Υοζο Ριιτὶιηίο ν]ίᾳ. / ἂν Ρ Ρρ Ρ 
έσπηα ϱ οοποθάο, οββεἰΔίδιιι αιπρἱθοίοῦ. 

Λί ουηί, Ἰπᾳαἱ6ς, αἱ οχοἱάθγυπί : ρογθαί ποὶϱὶ, 
15 Οι] που ορΏίιηο βοϊμὶ!, οὐ Ιπῇγιμοβ. 
Ηἱ οηἱπῃ ἱρςίφ δη! ῥτουσυιη, 1Ηἱ γέγο πυδὶς ἆθευς. 
Ναπαυἰά ἴθγγα ποιι ἀγδίυς ργδά]ηίδ ϱα»8, 

“ΑΙ ΒΙ]. 16, Ρ. 115. 

δοεηίέε ἀέεμς Ιιαθεαπί εΟΠΙΠΙΜΠΘ. [μάς Ἰφιιδί ϱγο- 
Ροβίέωιη (γομογίἱ ΠΟΠ [μΐἱφ6ο, ί μοι ο 
γἱγὶ ἱη θοθιὴ πιοηαρίθΓίο ΠυΠ οοηρτοραγομίυς. δ1ι- 
οί δοἰυπιιηοίο 6056 α 66 ἱηγίοριῃ βορανατὶ, Ἠθ 608 
Ρτεπιαί ἱην]όία, εἰ αἷ]α πιαἰὶ α1ιδα δυυτοραί. ἵ οά)ὲ. 
φθθκί δέ. 

{6 Ευνούμεγνος. Φἱο (Οοἵδ]. Εδί. ξεινούμενος. 
γΙ. Έιτ. Εἰς σωφροσύγην. δι. Ἑὶς παρθένον 

ἑτέραν, αά αἰίαπι υἱγφέπεπι. 

ὃ Αγγόων τ ἀσαρχία. [ὰ δεί: ΑΗΦΕΙΟΥΙΗ οἶ(α 
επἰεθε. ΛΙἰ νεγίυπι : Εἰ απρε[ὶ εάΤΗΙ δΗ1Η8 εαρεγ- 
ος. 
ὅ Εἰ γυνὴἡ θ.ῷ, ἰά θε, ΦκαΜΙΜΙΗ ἰπίον 6 γέείνπι εἳ 

[επιῖμαμι ἱμίθγεδί, ἰαπίαπι οιἰαμι ἱίαΥ εοπ] πα αι 
οἰίαπι εί εα[θεπι. 

15 Γάμφ δίδωµι. Ἰά οςὲ, εοπ/ηρίο αἰἐμπὶ, Ρεν πιθ 
[ἱοεξ : ουπεεάο υοῦὶς παρίίαε :πεἰδ εαεἰἰίαίοπι υἱπάϊευ. 
Κανοί ο04. Υὰἱ. γάμον δίδωµι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Πἰκιϊπειίς Ι1ἱ υἱ ἆθᾳαπί ας δεάίριις 119, 
δίο(ις ρίαιη νἰίλι οἱμηλί ου1ῃ ἰαμάς δδη μα 11. 
οοἡναρίς οιοηΊηι ο δοἱῖα νου Ιπίφυυθ 
Ευλέμοί, ἱ Ημ]ίο μναρὶς 6 φιιοβ γἱέὰ δοὐα]ἰς 
Οιεείαίς ρνηνίος παιισι6 Ιδίοῦ ρυρπα [αἱ1ραί. 
δίην Πὶδὲ ο ΟΛνγίδίο, νὶφ ρίαπθ νἰνογὸ δοἵ15, 
Ιά (υοψὸ μηἱ ργαίυ θδὶς μιθί5 ἂἲ οΟΠΙΠΙΙΠΙ8 

[αέπίδηυθ, 
Ε μι ηὶ, δι, 11ο Ἠοβιὶ ἆμτο Ίη οθγίδηι]ης οὐ! 
Ρεπορίίοθαὸ τυνηέ ἑοιευτοβί 44 ἰαγίαγα Ὀἱ{]9. 

νι. δε ΡύρΙοιτιΑ. 

(1εν. ἱεγργείο.) 

ΒοπυΠ) Ιρλεὶ πυρί(ἱ8, οᾶδίθ πιοάρ, 
Ώουηήσο ρἰἱυφ ἆθ8, ἠµ454 (οτο οοππυυ!ἱ : 

Β Αι ργῷφίαί 9556 Ιρδγυπι νἱης]]θ ί8πιδη, 
Ὀουαιο ἰοίμ!η, τθριι οἱ διιροΓίβ, ἀ9Γ6. 
Εδί πΙοῦ Ἰη]χ, αηπείμδ ηοη οδὲ 6.0 2 
Δί ουπ]ηροία Ια0ἱ9 οἱ Ρἱοπα οδί ἢιγ/ο. 
Ει οιιγα ρτοίῖ8 εἰ οοπ]αρὶς εδἰ πυριίἰς : 
ΑΙ ουγα Οισίι! ου) υ]. δὶ Ρας Ώου 
Ενὶ υχουγ, οδί µας εφ υἱ γἱίῷ (ογι!β. 
δίη ΡτοΓευ5 ἱπρας, ΙπΠρᾶΓ66 νὶιᾶ φµοφ.9, 
ΥΟ08 61βο, ῥαίτεβ, πο ργοβγίς πιο αθρετρίϊθ, 
Τήᾳ8 δεαιιθµίος, ΠΟ ἰουἱ νἰέαιῃ ἱηςδοίαι). 
Τοτο ρυδιοἰιίαπα }η1ᾳα]ἱ ἆο φι]άθπι, 
ΑΙ ρυγ]ιαί(ς Φρ]ίυες ολγμιη! ἀεοι». 

Λι οογγυσγιηὲ, ἀἰχοςίδ, ηιιἰἀδια. λ]α]ο 
Τιρὶ αἷι. Ιοσίφ φμἱ ἀουίίθβ, ιοι ορίίμιος. 
ΠΙΙ ῥτοῦρύὴ διµιέ παν φἳυἱ τί ποὐής 4ος. 
Ώϊταιηπο ρτορίος ᾳ’ἁπάζοπῃ (οἱ 105 «οἱ, 



οὔ ΘΕΟΤΙΟ ΠΠ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΠΛΙΩΙΛ. 

Οὐ δ’ ἀμπελὼν φυτεύεθ) ; ἡ θάλασσα δὲ 
"Ὅρμοις δίδωσι πάντας οὕσπερ λαμόάνει; 

90 Τί µοι τὰ πήῤῥω: χειµένῳ δ' Ἑωσφόρῳ 
Μὴ συγκατενέχθησαν ἀγγέλων χοροί ; 
Τί δ, οὐκ Ἰούδας ἣν φονεὺς τοῦ Δεσπότου, 

Ἁλλ' οἱ μαθηταὶ δόξα; Τοῦτο δ᾽ οὐ σχοτεῖς, 

Τοῦ σοῦ γάμου τὰ δεινὰ, καὶ μοιχῶν χλοπὰς, 

9ῦ ἙἘξ ὧν τὸ φίλτρου, χαὶ γένος νοθεύεται. 
Ὑφοῦ βάδιξε, τὸν φθόνον δ᾽ ἕα κάτω. 

"Ἀγνευε πᾶσι, παρθένα. Χριστῷ µύνῳ 

Νύμφη, χράτει τὸ κάλλος ἑσφραγισμένον. 
Χρηστὸς µέν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ζήλυν πλέως. 

50 Οὐδὲν δυσειδὲς, οὐδ' ἄκοσμον ἐκφέρει. 
Ἑσθήτι χήσµου χόσµος ἡ ἀχοσμία, 
θρύψιν δὲ φεῦγε, χαὶ ταπείνου τὰς χλάσεις. 

Α Μὴ τὸ βλέπεσθαι τῷ βλέπειν θήρενέ µοι. 
Σώφρων βάδιζε, χἂν ἀναστρέφῃ μόνη’ 

δυ Κλεὶς ὡσὶ χείσθω. μηδὲ πορνεὺοι γέλως᾽ 
Πλεῖστον παρειαὶ, χαὶ γέλωτος ἕμφασις, 

Θυμὸς, μέθη, δαίµων τε παρθένοις ἴσον" 
Πάντων δὲ χεῖρον πλησμονὴ γαστρὸς χάριν. 
Εὐχαῖς τὸ κάλλος εἰχέτω χἀγρυπνίαις. 

40) Σύνοιχον αἱροῦ μηδ ἀδελφὸν ῥᾳδίως. 
Ἐμπεπύρευμα (8ἱ0) τῆς νόσου τί δεῖ βλέπειν 
0ὐδὲν τόδ' αἰσχρὸν, πλὴν µόνη μνήμη χοός. 

Πατὴρ μόνος σοι, χαὶ θεὸς πιστὸς, νέα" 

"λλλοι δὲ φευγέτωσαν, ὡς θῆρές ποτε 

4ὐ Τὸ Σινὰ, πλαξιν ἐντυπουμένου νόµου. 
"Αψανστος ἕστω προσφορὰ χλὶ παρθένος, 

Ἡ μὲν βεθήλοις, ἡ δ ἁπάντων ὄψεσιν. 

0 

Λι γίηθα Ἠοη δογ/έιςὸ Νιπαιι]ἆ πιδτΘ 
ἵπ ρογί9 ἀεάμολί ο1ΠποΒ 4ος δμβοἱρίί ὃ 
30 Οιίά πι! Ἰοπρίηφιια «ΟΙΗΠΙΟΙΗΟΓΑΓΕ 7 ΟΗ1η {,οἰ(ο βρεις ὁ5ἱ, 
Νυποαυ]ό η] ἱαρςί δ0Πἱ ΠσΘΙΟ ΓΙ οἶνογι ὖ 
ΘΟιιά αμίθπι, 8η ΟΠ διιάας [ιξ ἐπίαρεπιμίος Βοπηϊπὶ, 
Ο8ιοτί νογο ἀϊῑδοαιρι[ἱ εως ρ]οτία Ἡ Ποο νοτο οι βἰιθραΐς, 
Τι οοπλυυ]ἱ πιαία, οἳ αὐμἱίθγογπῃ (ωτίη, 
90 Ουἱῦιιδ 4ΠΠΟΓ οἱ δομο]ος αάπ]ιθιίηα εί. 

ιυλ]ιηὶς ργιάσγς, ἱην]άΐαιη τεἰίησιιθ ἀδωρθυμη. 
Ρωτα οἱ του ΟΠΕΡΑ, νίτρο: Ομεὶδίο 9οἱἱ, 
ΨΡΟΠΘ4, δΕΓΥΑ {μαπι ρε ηυάίπεηι ομνἰκηδίαπι. 
ον εη»146πι Ὀδηίκιιις εβί, οἱ ἱάρίι αοη]αξἰοπο Ρίοηυ». 
ϱ ΝΙἰ ἀοίωτιηο, Πθυιὸ ἱπάθουσιιπι οβει,. 
Ὑδρίοιη ἰπάτιοτθ, οι]1ι9 ο) έ1ιΦ δῖί 6996 δἰηε ουἱει. 
Μοιεειη [ωρε, ἀθρτίηιο [γαείο 6ἱ Ι45δοίνοβ αμοἱβ. 
ΝοΙΐ, υἱ «ρεοἰθΓῖΒ, γἱάεηάο {ρθα νεηρΓἰ. 
Ρυάϊες Ἰποθάθ, εἰϊαπιςὶ θοἷἱα ἱθομιη νογρυτίς : 
198-486 ὅδ (αγὶ μτεος οὐὑκεγαπίεγ; ο Ργοσᾶς οἷί γἱσιθ : 
ἱεγυτπφιο 6η δυπί εἰδιι ἱπά]οίιιπῃ. 

ρα, οὑσιείας θί ἀπδιποι γἱγρϊηίθιις άδπι δη: 
Οµμιπίυπι αιἱεπ) το ροδδίπ)α εδί, Γερἰοιἰο ρυἱ ργαιἰῆσαμς. 
γεβυθίας [ογπις εεάαί ρτευίθιις οἱ ρεγνὶρἰ]]ῖς. 
40 Οομιιδογαίοιὶ θηλ {8η ΓΓαἱγθιη αὐπιϊίίας [αοἱ!ς. ' 
Εοπ]ίοσι ππυγρὶ (αἱ αι µθοθθδο ο5ε ἑηθυί Ἱ 
ΝΙΠΙΙ ηαἱάομῃ {η Ώου ἔμτρε, Υδγ Ημ ηθη φοἱα γοςοτὰμείο ριι]γοσί6 ρογἱου]οβα. 

Ραιετ ευἱυς εἰ βίὶ, οἱ ΏΌυιις εἰς, ο ριιοίία, 
(εειοτί Γημ]αμί, δἱοιί οἱἵπι υεβείσε 
45 ΝΜηίοΠι ΦΠΑ, ο1) ες ἵῃ (20ιΗἱ9 οἱ ὑογοίις. 
Ιηιαοί]]ος δΊΏί νἰοίιπα οἱ νἰγρο, 
Για η ἱάθπῃ ργου[αμίς, ἔυς οιμμίωπῃ οειι]19. 

6γοςς15 περί, φες ἱπιπιεΓίίο. Βα016 οδί δυαιμίίνε ὃς, 
ες, ος. 

ου Τῷ β.1έπει». ἵια Ἰοσεπάμιη νἰάδίες. ΕΙ. τό. 
04 Κᾶν. Φὶο πιεῖτις Ἱορίέμγ. ΕάῑΙ. χα[. 
41 ἘΕμπεπύρευμα. πι. ὑπεμπύρενμα. 
42 Χοός. Υαι. Χροός. 

9) Κειμένφ. Ἱάετη αγριποΠΙΗ ῥργοδουιἱ τής στο- 
μυσίιι δύμΓΑ Ρροθ!η. 4, νους. 079. 

20 Νοθεύεται. Ὑπὶ. µοιχεύεται. 
9) Χρηστός. Μειάυςε εὐἰι. ΧἈρ/στός. 
54 Εσθῆτι κὀσµμου κόσμος. Ῥεεϊ πιιάαπα 

ΕΙ αἰί ἔρεα ἱπυενδίας. Ἐο Ἰοοί νοιδι αἱ]- 
(1οπι ἀοσίάυγαί Βἰέας, αιἰ νἰέυὴ αἰφιιοά η τετὺ18 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ὦ Ορρίες ν]ἀεπάο ρτορδρἱοἰ. 4Γ68819 ἔιιιις 
Ριάειιβ 65ἱο, ἆθμετό οἱ 5οἱᾶ θχροίο. 
(ΙαμζαηίάΓ 41169, δι Ργούασ τἶδμς ῥγου]. 
δαἱ ο5ὲ δΙµΘΓηήΙιο νοἱ ἰονίς γἶδις ποίη. 
ῥαι τα, Εαος 15, εἰ Ὀιίαη σιιηί νἰνμὶη]. 
Ρε]ου βαἰυγίς νεπιτὶφ οδί Ἠἱ οηιΠΙὈιΙΑ. 
(εύαι νομιιδία6 γἱρἰἡἱ9. ργοοίθας ᾳωοπιιο. 
Μροἱππφυ9 ἰουεὶ [8616 6ο [Γαίγεη) 64Ρ6. 
Ῥροείατο πιογὺὶ [οπιἱίοπι αιἱά αἰι]ηθί 3 
Νοη οδἰ φιἰάσπι νου [Φάνη : αδὶ Πθηηοσία ΡΟΓ6ἱ1131ΐ 
γα ςοἱα. Ραιγὶ οεαἀθ ἴο ϱοἱ1, οἱ ῦοο. 
Ευσίαηψί (αἱ οἶίπι Ὀθδίϊ9ο πιοπίεῃι δἱΠ4, 
υηι Ἰεχ ἰαυδ[116 5οιρεγοίιιγ) ορου]. 
[ηίλεία οἱηί μαο, υλο 1, οἱ ντρο;: πιᾶπυθ 
Ευβείαι ργο[κηας 11]. νίδεαπι ο οπΙΠίυη. 

Φοτίηυο νἱιῖς, ἁθθιπίε 1 Ουἱἀ 1Η οςί 
Ροπίιφηε ευμοίοφ αρρἰἰοαὲ, φ1105 αοαἰρί! ᾗ 
Πουρίπφυα ν6γο φιά βθ ος ὃ οι ΡΟΑΡΙΙΟΓΟ 
Ὀιτυπι απροἱογιὴ δηέ δἱπιι! )αρσἱ οἱιογί 1 
Ολιιίά 2 Νοηπο Ομτῖςιί οαγηί[ος Συψας ογαί 
Αροςιο!ὶ νοιο ἆεοιβ Σθὐ1ῃ ]α01 πιαἰα 
Τυ πυριλάγαίη οομ]ία8, Πιγία οἱ ἰογί, 
Αάπιιογαίας ϱ16ἱ8 4Ώ105, οἱ φμεῖρ ρεπιςἳ 

Ιηπεοάθ ΓΗ 5 [νου αἲ Ππυιπὶ οοτνυαἲ, 
δἱς ρηγίο αὐ οπή νἰνβο, δἱς οί Όεο 
Όροµδα, ἱομθοβδ1θ οομάἰέωι Γ0ΓΠΙ20 ἀθ6ῦδ., 
Ποπίσιιις Ἱ]ίο οί: δίυδης 26ἱ0 ἔ8η]6Η. 
Ώυίογιιθ 56οµΗ1, {ωγρο γα] ἀε[ετί ηἰ]]. 
6ατατο ο δἷι εἰ οί ου/]έαβ, Γαρο 
Εσι πιο]] ᾳἱἀφιιλά, οἱ πἰπιὶς [γτασίαπα, πεηιό 
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Ἑστάμεν, ὥς χὲν ἕωτι διασταδὸν εὐσεθέοντες, 

40 Ανέρες δὲ γυναῖχες, ὁμὸν χλέος οἵον ἔχοιεν. 
0ὐδὲ γὰρ οἰοθίοισι µόνον φθόνος, ἀλλ ἔτι μᾶλλον 
Πλειοτέροις, πλείων τε χαχοῦ µόθος. Εἰ δὲ καὶ οἵος 

Ναιετάειν ἐθέλοις Χριοτῷ ξυνούµενος οἵῳ 
Καὶ τὸ φέλον' πάντεσσι δ' ὅμως δέος, ὥσπερ ἔμοι γε, 

45 Δυσμενέος τε πάλης, χαὶ πτώματος οὑλομένοιο. 

(’. Εἷς σωφροσύγην. 

Καλὺν γάµῳ δεδέσθαι, σωφρόνως µόνον, 
Πλεῖον νέµοντα τῷ θεῷ συσσαρχίας. 
Κρεῖσσον τὸ δεσμῶν τυγχάνειν ἐλεύθερον, 
Τὸ πᾶν νέµοντα τῷ θεῷ καὶ τοῖς ἄνω. 

». απΕαυΜΒΙΙ ΤΡ0Ι,. ΟΛΕΝΜΙΝΌΟΝ ΙΙΒΕΑ Ι. ΤΙΕΟΙΟΟΙΟΛ. 1 1: 

Α ὃ θεὸς μὲν ἄξυξ, ἀγγέλων τ ἁταρχία' 

Ὕλη δὲ συζυγής τε χαὶ πλήρης φθορᾶς. 

Γάμος μέριμνα συζύγου χαὶ φιλτάτων: 

Τῇ παρθενίᾳ Χριστός, Εἰ γυνὴ θεῷ 
Ἴσον φέρει τι, χαὶ γάμος λυτῷ βίωῳ' 

10 Εἰ δ' οὐδὲν ἴσον, οὐδὲ τοῖς βίοις ἴσον. 

Μὴ τοίνυν, ὦ τεχόντες, ὑδρίζοιτέ µε, 
Γάμῳ περισκιρτῶντες, ἀγνείᾳ δὲ μή. 
Γάμῳ δίδωµι, τὴν ἀγνείαν λαμθάνω. 

Ἁλλ' εἰσὶν οἳ πεπτώχασ᾽' ἀλλ ὅλοιό µοι, 

15 ΜΙ τοὺς ἀρίστους ἐχλέγων, τοὺς δ᾽ ἀσθενεῖς. 

Οἱ μὲν γὰρ αὐτοῖς αἴσχης. οἱ δ' ἡμῖν χλέος. 
Γη δ οὑχ ἀροῦται τῆς χαλάζης εἴνενα, 

Ιπίργοράστγο, υὲ ἰ]]ίο δοραγα({πι ρἰθίαίθπι οοἶαπί 
104 Υἱγὶ 8ο Πιμ6γο», Ά0-«ΟΠΙΠΙΗΠΙΒΦ (ηίμπι δἷί ἱπίογ ϱ05 βἰοτία. 
Νοη δηίη [ἱδ (Ηἱ 001, ϱἱ οἱ γίνει, 96ᾱ {ἱθ οἰἵαιι Παρί αἱ ουσ πιυ]]ς, 
Ἰηδίαί ἡηνίαία, Μιο]οΥφ1ο μιαἰὰ Ἱπρειυβ. 0ο οἱ δοἱας 
Παβίίαγο νοἰίδ «ὔ1 δυἱο εουδυδἰλάίποπι αῦθιις Ο)εἱρίο, 
ἆθη 387 ἰὰ αιοψυὸ ημῖ εδί αγαη ; 66 {4116 οµμίδες, υἱ οἱ παμί, αἀσδί (ἶπιοτ 

0 νε ρυρη οἱ οχ]ναἱ19 της». 

ΟΥ. Ρε ρκάἰεἰ[ία α. 

Βοηπιιπι ο8ί πυριϊἰΑ Πραγί, πιοίο οᾶςίο, 
Ρι ρίυς ἀείι Ώιο αι)! εοη]υμὶο. 
Μοϊίυς νγ]που]ὶφ 9889 Ι0θγυπι, 
Ει ἰοέσηι (εῖιοτο Όεο, γοὐιισφιιο οΦ]θρίιίρυφ. 
ὃ Ρευς α εομ]μρὶο Ιωεγ οϱὲ, αηρείοσυιπααο τὶία ε]οῦς: 
(Γ4β84 νεγο πιοῖος 68ί ΟΟΠΠΙΡΙΙΙΗ οἱ ρίεμα οοσγυριἰοπῖς. 
ὡοπ]ισίυπι φοἱἑἱοἱέπ οδἰ 9 ϱοπΙρᾶΓθ οἱ τοῦιις οἰιατὶσσίηῖς : 
γιτρϊπιιαιϊ Οσίθίμθ ουγορ θϱί. οἱ [επη]ηᾶ ου Ώδο 
Ανηυαὶο αλά Ναῦεῖ, οοπηυυίαιη οιἶαπι Ὀαῦοί οι πῃ ο] νἰία 
10 δἱπ αιίεπι ΠἰΠΙἰ Φηι4ἱ6, ποφιιθ ἱῃ τίς οδί υἱίὰ ρας]]ας, 
ΝΑ ἰᾳίίως, ο Ρ8Γε8ΠίΘ6Β, ορρτοὺυσῖς πιο αβὶοἰαίίς, 
ο. το]ρίαίδιη οδαρἱεπίθΘ, Ππἰπιθ Υ6το Ρριε]ίαίο νἱί. 
σπα ϱ οοποδόο, οαβΜἰαίδιι αιπρὶθοΙος, 

Αί δυηΐ, ἰπᾳἱθΒ, ᾳυἱ οχοἰἀθγυπί : ρογθαί πι], 
45 Οἱ που οριίιπος φοἱμίί, θὰ ἰπῄγμιοῬ. 
Ηἰ οπίπι ἱρδίφ δυπί ῥτοῦρυία, 1 γετο ποδὶς ἆθοια. 
Νυπαιὶά ἔδγγα µου ἀΓαίμ) ϱγαιάπίς οα 1, 

Σ Λία ΒΙ]. 16, Ρ. 1715. 

δοἱεπίεε 4έεμδ Παθεαπί εοπιπικήθ. [πάς [φιιοί ρΓο- 
Ροβίέυιη (τορουἱ Ποπ [μἱ6, ιν μεις ο 
γἱγὶφ ἱπ θούθιη πιοπββίθγῖο ΠυΠ οοηργοραγδμς. δη- 
Ὀδί βοἰαηιιηοιο 9056 α 66 ἱηγίοριῃ δεματαγὶ, 6 608 
ρτεπιαί ἡηνίάία, θἱ αἱ]α πια] 4δα δυυγεραί. Ἶη οὐ). 
ἀθθβί δέ, 
45 ξυνούµμεγος. δὶο Οοἱεὶ. ΒάΙί. ξεινούμενος. 
ΥΙ. Τιτ. Εἰς σωφροσύγην. Ὑάὶ. Εἰς παρθένον 

ἑτέραν, αά αἰίαπι οἱγφίιεπ. 

ὃ Αγγέλων τ' ἀσαρκία. [ὰ ὁδί : ΑΠΦΕΙΟΥΙΗ οἶ(α 
ειείεθε. ΛΙ νερίυπὶ : Εἰ απρείί εαγΗΙ εμέ εχρετ- 
ί6ε. 

δ Εἰ γυνὴ θ)ῷ, Ἰὰ 68ὲ, (καί πο Ογἱείνπε εἰ 
[επιίμαμι ἱπίεγθδί, (απίπι οιίαμι πε εοπ)βαί αι 
οἶίαπι εἴ εα[ΐθεῃι. 

1ὐ Γάμῳφ δίδωµι. [ὰ οί, εοπ]ωφίο αι ἰπὶ, Ρεν πιό 
[ἱοεῖ : ουπεεᾶο υοῦἱς πκρίέαδ : πεί εαε(ἰίαίεπι υἱπα]ευ. 
Κανοῖ 06. Ύαΐ. γάµμον δίδωμι. 

ΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ, 

Γἱδιληειἰς ἰΠ{ μἱ ἆθφᾳαπί αὖὐ δοἀἵυιις ία, 
δίοφυε ρίαίη γἱίδιν Μη ἑ αυτη Ιαιάς δεηυδυἱ.γ. 
9ο)ἱνΑρίς οἱομΊηι οη δοἱἱς νου ἰπίααις ' 
η ἑμοί, αἱ γ]ίο μιλμίς Ἰὶθ αιιοβ υἱέὰ 5ο α]έ8 
ΟΙΗεείαίς ρνανίογ παιιηιθ ἰδίοβ Ρυρπα [αἱἰραι. 
δἱη, Εἰδί ου Ομγίδίο, νἱ ρἰαμο νινθγὸ βοἱα, 
Ιά «υοψὸ μηὶ ᾳγαίυ» θοί; μιδίς αἲ οοπιηιηῖθ 

[υετΐδηι6, 
ε μα Εἲ, δι, 6 Ἠοφιὶ ἆμγο η οδρίδηιἑης οδι]α11, 
Ργαςἱρίίοδιαο γτυαὲ ἰομουτοςδί αἆ ἰασίαγα ΡΙ1ἱΑ. 

νι. ΡΕ ΡύΡΙΟΙΤΙΑ. 

(1εκο. ἐεγρτειο.] 

Βοπιυηὶ Πβαγί πυρί(ΐθ, οα5ίο ποάο, 
Ώουηήσο 'υ45ὰ ἰογο οορυυΕ1ἱ : 

Β Αι ρτῶρίαί ο556 Ιἰνθγμπη νἰης]] {8πιθη, 
Ὀουσφιο ἰοἴσ!η, τει! οἱ διιροσῖς, ἆαγο. 
Ερί ΠΙΠΙΟΠ ἱη]άχ, 4ΠβθείΗφ ΠΟΠ ὁ8ί Ο1ΓΟ 2 
ΑΙ οομ]πραία Ι40ἱ9 δἱ ρίθµα οδί Ἰγίο. 
Εί οιιὰ ρτοίίφ εἰ οοπ]υρὶς εδἰ πιριῖΐς : 
ΑΙ ουγα Ογὶδὶ οΗ1)ἱ. οἱ ρας Ώου 
Εδί μχου, οί μας οἱ γἰί (ογις. 
δἱΠ ΡΓΟΓδΙ6 ἱπιρας, ΙΠΠΡΑΓΘΘ νἰί φὐοφ69. 
Το8 61ρο, Ραΐγεδ, πο ργοῦγίᾳ πιο αθροτᾳίίο, 
Τωύήας δοηιιοηίες, ΠΟΗ (οἱ νέα ἱηδοίαη. 
Τοτο ραιεἰίίαπι ]ηᾳαὶἰ ο φαἱάεπι, 
Αι ρυγ]ιαής ορ]ίρος ολγριιη! ἀεοις. 

Αί οογγισγυυὲ, ἀἰχοςίς, ηιήόαηι. Μα 
ΤΙ! οι, ἱορίς αἱ ἀουῖ]εδ, πο ορίέπος. 
ΗΗ ρυοῦευ διµηί πα) δἱυἱ τ ἰ ποὺές ἀσςιι. 
Ώϊγαιημο ριορίος αι απάἰηοπι ους «οἱ, 
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Οὐ δ’ ἀμπελὼν φυτεύεθ' ; ἡ θάλασσα δὲ 
"Ὅρμοις δίδωσι πάντας οὕσπερ λαμόάνει; 

90 Τί µοι τὰ πὐδῥω: χειµένῳ δ' Ἑωσφόρῳ 
Μὴ συγκατενέχθησαν ἀγγέλων χοροί ; 
Τί δ᾽, οὐχ Ἰούδας ἣν φονεὺς τοῦ Δεσπότου, 

Αλλ) οἱ μαθηταὶ δόξα; Τοῦτο δ' οὐ σχκοτεῖς, 

Τοῦ σοῦ γάμου τὰ δεινὰ, χαὶ μοιχῶν χλοπὰς, 

9ὺ Ἑδ ὧν τὸ φίλτρο», χαὶ γένος νοθεύεται. 
Ὑφοῦ βάδιξε, τὸν φθόνον δ᾽ ἕα χάτω. 

"Άγνευε πᾶσι, παρθένα. Χριστῷ µήνῳ 

Νύμφη, κράτει τὸ χάλλος ἑσρραγισμένον. 
Χρηστὸς µέν ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ ζλλνυ πλέως. 

50 Οὐδὲν δυσειδὲς, οὐδ' ἄκοσμον ἐκφέρει. 
Ἐσθήτι χήσµου χόσµος ἡ ἀχοσμία, 
θρύψιν δὲ φεῦγε, χαὶ ταπείνου τὰς χλάσεις. 

Αιιὶ γίηοα ποπ δογίέιιτ} Νιπαιι]ἆ πιᾶτθ 

ΘΕΟΤΙΟ ΙΙ, ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΠΑΛΙΗΛ. 

Α Μὴ τὸ βλέπεσθαι τῷ βλέπειν θἡρενέ µοι. 
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Σώφρων βάδιζε, χἂν ἀναστρέφῃ μόνη 

5υ Κλεὶς ὡσὶ χείσθω. μηδὲ πορνξύοι γέλως᾽ 

Πλεῖστον παρειαὶ, χαὶ γέλωτος ἕμφασις. 

Θυμὸς, μέθη, δαίµων τε παρθένοις ἴσον" 

Πάντων δὲ χεῖρον πλησμονὴ γαστρὸς χάριν. 
Εὐχαῖς τὸ κάλλος εἰχέτω χἀγρυπνίαις. 

49) Σύνοιχον αἱροῦ μηδ ἀδελφὸν ῥᾳδίως. 

Ἐμπεπύρευμα (5ἱ9) τῆς νόσου τί δεῖ βλέπειν 
Οὐδὲν τόδ᾽ αἰσχρὸν, πλὴν µόνη μνήμη χοός. 

ΠατἩρ μόνος σοι, χαὶ θεὸς πιστὸς, νέα ' 

"Αλλοι δὲ φευγέτωσαν, ὡς θῆρές ποτε 

4ὐ Τὸ Σινὰ, πλαδιν ἐντυπουμένου νόµου. 
"Αψαυστος ἕστω προσφορὰ χλὶ παρθένος, 

Ἡ μὲν βεθήλοις, ἡ δ ἁπάντων ὄψεσιν. 

[η ροτίας ἀεάμοί ϱΗ)Π6Θ 41108 δυροἱρἰἰ 7. 
30 Οιι]ά πλί Ιοπρίηφιιὰ οΟΙΗπηοιΙοΓαγο } Ο1η [μοί[εγ Ιαρευς θ8ἱ, 
Νυπαυῖς οἰηι] [αρδἱ δηί αηφεἰογιὴ οἱοςι 
Θι]ά αυἱοπι, 4η Ώ0Ἠ ἆυάας Γι ἐπαρεπιμίον Βοπηἱπί, 
Οδιοτὶ νοτο ἀἱδοῖριαιί οἷυς σἱυγία Ἡ Βοο νδγο 0 ΔίΤδηάἶ6, 
Τιή οοπηυἷϊ πιαία, οἱ αὐμἱίθγογυπῃ (τί, 
9) Ουἰυιις 4ΠΠοΓ οἱ δοµοἱος αὐλίθιπα (μι. 

ο Εήπῖς σγιάσγο, Πνίάίαιη ϱεἰίπηιιο ἀδυρα1ὴ. 
Ρυτα οἱ τού ο μμ] μ5, νίτβο; Οὐσὶδίο οοἱἱ, 
Ῥροηβα, δεγνα (απ) Ρις έαάίπεπι οὐνϊμπαίαιη, 
Οἱεϊειής) εημἱάθπῃ Ὀδηίκηιις εθί, ἱ Ἰάρπι αομιυἱαίίοηο ρἱοῃαφ. 
0 ΝΙΠπΙΙ ἀεί[ονιπο, ηοφιιὸ ἱπάθοοστιιπι ο ει. 
Ὑορίοιη ἱΙπάιιογθ, οι] ου] έιι5 δὲ 9956 δἱμο οτι. 
Μο! μοπι [ωρα, ἀθρτίτιο [εαείο δἱ Ι45είνοβ αµοίἱήβ. 
Νοιϊ, υἱ δρθοϊοΓίβ, γ]άεπάο 1ρ88 γδηρη). 
Ῥιάϊεςρ Ἰποθάςθ, εἰἰαπιςὶ 9οἱα ἰδομ!Ιη νογφογίς : 
198-486 ὅσ ΟΙανὶ 3πτοῦ οὐβεΓδΗΙΙΓ; 6 ρίοςας δἷί γἰσιθ : 
ἱεγαπιφιό ροη5 διΠί γἶδιι ἠπάἰοίπι. 

να, ουτίειας οἱ ἀΦδιΤΟΝ γἱγρἰπίθιις Ἰόάοπι δη! 
Οµιπίυπι απίεῃι τες ροβδίπια οδἰ, γορἰοιίο ρἱῶ ργαιἱῆσαις. 
γεπυδίας [ογιης εεἠαί ργεοίριι6 οἱ ρεγνὶρἰ[]]ς. 
40 ου μὐδγιηίθιὴ ΠθηΙἱ{θίὴ [γαἱγδιη αάπιιιίας [δοἱ]ο. ' 
ΕΡοπῖίοσι ιποτυὶ (αἱ αιι]ά π60θ8δο οι ἱηέμθιί Ὁ 
ΝΗΝΙ φ αἱ οι ἵη Ῥου ἱπτρο, ΥΕΓΙΙΑΙΘΠ 5οἱα τοοοτόμ!]ο ριἱγοτῖς ρογἱου]ο5α. 

Ραιογ «οἱ» εδὶ, εἰ Όυιις ἠάδίΐδ, ο ριιοί]α, 
(μειοτί Γην]αὲ, θἰοιί οἱἶπι υεβίῖτα 
45 Μυπίθοηι ΦίΠα, ο [ος τὴ (δῦιἱς ϱοἱὑδροίιν. 
Πηιαςι]ο5 οἱηὶ νἰοιηα οἱ νιτρο, 
Πίία φμἰόσπι ργυβιηῖς, νου οιμηίαπι οει!ς. 

9!) Κειμένφ. Ἰάεπι ΑγρυιποΠί η ργοδου 1; το- 
Ευρίιις θὔμεὰ Ροδ!η. 4, νου». 79. 

Σῦ Νοθεύεται. πι. μοιχεύεται. 
99 Χρηστός. Μειιάω»ε εἰ. Χρ’στός. 
54 ᾿Εσθῆτι κὀσµου κόσμος. Ἓεδὶ υηωιάαπα 

69ἱΝ9 εἰί ρεα ἱπυεμαίας. ο γωςὶ εδ αμἱἰ- 
(1δπι ἀθείάυταί ΒΕέμ9, ααξ νου αλφιοά {η γετυ]θ 

Ο5ισοῖ5 περυί!, δε ἱπιπιθεί(ο. Βαεἱ5 οϱί βυὐαικ]ίγε ὃς, 
ο), οἱ. 

ὅυ Τῷ β.1έπειν. [ία Ιοσεηάύη γἰδοδίιιγ. ΕάΙί. τό. 
04 μᾶν. ο πιε]ης ἱορίίμρ. Ἐάῑἰ. χαί. 
4ἱ Εμπεπύρευμα. Ὑνί. ὑπεμπύρενμα. 
42 Χοός. Υαι. Χροός. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Φοτίᾳιιο νἰι]ς, ἁθείπὶε] Οιἱἀ1 μου. 
Ροπιιςπε ευηοίον αρρίίεαξ, 41ἱοβ αοαἰρὶετ 
Ποπρίπφυα νθγο φιι]ά «ος 7 ου πι ΡΙ0ΑΡΊΙΟΓΟ 
Ὀιγιπῃ αηρείοτίη δη πι] Ιαρςί «ἡοΓ! 1 
Οιιά  Νοηπο Ομτίςιὶ οσγηί(ᾳχ δυάὰς ογαί 7 
ΑροςιοΙὶ νοιο ἀθεοιΦ Σθυἱη 411 πιαία 
Τυ ρε άΓΙΙΩ οομ!ί88, Γιγία οἱ (0Γἱ, 
Λάυιογαίας ϱ16ἱς 4ΠΠΟΡ, οἳ ἡμείβ ϱᾳεπυςἳ 

ἱηέοάρ δι ΒΙΝΣ νου αἲ ημιπὶ οογγυᾶῖ, 
οἱ ραιτίο αὐ οπιηῖ γίτρο, δἱβ 5ο Όεο 
ΒρΟΙ5α, ἰθμοαδήιθ ουπάἰέαιι Γογπιςο 4θ0ί8. 
Ποπίσιιι ία οδὲ: δίυὰπς 2Ε10 {4Π)6Ι. 
Βν[ογιιθ 56ου, ἑατρο ναί φἀεί[ετί πἰ]. 
(τοτο οί δἱί εἰ ρίἱ οι{15, [ιρο 
Ενι πιο]ἰο ααἱά ιά, οἱ πἰπηὶς [τασίαπι, πεηυς 

Β Οᾳρίος νίἀεπάο ργοβρῖεὶ. ἄ9δδδιια ἴιις 
Ριάϊίοιι θριο, ἆθρεγε εἰ 50ἱ4 οχΡρείο. 
(αυ απίΗς 4169, δίί Ργουαςχ γίδυς ργουμ]. 
οἱ θ5ί 6"ρεγηιιο νοἱ Ἰονίς εἶδιις Πποίη. 
Ρατ ἵνα, Ώποςλυς, εἰ δαίαη δέ ν)γµὶπἰ. 
Ῥε]ου δαἱυνἱ6 νοπιτῖθ οςί ἡἱδ οηιηίθυφ. 
Οεάαί νδυιιδίης Υἱρίἱδ. ργεοίδιις 4ὐοᾳ16. 
Μροἱιπιφυό {6υεἱ [ααἲ]θ 6ο [ΓαίγεΏ) 64Ρ6. 
Ῥροευ{1γ9 πιοσυί [οπη]ίοπι ηιι]ά αἰινηοί ὃ 
Νοη ο5ί φἱάθπι μου [αάμπι: αδί πιοπιοτία δογὀι]αί 
γε οοἱα. Ραιπὶ ετοἆς {ο δο]ἱ, οἱ Ὀ6ο. 
Ευσίαπί (αἱ οἱἵπῃ Ὀρδριίῷ πιοπίθηι δίπα, 
ὅσμι [ες ε1ὐο 15 5οιἱρεγδίιιτ) ομρἱθΓὶ. 
Ιηϊαοία οἳπί ο, γ]οίηλα, οἱ νἱΓρο: ΠΑΠΙΘ 
Ευρίαι ργοίαηας ᾖ]]4. νῖδιιαι Ἴφο οπιη]νη. 
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Ἡ χρεια δουλούτω σε σαρχὸς μτδ' ὅλως. 
Ἂν προσδἐῃ του, χαφάχης σοι πηγάσει, 

5 Ὑδρεία δώσει πυθµένος γεωργίαν. 
Λριοις τρέφονται πέντε μύριος λεώς᾽ 
Πόσυν σὺ μᾶλλον, ἡ Θεοῦ παραστάτις; 
Μὴ τοίνυν ἁγνὸν τόνδ ἔχουσα νυμφίον 
Κάλλους ἀσάρχου, συξυγῇᾗς τῷ δενυτἐρῳ. 
ῦ5 Μοιχὸς γὰρ οὗτος, οὐκ ἀνῆρ χαθἰστατα:ι, 

Ζῶντος τὸ φίλτρον ἀνδρὸς ἐγχαρπούμενος. 
Ἡ καὶ χανοῦν προσθεῖσα τῷ Θθεῷ σύ γε 
Αποστερήσεις ; χαὶ Σοδόµων φυχγοῦσα πὺρ, 
Παλινδρομήσεις; μὴ λίθος παγῆς ἁλός. 

60 Χήρας σὺ πλεῖον, ἀλλὰ χαὶ χήρας γάμος 
Ὑπεύθυνος, ψευσθέντος ἁγνείας ὅρου. 

ὃ. οΠΕσΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΕΔΛΗΕΜΙΝΟΝ ΙΙΡΕΒ |. ΤΗΕΟΙ.ΟΦΟΑ. 048 

Χρυσῆς τί γλὠσσης ἑἐστὶν εὐτελέστερον, 

Ὑωλῆς, διδράχµου, δή τι τῶν ἀναστάτων ς 
Αλλά χλαπέντα τὸν στρατὸν διώλεσε. 
66 Ταῦτ) οὖν ὁρῶσα, παρθένε, πείθου θεῷ. 

Σ’. Περὶ ἀγγείας. 

Αρετὴ πᾶσα διχαίοις 
Ἓνα βαθμὸν προθιθάζει. 

Ὅ μὲν ἀλλότριος εὐνῆς 
"σος ἀγγέλοις ὑπάρχει. 

ο Ὁ δέ τ) ἐγχράτειαν ἀσχῶν, 
Μετὰ παρθένων τετάχθω" 

Ὅ δὲ τὸν γάµον φυλάσσων, 
Ἴσος ἐγχρατεῖ γενέσθω. 

Νθεθοθίίαθ οἈγηῖ6 πυ]]α {6 υπιΙαΠι {η ϱογτἰέμέθιη γοάίραι. 
οἱ μή; το ο] µδᾳμαη, ου ε1Ρἱ [οηεἱς ἱηδίαν βυοι. 
50 Ηγάγία ἀαδίε η0ἱ (μπά! (γυοίννη.: 
Ραρ]δυς ραρουπίυς αμίπαιθ πι ]]ᾳ ποπίπαπι, 
Ουαμίο πιβᾳὶς ἵυ αυἱ Όδο αθί3ν 
Νο ἱριίυτ, ουσ ΡυΓυπὶ το [ν2/}θαθ ΦΡΟΠΜΙΠΙ 
Ῥι]ο ο ἐιιά η] {µουγρογες, Ἱμπραγίς αἱέοξ. 
5ῦ Λάυ[ιου οηἱπι ἠ]ο, πηοῦ (αμς οοπ]ασχ 6896ἱ, 
Ὕ]τεπιῖα ΘΙΠΟΤΟΠΙ μιαγλεἰ δἱ0ἱ νἰπἰσβηδ. 
Λη ἐν οληἱδίγυπι, ηυοά Ώεο οδιαἱθςίς, ροδίδα 
Λάϊπιοφ ἵ ηυπι ία, αυ [υρὶςιί Ῥοάοπιύσαπι βῃεπὶ, 
Ἡ]μο τδυυγγθς Ἱ αὐθιέ υἱ ἱῃ βΑΧΙΗΙ θ4]ἱ9 ο04ἱθ6ςβς. 
60 Ἐν ρίυς 66 441 νἰάια, Ε6ἱ (αΠπΙΕΛ νἱάμς οοπ]ιρίατη 
ῬΦηπ ουποσίυπσι ο8ί, ουπι ἱταπρλμπίυρ οαβΜἱέδίίς βιιο». 
Άυτεα υἷἁ Ἱηρυα νἱτῖυς δεί, 
Ρευυ]α, οἱ ἠἰάγασλπιο, εἰασῖδηιιο ἀἱτορίρ αυτοίς ροἰίς Ἱ 
ΑΙπεΗ, Πἱθ δυυτορίίδ, Ηδίγαούτυιη [ηραίυς ορί οχετοἰίι. 
ϐὔ Ηρο ἱβίίαν οὀΓΠ6η8, ΥἰΓρο, Ώθο οὐίθιηρετα. 

ΙΗ. Ρε εαε(ἰίαιε.. 

Ὅπτίυς οπιηὶς Ἰοιηίπες [αθίος 
Λά υΠΙΠ ριδάωπι ΡΓοιιουθῖ. 
Ου/ δεί εχροεγς οοπ]ρα]ἱς ιουἱ 

Ραρ εδἰ θηρε]ῖς. 
5Ουἱ εοπἱπθηίἶθιῃ ἵ οοπ]μᾳίο δεοίδἰυς, 

9090-3491 Ουπι νἰγρἰπίνας οοπιρυίαίις. 
θυἱ οοι/ωᾳῖϊ ἱορες θοτναί, 

Ραυ οἳῖ οοπΗεηίί. 

ο 3 ΛΙίας ΒΙΙΙ. 161, ρ. 403. 

5 Ἰόνδ'. ΕάὶΙἰ. πιαηοβο τὸ δ.. 
δ Συζυγῇς. Εάῑι. συζυγὶς. 
6! ἈῬευσθέντος. ΏὈεγείέείο εαφἰίας Ρτοροξίίθ. 

ΕάΙΙ. φευθέντος. 
66 Ψωῆς, διδρἀάχµου, οἱς. Ύ4ἱ. φιλῆς τε, διδράχµου 

τε. Τεὶα Ἰὴο (γομµογίαβ ουμιοιογαί, 403 ἵ ἀἱΓ6- 
Ρίίοπο ἀθτγίοίο [ιγαίμρ οθὶ Αοἰιαίιη : ηἰΐγιινι ουὐ- 
Γ6ΔΠΙ ΠΠρδιη, θ4ρυπι οἱ ἀἰάγαοῦπιυιὴ, φμοά Εις 
οἱ θινθῦ. 0η αἰιοπάργυμί, οἱ ἰοο νο μιαίο 

τοὐάἰάθγυϐί, αἰἰοηίίπα ἵη δοηΠδιιπι ἀθιογαμεηίθς το- 
ο8η φιλῆς, αι α[ιά μη Ὀἱο αἱρηίβονί, «επι 
Ῥεπκίαπι, δἱνε ΦΑΡΙΜΙ ϱΙ15 νοςίῖς εδὶ πω ἑαγἱφ. Ὑϊὰ 
δΗΡΓ Η, 455, θἱ (Οἱ. {, Ρδή 0260. Μοχ, ἀναστάτων. 
Για ἱερειάμιῃ Ρεο ἀναστάντων, φμοά οὐἷί. ωύθι 
Ιῶωεπάθρο. 

γΙΙ. Τιτ. Ἁγγείας. Υαϊ. αὐῑῖ σώματος. 
ὃ Ὁ δό τ' ἐγκράτειαν. γαι. ὁ δὲ Υ ἐγχράτειαν. 

.. ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Το η]. οαγηῖα δι ]ασθί Πθυθβδ!{38. 
δι αιίά γεσιἰτοΒ, [οπιἰς ἱπ Πιορε. Πιο 
Ι οΟγν08, {αγίπαιι οἱ Ιιγἀτία ευὶ ρτο(εγεῖ. 
ΠΠΙΘηΦὰ ϱΠἱπφυ6 νοφοέωε ρἰοῦς ρα! θη8. 
Θα µ1Ο πιαμίδ ἐ. μιαχίμιο ϱ 5 αξίας Ώ90 7 
ΟΛ) ὀρουδις 6Υρυ αἰί εἰυἱ ἰήο οα]ω5 ἆοοος 
δι «αγμῖς 6ΧΡΕΓΒ. Δἰίονὶ ]ιηρὶ «8νθ. 
Ναπηφιιο οσί αἀμ]ίος ἰδιο, µοµ-οοβ]υσ, τί 
Λά 9006 ΔΙΠΟΓΘΗΙ ἐγδυδ[οιοι γἰν]. Ώδο 
Λη 1 οαΗἱδίγυ μι εὔ θθιηοὶ ἀομανοθγῖα, 
ΑάἰΙποῬ Ἰ γρ: οὕ1Ώ [ηρεγῖς Φωάοπιιΐουπι, 
Ιοάϊιοὶς } Αὐδίέ; πο δα]15 Πας ἱαρίδ. 
απ ν]άυα ρἱβ οφ. Αἱ ἴοτυς υγἱάμας ήαοςυο, 
δἱ οᾶί]έαἱὴ6 [εοποσ]ηὶ γου, Γ689 9 

Ε Εαεΐι. Ου 9596 νἱ]ς ἱίησιια αίιγοἙ 
ῥοβν!ι » ἀἰᾶγασμιιο φυἱἆ εμέ ] Θοιἱ Ίωυς έαη" 
θιιΏγορία {οἱ Ρο σγο οχογοἰἑη. 
Εως 6160 οΘΓΙΕΗΑ, νίτρυ, (1 νεὶδιο οβίδιηροΓα. 

γι. ΡΕ ΟΛΘΤΙΤΑΤΕ. 
(11εἆ. Μογε[[ο ἐπιρρτοίε.) 

στι οιηϱῖς αὐ φηῖς 
ῴγαάμ αἰίθγο Ρταπ]ονοες : 
ΑΙιεηυς ιο ουδι{ἰ, 
ῥαι 6ϱι ΡὈεἱ πιἰιὴειτῖς. 
οί αἱ φαυἱ οομμηομίθη] 
Ὑ]έαηι, εδίο ρατ ριεί(ἰν : 
Οοππυὑἱυιηηιιο Φ6ΓΥαΠ8 
Φἱρη]:ἱ9 δὲ 4 ὐδί]ηεμι]. 

’ 
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Μόνον ἁἀσκεῖτε τὸ σῶφρον 
40 Ἵνα µειζόνων τύχοιτε. 

ΗΠ’. Σύγκρ σις βίωγ. 

Βι. Κρίναις ἂν ἡμῖν, ὦ ξένε. Δριτ. Ἑρίσις δὲ τίς; 

Βι. Βίοι μάχονται. Κριτ. Καὶ τίνες, τίς δ' ἡ κρίσις; 
Βι. Ὁ κοσμιχὸς τε χαὶ ὅσος τοῦ πνεύματος, 

Πότερος ἀμείνων χαὶ σοφοῖς βιώσιµος; 
ὃ Κριτ. Ὡς δύσχριτον μὲν, ἁλλ' ὅμως ἀχουστέον. 

Κοσμ. Κόσμου πεφυχὼς, οἶδα καὶ στέργω τάδε’ 
Τὸ δ εὐσεδὲς, πατρῷον αἰδεῖσθαι νόµον. 
Ην». θεοῦ πεφυχὼς, οἶδα χαὶ σέδω Θεόν’ 

Τὸ δ’ εὐσεθὲς, τέλειον «εἰδέναι σέδας. 

ΦΕΟΤΙΟ Ἱ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΙΑΙΗΛ. 
Α 10 Εἴ σοι τὸ χεῖρόν ἐστι τιµιώτατον. 

θυ0 

Πῶς οὑκ ἐμοὶ τὸ χρεῖσσον ἐνδιχώτερον; 
Κοσμ. Μήτηρ ἐμοὶ σὰρξ χαὶ συνεκράθην χα, 

Σαρχὸς ποθῶ πλήρωμα τῆς ἑῤῥηγμένης 
Πν. 6εὺς πατέρ µοι χαὶ θεῷ συνεζύγην, 

19 Μορφῆς ποθῶ µίµησιν ἧς ἀπεῤῥύην. 
Κοσμ. Πῶς δ᾽ ἂν συνέστη, φράζε, τὸ βροτῶν γένος, 
Εἰ μὴ τὸ σαρχῶν συξυγὲς συνέδραµε, 
ἹΝόμῳ τε θείῳ καὶ φύσει χρατούμενον; 

Πν. Νόμος μὲν οὗτος, νῦν δὲ λυθῆναί µε δεῖ, 
930 Βίον πρὸς ἄλλον τοῦ παρόντος χρείσσονα 

Σπεύδοντα, δεσμῶν χαὶ φθορᾶς ἐλεύθερον. 
Κοσμ. Πῶς οὖν νέηλυς ἦλθε παρθένος βίος; 

Ῥα]ίοπι οχοο]ί6 ἰθπιρεγαβίίοπη, 
10 Ὃι πα]οτα ἆοβα οοηδεᾳμαΠιηϊ. 

ΥΗΙ. 6ὁπραγα(ἰο υἱίαγκηι. 

γέ. δαἀ]οςᾳ Π08, 1108ῤΡ6Ρ. ὅμαά. θω [9 ἀῑτίηιεπάς ὓ 
Ψιι. Υἱιῷ ἀῑδοθρίαηίι. ιά. Οὐβπαπ: Πλ, οἱ 4ὐ ἀἱδοερίλίίο 1) 
γι. Ἠἱία δομ]ῖ, οἱ νἰια δρίεῖτης, 
ΌὈίγα ηδ]ἰος, δἱ δαρίεπέίθας οΗροπα Ἱ 
ὃ ὅμά. Το οοτίο ἀῑΠίοῖ]ς α ]αἀϊοβπάιίπι, οδᾷ (Ποπ διάἰεπάυπ, 
Όσο. Ἐς πιιηάο Παία, πονὶ Ίο δἰ ἀ]]ρο : 
δΙωπι οδέ αυἱθίῃ ΡαίετηδΠι Ίδρεπῃ γουετθε]. 
Φρίγ. Εκ Ώ6ο παίῖα, που δἱ οοἱο Ώθυπι : 
Ῥ]απῃ ὁδί αυίθπῃ ρογίοείπτη Ὠθςδθθ ου]ίμπ). 
10 9ἱ, ᾳποἀ ἀθίιορίὰς θ8ἱ, ἴα πιαχἰπιθ γοηογαγὶδ. 
Άμπου ερυ ροι]οςὶ /ωγο, 1 ᾳμοἀ ο. 
«ο. Μαϊου ΠΗἱ 9410, οἳ οαγπὶ 44] υμοία (υἱ, 

Οατοίς ἀϊδγυριςφ ρἱομιιάίπεπι ἀοθίάθγο. 
ἵν. Όοις ραίος ιπἰιὶ ὁδί, οἱ «µπΙ Ὀθο οου]υποία β8Π., 

4ὔ Εογπς, οχ αυ ἠυσὶ, σπα ἑυάἱπθτη ἁθε]άυγο. 
ὅσς. Ουοπιοάο εομβι]]ςοὲ, ἀἱο πεϊαἰ, ποσα [πι ροηυ8, 
Νὶςὶ οαγηἱ μπι οοπ]υΠοίο αοοθδβῖββοῖ, 
Εἰνίηα Ιερό οἱ παίυγα βγπιαία 

κ νά Ι.ες φαἱάειω ε4ἱἱ6 θχδἰ)1ὲ, Πάπο απίοπῃ οοἶνὶ 1ης Π]]α οροΓίοῖ, 
30 Όιπι αᾱ αἱἱΠῃ ΥΙίΔΠΏ ρΓςεηἱ ργρέλη{ογθαι 
Ῥγορετο, 4 νἰπου]ῖς δἱ οεογγιρίοἰα Πἱρογασι. 
ὃσε. Ομοπιοάο 6Γᾷ0 βἀτεπὶέ {θοθης γίτα ορἱοῦθ } 

:ΛΙίας ΒΙΙ. 106, ρ. 920. 

ΨΗΙ. Λαουνεκτοµ. Ποε εαγικῖπε Ρεν Ργοεθρο- 
ραΐαπι πάμεμπίν ἁα οἰία ἰπίε εε άἰεεερίανίδε, 
μΕΠΙΡε ορἰγἰ(κα(ἰς εί πικπάαπα, ος Λοερίίειπ πει» 
4απι εοπἰγουεγεία εια αγἰίταπι οοικ(μπ!. ΒΕΥ 
ερὶγίίαἶεπι αωίοπι εαπι ἐπιεἰφὶε (γεβογίμς, σκα ϱο- 
ἱεπάα ρἱεῖαιἰς ρίααἰο ἵία ΡΤΟΥΕΝΑ αάάϊεία οἱ, μέ οί α 
εοτροτἰκ υο[κμεατίύκε οἱ α εοπφετεπάἰφ υἱΕἱἶ9, 8ἰ α δο- 
ΠΟΓΗΠΙ αΠΙΟΓΕ, ας ἀοπίφκε αὐ οπωίθς πινπαί ἠ[ίεεε- 
Όγίε αθἠογγθαἰ; Ῥετ πικπάαπαπι ΩΝΙΕΠΙ, 6αΠι ους εί 
[ἰθεγίε ορεταπι ἀαί, 6ἱ ορίδιε φαμάοί, εί ΒΟΝΟΥΜΗΙ 
οκρϊάϊἰίαίε α[βοίν, οἱ ἰαμι]οτὶ υἱία φεπετὲ ἀείεείανὶ 
οἱεΙ. Νοη αμίεπι ἡίε ερὶγί(αἰία οἷία πικπάακα ία 
ορροΜίίκ», μί η! πε αίγαπιφκε [ααετίε, ηἰί 

οθπεπιετεῖ εενε ἐ, Φκεπιαά πιοάκχε ο ὑπίευ [Μόρήι 
εί (επεδγας, λα εἰ ἱπβάείεπι, εοά κ υἷία πιονα. 
ε(ίεα οµΝὲ ῥΥοπΙΐεεμα, παπι χοσµιχἠν 6γαεὲ, πυΠιΙ- 
ἨΔΠ Παἰἰνὶ «οἱεπί αρρ»ίίατο. 0ο φκήάεπι ος /νάϊ- 
εἰς εεπεενίία εοµείαί, ἐπ φκα δεν Λα κα οἶια 
ῥαεεΙ εοπεογάἰαπιφκε ἰπίεν εο εοίεγθ αο εἰπκμ[ίαίεπι 
ΟΠΝΕΠΙ αὐ)]οδΓ6. 

ἃ Κρίσις. Ὑαι. μάχη. 
ὅ Ὡς. Οοἱθι. δ. ΒΗΙ. Ἱερίθρο γἱάρίατ οὗ. 
43 Χοϊ. ἵνα αι. οἱ (0ἱ5|. Εάῑ. πιεπἀοθθ χροῖ. 

Μος, σαρχὸς ποθῶ. Εεραηφ πιαϊσἰπιοηίἱ ροτἱρηνα- 
οἰς. (8...) 

91 Φθορᾶς. ϱοἱ»Ι. πάθους. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

ΟοΗ(ο υπῖοβπι πιοάθδίηπι 
[αμάεπι, αβθεφυοςῖς δ1ί4. 

ΙΕ, ΟΟΒΡΛΕΑΤΙΟ νιτλδύν. 
(Βἱ{[ο ἱπιεγρτείε.) 

γι. Νοδίγα, Ποδρθ8, 05ο, ΠεἰΦ Νῖο ]αάεςχ οοἆο. 
δμά. 1.19 ἰΦίΔ φβηαπῃ οἱ) ή. Πἱοε]άεηί τω ἁας. 
Σκιά. Οµ8, εατηυο” γή. Μωρά τίία, οἱ ομή!κε, 
ὔιγα πα. εί νὶεῖν ργυόοπι(θυς. 
κά. Νοπ ]αάϊσαίιι οδὲ αγάαμπη Ώου : 46η απ. 
Μικπά. Ργορβαία πιυπάο, 16 πυπάσίω ἀἨ]χο : 
[νομος Υ6ΓΘΓι η λπῃ Ρλίετηςς εδί ρίυπή. 
δρίγ. Όδυπι, Ώρα δίπῃ οπι δδί., οἱ δοἱο, εἰ οοἵο 
Ἀοβοῖ(θ δυΠΙΠύΠΙ παπι Όουπι ϱτανο εοί 

Ὀλτκοι. οµ. ΧΧΧΥΙΗ. 

Β 9ἱ ἰίαπι οχρεἰρηάυσι, νἰ]ίαε φαοὰ οδί, ρπἱαφ, 
Οιιοή ργβθῖαξ 4Η ΠΟ ]μοίῖιις ατα πο οἱ ὓ ν 
κά. ΒυΠι ΟΑΓΠΘ ΠΑί8 πιαῖγα, ἱπηοία οἱ ρυ]νοτί : 
Αὰάἰ γοβθυίαπι ΡοβίαΊο «ΆΓΏΘΕΝ ολλ. 

. Ώου» .. πο, ροηνὸ ααλί] ο Ι 
Οτο απου]ατὶ κδετίο, 9ςχ - 

δς πουὰ Νεκά. 0068 εχειφοοί, ϱ ποβίτασι β6- 
..- 8 

θα ππὲ (αἱ α ο0μΊπαχ 9 8το : οί 

θρίς Ἰ. ο ο το) ον : ορις, 
θα ιν α 6 σου στι, ώ 
οὰ μί Ίασῃ ϱ47ς{. 
ωμά, | ν ροςί πιιάς 
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θοι 

Πν. Ἡν μὲν σχιώδης καὶ πάλαι’ λάμπει δὲ νῦν, 

Ἑξ οὗ θεοῦ πἐφηνε Μήττρ παρθένος. 

45 Καὶ γὰρ νόμος παλαιὸς εἶξε τῷ νέῳφ' 

Τὸ γράμμ ἀπῆλθε, τὸ κράτος δὲ πνεύματος. 
Κουμ. "Αζνξ δ᾽ ἂν ἣν τις συζύγου βίου δίχα, 

. Ὢ τίς δίχαιος; Πν. Ὡς λίαν κομψός τις εἶ, 

Πείθων τὸ σάρχας συνδραμεῖν καλῶν χάριν, 

50 Καλοὺς μὲν ἐξέθρεφεν ἡ χαχοὺς χρόνος, 

Ὕδριν δὲ σαρχὸς ὁ σπορεὺς ἐπέδλυσεν. 
Οὐχ ἄλλο, Τὸ φρονεῖν δὲ τῷ πάθει γέλως, 
Ὡς συγχάµνοντα θεοῦ θελήµατι. 

Κοσμ. Τί οὖν βίῳ δέδωχας, ἑζήτεις δὲ τε; 

56 Πν. Ἑλάδους, Κοσμ. Ἵνα φυγῶσιν, ἢ λαῖλαψ 

.. 

5, 6ΙἱιΕσΟΙΗΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΗΝΙΝΟΝ ΗΙΡΕΗ 1]. ΤΗΕΟΙ.ΟΦΟΛΑ. 

Α Δὸς τὴν ἐμὴν σὺ ῥίζαν" εἴτ' ἔχε κλάδους. 

ο. 

Πν. Αρχεῖ γενέσθαι. Τῇ φθορᾷ δ' ἄλλος κάµο», 
Τρέφων, διδάσκων, εἶτα πενθῶν ἀθρόος 
Τὸν οὐκ ἔτ' ὄντα, γραπτὸν ἐν τοἰχοις βλέπων 

{9 "Απνουν τὸ χάλλος, υἱὸν οὗ κινούµενον. 

Κυσμ. Εὐπατρίδης ἐγώ τις. Πν. Ἐκ ποίου γένους» 

Ποῖος δ' ὁ πλάστης ; τὸν δὲ πηλὸν ἁγνοσῖς 

Ἑς εἷς; μί' εὐγένεια, µίµησις θεοῦ. 
Τάφοις χρατεῖς σὺ χαὶ νέοις προστάγµασιν, 

4ὔ Ἐξ ὧν ἐγράφης εὐγενῆς, οὐκ ἑτράφης. 
Κοσμ. Ἐμοὶ τὸ πλουτεῖν δυσμενεῖς βάλλει χάτω, 
Φθόνῳ δὲ τήκει θοὺς χαχοὺς, ποιεῖ φίλους, 

θρόνους δίδωσιν ἓν πόλει φυσᾷν μέγα. 
Πν. Ἐμοὶ πενία μηδὲ δυσμενεῖς ἔχειν 

δρίγ. Εγαὶ φυἱάθωῃ οἶίπι, θοἆ οΌδοαΓα, Ώμηο. νοτο οοταροαί, 
Εχ ϱυο Ὀ6ἱ δρραγιυ! γίγρο Μαίογ. 
3ύ ους πάν οκ οτο : 
Ἱήμοτα αυφοθαείί, ορίσἰίαφ αυίοπη νἱρει. 
ὅαο. Οµἱε οπ]εῦς ϱἱπο οοπ] 9 (ομαξ, 
Αυὶ ουἷς ]υρίις] δρί. Τα]άο ἱορίόα 68. 

πάἰφ 04Γη68 ΘΟΠΟΙΓΤΟΓΘ οῦ ΡεοῦοῬ ν]τοῬ; μ9 οοπία 
194 θὰ 50 Αο ρτοῦος ααἰάεπι 6ἱ Γωδ]ος (οπίρυν οηαιεἰνίῖ, 

3ΓΏΙ6 Δυίθπῃ θοηἱιιπιθ]ίαΏ ραίος ργου]ε. 
ΝΙΠΙΙ α[ἱυά. }46ἱί4το Υ6το 9ο Η0ϊάίηο τἰάϊσαίαπι οοἱ, 

υαρί ουη Ὠοί γο]υμίαίο οἶσιαί ΙαὈουγεῖ. 
ε. Ομ]ά ἱφίίιγ ϱοαἱο ἀδά]σεί, δαέ αυἱά αιμαγεῦὰς ἳ 

5υ δρίγ. Ἡαπιος. δας. Ὁϊ (ἱ Εοτθ βεΓγοδηί, δυἱ 908 ἑαξῦο ταρίὶαι 
Ός Ππλὶ ἐυ γαἀίσθηι ΠΙΘΔΠΙ : ἐν Υ6ΓοΟ Γ4Πἱο0ς Ἠαῦοθαλδ. 
υμίς Βοἱἱ5 68ἱ παβοὶ; πιοδυμς Γεῦυφ αἰίαρ ἀοὶ ορέταηι, 

αἱείθπ8, ἀοθΕΠΘ, 4ο ἀείπάς φαδ1ἱ0 ἵαρεης 
Νοη απορ]ίας οχφἱθιθηίοπι, Ρἱοίαη δἆ τἱοίθδπῃι «ΘΓΏΕΗΦ 
40 ἱπαπίπιαπι ρυ]ουσ]έυάίηοσι, Ιπιπιουίίθηη ΒΙἰμῃι. 
ὅαᾳσε. Νοίίϊ αμράφίη 86η. γ. Ἐκ ᾳὐ0 βοποςε! 
 μραςιων ορί[εςσ Ἱ απ Ἰηέυπῃ ἰριιοτας 

ηιπι 6896 / Νου] υπα, Ἠπ]ιαίο Πο, 
5ορι]οτ]ς ηἶχα 66, οἳ ηονίφ Γοβδοςὶριίς, 
Δύ Ῥοτ αυ. βεΓὶρίὰ 68, ΠΟΠ θὐμεσία, ποδί] . 
σοι. Μιὰ ἀἰν[ιί ἰπίπιῖσος οἰοιπυηί, 
Αο0 ἱμνίάϊα μευπὶ ἱπρτοῦος, οοηοἱ {δη δαιίοοφ 
Τητουἱς η ατὺθ ᾳἱογίατὶ ἀοηαπι. 
δρίγ. ΜἱΠὶ γογο βαιρετίας, υἱ πο Ἠαυθαπι ααἰάεπῃ Ἰἱαιίοος, 

36 Κράτος δέ. Τα Οοἱο]. Εάῑ{. χράτος χαἰ. 
47 ᾿Αζυξ. Ίμα Οοἶεί. σἳ Ται., φὐοά ἰάειω θδί 36 

ος Αἰπαως. ζκωνρ ρίαι . ο κείε, εονπ]κσαί με. 
39 Σάρνας συνὸ ἵν. ἰἀ ώήν , ἑερίάα ρτο[εείο 

εν εε, φκα βπρθίε Λοπιίπεε εον]αβίο Ιπαπεἱραίοε, ἵκ τε 
καργἰα Λος ερεείαγε, κ [ἴδεγοι ΡΥοςτεεηί, α ομίδκε 
Βειε ρίε εαποίεφκε εοἰαίκτ. Οοἱδὶ. σάρκα. 

δι Ἐπέδ]νσεν». Ται. ἐξέόλνσεν. 
δὅ Συ γτα. Ὑαί. σνγεργοῦντα. 
δὲ ᾿Εζήτεις. Ηὶε ΒΙμς ἀἰιίηρυϊ, οἱ ορἰσὶ(αἶδσι 

ψ]ίαπι ἱπάσοῖί ου ορομ]ατῖς γοβροηάσί χλάδους Ίωχιὸ 
μυεβείωπι. Ῥορίος αριεἰίαί]φ, ἵνα ψνγῶσι, α.ς [γὶ- 
φέΤε ρετεαΝί. ὤφο. Δὸς . ἐμήν, οἱο. ἴλα κἰλέ γααί- 
6ΕΙΝ Ίπεαπι. Φίὸ οἶδεο ἀἰφμριοπάυπι αἷὲ ΟοτπδεΓ. 
ὧεδο. Παπιος, Ῥτοίεπι, [έδετοφ. Ὁρὶτ. Όϊ αἴφοτε ἵπιετ- 
εαπί, αµί ῥγοσείία αν[εται. Όδθο. ἴλα ππεαΝε ἴν γαάξ- 
6Ε1.. εἶεφκό Γαινου Λαδείο, ἔχε κλάδους. | 

ὅδ Λάόοι. (9ἱ6]. λάδῃ. 
η ρα ο. μ ἔχει, .. 

Ὡς εἰς. (οἱεὶ. ὡς ος μί εὐγένεια, φκίρρε οκϊ- 
ὑκεο πα αεί νοδίἶ(ας. λα. ώς 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

γίιαἲ. δρὶν, Εγαί οἱ οἱίπι. ἰδοίίος ααααιγίς; Ρεἱ 
δαργεπηὶ υἱ αυίοιῃ γ]τρο λείος οχε(έ, 
όαπι Ἰυεθί ἴία, παπη τείμς οδεσἰἰ που 
Ἰρος Ιορί, αὈἰνίί ἠἱείθγα : νἱοἱφοίτη γἱροί 
δριεῖἓυθ. Ἀίκνά. Λη 659οἱ, τί πὶ οοη]αχ [ουοὲ. 
ὑφιευς γαὶ υἱ]μο νἱγ ρεοσοις) δρίρ. μκτν αύάπιο- 

μμ. 68, 
(οἵτο ἀΐοδηε οὗ ῥγοῦος «ἈΓησΠ γἱγοδ. 
Ρνοῦος πιδίοδηυο ηνεο]ί (οπιρυφ. Ῥαἱες 
Ταμίυίη ουθθοιμίέαςθ οασγπίο οοὲ αφοῖγία. 
Βἰἀεπύας δΗἱδιὴ 65ι ουἱ Ιμ]άο απἱσοος [αοί:, 
Όι 4ὔεπι εαργοπιὶ Νυπὶής νοῖῖο γει. 
Μμμµά. Οµἱάηδιη ειβοιημµάο ροετὶριοῖ ὁρί, Ουἱά- 

{ην Ρον] 
Βαποφ. ἈΜινά. ἴ]ι αἱρυτ ου ποθεί’ 

8 51ἱΓρ6ΙΠ ΠἹθλΠη ἆα. δΓου]ο8 (ατὺο αμίεταί. 
δρίγ. ΟτίΔιη 6496 βαἱς θοςί, φυἱ νοἱοί, ἰαυὶ ναςοι 
Αθηε ἀοοθηδᾳ!ι6, Ίος ροδί ϱ8ΜΙΙΠΙ 6επιθηθ, 
Ρἰοέυπῃ η (αὐθ]]η οΟΠίΙ6η8, πθο αρὶγίέα 
Ὀ]ιονο πιοία ργπθύἱίυπι Γογπις ἀθοις. 
ιά. 8ιπι βἰἰγρθ εἶατα, «ρίν. Ομοά βοπιθ ἵαη- 

[άεπι ευὲ, 
Ομἱβαηνο ἀοἱος] Νου ία ρατ οπη]Όιρ ἵ 

:ῶοσσ αποη]αέατ αυἱφαία, [ιο οσἱ ποἰ[ῖθ 
Ὑ]ηοίφ οορυ]ογία, Δί4υ9 γεκουὶριεῖς πονἰφ 
μοἵς οοεἱρία, 6ο Ώου οὐυοδία 68, που[]θ. 
μνά. Ἡοσίθυ αοεγῦοςῬ ἀθ]ίοίέ οθηδ8 ο], 

Ραίί [α1ογ88, μεῖι ἑηνίάΐα ἱπιρεούος, 
Τ1οπος ἀαὶ, υίφυο ἱη υγυίὺις ᾳγαάἰδε έυπωθης. 
δρίγ, Αλ] ϱ0Η{Γ8 δβθΡί45 Ίιου (αἱ, μἱ οβΡ6ΔΗΙ λοδίέδυς, 



ὑσό δΕΟΤΙ0 Π. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΑ 

60 Χαρίζετ', οἴκτος δ ἀσφαλέστερος φθόνου. 
θρόνοι δὲ λυτοὶ χαὶ φίλοι χαιροῦ πλέον. 

Ἂν οὖν µένωσι, χρεῖσσον ἠττᾶσθαι θεοῦ, 
Ἡ πρῶτα πάντων τῶν ὁρωμένων ἔχειν. 
Ἡ πάντων εἶναι τῶν ὁρωμένων ἄνω. 
δὺ Πόλις δ' ἔχοι µε λαμπρὸν ἡ νοουµένη. 

Κοσμµ. Τὶς δ ἀσφάλεια τῷ πένητι τοῦ βἰου - 
Τείχη, πυλῶνες, μηχαναὶ, διφηφόροι; 
Π». Κάµνοντες, ὥστε μὴ τὸ σῶμ) ὑπεχχλαπῆ" 

Μόνον πέπασται τοῦτο χαὶ μιχρὸν ῥάχος. 
60 ἝΑλλων ὁ λῃστῆς, ἡ τυραννὶς ἑῥῥέτω, 
Ὁ φὼρ ἑχόντων' εἷς ἐμοὶ πλοῦτος, θεὸς, 
Ὃν οὔποτ οὐδεὶς ἁρπάσει κεχτηµένῳ. 
Τὰ δ᾽ ἄλλ ἑχόντων οἷς φίλον, τὴν οὐσίαν 

058 

Α Αρπαζέτωσαν τὴν ἐμὴν πᾶσαι χέρες. 

ϐὔ Πένητος ἀνδρὸς οὐδὲν ἀσραλέστερον; 
θύει σαγήνη πλούσιος, τὲν δεξιὰν 

Τὴν αὐτὸς αὑτοῦ, ὡς φίλην ἀσπάζεται, 

Καὶ τῶν καλῶν δοτΏρα οὐχ ὑμνεῖ θεὸν, 
Ἔως ἃ κἐχτητ) εἰς ξένου πέσῃ χέρας 

10 Οὗ μὴ θέλει: τί φηµι; δυσμενοῦς ἴσως, 

Κάχεῖθεν ἄλλου, τὰ τροχῶν χυλίσματα" 
Ἐμοὶ δ᾽ ἅπας συνἐρχετ’, ἣν θάνω, βίος, 

0ὐδὲν φθόνῳ τε χαὶ στροφαῖς λελείγεται. 
Κοσμ. όσον τὸ χεῖρας μὴ βλέπειν εἰς γειτόνων, 

1ὸ "λλλους δ᾽ ἐς ἡμῶν, εὐσεθεστέρους ἴσως. 
Πν. Πόσον τὸ χεῖρας εἰς θεοῦ µόύον βλέπειν, 
Τοῦ καὶ διδόντος καὶ πατρικῶς αἱτουμένου, 

ϱ Τ,αγμ]ιυς : Ἰην]άῑὰ αυἱθίη πι]βεγα(ἰο (11ος, 
Τητοπἱ νογο ολἀμοί δυπί εί αἱ (οπιροςτῖ6 πιαρίφ απο αιιηῖ : 
Αίαυο αἰἱαιηδὶ ΡθγπιληθλΗΙ, βαί1μς οσί Όθο 8υὐεβ8ο, 
Όυαπι ρείπαδ 1 οπηῖυς τερις ἀβρθοιαὈές (επότο, 
Αι 6µργὰ Γ68 ΟΠΠΠ6ς γἱδ]ρί]οβ ουε)Η. 
δρ Ὀτος αυἴεπῃ Πία ρἰειάἰάμτη πιο Ἠλῦ6οί, 416 πιθηῖίο ἱπίο[ἰρίευς. 

δι5ς. Οι αυἱοια γἱίς δοουγ]ίας ραυροοί 
Μιτὶ, γοβυμία, πιδερίης», βαἰε]]ίες 
νὰ Νἱπιίτυω Ιαυογαηίθς, Πο [πγίο οοΓΡι6 γαρἰαίας : 
ο6 βοἱµπ] ροβδἱἀοί οἱ ἰαοεΓᾶΠῃ Τθδίθη). 

60 Λλὰά αἰίος Ιαίγο: [αοθοδαῖ ἰγταηηί8. 
Εις Ιηναόαί 605 αὐἰ ἠαῦεηίέ : πε υπίος 9068, δις, 
Θοπι-ηοπιο ΠΠ ΙΑΙΗ ταρἱαί ροβεἱἀθηε]. 
ΑΙ ᾖαῦθαιιί αι! οἷς ἀοἰοεέαπίαρ : Πηθὰ 
Λητὶρίαί Όομα οπιηἰ ΠΙΔΠΙ. 
65 Ύ]το ραµρογο ηἰλ]{ 5εουσίυ8. 
Βδοιί δυο Ππιπιο]αί ἀ4ἱνοῬ ; ἀεσίθΓδιη 
φθάν 5) δυΔΙΩ {ρες, Ὁἱ απιίσαη οβου]αένς, 

ι ὑομµογπι Ιαγρίίογοπι ποη Ἰαυάδί Όευπῃ, 
Ῥοπος 64 ϱὐ ροβρ]άο ἱη α]ίας ἱποϊάδηί πΙδπις 
10 Ουας πιληίπιθ ναί : αἱἀ ἀῑςο ἳ [οτίο ἱη π.χηυς ἱπ]ιη]οὶ, 
Λιηυε ἰπάο {η αἰίας, γοῖδγυπῃ ἱηρίαγ. 
Μο νογο, δἱ ΙποΓίᾶτ, ο8Π8Η5 οπιπἰς ϱοηυ]ίυτ 
ΒΗ ἠην]άΐςρ οἱ νἱεἰφαἸιυάἰμίσας τοἱἰπρασίυς, 

ὃσο. θὐαπἱ Γιά ορριππαπάυπῃ οί, υὲ ποῦ ἵῃ Ππαη6 γ]οίπογασ ἱπβρίοίδτηβ, 
Ἱὅ Ρο αἱ Ἱη ποδίγας, οἱ [ου4966 πιδρὶς ρίὶ εοδρἰοἰαηί 5 | 
δρ. Οθιαπιὶ Πμά, αἱ αὐἱς ἱη 1παηις οί ϱοἱη5 γοβρἱοἰας, 

- 

Οἱ ἀοηαί εί ραίογηο Ἱπρίοταίυς; 

58 Φθόνου. Τὰι. θρόνου, 
δ4 Λυτοί. Ωοὶς]. αὐτοί. Τ4γοπὶ 9εγο ἡρεί εί απιὶοὶ 

(επεροταίεο εί. 
50 "Η. (οἶα]. ᾧφ. Ἡδγδιθ 6δ(µεηφ ἀθεσί Ἰη Π199. 
5ῦ "Εχοι. Οοἱβί. ἔχει. 
58 "Ωστε μὴ τὸ σωμ) ὑπεχκααπῃ. (οἱς]. ὑπερ-- 

κλαπῇῃ. ου ἱγοηπίς ἐἰσίαπι : ποφίο οΠἱΏ ΓΗγ66 636 
ἆοπι0ς αβργεάἰ φο]εηί, ἵπ αυἱθις ηἰΕ/] οδὶ ᾳυοά τα- 
Ρρότθ ροβθ!ξ. 

65 Πένητος. Θἱο6 Ἱπίχα, Ροδίῃ. Σχχ!ῃ, Υους. 395. 
66 Θύει, εἰς. Α]]υά{τ. ἂἆ ἰμφο γοτα Παμαος. 1, 146, 

ατιθς ἀῑσία θυηί ἀά τ6ρο Ναμοἱιοάθιοδος, φμοά Γόζυι 
ΡΓΟδΡεΓ6 ρθβίαγυπι ϱορίαιη ν]γίδιφ οἱ αφοπίθαί, 
ΡΤορίεΓέα {πεπιοίαδῖέ 44ΦέΠΩ εωα, εί εαετὶ[μεαθὶί γειὲ 
ενο. Ἐϊ46 {οπι. Ἱ, Ρ8β. 540. 
69 Πέσῃ. (ἱδι. πέσοι. | 

, 15 Στροφαῖς, Εγαιάϊθκα. 

ΝΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Ι.ἱνοτό Ροττο ἐ410Ρ π]ιφοΓαί10, 
Τιιτοπἱ οαἀμοὶ. Τειπροτί οδί αιπὶο]ος 
Απιϊουςδ; υίᾳυθ π]αµθαί ηΐο, ργβσίαϊ 
«μοςβο, ῥΓΙπιὰς {61τ6 αυδεα Του οπιπίσιη, 
Λιί ομποία 6υργα, ϱὐ5 γ]ἀεπίας, δυο. 
Ηαος ἁθπιυτῃ η μευο βρἱοπάθαπῃ, (υβΠ1 πιεπς νὶ]άθε. 

Μιπά. Οἱ γἰι ν ἁμρὰ εαρροί!ί βδουν]α9 Ἰ 
γεείθμ]α, ποτ], πιβουἰποθ, λίοΠέάη 
Μαπυς Ἰ40οΓαΏς. δρίν. Οογροεῖς Γυτίνπ 4πιθης 
Ηου ΠαΠΊ(µ6 φοἱμπῃ νθρίθ ἔππι γη! ου{1πεί. 
ΑἱἱἱΦ Ιαίγοπός Ἱμμηληθηί, τῖς αἷῖ ργοσυ!. 
Εις ρείί Ἰαῦεηίεθς βο]α ορες Όειις αἰδί, 
θυειΏ Ποσο γαρἱδί οἱ βεπιθὶ Ρ05Ρ6(16ΓΟ. 
Ι4 Ριφίορ υπυπ οµηοία, αυἱ τοἱεῖ, αυ[εγαί; 

Β ὑγφάθημιΓ 0ΠΠΠΘΒ, δἱ Υθ]ΙΠί, ΟΡ68 ΠΙΘ86 : 
επίθ ποῦ οί ἑυίΐυς αυἱάαμαίη γἱτο. 

ΓΠινοβ ϱαροζδιιο ἱπιοῖοί γαιὶ ϱυο, 
Ὑοιμίαυθ αΠηἱος ἆλῖ 9050 ἀθχίτιο οβοµ]υ., 
Οπιπίς ἀθίογθηι Ώου γουίἱ Ιαυάφι Όρου, 

οαεᾳ6 ἑωπάθει ο αἱίεγωπη ομάφηί ορος 
εθρα Πποϊ]έ { [η λα]αάςὶ ἳ [η ϱιφ0 05 
ὄνοα μον σα αἆ αλοσωα. τρίῳ [η πιούυσι. 
Αἱ πιο ϱ00: "8. 
ΝΙΙ ντηόϊοι 

Κανά. οµ οκ .ὰι 
Ῥεφάστο,. .. 
αρίν. θί Πο, 

ν θαἱ ἆαι, 
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Αἱσχρὸν δὲ μηδὲν τοῦ λαθεῖν δρᾶσαι χάριν, 

Τὴν αἱμολάπτιν βδέλλαν ἐχμιμούμενον, 

80 Τὰ μὲν κρατοῦντα, τοῖς δ᾽ ἐρείδοντα φρένα, 

Τὰ δὲ βλέποντα οὐ χαλοῖς ἓν ὄμμασι, 

τὰ δ' ἐχτυποῦντα ταῖς ὀνείρων ἐλπίσιν, 

λλεὶ πλέον πένητα τῷ ποθουµένῳ, 

Κοσμµ. Οἶσει δὲ πῶς τις δυσχόλου καιροῦ φορὰν, 

86 Μηδὲν φέρων ἔρεισμα τῆς ἁπδίας: 

Πν, ρου µε πῶς τις φεύξετ᾽ εὔστοχον βέλας ; 

θρὶξ οὐ διαιρεῖτ᾽ εὐπετῶς, οὐδ' ἐΥύθεν. 
Γενοῦ στενός μοι’ χαὶ χαχῶν φεύξῇ φοράν. 
Δόναξ φἑρει τὰ πνεύματ’, ἀλλ οὐχὶ δρύες. 

90 Ὁ Αν γὰρ εἔκδι, τὰς δ' ἀνατρέπει βάρος. 

Κοσμ. Ἐμοὶ «νφᾶν ἔξεστιν. Πν. ᾽Αλλ' ἐμοὶ τρυφῇ, 

Τὸ μὴ ερυφᾷν, χόρῳ τε χαὶ τοῖς ἑντέροις 

5. ΟΠΕΟΟΒ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΑΝΒΙΝΟΝ ΤΙΡΕΗ 1. ΣΗΕΟΙ.06Ι6ΟΔ. ύσδ 

Α Οἰδοῦντα, καὶ νοσοῦντα πλουσίᾳ νόσῳ, 
΄Όζοντα τερπνῷ βορθόρῳ λαιμοῦ πὲρα, 
95 Τὸν νοῦν στενοῦντα τῷ πἀάχει τῆς ἱλύος. 
Κοσµ. Ἐμοῦ τὰ πέμμµατ'. Πν. ΄Αρτος ἡ χαρυχείαν 
Ἐμοὶ τὰ πόµατ’, ἐξ ἁλῶν ἅπαν γλυχύ. 
Ὁἷς τῶν τρυφώντων ἁλμυρὺν χαταπτύω. 

Κοσμ. Ὀσμὴ μύρων ἔμοιγε τέρφις, ἄσματα, 

100 Χερῶν ποδῶν κχροτὴματ', εὕρυθμοι χλάσεις, 
"Ομοῤῥοθούντων ὀργάνων συμφωνία. 
Πν. λΛἰνεῖς σὺ ταῦτα, ταῦτα ὃ) ἐστὶν, οἷς χαχὸς 
Ἔμοιγ) ὁ πλοῦτος, ὡς καχῶν διδάσχαλος, 

Κρείσσων μὲν ἡμῖν ὀργάνων φαλμῳδία’ 
105 Ψυχὴν συναρµόζουσα τοῖς νοουµένοις 
Μύρου δὲ παντὸς Χριστὸς εὐωδέστερος, 
Ἡμῖν κενωθεὶς, ὡς λύσῃ δυσωδίας, 

ΝΙπί]αυο, ἱαορὶ οαᾳδα, (4τρ6 ἁἁποέέαἳ, 
Θαηρυἱπίς αγἰάαπι Ἠἰγμάϊποιη ἱπο]έαίπα, 
80 Λο αἰία ααἱάσπι (6Π688, αἰἰΐς πιδηίσα Ιπίοπάθης, - 
ἵη αἷία Ρἵαγοῦ Πι]ίοίεης οουἱο8ν 
ΑΙἱ8 πξοης ϱοπιπ]ου]οσίς 8ρεδι5, 
ΒΕΠΙΡΟΥ ως αρ οὗ ϐ4 αι» ἀθδίάεταί 1 

δας. οπιοἀο [δσαῖ φας πιο]θβεῖ (επιροςῖς ἱπιρόίέυιη, 
86 Νυ]λυπι ν209η9 πιο]θριί ΓαἱογαπαἩ 
δρίγ. ΟωΓί6 9 πιο ᾳωοιηοάο δαβἰἰίαπη αρίο τογδίαη φαἱς οΒιιρὶαἩ 
Οερίιΐα8 πορ [αοἷ]ο ἁἰγίάλας, πό οοπιίπυς φυἱάδπι. 
9ἱΦ πι]Εί 1η αγοίο, δὲ ΠΙΣΙοΓυΩ εΠυρίες ἱπρείσσ. 
Ὑθηίος αταμάο βδίίηθί, (υογσῦα Υ6Γο ηδηΙθ/σαϱ.. 
90 Πα οηἶπι οθᾶἰἰ : αηο πιοῖθς ϱυῦγετ!. 
σε. ΜΙϊ ἀε]ίοίἰφ (γί 1ἱοοι. δρἱν. Α. ποὶκὶ ἀθ]ίοίοο οιιπι 
Μιηϊΐπιο ἀεῑιοῖίᾳ Γρυ], Ἀουο θ8ἱἱθίαίο οἱ τγἱοορτίδιυϱ 

Έσγφετθ, 46 ΠΙΟΣΡΟ ἀῑνίίο οᾳγοίὰΏε, 
Νθυ 6υᾶγ9 Ιυέυτ υἱίτο συίυχ οἱεγθ, ᾿ 
65 Αο πιουίθπι θηβιδίδΠῃ οἱ θεἰ]οπι οθθηί ρἱησαθάἶηθ [α06Γ6. 

. 98ας, Μου ρἱαςεηί υπ. δρίγ. Ῥαπίς, οοπάἰπιθθέαπη ; 
ΜΗ Ροιυς θ5ί, ος θαἱο οπνηῖς ἀπὶ 
Ηἱ9 ραἱεαρίηοήι 60Γαή) ἀεεριο, αἱ ἀε]ᾖοίαθ δεοίαηέ!. 

ὅσε. Οάος ο ῥασμωμλκὸ πιοα οὐἱθοίαίῖο, οδη/ἶρα, 
υ «400 Ναπαυπι Ώισυο οίγορίία8, Πθχίοηθς ἵη πυπΙοσυ, .. 

ὑοπβοηθοηεστω ἱηδίγυπιοπίοταπι θγπρλοηία. 
ο Βτοο ἓυ ἱαυάδς : 4ἱ Ίρθο {ρδα η 68184 δυηξ, οἳΕ Πα] 

ἰπί αωἱάδωι οἷωί ἁῑνίήο, υέ τηλίογυ αι πιαρὶίτα. 
Ῥεββίαί οΓραηἱς αρυἀ η08 ῥδαίπιοτυα εληίΐυς, ον Ὅνλς . 
ῇ9ο 197 405 Αηϊπιδπι Αβρ]υίηςπς εοῦυφ οφεσιίρυθ. μον ο 

ηβᾳυθηίο ἀυμίοσι οπιΏὶ ΟΗγίδίις Γγαρτδηος, 
Ῥνο ποδὶς οβυ»ι8, υἱ η086 4 (οίοτο Ιωδγατγεί, 

65 Πλέον πένητα. Ὑαι. Δ, πλέον νέµοντα, Ἰὰ:9ςί, 
ΔΌαΥΚΗΙ εεπιβεΥ μἰντίο ο τ. εχρείίέ, φκαηι 

Μ, 
μας φκο [γιων : οἱ[εεεὶέ επῖπι ποδίε, φκοά ἐν ρνοινρία 

Τι Φοράν. Οοἱβ!, : | 
86 "Ηρου ας γει. ἐροῦ µε. Μος ἰάοπι Ἄλυοί εὖ- 

στόχου Ρτο εὔστοχον. 
Στεγός. (ωοἱΑΙ. σθένος. 

96 Καρυκεία. Ίνα Ὁο]ε]. ἘάΙι. χαρυχἰᾶ. 
97 Πόμας ἐξ ἀ 1ῶν. 14 (οἱε]. Ἐάῑι. πέµµα, ΦαδΊΑ 
να ή ο. νημὰι λαο, οί 
εριι, ῥακίε εἰ άαρεε πι ηί : - ά πῶς ἐά μας ρε ἓ; οονάϊτε εοἱο ἆπίεε φωαο 

ρυφώντων ἁι χοταπτύω. [οιν. - 
εαίε υνεκίδο εαἴεε πιά ὠ ά 

99 ΄Ασματα. Εάῑι. ἀσμάτων. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Απιοτο Ἱωοτὶ ἵωτρο ηξο ᾳωἱάυαπη φεταῖ, 
Αν]άαπι ογυογῖ πιυ]απς μἠγιάίηοπε, 
Οὐρ4απῃ ἔοπεης |, πιοπῖθ φυσθήλαι εορίῖαπς, 
Θου]θᾳαο υγ» που δοπἱς αι ρθάαα ἱπέμθυς, 
Ουωάδσα ο ἱπαπί δϱο ἰουίδ ἤημεηθ θἱἱ, 
Ρος οτρεῖ]ία 66ππρος ἱπάίροηιίου ] 

Ἀκκά. Οαἱ ἀπτίος] ἱπιροίυπῃ φογεἱς [οΓοί, 
Παμοπο, πιοἰεδία ᾳποά Ἰοψοί, ΡζογδιΙς αἱ! 7 
ἁρίν. 0υ0 α αἱ φαρίίίαπι γ]ίθε, οσρυἱεῖο πιοάυπη 

ἰχ ἀϊδδθοαίυς οοιηῖηις [ἱοδι, ρίίως. 
ΜΙΠ τοῦιγ ὁρίο : οἱοηις τἰιαῦίφ ιδία, 
Ὑοθηίον ατυηάο οιιδιἰποῖ, αιιοδ ποη [δτυπί 
κε : ᾳποά 1] οοδαί, Ίιας πιοῖθρ αᾳγλνὶς 
γοσίαϊ. Μμπά. Απιρίε νὶοεϊιο. δρίν. χο πο] 

:. Αγουτο ἵάτυπι, πος οἱρὶ ρρρίος πιούσηι 

--.. 

Β Εατεῖτο γεηίγθβι, ἁῑν]ίο δὲ πποτὸο ργδιη!, | 
Θταίππιαυθ οΦηΠῃ, ᾳίέυς αἶίγα, ρεοιίπυς 
Ο1ετ6, πιθπίεπι σιγηᾷοτο οἳ οΓ3560 Ἰμίο.- 
νά. Όαρος πιθις δ0πί. δρίγ. Ῥαρίς οἱ ἀδρος ταῖλιῖ : 
Οοπάϊτο βο1ο ἀμ]ο (υλς πεί ορί βαἱο : 
Ῥογ φαεΠῃ Ίρθὰ ρα]υΠῃ ἀθδριο Ίυχυ) συπι. 

Μιπᾶ. Ώυ]οθδ οἆοῦθθ πιθ /ηγαηί, θἱ οβΠΕΙΟ3, 
απυυπφιο Ρίασδιυς αἱ ρούτα, οἱ πποἰμ8 οΠΟΓ 8 
(οποίπηθ ἵπ οτὔεαι, λτυγεί θἱ οοποοΓ5 80ῃα5. 
δρίγ. Τυπο ἰδίὰ ]μάλς 7 ΑΑἱ οµος Ίου ποπῖπς, 

ἵεί υἱ πιαρἰδίγας, ἱπιργουαπάας {ορ 
Ῥτωςιαί φυἱθιδνὶς ογρδπὶς ΡδαἱπιοΚἰὰ, 
Όιτ 4υα πμ τοβιφ αηΐπιπι οορι]εί : 
Οπιηίᾳαο ΟἨτϊθίαθ υηρυἱπο δόι [αρταπιίος, 
ΕΠιφιφ οὗ ποδ, υἱ, 480 1ης δεθἰα5 βΓὰΥο 
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Ἡς νεχρότης μ᾿ 
Κροτῷ δὲ χεῖρας, ἣν πέσῃ φονεὺς ἑμὸς, 

110 Λόγον τιν ἡ πρᾶξίν τιν᾽ εἰσηγούμενος 
Καχήν. Ποδῶν ὄρχησι:, ἔνθεος ατροφ]. 

Κοσμµ. Τάχ' ἂν τόδ' εἴποις, ὡς πενἰα χαὶ ταῖς νόσοις 

Αρκεῖ, πλέον φέρουσα σωμάτων ἄχῃ. 

Πν. Τόδ' οὐκ ἂν εἴποιμ. Οὐκ ἀληθῆς γὰρ λόγος, 
115 Ὁ δ' ἔστ᾽ ἀληθὲς, τοῦτο καὶ λελέξεται; 

Πένης ἑχόντων 

θεὸς δ' ἔδωχεν, 

Ἰσχὺν πένησιν, 
Μοχθεῖ πένης, ἱδρῶσι τὰς Όλας χενοῖ, 

190 Πεινᾷ, ῥιγοῖ, συγχα([εθ᾽ ἡλίῳ μέσῳ 
"Ὁδοιπορεῖ, φορτίζεθ', ὕεται, στἑνει"- 

ΦΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΡΜΑΤΑ ΜΟΠΛΙΗΑ. 

Α Καιροῦ τροφὴν ἁπλῆν τε χαὶ ἀαύνθετον 
Ἐδέξατ), οὐδὲν οἶδε µαγγανευµάτων, 

ων ὀψοποιο) χαὶ τρυφῆς ὑπηρέται 
12ὺ Γης χαὶ θαλάσσης ἐχπορίζουσι μυχῶν, 
Θήλυν τράπεξαν ἐχτιθέντες ἀνδράσι 

Φύσαι, χατάῤῥοι, σπλΏνες, ἐξαρθρήματα, 
Βοαὶ, φορῄσεις, ὠχρότητες, ἐχλύσεις 

Τῶν εὐπορούντων' τῶν κόρων οὗτοι τόχο:. 
150 01 μήτ' ἔχουσιν ὧν ἔχουσιν ἡδονὴν, 
Ζητοῦσί θ) οἷς λείφωσιν ὄγχον, πολλάχις 
Ζηλοῦντες εὐεχτοῦντας ἀσθενεστέρους' 

Πάντων ἔρημοι, δυστυχεῖς εὐδαίμονες. 
Χρυσὸς, λίθοι, ποικίλματ᾽ ἐσθῆτος, βαφαὶ 
15ὺ ζωογράφαον τε πορφύρας ἀντιχρόου, 

ἔπλησε τῆς ἁμαρτίας. 

εὐαθενέστερος πολύ. 
ἀντανιστῶν τὴν χάριν,. 
εὐπόροις δὲ φάρμακα’ 

ο πιο ρθουαἰἰ πομα]ἰέας ἱπρ]δγογαί. 
ἁπἱθυς Ρἰαυάο, δἱ οσἀαί πιους οαγι]ίος , 

110 πι 66ΓΠΙΟΠΕΠΙ αἰἰᾳθίη αυ ἀοί]οποπῃ ἱάνοῖί 
Μα]απι. Βοάυπι βαἱίαί]ο, ἱππηίδδα 4 Ώου οὐιηπιοίῖο. 

Φσο. ΕΟΓΦ4Π ιά ἀῑχοτία, Ραιρογέαίοπι οιἶασα ἵπ πιογυίς 
Ργακ]άλυ 668ε, ιιὲ (68 ρἱυγὰ [ογαί ϱΟΓΡΟΓΙΠΙ Γεπιδά]η. 
ορὶν. Νθαυδα υπ 1ά ἀἰχασίτη : ΠΟΠ ΘΠΙΙΑ ΥθΓα ΟΓ41ἱϱ. 
115 δε αιοά νθευπι οοί, Ιά οἴοαμλ;. 
Ῥαυρος ἁἰγ]ιίθις Ίοηφο τοῦιφι]ος, 
Ρειυ5 ἀθάΙε, 0 ΟΟΠΙΡΘΠΡΦΑΠΡ Ῥθηοθβοίο ΡραιροΓίαίθιη, 
γ]γορ ραυροσίους, ἀἰνίείδις γοπιθάἰα. 
Ῥαληροες | ταί, δυάἀοσίθις ΏΠΙύΥ66 Ποσἰος οχ]ιαυνίί,. 
8024 Εουσῖε, αἱροξ, υγίέυς οοἱο «ηογ]άἰαπο, 
Ἱιος [αοἱῖ, [εγί ΟΠ6ΓΕ , ἱπιῦτορ Ρα[ἱέ15, ᾳεποῖί : 
Ιῃ (6ΠπροΓθ δἰπρίίορπι οἶουπῃ οἱ ἱπιραγαίυπῃ 
δηπηί, πθς πον!ί αυἱάαυαπι ος Ιεποςίηί]β. 
θυα «οαυἱ οἳ ἀθ[ίείαγυπ πιληὶριτὶ 
125 Ἐκ (ειγῷ πιαγίδᾳυθ οοπροΓίβηί αηριυἱ5, 
ΕΠοεπἰηδίδΙη ΠΙΘΠΘΑΠΙ νἱτίβ ἀΡροποπίς». 

Εἰαίμς, Ρἰἱ{4, [ἱοπίφ πιογὺ!, Ιαχαίίοηυς πιο ὺγογυ». 
(ΟΙ4ΠΙΟΓ6Β, βθδίαίἶοηος, ῥρα1ἱ9Γ68, δοἱα/ίοησς, 
Ῥινίέυσι 0η), Εἱ δαἱεἑαίῖς πἰπιία [είς 
120 Νε ες 19 ᾳαἱάοη αι Ἠαῦθπί γο]υρίαίοπι Ρυτοἰρίεηί; 
σρὰ αυσυηί, αυἶριρ γο[ηφυαηί ἀῑνίθ]8ς, 4ο «αρα 
Μηνὶάεπὶ ἱηβριπιοπίθαβ Ώοης 96 αλοπέίθυς, 
Οµιπίυπι ἴπορθῬ, [6ΐους ιηϊθοτί. (Ταπιοίςὶ αρρεια!) 
Αυτυπι, ἱαρίί, ναγί νορίος, επι. 
455 Ρυτρυγῷ απιυ]α ρἱοιοσίβ ΠΠ 

ΤΙ Ποδῶν ὄρχησις, ἔνθεος στροφή. (οἶΒ]. πο-.. 
δῶν δ᾽ ὄρχησις ἐνθέῳ στ : 

119 Καὶ ταῖς. Ὀθεκί ἵη (οἱβ]. χαί. 
117 Ἁγτανιστῶν. ᾽Αντανισῶν. 
120 Πεινᾷ. Τι 0οἱρ]. Εάῑτ. πεινῃ.. 
121 Φορτίζεθ'. (οἶβ]. φροντίζεται. 
1327 Σπ.1ῆνες, ἐξαρθ τα. Πεπὶς Πιογδὶ, αγὶ- 

οιἱογπι ΠΙΕΠΙΡΤΟΥΗΠΙΦΜΕ Φεδὶ[ἐέαίεκ. Ιία Ὑαι. Εάῑι. 
ή ἑξαρθρημάτων. 

451 Ζητοῦσί θ) οἷς «1είψωσιν ὄγκον. θιφευηί 

"ΜΕΤΗΙΟΑ 

ἱιηρ]ον]ί οπιηί ρασίο, [6ἱοΓεΙΏ αυ[ετοί. 
ἆαπι Ρ]Διά0 Ἰθία, οαγη]ίοχ αμαΠπάο 1πθουβ 
(αὐ1ἱ, βοδἰοθίυπῃ {αοΊπυφ αυί ἀῑσίαπι π]ιὶ 
ΦΙαάςηΦ. ΟΛ0Γ6 β1ποῖι6 θ8ἱ πιοίυς γἰοθ. 
Μιά. Εοτίᾶθςθ ἀἱσθΒ, ἱπορίαπῃι ΠΟΓΡΟ6 4ὔοᾳιθ 
ΑτοθΓθ, ΡΙΗΓὰ δἱ ϱΡαΓΙΩΔΟ3 πρτοίί ἀατο. 
δρίν. Νοη ου «ἱάθπι {ρθα ἀἰχορίῃ, . εί 

θηΐτῃ : 
Ὑοτο αιιοά αυίαπι ΟΗβοπαΠ 68, που οἶουαΓ. 
Ραρῤεγ οριεπίο νἰτρας Ίοηρο εδἰ Ρεῖο;. 
Ρου9 γἱοἰβοῖῆι ργαξἶαια πάπΏ ΟΟΠ{6ΡΘΩ6, 
γ]τος 66επο, ἁῑνίιὶ ἀῑί ριάγπιασα. 
Ρ.1ρος Ἰαβογαί, θαάαξ, ΕΙΙΟΤΕΠΙ Ἱππρτοῦαπη 
Ευναυσίε, αἱροί, οδυπίέ, δο]ο υπίέας, 
μυεφίέ, οΏογα ροδἑαί, ἰπιῦγς [αμόίέυς, 

αὐοπιοάο πιο]θπ ἱπηπαίπαδε. [ουν. Γηυεσίίφαπί εα 
Ρετ φιιῶ α πιοίε εογροτἰ8, εἰ αφµα ἱπίεγεκίε [ἱθεγεπίμγ. 

164 Λίθοι. (ΟοἵΒι. λίθος. Μοχ ποικίλματ’ ἐσθῆτος. 
γατί γεβίθβ, αοι Ρίοις, Πορίάς, ἰἱηοία, οἱς. ΑΙἰιου 
Ιπιετργοίθδ; Βἰ]]τι, σαγίαφκε αγε: ]μειν. τέε σατὲε- 
σαία, πείς υεείἐ». 
155 Πορφύρας. Τα Οοἱδὶ, Εάῑι. πορφύρα. [νειν. 

ΡΙείιγα, αἆ υἱνκὴι εΧΡΤ6Μ9ς Ῥντρατᾶ, ῥραπίείώπε, 
Μεείοσιµην. 

ΥγΕΒΡΙΟ. 

Β (επιῖί, οδρϊίαυθ αἰπρ]ίοςς ἵῃ {διΠΡοΟΓΘ 
ῴμο, βία ποο Ι]ίσερ πογνῖἰ ἀαρες, 
[υχυς πηἱρίες ἰη(]πυ Ύυθς ϱ ιμαγὶ 
ΤέΓΓαΦΙ16 δη], δὲ 6008 θοἱθγθ, τὶσῖ 
Μοΐιερ ἀεοθηέεπῃ [οι ΠηΘΩ Ρα Ράγαµα. 

Εἰαιις, οααετηῖ, αρἰοηἱθ οἱ ρρύωπε ὁοίου, 
(δβίαιίοηθθ, Ρᾳ[1ο5, οἱ ϱοἱψὶό ' 
Πο ἀῑνίίωπι θαςί (1ος βαΏ]έ Ίσως φαί), 
Οι ηθο τοἰμβίαφ ὃκ δουἱο εαἱο, '' 
Αο 6886, ειοῖδω ασοσὶν οσδμς νφαρ. ...., 
ᾠαπίδᾳας, αυτ] ἰαδρίς, ἑυύμώ: ας 
Οωποῖῖ6 δεευίθς, ἀῑνίίος 
Αατυη, Ια01ῇ, να πω 
Ἰη(θεία τοσῖῖς, 
Βερὶεία βρες, 



659 

Τοίχων, ὀρόφων χαὶ φηφῖδος πεδοστιθοῦς' 
Ἄργυρος, ὃ μέν τις χρυπτὸς ἓν χόλποις χθονὸς 
Εἰρχθεὶς, ὅθεν προΏλθεν, ἄξιος τάφων, 
ὍὉ δ’ ἐν προσθήχῃ, χαὶ προσαστράπτων πότοις, 
4140 Ἴπποι, τάπητες, ἆρμαθ', ἁρματηλάται, 
Κύνες, χυνηγοὶ, θηρίων ἰχνεύμονες' 
Καὶ ταῦτα δὴ τὰ τερπνὰ, δεσποίνης καχῆς, 
Γαστρὸς, πόρου τε πανδόχου λαιμοῦ χάρις" 
Στρῶται, θυρωροὶ, χλήτορες, χοιµήτορες, 

140 ᾿Ανθηφάροι, ῥαντῆρες, ἐκμαχεῖς κύκλων, 
Γεῦσται, σχιασταὶ, νευµάτων ἐπίσχοποι, 

Λλοῦσται, κερασταὶ δακτύλων ὑφώμααι, 
Κοῦραι γυναῖχες, ὀμμάτων ἠδύσματα" 
Τύμβου τὰ πάντα πλουαίου, γραττῆς χοός. 

ς, οἈΕσοβι! ΤΗΕΟΙ,. ολιμινύΝ ΙΗΒΕΗΒ |. ΤΗΕΟΙ,Ο6ΙΟΑ. 

Α΄ 60 Ὁ δ' ἐνδεῆς ἕστηκεν, ἂν δὲ χαὶ πέσῃ 
Νόσῳ καμὼν, µόγις ποτ' ἡ μακρῷ χρόνῳ, 
Οὐδὲν παρέξει πρᾶγμα τοῖς αὑτοῦ φίλοις, 
Τεθνἠξεθ᾽ ὡς λέων τις ἓν βρυχήµασι 

Νεχρὸς, ζαπλούτων πλεῖστον εὐανθέστερος. 

455 Τί λοιπόν; Ὀδρις, θυμὸς, ἔχστασις, θράσος, 

Μέθη, Υέλωτες ἀχρατεῖς, αἰσχροὶ λόγοι, 
Θεοῦ περιφρόνησις, αἵματος, φίλων, 
Ταῦτ) οὗ πενῄτων μᾶλλόν ἐστ᾽ ἡ πλουσίων’ 
Πλοῦτος γὰρ ὕδριν, ἡ δ ἀπώλειαν φἑρει. 
100 0 δ' ἐχπιέζεθ) ὡς τὰ πόλλ', οὐδ' αἴρεται᾽ 

θεοῦ μάλιστ᾽ ἂν συνδραμὼν φόθος τύχη. 
Καλῶκ ἁπάντων παιδαγωγὸς εὐσθενής. 

΄λθρει δ᾽ ἕχαστον ἀνθ᾽ ἑχάστου συντόμως, 

Ρατ]είος, ἑἱρια οἱ βἰταίηπῃ οα]ομ]ὶ οοἶσπι, 
Άτα 
πο]μδυπι, υπἀθ ργοαΙ{ἱ, ἀἱ 

επίαπι ραγίῖηι αΕάἰέσπῃ ἵη ἔργα οἶπυ 
υπ φερα]οτίδ, 

126 Πεδοστιδοῦς. Ὑαι. Εάῑι. 

Ραγεΐπι Ἱη ρεοραίυ]ο, δἱ τεπΙιάεης {η Ρροομ]]ς : 
4440 Εαιἱ, ἰαροίθ8, ουγτυς, οἱ οαἵτυυπι ἀαρίογος, 
(ος, ἀπιοίοςθθ ο8ΏυΠΏ, γοαἱραίογας Ἰδ[Ἴμαγυπι : 
Λο []]ω θἰίαπ νοἰυρἰαἰος, ἱπιργοὺὶ ἀοπολη], 

1εηίτῖ», εἰ πιοπέας π]Ηῖἰ πο αὐθοτΏορίί6 ρυ]ῶ οδιιδ : 
Γ4ἱ0565, 14ηΙί0Γ68, γοςδίογοθ, βοΡρἱἰο{ος, 

115 ΕΙογίρεςί, αραγᾳεπίεθ οἀοΓοΒ, ἀἶδοους αὐ[υοηίος, 
μβιαίοτος, υπιῦγαπι ο[ΠοεἱθηίθῬ, πυάσηι οἈδογνδίογοβ, 
Βοα]ποφίοτος, ῥίπεειπ ο βἱπαυπι ἀἱρίεί οὐ, 
Οεἶπο πυ[ίγες, οουἱογαπι οὐἱοολεωθηία : 
8υπί Ίνου οπηυῖα ἁἰγίιῖς δορυἱοεί, ρίοίί ρυἱνδτίς. 
150 Ρίαΐ νοΓο βαρος, δίᾳυ0 οἰἰθηιοί ολάαὶ 
ΝοτΏο Ιαυογαπ8, τὶς ἑαπάδω αυίέ Ί0προ φοπίο, 
ΝΙΠΙΙ ποροεἱ εχἡ ου] απιὶοίς ουἱφ, 
Μοτϊοίατ, υἱ 160 φωἱάθια ἱπίος τυβίίας 
Μοτίυαε, ἀἰγίήῆρας Ίοηρο Ποτ]άϊορ. 
4556 Ουἱά ουρογοσί Ἱ οοπἰυπηο]ίο, ἵτα, ἱπδληία, αυάλοία, 
Ευγίθίας, τίδυφ ἰπιοπιρογληίος, ἀῑσία ἑωτρία, 
Ὠοι οοπἱθπηρἰας, οοηβδηρηοοταπη οἱ δπιῄοσζυπη, 
Πτοο ποῦ πιδρίδ ραυροτίθας ἱη]ιτοδι φὐδμι ἀῑγίείδιις : 
Ρ]ήιία οηίαι οοηἱυπιρ/σηι, ία ρογηἰοίοιη ραςίὲ. 
1600 Πο τοτο ορρεπιῖεως, αἱ ἱυπίπουςλ, αθάαπ Ιηλο]εθεδί, 
ῬΒιεδγίίτι οἱ Ὀοί οοποατγαί που, 
Βοποσυπ οπιπίυπι [οσα πιαβὶσίος. 

(οπεἰάθγα Ὀγουϊέος, πΏ υπ ο! ΔΙέοτο οοη/{ΕΓΘΠΦ, 

παδοτριδοῦς. Φο οτυἱά ο]αφιοὰὶ δίδτηυηἰ. Ῥευ φοεαίογέδ 3ὐἱδυα οὓς, 

107 Ἄργυρος. Ἠίο γθέδυφ µπο 9 γοἀυπάαγο 
νάοῦφίως Ῥσιομοιία]ε, ο ο ---. 
τίς. Θεά ἱππιοηίίο, ου{ς ρος βἱί ἀδοιγ]υς, 4 8ἱ1ο 

ἡπ129 Πδτοις, Οσκὶ, τοκοῖς ἵα κάν Πότοις. » τοποῖΐς, ἓν φάΐθζκε. 
140 Χὰρις. Εοτίο χάριν. 

: 144 Σερῶται. Ῥου εἰγαϊογεε, ἱπηυίι Βέτα, Ιη1ο]- 
Πρὶι (πδρονίις 696, αἱ παθηβας αυ Ι6οἱος, αἱ ο]]- 

φαἱ αριάἀ ἀϊγίιορ Ίου πππετθ [αηρυπίως, αωί ναὶ 
ποπιἰπο αἁ ριἱαθ οοΓίος Ποηιίπος Ιηγιίθηε. 

145 Ῥαντῆρες. ΑΕΡΕΓΕΟΤΕΕ ΟΦ 9ΥΝΙΝ [γαργαπείΐαιν. 
147 Κερασταὶ δακτύ.Ίων ὑψώμασι. Οἱ οπππια 

ππαπν Ροίµι πεπίεἰγακί. ΒΙΠ]., [θύγ. (ενερεγαίοτει 
επἰτοπιίε εἰοίει ἀἱσίιῖς. 

150 Ὁ ὃ᾽ ἑνδεής. [ἰὰ Οοἱε]. Εάῑξ. πιοπάοςα οὐδ' 
ρα 

{65 Τεθνήξεθ' ὡς. Ιία θοἱδΙ. Εάῑι. τέθηξ’ ἐθ'. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΑΓΡεπίαπη οἱ Ίππο ϱοπάΙ1βο ρογείσὰ δἱπιι 
ΤοΓτα», παπάς Βμαἰέ, αἴφ ιο απιο ἀἱρηυπη ἱορί 
Ρασίίπι τεάυπάσηφ οἱ πολης ἵπ ρουμ!ἰς : 
Εσυ, ἰροίοἙ, ἁμοίος οἱ ου ου ους, 
(6.468, «παρ 19 ᾳαἱ [ογας ολρίιπἰ άμεθο : 
Ει ϱὐὖ τοιυρίαο τοηιτὸς οσὲ, ἱνοτὶ ἱπιργοῦί, 

:Ωαίυπιφυθ ηἲ] φας ευρω ῥεογευς, ᾳαἱς : 
διΓαίος, Ὑοσβίος, /ληἱΐος, 6ΟΙΏΠΗΗΩ οἶθης, 
ΕΙογ6Φ(69 βερίδηβ, αυἶφυο ἀΐους αὐλαιηὶ 
Τογρυπίφυθ, ρυδίαηῖ φυἱ ἆαρος, πω ῦγαπη οἶοπι, 
οροοἰαηίαπθ Ὀυμέυς, αἱ Ἰονδηί, θύΠπ θἱ ολη 
Ροίυτ) παμἰίγαπἰ οσἰπο [οπα]ηοί; οπιη]8 
Πο διηί βορα]οτὶ ἁῑγ]εία, ρἱοίφηυο ἐπ]. 
ἱ Οορείθεῖί αἱ ἱπορς : αο Ἴἱροί ἰληάδιη οαύαἲ, 

Β Λυι (ευτο, θοπίο [γασίυς αιιὶ Ίοησο, ηλ] 
Ονατὶς απηϊοἰδ αΠεγοῖ ποροίῖ!. 
Ιηδίας Ιεοπίς ορἰγἰέυπι Παπ) ΓΙρβίθηΒ 
Εἀαὶ, ορυἱοπίο Ποσϊάμς πο ηιαρὶς. 
Οωίά γορδίαί Τ Ίγα, ἐδιπογίίας, ἱπβδιιί, 
Βεεοξῦις, οδομηηὶ, θαγρία οἱ ἀῑοίᾳα, 1ο Ὀοἱ, 
(τορίδαυθ οἰνβεί, οἱ αληρυϊπὶς οοπίεπρἰἰο : 
πο ουποί ἰοπβθ ἁἱγιίος ψγειιυπί πιαᾳίθ. 
Ναπι(υο ἱηφο]δοοῖὶ ἀΐνθἈ, 96 Ρθδίθπῃ Πἶπο ἑγαλιὸ. 
γεχαίιι; αἱ ἰπορθ 58ρ6, πθο [τορίοπῃ οεἱρἰι. 
οιἱβαίπιυπη ϱἱ δἳί «οηος Ὀδὶ πείυς, 
Εἰτπιμβ πιαβἰίογ οιηπίθ οπιρἰπο Ροβί. 

Οοἱ]αί4 «ΘΓΠ6 (υθᾳ116 1411 ουπι οἱπρυ]ῖς, 
Ὀιτίαιο ]ηδίμς αγίου γἱῖρο ΠΙΠΘηΝ. 



οδι ΘΕΟΤΙὺ Π. ΡΟΕΜΛΤΑ ΜΟΝΙΜΑ. - | ο03 
᾽Αμϕοῖν δίκαιος τοῖν βίοιν µένων βραδεὺς, 
105 Εἰ μὴ φέρειν σοι χαὶ τόδ' ὕθριν φαίνεται, 
ὍὭσπερ πενήτων ἑστάναι χαὶ πλησίον, 

" πνεῖν τὸν αὐτὸν ἀέρα, ἣ χλῆσιν µίαν 

Καλεῖσθ᾽, ὁμόστεχός τε χαὶ σήµπλους δοχεῖν. 

Φθονεῖς ἀρίστοις, χαὶ χαχοῖς οἰχτίζομαι. 

110 Καχῶν γὰρ οὐδὲν ἔστιν ἀθλιώτερόν, 
Κῑν εὐδρομῶσιν εἰς ἐπισφαλὲς τέλος. 
Διαπτύεις πένητας, ὡς ἄλλαυ θεοῦ. 

ἓν οἴδα πλάσμα, πάντας εἰς µίαν χρίσιν 

"Πξοντας. Ἁλλ' ἡ δευτέρα πλάσις, τρόπος. 

115 Χρηστοῖς ἑπαίρῃ' σωφρονίζοµαι φόθψ. 

Κάμπτῃ μογηροῖς' ἐλπίσιν χηυφίζοµαι. 

Μένει γὰρ οὐδὲν, ἀλλὰ ῥεῖ μαχρῷ χρόνῳ. 
Νὺξ ἡμέραν ἔπανσε, νύχτα δ' ἡμέρα" 

Λ. Χαρὰν δὲ λύπη, χαὶ τὰ τερπνὰ συμφορὰν 

180 ἝἜστησεν' οὕὔχουν, ὡς παγίοις, προσεχτέον. 
'. Σοὶ δεινὸν οὐδὲν, οὐδὲ τῶν ἄγαν χαχῶν' 

Τῷ γὰρ φρονεῖν πως τὸ τρυφᾷν ἑνίσταται. 
Ἐμοὶ δὲ πένθος, καὶ τὰ μιχρὰ φαίνεται. 
Θεοῦ γὰρ ἁλλοτρίωσις ἡ ἁμαρτία' 
185 Πῶς δ ἂν φέροιµι ζημιούμενος θεόν ; 
Σοὶ χρηστὸς ὕπνος καὶ δύο πλευρῶν θέσεις. 
Ἠδεῖς δ᾽ ἕνειροι τῶν ἐν ἡμέρχ τύποι. 
Πίνεις, χυδεύεις, λαµθδάνεις, παίξεις, γελᾷς. 

Ἐμοὶ δ' ἄῦπνον τοῦ βίου πλεῖστον µέρος, 
1090 Κεντοῦσι γάρ µε χαὶ χαθεύδονθ᾽ οἱ πόνοι 
Ἂν δ) ἁρπάσω τι μιχρὺν ὕπνου, δαχκρύω" 
Φοδεῖ µε χαὶ εἴδωλα νυχτὸς ἁγρίας, 
Κρίσις, δικαστῆς ἄῤῥοπος, ἔντρομος στάσις. 

Ὀιτίααθ νἰέ ]υδίιις αγὐἰίθΡ ΠΊΠ6ΠΕ, 
405 Νιεὶ ἰἀ οἳ Ε0ἱ Ιπ]ατίοβυπι γἱἀοίυς, 
Όι οἱ Ρεορο ΡραυρεΓθς αίατο, 
Αι ουπάθπῃ 4εΓθίΏ ρίτατθ, Δυέ θοἆθπι ποιηίιιθ 
Ὑοσατὶ, ε]αβάειηασο (δειί οἱ πανἰᾳὶὶ οοηδοσίθπι γἱάοτί, 
Ἱηνίάθς ορεἰποίβ; ΠιὶβοΓοξ ΠΠΘ ΠΙ2ΊΟΓΙΠΑ. 
1170 Μα]ὶς οηἱπι ηἰ{ ορί πἰθογα Ώἱ]ΐης, 
ΕΕαπιεὶ ΡζΟΒΡΘΓΟ οἵσβι η Ιαργίουπι {ομάκηε. 
Ὀοδριιῖθ 6Ρ6ΠΟΒ, φμαβὶ αῦ οἳἱο 6666η! Ὀοο : 
Όπιπι 6εἰο Ββιηδπίωπι, οπΊποΡ(υο ἱάθῃ ἵη ]αάἱοἶυπα 

«γεπίυτος. Αἱ 6οοπό [οΓπιΦίΐ0, ΠΠΟΣΟΒ δυπί. 
475 ΕΠετυπί {9 Γ6β ΡΓοβροΓΦ : Πῃθ ΠΙΟΓ Β4Ρ6ΓΟ ἀοοεῖ. 
Ἰπουγγαηί {6 69 44γθγβ : 8ρ09 Πιθ αἱ]οναι. , : 
ΝΙΗΙΙ οηῖπῃ Ῥογηιοπεί, Πυυμηί υπ/γογθα (εππροςίς ἀῑπιυγηϊίαίο, 
Νος ἀῑεπ {ηραι, οἱ Πποοίοπι ἀῑος : 
(αυ ππῃ ΠΙῴΓΟΥ, εἰ τοῦ Ιεππάςῷ ΠΙΟΦΓΟΓΕΘΙΠΗ 
160 Ετοϊρίυηί : ηἱ8 6υρο, υέ βἰαὐἱ]ίρυς, πο θοί Ἱπ]ιφγοπάσ. 

ΤΙΡὶ πὶἰ ρτανο νἰάρίας, οἰἶὰπι ος Εἱ5 αυ γα]άθ Πιαῖὰ φυπέ . 
Θιοιπίηι επῖπι δαρίας ὁθιίοἱῶ οὐρίδέυηι. 
ΜΙΠϊ γογο Ιαοῖιι ἀἱρηα, οἰἶᾶπι (ὐ Ραστα δυπί, νἱἀρηίυτ. 
Δ Ὀευ οπίπι οἱ]εηαίίο ον ρδοσαίυπη : 
455 Ουοπιοάο [ογασι πο Ὀ9ο ἀρί[γαιιάατὶ 3 
6γαίυς εὈὶ 6οηπυς, οἱ ἁμοτυπ Ιαίδγπῃ εοπ{αποί!ο, 
Ὀι]εία δοπιηία αυἶθις τδγυπῃ ἀίαγπαταπι οχλλδοηίας οἱσιυ]άοΓα. 
ΒΙ0ἱΑ, Ιαάἱ8, αοοἱρίς, ]οσαγίς, τἱά66. 
Μ]]ή νοτο ἱωβοπιηίφ πιαχίπια νἰίῷ ραγς : 
190 Βυησυπί ορίτα πιο οἑἶαπι ἀογπϊδπίθηι πιο]οςί]ο». 
οἱ ραυ]υῖυπι οιίοίη δοπιηί αγτίβιοτο, Ι4ϱΓΥΠΙΟΓ ; 
Τεττοπί πῃθ ἱπιαρίποςρ ποςῖδ Ά8ροτᾶ., 
Σιὐεἶαπι, ]μάεχ ἱποχογαὈἱ]ἱ8, Πογτεηάα δἰα[ίο.: 

164 Ὡραδεύς. Οοἱθί. οἱ Ὑαϊ. χριτής 
1607 Μίαν. Ἱίὰ (οἱν]. Εάῑι. πιαἰο µίαι. 
116 Κρίσιν’. (οἱε]. χρᾶσιν. 
116 Μογηροῖς. Οοἱβ]. γοεροῖς, οἱ ἐλπίδι ργο ἑλπί- 

Φιν. | 
1834 Τῷ γὰρ φρονεῖν πως. Οοἱκί. τὸ γαρ φρονεῖν 

τῷ τρυφᾷν. 
180 θέσεις. Βἰἰ]ίμφ αἷο οπιοηάαί αυ οπιθηάαΓὸ 

ΜΕΤΗΙΟΑ 

γἰάοίιις : δυοῖν πο ῶν δέσεις. 
81 Ἡδεῖς. Οοἱβ|. ἡμεῖς, αυ0ἆ ΘΡΤΓΟΓ 65566 γ]άο- 

αρ. "Ονειροι τῶν ἓν ἡμέρᾳ τύποι, ΦΟπιπία παμεφμο 
514 ἠπιαφίπες 6ΟΤΠΙ αμ ΙΠ(εγάϊμ ποθίε εοπἱφεγηκ!: 
ιό αμἱάθπι σγδβρογίας αἱἱο ἵπ Ίος δίο εχρτεδε!! : 
ὁ νοτίου, ἡματίαις γὰρ ὅμοια φάσματα νυχτός. Οι- 

ἀἰιγπὶε εἰπιίέία εμπί ποειἰε εἰπικίαστα, ἱν. Ἡ, 
δεῖ. 1, Ρ06Π1. {, νους. 291. 

ΥΕΒΣΙΟ. 

Νι [ογίο ἱπίφᾳπνπῃ ἐή φάοφμ9 Ώος εχἰεήτια8, 8 Ιυοέπ γοἱυρίαθ, βδἰιά{απι ΠΊΟΡΓΟΓ Γαραξ : 
Όι αυοά ρεορίπαυα οἷι οοἴιοτς εί ΡαΙβουῃη, 
Ραγεπιφυ8 θρίγθἰ 46Γ6ΠΙ, πΟπ]εη(υ9 ἱάθπι 
(εσιεῖ, Ἰαυἱοίφιιθ οἱ πανὶροί ἔοουπο οἱημ]. 
γ]τίφ Ώοηεςίὴ Ἱην]όρς } ΠιΙδοΓος ΠιαΙοΝ. 
ΤΈωτρα ποοθηῖθ Πὶὶ οηίπῃ οί ἱπ[ο]]οίαφ, 
ὑγεμ δθευπάο ΙΑΓίαΓΗΠΙ θιιλπ]γἰς ρείαηί. 
Οοπιοεπιηία ΙΠΟΡ6ΘΒ, υἱ δαἱο5 Ὀθ6ο αἱίογο 
Εἰρποπίυπι δἱ ΠΠΙΙΩ ποβοος, ἰάδπι ουης(ί8 [οτο 
Τι υηαίς αἱ Ποξίο, πιογος Ριοῦἱ. 
Απίπιος ΗΡῖ αμρεπί ία : ολβίίπογ ποια. 
Το ἀγα ουγταηί : 8ρο Ίθνος, Η41Π ηὶ] πιαποί, 
ορ ουπεία Ίοησο ἰδπιρογίς ἱτασίν βιιηί. 
Θαυάἰί ἀῑεῃι ΏΟΣ : εοπιρεἰπο]ί ποείοπι ἀῑες. 

Εἰσφοπάα πο ]]θ 6ΓΡΟ ΠΙΘΠ8 Βγιρίς νοιμὲ. ΄ 
Τινῖ εδίγα πι ηι ογἰπιίηα ἱππιλιέυηπί ποέυπι : 

ΕγὶροΓθ ]μχή6 ΠΑΠΙ δο]εί πισηίθιη Ώο/βήι. 
Αι πιἰμὶ ριιθἰηής θιιγρὶἰ οχ ποχὶς ἀοίος. 
Ναπι ΠΟΣ8 ΦΗΠΙΠΙΟ ἀῑδίγολΏί{ ποφ 4 Όοο : 
ΦΔΟΙΙΓΑΠΙ αἲ ἱρδᾶ 4υο [ΕΓΑΠΙ ραοίο οί } 
Τι ἀυῑερ ἀοτιηίς αάἁ ἰδίυς Ἰπηρθδης Ιαίυς, 
Βε[ογυπίαιιθ ]μοίθ πηθἰἰθὶ δοιηπ! ΙΥΡο8, 
Πιί8, αἰεδαῦο Ιυβ]ίας, τἱἀθθ, ϱ8Ρί8. 
Α: ραγίο νἱρίίθιη πιαχῖπια γ]ίΑπι θχ!βο. 
Ναπι ἀογπεπίθπῃ πιο Ι9ῦ0ο5 ρυπρῖίέ οπυς. 
Ας δἱ ορογί6 ημἱἀρίαπι οδρίᾶπι, βεΠΟ. 
ΝαΠΙ δρθυίΓα Πος(]6 48ΡΟΓΦ) πεί αβοτυ. 



005 5. οΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΠΜΙΠΟΝ ΙΙΡΕΕ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΛΑ. 

Πηγἡ παφλἀζουσ᾽ ἕνθεν ἁσδέστου πυρὸς 
495 Σχώληξ ἐχεῖθεν ἐσθίων ἀῑδίως" 
Μέσον συνειδὸς, ἄγραφες χατήγορος 

θεὸς θεός σοι, ἣν φέρῃ τὰ δεξιά" 

Ἐμοὶ σεθαστὸς, χᾶν φέρῃ τἀναντία, 
Τὸ γάρ µε χάµνειν, φάρµαχον σωτηρίας. 
900 "Όσον πιέζομ’, ἔρχομαι τόσῳ πέλας 
θεοῦ' τὸ γὰρ πάσχειν µε συαφίγγει θεῷ. 
Καὶ γὰρ στρατὸς διώχων εἰς τείχη φέρει. 
Παΐδες, γυνὴ σοὶ χαὶ φίλοι παρήγοροι, 

Α χαὶ μεθίσταθ᾽ ἡ μεγίστη συμφορά. 
305 Ἐμοὶ δ᾽ ἔρεισμα χαὶ παραφυχὴ θεὸς 
Πεινῶντι, καὶ ῥιγοῦντι χαὶ στενουμένφ.. 
Ὕδριζε, παῖε, δυσγενῆ, πτωχὸν χάλει, 
Πάτει, βιάδου, μιχρὸν ὑθρίαεις χρόνον. 

δυό 
Α θεῷ φέρω τὰ πάντα πρὸς ὃν χαὶ βλέπω. 

210 Πέμπω λογισμὸν εἰς βίον τὸν ὕστερον᾽ 
Ἐχεῖ χαθίσταμ'. θὐδὲν οἴδα τῶν χάτω. 
Οὕτω τὸ λυποῦν ῥᾳδίως ἐχλύομαι. 
Τί τ) ἅλλα ; σήµερον δὲ σοὶ μὲν μΔ λαθεῖν 
Ῥὴν φῆφον, οὐ φορητὸν, ὥς Υ ἐμοὶ δοχεῖ- 
315 Οὐ γὰρ φέρει κρατούµενον τὸ χρατοῦν ἀεί. 
Ἴσον δ᾽ ἐμοὶ λαθεῖν τε χαὶ τὸ μὴ λαθεῖν. 

Ἀρχεῖ θεός µοι, χἂν τὰ πἀντ᾽ ἄλλος φέρῃ, 
Τοῦτ) εὐχλεὲς µέγιστον εἰς νίχην ἐμο[. 

Κοσμ. Τί οὖν ἐὰν πέσωσι τῶν ἄχρων τινέςς 

490.Πν. Τί οὖν ἐὰν πέσωσι καὶ τῶν δευτέρων ; 
Καὶ γὰρ χατορθοῦν ἔστιν ἀμφοῖν, χαὶ πεσεῖν. 
Ἴσον πρὸς ἴσον, ἀλλ ἐγὼ χείρους πολὺ 
Τίθημι τοὺς πίπτοντας ἓν πρώτῳ βίῳ' 

τπτ. σος ο  οοωήἨῬο0Ἴ πο πε ο 

Ηίπο [οηφ οὔσα]]θη» ἱρηΐς ἱποχδιπσυ]ρ]]ς, 
495 ἨἩ]ίηο γογποίς «οίοΓηύΠ ρετθἀθης : 
Μοάῖα οοηβοίθηέα, 4Ώβᾳιιθ βοἱρίο αοοαθαισὶσκ. 
Βευ» Η0ὶ Ώεις εί, ϱἳ ἀοπεί ΡΓοβρεα : 
ΜΙΠί γεπογαπάας θβέ, θἱἱλτηθί [θγαί οοπέσασ]α.. 
ἄαπι ϱἳ αΠῆρους, Ργρἰάαπι 1 ϱα]υ1ς οςἱ. 
200 Ουο πιλρίθ Ργεπιος, 60 Ργορία5 9οοθάο 
Αά Ώδυπ : 1ρ8ᾶ πιο α[Πἰοι]ο αθἰπ]ηαῖϊ Ώεο. 
[ηβεφυθηθ θΗΐπη θχεγοίέαθ δἆ πιωπία ἱπιραλίίτ. 
Τ]0ὶ ατος, ρυοςί οἱ απηῖοὶ βο]αίίσπι Γογιπε, 
Φὐογύπῃ ]9ομιγ πια τίπη ο8ί οδἱαπο(28. 
9056 Μι! ργοεἱάἶυπι οἱ ουἱαῦίυπι Όεις, 
Εοιυγὶθηί!, Προπί, αΠἰοίαίο. 
Ἰο]αγίαπι (4ο, ρογουίο, Ἰβποῦί]επι, Ρ81Ρ6Γ6ΠΗ Υσσᾶ, 
1ος, τῖτ ἱηί65, ΏοἨη ἁῑα ἱη]υτίβπῃ [α0ἱ68. 
ῶ6ο οὔετο οπιηῖα, ά απεπῃ οἱ γεβρὶοίο. ' 
910 Επιίμίο οορ]ιαίοπ6ς ἱω (μίυταπα τἰέαπ) 
Πιο ντου : πΙΠ]! θυγάπ Ύὐ ἱπίγα βαηξ, πουν]. 
Φὶο ΠΙΟΤΟΓΟ [αοἱ]ο Ι99Γ0ΓΡ. 
θά ρίγα } Ἠοάίο ΕΡὶἱ πο αἀ]υάϊσατὶ 
6λυβαπι, τος οδί, αἱ τί νἰάρίας, ἰπιο]οταδ]](ς : 
215 Νου οηἶπα γἰποί 56 [ευ, φυἱ 6επρος υἱποῖζ. 
ΜΙΠϊ αυίεΓ Ῥοτϊπάθ οφ αστἱρετο οἱ πο 800ἱΡ6Γ6. 
Θυῇοῖί πιηὶ Ὀοις, οἰἰαπςί οπαρία αἰίυς αμ[οταί; 
Ηρο ποῖηῖ πιφχ]αία ορί αά ν]ησρηάασπι ᾳ]ογία. 

ὅσς. θυἱἀ δρ δἱ δυπΙΠοΟΓύΩ Ιαῦυπίνς αι 2 
9340 ορίγ. Ου]ά οἱ ἰαὐαπίυγ οί]9πι ος Γἱο ααἱ θθουπάυπη ργκάσηι ἐδησπίῖ 

08 Ειθηιπι ργῶς]ατὲ 4βετο υἱγίᾳπε Ροβδιηί εί οβάςγε. 
ῥαν υΓησυθ γαῖο, νοΓΙπΙίΔΠΙΟΏ Ίοηρο ἀθιοτίογον 
Εχἰρίίπιο 908 6666 αἱ Ιαῦυηίάγ η ροσγ([εο(ίοἵθ τἰία : 

.”9. 

300 Τόσφ. Οοἳς]. τόσον. ᾳὐαπι Ιδοιίοποθι δοαμίυτ Ἰέυν. εμν πκεωσι 999 
209 θεῷ. (οἱθὶ. θεόν. Ἡα αι. φυἱ δάάἱξ µου, «επιρετ ϱεεο. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΞΙΟ. 

Β Εοτο ουΠοίᾶ 6ΗΙΩΠΙΟ, Πιθπίθ 41εΠΙ 66ΓΠΟ, Όθο. 
γἱια(η δοηµεπίοπῃ οορἰἰο, ο ο0ΙΙΟΕΟΓ. 

Οεπβίγα, ᾖιάεΣ, δίαίιο ου οΟ(ΠΊεΘ ΙΓΟΠΙΟΓ, 
Ηίπο (οιι ρογοηπἰς Ὀυ]]ίοης Πηπυς, ἱπρίαφ 

.”.. τω «στα ος τω. ο ο σον τν. 

Φίηθ ηθ πιθµίρς.νοθγιηἰφ ]ηο ΓΟΥΡΙ [οίθης : 
Πσφο ἱηῖοι αηΐπιις οοηφοἰι6, βορἰθΓὰ 4ΓΡΙΘΗΕ, 
Ὀιο αὐδᾳυό βογίριο. Έωιη Ώδις ΗΡἱ δδι Ώου 
πι Ἰφία ποΗέ; "υπο οἱ ἵπ ἀμτὶς οοἱο : 
Εσί ΠΑΠη β8]ἱς 4η98, φυοάἆ Ρίοπιος, πολ. 
θιιο ρτανὶυ6 49ος, πο ως αεοθάο δά Βευπη. 
Ναπι πῃθ ΒΗΡΓΕΠΙΟ Νυποῖπί αριγὶηᾳὶί ἀοΐος, 
Όι οορίέ Ιιοβδίἱβ ἱπβοφιιοηβ δά πιαηία. 
Ργοῖςος, ἁπιο], δυτὲ Μἱυἱ ϱοἰαίο, 
Ὀχογσια, «πογάΠ ἁαππα πιοΓς εΡὶ γαγ]έ, 
Αἱ πηῖ ΙΘΥΑΠΠΕΏ αίηιο οωὐρίάλμιη ὁδί Βειις, 
ουσ Πἱρις, αὐἱ πιθ γα 1η (αιη99 ργοπη]ν. 
ΗἩ]ιάς, οψάθ, Ρ8ΙΙΡΟΓΟΠΙ, οὈδουγιπῃ νοςΣ, 
(ωίσα, οβρ{ίπ]ε δἰίαπι, 1ου ἁῑμ Ώιο ΡΓοίθΓ68. 

ΝΙΗΙ ἱπίογαγιπῃ οοβη]έιπῃ οἱ Γ6ύηΠὰ ΠΩ]. 
Νυ]]ο Ι4Ώ90Γο6 δἱο Γμβὶέ ΠΙΦΤΟΣ πηθι6. 
Ουἱά ρίυτα Ἡ οἱ { [ογίο πυπο «8188 οδἆας, 
Λυί [3ἱ1ος, ἰδίυά διιί {εγες ργαν]φείπιο : 
Ου! νἰποῖι αἰσηίμι 66ΠΠΡΟΓ, 16 νἱηοί ἀοἱει. 
ΥΜΠΟΔΗΙ 1ρ54 4464, νθί οθήλΠι, Ρ8ς οδί πολ Π, 
Ῥουπ πιοάο Ἠ4βθαΠης γο]ίφυα, (μἱ γο]οί, [ογαί. 
Ώρουρηυθ [πι πιαχ]ηιϊ Δά ΡΑΙΙΗΔΠΙ Φδίίπιο. 

Μιπά. θυἱά 6ΓΡΟ 5ΙΠΙπηΟ ϱἱ εδύθηἰ οκ ογά]τιο 
ΜΗ, } ομίγ. Ουἷά οϱΓβο οἱ οβάλΏίἰ εκ αἱίοτο 
αἱ αἱ υἱτίαυο, «οηφεφαἱ οἱ Ιαμάςπι 4µουης. 

Ραγ ειπα ρα)! δ)ί» Ρε]οτ αἱ πιυ]ίο πηὶ 
γιόοίιγ 16 αιιὶ ρη)μεῖρο ἵη γἱία ολ1ϊ : 
Ταἱβ δὴ πια]]δ 1ωίεςίὰ [ παπι οί ΕΠΙ πιαρίδ 



ουσ 

Τοσοῦτόν εἷμι τοῖς χαχοῖς ἑναντίος. 

990 Ων γὰρ χρατούντων τ'μιώτερον χράτος, 
Τούτων πεσόντων πτῶαις ἁθλιωτέρα. 

Ἐχεῖνο δ᾽ αἰτῶ μὴ λογίζεσθαι βίῳ 
Εἴ τις χάπιστος τῷ βίῳ γὰρ δυσμενής. 

Σχοπεῖν δ᾽ ἐφ᾽ αὐτῷ χαὶ δοχιµάζειν τὸν τρόπον 
900 Καλῶν θ᾽ ὁμοίως χαὶ χαχῶν χατ᾽ ἀντίον, 
Καὶ μὴ τὸ µεξον ἐν ζυγῷ χαταῤῥέπειν, 
Οὐ γὰρ δίχαιον, ἰσχύειν δὲ τὸ πλέον. 

Γνοίης ὃ ἂν οὕτω τοῖν βίοιν ὅσον μέσον, 

Μή µοι τὸν ἄχρον τῶν ὄνων ἵππων χαχῷ 
9Φ0ῦ Αντεξετάζξειν, μηδὲ χοσμιχοῦ βίου 
"Αριστον ἄνδρα, τῷ χαχίστῳ τῶν ἑμῶν' 
Κρείττους γὰρ ἂν φανεῖεν, οὐχ ἀρνήσομαι. 
Ε) δ' ἄχρον ἄχρῳ, χαὶ χαχὸν θείης χακῷ 

ὕραυθ αἆθο ΓΠΣ] 6υΠῃ ηηιϊσᾶ. 

δΕΟΤΙΟ ῃΠ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΛΙΛ. 

Α. Ἐναντίους, µάθοις ἂν ὁπόσον κρατῶ. 
210 Σχόπει κἀκχεῖνο, ὅσον ἓν παντὶ χρόνωῳ 

Τὸ πταῖσαι ὑμῖν, καὶ παρ' ἡμῖν τὸ χρατοῦν. 
Μίαν δὲ φασιν οὐ φέρειν χελιδόνα 
Ἔαρ τὸ χχλὸν, οὐδὲ γὰρ γῆρας τρἰχα. 

Τί φᾷς; δίδως τὴν φῆφον ; ἣ χαίρειν ἑῶ ; 
210 Κριτ. Δίδωμ. πῶς ὃ οῦ: τηνιχαῦτ οἰήσδ- 

| {μαι 
Χρῆναι πρατιμᾷν τὺν χάτω τοῦ σοῦ βίου, 
Ὅταν θεῷ βροτῶν τιν) ἰσώσω µανείς' 
Εἰ δ' οὗ μανῄήσομ', οὐδὰ τοῦτο πείσοµαι. 
Αλλ᾽ ἄπιτε' λώῖον δ' ἣν ἔχητ' εἰρηνικῶς 
350 "ΑΆμϕω πρὸς ἀλλήλους τε χαὶ θεὸν µέγαν, 
Σὺ μὲν νέµων τὰ πρῶτα τῷ πρώτῳ βίῳ, 
Σὺ δ᾽ ὡς ἀδελφὸν δεύτερον προσλαµύάνων. 

225 ΟιοΓυ1η δηίη, οἱ γἱοοτίηθ, ᾳ]ογ]οθίος οδί γὶειοσία, 
Ἡ]ογυπ φαοᾳ16, αἱ ]αὐαπίυς, Ίαβθ6υς θδὲ παἱρετῖου . 
Που αυίθηι Ροδίφἰίο, αἱ πηπίπθ ἱπιρυίείυγ νίο ᾳεποςί, 
οἱ ϱωἱς [μδσιί ρθδβίπιας : Λυῖο οπἰπα τί ο ἱπίπίους. 
Αι οοηβ]ἀθγθθ Τοἱίπι οἱ ρ6γρο ηὨάθα ΠΟΤ6Φ αν 
200 ΒΟΛΟΓΗΠΙ ρασ]ίοτ οἱ πιαΙογυπι 6ς 4άγογβο : 
Νεο, αυοἆ πι 66ί, η Ι41ος ἀθούβίπῃ γογραὲ 
ον, εηίπι ᾳυυπι Γαογί(), θεά Ρρπεροπάρτοί, ᾳυοά ρτανίιις ϱ8. 
ἰο 4186οθθ, (υλΗ/τίΠῃ δἰέ Ἱπέογ υἱγαππφυθο τἰέαπι Ιπίθγνα/]υπι. 

Νου παπί οριίσιυπῃ Ιπίογ ἀ8ἱ9ο8 ουσ θ(µΟγύΠῃ ρθβδἰπιο 
Φοῦ Οοπίυ]θγῖδ, πθ6 παπα» γἱιο 
Ργφβίδη(ἰδβῖπιυπι γίγιπι μπι ἰθἰθεσῖπιὸ ΏΊδογυπη : 
ΑΠοφυἱ πιεἰογθς ει] γιάεβυηέυς, ἰά ηΟη ποραυο. 
Ὕδευπ 8) θΗυΠΠΑΙΠΙ ΕΠΙ ΦΗΠΙΟ, ΡΓΑΥυΠΙ ου ΡΓΑΥΟ οθΗ/[ΟΓ36 
Ἑχ ἁάνθογβο, ἴωηο ἐμοΗίρος ζυαηίμπι αηίοσδΙἰαπι. 
210 Που ᾳυοφυο Ρετρεπάε, αιοί δἷηί ᾳιοτἰς ἰοηρουε 
Ἑχ τουὶφ αἱ οδάαμέ, ος ποὺ! αυίθηι φυἱ γησθη). 
Όπα ομῖπι, υἱ αἱυηὶ, ΏοΠ [αοίι ηἰτυπάο 
Ὑοι ]ιουπάμπῃ, Ώθο υπ φοηθοἑιίθπ Ρρί]0β. 
Ου]ά αἱφ 1 ἆλδπο οα]ομ]απῃ Ἱ δί ἐ9 γαἱογθ βἶηο Ἱ 

νά. Ὀο. Οἱ οπἱτη ηοη ἆαγοπι Ἱ Τυης αγΌἰίγαῦορ 
Ργ[εγοπήκιη 6366 έ6ίτεΏαΠι γἱέη (υς», . αν. 
πι, πεηίθ οδρέυ», 0960 πιοτία]θπη ααρπιρίαση γόπη [66ςΓ0. 
λος ΔΙ{θΙΏ 64Ώ3 ΠΠθηίθ Γ16ΓΟ, ἰά πο οροά]άθιίπι. 
08 γετο, Ία) αδθὶίθ : βα(ἶμ8 οϱί υἱ ρασθαι ἠαὐοαιίς 

350 Απιζη πυίαδΏ ἱηίορ νοε δὲ ουπι ΠΙΦΕΠΟ Βου : 
Έυ ᾳἱά4Μπι ΡΓίπιΔς οοποθάθης ρτίωιαο νίία., 
Τα γθτο εί 6ΟΓΟΓΘΙΩ Άδης 4 ἐο δεουηάαο απρ]θοίθηθ. 

4031 Ἐναντίος. Ἱία Οοἱα]. Εάῑίι. ἑναντίως. 
950 Ὦν. Οοἱρι. οἱ Ταἱ. ὡς. 
200 Κατ ἀντίον. Ὑδι. η πιαγρίηθ ἀνδρῶν χάτα. 
351 Καταῤῥέπει». Ται. κάτω ἠέπευν. 
2υὸ Ἰσχύειν δ6. ἵνα Οοἱδὶ. ΕάῑΙ. ἰσχύειν χαί. 
2054 Ἴππωγ. Οοἱδ]. οἱ αι. ἵππῳ. 
240 Ὅσον. Εάῑι. ἴσον. 

324141 Ὑμιν. ἵ Οοἱο]. Εάῑ. ἡμῖν. 
25 Κα.όν. Οοἱε]. τερπνόν. 
214 Δίδως τὴν ψῆφον; Απ υἱείογίαιι ηἰΛί «αἷ- 

εκἰο ἴνο εοποεᾶἰς ) 
3ἱ9 Λώῖον δ᾽ ἤν. Ργδείαί 005 ΠΙΝ(Ναπε, οἷο 
303 Προσᾶαμδάγων. Ἱια (οἱ. Εάῑῑ. προσλαµ- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Εει ραΊπια οεἱοὺςίβ, ἆμαι ἆθουθ ραίπωο [ογιηί, 
Ποτυω τυῖρα θ5έ, ἆσπι οαἀσηί, 4υοφἱ6 ἐεὶφεος. 
Πος ροβ6ο, βουοςὶ Πο ἱπριίος τί», πηδίυς 
δί αυἱς οἷί; οά1ί Πὶο οπῖπι να ᾳοπιις. 
δρἀ ροραἵαἴίπι έωπι Ώοπογσπῃ Ρροπογϱφ 
ΛΙοΓ06, ΠΙΔΙΟΓΗΠΙ (1Π) ΜηΔἱ08 Πιογος ἱίοπ : 
Νου γεγραἰ Ἱηίτα φυὐά π]ηις (Ιπίαυίω Ώου θηΐ αι), 
οεά γουυς Ἠαῦθαί ὶά αὐοά θδί πιυ{ίο αΏρ]ίυβ. 
ἱᾳο .. Ππ08085 {ΠίοΓ Ἠ8ς γ]ίὰς ἆμαν 
Οιὰ ἀῑδίεί; αθῖπιιη ρεββίιπο οἵπι θ/ἱ0 ορβσιυη 
(ομ/ετγθ πο]ὶ ΄ Π6θο ΠΙθΟΓΗΠΠ Ρεφβίπιο, 
Μιιάδηα ευπι ααἱ ργᾷςίοί ἵη νἱία οἱ δις. 
δίο ἰἱ]θ ΠΔΙΠΦυ6 νἱποθτγοί : Πϱη ἰά µ6ρο. 
Βου αἱ Όοπο αἱ οοηίθγᾶς, ΡΓὰΥο οἳ μλαίαπι, 

Ὁ ΟιαπίυΠι δηἰθοθ]απι ργοίηυς οοΠβΡΟΣΘΓΙ6. 
Περυιες οἱ ιά, αωοά ῥϱΓεβο ἐς μοβίγο οδάδηί 
Ραμοἱ, (άοσυπῃ εἰ ΙΠ{γθ(αΘΠΦ γἱηραί «ΟΙΘΣΒ. 
Αι νου, υἱ αἰυηπί, υπα ἨΙγυπάο ΠΟΠ [αοίί, 
Ὃι πες 6επθείαΠη οσἱπίς υπυς9. θἱάποσ αἷς Ἱ 
Αη οαἱου]υπι ᾖ46 1 Ἀιί ναἱοτο ἰ9 οἶπο Ἱ 

όμά. Ὀο νογο, ΏΔΙΠ {1ηο6 ἱηίδγαπι νί (αφ 
γἱΙΔηι ΔΠΙΘΡΟΠΔΠΩ, ΠιθΠί0 οὐπι ῶ9α Όρο 
Αἱηυδῦο ΘΙΠΙΠΠΟ φυεπρίθηη μηογιαΙίσπη. 
Αι 83404 οΏ6ο ΠπιθηΦ θΕΊἱ, πο Ἰου δα. 
ΛυΙίθ: φαἱἱυ6 δί ογἰί, οἱ πιυξυδιη 
Ραοε οο]αί]8, θἱ Ὀδο ου ΠΙΣΧΙΠΙΟ. 
Ρεΐπηᾶς φμἱάετα ἐὰ ρεϊποὶρὶ νι ἀθίο : 
Λί {ια νί 0ζοἵθῦ] ΓΗΓ5Η6 ης εοΏρἰεοίόζ6. 



06] 

Ε:τοι τὸ πρῶτον οὐκ ἔχεα, τί χωλύει 

Ἔχειν τὰ δεύτερ᾽ ; οὐδὲ τοῦτ' ἀτιμία. 
Φυῦ Οὕτως ἂν ἡμῖν ἀσφαλῆς εἴη βίος. 

".6’. Περὶ ἀρετῆς. 

Την ἀρετὴν ποθέω μὲν, ἁτὰρ τόδε μ) οὐκ ἑδίδαξεν, 
τις δὴ τελέθει, χαὶ ὁππόθεν ἴξετ' ἔμοιγε, 
Καὶ µάλα περ ποθέοντι. Πόθος δ᾽ ἀτέλεστος, ἀνίη. 

Εἰ μὲν δῇ χαθαρὸς τελέθει ῥόος, οὖχ ἐπίμιχτος 
ὃ "Ὕδασι χειμερίοισι, χαραδρα[οισί τ ἀναύροις, 
Δίδημ ὃς µιν ἔτετμεν ἐπὶ χθονός. Ἡ γὰρ ἀνέσχε 
Βόρθορον ἐχ κραδίης, ἢ δέξατο, σάρχα βαρεῖαν 

οἱ ρτἰπιας ϱυἱ8 πο Ἰαῦεί, φυἱά τοίαὲ 

δ. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΗΝΙΝΟΝ ΙΗΕΗ Ι. ΤΙΕΟΙ.ΟΟΙΟΑ. 

| Α Ἓλχων, καὶ ζοφόεντι θολούμενος ἔχτοῦεν ἐχθρῷ 
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ζωῆς ἡμετέρῆς, καὶ ἱλυόεντι βερέθρῳ. 
10 0ὐδὲ γὰρ Ἶεν ἑοιχὸς, ἐπεὶ ῥύσις εἰμὶ παγεῖσα, 
Καὶ ῥευστοῦ βιτοιο διεχρέω, ἔμμεν' ἄρευστον. 
Εἰ ἃ οὐχ ἀργύρεος πάγτη ῥόος, ἁλλ᾽ ἐπίμιχτας 
Ἔστι χειροτέροις ἀρετὴ, καὶ µίξις ἄχοσμος. 
Πὼς ἀρετὴ τελέθει, τάδε φράζεο. Καὶ γὰρ ἔγωγε 

15 Τή καὶ τῇ νόον ὠχὺν ἐπὶ στήθεασιν ἑλίσσω. 
ἩὙυχρὴ μὲν χιόνος φύσις ἔπλετο, ἀργυρέη τε" 

Βανθὴ δ᾽ αὗὖ θερμή τε πυρὸς φύσις, οὐδ' ἐπίμιχτα 
Ταῦτα πἑλει. Ἑλύθη δὲ βίη πάρος, ἡ ἀνεμίχθη. 
Τῇ δ ἀρετῇ πῶς αἶσχαος ἐπήλυθεν εἰχόν) ἀτίζον,, 

θυοπίηυς φεοαπάσηι Ίοσσίη {εηοαί } Νεααο ἰᾳ Ἰρηοιη]μ]α αΏῆοίί. 
φῦῦ 9ἱο ποῦὶθ 66ος οἵί τἱία. 

ἆθά-Κος ΙΧ. Ρε οἰτινίε'. 
Ῥ]πμίοιι αωἱάρπι ἀθθιάθτο, νθΓιΠη Ίοο ΠΟΏ πιο ἀοοιίέ, 

- ΟυὐφήθΠη ἐ]α αἰὲ, οἱ απάς οοηηραῖ πο, 
Ουαπηνίς ουρἰἀἰρθίιηθ θχροίθηίἰ. Ομρ]άἱ(38 πο οχρἰεία ουρρἰἰοίμῃ οδὲ. 
δἱ Ῥυτυς απἱόθπι οδί σίνιιφ γἱγευές, Ώθο ἠπιπηϊρίυς 
ὃ Ααιίς μυονπίς, ἃυὶ θαἱεῦὈτοδίς {ογγοπ!ἶδιιθ ος Ρ]ωνία οοἱ]θείί, 
Οτο αἱ 6ὔπι {πγθηθείέ {η ἔθττα. Αι δηίπι ργοιγασίε 
ση άπι ος οοἑἀθ, ααί ςαβοδρίξ, υἱροῖθ βΓάνθίη Ο4ΓΠ6ΠΙ 
ΤΈγα[θης, θἱ ἰ6ΩΘΌΓΟΒΟ δχίδγηθ ἑγὴαίυς Ἀοβἱθ 
γίι ποβίρ, ας Ἰυ]θηίο Ὀαγαίητο. 

κ. 10 Νεφιυε ομίπι οοπγεηἱεῦ!, οἳπΙ (υχως αἶπι οοποτοίς, 
Αο Ρε; ἤυχαπι γἰίαπι ἀδοιττο, 116 66806 ἠωχίοπίς δχροτίδπι. 
οἱ αυἱέπ] ΠΟΠ Πἰπιρίάάς οιωη]πο θ8ί ρίνυς, οδἆ ῥογτοὶσία 
Εςί ἀειεγίοσίοις γἱτίας, δί οοποτγοῖίο [ωάα, 
Οοιποἀο τἰτία5 68866 φιιθαί, οοηρἰάθτα. Ἐρο θιιίηι 
16 ΠΗἰπο οἱ ὶπάε οδἰδζοπῃ ιηθηίθπι ἱηίτα ῥγαοοτάἰἷα γο]γο. 
Ετὶρὶάα ᾳαἱάεπι οδί πἰγἰθ ηλΜΗΓ4 θἱ οαηἱάς 
Εἰάγα γογο οἱ σαἱ]άα {βηΐβ ΩδέυΓᾶ, Ώθο πιροθηέυς 
ἤκο Ιπίες 96. Απίς οπΊω 6ογιίπι τὶς θοἱνοίας, αυ οοπηρἰδοθαηέης 
γ]γεω] ααἱθηι ᾳωοιηθάο πιασυ]4 δυρογυοηίθης ἱπιαρίποιι ἀθάεοοσαί, 

«ΑΙΙαέ ΒΙΙ. ὅ9, ρ. 125. 
9.5 Εἴ τοι. Εοτίο εἴ τις. 

{ ο Τοὺῦτ᾽ ἀτιμία. ἴία Οοἱς]. ουἀθχ. ΕάΜ. τοῦ τ) 
τ'µίαν. 
ΙΧ. Απουνεκτυν :ε Εγιά επιμ αο εονίει- 

Ρἰα[ἰοπὶς ΡΙεΠΙςΦΙΠΙΝΗΗ «αΥΠΙΕΠ Ὀο Ώμπιαπα νἱππίο 
ε.Ηἱε οοπάϊἰαὶι (τγεφογίνα, ἵπ ϱµο οπιπέπι πιεπιέφ εἰα[ίο- 

πέΠὲ, δίμάἱκπιφμε οεί εἰδί, υεί αΏί ρίαρεκόί εΡ απίπια 
εἰἰάΙ8, αα εοπίτο Πε αίεπι δ6ἱ μιοδεείίανι ἵρείε 
απιαἰογίθµα εοπεἰ [αέ. 1 Ηοςε εεί Οψτὶ ατφεπί πι ἰπ 
ἱείπά «ατΙιεη ετἰπείωπε, ΦΜο εδΡίε πουι δεί αἰίνά κἰίνηη 
ἐκίεν Ογεροτὶϊ εαγηιῖπα ργακίακίίκα ; ἵπ εο οἱγέκίέι 
φειεγα[ἶπεν εἶκε ΠαἴμγαΠι ϱἱ εοεεπ!]απι οεροπί!. θκαηι 
ἔπῄγπια, ἱπιρετ[εείαφμα οἴγίκα Απ πιαπα εί, οξ(επά!:, 
ἵαπι ἀἱ[βείία εοπιραγείµτ : Οεὶ ἀοπμπι 6εεο ἀοοεί, 
εἰ, ἔπφμαπι, εἶπε επ]: ορε η] λ]ἰ αἰίμά ουηί [ιουυὶ- 

Π6Β, Πἰδἰ Ιαάϊυγία οἱ γίγα οδάαγεγα βεθἰεσῖὂιις [οιίά. 
(οπάίέμπι αμίεπι 6.19 ἱ[[ιιά οαΓΠιΕΠ υἰάείεή, εµπι αά- 
ημο ἱπ εεάε (οπείαπιἰποροίίαπα (γεροτὶκε ποείε 

εεάετεί, ἰά οεί οἴγεα απκκηι ὁ80. 

4 Ῥόος. Φυρ. 1ἱπ κ. 
6 Ἕτετμεν». ὡοἱκί. εί . 991 εϱμρ. Ιπ. εὗρεν, 
ο - Μοχ ἄνεσχε. Φοἱο]. ἀναδέδωχε χαὶ ἀνέ- 

υσε. 
10 Ῥύσις εἰμὶ παγεῖσα. 4οῦ χ : ἵΝοππο εἰει 

ἰαο πεκ[ο ἐν πιε, εἰ εἰεμέ ϱαξεΠΙ µε εοασκἰαςεἰ ) 
4! ΄Αρευστον. δε]µοὶ. ἄφθαρτον. 
Ιὸ ΑἈργύρεος. Φ.ῤ. η. λαμπρός. 

44 Καὶ γάρ. Βεβοὶ. χαὶ γὰρ ἔγωγε πολλὰ σχοπή- 
σας οὕπω χατέλαδον. ΒΙεπίπι ποπάκηι ρετεερὶ, φκανν- 
. ἰά πιεπίεπι ο μη ' 

Ἀργυρέη τε. Ἡε6ρ. ἀργυφέη τε. 
18 πο ἡ. οοἱιοι. τω ήν λυθήσεται ταῦτα 

ἡ ἀλλήλοις µιγήσεται. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. | 

δἱ Γετγε ρτῖπιαθ ποηαθαῖ α]φυἶδ, απἱά γείαί, 
Οἱ ἶς βοουπάδς (δποαεΊ ου ΡΓοῦτο ολεοί. 
δἱο γἱία ποὺὶβ (μία οτί Ρογἱου]ο, 

Ιχ. δε γικτύτΕ. 
ΒΙ([ἱο ἱπίεγρτεία. 

[ροο φαἱάθπι πιῖγο ίοπθος υἱτιμῖΦ 41ου 
Αι Ππος (µη δἷί, πθο (υα Γαἱἱοµο ραγατὶ 
Ροκα!, πιθ ἀοσαίε, (αυ Απηνί ηοἰαί πὶ πιαρὶφ θ6θοί 
[η νοιὶς: οτυοἰαέ ΡοΥτο Γγυδίγαία ουρἰἀο. 
Ναπιφυο αΐθς ία εδὶ ρυγυ8 οἱ Ρεοςδυ6, οί υπά 
Βινηπια[]ς, ἔοΓΓ6ΠΦᾳ119 Ρᾶίι αβη ἑυτρίάως, οχΡεΓς, 
ΦοἱΓθ 3νθο αἱβηᾶπι ἵη (θτείᾳ ἱηναηοτί! {]ακη, 
Λιιί οἰθηίπι ο πιοι]ο ἱιἸθηέαπι Ῥουίοτο οῶῃυπι 
Εχιυίι : αυἲ οοτίθ ἱπ[αία οχοορί, οπιδίιις 

Β Όατηρ βαν], 4ὕδππᾳιθ εχίδγπθ βγὶςθίτωις Ὦοφείς 
Τυτὺεί οἱ ἱπῆοίαι, Ιαΐθο ἱπππρτραίαιιο Ὀδγαέηρο. 
Ναπ ουΠι αἶπ ασια ΡΓίπ)υΠι οοΠποΓ6ίΗ8, οὲ «γαι 
ῬοτουγγΆπι Πμἱἀσπι, ΠΟΠ «οπνοπἰουδε τι ἵῃπ πιο 
Εἰιχὶο ηοη οβεΓθί. ΦίΠ ποπ ρυτὶβείπια ῥτοζευς 
Ε5ί νἰγιθ ας, 6ο οΦπο πηφεθίυν οἱθης, 
ΜΗ: γἱτιας αθαί 6966, νε]ϊπι ἴθουιη 1ρ96 νυ]υίος. 
ο. ΑΠΙΙΗΙι9 ΡΓί66 Ποδίος 56 τογδαί ἵη 4πη ας. 

Επὶρϊάα πὶς (α1πῃ οί οἱ οαμάἰύα: Παηπιλαιις γα σςς 
Τυῖϊα οαἷοί, γαῦοί αἰαυο, πὲο υπφύκίη 1π (Οάυς 

[Απηίζαπα 
ἴδια «οἶγο αευπί ; αιοά οἱ νῖπι [οοθεῖς, απις 
Μίφοοτο ἱμίογ 56 61άπι ρορεῖς Πα, ροηυυμέ. 
Οἱηάππ εΓρο 5οεἰορῖς ἱαῦθς [αἱδδίπια 8056 
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90 Εἰχόνα τὴν μεγάλοιο θεοῦ, χαχόχαρτος ἁμαρτὰς, Α Ἔστιν ἐμοὶ, μόχθῳ μὲν ἐλεῖν, µόχθῳ δὲ φυλάξαι, 

Εἰ ἑτεὸν θεός εἰμι, λάχος δὲ σὺν εὔχομαι εἶναι. 
Πυνθάνομ) Ἀλφειοῖο καλὸν ῥόον, ὡς διὰ πιχρῆΏς 

Ἔρχεθ) ἁλὸς, μέγα θαῦμα, γλυχὺς ῥόος, οὐδ' ἐπί- 
| [μιχτος 

Ἡ λώδη τελέθει. Λώδη δέ τε ἠέρος ἀχλὺς, 
9” Καὶ νοῦσος µελέων' ἀρετῆς δέ τε, ἡμετέρη νύξ. 
Πολλάκι ταρσὺν ἄειρα πρὸς αἱθέρα, καὶ µε βαρεῖα 
Τηχεδανή τε μέριμνα χαμαὶ βάλε’ πολλάχι δ' αὖτε 

Αὐγασάμην θεότητος ἁγνὺν φάος, ἀλλὰ µέσον τι 

λθε νέφος, χρύφθη δὲ σέλας µέγα, χαί μ᾿ ἐδάϊξεν, 
50 Ὡς φύγεν ἐγγὺς ἑόντα. Τίς ὁ φθόνος: ἣ ποθέεσθαι 

Δἱὲν ἐμοὶ ποθέει θνητοῦ νόμος, Ἰ τόδ ἄμεινον 

Τοῦτο γὰρ ἔμπεδόν ἐστιν, ὃ νοῦς χάµε. Πολλάχι ὃ αὖτε 
Ἑσθλοῦ τ) ἠδὲ χαχοῖο διάχρισιν ἐχθρὸς ἄμερσεν, 

δῦ Ὦ, θἡρ χερδαλέος τις ἐπ᾽ ἴχνεσιν ἴχνια βάλλων, 
Ὢς χεν θηρητῆρα χαλοῦ πλάξειε δόλοισιν. 

"λλλοτι σὰρξ μὲν ἄνωξεν ἐμοὶ φίλον, ἄλλοδ ἐφετμῆῃ, 
"λλλοθεὺὸς, φθόνος ἄλλο, χρόνος τὸ μὲν, ἄλλοτι δ᾽ αἰών. 
Ἔρξω δ', ὃ στυγέω, χαὶ ἀμφιγέγτθα χαχοῖσι. 
40 Καὶ γελόω µόρον αἰνὸν ἑνὶ σπλάγχνοισιν ἐμοῖαι, 
Σαρδάνιον, χακόχχρτον, ἐτεὶ καὶ τερπνὸς ὄλεθρος. 
Νῦν χθαμαλὸς, νῦν αὖτε µετήορος" ὕδριν ἀτίζων 
Σήµερον, ὑδριστὴς ὃ ἄρ' ἐς αΌριον' ἄλλος ἐν ἄλλοις 

Καιροῖΐς, πουλυπόδης τις ἑειδόµενος χρόα πέτραις" 

9 Ιπιαβίηοπι πιαρπ] αἱ, πια] ᾳαιάθηςδ ΡοοςδΒΠ), 
Φὶ γοιο Όοδυς θὐῃ, οί ΓΠίθΠι {11801 Πηθ 6686 ϱ]οτίος Ἱ 

Δυάϊίο ΑΙριιΦίὶ ρυ]οἨἈγμπι απιΏσπι ΡεΓ ΑΠΙΑΓΙΠΙ 
Ἁπυοι Πµοτ8, οἳ ᾳιιοά να]ἀθ πιίτυπι, ἀπΙοθηι Φ86ΓΥ4ΓΘ 4/41, πὐ]]αυο ἱροὶ 
Οουτυριίοπίς αἀππ]βοςτὶ. Οουγιιρἰοῖα αμίθίη αθγίθ οδί πι]θς : 
20 Χυτὺις εογροτίς: τὶγεεῖ αυίθα ροοσδίαπα, ᾳωο θνὲ ηος Ποδίγα. 
ὥφρο Ρεάθιη (11 {η Φίήιογα, θεά πιθ ργανἰ5 
Εἰ οσἰι]οσα οι ἵη ἔθγγαιη ἀθ]θοί!; θ8Ρ6 εὔδΠι 
ΑΠυϊδὶι πεί ἀἰνίηίέαείς δαποίαπι Ίπιοῃ, 5οἆ πιθάΐα Π]ίοο 
Ἱπίθγ[ιδα πυςο, θυἱγαχίέ 6 Ίας πιάρπα, οἳ ἀοΐοςθ πιθ οοη [θεῖῖ, 
50 Όι πιο Πιρὶί, οµπῃ ΡΓοΡο θ886Η1. «ΙΙ ἱηνίάία Τ 4η υἱ ἀεείάεσίο αγύσᾶπι, 
Ρετρείαο ροφεῖέ Ποπιΐίηυιη οχ Ἱ απ ηου ΠΙΘΙΙΙΒ 
Εαὶ ποϊΏί, Ιαβογθ ᾳΙἠάθπι 60πΙραΓΑΓ6, Ι4)0Γ9 θΗ4ΠΠ ΦΕΓΥΑΓΟ Ἱ 

7 Που ΠΆπηφυ9 δἰαδΙ] 68ἱ, {η 4Ο πιεηδ πλω λίυπῃ ἰαὐογανίί. 9ιορο οἱ 
ὑορί οἱ πιδἰὶ ἀθίδοίαπι ᾖοβῖς αάθιο]ὲ, 
ὅδ Ὑε]αῖ [ετα 91 .πι οα]]ἱάα, γοδιρίἰδ γοριῖρία ἱπάασεπς, 
Όι νεπαίογθιη γΙγιωῖς ἀοὶο ἀθοῖρίλε. 

ΛΙιά αιαἱά οςςο ὑἱαπάυση πλ ηΙ ργαροἱρ]ε, αἰ]αά Ίος : 
ΑΙιιά Βευς, αΙἱμἡ Ἰίνος; (θππρυθ ργᾶ86ης α]ίιά, αἰἰιά οιογηϊϊας : 
ΑΡο αυοά οἱ, οἱ ρτορείῖφ οὈἱθεἰος πια]. 
40 ΒΙάεο ϱΓαΥθΙΏ ππογίθιη, οοποθρίαπῃ ἵπ νὶθοσσίθις πηεῖς, 
Β.ριι φαγἀυπίοο οἱ ἠαρίέϊοςο, βἰᾳμ]άθπι ππὶηἰ 1ηθα ργαία οδί ρογη]οἰοφ 
'Μοάο απι]]8, πιοάᾶο ουδ] πείς; 4 εοη(ιιπιε]ία αἱ, οίγοης 
Ηοάϊο, ου35 οοπίαπηρ!ἰοβις : αἰίιι η αἱ 
Τεπρουΐθυς, ροἱγρις φυἱάαπα ροίδερηΦ 6ΟΙΟΓΟΙΗ ροίγᾳ. 

9ὗ Ἡμετέρη »ὐξ. δοβο]. 991 φθορὰ ἡ παρ ἡμῶν 
ἁμαρτία. Νοείτα ποΏ, πεπιρε εοτταρΒο, ρεεεαίεπι 
φμοά α ποθὲς δεί. 

30) Ἐδάϊξεν. 8ελο]. λελύπηχεν οὐ μετρίως. 
50 Τίς ὁ φθόνος. Ἰά οδί, ἱ Ογτις εσροη!ί, φμς- 

1! (αάδα ελί Μί α ΔΒοπο εχοἰάαπε, 1ο νά 60Ν2έ- 
ματ 

5δ Φυ.]άξαι. Ὁέ ἰαδοτε βατίκπι πια]ογὶ ο(μαάϊο οετ- 
Όοπι. 

ὅὃὁ Ὁ νοῦς κἀάµε. Φο]ο]. μετὰ πολλοῦ πόνου χατ- 

ἐλαθε, φκοά ΠΙΕΙ ΠΙαΦΛΟ {αδθογα ρετοερῖ!. 
ὤὰ "ΆΑμερσεγ. Αφείλετο. ος 
56 Π.άξειε. Ο9ἶβί. πλάζειε. Θε]οὶ. ἀποπλανὴση 

τῆς ἀληθείας. 
58 Χρόνος. ος]ο|. ἡ παροῦσα ζωᾖ. 
41 Σαρδάνιον. Φαγάοπίμπι γίσνπι γἰάετε, ἰπφυϊί 

Βιήμς ροδί Ετάνπυιη, ἰάοπι θ6ἱ 8ο γο]υριαίοπι ος 
δ]ίᾳυ4 οχἰἑοβα το 64Ρ9/9. 

44 ᾿Εειδόμεγος χρόα πέτραις. Ρυ]γροάρς ἀῑευπ- 
ως γείογγο ροίταταπι, ααἱθις δὀλιῶγεμί, «οἱογοπ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

τεμ αὐ]αησὶί, αἱπιυ]ασοίππι ποὺ][ο (Γρὰη8 
Ναπ]μίς Φί]ογοὶ, δἱ Υ6Γ6 8ΙΙΩ Όθις, βίαιθ 
Ρας ἵυα, ΒΙΙΠΙΠΙΘ Β4Γ6ΠΒ, ΏΟΠ [τδίγα ἁῑοιίίου 65960 

ΑγοδάΙεΙΠΙ πιθηιοΓληί 4ΠΠΠΘΠΗ Ρος θδἱδα Πμθηίθιη 
{ᾳποΓὰ ἀμίοοξ6πι ἱποο]άπιθίη Φ6ΓΥ4Γ9, Ἠ60 [41η 
.ραί Ιπιτοὶκοοτὶ ἰύῦθη» Γ6ς πηὶγὰ Ρτο[εοίο | 

εμιοτίς αἲ ]α095 οαἱἱρο, οογροςίθ αογίς 
γἱΦ πιογδὶ, ΠΙΟ Ώοςχ γἱγίπ]ς ἀοπίαιο Ιαὐυο8. 
Ρ6 ΠΙΘΙ6 8696 ϱ69 ΕΗΠΏΠΙ4 α ρἰάργα ἰδίις 
Εσυ] : αἱ δυὐἱθμς ἱΓὶδίίδ πι ευγα τοβοπίο 
διτανἰέ παπι. Γάσ1εΗ Γατθυβ ρογεςΡο (μοπιὶ 
Νυπι]ηίς Φίοσηὶ, πυῦθς ἀθηθίβοίπια 9656 
Ργοίίηυς ἱη]εοῖὲέ πιοάἶαπι : 9686 αὐάἰάῑι ἱωβοηφ 
Ευ]βοτ, οἱ αγἀθηίοπι Εχὶί πιΏὶ οοτἆο ἀοίογδιι 
Όι πε μὶ /4π1 ρτορἰυς ροβίίο 66 ρτῶρυίο οσΓδα 
Ετἰρυϊ]ί, οερἰίᾳ9 {αραπι. Ου} ἰφιυά Τ Απιατὶ 
Λη φυοά 4 πιθ φεπιρες ομρίαι, οπρἰάεφυθ τεφισί 
(Ναιπαιο ία πιοσὶ5δ [αλνί Ποηιίηο μα γοι 

[πὶηὶ φυοά οἷι 

Β Ὀμ]ίις βαιἱυφᾳπο Ώδυπι ποη 4Ώδηιιο ]0ογθ 
Αεοἰρετο, υἱ ο ρλω 8οΓνοπι βυἰᾳθίς Ἰ ἰδίιι:] 
Ναπι ἀθηλεη δἑαυἱἱθ οί, ᾳαοά ΠΙθυ ρογοοροείἰ αρτο. 
9.ρ6 πηϊμῖ γΗγδις ἀεἰθοείμπι υ]οἱαθ Ιοδιΐν 
γιτένιίς γηιιο αἀΐπιεης, πηθὰ ἠαίπα [αἱ118, 
Όι [εγα, βἴξηα ροάυπι α 5 οἱρηίδ οδ[44 (ωτοδί 
Ἠαο γθηαίογεπι νἰπμεῖς αάαί υἱ αγία. 
Ουοὗ απάτη εβὲ ιΩοἱ/{8 64Γο ργφοἱρὶϊ : αἱ Όους 

αἴᾳαο 
ος ἁῑνίης αἰαά, πιπάας ἀΐνουσα, πο 
1 ἱνος : οἱ Ιά [αεἱο ααοά Ώηθῃς Έηθα ἁλριπδί οἱ οά{ϊ, 
Ου]εοίογφυθ Πια[]6, πιογίεπης 6 {η ρεοἰοΓὀ ἤσαπι 
Ἠιάδο βαγάορῖο εἰθυ; οθΓβἱδβίιπα ροβί]6 

ο Ναπι πἱϱὶ Ἰωασι ρἱρηί!. δυυπιίραίας οοὶ πιο 
Νυπο πΙΕἰἡ : ο]δία ϱγαάἰος ΏυηΟ Πιθρίθ : 6άροΓυος 
ΝΙ πούἱθ ἀμςο : 6Γ396 δΗ1Π {4ΠΘΗ ἱρ8θῬ δυρετδυφ. 
ΤΕΠΙΡΟΙΘ ΡΓο γατίο ΥλΓἱ06 Δβδυπιοτθ ΠπΟΓΟΒ 
Νυπ Υεγθυς πἰπηίηπι [ονίς, 36 δύ1η ροἱγριις αἰίου, 
Ὀίνογ»ος ολρίεµς ὀἀΐνεγδα 2ἆ δᾶχα 01058. 
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δὺ Δάχρυα θερμὰ χέων, ἡ δ᾽ οὗ συνἑρενσεν ἆμαρ- Α Ἐξαπίνης παλίνορσον ὑπὸ προπόδεσσεν ἔθηχεν. 
[τάς. Ὢς τε χατὰ Φαμάθοιο φέρων πόδα λοίγιος ἐχθρὸς, 

Καὶ τὰ μὲν ἐξεχένωσα, τὰ δ᾽ ἔνδοθεν αὖθις ἁγείρω ὐ0 Κλεπτοµένητς προπάροιθεν ὑπ ἴχνεσιν ἆστα- 
Ἅλλλαις ἀμπλαχίῃσιν, ἄχους δέ τε φάρμακα ῥίψα. ἱτέρυσιν' 
Σάρχεσι παρθένος εἰμὶ, χαὶ εἰ φρεσὶν, οὐ σάφα οἶδα. Αὖθις ἀνέρχομ᾽ ἔγωγε. καὶ ἔμπαλιν ἔρχομ’ ὀπίσσω. 
Αἰδὼς ὅμμ᾽ ἐχάλυφε, νόος ὃ ἀνένευσεν ἀναιδῆς, . Πλεῖον ἔτ᾽ ἢ τοπάροιθε δυσάμμορος, αἱὰν ὁδεύων, 
60 Ὀξυφαὴς ξείνοισι χαχοῖς, ἰδίοις δέ τ’ ἀφεγγής. Αἰὲν ἔχων µέγα τάρθος, ἔδην µόχις, ὥκαν ὃ ὅλισθον. 
Οὐράνιος μύθοισιν, Σπυχθόνιος πρατίδεσσιν Μαχρός µοι βίος ἐστὶ, χαὶ οὐχ ἐθάλω βιότοιο 

Εἰμὶ, Υαληνιόων τε, χαὶ εὔδιος' εἰ δ' ἄρ' ἁήτης 65 Λύσιν, ἄχος ποθέων, ἄκος δὲ τε τηλ' ἀπ᾿ ἐμεῖο, 
Καὶ τυτθὸς πνεύσειεν, ἀνίσταμαι οἱδαλέοισι. "ὌἨμασι πλειοτέροισι πλέον χαχότητος ἁγείρων.. 
Κύμασιν, οὐδ' ἀπέληξε ῥόθος πάρος, ἣὲ γενέσθαι Τοῦνεχεν ἡμετέρῃ γενεῇ τόδε δόγµα πεπήχθω; 
56 Νηνεμίην.Τήµος δὲ πεαεῖν χόλον, οὗ μέγα θαῦμα. Πρώτη μὲν Τριάδος χαθαρὴ φύσις' αὐτὰρ ἔπειτα, 
Πολλάχι δ) εὐδρομέοντα αὖν ἑλπωρῇῆσιν ἀρίσταις,, ΑἉγγελιχή”’ τριτάτηδ' ἄρ᾽ ἐγὼ βροτὸς, ἁμφιτάλαντος 
δη χαὶ µεσάτης ἀρετῆς ὑπερεχτείνοντα, 10 Μεσσηγὺ ζωῆς τε χαὶ ἀργαλέου θανάτοιο 

{10 Οα1ἱά Πυυηῖ ος. οου]ί [αογγπις, οὰ ποη Πιῖέ ρουσαίωπα - 
Κι 49 φυἱάθπι οτλθαςί, αἰίδς αΗίδτῃ Ἰηίυς οοἱβρο : 
ΔΙ ρουσδ!ίθ, 4ο πηθάἰοἶῃα τοπιθάῖα ργο]θοί. 
ο. τἼτρο θύπΠ.; 4Η αυἱ6πι 6ἱ πιθηίς, Ὠαιιά οθγίὔπι Ἰαῦθο. 
Ῥιάος οουἱος οοπ/θρίέ, δηίπιυς λυἱθσι ϱοϱο θ8ογί ἱωριάθης; 
50 Δοευίυπ ο8ΓΠΘΙΙ8 ἱη α)ἱοηίς γἱ]ᾳ, ἵη Ρτορε]ἰς γεγο οθοιμέίθης.. 
(ωδείο οθγπιοπίθυ6, (6γγουιις 4ηἱπιο 
δα, ἐγαπ(υἱπαφααο οί ραολίυ9; οἶηῃ δμέο γοπίια 
Ὑοἱ Ιονίς ἠλνογὶέ, είλήπι (απίάἰς αξοἰίος 
ΕΙιοίίοας, πθο αδίυς Ι]ο οοπααἱθεοῖξ βεῖσς, α μπι γοάθαί 
ὅδ Φοτοηίί3ς. Ταπο ἀπἱθη ἵγλι 6Δἀ6γθ ΝΟΠ γαἰάο πιίγυπι.. 
Θιορο οίἶαπῃ γεοίο οµτγδη(επι ουΠω ϐρο οριίσια, - 
Ει Ίαιη υ]έγὰ ηωθάίαπι γιήραγοπιαι6 γ{γιέσα ρεγϊπροιίεῃι,. ο 
ΒυΏ]ίο ργῷοἱρίίοσι, 8 ἵνπα ἀε]οοῖί ρορεἰίος {η η]οι!; 
Αο νο]υῖ!, οσπῃ αἱς ἱποσά]έ Ρος 4ζθΏαΠη, 
60 Οι [υγείπι απίο ουυάωσ!έ 5ο τοδεὶρί]ο ἱποίαὈἱ ας 4. βραηίυς- 

.Βιτευς αδοθηἀο, οὲ ΓΗγδ5 {η ἔογγαπι γοἰαρος, 
Μαρίο αἆλιιὸ 4041 ΔηἱϱΔ πίσθς, 66πηρος ἱποδάθης, 
Ῥδιπρος πιαΡπο ρογουΐριις ἰ6ΓΓοῬθ, γἰχ αβοεπάἰ, οἳίο εοττια. 

Γουρα πηῦιὶ Ί1α ν]ία θ6έ, 6 ἰΠ1ϱΗ ἀθθ]άθγο τί 
65 Ροἱμίίοηδηι, (ιδάἱοἶηδηι θχρείθης : πιθάΊοίπα δἱοΠ) Ίοηβο 694 Π16. 
Ὀιροιο αἱ, αιο Ρρἱυγον δυΠί ἆἱ98, θ0 Ρίαγὰ οΟΠίΓΩΠΟ νυἰέία 
Ουαοῦσθίι ΠοβίΓΟ βᾳεποτῖ ηος ἀοριηα βχιΠῃ ορἰο : 
Ρίτα αυἰάεπῃ Τεἰπίταἰῖς ρυγὰ παίαγα : ἀθίπάθ γυζο 

Ληρεϊϊσοα : ἰθητία αιιίοπι πιογια!ἶ5, (18 Πηθα δὲ, απηυΐρυα, 
ϱ Μοάϊα ἱπίουγ γαι θἱ ἀεθγλωιιν ΠπιρΓίθι 

49 Αἰδώς. δίο Υαι., Οοἷσ]. οἱ Ἐος. 901. ΕΜΙΙ. πια ῥἐπιδείξασθαι, 
αἰδοῦς. δ6 Εὐδρομέοντα. (0ἱ8]., Τὰί., Περ. 991. 54. [ία 

δ0 Ὀξυφαής. Που 68, ᾳιοά αἰί Ἡοταί[ίις : τρέχοντα. 
αγ ἵπ απιἰοογ πε υἱ 19 έαηι εεγπἰε ακμή. 58 Προπόδεσσι». Βε]λο]. πόσιν. 

9ῦ Οἰδα.έοισι. Βο]ιο]. ὥσπερ θάλασσα. 60 Κακχότητος. Μεπάοβθε οι]. χακότητας 
54 Ἀπόληξε. Ρίο γαι. Εάἱε. πας [ο]. χαὶ 69 ᾽Αμϕιτά-ίαντος. Φεἰιο|.ἀμφιῤῥεπης. 

οὗ πρὶν χατέπανσα τὴν ὀργὴν, πρὶν τὰ τῆς ὀργῆς 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΡΙΟ 

Ε[ιπάο ]άοΓγιηας : δοἆ ποσα υαυά ου] υμας Β Τγαπί[ίο, ἀϊτως γοβυρίπ πι πιοηες αἆ ἴπια 
Ει Ιαογγπηίς [μ8ίθ, ΊἼονα ρες ροοσθᾶ Γθ0θΩίΘΒ Ριφεἱρἰίοπι [αηά1 Φαίαπᾶς ; πηίφαο αοοἰάἓξ αἰ1ιις, 
Πηίογηο Ιάογγι]αδ οπι]ο, φιΦᾳυὁ δπίς, πιοάθεὸ θιοά φοἱεί μμἱο, αἱ Ιἰ{έογδα ἀ μπι {ποράῖέ αγεηα, 
Όι πιοςυίς απίπισν, θαιιρθί πιθὰἸσαπιίπα, Ρετάο. . ἨΗοιά οογί8 θ]ηςίθ ροάίυις γορήρία βγπια!. 
(.ο{ροςθ ΘΗΠ1 γίτρο, γεγυΤα 4 6ιο0ᾳιθ πΠηθηίθ, {ι- ὮΕγίρος 1ρ86 Πεγιπι : ΓΙΓεΙδᾳἱ6 Ἱη (6γρο τοἰαβος, 

[εἰί πιο. Οὐ8ἱ1) ρῦυ5 1π[εἰίς π]αρίς : Ιπεσάευδηίο Ιαθογα 
0γα Ρριάοτ ἰοχὶί : βοἆ πιθης ἵρηαγα Ρριάοτίδ Ροτρείιο, ἱγορίάμπιφιιο {ονεπς ἱω οογάο Ρβνοτέτη, 
ὧρβοθ οΠεξί. Οουἱος αἰίθιια αἆ ογἰιηϊ]ηα ϱἱΓ08 : γις ρταὐίος : ους αἱ Ίαῦ6η9 ἤσο ονομα ἰθγγα». 
Ἑεπάο : 66 ἱρ8θ ΠΙΘΟ ΒΙΠΙ ΡΙΔ116 η ογἰπιίηθ 0396119. αι ἆθειγδα πο ὶ Ιοηρίεθίπια {εππροΓα νἱέο, Ι 
ΘΓΠΙΟ που οθΙΕΠ1 γονἱρὶί : 6 ΙΘΓΓΘΑ 1Ώ6Η6 θ61. Νεο ἴαπιθη ἡῖπς οχίτο Ιἱρ6ί : ᾳυοά ρΏδεπιαςα πιογ)ῖθ 
Νίἱ πιο ἰγαπα ση πωηρίς θ8ί : αἱ νο Ιουίς αὐγὰ Ίροο πιεί οιιρίαπῃ, Ργοσι1! αἱ ΠπθάΙοἴπα. Γοπιοία εί : 
ὦ' Παρί, ἑαπιίά] οοπ/[εβδέίΠι δΗΓΡο ρεοσθ]!ῖς; αι ΡρὶΗβ γ)γοηάο βοθίθτυπι 4υοᾳυ6 ογοδοῖί αοθενις, 
Νὸςο [αγα ἰοπιροδίαςδ, ηθο ἠυοίμς απίθ φυἱεδουυέ, Ώοβιηᾶ 9ΓΡΟ Ἠυπιαπο φεποτί Ίου διαἰαίυς οροςἰαί : 
ΕΟΩπιπία ααπι νοηίυς τοὐφαί ἐταπφυ]α γεοθάθιιε : Ρεῖπια απἱάεπι Τγἱαάΐς ρυγὰ οί ηλίυγὰ υδαία; 
Τιιπι νοςο ηΟη 98ἱ ἴταμι οομβἰάδτο η]ἶτιῃι. Αηβοείἰοὰ απο δοᾳυἱίαγ: Ροβἰγοιηᾶ 6ρο, Ραγίοηῦι 9 
Ώφρο οἰίαπι δᾳτορἰα ἁώπω ϐρθ ουΏηίχις 1η αἰίυ1η | Πέγαίηφιιθ 
ΕἄοΓου, 4ο ιαράἰα. νἰγιαεὶς δθρἰα γοἱαίν | Αποριιὶ [ίο νεγβευς, βπίσᾳιο ἡοδίέὴ5 



μτο 

Ἑστηὼς, ἐρίδωρον ἔχων τέλος, ἀλλ᾽ ἐπίμοχθον, 

Εἰ καὶ μιχρὸν ἕωξα χαχοῦ βιότοιο θύρετρα. 

Ε(ΣΙΟ Ἡ. ΡΘΟΕΜΑΤΑ ΜΟΠΑΙΙΑ. οπέ 
Α Ἔδραμε σάρχα βαρεῖαν ἐς οὐρανὸν ἔνθεν ἀείρας, 

Τουτο θεοῦ Ὑέρας ἐστι. Ἡροτοῖς δέ τε μέτρ᾽ ἐπι- 
Ὢδε Θεὸς γὰρ ἄνωξεν ἐμης φρενὸς ἔμμεν) ἄεθλον. [κείσθω. 
Κεῖνος δ᾽ ἐστιν ἄριστος, ὃς ἓν πλεόνεσσι χαχοῖσι δὺ Εἰ δ' γε τοι χαὶ τοῦτον ἐγὼ λόγον ἐν φρεσὶ 
Ἴὸ Βαιὰ φέρει χαχίης ἱνδάλματα, χαὶ πρὸς ἄναντες Ιθήσω, 

Πῶς κχεν τῆς μεγάλης ἀρετῆς ἐπὶ τἐλσον ἵχπαι, 

"Ἡ μούνη χαθαρῷ χαθαρὺν θύος. Οὐ μὲν ὁῖω | 
Ἐνθάδε. Πουλύχοος γὰρ ἐπ᾽ ὄμμασιν ἐνθάδε χαπνός' 

Στέργω δ', εἶ κεν ἔπειτα λίπω χαχὰ δακρυόεντα. 
90 Οὐκ οἵον µεγάλοιο θεοῦ τότε δῶρον ἐτύχθη, 
Εἰχόνα περ τίοντος, ἐπεὶ χαὶ σεῖο μενοινῆς, 

Ὀύτε σἐο φρενὸς οἵον, ἐπεὶ καὶ χρείσσονος ἀλχῆς, 

Σπεύδει σὺν µεγάλοιο θεοῦ χερὶ, θερμὸν ἔρωτα 
Της ἀρετῆς φορέων, χαχίης δἑ τε νῶτα διώχων. 
ς τε ῥόος ποταμοῖο βιώµενος ἄλλο ῥέεθρον 
Τρηχαλέον, θολερόν τε χαὶ ἄγριον, εἰ δὲ µιχείη, 
δ0 Κρύπτων πλειοτέρῳ χαθαρῷ ῥόον ἑλυόεντα ̓  
'Ἠδ' ἀρετὴ πλεχτοῖο, τὸ δὲ πλέον οὐρανιώνων. 
Ἑὶ δέ τις ἐνθάδ' ἑὼν θεὺν ἕδραχεν, ἢ πρὸς ἄναχτα 

Ροβ]ία, ΡΓΦΟΊΔΓΙΠΗ Ἠλῦθης Ππεπι, 984 ϱΡΥΗΠΙΠΟΡΗΠΙ, 
Φυαηινὶς ραυ]υ]υπι αρογισγί Πιαῖς γἱίᾳ [0Υ68, 
οἱς θηίπι ]ηβδὶἰ Όθιβ 6666 πποηεῖς Ππθα’ 6ΘΓΙΔΠΠΕΠ. 
Πο αιίεπῃ ορίίπιυς οςί, η! ἰπίες ΡἱΗΓίΠι05 ΠΙΦΙΟΒ 
Ἴ5 Πονία λαῦοί φοθἱοτίς ἱπιι]άσοΓα, θἱ ἂά ΦΗΡΘΓΛ8 
Ργορεγαί πιαρπϊ Ὀδι αυχ]]]ο, [Θγνὶάο 4πιοτθ 
γἱτέυιϊ6 Παργαης, πια) Μἰαπιᾳἱε 4 (6ΓΡο Ρρογβεφμίυτ : 
Αο νοὶα] θμνίυφ αἰάμῖς γη) 1η/6γοης αἰέοτὶ Παπιληί 
ΑβΡροτο, ἰωγρὶάο οἱ 63νο ; Υοι δἱ Ππἰσυδα(υς, : 
80 Οσευιαέ πια]ογο οορία Ρυτ υπά υπό πι Πυε]δπίαίη : 
Πιεο εθὶ νἰτέυις Ποποἱηϊδ; ΠΙΔΙΟΥ ἀμίοπι νἱγέὰδ οὐβεβ]α]η. 
οἱ αυ]6 Υετο, οµπι Ἠ]ο οβ8οἱ, Ώουπη γἰάϊέ, νεἰ ἂἁ τ6βθπι 
Ενο]αν]ί, ϱτᾶναπι λίης ἵπ οΦΙΙΠΙ οΔΓΠΘΩΩ Δ{ἱΟἱΙΘΗΑ, 
Που Ὀεϊ ὑεηεβείαπι οἱ. ΜογιαΙθις αυἱεπι αὐθίί πιοςυβ, 

85 Αμο νθγο οἱ Ώυπο 660 66ΓΠΙΟΠΘΩΙ {1 Ποηί] ΔΡΡΟΡΔΠ, 
Οιοπιοάο α υπ υἱγέμίφ ου]]ου ο - 
θι8 οί ρυΓο Ό6ο Ρυγα ορί Ηοβίΐ4. ΝΟΠ (πες αγδίίτου 
Ιη Ἠ1ο γἱια. Μυ]ρἰες οηίπι Ἠῖο π]θπἰο5 ποδίγας οοουραί [απι1: 
Ὁοηπίθηίυς πι, 6ἱ (Ώου 46βδθ( ος) Ροβίᾳυαπῃ Ιᾳμοτο Πεβίία Ευ]μς νἰέο πιαἰα. 
90 Νοπ Ροἱ αμίοπ ὀμηίαχαί ἀοπυπι ορί νἱγίυς, 
Ππιαρίπειη δυ818 ἡεεί πιαρη[ασίαί, 96ᾱ δἱ ἔμο ουτ; . 
ἄεφιο έυς γοἰυηίαὴς φοἱαποάο, ΎθγυιΏ δἱ Πρ Ὠοί ροίοη({ : 

1 Ἐρίδωρον. Ἱπι. 601]. ὁλθιόδωρον, ορωεπίμιῃ. ΡύῖαΠη αἀἱρίθοκίυτ, ορίπις 1] οεηφεπάις οδί φ.ἱ 
3 Ἔφξα. δ.ρ. η. ἀνέῳξα. Όε Ρεεεαίο ογἱίπα 

Βἰ έως ἱημομἰρίι; (οπιοββ)8 Υογο ἆθ ρεεεαίέε αυ 
αἶδαιιο ρτορτῖα γο]υηέαίο αὐπιεῖέ, οξ αιιθς (δ)1ο αι 
εείεΓιι οοπιραγαπάς» ἱπιρθάϊπεηίο θυη/. Βτο χαχοῦ 
(ο ῦεβεῖυς πια[]θί καλοῦ, αωοὰἆ 66ΗΒΙΠΩ Ίιης ο[]ος- 
Γεῖ : Ιαθογε ας εἰκάϊο εοπιραγαπάκε ᾗπΐε, ϱµαπίπι- 
οἱε υἱία ργοθς [ογεε αρεγµεγίπε. 

Ἴδ Βαιὰ φέρει κακίης ἰνδάΊματα, καὶ πρὸς 
ἄναντες 

Σπεύδει σὺν μεγάΊοιο Θεοῦ χερὶ, θερμὸν ἔρωτα 
Της ἀρετῆς φορέων, χακίης δέ τε νγῶτα διώκων. 

Ρεπιας γείδυς οἰδιάλοφΏαϊ, οἱ ρεοῖηί αυἱ βε(υη- 
εν, ηίθὰ ἱπ οὐ ἀθθραμί, Βἱ{ας ρορίθα τοβίἰειη!. 
ΗοῬ νΥεγριι οχἱνεηί οοἀἱςθρ Βορί, Ταἱ., οἱ]. [υἱά. 
ἄναντες. ορ. οἱ Ὑδι. δρ. Ἰπ. ἀνωφερές. (Οο0ἱ8Ι. 
ὑφψηλόν. ΙΙ; ἄναχτα. ή πν | 

11 Κακίης δ6 τε νῶτα διώκων. Οθυαπάοαιἱάθπα 
βογὶ ποη Ροΐεεί, αἱ αυἱφ γἰγέμίοπι οὐ οιΏῃἰ τίεο 

οσηπὶ ἰμόῖο θηἱ εαν, υέ γω ῃγορυἱδοί οἱ αάτει- 
Ῥδίυζ : αἲαιιθ βαοθήυ]έαν υἱ γἱτευεῖς εχυυδγαμίία τἰ- 
υπ οὐβουγοιάτ οἱ οὐγαδίς ; ϱἱ πίηυςφ ε[ῆῃεοιθ Ρρο»- 
εί, υἱ οπρηἱ γἱο αάΐτας ἱπίογο]ιάκίυς, αιιοά ϱἱθ- 
ΡαΠ/ἱδοίπια οἰπιἐμάἶπθ οσέεπάἰἰ σγεροσίαφ. 

8! Ἠδ' ἀρετὴ π.1εκεοῖο. Βευο]. αὕτη δέ ἐστιν 
ἀρετὴ ἀνθρωπίνη, τοῦ συνθέτου ἀνθρώπου, Λας εει 
υγ ΛκΠΙαµα, Ἀοπεϊπέε οοκῇαξὲ «9 ϱυΓροΓΕ οξ απἶ ια. 

84 Μέτρ᾽ ἐπιχε/σθω. Θε]οί. καὶ τῆς ἀρετῆς, χαὶ 
τῆς γνώσεως, οἰγίμέέᾳ εί εοἰρπίία. 

8ὺ Εἰ δ' ἄγε. Ηίο {π Ὑαϊ. ΒΠορίίβηιο ρ]υπίθις 
Δ]ιά ΟΔΓΠΙΘΗ ἱηοῖρίί ουµσι οοἆθπα (μίο περὶ ἀρε- 
τῆς. Ι0ἱ4. θήσω. 5εβοΙ. προσθήσω. 
80 Τέ1σον ἵχηαι. Ὑπι. τἐρµ ἀφίχηαι. 
“89 Στέργω δ'. ΟοπίεΠΙΝΟ δ4Π1, δέ6 ΠιέεεΝΠΙ αρὶ 

ογεάαπε, αἱ Λος αεεεΓκατ, Ῥοείφμαηι ἡ]κε υἱίᾳ μιαία 
(ἰφκεγο. Πυἱά. χαχἀ. Θε]ιοί. βίου τούτου. 

94 Κρείσσονος ἁ.λκῆς. Βε]ο]ὶ. τοῦ Θεοῦ δυνά- 
μεως. | 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΞΙΟ. 

Πε αυἱάδπα, οοἆ ἁντυς θε]ί, ϐἱ [οτίο [επθρίγας 
εί ραυἱπ] ἑΠπρυγο Αμ]ίμς Γ6βδὂΓανοΓο τὶς. 
Ηαο εἰθμ]πι 6566 πιο γυ]ί πιεηίῖ ργαία Οβεΐδιας. 
Ορίίπηυθ Πἷο αιέοπη δεί, ααἱ Ρ]υγοΒ Ἱπίογ ἱηίᾳαοἈ 
Ραυσα ρογίί δοδΊοτίφ οἰπυίασγα, Ώοείᾳμθ ροίεπίἰ 
Αυσ!]ιο πίχιφ «οΏνεσα 4 οἰάοια ἰθηάί,  «ᾖ 
γητιυεῖδᾳυθ αγάεί διυάἰο, γήυπαο ρτο[απαπη 
ΡοΙ!ι οἱ ἱηκεφιίας, γὶο]οπῖῖ αἱ ἠμπηήηίο απἆα 
(πάαπι αἰἰδπι ἱπρυγαῦ) δχίγυάθης, αὐἱροηφαιο Γ6- 

ἐτοςθιιη; : 
Αυί οιἵαιη αΏδοοπάθης, οἱ 8656 απιίβοραί Πα, 
μιπρίάϊἰιαίο βία ἤασυπῃ εμα]ογθ ἱαίορυπι, 
ὑοπιροφίεί Ώερς γίγέιι5 : απο δµογα εδ, οΙἰοο]αγυη, 

Β Ουοά οἱ γῖνας αἆπυο Ὀοπιίπατη αυἱς νάῑί οἰγαιρί, 
Αι αἆ θυ1Ώ, ἵπ εΦίμαι θυ0]αία ο4γΏ68, ουουστί!, 
ὁοπι]ρίι ου δροτ! ργῷοίαγο πιαποτθ Ἡορί». 
Δι μιοάυς ἰπίθγθα πηστια]ίρις ἱπά]ίαρ θορίο. 

Ηιπο ΕΗΟὶ αυἰπείάπι βΘ6ΓΩΟΠΦΙΩ ἵπ κών 1ο- 
ε8ὺο : 

Οἱοπαπι Ώ6ΠΙΡΘ πιοᾶο γἱγιπεῖρ έ4ηροΓο οἱι1πνεη 
Γρ6ο 646, ΡριΓο ασε δοἷα οδί γὶοίίτα ριΓᾶ 

αἩπ Τ6ΟΓ ἡὶο θᾳυἱάθίη : η ΠΗ]έο ΓΗΩΙΗΑ ΓΗπιο 
(αἱἱραῃί : αοἰώπῃ ορΓγορίθ πιεουπφο ρυία)ο, 
οἱ μια]α νοὶ 68Ιίοσι ροδὲ ἰγὶδίῖα [δί4 γο πο ΕΑΠ) 
Νοη (ΠΠ «έ]ογοί, οἱιαγὶρσίπια οἷί [ἱοεί 1] 
Εβὶρἰες. υἱτίωφ οοηηκἰί ΠΙαποΓε Ραΐγίς : 



05 

Ὡς οὐδ' Ἶψις ἔμλιγε μόνη θπ/σα-» λευστὰ, 

Καὶ µάλα δερχοµένη Σερ, ἑκὰς μεγάλου Φαέθοντης " 

95 Λύτὺς δ ὄμματ Εαμφε, καὶ ὄμμασιν αὐτὸς 

[ἐςάνθη. 
Αοιαὶ μὲν μεγᾶλοιο θεοῦ πρὺς χρείσσονα µοῖραε, 

Πρώτη ϐ’ ὑστατίη τε, ἴη δέ τε χαὶ παρ ἐμοῖο. 
Κεῖνος δεχκτὸν ἔθηχε χαλοῦ, χαὶ χάρτος ὀπάνει. 

Αὐτὺς δ ἐν µεσάτῳ σταδιηδρόµος οὗ μάλ᾽ ἑλαφρὸς 
400 Ἔρχομάι, οὖχ ἀγέραστος, ἓν ἄλμασι χῶλα 

{τιταίνων 

Χριστὸν ἔχων πνοιην, Χριστὸν σθένος, ὅλβον ἁγητὺν, 
"ὺς µε χαὶ ὠπήεντα καὶ εὐδρομέοντα τίθτσι. 
Ἱείνου δ' ἐχτὸς, ἅπαντες ἑτώσια παίγνια θνητοὶ, 

Καὶ νέχνες ζώοντες, ὁδωδότες ἀμλλαχίῃσιν, 

9 6ΚΕΟΟΒΙ ΤπΠεοι.. ολαππῦν πε Ι. ΤΠΕΟΓΟυΑ. 

Α 105 οὐδὲ γὰρ Γέρος ἐχτὴς ἴδες 5ποτώμενον ὄρνιν, 

υὐδὲ μὲν ὕδατος ἑχτὺς ἀλίδρομος ἕστατο δελφίς. 

Ὃς οὐδὲ ΧἈριστοῖο δίχα ῥροτὸς ἴχνος ἀείρει. 

Τῷ μή µοι λίην µεγαλίζεο, μη» ἐπὶ σεῖο 
Κάρτος ἔχειν πρατίδεσσι, χαϊὶ εἰ µάλα πάνσυφης 

[εἴτς. 
εἰσορέων χθαμαλώτερον Ὦὑκόσ) 

[αερθῆς, 
Ὡς πάντων χρατέων, χαὶ «έρματος ἄσσον ἑλαύνων. 
Τέρματος ἑντὸς ἔμεινεν, ὃς οὐχ ἴδε τέρμα πορείης. 
Λίτν μὴ τροµέειν, λέην δέ τε μὴ βλεμεαίνειν. 
Εἰς ΥΏν ῦφος ἔθτχεν, ἐς οὗρανὺν ἑλτὶς ἄξιρε, 

415 Καὶ ῥ' ὑπεροπλίησι θεὸς χοτέει μεχάλτοι. 
Μάρπτε τὐ μὲν χείρεσσι, τὸ δ' ἔλπεο, τῷ δ' ὑτόεικς" 

410 ἸἩΜηδέ τιν 

Οιοπιαἀπιδά μη πες φοἱωφ οὔσ]αθ ππους οροεια (1 οετηῖς, 
Ομαπινίς ρογερὶολοἰφείπιας, οἱηο οοἳ]5 Ιαηπείπε : 
956 Ίρεο ορἱω οοἱ οου]ος Πωρίγαί οἱ οσσ]ές ΙΙσοεί. 
Όσα ααἱ πδρηϊ Ὀεί οἆ Ώοπσος 4εἱας ραοί Ραγίες, 
Ρρίαια οἱ υ]ήπα : ΠΔ Υ6Γ0 ΕΡ0Θ4 θϱὲ. 
Πο πιο οδρδεόπ οἱ ὑοηί οἱ νῖτος αἱ. 

0 νογο ἵπ πιδάίο, τεἰαί τω ία ύἱο 6.505, που αἀπιοάστι Οετὶς 
400 Ογαάίος, Ώ0ς βἱπο ᾗ Ρο, ἰπίον ουγτοπάυΓι πιο ῦγα 
ΟΕπίείωπη Ώ4ῦθης Ρτο 

{ πΏὶ οἱ ρογερίεᾶ06ς οευ]ος οἱ 
δ1ζ ΑΙ Φίῃο {ρσο, 0ΠΊΏ66 Τ103 

ι πιογιυἰ νἰγεηίες, (οιἱ4ἱ ρουςα!ἶφ. 

εης, 
Ογίφίαπι το Γοῦοσγθ, Ρεο ορίὺως ἀπιριιοσίαιὶς, 

ειτευς ργςἱαί. 
υεῖα ους πιοτὶαἰος, 

405 Νρφαο οηίιη θἱης 46.9 γἰάΐδιί γο]δηίδαι 4ὖοσε, 
Νεφυθ 66 4Φἱἱ4 ηιδγίσ ουγδος παίαν] ἀειρηίηυς. 
Βἱο ος μἷρο (ιεὶσίο πιοτι2!ίο ωονεί 

ΦΠΙΟΌΓΟΠΩ, Ώθ πἰἱπαίμπι ᾳἱοτίθεῖσ, Ώου ἐπ 
ἱίυις πιορίί6 οοπΏάα5, εἰοὶ ΠΙαΡΠΟΡΟΓΘ 84ΡΊεΛΕ [ποσίς. 

410 Νεαιο αἰίᾳαεπι νἰάθης αὈἱθδοίίοδειο, ἵω αἰέαπι αἰιοἱ{ατὶφ, 
ας οτωρ/νωφ οµρογἱου, σὲ πυδίδη ργορίας 4οοράᾱδ. 
Ἱηΐγὰ πδίαπ: ου φ]φιῖί, αἱ ηοΏ ΡΓοβροσ!έ πείαπη οαστὶου. 
Νεφυως πἰμιαπι πωθαδ, Ώθο Ωἰπιίυπι οὐ λα 
Ἱη ίδγτδ οαροτυία ἀθ]ίοίέ, ἑω εώίσω ϱρος (οἱ: 
415 Ει Όρυς {αψιυς οό]ί ἱπεο]θηίος, 
ΑΡρτεἰεπάθ ος πιαδ] ους, ἰδιμά 8ΡΕΓΑ, Ἰνυ]ο 96ας, 

91 Εκάς. Βο]ιο]. δίχα φωτὺς ἡλιαχοῦ. 
96 Πρὸς οσα, Ροΐνο!. .» τὴν ἐργασίαν. 
401 ᾽Αγητόν. ἵνα Ὑαι. Κάῑί. ἁγητύν. 
109 Κάρτος. γαι. οἆ µιατρ. θράσος. 
4134 "δα. Ἱία Βἱ]Ι. οἱ ροειυαί πιείτυπι. Εκ. οἵδε. 

ἕμιὰ Αη ἡ εροµέειν. Βεὶνοὶ [ ΛίηΥ εροµέευς.. .π χει τοίνυν 
ἴσθαι, µήτε λίαν ν ῤῥιν, ΕάΙ. μὲν μήτε λίαν 

τροµέειν, 
114 Ἐάσίς, εἰο. Μίο Οοἱεί. Εάῑι. ὕψος. Βοἱιοὶ ἡ 

γὰρ ἔπαρσις εἰς γην Υαγεν, ἡ ἐλπὶς δὲ ἀνή 
εἰς τὸν οὐρανόν. (οοἳεί. θοἱνο]. : Ἐπηρμένον Φρόνημα 
κατήνεγχεν εἰς γῆν, ἐλπὶς δὲ ἀνύψωσεν εἰς ον. 
(οπι]κοβείυς ἱπίο]]ἰᾳἰι ος ἀς Ολιγὶδιο : θέ αεοεπά:, 
έρεε εεί φκὶ ἀεεεεπά!!ε, κί εχα[(α(ἰονὶῖε υἴαπε Καπεζηία- 
επι οε(εμάεγεί. . Β 

1460 Μάρατε. Ῥολο]., τὸ μὲν λάμδανε τῶν καλὼν. 
Ι0ἱἀ. τῷ δ ὑπόειχε. Φε1οἱ. τόδε ὑπὲρ τὴν σὴν κατά- 
ληψιν νόμιζε, Λος εαρίκηι (ΝΩΗΝ 6κρεταγε επισίικεα, (ε 
ἐπιραγειη εγεᾶς. 

ΜΕΤΗΒΙΩ ΥΕΗΣΙΟ. 

ΝαΠι (υ4 ουτα οἰἶαπι δἰιάίμπιαυθ αοθθάαί οροσ!θί. 
Νου ΓΗ ΓΒΙΙΠΙ ία μα (απυπηπιοάο πιθηίθ ραγαίυς: 
Μα]ις εμίιη τοδι!ς, πια]ογθηι ροδοῖΐ οροπια.θ, 
 ιιρρ ηρο ἱρ8ε, Ισοί τίδυ ργαυθ]]αί, οοε[]15, 

Ι9 ἵαη1οη ἀθιμρίο, οοΓρυ8 ερουἰαΏ]]ο οργπ]ε. 
Πα θίομίπι δἱ πορίγοῬ οομίος ἠ]μφίραί ; οἱ ἰάδπι 
Ῥοεἱ ους 8080 ἱι[αάίε, ργῶὈδίήυς (υδπάμηι. 
Λιηιιο Ὀδί, υἱ νἱγίως λοπηἱηὶ οοπίίηᾳοτθ Ροδείί, 
δμηί βοπηίηκ» ρ8νίοο, Ρείτηα θἱ ροδίγθπια : πθοΘΒΦ0 4ἱ 
Α ποὺ υπαπ) θβἱ ΠΙθιΑπι/1θ αοοθάθτγο ὑ]ηίβ. 
Ὕἡπυιί6 ηΆπΊᾳιο [ο πμ ἀθάῑὶ 9866 «αραοθ(Ώ : 
Γι να]ίάαφ Ιάθιι νἰτοῦ ΠΘιΥοσά9 πιὶηἰδίγαϊ, 
Αεί 6Ρ0, υἱ {η δἰα(ἱο, ΠΟη 64Π6 Ργρείο ϱτοβθη, 
Ιησθάθ, ΠΠυΝΕΟΩΙΘ μαμά Υγ4ηο ΠιοΏγὰ Ἰαυογς, 
Όυνι Οµεἰδίυφ μιἡ ργαδέδί ορθιη, μω{μἱ Ργωδίαί οροξ- 

[ήυ9. 
Οιἱ [αε]έ υἱ οεεηαΠῃ, ουΤ8Η [ογας Φίηυθ εθοιάο 
(010 εἰπὸ Ππογίαἰθο ναηἱθθίπια Ιμάίογα οὐποῖὶ, 

Ρ θιο οµπο! 6ἶπθ γίνα οαάδνοΓα, ρατίάα ποχὶφ. 
ἃ Πω Ππεαυο δυυπιοίο γο]ἰαηίοβ Φίμεγο ο6γΓΏδς 

ΡεηηἰρεΓας γο]υςγεδ : πες ἀεπιριίς Πιιοξίθις αλ α.πη 
ΠοἱρυἑΠῖ «θᾳ1οτθᾶ ροίεγαϱί γεβίοΠο ΠΔί368. 
Βὶο μμ ρ;αδιαῖο Οἱιγὶθίί δἰπο ἰοἱίθγο 6γθαδπη 
Ηαυά υηφυθΏ Ι.οΓί8ἱθ επυ6 φυεαί. ΕτΓβο οἄνεῃ- 

όάυσιε 
Νο εΡὶ ρ]α9 Φφιιο σιῶ.ς, οἱ πιοπίο δυρετΌς 
γ]τίνας {ρα (μἱθ ἠά85, η μαι [θε 1η {6 
Ευ]ροαί ἱηδὶρηϊς θαρίθιῖὰ : Π6ΥΘ γίγυπι Ύµοσι 
Ἰπ[εγίογο ρυλάυ οθΓΘΠ8Ωἱ(υἱ1ογο ογἰδίὰς 
οἱρίᾶς, ἑληή παπι αυ πιίος οπιπίυας, βίας 
γιους μηθίᾶ ; ΠιθἰθιΏη ΠαΙΏ οοης{ ἱμίτα, 
γ]τιυ[]6 φἱέμηφυθ γ]αιη ΠΟΠ ρτούςιις οὐ]γίε. 
Νο ἰἰπιθας ΗΤπΗΗΙΗ, ΠἰΠηάπῃ ηθο Πήηιίηα (οἱ]3φ. 
Ροιγαυίέ Ἱη (δσγλη! {46ἱι16 : 6Ρο8 {οἱ1έ αἆ ΔβίΓα. 
ΑίΠιιο Ώεὶ ἵη πιοηπίθ8 8επιροι [υγ]ί ἵτὰ 5 ἱρετΏφ», 
Που πιδηϊριις 81η «αΓΡε ἐυἱΦ δρεγα ἰδίυά : αἲ 11 



ος 

Καὶ τὸ ααοφροσύνης, μἐτρ' ἵδμεναι ἧς βιοτῆτος. 
Ἱσόν τι χαχόν ἐστιν ἀπ᾿ ἑλπίδος ἐσθλὰ τίθεσθαι, 

Καὶ µέγα θάρσος ἔχειν, ὡς εὐπετὲς ἔμμεν' ἄριστον. 

420 ᾽Αμϕοτέρως χεν ὁδοῖα χαχἣν στάσιν ἐν φρεόὶ 
[θείης. 

Αἱεΐ σοι τὸ βἐλεμνον ἐπίσχοπον ἐν χερὶ χείσθω ; 
Μηδὲν ὑπερπέμπειν Χριστοῦ µεγάλοιο ἐφειμῆς, 
Ἀηδὶ μὲν ἐντὸς ἄγειν ' ἀθλὴς σχοπὸς.ἀμφοτέρωθεν. 
Ηολλάκι χαὶ τὸ περισσὸν ἀχρήϊον, εὖτε νέοιο 

120 Κύδεος ἱμείροντες, ὑπέρτονα τοξεύοιμεν. 
ν µεγαλοφρονέῃς, µνήσω σ᾿ ὅθεν ἐς βίον Ίλθες, 
Τίς μὲν ἕης τοπἀροιθε, τὶς ἓν σπλάγχνοισιν ἐχεύθου, 

Τἰς δ' ἄρ᾽ ἔσῃ μετέπειτα, Χόνις, καὶ σητὸς ἐδωδὴ, 

ΘΕΟΤΙΟ ΠΠ. ΡΟΕΝΜΝΑΤΑ ΜΟΒΑΙΗΙΛΑ. 6:78 

150 ν χθαμαλοφρονέῃς, πλάσμα Χριστοῖο τὲ- 
ἵτυξαι, 

Καὶ πνοὴ, µοίρη τε σεθάσµιος, ἔνθεν ἐπήχθης, 
Οὐράνιος, χθόνιος, τυχτὸς θεὸς, ἔργον ἄληστον, 

Τοῖς Χριστοῦ παθέεσσιν ἓς ἄφθιτον εὖχος ὁδεύων. 
Τοῦνεχα μὴ σάρχεσσι χαρίἰζεο, μὴ τὰ περισσὰ 
155 Τοῦδε βίου φιλέειν, ντὸν δέ τε λῴονα τεύχειν. 
Νηὸς γὰρ µεγάλοιο θεοῦ βροτὸς, ὄνπερ ἕτευξε 
Κινύμενος γαίηθεν, ἐς οὐρανὸν αἰὲν ὁδέύων. 
Τόν περ ἐγὼ χἐλοµαί σε θυώδεα πᾶσι φυλάσσειν 

Ἕργμασιν ὴδὲ λόγοισιν, ἀξὶ Θεὸν ἑντὸς ἔχοντα, 

440 Αἰὲν ἄριστον ἑόντα, ἑτήτυμον, οὗ δοχέοντα. 
ΜΗ ναῦν µιλτοπάρῃον, ἔθχροον, ἡ παρασήμοις 

Α 

Μηδὲν ἀχιδνοτάτοιο φέρων πλέον ἓν νεχύεσσιν. Κάλλεσιν ἀστράμτουσαν ἄγειν ἐπὶ νῶτα θαλάσστς" 

Εἰ Ίος (οπιρεγα]9 αη]πηί οδί, ΥΙίᾷ δε πιοάΠΏ 6ΟΡΠΟΦΟΘΙΘ. 
Ρατ αυοάύαπι Ππιαίυπι οδί, δρεπι γἱγιιεί αΏ]ίοθγο 

Ει ηἰπείφπι βάσοίασι Ἠαμθγα, ἰ8π 4Π1 [αοἱ[ο ἰι 9666 ορίίπιυῃι. 
420 Ὀιτονῖς ἑρίπι πιοάο αΠεοίυς Πιογία, Ρροσηἰεἰοβθ {η γία ευ)βὶοίθρ 
Ὀδπιροτ ΕΗἱ βαρἰίία αἆ 6εορίπῃ ἀἰγθοία ργο πιαρίθις οί : 
Νεαυο π(αίυτ υἱίνα πιαρηί Ογὶειὶ ργῶοερίσα, 
Νοο οαἰίγα: α 5δε0Ρο αυεγταί5 ἴτοσιε πιοάο. 
σα οιἵαπι ἱπιποάργαίυπῃ σιμάίυσ Ἰπυέ]ς, υπ Που 
190 (οτί ομρὶάὶ, πἰνηὶς Ιπίθηίο ἆΓου Ιαυμἱαπιις. 
Θἱ δυρογΏἱθΓί6, ἵ ποπιογίαΠη Γ6νοςθύο9, υηάε {η γ]ίαπι γεπθ]θ, 
Οἱ 66966 8Ηἱ64, θυἱ6 οὕ1η {η πιλἰογπ]ς γιδοογίθας 4υδοοπάθγοτῖα 
αν Ρορίο8 {υέμγις σἱδ, ρυ]νίς οἱ γογινίωτη οἵυυς, 
11 απορ]ίης {6ΓεΠ6 Ἱμίθς πποιίωο8, 4υδπὶ 4ο: ἱπβγπϊβδίπιυς φυἱδαυθ. 
450 οἱ ηἰπηίς αλ]θοίο 4Πίπιο Γμορίς, οορἰἰα ἰ9 ΟΗγίςίί Ηρωιεπίυηι 6996, 

Εί ΡἰζδΠΙΕΠΗ, οἱ αὐρυδίαπ Ρραγίρπι, ιιάθ ορπρασ(6 68, 
ἐῶιδείεπη οἱ ἰογτδρίθα, Όουπι [αο(ήμπῃ, ορυθ Ἱπιπιογία[ο, 
Ῥουν Οιγὶφεὶ ραβείρηες αἆ Ἱππιογίαίοπι μἱογίθιΏ (οηάθ{ο. 
Θιιπιοῦ 6η Πο οαυηὶ Ιπάμ]ροας, που ϱυρογΠιυα 
455 Ηυ]υς τὶς ἀ]ρας, ϱεἀ ἴδπιρ]υπ ργαρίαηήυς Φάἱήοορ. 
Τοειπρίυπη θμἱτῃ πιακηί Ὁοὶ ο8ἰ οιπο, αὐοά οχρίγα]έ, 
ὕππι ο[οΓοης 66 α ἵθστα, η ο]υπι ΘΘΠΏΡΕΓ (ομά(ὲ. 
δ12 13 Που ἰβῖέιν (δπηρ]υπῃ, οµο γοιίπι, ἔα 6επιρθς ΒΗΡΤΦΩΡ οπιπἶθυς β6ἵτα ὑοηυίο 

οουίυας οἱ δεγπποπίρις, 6ε[ρογ Ώθαπῃ ἰπίΙβ Ρο 6: 
- 440 Ῥεπιρογ ϱµ4Πι οριίτηι6 6668 δἰπἆδαβ Το ἱμθᾶ, ΠΟΠ δροοῖο ἰδηίσηι ; 

Νό ΠατΤΘΠη πη]ηίο [υσαίαια, ρυ]οιείθ οοἱοσίθιις ελιοίαπη, δμἱ αἀμ]ίαείμα 
Ρα]οληέαάίμο (μἱροηίθιη οὐπιπαί(έ46 Ρείαρο Όνυ]ας γίίς; 

417 Σαοφροσύνης. δελο]. οσύνης. 455 Παθόδεσσι». 8ολο!. διὰ τῶν Χριστοῦ παθη- 
434 'ὙΥπερπέμπειν. Βολοὶ. ὁ ἰζειν. των. 
42] Τίς ἐν. (0ἱ5]. οί αι. εἰ δ ἐν. 15 Λφογα. Βελοὶ. χρείασονα. 
151 Ἐπήχθης. 96ο]. ἑ ς. 1 θέ, βαγί6ΙΝ 108 θυώδεα. δυρ. ΙἱΠ. εὐώδη διὰ παντός. 

ἡμ]εε α φµο εοπιραε(κε δε. 14. Ὠδῦθί σεθάσµιος, ΡΓΟ 441 ΜιΙτοπάρῃο». Οοἱβὶ. µιλτοπάρειον. 
σεθάσµιον, ααοά Ἀαῦοπίέ οί. (Οκ κυ.) 

405 "Α.1ηστον. Φο]οΙ. ἀθάνατον. 
444 θᾳ1άσσης. 810]. τοῦ βίου τούτου 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Οᾳἆ6 Πυπ]11ς, ργυάδηίής η] οδὲ 4ΡΠΟΡΟΘΤΟ τον 
Ηυνάης» πιούυ]ωπι. Νοπ οδὲ ἱῃ ἀἱδρατο ουἱρα, 
Ουἵ Όοπα ἀθερογαῖ, ηἰπΐιπη γνοὶ αυἱ α1δί, ογεάθης 
Ῥγου]ῖνθ 69986 Ροπ µη, ΠάΙί, νἱοίιβ υἱτίπαυο; 
ΝΑΙΙ(ΙΙΘ ία ορβθαὺἱὶ ργφεἰατυπ) Ιπβ]ρίογο ζ4ἱ16Π]. 
ΜὶΦοιΙυβ1εἰί βεπιρθγ ροίο ρεοτἰἀις αἰθιπῃ, 
Νοῃ α]έτα Οἡτὶδεὶ ἑοπάαί ργφοερία βαρῖίία : 
Νου θἶαπι οἰίγας 8ο παπι υἱτίηαυο (θγείυς 
Πία, άν εἰεπίπι ἱηιπιοάίευς οομαίι6 δὓ οσιηὶ 
ιοί Γγυοίι, Υ8η19 ἆαπι αυ] ΔΠΙΟΤΘ 
Τοίᾶ, Πού ΡΓΦΙΘΥ, ουγναίο ει ήωας 4τευ. 
θιιοά δἱ [οτίθ ἔμαμι ἀλπήοβα δμροσὺ]ὰ ΠδΠίΘΠΙ 
δυἡοἰέαοῖ, ἐπ 4 φυἱδηαηι Η1υἱ οθρδογίῖ ογ(18 
Εδίο 1161ποΥ, φμἱάπαπη Γαθυίς ρεῖυς {ρθο, ρατθηί]9 
Ομἱάμαπι ουπῃ ριαγὶόὰ εερεγοΓίς ΤΙ γδαΦ {ῃ 4νο, 
ὑοεπίφαο φιἱάμθηι δἱδ ροδί υ]μηα [αἱ [υίυγυς, 
Νεππρο οἱηίδ, νπθῶφιε εἰ δδ, π] ἰυπιῖηο «4β6ο05 
Απριϊαφ {μίογ η8ύΘΙ8, αμα αυἱνῖς ΡαυΡρεΓθ ϱ6/5Η. 

ϐ Ἅῥδἱπ ηἰπιῖς 65 ἀο]θοίο 4Πἱπιο, ΓοΠΙΙΠΙΦΟ6ΦΤ6 ηιοἆ ἰ6 
ἵη Ίμοθπ οχἰυ]οσ]ὲ ΟἨγ]δέας, αιιοά οΦ/{ί9 Παίι 
5 ογί6, ᾳυοά οἷδ δἱιπ] εἰ εω]ενίίς οτἱρο 
Τεγγοπυδφθ τομ], [αοἱμς5 Ώουις, 80 ππθιογαηά πι 
Ῥγουκδυβ ορ, Ολε]ειὶ φυοά ρος (ογωθηί οεὔςθι- 

[ιο 
Λά ἀθειιδ Φίεγπωπῃ ΡΓΟΡ6ΓεΒ, δεάοδηυθ ρίογυπη. 
Ενρο ποβᾶ οὐφθηυίυπι οαγηἱ, ηθο ἀἱμρο αμἱάαυἱά 
γἱία μρεγνασυὶ ΡΓῶς6ης Ἠαῦοί, οίᾳυωθ Τοπουιἱ 
Φούυ]υν {η πηοάἰο ἀδίυῦγμπι Ρθε(ίοΓθ οοηἀθ. 
Ναϊπηυε δαἱα/{εγο ἰδιπρίωη τω ἀθηίᾳιιο Ολγίοίο 
(ομάίιρςς, θἱηογθμσι ΕὐΓΙ Ώιθης οἷία [οΓιυΓ δα αχδιυ. 
Ι5ιυά οἀογα[ς Ιρ]έων [αρΐδηιο (16γθ 
θο119 40 ἀῑοξί : οἱ Ιπ {ρ5ο β6προς οἰγπιρὶ 
ΝιΠεη Ἠαυο, ουΓ4ΠΘ μὲ Ποη γἱάρβγε, οἱ υἱ οἷς 
Ορῦ!υς : Ἰάφιιο «Άνθηθ, π]ηίο πε ΠΠ οὔΓΊΗ 
Λίφυο ποί]λο δρἱεπάογο η{ίεης [αἱδοφυο ἀεσογὸ 
ὈΏιοδέατ γαρ]! ρταν]α ἆ ἀἱδοτ]μηῃᾶ. ροϱ! : 
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Αλλ' ἐσθλῆν γόμφοισιν, ἔδπλοον, εὖ ἀραρυῖαν 

Χείρεσι ναυτηγοῦ», δι’ οἵδματος ὧχα φέρουσαν. 

145 Πᾶς μὲν ἴοι προπάροιθε, θεοῦ δέ τε πάντες 

[έχοισθε, 
«Ός σοφθς, ὃς σθεναρὺς, ὃς αλούσιος, ὃς τ΄ ἑπιδευῆς, 

Ἕρματος ἀφεύστοιο, Πρυμνήσια χεῖθεν ἀνήφθω 
Πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, ὃς ἔζομαι ὑψιθόωχος. 

Λαὺν ἄγων θυέεσσι πρὸς οὐρανὺν, ᾧ τόσον ἄχθος 

50 Χριτιὺν ἀτιμάζοντι µελαινομέναις πραπίδεσ- 

5. οπεσοβη ΤΗΕΟΙ.. οαπνικῦν ωΡΕΗ |. ΤΗΕΟΙΟΩΟΑ. 

Α ᾿ΟὩσσάτιον χλέος ἐσθλὸν ἐπεν θεότητι πελάκω.᾽ 

50 

Καὶ γὰρ δη µέτροισι θεού χαὶ µέτρα ρίοιο 

Ἔσπεται, ὡς δὲ µέτροισι βίου χαὶ µέτρα θεοξο. 

Ὦδ' ἄν µοι φρονέων, βίον ἔμσ:δον ἐνθάδ᾽ ἐλαύνοις 
455 Ἐνθάδε χαὶ μετέπειτα θεοῦ οσὖν ἀρείονι 

[πομκῇ, 
Λυθέντος σκιδεντος ἓν Έματι τοῦδε βίου. 

Γ. Περὶ ἀρετης. 

ἰσεν, Πολλὼν ἀχούω, χαὶ λέχοιμ: μὴ µάτην, 

φοά 0010 ο]ανίς, ηατὶκαιορἱ δρίατα, ορεῖπιο οοραβδείααι κ 
Μασίοις πανίστη [α]ολίογίς, Πυείσς σαρίάε φεεδυίεαι. 

445 Οι1ήψαί ιονάαί 4 ρεγ[οεἰἰδοίπιὰ. Ύογαα Όεο 0.068 δἀλογεαίῖς, 
Εἰ εαρίεης, οἱ (ογΐο, οἱ ἀΐνες, εἰ ϱ4αρεΓ 
γοίας αμείνοτα θγηκείανς, Ῥκάεμιος φυοὰ Ίο αήρεηι ο 
Όιπηςε, 6Ε0 ΤεΓο ροἱσείπουπι, ᾳαἱ οεὀεο σα ἱπηὶ ε1γομο : 
0οἱ ρἱοῦεω ἀπσο σαογἰθείῖρ ἆ οροίαπα, ονί (αμίσω εοί οπεσῖς 
450 δί Οἱιἰοίαω οοηίδβδη Ἱπρυγο δπίαιο, 
--- Εἱοτί οἱ ερ]οηάοτίο, οἱ δά Όδαπι 9οοἑσααι ρες τιτίαίου. 

ει ουἶπι πιδΏρυγαλ Ὀοί πιδηδατα ντ] ποίτα 
υἱέος, οἷο οίίασι ΠδΗΦΙΓΑΠΙ υἰ( Ππεηευτα Ὀε]. 

Θἱ [ία οδηεετἰᾳ ο Τ]ίαπι 8ουτας) ηο ἀνοες, 
455 Ἠίο εἰ Ροβίρα ουπι πιοίίοτο εί Ρο», 
Φυἱαί!ις, 44 ἱυοςπι οχίσουια, ἀῑδὶ, νίέ υ]υδ ἰ(οποῦείβ. 

Χ. Ρε οἰτίμίε.. 

Μωία αυάΐο, ἱ νοῖίω που [γαφίγα, οἷο ομίπο ἀΐοθγο πος τετους, 

5 Λία ΒΗΙΙ. 155, ρ. 204. 

445 Αραρυΐῖαν. Οοἱε]. οἱ Ἀορ. 091 ερ. η. ἦρμο- 
ην 

1184 Φίρουσα». Ται. οἱ Οοἱε]. θέουσαν, ῥέ; βκεὺκε 

ἔΝῃ 15 Προπάροιθε. Β6λοῖ. πρὸς τὰ βελτί ρος ε. 5οἱο]. τ τίονα. 
454 Πελάζω. βοἱιο]. δι ἀρετ 6. Ἱ 

453 Μέτεροισι Θεοῦ. Ἰά ου, Ἰυχία Βίαπι: Ῥτο 
γαιίονο αεεερία ἀῑφίκίικε ρται{α, ἑά φκίοφκε εαγατε 
αθδΕΙ, Μί ραγενε ἐρεί θειεβεἰο αεεερίο οἰίαπε 
α[εγαί : ΓάΤενε, Εξ (7208 αχρορίί, )ετία οἱ πιεν- 
ὠΛβ) α ἢεο φνοφκε «οµβΓΜΕΝΙΕΥ Ιαθυταηι ῥταπιία 
γερεπάεκίκ». 

15ἱ ᾿Ωδ' ἄν µοι, θίο. Βεβο]. Ἡερ. 991 οὕτω οὖν. 
Φρονέων βίον ἀσφαλῃ ἁπρόσχοπον ἐνταῦθα ἑἐλαύνοις, 
καὶ ζῶν καὶ θιστάµενος, ἀγγέλων ἁγίων παραπεµ- 
πόντιυν καὶ όν σε. τ Μος .- [κεγίε, οἱ - 
(6Νε ΔέεεΜΥάΠΗ {ΜΟΠΟΝΕΟ άθεΜΥΤες ρεάε, εί υἱθένε, εἰ 
ΠπΟΓΙΕΠΕ, δθίᾳκε «απο ακθε[ὶ εοπε](εο εἰ ἠπεγίε άν- 
εεε εγαπ!. Ππί. οἱ]. ὅτε τὸ σχιερὸν καὶ ζοφῶδες τοῦ 
παρόντος βίου τῷ τῆς ημέρας ἐχείνης φωτὶ διαλυ- 
θήσεται. Ο (θκεθγαε Α)]κε σι, επίγεπια αἰε 
εριεπάον ἀἰεεοίνεί. --Τετὸυ ἑλαύνοις νἷίσι Γυυγὶ εἰ- 
υυυηί Γεποάἱοι]ηὶ, 6µπη ροξίυς Παῦθκῖ πεοθοσαΓίο 
γίω ορίαίναπι; Νίίπσπι ἑία εενίίενε οἰίανι 
Νίο άκεαε, θἳο. (Όλη) 0.) 

Τιτ. Περὶ ἀρετῆς. Ηἰο δεί Εἰ]18 1η οοἀἱοθ 4ο 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ 

ρεένΓανι 

8οιὶ νοιβ, οοι) οἰανίθ βγηο οοπρδεία ρουἰιἡ 
Ατι]βυϊς πιδηίυυς, Ἰοτ]ίογαυε Ρ6Γ Φ4υοΓὰ ου/Τ6ηΦ. 

Ηουά υοίο αὐέη αἰίου ααἱ τὴς ΡΓωουσΓοΓΟ ἐθηίαί : 
Βιιππιούθ οἷί πα]ῖνς ασἱ ποπ ο Νωπιίης ΦΙΙΠΟ 
Ῥοπάεαί, οἱ δαρίους, δὲ {ατιία, ἀΐνος, πορφφ 9. 
ΑΙἡἱροι αἆ θεμιυπι Ίου οοἴσσνευ Βάωπηφαε γοάερίος 
μἱδᾳυ6 ο06 : 6ο ρ;σεῖριις, αἱ οοὐο δυρετὺα 
οµρἱἀεο, Ρ]οῦεπιαυε ἂά οεἰδα ραἱαέἷ 6909 

Ρος Ρία 640Γ4 Υοἱο ; ουἶατο Ἰηδίαί ρῴας ἀοΐοτᾳσο 
Νου ΠΙΟ, ΙΩδΔΏΝ θὐβδΓΙΙΩ δἱ ιπεηίο Ραρθηίοηι 
μμ, 4ὔαπι ἆθοις δρτεβἰ η, πυπιθπθΕε ΡεΓδΗΡΘ, 
8ἱ (υτρὶ οἱηθ Ιαῦ9 Ὀ9ο αμπάοηιο ργορίπαυοιη. 

αεσς οοί Βίας, αὔθαι ταίυτο, Ρος! μα ὑ]ὲς α[ἰΐς, σι 
πυΐησι γοἱηυῖξ. ΑΙ θηἱ πι ἐν σοφοί μις. ω01ε!., ας 
ἱηοτ]δίιωγ περὶ ταπεινοφροσύνης, σωφροσύνης, καὶ 
ἑγχρατείας, 4ε Λα] ίαίε, εαε!ἰαίε εἰ (εικρεγακ[ία. 

. Απουμεμτομ. άνενεπι φκεικάαπι Λος οαγπείνε 
ἐκεεκίέ (γεφόγϊίκε, ομ(ελάεκε φκσκαπι εἰι οβίίνεα ἴαπι 
οἱ, Φα ε(πάίοτωπε τα[ίο, ργαεῖρνε ἀεκοπείναι, 
φκανίκνι Ογέείίακα ἀοείτῖνα Ργσεἰεί εἰλπίεα, φκαη- 
ίοφκα ἠκείγίογα εἶπέ ἐν οπιμέ Φεπετο υἱγιψίκαι ετεκι- 
ΡΙα ΜΟΦίΤΟΥΝΠ, ϱΝαπι ΡΛἰοεορΛογαπι. αθενεπε οἱ 
οἱγ(κῇέε εἰπάίκαι ετεἰϊίαί, νἰβὲἰ οπκκίπο θεεο ἵν ϱεγτὶε 
ἀεείαγανε, φκοά οκπι 1λεὶ εκίκ εοπ[εγγὶ φχθα!. ζλείνάε 
ο/αήοκεπι αἰεῖπε γερείέκε, 49 ΓέΓΜΗΝ εγεα(ίοκο ἀἐαθεγίι. 
Ὀιγίκεφκε νἱ(, ἰακάαθί[ εἰ ῥγαυα, κει οῦ Φεπίου 
Ροπί!. Τ πι ακεἰογί(αἰε εἰθὶ ρτίκε αἱ θεκευοἰεπίία «ον- 
εἰ[ίαία, ἐ [νά ἀοεεῖ, εοε φιὶ εαρἰεκιία ἀοείγίκαφκε 
ἰανάε ορκά εἰ λίεου πας (απιε[εἱ αἰἰοφκὶ α τεγα 
Ρμίείαία [οπρἱεείπιε αὐ[ωετὶπέ, ας εσίεγἰε εἶανε ἐπ το- 
δε αεεγτία απἰπιαΓΙ οοπἰεπίίοπε ἠπίεν ϱε ἄοουγ- 
ἰαγἰπέ, Λας {αΠΙΕΠ Νπα ἵπ ΥΕ ΟΠΙΝΕΦ εοπεεπεῖεοε, 
πἰμὲ[ οἱγίμία πιε[ῖκε ας ργσεἰαπ(έλ. Αε ἀεἰνάε -.. 
ία οἱγιμείε ΕΠΕΓα ἀειεεπάεμε, φκὶ αρκἁ «ος ἵν φκο- 
ἰδεί θ6πετε ετεε[[κεγίπί, πατγαί, 964 ἐία ἴαπιεν, α 
ἑίίκά εἰπεκί οεἰεπάα!, εοίογεπε ροίΐκε φκειιάαπι ας ({ἱ- 
πεαπιεκία ἀκκίαταί οἰγί[κ[ί αρκά εοε ἱκοεκπίτὶ; εο(ζ- 
όαπι εκἰπι αἰφκε οπιπίθκο πκκεγίε Ρεγ[εείανε οἰτίν- 

ΥΕῃ5ΙΟ. 

Β Να γἰ( ΓΠΘΩΒΙΙΓὰ 90ΠΠΘ8 γε]υῖ 66866 δρΟΓτς» 
ἑογία οοἷοῖ: θΗηΠΙἱ 4Ἡοφυ6 δἱο ΠΙΘΗΡΗΓΑ ΠΟΠ ΑΓΟΊι9 
ΜοηρµΓλω ποσίτ οοπιελίέας οοΏρτυα νἰίαο. 
Ηοο αηἰπιο {υογί αυἱ ργφράἰέως, οχἰροί Φνάπη 
Πίο ἑπία) οἱ ρἱαοἰόυσι, ποἰἰοτ]ᾳαο αρτηίης βοριως 
Ῥοείθα, ἀΐδοιθοα [αρ] οδ[ἱρίπο τἰία, 
ΑβιοτρυΠπΙ 8υροΓας ἰοπάσί τἱοίυγις οἆ 4Γοθ8. 

Σχ. 56 ΙΔΤΟΤΕ. 

(Ε|/(ο ἱπενρτείε. ) 

Ριοτίαια ΒΑΓΓΑΠΙ, 86 τε]ίπι Μαυὰ ἱραη]ίος : 
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Αλλ)' ἔργον ἐστὶ τοῦ λόγου τὸ δεξιόν. 
Εἴτ) οὖν τινές σε τῶν φίλων θεοῦ νέον, 
Οἷς πάντα τηρεῖν ἑμμελὲς τὰ τῶν νέων, 
ὃ Διδόντα χρηστὰ τοῦ βίου γνωρίσματα 
(Καὶ γὰρ λέοντ' ὄνυξι δηλοῦσθαι λόγος), 
Ἔδωχαν ἀλλήλοις τὸ θαὺμ᾽ ὑφ) ἡδονῆς, 

Εἴθ᾽ ἡ χαλῶς τὰ πάντα μηχανωμένη 
Πρόνοια χαὶ σοὶ βουλοµένη τὰ δεξιά, 
10 'Οδὸν δίδωσι τὸν λόγον τοῖς πράγµασιν, 

Ὡς ἂν προληφθεὶς τῷ νοµἰξεσθαι χαλὸς, 
Οἷόν τιν ἀῤῥαθῶνα τὴν φήμην ἔχῃς 
Της εὐσεθείας, ἐχ Θεοῦ χαλούµενος. 

Εἰχαξέτω μὲν τοῦτο ὅστις βούλεται, 

Α 1 Ὁ δ οὖν ἀκούω, τοῦτο ἔρχομαι φράσων, 
"Οτι µέγα πρὸς ὕφος ἡ Φυχὴ βλέπει, 
Καὶ τὴν ὁὀμίχλην, ἡ τὸν ἐνταυθοῖ βίον 

Ἡμῶν καλύπτει πάντα χείµενον χαμαὶ, 
Ταύτην διασχὼν χαὶ ὑπερχύψας βραχὺ, 
90 Ἰλύν θ) ὑπερθὰς καὶ πέδας τοῦ αυνθέτου, 

Ῥίψας τυράννους τῆς θεῖκης εἰχόνος, 

Δοῦναι σεαυτὸν τῷ θεῷ σπουδὴν ἔχοις, 
"Βνπερ µόνην παϊδευσιν οἴεσθαί σε χρῆ, 
Πρῶτον δὲ καὶ μέγιστον ἀνθρώποις χαλὀν. 

2) Τί γὰρ τοσοῦτο τῶν χάτω πλανωμµένων, 
"λλλων τε ἄλλους ὀφρυώντων παιγνίων, 
Καιροῦ τύχης τε, ὥς φασι, δωρηµένων; 

ορ {πιο ορ[θβίὰ οΠῃ 6 Ἴρδα εοπ]αηοία 9586 [οί : 
οἱνο μίας (ο που οχ απηὶοίς αι, 
Οὐἱρυς ουν εδ οπηπἰᾶ ἵη ᾖυγεβ!ἱ0υβ ουφθίνατο, {6 ]νδηείη 
5 Ργποε]αίἃ υγ] ἰπάϊοἷα ἀαηίθσι γἱάθηίθς 
ο. ος υπριυ]θβ Ίεοποπῃ αρηοβοῖ {6ΓιιΠ!), 
[ιγαιω 416 γοπὰ ΡΓ βᾳλυάὶο δ)0ἱ ἰηνίοση ἰγαάίοτυπι, 

9ἱή6, 15 ργ]ατθο ΟΠΠ] ϱυήοτηαί, 
Ρνονϊἀαπιῖᾶ, (ὐ:ϱη19 Ηυἱ ρτοβρεγα οοηρα]ίε, 
10 Ὑίαπι Ίας [απια διογηἰ{ αἆ αοἰίοπες, 
1415 Όι υοπἱ νγὶ ορἰηϊῖοπο ργαυοζμραίας 
ΔΠΙΔΠΠ 80638 γε]! ρἱρπις αυοάάαηι 

Ριθἰα(ῖς οΦθδέΐδ, νοσδίυ5 4 Ώου αὐ δα]μίθπι. 
(οη]ἱεἰαί Ώφο υμδᾳμἱδα με, μέ νοἰοι : 
45 ιο αιίοπι αμάϊο, ά ρτοίίπι οἶοααας : 
Νεπιρο αυοά πιαρηαπ αᾱ ορ]φἰἐυάίποπι (οἱ) απίνηα (μα τορρἰοἷα!, 
Εἰ οὐρβίπεπι, (ὐ υ]ίαπι ἠὶο Ωοδίγαπι 
Τοίαιη οὐιερίὲ ἐπὶ ]αοεμίσοπη, 
Παηο ρειείΓαη8, 86 ρἀλι]ο {9 δτίροηβ, 
90 [.αέήπιφυς (γαηβργεάίεης ϱἳ οογροξῖς οοπιροάςθ, 
Ετῖπιο ἱιπορὶηίς ΙγΓ4ΠΠΟΒ ργο]ἱοίεης, 
Ὀοπαις ἰδίῤόυπι Όεορ δἰμάθαφ; 
Ου φπἱάεπ θοἱα ἀοείγίηαν ἱηδιμμιίο ΕΡὶ οχἰδειηαηά», 
Ργπιαπια ἱ μιαχίπιύτη Ποπ] Ώοπιιπῃ. 

20 Εοηαοᾷ θμΙΠ (0481 θοΓ πι, Ύὐ09 τη Άας γἱία Ε0]ίδηίν 
ΑΙΙογΙπηιιθ αἱἱος ἱπβαπίίυπῃ {αάἱυρίογιη, 
Ου’ εδιπροτίς ἀίφῦ6, υἱ Ιοᾳµυμίάς, [ογίυμ ἆοπα θυΠί 

ΓΕΠι ΠΟΠ πἱδὶ αριιᾶ ε0ε 6119 ρο.εε, ϱμὶ Όεγα τε[ἰφἰοπῖε 
ο {πι ῥγοβίεΠΙΗΤ. Αά ΕΠΙΤΕΠΙΝΗΙ α πἰπες ομγίομα 
ἀἰνϊπαγμια Τετ ἱπάσθαι[ίοπε πο Τουοεαί, αἴίφιο 
Βειιπι εὲ οοφμ(ἶοπεηι ἐς ροίίως (τἴθμετε, ϱμὲ ρῖΐς 
εμάῑἰκ ασ ἀἰσίπογκπι πιαιάαἰογµπι οὔεεγυαι]οπὶ {οἱος 
5ε αάῑενπε, /καηι ἐς φκὶ ἵπ οιδΗ1ἑ2εἱπιογωπι πεψοίό- 
γίογµηι ας τετωπι ὑηρεπὶὶ ποοίτὶ εαρίµνι οπεεἀεπΙίκῃι 
πω ίείείοπε ἀε[ιαὶ πατεπί. 
υ Αι 1) ὄργον. ΤεΓΙΗ αε[ἰο εεεε ἀεθεί [αηια ϱ0Ν- 

επι ζ[]». , 
ὅ Εἶτ οὖν. Ἶὰ ὡοἱς]. ΕάῑΙ. φουν. 
4 Ἐμμείές. 6οἱθί. ἐπιμελές. 
6 Διδόντα. (οἱβ]. δ.δόντες. 
ϐ Λέοντ’. (0οἱδ. λέοντας. 
Ἴ "Εδωκαν. Οοἱθ]. διέδωχαν. Μος, θέαμ᾽ Ρίο 

θαὺμ'. 

Ὅ ΝΕΤΗΙΟΑ 

1! Καλός. ἵνα Οοἱθὶ, Εάῑῑ. καλῶς. 
4 Ἐκ θεοῦ καούμενος. Τα Οοἱβ]. ρἰε(αεἰς αά 

0µαπι α Ὀεο υοεαγὶφ. ὈεῬεί ἵπ οἁϊι. ἐχ θεοῦ χαλού- 
µενος. 

44 "0στεις. Οοἱε]. ᾧ τις. 
160 "Οτι. Ο9ἱδ]. αάάιί σοί. Μος ἡ φυχἠ βλέπει. --- 

Βεπεκϊοἰμί θεγνανεγαπί, αἱ ἵῃ οὐ(ξ., τὴν ψυχὴν βλέ- 
πειν, γε]θοίᾶ Ἱπ ποῖς ἀἱἴογα τουβ]οηθ, (1 βοἱα 
Ροΐθςι 6556 Ἱορίέίπια, ο" ἵμ ργἱοςὶ ἀθδίί Ργουριις 
Ιπδίγυπῃ. Ηῖπο γευνίοπθίη ᾳὐοφι6 οοτγοχίπιυς, αυ 
5ο ἵπ Βοιιδἠἰοειηίς 5ο Ἰαυευαί: Μαφπμπι (ἱδί ος: 
σιοά απίπια (να ε1ἱΓΕΗΠι γερὶεἰαί. ΟΛ ΕΛΟ. 

2/ Εἰκόνος. Ἱία Υπ. οἱ Οοἱεί. Μαἱο θοἀἰί. εἰχόνες. 
: εὰς Σ6 χρή. Ώθεγαῖ ἵη θά]. σε, αιοἆ «αρροάἰιανίε 

οἱε]. 

ΥΕΠΣΙΟ. 

56 6οσΏιο Ἱσπομτη [νὶς Ἰαυάδιη ναυοι, ο! Γ68 οο(09. Β Φοτρίέυγα αἱ ἱρθο 6αοτα φιιοὰ ἀοσοί, εἰοφιΔτ. 
Οιἰάαπιφυο, ]άνοπυιω θρἀμ]ο ουιηῖα οἱ δοἱθιιῖ 
Ιηδρίεςγὸ, ]γοµοπι ἰο Ώυο αγ ρυ(αηί, 
Όι ρυἱε]γα αυ! ες ἱάο]] θἱσηα ορίίπια. 
Α) ρυς ΗΛΙΗΦΗΘ Ιοδοέμος, υἱ αἰμηί, 10. 
ΡΑΓ5ΟΓΘ Ἰαὶ πηυίμο Ίου ηἰταυυ]υτη. 
ΒγοπαἉ ἁοίπάς, Γιο πιοάργαης οπιηία, 
Τιιήδφας μΗηίς οουιιηοάἰς υεπό ουμθἱθης, 
Ρος [αβι8Πῃ αἆ ΐρδας τος Ευἱ φιογηῖί γ]ααι : 
ΕλιιθΠ αΠίοεθρίςδ υἱ ρὲΓ εχἰίαιη, νο]υί 
Ριοἰαιῖς λαύοας Ρίβηιις απο ἀάπι «ΟΗΕ: 
δοἰς ἰ6 δὲ δα{οιμ Ιναχἰπ]ς Γουξος νουαί. 
έωμ]ισίοί ἀδί Ίου εοἰλοδὲ φἱδφυῖς νοίο: 

Ῥλτβοι. 8. ΣΝΝΣΤΙΗ. 

Βο5 πιαρηᾶ οετίθ, πιεπἰο δἱ δρθείθς Ρροΐυτη, 
Ιοιυάαιε Ρεπθίγθβ, γἱία 4ὐο Ποδίγα Ίο Ευποὶ 
Ῥγοδίγαία (ορίίαγ, πυδΙ]ωπα, οἱ ολ Ιρίροια 
Ουἱοδαᾳί6 ἱεπάθης Δἱήμ8 Ρ8ιήο, ϱΓΑΤΕΙΗ 
1 πιάπιᾳὰθ ΦΗΡΟΘΓΑΠΡ, «οπιροἀθς οἱ οογροςἰς, 
ἱυιαρ]ηίδαυο Νυπηία νυπιπιὶ Ρρτου/ 
Εωραης ἰγταπῃο, {ὸ Όευ δἰαάελς ἆλτο. 
Ὀοσιγίηα αῦεπάφ οδί Ώο ΘΠΊΠΠ Φ4Π6 υΠίσα, 
Ῥτίπιυπιφυς πορίσὶ πιαχίπυπι οἱ ϱεπογῖθ νοΏυΠᾶ. 
Οις (απίυς οἰδιήτη [γαοίυς ἵη γεῦις ταρίδ, 

ΑΙἰίσαυο νανίο αἱ ορῖς ἱπῆαμέίδυς, 
υοπίς, αἱ αἰωλί (οπιροσίδ ος σα οἱ ἀοα, 
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Κὰν εἰς ἓν ἔλθῃ πάντα χαὶ πάντων καλὰ, Λ Κὰν τὴν ᾿ὐμήρου μοῦσαν ἓν στέρνοις Έχης, 
Ὡς ἔστιν, ἢ νομίζετ) ἓν λυπρῷ βίῳ, Κῑν τὴν Πλάτωνος γλῶσσαν, ἢ µ-λισταγἠς 

50 Κέρδος τοσοῦτον, χᾶν τρέχειν ὄρους δοχῆς ; Ἔστι τε χαὶ νομἰζετ᾽ ἀνθρώπων γένει » 

Κἄν σοι τὰ Γύγου τοῦ πολυχρύσου παρῇ, 40 Κἂν ταῖς ἀφύκτοις χαὶ χαχαῖς ποδοστοᾶθδαις 

Στρέφῃς τε πάντα τῇ στροφῇ τῆς σφενξόνης, Πάντας πιέζῃς τοῖς ἐριστιχοῖς λόγοις ’ 
᾿Σιγῶν δυνάστης ' κἂν φρονῇς τὰ Λνδίου, Κὰν πἀντ' ἄνω τε χαὶ χάτω µεταστρέφῃς, 
Χρυσῷ ῥέοντι χαὶ ὁ Πέρσης σοι Κῦρος ἁλλέχων λαθυρίνθους δυσδιεξόδοις λόγοις 

2ῦ Κάτω χαθέζηθ’, ὁ θρόνων αὐχῶν χράτος. Αριστοτέλους Ἡ τινων Πνῤῥωννίων 

Κὰῑν Τροίαν αἱρῆς τοῖς ἀοιδίμοις στόλοις, 60 Κὰν πτηνὸν αἴρῃ Πήγασος, ἢ τοῦ Σχύθου 
Χαλκοῦν δὲ δῆμοι χαὶ πόλεις ἔχωσί σε" ᾿Αθάριδος ὁϊστὸς, ὅστις ἂν, οἱ µυθιχοί 
γης δὲ τοῖς σοῖς νεύµασι τὰς ἐχκλησίας, Τούτων τί χέρδος τηλιχοῦτον, ὧν λέγω, 
Πανηγυρίζῃς δὲ στεφάνων ἑπαξίως, Τάμου τε λαμπροῦ χαὶ τραπέζης Συδαρικῆς 

40 Πνέῃς δὲ θυμὸν ἓν δίχαις Δημοσθένους, "Άλλων τε πάντων οἷς ἑπαίρονται φρένες, 
«Έἴχῃ δέ σοι Λυχοῦργος ἢ Σόλων νόµοις ' 0 Ὅσον τὸ ταῦτα πάντα ποιησαι χάτω, 

Εὐαπιοὶ ἱη ππυπ ο0θ8ΗΠί ΟΡ)ΠΙΑ οἳ οπηίσπι ΌΏομα, 
Όε η πας πιίβογὰ νἱίὰ δμηί, αἱ 699966 οχἰριπιαπίυτ 
ὦ0 Ῥοφυθά, ἱπᾳυδίη, ἑηέυτη δεῖ οπιο]υπδίώπη, οἱαπιςὶ 8η68 ἰγαπβρτοάί τ]ἀθασῖ ἳ 
ΕἰδπςΙ αἀθίηί Ευ] ὄγρῖν 4ιιγο αβαπάκφη!]ρ ἀἰνίέία, 
Ὑοτίαδαυο οπιηῖα ΙΠΤΘΓΑΙΟΝΘ δηπυἱ, 
6ης ἴγΓαπηυς; θΜἱ1η]αί [,γάῑὶ Ἰηδίας 16 οἤσγας, 
Αιτοφυθ οἰτουπιβαθπίεπι ἱπίτα {6 Ογτυφ Ῥοτδ8 
ὤδ ῥοἀφαί, η 56 ΓόρυῶΙ ἀοπιίημπι 6566 ρ]οτίαὐαίασ ; 
Εεαπηβί ΤΓΟ]ΔΙΏ ή μανὸ εδἰευογεῖπιῖς οἱαρίοις, 
πεαιο Φτουιπ ροριἱ οἱ 0ος Ιθύθαρ ; 
Τυίφαυο ηα(θυφ «οποίοµθς Τ6β88, 
Λο ἡΑποζυσιος ογαἑἱοπίῦυβ οΟΓΟΠΔΡ πηθγθβτῖς, 
10 Ὀρίτοθαυθ αΗΊππυπη ΒΏοτηοβιηθηίς ἱπ ]ιἱοἷ]ς, 
Τὴϊαυο 1 γουσρις οἱ ῥο]οη Ἱερίνις οοποθάκηε; 
Ειαησδὶ ΒοπιοΓὶ ΠΙΙΘΑΠΙ ἵη ργφοοτά(ίς Ἰλῦοας, 
Λο Πηριδπῃ Ρἱαϊοπίς, αὐσο πιεί (1 αξ, 
Ῥὴ δί]]αγο αὓ οπιπίθς ἠνοποϊπίθς οχἰδιπαίας : 
45 Ειἰἰαπκὶ ἱπον]ιαὐίήοις ϱὲ ργατίς οοπιροά!οιιθ 
Όπιπος, ο0εἱ 6 ἀϊθοδγοπάο. ο0ΠΒ/ΓἱΗΡΑΦ, 
Δο οπιηία 5δυ9 ἆθαιθ γογία5, -- 
Νοείεηε ΙαὐγγίηεῖνοἙ ἱποσιγίοδυ) 1ος ἀἱαρυιαομίθιιθ 
διθ 11 Απἱβιοϊοίίς, αυέ ααογυπιάαη Βγτγηοπίοτυπῃ ; 

Ιαπιςὶ νο[αογοπη {ὁ ἰοἰίαί Ῥομαδυς, ουἳ δογίησς 
Βαρ]ίια Αὐατ]άΐ8, αυΐουπφι 19 Γαεγίε, «09 [αυπ]οδὴς μίεγ(ιο : 

ἲ Ἡοτυπι, Ύὐς ἀῑχί, αἰᾳιο οίίαπι δρἰεπάἰἀϊ πµατ]πιοπ/!, 
ἡ ΑΟ Π]δηθο ΘΥΟΔΓΙί408, δογυιίηφὐ9 οπηρίυπι, 
ἕ Ου οοτὰα οδγυπίας, θοᾳ.ο0ά (Απίυτη οσἰἰ επιο]απλερίωπη, 
: ὃὅ ΟυΑηέυπῃ θνέ Ώαο οσιη]α ρα: γἰαοεςθ 
ὃ 

η 99 Ὡς ἔστυ». Τα Οοἱς]. Εάῑι, ὃς. κοῖς λόγοις, 0Η πηβ]θ Του γ. εοπἰενέἱοεές αγφωπιεκ 
: 50 Δοχῇς. ΕάΙίΙ. δοχεῖς. 48 Δυσδιεξόδοις «Ἰόχοις. Εάῑι. ὄνσδιε λ 
ὴ 54 Χρυσῷ ῥάέοντι. ΒἰΙΙ. οἳ ουν. ο Ἰπηβιπί Ὑους. ἳ . 
ή πιω γοτοὶθ ργασθάοηίίῶυς, φρονᾗς τὰ Λυδίου, ἰα- 49 Πυῤῥωνγίων, Εάῑι. πιερἆρἈθ “κα. νέων. 
ὦ πεε(εἱ οὐ ανΓαπι Πνσνηι έαπι ἑεπιεί ε[εταε, καν ζἡ- 60 Πήγασος. Ὀ8 Ῥεβαδο οἱ δαρίιῖα ΑΠαγὶαϊς ῃὶ 
ν ποταπι ἐ[{ε γε οἵἷπι εοἶεδαι. εἶος οσί [αῦι]α, απ υἱ Ἠὶο οοπιοπιοζδπά ϱἱ 
: ὅὃ Καθέζηθ’. [μ (οἱεἰ. Εά1ἱ. κατέξηθ'. γἱάε {οπι. {, Ρ9ᾳ. 1871. 
ή ὦ] Χα.κουν, ὄγεμπι, ἰὰ ο8ί, οἰδυίβ οχργθόρυπ. δὺ Ποιησαι κάτω. Ρατυὶ [αςεγε, Όεί φκαπ ία ες 
. 4{ Σοι. Ἱ Οοἱρί. Εάῑί. σοῦ. Ίισο οπιπία ἱπ[εγίογα ἀῑεδΤθ. 
ν 40 Πάντας. ἵνα (0ἱ5]. ΕάῑΙ. πάντα. Μος, ἐριστι- 
ἡ 

ἳ ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 

π (οθαηί ἱη υπυπῃ ουποία Ιἱοθί, αἰᾳυθ οπΙηΊάση Β ἵη εογά6 Ποπιθρί πια οί ᾳπαπηνίς {πο 
: ΕΒοηα, η. νο] Πἱό δυηέ, 6959 νεὶ θυἱἆδπι ρυέλιί 7 Ουαπιγίς Ρἰαιυηίς ἱίπρυα δἱί, 4ὐαπι πιε]]οα1ς, 

Ουἱ6 (απίυς, ἱπ(υ.Π1, ἠἰπιὶίοο Ίαπρας Ιἱσθι, Όι δεί ρτο[θείο, Π6ΠΙΟ ποῃ οχἰδεπιαί ; 
η Όπιηεβᾳιθ Ρρταοίο οἰπέ ορες σγεὶς 9, Ργανίς ἑαπιείθὶ ποχἰθι δορμἱςδπιαέυτη 
π γετίαφᾳυθ, γοτίοης απημ]] ϱοπ]ήα{η, θΠΙΩΙ3, Τεπας])Ιδᾳθ ΠΕΠΙΟ δἱί ην θπη ποπ ΡΡεη3Θ: 
ες Τασεης γης Τ ϱυαπι]οι Ογῳαὶ ἱπ πιοάυπι ΘΗΤδΗΙΗ 80 ἀθογδύπῃ {ογφυ6ᾶς Ιἱοθὲ οπιπία, 
ν ΛιΓο Ιπιυπιθβοὰδ; αωα]νοὶ Όγτς εἰδὶ ΡΒυπι οαριἰοπυπῃ ποςῖδ ἀπιὑΑΡες, ΕΛ] 
18 (ᾳαί, ἐγοηογυ ρτ]ηοίροπη αἱδὶ γἰηάϊσαης; Οιιας αιἲ βἰαρίγα Παίυς, αυἱ ΡΥΓΓΗΟ ἀθαῖίς 
ν Οατίς ἰαπιοίςὶ οἰαβθίοις Τεοἱδαι 6ΓΙΒ, Ουαπιγὶς (6 ἵῃ αἰιίῃ Ροραδίας, ναοί Αὐασὶάϊς 
ἳ (εηίθξφυο οἱ μγὴθς ὤΓθαπῃ {9 Ἰιαυθαθί, ἴιο . Τοἱ]αί φαρίιία (4059 ἆμδ ου! [αΕ111ϱ): 
. ΏιμοβαφΙθ πιία ουποίοπ6θ Ππιβχίπιωφ, Οἱ (απίας ἠίφοῬ (γυσίαφ οχ τοῦ νοηίι 
ἔ Ὀΐρπα οἱ οοτοπἰθ ργοίδγας γετῦα, ἑπ [ογο Ηις αιἱάθ (Ιιαἰαιηοβ΄ρ]ειάἰάος, Ῥγαγ]εἶ]οᾶς 
2 ΘριτοῬ μ6 ῃΡΓοΟΓδΗ5 ἵη Ιπούυπη Ὀαπιοδίηρηίς ; 6Π535, οἱ βἰία, ᾳιεἰς Ιουόές πιεπίε ἐμπιεη!), 

Βεί(β Ἱιγουγρυβ οθἆαὲ, δἱ Φο]ος, ευὶς; Ουσηίυς γοάἱδίέ, δρεογεσῖς οἱ ο οιπηίᾶ, 

κ.» δν δκσος» 

αι μι 

το πα ὁ 



, 

610 ΦΕΩΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΗΑ. 

Ψυχῆς δὲ ἐπιδεῖν ἀξίωμα, χαὶ πόθεν Λ ν ὃ αὗ χρατῆται, χἀνακρούηται πυχνὰ, 
Ἐλήλνθε, πρὸς ὃν τε χαὶ ποῖ τρεπτέα, "Ὥσπερ χαλιυῷ, τῷ Λόγῳ, τἀχ ἄν ποτε 
Ἔτις τε ταύτης ἡ χατ) εὔλογον φορά; Ὑψοῦντος αὐτὴν τοῦ Λόχου, χατὰ βραχὺ 

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς ἐγὼ τεχµαίροµαι Ἴδ Εἰς ἱερὰν φθάσειε τὴν ἄνω πόλιν, 
00 Σοφῶν τε ἀχούω, θεία τις µεταῤῥοὴ, ἝἜως λάδηται τῶν πάλαι ποθουµένων, 
"λνωθεν ἡμῖν ἐρχομένη , εἴτ᾽ οὖν ὅλη, Τὸ δ᾽ ἔστι, πᾶν χάλυµµα χαὶ τὰς νῦν σχιὰς 
Εἴθ᾽ ὁ πρύτανις ταύτης χνδερνῄήτης τε νοῦς, Παραδραμοῆσα, χαὶ τὰ τῇδ' αἰνίγματα, 
Ἓν ἔργον αὑτῇ φυσιχόν τε χαὶ µόνον, "Όσον δ᾽ ἑσόπτροις τοῦ χάλλους φαντάζεται, 
"Ανω φἐρεσθάι καὶ συνάπτεσθαι θεῷ, δ0 Βλέφῃ πρὸς αὐτό τ' ἀγαθὸν γυμνούμενον, 
06 ᾿Δεί τε πάντη πρὸς τὸ συγγενὲς βλέπειν, Γυμνῷ τε τῷ νῷ, χαὶ πλάνης σταίη ποτὲ, 
"χιστα πάθει σώματος δουλουµένη, Φωτὸς χορεσθεῖσ', οὗπερ Ἠξίου τυχεῖν, 
Ῥέοντος εἰς γην χαὶ χαθέλχοντος χάτω, Ἔχουσ) ἐχεῖθεν τῶν χαλῶν τὸ ἔσχατον. 
Τήν τε γλυχεῖαν τῶν ὀρωμένων πλάνην | 0 γὰρ σοφῷ τὰ πάντα ποιῄσας λόγῳ, 
Πέμποντος εἴσω, καὶ τὸ τῶν αἱσθήσεων | 8ὺ Καὶ τὴν ἄφραστον τῶν ὅλων ἁρμονίαν 

10 Σχοτῶδες, ὑφ᾿ οὗ μὴ Λόγῳ κρατουµένη Άρμοσάμενος τῇ τῶν ἑναντίων κράσει, 
Ἡνχὴ ῥέουσα χατ ὀλίγον πίπτε, χάτω" Κόσμον τε τάδας τοῦτον ἐξ ἀχοσμίας 

Αο 4Πἱπις ἀἱρηϊέαίεπι οοηβφἰάθτατα, δἱ υπάς 
γεμογ]ι, αἆ 4µ6πΙ οἱ 10 γοάΐέιτα οἱς, 
Ει η αἱ Π]λμφ θἰέ φδεουπάπῃ Ταἱἰοπ6{Πη Πιοῖυφ Ἱ 

ΑΠ ουπῃ δἷί, υἱ οᾳυἱάσεπι αευίίτος, 
60 Αιἰπιιο ες δαρἱθηίίῦιφ αμάἰο, ἀἰνίπα αι] Πωσὶο 
Ε οΦἱο ποδἰβ αἀνεῃίθῃμα, δἱνθ ἰοἱὰ αἀγοπία!, 
ίνα {ας γοσίιεῖχ δί ρυὐθγπαιτὶα ΠἹΘῃ5, 
ὕπυπι ἠ1{ πδέυταίο οἱ δο] απ ορυς οι, 
υΓδυΠη [ουγὶ οἱ οοπ]μηαὶ Όρο, 
θὔ Ῥεπιρεταιθ αἆ ἰά, (μοά οοπηδίαπη θ8έ, οπιηϊπο τοδρίοςτθ, 
(οτροτίς αΠθοιίοπίριις πι]πίπαο παδηοἱραία, | 
Οιιοι) ἱπ (εγγαπι ἀοῆωίί, οἱ αά ἱη[ογίογα ἐγα]ῖε, 
Ῥι]οεπια6 γεγυΠι αθρθοιαὈἱ]απι ΘΓΓΟΓΘΙΗ 
Μι ἱμέτο, 8ο β6ηδΗ υπ. ἰαιοῦτας, 
Ἴ0 Ουἱδυς απίπια, αμ 4 Ἡστὴο ποη σιυθγηαίις, 
ΏμΠυευθ, ρα μ]αίἶπι αἆ ἱηίογίογα ἀθοίά]ι. 
Οιιοἆ οἳ ρινευπείας, βίαιο α Ύογῦο {γθ(αςης 
ΤαΠῃΙΙΑ1Η {ρ6πο οοθγοθαίυε, οθεί9 αἰἰᾳυαπάο 
γετίο Παλ τη αἰέάπῃ (οἰἰοηίςο, ρα] δίίπι 
Ἰό Αά δ4ςΓΩΊη ρεγγοιήεί οΦἱδρίθιη οἰνίιλίοηι, 
Ώοπος ὀπάμτῃ ορἰαία οομδθαυδίυς, 
ιά οδί, αἱ οἵηιιθ (6ριιπιθη οἱ αυ] 18 νἱί υπιύγας 
Ργοαιορτεάἰθηθ, θἱ αυ Πἱο θυηί φηὶρπιαία, 
Ει ᾳἰάηι]ά ρυ]ε]λτὶ ρος βροει]α αρρτοµεηπάίας, 
δ0 Ναάυπι {ρδιπῃ ἡμέαδαίας οηαπη . 
Νυάα Ριοπίθ, Δίπιιο αὔθτσαγθ αἰᾳυαηάο ἀρθθίπαί 
[ υπι]πο δα[ἰία, φιοά «οηδοααἱ ομρἰεῦαῖ, 
Ρυβδἰἀεπθ Ἱίο βΗρτοίηυπῃ Ώοπογιπο. 

Ναπι αυἱ δαρίεηίο γετρο [6οἱί οπιπία, 
8ὺ Λο ἱπο[αρίίεπ Ώα]ας υπ]νεγκὶ Ἰνὰγηιοηίᾶπη 
(οπιταγίογυπῃ ἑδπιρθγα!ἱοπ6 οοπιροβυἱί, 
Αο πιυπάυπ πο οκ ἱπογηκία πιοἰθ αἀογηαν]ε, 

061 Ερχομένη. 8ίε (οἱε]. Εάῑ. ἔρχεται Ἴ6 Ἔως. Οοἱεί. ὡς. Ἰὰ. ἄνω Ργο πάλαι, 
64 ο ναρις ταύτης υδήεης τε οὓς. 50 Β.Ιόψῃ. Πα (9ἱ5Ι. ΒΜΙι. βλέπει. 

[ια 0οἱς]. Εάῑ{. ὁ πρύτανις χαὶ κνθερνήτης. 

πεταϊω ΥΕΗΡΙΟ. 

Ώοει6ιθ δροσίος ἁηίπι, αἱ υπάθ γεπετέ Β Ετεηὶ ἱεπαςεἷς Ἰηδίας, Ίαηο οοδζοθαῖ, 
Πως ρτίππυπῃ, δἱ αὐ ᾳµθπι 4.οσα6 γοάίίωγὰ οἷί Ὀγουί, Ἐοπεαίφιο γαῖο, ο]ἱοθί 69 θβί [ογ, 
Οι Πῃδπη(υς αἱ Ίρρα ἱοπάαί η ΡαΓγίεΏι ἀεοςθί ἳ Πας ουβ]εναίις αηΐπημς υἱ δοηδίπι μα ῥὰν 

Ὀινίπα παπι ουπὶ, ΠΠΘΠΘ νθίαί Ίηθα οοη/1οἵξ, Ὀτρῖς δαρεζη πιηίθις ἑαπάσπι αρρίἱοθε, 
Ώοείίᾳαθο Πα γΓὰΠΕ, Ίρδα δἰι ἀοβυχίο, Ώοηοο ομρὶ8 ϱαιιάθαί τοὺς [γμσης, 
Νουίδφᾳυο αἲ αἰίο ργοάθα! ἰΟἱ4 99ἱ11676, . Προ «δί, υἱ οἵηῃο ἱθριπιθη, 4/β46 πιοάο 
Αι ἰοἱα δἳ ΠΟΗ, ΠΠΘΠΘ φυἱάόπι γδσέτὶχ Πυαί, [)πιῷΓΑΡΠΙ16 ΦΙΡΘΓΔΗΒ ΡΓΟΓΑ18, Δΐίᾳμο απ]ρωδία, 
Που πιυπιις δἷμς μηίομπι θ8ὲ ἱροί Ἰηδίδυῃ, Ῥμἱομτίᾳυθ φ]άᾳιῖά οετηΐξ ἵη δρθοα]ο νοίυε, 
Λά αἷια [ογεΙ, πηαχίπιο οἱ ]υημὶ Όεο, 7811 πιεπίθ ηιάὰ δρεοίοί ἱρθυπιιιοί Ώοππι 
ΑΠἱπο ᾳιοάφμό οςί, «ΘΓΏϱΤΘ Ἰά ΦόΠ1ΡΟΓ, πια[ἠ5 Νυάυπι, θἱ γαρατί ἀθαίπαῖ ἑαηάδαι, υἱ ργίας, 
ΑΠεΟΙἴῬιςᾳιθ οογροσίς πο θ]ἱοἱ. | [μισο 5αἱΗΡα{1Φ εχροεῖία [οενίά, 
Οιοά αά Ίππα ρτο υπ ἀερτὶονιὲ ειθηίον Ἱοί, Ῥρπυπῃ Ώοποσυσ) πιασίπισηι {ο οἰνίωδης. 

 Ῥυοεπιιο ΓεΡάπ), μθ5 γ]άεξ, (γαυάεσι Πα » Παιἰοηθ ηλ] φυἱ ουπὀάῑξ ο 
Ιπ οογὰὰ πε1ὲ, θηδα τη οἱ ολΙρίηδπη : Νεχιφυε, πι] 4πδῦ ααθθ 
Ρος αὔαηι δΗἱπους, ιπο ηὶ Γα(ίο εοπιρεροαί, ἤμεῃς, Βορ οοἱ]μαν!ε, επι ας 
Ραυἱαἵρι αἱ) ἴπια ἰαῦίέυς; δἱη αἱ [εαυοη5, Μιπάυπι ογἀ]παγ]ί Παρ. 



68] 

Μεϊζον τὸ θαῦμ) ἔδειξεν ἐν ζώου φύσει. 

Μικρὸν δ' ἄνω φιλοσοφήσω σοι λόγον, 

90 θεὸς μέν ἐστιν εἴτε νοῦς, εἴτ' οὐσία 
Κρείσσων τις ἄλλη, νοῦ μόνου ληπτὴ βολαῖς, 
Εἰ μὲν τελείως τοῖς ἄνω, οἶδε θεὸς , 

Ἡμῖν δ ἁμυδρῶς, οἷς ἐπιπροσθεῖ νέφος 
Σαρχὸς παχείας, δυσμενοῦς προθλήματος 

9ύ Τέως μὲν οὕτω, τὸ πλέον ὃ ἐς ὕστερον. 

Ἐπεὶ δ᾽. ἁπαρχὰς τῶν λόγων ἔχει θεὸς, 

Σχοπῶμεν Ίδη τὰκ θεοῦ. Ἔχει δὲ πῶς; 

Δύ᾽ ἑστὸν ἄχρω χαὶ φύσεις ἑναντίαι. 
Ἡ μὲν θεοῦ τε πλησίον χαὶ τιµία" 

«400 Καλοῦσι γὰρ λογιχήν τε καὶ πλήρη νοὺς, 
«Καλοὺσι δ᾽ αὐτὴν ἐχ λόγου παρωνύμµως, 

ἃ 

5, αβΕαΟΒΙ ΤΗΕΟΙ, λΗΜΙΝύΝ ΠΙΡΕΣ Ι. τπεοι ο. ας 

Α Οἴαν τιν οἶδα τὴν Θεοῦ παραστάτιν 
ἜΑχρων τε δευτέρων τε τάξιν ἀγγέλων, 
Ανωτέραν αἰσθήσεων χαὶ σωμάτων, 

105 Πρώτην τε λαμπρὰν Τριάδος τΏς ἀρχιχῖς. 
Ἡ ὃ) ἐχ θεοῦ τε χαὶ λόγου ποῤῥωτάτω : 
Καλοῦσι δ' αὐτὴν ἅλογόν Υ᾽, ὡς τοῦ λόγου 
Σένην, ὅσος τ᾽ ἐν Ίχῳ, χαὶ ὅσος λαλούμενος. 

Οὕτως δὲ ταῦτα χωρίσας θεὸς Λόγος 
110 Ὡς καλλιτέχνης χαὶ πλέχων αοφῶς χτίσιν. 
Καὶ σὐνθετόν τι ζῶον ἐξ ἀμφοῖν ἐμὰὲ 
Πλάττει, λόγου τε χοὺ λόγου συναρµόσας, 

Ψυχῆς ἀειδοῦς. ᾗ φέρω τὴν εἰχόνα 
θεοῦ μεγίστου, χἀνοῄήτου σώματος. 

115 Μίξις μὲν Ίδε πλάσματος τοῦ τιµίου, 

Μα]ιιο η]τασυ]σπι αχ η] δυ]έ τω απ[πια[ἰς Παίγα. 
δα 19 Ραμ!ο δυίδπι αἰίίιις τορείθπς ρἱοφδορ]ναῦος ε)ὶ. 
90 Όεις γεί πιθης ὁςί, το] αἰία αιβάαπι ρτςίαηίῖου 
Εαρεηίἰα, 40 βοἱίας πιεηιῖς αοἱθ αρργε[ιοπἰ 1 ροβῖϊ : 
Ὀιτυπι ρεσ[εείθ αξ 16 οοπιργοεπόσίυν, αἱ οἱ δέ, πονῖί Ώοας: 
Νουὶβ βαέθαι υββουτο, φαυας αφἰαί ποὺιία | 
Οαγηῖς οΓ4β85, (ὐ1π]ιπίες οί οὐςς : . 
9ὅ Αιφυο Ἱίὰ φυἱάθιῃ Ιιαοίδηυς, ἀοΐισορς αΏοτίιφ. 
Ῥοδίᾳυαπι απἴει θεγπιοπὶ ρε] ε]5 Ώθο «θάίπιις, | 
ροοίοπιθ ]απι φὐ8 4 Ὀδο δυπί. θάσµαι1 οοτύῃ δεί Γαἱἱο ᾖ 
Όιμα δυηἰ οχίγεπις οἱ οοπίταγἰ παυγ0 : | 
Ὄπα Ὀθο ρτορίησιυα οἱ ἠοποταυ]1ἶς : 
100 Βαἰἰοπαϊόπι νοσδηί, δἱ πιοηιῖθ Ρἰ6παΙΏ, 
Ὑουσβηί αὐίθπι 68Η1  Γ41ἱ0πο ἀθάωοίο οοζοιμίης, 
Ὀμαίθοπι ππυπ πονὶ Ὀδο αφίληίοπι 
Ῥτεϊπιογαπῃ οἱ εουπάργυπ αηβρε]ογυΠΙ οΓάΐΠ6ΠΙ, 
δμήπιίογεπι βδηρίΌις οἱ οογροΓίδις, 
06 Οι ρτίπια γοβρ]οπἀοί ος τορπαίυγα Τηαάθ. 
ΑΙίθΓα ἀιί6ΠΙ 4 Ὀεο θἱ ο Γ4Εἱ0Π6 γοπιο]δθῖτηα : 
γουδίυγφιθ τα ]οπίς 6χροΓ8, Ιή 4 ΒΕΓΠΙΟΠΟ 41ἱεηᾶ, - 

Τυπῃ Μο, αἱ ἵ 6ΟΠο οοηβἰθείέ, ίαση αἱ Ἰοψιεπάὸ οχρτιηΠίαρ. 
Οέπι αυίθπ Όρθιις Ύοδτλιιπι ο Ἡ δὐρατᾶδδί, 

410 Όι ρογίίιθ αγι][οχ οἱ δαρἰοη!ιοτ Πηοοίθοης Γεπι 6ΓΕΔΙΛΙΗ, 
Οοπιροδίέμπη πιο οχ μἰτο(απθ απἰπιαὶ ᾳιοάάαπι ͵ 
Έ]ημι!, ηἱπίγασῃ οχ Γα(Ι0Π6, οί γαἱοηίς οχροιίθ «ΟΠΟΙΠΠΑΗ5, 
Εχ αΠπΐτηα ηοη βρεοιαΕὈἰ], ᾳυα {ογο ἱπιαρίποιη 
Ὀοὶ πιαχἰπιὶ, οἱ ος ο0 γροτα πο ἱμίαλιρειίο. 
415 Λίο Άοο αἰάσιη [αι ἱοπογαδὶ βρηιοπιῖ ἰοπιρεζαίίο, 

Φιοσοφήσω. Βὶο Οοἱβ]. Εάῑἰ., πιοπἀρςθ, φίλος 
Ἡ σω. 

ο Τέως. Εάῑι. πιοηἆοςθ θεός. 
96 Δύ᾽ ἑστόν. Βίο (οἱκ|. ΕάῑΙ. στων. 
405 Τάξι. (οἱδἰ. τάξις. : 
104 Ανωτέρα». Ο90ἱδί. ἡ ο. 
νά Πρώτη» τε «αμπράν. ὁοἱθί. πρώτη τε λαµ- 

πρά. 

4060 Ἡ δ) ἑχ θεοῦ. Ο9ἱδ]. ἡ δέ γε θεοῦ «ς. 
408 Ὅσος τ) ἐν ἠχφ. Οοπιῦε[. Ιορῖι ἄηχος. δει 

επέπε, ἱπαιιῖέ, Εὲο εεΓΠΙΟ ἵπ Πιεπίε αθεεοπα(τνε. [υὶν. 
λαλούμενος. Εοτἰθ νοούμενος, φμὶ πιεπίε εοπεϊβὶ.κτ. 
ΕάΙί. ἂά πιἁτρ., λόγος ἑνδιάθετος χαὶ προφορικός. 

4415 'Η. Ρίο Ἱορίηιβ. Εάῑι. Ἶς. 
414 Κἀνοήτου. δὶς ΒΙ4ἱο ἱπ Τπιασο, Οἱςθγοπο ἱροο 

ἱπίογρεοίθ. Εάῑί. πιοπάοδθ καὶ νοητοῦ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ἱη ἱοηίης πια]α5 οἀἰδἰί πγαουἱαπῃ. 
Ἑδυπιοποπη Ἂἲ 1ρ596 ὀἀμοααι υἱ αἰἰᾳπαπίο αἱθυς, 
Ώου γαὶ δ68ί ΠΠΘΗΒ, πηθ]ῖου αιί δ8δρηίἶα, 
Ου4Π) 60ἷα 64Ρ6ἵΘ ππθηθ Ροΐίθθ: οἱ οοθἰέππη 
(αίοτνα Ρἱθηο, πογνἰί ου 6ΙΠΊπ]υ9 Βου : 
ΑΙ ηο8 θυὔοβφομγο, οβλοῖὲ ηυῦος αυἱδυς, 
ΟΠ οΓ4δ8ὰ οἱ Ἠοβίο οὐ]ἰοίι ποὺἰς 9420 : 
Αὸ πυπο φυἱάθη αἱο: ρ]αδ αωοά ο6ί, ἱη ροδίεγαπῃ. 
«ργιηοιῖφ ΟΓΘΗΠΙ Ἴιη Όεις ουσ δμπιροοΓίί, 
(οηβἱάεγεπαμ8 ΟΡΘΓΑ 4 1ΠΑΠΟ θμπί οι. 
ΕχΙΓΟΠΙΔ ἀῑιο δυΠί, Γον ἀυ οομἰγατὶον, 
ΘΦυατυπι ρτορίηφια ορί δἰίογα Ὀρδο, οἱ ποὺϊ[ῖφ 
ορ ώ νοςαηί απο, πιθη(]5 οἱ Ρρίσπαια υπάῖανο, 

Εισᾶπα, Ροῖίίο ποπιἰιθ Ίου ἕκ τοῦ λόγον), 

Β 0π5 ρταροίεπ Νυπι]ηί αφίαί Ἱυρίίος, 
ΦυΠΠΙΗΙΟ6 οἱ 1Π1οβ Δηκοίος ἱη{ε]]ίρο, 
«δ1Ἠ1πι]ογθς οοἵροΓθ οἱ 66ης. δἱυλἱ ». 
Α Τν]αάο ρτἰωηὶ αἱ 840Γ4 ἱποςπι παυγίιηε. 
Παί]οπο ρτοου! ο8ί αἰίθτα, Ρρευου Όε6ο, 
Βιυίαπ γοσφηί Ὠφπο, Γαἱο αυοά 4ὐ Ἠαο οχσυἷοι, 
Πμίογπα, Παμε νοσῖυας 56 ἀοίορίι. 

ἤσο δὐραγαβκεί Εἰίυφ ουπῃ οἷο Ὠθί, 
ΝοσοίεΠπ8, 18 Ἰηβεης ΓἱΙ[6χ, Γ65 οΟΠά]έ48. 
Μος της οκ άπαῦις οοηβἰταἰί, ΠΘΙΠΠΡο ϱκ «ο 
Οιοἆ γαιῖο ἀθεογαῖ, ρεπίίυς5 οἱ ᾳαοά ενας νασδί, 
Εκ ιπεπιὺ ἀἱσο: (πιαχ!πηὶ [οΓΠηΣΙΗ  Ὠοί 
Ο14Π1 ροδίο) 86εη8υ ργφάϊία, Φᾳ06 «οΥΡρυΤθ. 
Ργασίαμ(ῖν ορορὶς ἰαἰ]5 οδί Ίαν πηϊίίο, 



639 ΡΕΟΤΙΟ Π. 

Ὃν χόσμον ἄλλον αἴομ᾽ ἐν μ.κρῷ µέχαν. 
Ὡς ἂν δὲ, φωτὶ πλημμυρῶν χαὶ τῷ καλῷ, 
Δῴφη τι χἀμοὶ τοῦ χαλοῦ, ἔργον τ' ἐμὸν 
”Ἡ τῷ θελῆσαι, τῆς ἄχρας ἀμφοῖν βίοιν 
494 Τότε δὴ προδείξας χαὶ διαστείλας λόγῳ;,. 
Ἱροσθεὶς βοηθὸν τὸν νόμον τῷ πλάσµατι, 

Αὐθαίρετόν μ’ ἔθηχεν ἐργάτην χαλοῦ, 
Ὡς ἐχ μάχης τε χαὶ πάλης στέφη φέρειν 

Κρεῖσσον γὰρ, ἢἡ ζὴν τερµόνων ἐλεύθερον. 
495 Οὗτος λόγος σοι τῆς ἐμῆς συµπῄήξεως. 

Ἡ δὲ στροφαῖς μὲν ἐνθάδε πλείσταις ἀεὶ 

Δονεῖτ, ἄνω τε χαὶ χάτω στροδουµένη, 
λ.έση πονηρῶν πραγμάτων καὶ δεξιῶν, 
Δι ὧν πυροῦται καὶ δοχιμάζετ' ἀθλία, 

ΡΟΕΜΑΤΑ ΝΜΟΠΑΙΙΑ. 600. 

Λ. 150 Ὡς χρυσὸς ἓν ἄνθραξι τοῖς χαθαρτιχαῖς. 
λλλ' ὕστερον πραχθἠσεθ) ὧν ἑσπείραμεν 
Καρποὺς, διχαίῳ τοῦ θεοῦ χριτηρίῳ.. 

Ληνοί θ) ἔτοιμοι τῶν βίδλων λαθδεῖν θέρος. 
Οὕτω δὲ τούτων χειµένων, ὁ μὲν νόµον 

155 Τηρῶν, θεοῦ τε μοῖραν ἣν ἔχει σέδων, 
Ἐν παντί τ' ἔργῳ χαὶ λόγῳ χαὶ νοῦ στροφᾗ 
΄Ἄχραντος ὡς μάλιστά τ' Ἱπατημένω». 

Καὶ τῷ ῥέοντι μηδὲν ἱλυσπώμενος, 

Ἓλκχων δὲ τὸν χοῦν ἔμπαλιν πρὸς οὐρανὸν, 
4340 (Ὢ τοῦ μεγίστου χαὶ σοφοῦ μυστηρίου 1) 
Θεὸς γενέσθαι, τῶν πόνων ἕξει γέρας, 

θςὺς θετὸς μὲν, ἁλλ᾽ ἄχρου φωτὸς γέµων, 

Οὗ τῇδ' ἀπαρχὰς µετρίως ἑδρέφατο. 

Οιοἆ αιἱάθωι πευηάωΠα αἰέθΓΙΙΠΙ ΠΙΑΡΠΕΠΩ ἵη ΡΆΓΥΟ. 6850 οχἰδίπιο. 
Όι αμίοπι, ἰἶ]ο {ορ οἰτουπῃισης οξ 00 Πο, 
ΜΗ οἰἶαπι αἰαᾳιῖά Ῥοπἱ ἱπιροτ]δί, 46 ΠλΘΙΠΙ ΟΡί8. 
Μουπι οἷῖ γο]οπάο, ἑογπιίποβ υἱγέαδαυο νἱί 
196 ὅαηι 1Π1 ἀοπιοηδίγθης οἱ Γ4ἱἱοΠθ ἀϊθΟθΓηΘΠΒ, 
Γαοροπι αἀ]μἱγίοσπι βρπιεπἰο Ίπιροηςης, 
Πήῦοτιπι πιο ορϊβοθαι ομὶ ουπδε1ὲ, 
Όι ρος ράρηαπη οἱ ἱαοίαπι τοροτίδαι οΟΤΟΠΑΠ.: 
1ὰ οηἱωῃ δα118, (45η οπιπἰ 6 ϱο]αίμπι νἱνοῖς. 
196 Ἡληος ΕὈὶ οοιπρασίἰοπίθ Πιο ΓΑΙἱΟΠ6ΙΩ εχκροβι1. 
Ἠ]α αμίοπι (ατοηίθυς 1η 8ο νἰέα Ρ]υσὶπιίς δεπιρος 
20421 ἑαοίαίμς, ἁμπι 8µ6 ἀρᾳυθο (ογᾳυδυς, 

θ4ἱα ἰηίθίς ἀνειβδᾶς Γ6Β οἱ ΡΓΟΒΡΟΓΑΘ, 
ου υυς απλά παίδετγα οἱ ργοῦσέυ5, 
150 Όιἱ αυτυπὶ ἵη οαγυοηῖριιθ εσρυτραπ/]θυς. --- 
Ὕογυπι α]ᾳιαπάο αὓ θα ροροδοθηίυγ 6οσυ αὐαὶ δομιιπανιης 
Ετυσίυς ἵη ]ιιδίο Ὠοί ]αά]οῖο, 
Ραταίαφυε Ἰουγθὰ ἂᾱ εχοἰρἰδράαπ ΗΡΓΟΣΙΠΙ θεβοίοΠ.. 
Η] ἥα εοπρ(υ{ἱ8, αἱ Ί6ροῦι 

455 Οὔθουναί, εί, αὐαπι λαῦοί Ὠοδὶ ραγ(]ου]άπ], ἱνοηοσαί, 
η οπιηὶ 4610Π8, δἱ νετὈο, εἰ πιθηί(ῖ αρἰἰαίίοπο 
Ιπίαπϊηθίης αυ πιαχίπιο αὐ θογα5), ααἱ δοἀμοί υηίΐ, οΟΗΘΟΣΜΙ0, 
Νεο ἱπίου τογώπι Βυχυφ οΦΠο Ιπαμἱηαίυθ, 
ὁοτριδᾳιθ ἵπ οορ]απι γ]οἱβδίπη (Γ4θηΘ 
440 (0 πιαρπυπι οἱ ῥαρίοηπθ πηγαίθγίυτῃ |) 
Παηο Ιαὔογυύπῃ Ιαῦθ]]έ πιθγοράριη, υἱ Όους Ποαί, 
Ώειις 
6μ]υς 

1106 Οἵομ' ἐν μικρῷ µέγαν. Ῥτανο Εάῑι. οἷον. ΟΓ 
Διιίοπι Ποπιίποιι Πᾶρπυ πιιπάωπῃ, θἱ οοηῖγα Ππιι- 
ἀάπι πο αδρεοἰδὈϊεπι Ρατνυπ αρρεῖ]οι, νἰάο ουαἰ. 
φεουηάλΠη {η δαποίπι Ῥαφε[α, ἴοπι. ἳ, ϱ8ςβ. δὺ0. 

1419 "Ητῷ θελῆσαι. 8ίο αἆ ΟΓ81η Ρας. θς]ί. 6Ώδη- 
ἀθίυσι γερογίπιι6, αμοά Ἠαβοίας Ἱη ος; οὕτω. 
θέλῃ σε, θεά πυ]]ας οοἀεχ Ἰαυάαίυτ. Οοἱδ. θέλησε 
τῆς ἄχρας ἀμφοῖν βίριν. (οπιδεί[. Ἱερίέ τέλησε, εί 
νογΐε: οι μγίκεφκε οἰία οχίΓεΠπιοῦ [πες [6ΠΕΤΥέδ. 

190 Τότε δή. [ια Οοἱεί. Ὀοεγαι. δἡ Ίη οὐ1:. 
155 Βἱθ ων. Εογωπι ΠΙέΕΕεΠε, φις ἐπ Ηδγῖε εετὶρία 

μα. βἀοριῖοπθ, 86 ΦΗΙΏΠΙΟ Ρἰθηιις ἐμιηίηο, 
ἰὁ ρεϊπι](]ς πιεάἱοοσίίος ἀθοθεραίι. | 

6111, 6ΟΥΗΠ φμ ϱεεεἴπινε, ΦΝΟΤΜΗΙ Ώεο γεάάεμάα εοί 
ταιίο. Εοτίο δετιρεπάωπῃ [ογαοί βίων. 

197 Τ' ἠπατημέχων. Τὰ Οοἱκί. Εάῑἰ. τῶν πα; 
τουµένων. 

158 ο τς Ιι9 Οοἱρ]. Εδίι. ἱλυσπώμενον' 
440 Ὢ. Ἱία γαι. οἱ Οοἱαί. ΒάΙἱ. ὡς. 
1411 "Εξει γέρας. 8ἱο ΒΙΠΙ{ οοπ]θοίυταπι φεου!{ οἱ 

(οιηὺ. ἱορίπιι Ρτο ἑξηῆς ἐρᾶς. Ὑϊάο. ἴοιπ. Ἱ, Ρ8Ρ.. 
ὤδ6, ογαἰ. ἵπ ἰαιάεμι Λιπαπαείἰ, υδὶ Ὠδο Ἱαευίοη- 
εείπιο [γλοίαβίιις. 

146 Τῇδ' ἀπαρχάς. Βίο 098]. ΕΙ. ἀπαρχήν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Νονυπη {ρ8ς πυπά τη (υ.πῃ Υουσπῃ προ υπη ἵη σου]. Β Ὀἱ αυτυπῃ ἵη ἱρηο ρυγία5 γοάαἰ θοἱθθ. 
Όϊ αυίθπῃ αὈμηάαης Ἰαίηο, οἱ Ρίεηιι6 ὑοπο, 
Βοπί ἀαγεί η αυἱἀρίαπα, πιοίογοπ μί πθυπι 
Ορις, ιγίαθυθ ἱω]ίος υγ] ἱπάίσαης, 
Βοιίομε οἱ ἰ]ο (στη ρεῖιρ ἀῑδίογίπαηβ, 
Ηοππίηίααο Ἱερῖς Ίπρυρεγ }ήηβεης οΡεΙη, 
ειιάίσπυ γεἰἰᾳυἱἰ δἱο Ώουί πει] ΙΙρδτυη, 
Όι ἀἰπι]σαπάο οοηβε(Δ5 ραἱπῃης ἀθοῖθ. 
Ηοο ΠΒΙηφιΙ6 πηθ]ἰω», γἱία αµα1Ώ 6χρεγ» [ηλίυπι. 
Πσο αἰγυοιίοηίθ γαξ0, ΒΠΠΠΙΣ θδί 9ο πηθς». 
Αι ἱρθα ογούτο, ἀοπθο {η ἰθεγί ΒΗΠΙ08, 
Ῥυγδυπι ἆθογδμ[Ώ νργθίυς, Παοίς νδἰιε, 
Ἰωοία ὶηίος 4Π06Ρ5, ἄδροΓα οἱ ᾳὐ9 οεπείθι6, 
Εο; αιις) ρτοδαίαγ πιίδογα, Πίαιιο ρυΓἱοἨ, 

Ρορί αυίεπῃ 6οζΠῃ, δονἰιΏυβ ᾳὐ ηο08, 86β66 
Ταμάθπη οχἰρείας Ιαποῖρυς μιςὲῖ Ὀδί, 
Μοδδοπιιο ν]ίφ ρτοπιΡίΑ,δυηί οἀῃοΓθ ἨοΓγ6. 

μπι αἱ] 9ο κἰαί. αιἱααι]α οὐθεγναί Φ8ςΓα5 
Ι.βεε, Ὠδίφιμα 6σι οοἱέ, 
Πιοίοφαο | πηρηίᾳ Ιηδυροῦ, 
Α ρτοίοῦ» 
Αυ πεϊμὶ, 
γειν ενα, 
0 οεἴι μα!) 
ος. κια, 

Εαοῖας 4Ώυοης, 
σασί 19. 



60 δ. 6ΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΑΠΜΙΝΌΝ ΩΡΕΑΗ !. ΤΠΕΟΙΟΕΟΙΟΑ. 

"Ὅστις δὲ δεσμοῦ πρὸς τὸ χεῖρον χαὶ πλοχΏς 
415 Νεσας, ὁμόσπονδός τε τοῖς χάτω φανεὶς, 

αοῦλός τε σαρχὸς χαὶ ῥέουσι προσφιλὴς, 
Τὴν θείαν εὐγένειαν ὑθδρίζει βίῳ, 

Κὰν ὡς μάλιστα εὐδρομῇ τοῖς ἁστάτοις, 
Κούφοις ὀνείροις καὶ σχιαῖς γαυρούμενος 
150 Πλουτῶν , τρυφῶν τε χαὶ θρόνοις ἐπηρμένος, 
Φεῦ τοῦ ταλάντου τῶν ἐχεῖθεν µαστίγων! 
"Ἡ τῶν χαχῶν τὸ πρῶτον ἐχ Θεοῦ πεσεῖν. 

Ταῦτ' οὖν ἀχούων Καὶ πεπεισμένος σύ γε, 
Τὴν δεξιὰν βάδιξε, τὴν φαύλην δ᾽ ἔα, 

456 Εἰ μοί τι πείθῃ γνησίῳ παραινέτη. 
Λῷον δὲ πείθεσθ᾽ οἶδα, χαὶ δέξῃ λόγον. 
Τριῶν γὰρ ὄντων, ὡς λέγουσιν οἱ πάλαι, - 

Α Οἷς τὸν ἀγαθὸν σύμβουλον ὠπλίσθαι χρεῶν, 
Ἐμπειρίας τε, φιλίας τε, καὶ παῤῥησίας, 

100 Τούτων ἂν οὐδὲν ἡμῖν εὕρης ἑνδεές, 
Ἐμπειρίας μὲν εἰς τοσοῦτον Ίλασα, 
Ὅσον περ εἰχὸς τοὺς πονῄσαντας μαχρὰν 
Χρόνῳ τα' πολλῷ προσλαλῄήσαντας σοφῶν 
Βίθλοις, θεοπνεύστων τε δογμάτων λόγοις, 
105 Πηγῆ γλυχείᾳ σώφροαί τ' ἀρυσίμῳ», 

Ὃν καὶ βάθος τι μικρὸν ἐξηντλήσαμεν. 
Τοῦ δευτέρου δ' ὧν εἶπον, εὐνοίας λέγω, 
Πίστις μεγίστη ταῦτα γάρ σοι βούλομαι 
Ά πρόσθ) ἐμαυτῷ, φίλτατε, παρῄνεσα 
410 Ἠνίχα λογισμοὶ χινδύνοις συνέδραµον 
Πιχρᾶς θαλάσσης, οἷς συνήχθην πρὸς Θεόν" 

Αί αυἱ αἆ ἀείθγίογθπι οο]]]ραέϊοπίς θὲ ηθδσυς το 
415 Ιη6]ίησης, οξ ουπι ρευις ἱπ[αογίοτίυας [αὐοταίιις, 
(ασηίρᾳιθ 6ετνυς, οἳ {6 αι βυυπέ, Δπίσφ, 
Ὀἱνίηαπι οοβηαίίοηθητ γὶία ἀαάρθοοταί, ἳ 
Εικ {η [16, αυςο ΙηρίαὈἱή4 θηί, ουγδη Ἀδὺδαί ορίαΜ{βθη)η, 
Γεν]θις δοπιηὶς οἱ υπιῦσ] δμροτυϊθηφ, 
450 ϊνοῬ, ἀθί]οφίιις εί Ηιγοπίς οἰαίμβ 
ει ροπάυς ΠαρεΙιογυπη 11ο οἱ Ἱπβρεπάοταπι | 
ΟΗ{εηΙὸ ΠπιαΙοζΙΠῃ Ππιαχῖάπη οσί οἱ ]αοἱάγαιὴ [40018. 

Πἤφδο ἱρίίαρ αμάίθιις, δις ααδόηεἶθι!ς, 
Ποσίγαηι γί8πῃ ὶηοθἀθ, Ργ8ναπι γοπφυο, - 
455ὺ 8ἱ αυἱά πηὶοὶ ο,θοιιοσῖφ ϱθΓπΙαπΟ ποπ]ιος]. 
Φα{]19 Δµΐθῃ 69666 οὐδθοφι] ϱείο, θἱ νθεὺα πιοα φαροἱρθ. 
Ναπι ουπι ἐΓἱ εἷηι, υἱ απθἰαυἱ ἀϊομηε, 
Ουἴριφ ργοῦαπι οοηβἰἱαγίυσι ἰπαίτυσίστη 6856 ἀθοοί, 
Εκροτϊεηέϊα, που οἱ Ιἱωογία», 
460 Ποτυπῃ πω ιὶ πυ]ίυπι ἆθθφθθ γοροΓίθδ. 
Λο ἵ οχροτἰοηῖα αυἱάθπι {Πίος 4090 Ργομτδβεας, 
Θυαπίος ραγ εδἰ εοβ, α αἱ Ιοηρο5 ἰαῦογεβ σιβπιοσιμ!, 
Βίυσυο οοἱἰοσμίῖ θυπέ ουσ θαβἰοηίαπ ἡυσίφ, 
Ει ουπι ἀοοξγίηῷ ἀἰγίρίέας ἱπδρίταίαο Ημέου]ς, - 
465 3-23 Οἱ [ους θςι ἀπιοἰσεΐπιυς ο ργιἀδαίίδις νὶηϊς Ιαυτ]οπάα,, 
Εκ ουυυς α]ᾳμίά ἱῃ ρτο[ιπάο Ιδίδηφ αμβίσιιις. 
Αἱιογίαφ δαἱοπι, αυ ἀῑχὶ, πεπιρθ απηοτὶφ, 
Μασίπιυτη αγριπιθηίπΓῃ 9οοἱρο. Ουρἱο οπίπι Ευὶ οπιπίὰ, 
Απιΐςς, (059 Ρτῖεβ πιο ἱρ6ο αἀπιοηυυ], . 
110 Τυ, ουπι τλιουἱπα(ίοπος οοσασπείυπέ µη ρετίευ]ιθ 
Αοθτδὶ πιασὶς, αυἶθιφ αἆ Ώου αἀάμοῖυς διιτῃ : 

40 'Ομόσπονδός τα. Ἶια (οἱε]. Εάῑι. ὁμόσποδός 65 Χρόνῳ τε παλῷ. Ὀυοταί ἴη θά. πολλῷ, 
κε τοῖς χάτω. (πι γεῦνο [εγγεπίε «ΟΠΕΟΥΕ εἰπεγία. αμοά (αἱε]. ειρροάιαν. 

448 Κἂν ὡς. Ίίια Οοἱε]. Εάῑι. κ᾿ ἄνως. {64 λόγοις. Τί Οοἱκὶ. Εάῑι. λόγους. 
151 Φεῦ, εἰο. ]ά θ6ί, ἀδ (κατι ϱγανίδαε ραπῖε ἐν 166 Μιχρόν. Οοἱθ]. κρυπτόν. Ι 

αίίετα οἰία ρἱεείειµτ ᾗ ΒΙ]ἱ. δεν φκαπἰα Πλοίεε ῦΕΤΡΕΤΚΠΙ 469 Παρῄνεσα. Ον οἰμὶ ἵρεε ρετοκακὲ, Όγα- 
ανπε ἰ[[ίο Πκαπρί { αν. . ' , 

163 "Η τῶν κακῶν τὸ πρῶτον. οἱ]. εἰ τῶν χας 410 Κιδύνοις. 8 Οοἱδὶ. Βάῑ. κινδύνους. 
. ο) 1υίά. πεσεῖν. [ία Οοἱβ|. α Ὀεο ΕχεθάεΓε. ζ ως Οἷς συνήχθην. ια Οοἱθι. Βάῑ. ἃἧς συν- 

ἴἰ. πεσόν. | φθην. 
1600 Εὔρῃς ἐγδεές.. (οἱδ]. εὗροις ἑλλεῖπον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

1η ρε]υς αἱ αἱ νἰπου]ἰ οἱ ποχυς ηαῖ:, Ὦ Ρο!ἱετο ἀεὺοί ορίίτπιφ πιομὶίος αυἱθμφ, 
Ἠοβιδφιθ 6056 πιλποίραπ» ἰοιυπι ἱη[οσίθ, 
(αιπίδφυθ 8δΓνις, ροτά]ίο οἱ Βυχ4 οχρείθηθ, 
(επεξίε δυρθγι! πιοσίυιθ εωγρηί ἀθοιθ, 
Εεὶὶκ οι 1ρ56 γοῦυς ἱπ βισχἰς Ιἱοοι, 
1.ενεῦ 56 οὐ υπιῦγαφ οὔογθης οἱ δοπιπί8, 
Οὐ Ιάχααι ορθλαῦθ εωπιίάσς, οἱ οοἱδος Μ91Γοπο8, 
Ἡσει φυθιί8 πιοἰες γεγΏθδρυπι Ἠσαηο ο αηδηθί | 
ΟυοεΗπ δµρίδίηπι οἱ, ἀθ]ίοί ἆ ΦΗπΙπο Ώοο. 
Πχ 6{Ρο ἴὰ ΠΙΠο αυάἶδιιδ, Δἰᾳυ9 ἡὶς βάθιη 

ΔάΠίρεης, Γεἰϊοίο 6α1ρ6 Ιέοῦ γδεξυπῃ Ἱπργοῦο, 
Μοπεη απιὶοο ραγθᾶ» αἱ φυἱἁ πι): 
Όαγοτυ ΡΟΓΓΟ μιθ[ὶμς; οἱ οοΓῖο αυάίες. 
ΝΑΙ ΜΕΓΠΑ οπη φαί, αἱ γείας φεηςἰέ ευδογς, 

Πεγιπ αθας ἱπρομα, οὐατίίας, 08 [ίρετυπι, 
ἵη πιο τοιαἰροφ ΡΓουςυ5 ος γίθυς η)! ς 
ΝΑΠΙΦΙΙ6 µδυς ἵη πιθ ἑλπίας θ8ἰ, αμαβίαπι ἀοςοξ 
Ἡωμο ουπότα, αἱ Ιαῦογος Ρ]αΓίπιος 
Ηαυκίι, ἀίααυοα νοἰτἰὲ αοοςθθ οηοῦ, 
Φ4ςΓ0σᾳὐ6 (εἰνίε θεά σἷα [0γος ππὰηι., 
Οἱ ἁι]οίς εδί ἴοις, πιδηίῖυς οβδίῖθ ρθίσΏ8. 
Εκ αμείφ ρτο[υπάί αυἱάρίαια ο8ί αυδίυπῃ παλ]. 
Φ41Π ομασἱίαίθιη, ουἱ δοουιάας ργδαἱ, 
Τοαίαίαγ ἰδίπά : ἴνδο θμίπι ορίο πυπο Ε8ἱ, 
ϱ οἰατὸ ]υγεηίς, (ὐΦ επ ευαδὶ ργίυ5, 
ὅαπι γθυία οοῦῖξ Π]θης [γείί ρεγίοι](ς, 
Φυμµχθγθ ρᾳδδµΠ ῥγανία (1 Πιο Ώοα. 



ὗθᾶ 

Φόδος γὰρ ἀρχὴ πολλάχις σωτηρίας. 

Παῤῥησίας δὲ μὴ λάθηῃης πεῖρἀν ποτε, 

Μήτ οὖν ἐμῆς γε, µήτε τούτων. σοι ξένων ; 
115 Αλλ) οὐδὲ λήφῃ τοῖς ἐμοῖς πεισθεὶς λόχοις 

Ἔσῃ γὰρ αἴνων, οὐ ψόγων ἐπάξιος. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα, δεὈρό µοι σαυτὸν δίδου, 
Δὸς, χαὶ θεῷ δώσωμµεν, ὃν λήψῃ δοθείς. 

Φύσις γὰρ αὕτη τοῦ διδόντος γίνεται. 

150 Σχοπῶν δ᾽ ἂν οὕτω.τῆς ἀληθείας τύχοις. 
Εἰσὶ δέ τινες χαὶ παρ᾽ Ἕλλησι σοφοὶ, 

Ωὐ μὴν σοφοί γε" πῶς ἂν εἴποιμεν σοφοὺς 
Τοὺς τὴν χρατίστην φύσιν ἠγνοηκότας, 
Θεὸν, τὸ πάντων αἴτιον πρῶτον καλῶν ; 

1855 Οὗ χαὶ φύσις γε τοῖς φρονοῦσι πρόξενος, 

Όερρο οηίπῃ 11π]ου, ἠηϊιίασι βα]ι1ς. 

ΝΕΟΤΙό {Π. ΡΟΕΜΑΤΛ ΦΠΟΠΛΙΛΑ. 

Α 

ο. 

Τάξις θ) ὁρωμένων τε χαὶ νοουµένων 
Τοὺς δ' ἥ τελείως ἐχθαλόντας τοῦ λύγονυ. 

Τὸ θεῖον, ἤ πρόνοιαν ἐξηρνηκότας, 
Ἠ µέτρα θέντας, μ} χάµοι σώζων θεό». 

190 Ὃν οἱ μὲν ὄψει χρώμενοι διδασχἀλῳ. 
"Άστροις ἔδωχαν τοῖς ὁμοδούλοις τὸ χράτος, 

Οἷς πἀντ᾽ ἄγουσιν, ἠγμένοι λίαν καχκῶς " 
"λλλοι δὲ προσεχύνησαν αἴσχη ανωδάλων, 
Πλέον πεσόντες ’ οἱ δὲ δαιμόνων σχιὰς, 

195 Μύθους τ ἆνεδρον τῶν παθῶν συνηγόρους, 
Στῆλας τ) ἔθεντο τῆς ἀνοίας ἀξίας, 

Ἱδρύμαθ) Όλης, χαὶ χερὸς ποιήµατα. 
Τίς οὖν τοσοῦτον ἄσοφος, ὡς τούτους σοφοὺς 

θέσθαι; "Όμως ἔστωσαν, εἰ δοχεῖ, σόφοἰ. 

116γἰαίθπη Υθτυ πο μπα ύαπῃ οχροτἰαγῖς, 
Νεαυθ ΠΙΕΑΠΙ ΡΓΟΓΒΙΙ8, Ώηοηυθ βοζυπα αἱ δι οχἰταιοὶ φαί : 
478 5εἀ που εχρογἰοείβ, δἱ πεί Ραγθ8ς βεγπιοπίδιις : 
Εεὶς επίηι Ιαμάίραθ, ποῦ ν]μαροείίς ἁἱρηυς. 
υπ ἱρίίας Ίο ἵία αἰπέ, όᾳ ἰθίρρυπη πηϊοὴ, 

Ρα, εἰ Ώεο ι6 ἀλδΏίπιις, 41 οπι ἀλίμς αοεἱρίθᾶ. 
Π9ο οηἱηι ἁαηιίς ὨδίΗΓΑ οἱ. 
180 Ὑουἱἰαίοιη αιυἰοπι αδθρᾳαογία, θἱ Γ6ς ἱί οοηρἱάρτος. 
εδιπὶ (υἱάαπι οἱ αρυὰ ὤγαΦε08 βαρίἰοπίθς, 
Νοη {λπιθυ βαρίεπίθθ : ᾳμοπιοάο δμἱπι θδρἱεπἰοῬ ἀἰχργίωυς, . 
οί Ργριαη(ΙβεΊππαπι πα ἑΙΓαπ Ποῦ πονεευυῖ, 
ουπῃ, ΡΕΙΠΙΦΠΙ ΟΙΠΗΠΙΗΠΩ ΏΟΠΟΓύΠΠ ΟΔΗ184ΠΗ, 

4850 θμεπι Ίρρα οἰἶδπι ηδίαγα οογἁαί]θ πηοπβίγαί, 
Εί οτάο δοτύσῃ αι νἰἀεηίέωτ, (υη19 Ἱηίοἠρυπέως 2’ 
ὧοᾷ νο οπιηἶπο οχοεἰυαάμηί 4 ἀοοῖγίηἃ 6υᾳ 
Ὀιν]ηίιαίεπι, γοὶ ρτονἱάθηίίαπι ποραῦί, 

. Λυῖ ιογπ]ηῖς οἱγομπιθοτ]υηῖ, πο Ἰαῦοτοῖ βθγγαπἆο Όους. 
490 Ποτυηι αϊ, νἶδι υἱθιιίθς πιαβἰδίτο, 
Απίγ]ς ἀθάθτγιπί οοηβεγνἰ ἀοπιηδίέαπη, 
Ροτ. ᾳὐς οπιηία ρυῦεγπαηε, ἱρθὶ Ρρορσίπηθ ϱυῦογησιἱ : 
ΑΙΙ αἀογανοτιηἰ ἀθάρουγα τδρ μπι, 
Τυτρίυς Ιαρδί : αἱ] τογο ἁφπιοπυπι μπωσγας, 
405 Εἰ (2Ρυ/48 ἱπγεηοδτυηί ραίτοη»ς γἱογυπι, 
Αο Πιοπιπιθηία βἰαίυοτυηί δυο ἀἱρπα θευ]{εἱ9, 
Φαία28 ος πιαϊοσία, 6ἱ πιαἈυς ορΘΓα. 
Ου] ἰρίίμν α4θεο ἱπεῖρίοῃς, αἱ ἰιοῦ δαρἱεηίθς 

Συάἱσοί Τ ΘἱΠί {αι0θη, δἱ ία νἱἀοίως, θαβίεηῖες : - 

172 Φόδος, οίο. Ἠϊο γθγνῖς α ΒΙΙΙο ρτφιθσπηῖς- 
φις ογαί, 5ο ἵ]υπι υρρίονίπιυβ 1η νογδίουο πιθίγίοα, 
ἱια]ἱοίδᾳυο ηποἰδνΊπιυς. ΟΑΙΕΙΑΌ. 

176 Λόγοις. 14 (οἱ. ἘάΙἰ. λόγους. . 
1186. Ὃν. Ἶια (οἱβ]. Εάῑι. ᾧ Ι10ίά. Θεῷ. ἵπ οἁ]ι. 

πηδΙ6 θεῷ γε, 4ο ἀθβοῖὶ πιοίσυπη. 
197 Τοὺς ὅ' ἡ τελείως. (Οοἱθὶ. ἁλλ ἢ παντε- 

ὥς. 
158 Ἐξηργηκότας. Ρὶο (οἱβὶ. Εάῑι. ἑξηρηχότας. 

189 Σώζων. Πα Οοἶ]. Εάϊε, σώζειν, φιαεὶ υεγί(ε- 
ειεεπί πο ἀε[α(ἰφατείνν Ῥεμε, οιηπία τεὔεπάο οἱ εοιι- 
εεγυαπάο. | 

190 Διδασκά-ῳφ. Τα Οοἱς]. Εάῑ{. διδασχάλων. 
191 "Εδωκα». ἴι4 Οοἱεί. Εάῑῑ, ἔδωχεν. 
195 Αἴσχη αγωδά ων. Ἱια Οοἱεί. οἱ Ταἳ. εγρίε- 

εἰπιας ὑεείίας, αἱ ἀἱουριὶ ογοερά(ίρε. Εάῑι. αἴσχη- 
χύριον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ντ 9996 Πί φα1υ119 ρεϊηοΙρίυπι πιος. 
Εἰὐυείαπι Δυίθηι 86ΠΙΙ348 ΠΠ ΙΔΙΠ ΠΩΘΑΠΗ, 
Εκ μδνε, ααἱ διπί οχἰοτὶ Ηδἱ, υ] έως : 
Νεο, οΏδεφαλγο αἱ ηἰηἱ, πηά ή απη δοη(]οβ.. 
Ναπη Ἰαιάο ἀϊρπας βὶς οσἱδ, Ώου αἱ Ργοῦγο. 
πο ο{ρο ουηι ἰι δἱηί, ἆθθ πη]Εί (ο νοἰέπις 
Ώευφιο ἀαθίπιυς, οἱ ἀθίΦ ΦΙΠΙΔΦ οἵιπη. 
Ναϊυγα ἆθηιῖς ἰα[ἱ 68 θηίπι Ὠοὶ. 
Ὕοεγυπι αθεο(υθεῖ8 Ροτγο, θἱο οοΠθἰάθΓ8ΗΡΦ. 
δυπί ᾳαἱάαπι 6ἱ Ἰπίος Εληΐοος δορΗιί νἰτὶ, 
6Η 1Πφἱι4πΠ 80Ρ8086 αἱθ ἀῑσβί Ἠο8 Ίο ορίίπιο, 
Θυἱ τεῦιθ {ά ᾳαοά ργβπι]πεί Ίοηβο οπηΗθυς, 
Ῥουπι, Ώοπογυπὴ ώς εβαδᾶπῃ, ἰαιιά βοἱυηῇ, 
Νδίυγα η ποπ γοί νρδα εογἀαἰο8 ἀυοοῖ, 

Β 
Ονάοφαθ Τογπ], 4416 Ίη ἀθρδοίυπῃ οπἀπηῖ- 
Μοπίεπιφυο Ἰ οοἆ ναί δυὐπιογθαπί ργογ8υ8 Ἠθαπη, 
γοὶ γορίπιοη εἶμ5 ΡογπορᾶΠέ 9ΠΠΠ6, ἀυέ ιηράσπι 
οἐιυυμί, Ἰαυοτοί Ώς ηἰππίς Θ6ΓΥΛΩ6 ουδ. 
Ύ]διπῃ πιαρἰδίγυπι Ρ8Γ5 θΗΠα {ΑΠέΙΠΙ 6δ/υΘΗΝ, . 
Ὀυ]θεῖί αθἰτῖᾳ ουποία, οομβοετἰς ]ἱοσί :᾿ 
Νί]αιθ 69886 αυοά ποη Ώφο Ώἱ, πιαίθ οθηςθ. 
Ρανς ἰαμδα ϱγανἰυβ, Ὀθρίἱ88 ΤΗ 
ὁο]μίι, ν6ἱ υπιῃΏγας ἆβπιοπαπ αίαυο [αμ υ]ας 
Εχρορϊϊανίε, γίδα υί ουίορεγεί 8υὰ : 
ΒΏἱρηας οοἱυπιπας ρἱαιυ]! οἳ γουογἀἰ8, 
ἰπιπ]δοςὰ γασ]α [οί παίδες. ο. μυ. 

Ομίς 61μο ἑαπίμπι ὁα . 
ΑΡρρυεί) αἲ. οἰπί Ιἡ 
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300 Τοῦτους ἂν εὗροις τοῖς μὲν ἄλλοις δόγµασιν 
Ἀσυνθέτους τε χαὶ διεστῶτάς τισι 

Τοΐς περὶ νοητῶν χαὶ ὁρωμένων λόγοις, 

Θεου προνοίας, ἰδεῶν χ εἱμαρμένης, 
Ὕλης ἀπείρου, συνθέσεώς τε σωμάτων, 

305 Ὑυχῆς, νοός τε χαὶ πλάνης αἱσθήσεων 

ἙἘςξ ὧν Στοαί τε χαὶ προσώπων ὀφρύες, 

Ἀχαδημίαι τε χαὶ πλοχαὶ Πυῤῥωνίων, 

Σχέψεις, ἑφέξεις, τεχνιχῶν ληρήµατα. 
Ἀσυνθέτους μὲν ταῦτα, πάντας δ' ἐξ ἴσου 

310 Ἐπαινέτας δὲ τοῦ χαλοῦ χαὶ σύμφρονας, 
Οὐδὲν τιθέντας τῆς ἀρετῆς ἀνώτερον, 

Κὰν µυρίοις ἱδρῶσι χαὶ πολλοῖς πόνοις 

Χρόνῳ τε µαχρῷ τυγχάνῃ κρατουµένη. 
Μεμνήσομαι δὲ, δείγµατος χάριν, τινῶν, 

Α 9ἱδ. Ὡς ἂν µάθῃς κἀνθένδε τὴν ἀρετὴν, ὅσα 
Ῥόδ' ἐξ ἀχανθῶν, ὡς λέχουσι, συλλέγων, 

Ἐχ τῶν ἀπίστων µανθάνων τὰ χρείσσονα. 
Τίς οὐχ ἀχούει τὸν Σινωπέα τὺν χύνα » 

Οὗτος, (τί τἄλλα χρὴ λέγειν :) ἀλλ εὐτελὴ]ς 
930 Οὕτως τις ἦν, καὶ μέτριος τὰ τοῦ βίου, 
Καὶ ταῦθ) ἑαυτῷ νομοθετῶν, οὐχ ἐκ Θεοῦ 
Νόμον φυλάττων, οὐδ' ἐπ᾽ ἐλπίσι τιοὶν, 
στ εἶχεν ἓν μὲν χτῆμα, τὴν βαχτηρίαν, 
Οἶκον δ᾽ ὕπαιθρον ἓν µέσῳ τοῦ ἄστεος, 

230 Στρεπτὸν πίθον φεύγοντα πνευμάτων Ῥίας, 
Ὃς ἣν ἐχείνῳ δωµάτων χρυσωρόφων 

Κρείσσων τροφή τε σχέδιος, οὐ πονουµένη. 
ο Κράτης δ' ὁμοίως χρημάτων ὑπερτιθεὶς 

Λὐτὸν, µεθείς τε µηλόδοτον τὴν οὐσίαν, 

200 Περοτῖος 9086 αἲῑίς ᾳαἱάδπι {η ἀοφαιαιἶθιρ 
Ππουπιροφίέος, οἱ ἀἰδρεηίϊοπίος ἵπ αι ραςόσηι 
Βιρυιαἠοπίριφ ἆθ 1 φ15ο {πίοΙΙἰσυπίτ ο νἱήοπίυγ, 
ΑΔ λ0 Ὀο Ρεῖ τος 46 ἰἀείς, ἀά [αίο, 
ΠΙθΙεΓΙ8 Ἱπβμ]ία, 46 οΟΛ{οΓΙΛΑΓἶοιθ ϱΟΡΡΟΣΙΙΗΝ, 

Φ0ὅ Ώε απίπια οἱ ππεηίς, οἱ δδΏδυΠ] ἀθερρίίοηο : 
Ἑς Εὶς Ροτιίοις οἱ νυ]έυαπῃ δυρογεί1ί., 
Αοφεποίοο θἱ ἱγίος Ργττηοπίογαπα, 
Ὀρθου]αίίοηςϐ, ἰπλἱυ11οπεΒ 4βθθηις, αγιῆουπι ἀθ]ίσία, 
Αίηυε ἵπ λῖ6 ᾳμἱάθπι ου πη Φἱφε]άθαπί, 9Π1ΏΘ6 {4Π16Η ὤη 9 
210 [ααἀφίοτος θυηί νἱτευεῖς, οἱ οουθεπίἶωης, 
ΝΙΗΙΙ γίτευ! ργαροπεηίες, 
Εἰααισὶ ἱπιπιοηρίο βυἀογίριδ, πιπ]ήφαιο Ιαὐοσίδιις, 
Αυ Ιοπβο ίοπιρογθ ραγλὈἱ]19 αἰἰ. 

Νοηηι]ίο ασίεπη δχεπιρ]ἰ 6389 Ο0ΕΙΠΙΘΙΠΟΓΣΑνΟ, 
3415 Όι Πίηο οιἶατη, αμαπί3 τοῬ αἰί γἱγίαφ, 60βΠοΡοαδ, νοῖυι{ 
Βοεαε ἵπ ορἰμίς, υἱ ἀἰοίέωτ, οο1βεπΒ , 
Ώση οὐ ἱη/άθΙδιις, αἰι νοηὰ βυηί, ἀροοτῖς. 
Φιήεἱσποταί ΘΥπηΡΘΠΒοΠΙ ἰ]]μπι «ΑΠΘΙΗ Ἡ 
Ι (ᾳμἱά ποοθδεο θςἰ αἰίᾳ ἀϊοεγε ) (θηυἱς 
324 Αάθο οἱ Ράτνυς ἵη τίοῖυ ογαἳ, 
Ει ααἰάεπι ὰ θοἱρβο αἰδὶ ργβεεΓἰρίδΠι, ΠΟΗ 4 Ώδο αοὐδερίδιη 
ἵμερεπῃ 0Ώδθγναβηβ, ηθο ἀάμοίιιδ δρθ εἱΐ8, 
Ὀέ Γ6π1 πΏαπῃ Ροβδ]άθγδί, πεπιρο Ὀασυ]υπι, 
Δο ἆοπιπι 5) ἀἱο, ἵη πιθάἰυ οινίίαἶθ, 
296 Ὀο]ίαπι γουγφαιῖ]ε, αυ ἱοβουαίας 4 ν! υδοηίοζυπι, 
ή αυἱάθπι οἱ ἀοπι]ρας αὐτὸ ἑεοίίς οΓαξ 
Γοιἰοδί8. Οἱδυς αυέεπι που ρταραγαίι5, πθς οἱαυογαίαφ. 
(ταίος αἰπι]έ6ς, ο{η ἁἰγἰΕἰ18 ἀἱ{1Γ6ΠΙ . 

56 ΡΓαύογοί, 3ο 0Ρ68 6υ45 ροοοςὶ ραβεεπάδδ Γοἱἱ158οἳ, 

905 Ιδεῶν χ΄. Ὑαι. ἰδεῶν θ'. 
301 Συνθέσεώς τε σωμάτων. Οοἱε]. οἱ Ύ.{. δέσιν 

εἶναι σωµάτων. 8ἱο νἰἀείις Ἰθρίςοο [,θιν., ἆο εο φκοά 
εἰπεμίκπι ϱκούόαηε αἰί ϱαΓΡΟΤΗΣΕ. 

205 Νυός τε. Οοἱθ]. νοοῦ τε. 
200 Εξ ὧν. Εα φιέῦμε προσώπών ὀφρύες, εἰαία 

εροτεῖ(ία, [αεί ρταεἰαπ(ἰογαπι οἰτοτμπι, ΡεΓσοιια- 

οταπι ἀἰρπίίαίε, θταάκ, εοἰεπιία ἐπεφηῖκην. 
Λ τα. Ἶια Ο0ἱδ]. ΕΙ. ληρηµάτων. 

Φ14 Ανώτερο». Οοἶς]. μις 
Φ[5 Κάνθόνδε. ία (οἱκὶ. Εάἱι. χἀνταῦθοι. Ἰος 

ὅση Ρο ὅσα. . --- 
1 ᾿Εαυτῷ νομοθετῶν. λα (οἱ9]. Ἐαιι. ἑαυτῶν 

νομοθετῷ. | 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ. ΥΕΒΡΙΟ. 

11ος ἀϊδεγοραγο οΦίΘΓΙ τεῦυο η ιἱάθιη 
(.6ΓΠ35, ρτανίᾳυθ οουρτθάι οθΓβΙΠΠθ, 
Ὦρ τοὺι8, αυί (υα5 οε118, αυξ απίπις νἰάθί, 
Ελίους, [οσπιῖς, αἴηιιο ργονἰἁρπίῖα, 
1Ιγίε, φάἱρυθφιο Ποδίγα οοηρίεηἰ ϱοΓΡοΓα, 
ΑΙπιαφυθ, Πιθηίς, εἰ ΦΘΗδΙΗΙΠ (2]]αοἱα, 
Σίοα υπύε Βασ], γυἱέωμίῃ οἱ [αβίως ρτανὶς, 
Αοαὐεπιίφηυς, γίποι]ὰ οἳ Εγττηου]α, 
Ναραφι6 αοιί, ιο η] οθείο αεδοτιη!. 
Ηος τεῦυς, ἱπᾳδίη, ἀϊδείάθτο ορρἰογἰφ 
γϊάθαφ» Δὲ 011166 ο9Γ6 οοποοτάί ὕομαὶ 
Γ,αιάατο, απἱάφμαπι ορ]δίυφ που ἆμοογα 
Ὕ]γυίθ : πια] 18 Ίνσρο Ιἱοεί εαάοσίοις 
Ρατοίιτ, Δίᾳυ6 ἑεπιροσί6 ἐγασίυ Ἰαιά Ὀγονί. 

Ρἱεΐίδᾳιυς οοηείοί υἱ ἠά65, αιιοδάααι Μἱυἱ 

Β Ριοάισδηι, Πέ ηύ6, αὐαηία τος τἰγυδ, ρεἰαα, 
Ποφαδ, υἱ αἰυηί, «οἱμίβεῃς ες δεηίρυς, 
Βοπα πεπιρο ἀΐδερῃς φιβρίσω νεὶ αὐ ολη] οἶς. 
ϱιἱ5 πρ, γΠορο 4 ὐθις ἐέ, πονἰέ «ϱΔπεπη Ἡ 
Ηἰο (ᾳαἱά ηθοθΒ»θ οδί οίογα υἱ Γδέθηρθασι 7) 
Τα ἱοηυίς, 46 {81 ρᾶτοιις ἵη γἱίασυα 
Ειναι, (Ἰάᾳαο αἰνῖ ου Ίος [οτεῖ, ποη οἱ Όοὶ 
Φ11654 βε(υθΓθίις, εροΒθ που υἱ]ς ργρἶ ) 
Ὃι Ραου]ής οβδοί ἱρδί οριιπι ἰοοο οσηίυπη, 
Ῥνοφιο ἆοπιο ηαυθρεί υγΏὶΦ ἱη πιθὰίο οαάσεα 
γεγδαεἶἶεπα, Ώόσοφιθ, Γιρογοί μὲ γεηίος βΙΑΥ08 : 

ο θυὐε)ι ργῷ[οτευαὶ Φάΐυας ρυ]ο[θτγϊηί8. 
οιἱῃμ γἱοίυς 11 (οπιίς, θἱ ου Γ4 γὰςβΗ8. 

ΟΓαίεο εοἆεΠι περἰίρειιδ ορες πποία, 
Ῥαδυεηάα ΠπηυεΠς Ὀερεΐ9 5ὐὰ ριΦάία, 
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25 Ὡς ἂν χαχίας ὑπηρέτιν χαὶ σωμάτων, 
Αρθεὶς ὑπὲρ βωμοῦ, µεγάλῳ χηρύγματι 
Ἁνεῖπεν αὐτὸν, ὡς ἓν Ὀλυμπίᾳ µέσῃ, 
Τὸ θαυμάσιον δὴ τοῦτο χαὶ βοώμενος ' 
ε Ἐλευθεροῖ Κράτητα θηθαῖον Κράτης'» 

9Φ0ῦ Δουλείαν εἰδὼς τὸ χρατεῖσθαι χρημάτων. 
Φασὶν τὸν αὐτὸν (ὥς τινες δ᾽, ἄλλον τινὰ 

Τῶν φιλοσοφούντων ἐξ ἴσου φρονήµατος), 
Πλέοντα, τοῦ χλύδωνος ἀγριουμένου, 

Ἔνπειτα φόρτῳ τῆς νεὼς βαρουµένης, 
940 ᾿Ρίπτειν προθύµως εἰς βυθὸν τὰ χρήματα, 

Τοῦτον δ᾽ ἐπειπεῖν ἄξιον µνήµης λόγον; 
ε ΕὖγΥ’, ὦ Τύχη, μοὶ τῶν χαλῶν διδάσχαλε, 
Ὡς εἰς τρίθωνα ῥᾳδίως συστέλλοµαι ! 

"λλλος παρῆχεν οὐσίαν τοῖς ἓχ γένους. 

Α 940 "Αλλος δ᾽ ὑπερδὰς ταῦτα, ὡς ἀνθρώπινα, 

"Απανθ) ὅσ᾽ εἶχεν εἰς μίαν βῶλόν τινα 
Χρυσῆν συνελὼν, ἔπειτ' ἀναχθεὶς εἰς ἅλα, 

Ῥυθῷ δίδωσι τὴν ἁλαξόνα πλάνην, 
Μὴ δεῖν γὰρ ἄλλῳ προξενεῖν τὸ μὴ καλόν. 

900 Καὶ τοῦτ) ἐπαινῶ. Τῶν τις ἀρχαίων χυνῶν 
Βασιλεῖ προσελθὼν Ἠξίου τροφῆς τυχεῖν, 

ΕΙτ' ἐνδεὶς ὧν, εἴτε χαὶ πειρώµενος. 
Τοῦ ὃ᾽ εἴτε τιμῇ Υ’, εἶτε καὶ πείρᾳ τινὶ, 
Πλὴν χρυσίρυ τάλαντον ἐκ προστάγµατος 
Φὺῦ Δόντος προθύµως, οὐ μὲν ἀρνεῖται λαθεῖν ᾿ 

Λαβὼν δ ἓν ὄψει τοῦ δεδωχότος αὐτίχκα 
ἜΛρτον πριάµενος τοῦ ταλάντου" ε« Τόνδ, ἔφη, 
Λαθεῖν ἔχρῇζον. οὗ τὸν ἄδρωτον τύφον. ) 

Ταῦτ οὖν μὲν ἴσα τοῖς ἐμοῖ, νόµοις σγεδὸν, 

250 Ὃι πεφυἰή αὐπι]ηϊδίγας 46 οοΓροσυπι, 
ΑΓΑΠΙ ΔΒΟΘΠάΘΗΒ, ΠΙΔΡΠΟ ργῶοοπίο 
ὠρίρουπῃ, υἱ {η Ιηδύία Οἰγιηρία, τοπυπεανῖ, 
Μιγαυϊ]ο Παά ἀῑσίυπι ργυςΙΑπΙαης : 
ε Ωταίος Ογαἱθίοπι ΤηδῦΦιη ἠνογίαίο ἀοηα; ) 
2050 Ὀουν]ἰυίθίΏ 9956 4108ΘΗ8 ΑΠΙΟΓΕΙΩ ρθοη!). 
Ευπιάονι μαςραηί (( απο απ αἰέαπη πο 
Ῥιιοδορίογυιη, θεά ρα! απἰπιί πιαραἰἑαάϊης), 
Ο1η πανἱραγοί, πας! οἤθγγοδερῃίθ,| 
Αο ἀθϊηάο πανὶ5 ροηάετο ϱτανα{οἰυ5, Ι 
340 Ἰυεπίες ργο]θοίσδθ ἰη ρτοίυπάπ ΡοζυπΙᾶΠ] δΙΙΑΙΗ, 
ζ9θ-ζ3':) Λο ιοπιογαὐἰ]]α ο γοτα αἀ]θοίδδο : 
ε Ευμο, Εογίάπα, ντε] πι] Ώ] πιαρἰδιτα, 

. Ουσὴ [9οἱ[ο α ρα μπι οοηίγληυς 1) 
ΑΙἱις Ώοπα δυα ργορὶπααἱς γο](ιιίε. 
240 Λἱίμς πο, υἱ ΏυΠΠΔΗΔ, δµρθΓ1ῃΠ6, 
δις οιμηία 1 ΠΙΠΛΗΙ αἰλπιόάατη «οἱἱρθηβ 
ΑμίδθΠῃ ΠΙΊΘΑΑΠΙ, ἀθὶμιάς 1 αἰέάπι Ργονεοίυδ. 
Ρτοίυπάο (γαάϊἰάἰί [αδίυς οἱ ογγοσίῖς ωδίθγίασες 
Νου οπίπῃ οροιἰογὀ (αἱθαί) αἰιογὶ οοποἱἰίαγο ἐὰ φιιοά Όομαίὴ Ώ 01 056. 

200 Ἠ]υά εἰἶαπῃ αμὐο. Οµἱάααι ος αμα υἱ5 ομ{υ18 
ΛεοοάεΠθ αᾱ τ6ρεπ] ροβιυ]αυαί οἶρυπῃ, 
Ψγε ἱηορία οοδοίυ8, δίνθ αἱ τερὶς ρονἱοιΊοι [ποθγοί. 
Βοχ αίθΠῃ βἶνθ ἱιοποςίδ οὔ 194, ἱνο οσρετἰηιοἰ Ο]16ύά9Λ1, 
Αιγὶ (α]θηίμπῃ ργοιηρίο ἀπίπιο ἱππρεγαί 
3υυὺ Ὀατί: αυ 1] πλ]ηίηιθ ἀοοἴρεγο ἀὐυπεραί : | 
9ε() ου αεοθρἰβεοῖ, δεί ἵπ εἷυς ηυἱ ἀοὐογαί οεμῖ8 
Ῥαποιῃ οιηἰί ἐθ]εηίῖ ργοίέἰο : « Ηυς, ἱπυ]θμ», 
Πηά]ροῦαιπ, ποη [αβίι, αἱ οοπισόἱ που ροίεςὶ. 
ἤσο ἰρίίυρ ποὶ ρ6μ6 ερίθις Φαᾳιιθίία, 

35 Δἡ τοῦτο χα. Ὀθθφί {η οὐ1:. καί, αὐοά Υαϊ. 
οἳ (οἱ»]. διρρεάἰίατυιε. [,ορίπιας βοώμενος, ᾳμαιηνἰδ 
θυἱ]. οἳ διιξ. Ιλροδηί βοώμενον. 
ανά ̓ Απανθ' ὅσ᾽ εἶχεν. Ιιὰ Ὑαι. Εάῑι. ἅπανθ' ὃς 

εἶχεν. 

ΦΙ9 "1 1ῳ. ἴια ΟοἱεΙ. Ἡυπάοσο οἱἱ1. ἄλλων. 
953 Εἰτ ἐνδεὴς ὤν. Τα αι. Εάῑί. εἴτ) οὖν δεύ. ών νος. 
ὃς Τιμ 1. ἴία Ται. Οοἱρ]. τιµῇ. ΕΙ. τιμῆς. 

301 Τόνδ’ ἔφη. Οοἱθὶ. εξ Ὑαὶ. τοῦτ ἔφη. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ΤαΜ(ΙΑΠΙ πηηιβίγα οΓΙπ]πμΠ οἱ Πυἱάίπυπι, 
δοαμάςης {η ΑΓΑΠΩ), (μαχίπιο Ρργῷεοπίο 
Μίτυι Π]ιά αἰφυθ γοεῖριφ οοἱοῦγο οιωή1άπη, 
Μιάία ἵπ Οἶγππρο υἱεῖος μι, ἆθ 6 οσυ[ῖὲ, 
ε Οταίες ΟΓγαἱοίοπι ἱίνογαι Τηουΐς δαέρι : ο) 
ΟΓΥΝΙΙ6 6ΘΗΡΘΗς, ορί ης αἀἰοί ηἰιηΐς. 
Οιἷη ἰάδπα, ἱ αἱυηί, αἰέος αυξ, ασια αἱ ρυίαπ 
6ᾳί πιθηίθ οετίο ψγῶάίίας ποη ἀἱβραγίὴ, ί 
συ] μαν]ραγεί Δ8Ρ0ΤΟ σοπιίατη τηλγὶ, 
Ν]μιίδηυθ Ργεδθα πιογοῖΌυς παγἰς [ογοί, 
Ορες Ιθπίου 1η {Γείυπι ]ουῖέ δυ 8 : 
ος ἰαμάο ἀἱρηυτη πιαχίν]α ἀἰσίυπι οἤεγεης, 
ε Βεπε ο8ί: ΠιββἰδίΓαιη {ο πο ρίῶὺος ὑυμ, 
Ευτίυπας γἱο αά ραἱἱέαπι γοὐίροι θους. 
θρε» ρτορἰμαιιίς αἰίου αἱ αἱ µας. 

Πιπιαηα γοἰι], ΓΗγ519 νο ΘΗΡ6Γ4Π5 αάΏιιο 
ΛΙίοΡ, αἳ ἵ Παίη οοἱΙήρθηΏς ΠιβδδαΠ] υΓ08ΙΗ 
δι ουποία, Ππ)οσ οἱ νοοῖις ἵῃ 1ηαγο αἱ, 
Πιπο αρυγύπη ρυγαὶ 6υγογοπ ἀοώιί : 
Νοη 6966 ἁαπάμπι ἀἰοίέαης πιαῖυπη αἱἰοτ]. 
Οοἱἰαιάο οἱ Πμά : Οωπ νους αμἱάθιη οληἱσ 
Α τομο ρείογαίι ραῦ]π), γδἱ φμοά. [αηιο 
Βγειηοτοίας, αιί Ίου ρ]ποῖρεπι ἰδυίαης πποάο, 
Αίάιο 1], ἠοπος]ο ργδιῖα, 4υἱ (οπίδης ο10, 
Ηι]ασί ιαἱοπίυπῃ ρογεἰρὶ πεπίθ α1Γθυ(Ώ 
ἀαὐοτοί, ἰδειιὰ αοεὶρὶΐ, δδἆ ρτῖποῖρο 
ὠρθοἰβΠί6 ῥΡάπεπι π]οχ οπι]έ ἑοίο μπίουιὴ 
Αιτὶ (Δἱοβίο : νετυβύυο Ίο δα αἀζ]αιε : 
ε Ραυο πάίρουαπι, ου ΕΥγρΊο αι που αἰκε. ΄ 
Ηαιά ἱδία που ἱέασι ἱορίνυδ συ αμ)οἰς 
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Α Τὰς φροντίδας δὲ καὶ πόνους τῆς χτήσεως, 

Φ]Ἴ5 Τρυφῆς δ ἀφορμὴν τὸ ἀπορεῖν ποιομενοι. 

Δηλοῦσι σησαμοῦσιν ἄρτοι κρίθινοι 

Ὑπεξιόντες, χαὶ τραγῳδίας ἔπη, 

Ὃν ἓν τι καὶ τὀδ εὐστόχως εἰρημένον ” 

ε Ὢ ξένε, τυράννοις ἐχ ποδῶν µεθίστασο, » 

99 Σέρις τε φεύγουσ᾽ ἓχ µέσων ἠδυσμάτων, 

Ὄψον πενήτων, ἄφθονός τε γῆς χάρις. 

Ἡμῖν δ' ἀνεπίδειχτον μὲν εἴ τι τῶν χαλῶν, 

Οἷς πρῶτόν ἐστι μηδὲ τὴν εὐώνυμον 
Τὰ δεξιᾶς χινηματ εἰδέναι σαφῶς. ' 

9805 "Ἡ δ' ἑγχράτεια μαρτυρεῖ τὸ ἔνθεον. 
Καλὸν Κλεάνθους τὸ φρέαρ, χαὶ Σωχράτους 
Τὸ ζᾗν πενιχρῶς ' τἄλλα δ ὡς ἀσχήμονα 

900 Οι πιο αυἱυυκάαπι ας οΠοτυηί 4 νιίαπι οἳ ραίυγὰπὰ 
Ὑο]ασγυπι, ἑηνορηίο ἱη ἀϊεω οἱ Ώοῦ δθιΏιηδίο οἱοο, 
Ει Ποταπι ρυ]οιγ]ιυάίπε, 419 αἀπιοάμιη ορἱεπάἱά6 γεδεῖία φυί, 
Τοχιευγὶς βἶηο ατίο υοβθιπιουίαπι πι] πὶ ρο]ἱσσπέας, 
9ἱ 3ἆ αοἶώπῃ γοβρἰοἶθπ πΙᾶΡπυπῃ Όδυπη. | 

305 ὢ6ά αἱ πιο οροτίοί οἱ πιογθς ἀἱρουίθτὸ, 
Όι πο ν]άσαιτ 19ο [Γμδίτα ΠΑΙΤ4ΤΟ, 
Ηἰ αυἱάεπι λα ραιρογίαίειη ἵη ργαῖο Παρεηί, 
ΤΙΙΠΙ4υο ἠθθγαπι δὲ γἰηοιυ]ῖς αἱάογδπα, 
Ρεϊπιο φωἱάθπι ποῦ Γγεοσίθ γδσοίύσα οσοι! δαηΐ; 
970 Μα]ογ δηἱιη ογαί οδιθἰαλο, Ὕμαπι σἱαάίυπι ν)γέωἱ9. 
Οιὶά οπίαι ορυς ογαί αγὶ5 οἳ ργφοομῖ]ς Ἱ 
Ὠεϊπάθ νΥοΓο γοἱυαριαήρις νοηίτὶς ἱάσ]ροναπέ, 
Ὀἱ ααἱ Γωκεγεηί, που ἀῑν]έίαγυπι δαἱεἰαίθιη, 
ὧθά οοἱἱἱοιξιάίηος οἳ Ιαῦουθες ροβθοςςἱοηίθ, 
315 Ει ροπισίαπ ἵ ἀθ]ίοίαγαπη οορίἰᾶπι νοτιογοηὲ. 
ὑεπιοηρίγαηί ἰά ρἱδοθηξῖς Ραη65 ἠογάσασεἰ 
[,ο8ο οεἀθῃηῖος, οἱ ἱταρωάίδ νο}, 
Ἱπίος αυ [ιά οίίδιω δρροφἰϊθ ἀῑσέαπα, 
ε Ηυ»ρος, ἰγγαρηῖς ρτοίηυς οδἀ1έο, » 
980 (ιοοτίμιπαυο πιθά!ἷς ος οἀυ[]ἱ9 ρτοίαραπι, 
29430 Ραµρύτυπι οὐθοπίαιη, οἱ οορίο8. (ο ωτῖ ορο8. | 
οὐἱ6 ἀἱίθπι Πποίας ἱῃ Ιάοθϱι Ργοίθετο, αἱ απἱά ρ(Φοἰαγὸ ἑρότίωα5, 

Οµ1ρυς ρεἰπιατίυη θρῖ, αἱ πο δἱη]φίγα φυἱά6πυ 
Βεχιγᾶ πιοίυς οἶαγ6 ρεγδρὶεἶἷαί. Ι 

98ύ Εοι οιἶαπ οβδίίία8 ἀῑνίης αδρὶγαί]οπ]δ αγρυηεηίσςι. 
Ργαείατις Οἱδαηιμίς Ριιίειι. οἱ δουγαἲἰφ 
γἱι8 Ραυροτίαν; οδίοΓᾶ ν6Γο (υπ ἑυτρία ἱ 

301 Κ’ ἀσπόρῳ. Οοἱκὶ. κ᾿ ἀπύρῳφ. Επι. ιμαἱὸ καὶ οἴθηθ, αἷῖ : εΠοορος, (γταηηίς ρτουα! οοἑ{ϊο, ν 
μῤρη ΠογάθαοθΙπι ΡΑΠΕΙΩ Ρετ Ποδρίίοιῦ, ρἱαοθεηίαπι 9ς- 

202 Κάλ ει. ἵια Οοἱε]. Ὑαϊ. χάλλος. Εάῑι. χάλλη. (επ Ρε (γΓ4ΠΠΟ6 Ἱπίειίρονς. 
2ύ5 ξέσαι. Ίτπ Οοἱθὶ. ΕάῑΙ. ζέσαι. 38 Σέρις το. Τὰ Οοἱς]. Εάῑι. σέριν τε. 
208 Δεσμῶν ἄνω. Α υἰπεκ[ίε ἱππιμποία, [θεταικ. 361 ᾿"Αφθονός τε γῆς βάρις. καπι στα(ἶαιε α{- 
ο. τος ο Γι. - Ευὐίί. τε. αμάν ο. ΡΙΙΙ. Ἱορίι αφ) στέγης χ3 

| Πρικρῆς . ἠκορία ῥταϊετίµ ενα ῥρις. Εανοῖ «04. αἱ. (ατενε ἱποῖάία ἐεειὶ Φταιία. 
ουκ υἱυεγενί. ρορμήν νά ἡ 303 ᾽Αγεπίδειχτον. Ὑαϊ. ἀναπόδειχτον. 

3709 Ὢ ξένε. Ἡοεμεε, οἱο. Ὑογεις οδὲ Ευπὶρὶάϊς 9060 Κ.εάνθους τὸ αρέαρ. ΟἸεαληίὴος, οσπι 5α10- 
ες ταρφάία ϱυὐ Ρλαπίεεα ἱηδοτυ]ευγ. Ηυπο νοτ- πια ἱπορία ργοπιθτοῖας, ποείὰ 4θ 08η η αοσίῖς ἔσα- 
δύΠΙ Ώἰοροπος πο ἱπ[δίνό υβιτρανί!, ουσ, ἱπ ᾖτεῦαί : υηά6 βΡβρε[ἰαίαγ φρεάντλης" ἰπίεγά(α απίσεα 
ο. η οάαίη, ρ8ιο ἠογύθθουο νοςοθεοίωτ. Αἱ: ᾖΠίεταρωιω θίυάιῖς ορογα ἀαῦαί. 
ἀἷὰ μάμ]φιιο ρἰασρηία, ἱοτάεαοθιπι Ρὰη6π αὐ]ί- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Ἠοπποία, 4. πιο ρος εἶθαπα ΡΑΓΕΣ ἵη ἀθπῃ, Β Οωτας δεά 40568, 40 ]αΏογοφ αηχίοῦ, 

900 Οἵ µε πτεροῦσιν εἰς βίον τε χαὶ φύσιν 
Πτηνῶν, ἐφημερίῳ τε χ᾿ ἀσπόρῳ τροφῇ, 
Κρίνων τε χάλλει εὖ μἀλ᾽ Ἀμφιεσμένων, 
Ὑφαῖς ἀτέχνοις ἐγγυῶνταί µοι σχέπην, 

Εἰ πρὸς µόνον βλέποιμι τὸν µέγαν θεόν. 
95 Αλλ' εἴ τι χρἠ µε χαὶ ξέσαι τὰ τῶν βίων, 

Ὡς ἂν δοχοίην μὴ µάτην ταῦθ) ἱστορεῖν, 
Οἱ μὲν τιμῶντες χρημάτων ἀχτησίαν, 

Βίον τ) ἐλεύθερόν τε χαὶ δεσμῶν ἄνω, 
Πρῶτον μὲν οὗ καλῶς τὸ χαλὺν µετῄεσαν " 
310 Πλεῖον γὰρ ἣν ἔνδειξις, ἢ χαλοῦ πόθος. 

ἛἊ τί ποτ ἔδει βωμῶν τε χαὶ χηρυγµάτων 
΄Ἔπειτα γαστρὸς ἡδοναῖς ἐφίεσαν, 

Ὡς ἄν τινες φεύγοντες οὗ πλούτου χόρον, 

Νευ φομιίπαίυη, δι νθμιιηέ κά αἰἴευπι 
Ὑ]ίαπι, ἀἴἠυο ορθγία [ία ἸπαίβΏεπη ἵη πιοάσην, 
δίῃθ αγἱο αμαπητία, υπάς ιμἰηὶ Ώοη ἀο[ίογθ 
γόδίεπι θάδς Ἑϊ, οἱ Ώου]η δρθείοιη απῖομτη. 
Αἱ ροµάστατο θἰφωχάσιω οχδείθ ἀθοοί 

γ{ίας (τε[ίεγτο Ίο πο ρυῖος Γευδίγα οιρηἰα), 
Οιεῖφ εωΓ4 ορευίας οχοε]ς, ᾳὐθὶς ἠῦεγασι 
Νιμ] οιΓἱοἰαπη νἰηοις νἰέλπη φοσαἱ, 
Ργίπιυπη φουμΗἱ Γοπ ΕΏοΏΔΙΏ Ώου δυπί Όοπο : 
Μαρο ΠΔΙΩ πιονοὺαί βἱογία 108, 4α4πι 4105 Ὀορί. 
Ναυν η ογαὶ αγῖς, ηυἱάφιο οβας ργορεοηϊϊς ᾗ 
Ἰμαχάσοο γοηίγὶ [γεΠὰ εφ αἱπ ἱρ9ος ᾖἶπαοι : 
Όι ααἱ π]ηίηιο ορες φοσίο [υπεγεβί, ορυ!η 

Εδβεοείηυθ {ωτιι Πὶφ 6οµες, ρυπιυτία. 
Μοηρίγαπί ρἱασεπία ος, ρλπὶς οἱ οἶρασίας 
διυαοέας, 4ἰᾳάθ οαΓηἱ1ὰ ος ἰΓγαρΦάἱ4. 
Οιιογυ1Ώ ἰδιυά ὕΠυΠη οδοί οὐἱέυπι θείο πἀριοάνια, 
ε Ἠο5ρο8, ἐγταπηῖς6 εδίο αυαπρτίπισιη ία ς 
Μοάϊίσφιι [ωρίθης ἱπίγουα εχ οὐμ[ῇ19, 
Πηοραιὴ 6503, ἰουιϊ ᾳγαῖία Ἰην]ά(ὰ «άΓεΙι5 : 
ΝοΟ8 οοπίτα αἲ οπιηῖ το ρτοὺα ο Ώπειη β]υγία 
ΑυγαΏ [πραπιὴ5 : υἱ φυἱομς ηἰὶ 5 ρῖα5. 
ΘΟιιᾶπΏ πο θἰηϊδίγα, ἀθχίτα ιά [αοἰαὲ, εοἳ αξ. 

δαπι οἱ πιογοῖιγ οοπέίηθης αηίπιας ἆρους, 
Ρυ]οίιος Οἰδαπίμίς ρυίουφ, οἱ ἴπορς δοεγδείς 
γίια. ἸπάθοοΓα ο ΐογα αἱ (015) 5, τάς: 
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Οἱ Χαρμίδαι τε χαὶ σχέπη τριθωνἰων, 
Ὑφ' ἧς τὰ θεῖα τοῖς νέοις ὁ γεννάδας 

990 Συνῆν. Μόνοι γὰρ οἱ χαλοὶ νοήµονες. 

Μιδεὶς ἔρωτι σωμάτων θηρευέτω 

Τὸ χάλλος. Ὡς ὅλοιτο τοῖα σαχέµµατα" 
λωρὶς τὰ Μυσῶν χαὶ Λυδῶν ὁρίσματα. 
λλκμαίονος δὲ τίς τόδ᾽ αἰνέσει ποτὲ, 

32)ὺ Ὃς πρῶτὶ Αθηναίων τῶν ἀοιδίμων φἐρων 

Ανὴρ γένει τε χαὶ χράτει πνέων μέγα, 

Τοσοῦτον ὤφθη χρημάτων ἠττώμενος, 

"Όσον περ εἰχὸς ἣν φα.ῆναι κρείττονα » 
Κροίσου γὰρ αὐτὸν πλείοσι δεξιουµένου, 

ΟΙηγπη]άα», οἱ ἰρριπθη Ρα]]ίοσυπη, 

900 
Νοπιο οΟΓΡΟΓΗΠΙ 40ο, νἱρυίθπι 
Ὕοηθίιγ. Ῥορθληί θ]αδμηοὰἱ 6 

ΦΕΟΣΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΑΗΑ. 
Α 500 Ὃν ἓν, ταμεῖα χρυσοῦ ἅπαντα προθεὶς, 

109 

Ὡς ἂν δυνάστης τῇ τύχῃ µέγα φρονῶν, 

Ἔχειν ἐχέλευσεν ὅσον δύναιτο ψηγµάτων ’ 
Πλήσας δὲ χόλπους, χαὶ γνάθους, χαὶ τὴν χόµην 

θεὶς χρυσόπαστον (τῆς ἀμετρίας ὅση ἴ) 

ὤ0ῦ Προήλθε Λυδοῖς πλούσιος γελώμενος, 
Τί δ' ὁ Πλάτων σοι, χαίπερ ὢν σοφώτατος 

Ανδρῶν; Τί δ' Αρίστιππος, τὸν ἤδιστον λέγω; 

Τί δ ὁ χαρίεις Σπεύσιππος, ὥσπερ οἵομαι; 

Ὁω μὲν χαπήλου δυστυχοῦς ἔξη βίον, 

210 Πόνους διαντλῶν χέρδεσιν θαλαττίους" 

Ἔλαιον Ἶν ὁ φόρτος. Οὕπω τοῦτ' ἴσως 

0 μη ῥγβο]αγβ ρι]οβορίιις 46 νέας ἀῑνίπίς ουπῃ {1νεμίθς 
οἱἱοφιεβαίιις., 5ο θηΐπι ρα] οἰιτὶ ἱπιθιἡροπίία ριιρά(ι]. 

υαίΐοηο6ς : 
Φἱέ βερατα(ἱ Μγσογυπι οἱ Ἰγάογαπι ἐθγπηἰπί. 
δ41) νθγο ἰλαά Αἱοπιφοπίθ αἱ Ιαυάανογίε, ο”. 
205 Υἱτὶ ἰπιον Αἱ]ιοµίθηφ8, 4μογάΠὶ 1Π4ΡΗΦ οδἱουσ]έαδ, ΡεἱπιαΓ!, 
Αο ἆν ΡέηποΓο δἱ βιοἰογίἰαίο πιω]έυπῃ 96 θοΠογοη!]θ, 
Οἱ (απίο 66 Ἱπ[εγίογοπι ροουπί οχαἰου]ε, 
ΟλΙαΠίΟ ]αΙη Ρας ογαί ΔΙογοπι γἱ]άθς Ἱ 
Ναπι οὕπι Πίασι Ογῶφαφ ρἰωγί νι ἀοπίς οΓπαθθοῖ, 
500 Ιηίογ αι Π]αά οχδε1έ, υἱ οπἹΏθιΏ αμ {ῃθβαυτυπι οἱ ῥΡγοίδγους, 
Ὀιροίο τορπαίογ {ογίυπα οἰαέας, 
Ταπίυπη αυθγθδί αιι[θγτθ οχ γαπιεηίἶς, αιδηίάΠ Ρροβδοξ, 
16 εἰ οίπυιη οἱ Ώμοςς ἱπιρίθῃς, δἱ οοἵπᾶΠι 
ζετεης ἱπαυγαίαπι, ϱ θυδηβίὰ4 ἱππιούργαιίο. 
ὅυό Ῥγοἱξ ουραπι 1.γάΐ5 ἀῑνορ ἱτγὶφις. 

Ομ]ά αμἱειΏ Ρἱαΐίο ΗΟἱ, ηαδπινίς βδρἰθηἰ{βαίπιις 
Ἡοπίηαπιὸ Ουἱά Αεἰήρρις 7 Ιορίάἱβίσιπ Πλ λυι 4ἱ9ο. 
μα [οείίνυθ Βρειιδίρρυ8, μἱ οφἱάει ορίπου } 
οσυΏ μηυ5 οαυροπ!θ ἱπ[α]ἰοῖς γἱέαπι ἀμοσυαί, 

510 1.4ροτ86 οκαρἰἰάης ἂἆ Ίωογὰ ΠΙΩΓΙΠΟΦ. 
Οἴθυπι ογαί βαγοῖμα. Φ6 [οσίο ποπάυ!η 

3988 Οἱ Χαρμίδαι τε. Ι]]ὴο παιδεραστίας 90ο0ΓαίθπΠι 
Ἱηδίπιυ]ας στεροτίυδ. Νοπηυμα δυπί ἵηπ ἀἰα]οβο 
Γιαιομῖθ Ἰηδοβίρίο 6αγπιίάεε, ϱυῶ Άυ]υς φοδἱθείθ 
Ρυγυπ ποπ [μ1986 Ώωμο ρΗοβορίµη Ρτοάμπι, ἃ 
41ο ηἰλλοιηίης ου αἲίυβ ϱ δι] ἀἱδοίρι]]ς, Χθπο- 
Ρλου, τὶηάῖοαι. Ὑἱϊάρ Μεπιογαδίέκπι 0. 1, ο1Ρ. 14, 
η. 16. Τ0ἱἀ. σκέπη. (0ἱ9]. σχέπαι τριδωνίων. 

959) Ὑφ' ἧς. Οοἱςι. δἱ αἱ. ὑφ) οἷς. 
390 Μόνοι γὰρ οἱ καλοί. Βαἱ56 ὧοο Ιοσο, αἰί Βἰ]- 

Πως, Ῥοογαίοπι ρογβισ]ηρίϊι, υί αμἱ ϱ4 4θ ΟΔἡδὰ οΠἱ 
γοδιαρί{ [οζρια αἀοἱοφοεηείῦιθ οοηδθδίάίπδτι Ίνα- 
'8Γ6Ι, φυοά σε[]]οσί ἰὶ οἱ πιοπἰἰφ αουίηθ δίᾳαθ 
ἱμίο[κεηάἰ {αομίίαίο ροδγεπί, «ἱ ορτερία {ογΠιᾶ 
ρυυάε{ εραῃὶ. 3. 

905 Κά.Ίος. αι. χαλόν. 
3295 Μυσῶν. ΕΙ. πιοπἀοβο Μήδων. Ὑϊάο ἑη[γὰ 

Πο. 1, 5δοοἱ. 1, ολ. Χι, Ὀο υἶία εκα, Ν6Γ8. 13240. 
Ιου υἱἱμις 9ο ἰοοὶ Ργυνογ)ἰο (γεροςίιθ, υἱ οδίοµύαί 

Ἱηί6ς Ἰοιθδίαπ ῥοεεπάὶ Γγα(ιοβθιὴ, αἰαιιο ἱππριάί- 
οἵπι ΑΠΙΟΓΕΠΙ, 4ὐ0 Παρταυαί ῬοουΓᾶίεδ, Ρἱωρίάμη 
Ιηίοςθβςθ. 
2094 Ακμαίονος. (οἱβί. Τίς δ ̓ Αλχμαίονος τοῦτ' 

ἑπαινέσει ποτέ. 
290 Πνέων. Φὶο (οἵδί. οἱ αι. Εάῑι. πλέων. 
ὤ00 Ταμεῖα. (οἱδί. εἴ αι. ἓν ταµείῳ χρυσίου 

πάντα. 
δ0ἱ Τῃ τύχῃ. (Οοἶν]. τῆς τύχης. ᾿ 
ὤ02 ᾿Εκέίευσεν ὅσον. Οοἱφί. ἐχέλευσ) ὅσον. 
504 Τῆς. ἵια Οοἱδὶ. Εάῑἰ. πιεπάορο τήν. 
508 Τί δ᾽ ὁ χαρίεις. διβρίοαίας, µεο ἱπιπιοτίεο, 

ΒΙΙμς Ώμηο ΥοΓθΙΜΗ ρἱοδδεηιὰ (ιιοΦ (δι 6556, (πο 
Ροβίθα ἱῃ (εσίέπη ἱγρερφοσί!ί : Ιοᾳμἱέγ οπίπι ϱυὐΙπάθ 
46 ΡΒἰαίοηθ οἱ Αεὶςιίρρο, πθο παπι ἀθ Βρειυβἰρρσο 
νογΌυπι [αςἱε. 

510 θαᾳ.Ίαττίους. Οοἶδ]. θαλασσίους. 
511’ ΚΛαιον ἦν ὀφόρτος. Οἱενπι ἠἶπε ἰπάε υεεῦαίο 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΡΙΟ 

Ει Οατπι]άςς οἱ ρα]]{ νο]υπι οσίἰοςὶ, 
'δυῦ 4υο0 ὀἀοεθὂαί ριβθγμπη ρυ]οξγυπι ϱ{οβοια 
ὑιτίμα; δοἷἰ ριἱο στ] ουἱ ἱηᾳοηίο γαἱθηί. 
Αἱ ΠεΠΟ ΑΠΙΟΓΟ «ΟΓΡΟΡΗΙΗ, φιιοάἆ εδ Όορυπι 
ὁαρίοί : υἵπαπηᾳυο 5οεΠιπιαία σο Ἱπίογοϊάαοξ. 
Μγςος Ι,γάοθᾳιθ ιηθία οἷί φὐς δερᾶτοί. 
ιά 118 αυίδπι ἰαιάοί Γη παπι ΑΙοπισθοηίβ, 
Φιί ουσ 6υυγυτ οἰνίυπι οβθεί πιαχίηα8, 
Ει »ι]γρο οἶατα ρεπὸτί», εί ροίδιυ]α, 
Ταπι [Φ40 4πιοτο γἱοίμς οϱἳ Ρρεοιη]α, 
Οἱ νἱιιοί 4) ἰ]]ο ρᾶγ ογαί ἤυχας ομες7 
Νάμηιο 1ραὶ, ἩΘΠΟΓΕΒ ΡΓΦί6Ι’ αἰίο5 ρἱαγ]μιος, 

Β οὐ ογῶςυς ααγῖ πιαχίπἹαπῃ τίπι οφίοηἀοτοῖ, 
Όι τυχ ὑουία θογέ6 10η ΡΑΓΙΠΙ {άπιεῃς, 
Εῇοινγο αιιαπί Ροβ8εί οπιηἰπο |μ0θπ8, 
Τυπο Πίο µα6ς038, δὲ δἱηιαι Ἱωρίσης δἱ ο 1 πα 
Αυτο (ουριάο ααδηί8, ους) | 
Ιγἱθ οαομίηπ πι ρεού Εξ «ήηόπι πιοΥθηδ. 

ΡΙαιο ααἱά ααίστα, φύλο [ἰῦσι ὀοοἑ]ακήπιυς Ἱ 
Εοδίΐνυς μα αρ ῥσσν Λήφυς» οι 
ρευκίρραφ [ιο Ιοράμ 

Ρίαιο γοεαῦοε, οἱ ο 
Κοτ6ης Ἰαῦορος Φου υ 
ΟΙ επι (ετεῖναέ - 
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Ἑρεϊῖς ἄπληστον, χαὶ πεν[ᾳ τι προσνέµεις. 
Τὸ δὲ τραπέζας προσχυνεῖν τυραννιχὰς 

Πλάτωνα ́  φεῦ λόγων τε χαὶ σεμνῶν πόνων ! 

δ]ὺ Ἐῶ λέγειν πράσιν τε χαὶ οὐχὶ πράσιν, 
Εἰ μὴ Πλάτωνί τις Λίθυς τῆς Ἑλλάδος 
Ὢφθη Υ) ἀμείνων, χαὶ μιχροῦ τιμήματος 
Δόξαν τε χαὶ ΠἨλάτωνος ὠνεῖται λόγους. 

Τοῦ ὃ' ἐχ Κυρήνης, μέγα μὲν ἡ παῤῥησία: 

530 Ὅμως δ' ἔμιξε τῷ ἑλευθέρῳ τρυφὴν, 
Βλάπτων τὸ χαλὸν ἁλμυρῷ τῷ δόγµατι. 
Μύρων γὰρ ὄζων, συμποτῶν χατέπνες' 
Τὸ δ᾽ εὐχάριστον τοῦ τρόπου χαὶ στωμύλον 
Ὁδηγὸν εἶχε ληµµάτων. Οὕτω ποτὲ 

5. 6ΒΕΟΟΒΙΗ ΤΗΕΟΙ, 6ΛΗΝΜΙΚΌΝΜ Ι1ΒΕΑ 1. ΤΗΕΟΙΟΕΟΙΟΛ. ὙἉ 

Α 2) Στολὴν γυναιχῶν, ᾿Αρχελάου τοῦ αοφοῦ, 
Οὐκ οἵδ' ὅπως τε χαὶ δι ἣν τὴν αἰτίαν, 

Δωρουμένου, Πλάτων μὲν οὗ προσήκατο,. 
Ίαμύον εἰπὼν χαίἰριον ἐξ Εὐριπίδου » 
ε Οὐκ ἂν δυναίµην θῆλυν ἑνδῦναι στολήν. » 

950 Ὁ δ', ὡς τὸ δώρημ᾽ ἦλθεν εἰς αὐτοῦ χέµας,. 
Φέροντος ἀνδρὸς, χαὶ προθύµως λαμθάνει, 
Καὶ τὴν ἱάμθδου χομφότητ᾽ ἰαμδίῳ 
Βάλλει, τόδ εἰπών ' « Καὶ γὰρ ἓν βοεχεύμασιν 

0ὗσ) Ἶγε σώφρων, οὐ διαφθαρήσεται. » 

555 0 δ αὐτὸς Αρχέλαος, ὥς φασιν, ποτὲ 

Λαθεῖγ θελἠσαντός τι τοῦ Σοφοχλέους, 

Εὐριπίδῃ δίδωσι τῷ σοφωτάτῳ. 

Ιἀ ἀϊεθρ ἱποχρ]οῦί]θπα αγαΓἱέήλΠη, αυἲ ραυρογία({ αἱίαιι]ά οοηοθἀρβ. 
ὧθἆ αιιοά Ππθηδα8 ἐγγαπηίσ8ς ο0ἱ6ῦὰ 
ΡΙαἱιο : Ώευ Ιἰρτος εἰ ργΦείαγοςφ ἱαῦουος | 
κο Ἱ 515 ΜΙΙΙο αποξοηθπι, Ίο ηϱ αποιίοπεπι φιήάσιι,. 

Ι6ὶ {10} μα αυἱάαπι Ρ]αἱοηἱ ἀγοθοἷα 
Μο[ογεπ αὐ 
(µοτίαπι οἱ Ρἰἀίοπίς ἱυγυς οπιἱβσοι. 

Ἰξηίογεπα 66 οχἡ]]μι]θθοί, 6ἱ ραΓνο ρΓοιίο 

Ογτεπεποῖθ αμίδπι πιαρηα (α]άεπῃ οχφεἰ(ῖι ἀϊσοπιἱ ἠἰυοσίαφ.. 
530 δεὰ (απιοη Προγέαιϊ Ίυχυπῃ πιὶφου(ε, 
Βοηιπι Γράεης βαἱδαπιοπίαγία ἀοοίσίηα. 
06ης αμίπι υπρυεπίὰ οοπιροίοζος ρογβαύαἰ. 
ΝοτυΠ ΔὐἱοΠι υγυαηίίας οἱ ἀἰοποίίας 
ία Π]ἰ ογαυί αἀ οδρίαηάα πΙάπθΓα. 9ἱ0 αἱᾳααπάο. 
50 Ὑδείθεπ ΠΠΙΙΙΕΌΣΕΠΙ, δαρἰθοπίο Αγοζοίαο, 
Νεδοίο ᾳαοπιοάο, 811 αἶαπι οὗ οβυδαΠΗ, 
Ὀοηαπίς, ΡΙὰΐο αμἱάθιη Ι]]άτη ποῦ αοοθρίε, 
Ἱαπῦυαι ος Εμσὶρὶάο ρεο[δτεπς ορροξίυηθ : 
« Παιιά [επίμασιπη γεβίρις ροδδίω ἱπάυἱ. » 
ὦ60 Πο γοτο, υὲ πηυς {ῃ οι πΙαηις νουίι, 
ΑΡ μια β]ἰδέυτῃ, Ργοίίηυς Ἰθθης οορίι, 
Αἱ λαπιὈὶ Ίεροτοπ ἰαπιρίςο {ε]ο 
Ρεγουκεὶἰ ὢῖς γοτυίφ; ε« Ἀοη οηἶσα Ἱη Βαςο]ί ουρίΐς, 
Φἱ οαδί4 πωυ]ίοι οκθΗί, νλαὐἰέες. 
505 Ιἀρπι Ατυζοίδιις, υἱ πατγαί, οἵπι αἱᾳιαῃάο 
Αἰἰᾳυὶά 3ὐ 90 νο]]θί αοοἱροτο Φορλοοίθς, 
ὑοπανίϊ ἰἀ Εμπὶρὶάϊ δαρἰοηπιΙόδίπιο, 

«915 Τὸ δὲ τρατέζας. Βὶι ία 94Π6, αυοά Ρἱαΐο 
γιρετίο ἀἱρηιφ ποἨ αι, ο) γθοσίυπι ἱη βρργρίυπι 
πιογζαἑΗγ ϱΆυδα ΟἰδυΠΙ; ΔΠ Υο6το 1η [8ἱἱ νἱτο Τ6- 
ος ἀϊίξηυπι πυη οί, αυοά Ίη Βἱοἰ]]απι αά 
ιοηγδίαπι ᾖΙυπίογθ 56 οοπἰμἰοσί οιροάἱδγιπι 

4πιοΤΟΊ ηυοά οετἰο ρἱοβοριαπι ἀεάθοευαί, αυἱ 
φογιρἰίς γιους (θημἱέαίοπι ργοθιοὐαευγ. 

4 Φεῦ .Ίόγων. Πα λαῦθηί οοἀᾱ. (οἱθί. εἰ Ταἳ. 
Βεανό οἑἷι. λέγων. 

δἱ5 Ἑῶ «Ιέγειν πράσιν’ τε. Ουὐβάδπι θχροπορηάἀδ 
ουοῖ, υί ἱπίοἱραίαν Εὶο Ιο0ςδ. Βἰαίο ὁ ΒἱοΙ]ία γο- 
ἀΐθης, αἆ ἀπρίαδηι ἱηδυίαπι αρριἱοι», αἆ 4υαπι 30- 
εδἀεγὸ Αἰποηϊοηδίθυςφ οαρίἰιαἰθ θγαῖ, Ππαχίπιυωη νυἱίσ 
Φἰδογίπθη αάἰε. Ταπάσπι αυἱάαπι Αίας, Απίοοίΐς, 
ΠιεἰίογθΏ 66 ἰοἱα οχἡυθης (αγφοῖα, αι 4ἳ Αἱρίπε- 
ει ἀο γοὐἱπιοπάο Εἰαίοήο πιυ]]αίοηυς Ιαῦογαβαί, 

ευπι αίᾳμθ ἱρδίαθ {απιατῃ οἱ ἀοείγίπατὰ γἱρίηί αυ 
ερείπια ωἰηῖίς οὔθηι!. 

16 Εἱ μὴ Παάτωνί τις Αίδυς τῆς ἙἛ.1άδος. 
δὶο Ιοβοράμη, τέ βεη5υ6 οἱ πιοίΓΙπῃ οοηφίοι. Εάῑι. 
Εἱ ί Λίθυς τις τῆς Πλάτωνος Ἑλλάδος. 
58 ΒΙάπτωγ. Ὑάι. βάπτων. ᾿Αάμυρῷ. 94]91- 

πιεπίασίαπι Αιἱφειρρί ἀοοϊρίπαπη αρρε!ἱαξ, αωοἀ ἵρθε 
γο]αρίέαιῖθ αθερτίοι θΓαἳ. 

θηήά1υν. ια Οοἵθ]. Εάῑἰ. θήλειαν. Ὕδυσις Μία 
- Ευγὶριά6 ἵη Βαεομίε δδέ. Ὑἱάο Π,αδγέίωπα ἑη ία 
Γ194ρρι. 
568 Οὔσ' ἦγε. δίο αι. οἱ Οοἵδί. Εάῑξ. τησῖα οὐχ 

οὗ μμ. 
θε1ἠσαντός τι τοῦ. (Ο9ἱ8ί. οἱ Ὑπί. ἐθελῄσαν. 

τός Υε τοῦ. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΩ. 

Νοπ ογἱπήπαπάμτη : ἆλφαιο ἱπορίο ααἱἀρίαπι. 
Ἠρηδας Ῥ]αΐίοποπι δεὰ αεΠυΐ ἰγγαμπίς»ς, 
Τιτρο, εἰ ἱαῦογας βίπιιθ ο ποκά ἱπάροςμβ : 
ΜΙιίο Δμοἰίοµθπι, ᾳυ9 πες Ἰιαυυ]δδεί ΊυσμΠ», 

“ΝΙ ργῷφ6βεί (γΦοία 9656 Αίτίοις 
Εεπὶρηίογθιη ; πΑπι(ιθ ραμοίς πυπιυ]ῖ 
Ριαιοπὶς οπιἰί ᾳἱυγίαπι 40 δοἱθηίίαιῃ. 

Εἰάυεῖα οεἱθ πιαρηα Ατειίρρο [αἰε : 
9θά ᾗυΓοίὰ πἰπίυη ἑαχαὶ [Φάο ἔππδ. 
|.πουπι(υθ Πιὶδίιο ἀομαιαίο οδί [1160 ΏοηΠη, 
Ναπι οοπιέθοπθςδ, μηρυἱπθ {ρ9ε ρουίιυς, 
ΑΙΠαῦαί; αἰᾳυθ οοπιἱα6 πιογυπι, οἱ δαἱο5 
ἁυὶς πευηἰσυαηι πιαχίπουπη αά ᾳμαθίυπα νίαιη, 

Ὦ δὶο Αγοϊοε]αο τορο φᾳαοἆλπῃ (6πιρογθ 
Ὑοφίθι οΠθεθηίο [επιῖπα ἀἱβηδηι (πιά ςοῖο 
Ου πιοηἰο Ππυη5 ιο. Παπο αυἰάεπι Ρἱα(ο 
Πο]αοΙΠ, Ἱ]ἰαά ρτοί6γεης Εωτὶριάϊΐς : 
ε Νοπ [ερ ασαιη γοδρυς 4ὔθαπῃ πάν]. 
Ηἰὸ αυἱείη, υἱ 6) 15 ΠπυΠ 6 11 ΠΙΔΗΝΡ ἰάθιη, 
Εετγεπίθ ᾳαοάδΗ), γοηυί, Ἀου δἰαίίπι αεοῖριι, 
Ὕε[δυπῃ οἱ τεροηἲξ γετςυἱ Ἱερίις αἰίθγυμη, 
Πας ἀῑοία [υμάεηφ : «Νο επίτη νη Βαςο] Ουᾳῖϊς 
Μαἰτοηᾶὰ οαΡίὰ Ιαὐὺἱς αἰἰᾳ 4 οοπἰγαμεξ. 
Ιάεπι Αγοϊείαυςθ, υἱ [εγιηί, ο Ρροδεθγεξ 
Φορηος]θΒ αὐ Πο αμἱἀρίαπι, Ίος Βυπρίαϊὶ 
Ρου]ί ογιά]ίο ργοίπυ5, γοσυα Ἰιῶς ΊοαεΠς 2 



105 5ΕΟΤΙΟ Ἡ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΝΜΟΒΛΙΙΑ. 

Τοσαῦτ) ἐπειπών' « Σὺ μὲν ἄξιος δοχεῖς Α Ἡν δὲ στρατηγὸς τῶν περιθλέπτων ἄγαν, 
Ζητεῖν ἔμοιγε, λαμθάνειν δ' Εὐριπίδης: Καὶ τοῖσδ’ ἑνίχα μᾶλλον ' ὡς γὰρ εἰς στενὸν 
Φ10 Δειχνὺς ὅπερ ἄριστον εὐγενῆς τρότος. ὅου 0 Πύῤῥος Ίλθεν ἑλπίδων, ἐπειράθη 

Τάξας δὲ τοῖς Ἕλλησι τοὺς πόρους ποτὲ Χρυσοῦ ταλάντοις τὸν στρατηγὸν ἁρπάσαι " 
ὍὉ Λυσιμάχου, χαὶ τἄλλα τῶν πρώτων φανεὶς 0 δ᾽ οὐχ ἑδέξατ', ἀλλ' ὅμως ἑσπείσατο. 

Ἐν δηµαγωγίαις τε χαὶ στρατηγίαις, 
Τοσοῦτον ὤφθη χρημάτων ἀνώτερος, 

Ἐπεὶ δ᾽ ὁ Πύῤῥος, ὡς λέγουσ’, εἰρηνιχὰ 

Παίζων πρὸς αὐτὸν, τῶν ἐνόπλων θηρίων 

545 "Ωσθ) (ὅτι μὲν ἔσχε τοῦνομ᾽ ἐχ τῆς πράξεως, 260 "Ενα τῶν ἐλεφάντων ὑπερφυᾶ τε χαὶ µέγαν, 
Δίχαιος ὤν τε χαὶ χαλούμενος εἰς ἔτι, 

Ἑχὼν παρῄσω) τὰς δὲ παΐῖδας ἡ πόλις 
Ἐχδοῦσα τιμᾷ χρήµασι πενίαν καλὴν, 

Αὐτόν τ' ἔθαψεν, οὐχ ἔχονθ᾽ ὅθεν ταφῇ. 

Οὕπω χατ᾽ ὄψιν οἱ τέως ἑγνωσμένον, 
Ἔδειξε ' ῥινὸς ὑπερφανείσης ἀθρόως 
Οὔτ) ἑπτοήθη, χαὶ τόδ) εἶπεν ἴλεως » 
ε 0ὔ μ᾿ οὔτε χρυσὸς εΏλεν, οὔτε θηρίον. » 

500 Οὐκχ ἂν παρέἐλθοιμ οὐδὲ τὰ 'Ῥωμαίων χαλὰ ὤθο Αρχεῖ τοσαῦτα, χαὶ τάδε µέτρου πέρα, 
Ὡς μὴ παλαιοῖς ἰσχυριξοίμην µόνοις. 
Πύῤῥου χρατήσας ἐν µάχῃ Φαθρίχιος, 

510 Ὅπερ ἄριστον. Τα Οοἱε]. εἰ Ὑαι. Εάῑί. ἀρί- 
στου. 

5149 Ἔθαγεν. Ιια (Οοἱςὶ. Εάῑι. ἔθαψαν. 30,1 Ἐ μένον. Τί Οοἱβ]. ΕάῑΙι. ἀγνωσμένον. 
ζύ3 Φαδρίχιος. Οοἱδ]. Φαθορίνος. 

ήαν Πια αι. οἱ (οἱθ]. ΒάΙὲ. ἑπαράθη. 566 Ὡς. Ιἰὰ (οἱβί. 1 ειν. Ιοᾳίθρο γἱἀρίυγ ὧν, 
αι. 

Ὡς ἄν τις εἴποι χρημάτων χαταφρονῶν. 

Μήτ' οὖν ἐχεῖνα προσδέχου τὰ μὴ καλὰ 

Ταπίμπι αἀ]ἱοίθης : «Τι αυἱάεπι ἀἱρηιθ ην] λε] 
γιάετῖφ αι] ροία, Ειηϊρίάἑς αυίοπι φαἱ αοοἰρίες » 
540 Πὶ9 ιπάἰοᾶηφ 9596 φυἱά ργῷδιαη[ἱθδί[η1Πι ᾷ6ΠΟΓΟΘΟΡ ΠιοΓᾳΝ. 

[5 αἱ εγίρία (γοοίς αᾳιδπάο οχδᾳυαγ]έ 
[,γδἱπιαομὶ 11115, αἰἰαδᾳιο Ιπίογ ρη]ποίρες οηἱευ]ε, 
Ἱν τερυς ρυὐ]ἱοἱς αρουαῖς 4ο ηἰμέατίδας οχροάἱιἰοπίυς, 
Ιία ροευηία νῖδυς οςῖ αἱιίου, υἱ 
545ὔ (Λο ἱμαιη ηυἱάθπι ποπηθη ος αροπάϊ Γαίῖοηο Ἰαυαίσςς, 
Όι φυἱ ἠαδίυς [αδσί!, οἱ ]αρέυς Ἠασίοπαβ γοσσίυ5, 
1 1υ06ηφ8 οιπἰἑο), υἱ οἶν]ίας «ο ριυ]οο οὲ Γ{υφ (1]ας 
Οοἱ]ορανοσίε, ργαεἶαγ ραιρεγίαἰὶ ΊοΠοΓΕ6ΠΙ ᾖοῦθης, 
Εἰ ρου δερειἰθρίέ, που Ιαβθπί6δπι υπο βθρο[ἰγοιιγ. 
950 Νεηιθ οἰἶαιη ΠοπιαπογΙΠι ργφίοΓΏο Γ6Β ΡΓῶΟΙαΓΟ σονίᾳς, 
Νε ρεῖςοίθ ἑαπίυπῃ ἑηπίί9ς εχεπιρ]ΐδ. 
ΡΥΙΤΗΝΠΙ ν]οσγοί 1η ργΦ]ίο Εαὐγίοῖμβ, 

ϱ-ζ.93 υὶτ ἱπίιοί ργῶοἶριος ἆπςθρ ἱηβὶριι]φ. 
ὁ Πἱ5, οὐ ἀΐσαπι, οἰαρῖμς γἱοί,. Ναηι ουἵη Ἱη ΤΟ ΨΙΗ 

555 ΡΒγτγῃῖ ϱρος γεύεἰ 655608, 4βΡτεδθ9 εδ 
Αιγὶ (4]οϱ{196 ἀμσθπι Γαροτδ; ᾽ 
Λι Ιό ΠΟΠ αοοθρὶῖ, [4118 Ι4ΠΙΘΩ Ρρορὶρϊε. 
Ὠοἱμάθ, υπ Ῥγεγλας, υἱ [δγυμέ, Ρᾶοἱήσο οἱ 
Πμιιάος οχλ]υογδί, ος αγηια(ἰ5 ὑο]]υῖ 
500 Όιαπι, ποπρθ οἱερΏκηίαπι, ἱηδὶρηϊ πιβρηϊέυ ἁιο, 
ΝιπαυαΠη Ἠασίευς αὉ ϱ0 γίδυ οοφηίξαΠ] 
Μοηςινανὶί : αἱ θιθ]ίο δρρατεῃηίθ ρτουυβοῖζθ, 
Νεφυθ αχεγγῖέας 8, οἱ ρ]αείάο ἀῑχιι : 
εΝθ6αιθ πο αυγιπῇ νίοἰὲ, πεαυθο Ρε]{υ8. 
56υ Ηαο αιἰάεπι δα[1ς πι], 8Μ4 16 δἰαιη δΗΡΓὰ Ιιούιη; 

Ἰάᾳμο ᾳυἱδαᾳιμί ρεουμί οοηἑαπιρίος οςδί,ιαιιά ορανογίέ ; 
Να ἰβίέως Ιδίὰ αιωρ]εοίδης που ὑε]ίθ ἀῑοία 

αἀνετίεγεί εΚΠΙ, οἵο. 

505 Μέτρου. (οἱ8]. θἱ αι. μετρίου. 

06 

πι Ριγτήνε, μέ αἴμπί, απιῖοθ ΕΝΗΗ 60 ]οθαπε, απ πι 

Καρετε, απίπικπι απ εἰς Ρε[[ἐ6ςγ6. 1 οἱ εδ; γου]έ Παηαύ6, ομᾶ ἀΐοετε ονές ροεε!, 
500 Ἕνα τῶν. (Οοἵς]. Εἶδε τὸν ἑλέφανθ᾽ ὑπερφυῃ οἨέε αε Ρθομπίας ϱ0Π(6ΠΙΠΕΠΡ. 

τε χαὶ µέγαν. δίο γἱἀείιτ Ιομίδςο ἴειν., φαἱ νετήεΣ 

ΜΕΤΗΒΙΟΩΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ε Ώίρπυς νὶἀοτῖ ( αω]άεπι, ᾳυἱ ροδέυ]ος : Ὦ Ὀυείος Π,δἰ)η! ποῦ]]15, ΓαΓδπα Ίμπο πιβρὶσ 

Ἡ υἱ οαρίαῖ αυίθΠη, ἀἱρηις ο8ι Ευτὶρἰάθα:; ) .Ηαο ατίο δυρεγαί. ΒγγΓ]ιι5 θἰθηΐπι 6ΡΟΡ θ085 
πο, ΠπογΗπ Ἠοηεδίας (μθηῖᾶ οἱὲ Γ6ς, ]υάἱ08ῃδ. Ργθβςα8 ἵπ ατοίαπι οομερἰσᾶπς, δἑμάἀμῖε ἆμοσπῃ 
θμἱη Πμγαἰπιαο]ιὶ βΙίυς, αιὶ Οπεοῖς 

Ττρυία ᾳαομό ση βχοταί, γἱΓ θΙΜΊηΘΩΘ 
Βε]]ο, ἀοπίαιθ τους Ίη [ογοιδίύις, 
ΝυΠπιογυΠὶ ΑΠΙΟΓΟ ἔ8ιη Γυἱε ου υμἡππίου, 
Όι (πιο δδιὶ ποπιεῃ Ἠἱπο αυοάἀ γοιἑυε 
Αάμιεφυθ Ρεδἰα!) ἱρθίβ µαίας γἱτῖθ 

ΓΓΊρ6Γ6, ΠΙΟΠΟΘ πΙαΧΙΠΙΙΗ ἱρθὶ ἀθίθγεης. 
Αἱ Πίο γο]θοίξ : ρορίμὶί ἱπάις]89 ἔ1106Η. 
Όι Ργτγ]υς αυίθπι ρ6γ ]οοπ!η, γοαέ [γαρί, 
Εἱοριαπία ᾳαθπιόάδιη οοεροςίο γασ]ραἰπο! 

ο Εαβηοίμς ηουςς πάθει πιοηςίγὶ ϱεπυς), 
ὕνὴς οο]οσαείέ, ο δυο ΡεπιυγίαΠη δίο υἱ ργοὺοθεῖε οηδ)έ ρε οκἑρπάσγοί : 
ΡγΦςἱαΓΔΠΛ λοΏοδίλΏ8: αἴᾳυθ ευ ἆγθ ρυὐ]ΐεο Νου (γδωμίε, Εἱατὶ νου. .. οὐ : 
Πυνασ!, ἐρ8ῖ αιιοά Πἰμ]! ργουςα8 [ογεί. ε θε 819 ΔΠίθ Ώδνκὰ . 
Νες ϱ/Φιεγίῦο 4ἀθεΟΓΑ πιββηοΓΙΠ Αµορυπι δαιῖς ἰθία πολ αἲ 
Ειειηρίε, 116 119 ργίροα δο]υπο [α]οἱνηῦ. Ώο ἀεορίοκηάϊν 
Εαὐνίοῖις αγιμ]ς γ]εργαί Βγτγλυ”, ἀβιπίηΙς Π]α ρτυω κους 

Μοηκιγαν]έ, αγπηὶς ππάίφαθ ἡηδίτασίυπι (14α ρτίαθ 



0] 

Βίόλων πιαλαιῶν, ὧγαθ', αἷς ἑνετράφης ' 

Ἔα µε χερδαίνοντα χεχλῆσθαι χαχόν. 

5τ0 Κρεῖσσον γὰρ ἣ σέδοντα τοὺς θεῶν νόμους 

Πένητα ναίειν, δόξαν ἠμποληχότα. 

Μή µοι γένος γένιζε, µάδα µοι γένος. 
Τὰ χρἠματ' ἀνθρώποισι τιµιώτα-α. 
Πένητος ἀνδρὸς οὐδὲν ἀθλιώτερον. 
275 "Ανευ δὲ χαλχοῦ, Φοῖθος οὗ μαντεύεται. 
Οὐχ ἔστιν ὅστις πάντ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ " 
Ἡ γὰρ πεφυχὼς ἑἐσθλὸς, οὐκ ἔχει βίον, 
Ἴ δυσγενὴς ὢν, πλουσίαν ἀροῖ πλάκα. 
Πῶς γὰρ χαλεῖς ὁνσδαίμονα, τὸν πένητα μὲν, 

ὤ80 Πολλῷ δ᾽ ἔχοντα πλουσιώτερον τρόπον; 
Δύσδαιμον ὄντως τὸ φρονεῖν οὕτω κακῶς. 

ἵη απιἰαυἱς Π0τίς, φπἴραφ ἱπηυἑε]έας 69, ὁ ψοπο, 
ΒἱΠπο πῃο ἵάογα (αοἱθμίείη γοσβγὶ ἱπιρτοδιηῃ : 
510 Ιά οηἱπι δδἱἷυμθ, (αἱ οοἱθηΐξειη Ίερες ὀἁουγυιη 
Ῥαυροτεπι ἀθβθγο, κἱογίαπη αιωὐϊρηίθδιη, 
Νο πεί 
Ροοευπίὰ 
Ηοππὶηθ 6ΡΕΠΟ ΠΙ{ πηὶςεγαΏ{]{1». 

δηυθ ῥτοίεγας : οὔα πι ὴ 

515 9ἱπο ὤτο Αροϊϊο ποη γα(ἱοἱπαίιιγ. 
Νοαπιο εδ αιιἱ αῦ οπιηὶ Ρ8γί9 οἷί Ὠθαίυς 
γοὶ οηῖτη οργερί] οσίαδ ρατοπίίθις, σαγοἰ ορίδιια, 
Ύεὶ ρεπίθ ΠΟΠ οἶαγις ἁἰγίίοπι αγαῖ «ΔΏρυπ.. 

9, ΟΒΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ολημΙνύΝ ΗΡΕΕ 1. ΤΙΕΟΙ ΟΕΙΟΑ. 

οπιἱπὶυυ8 ιπαχἶπιθ νοπογαυ]]]8. 

Α Ταῦτ' οὖν ἅπαντα φεῦγε τούς τ΄ εἱρηχότας, 

Είτ᾽ ἄλλο τούτοις ἐμφερές τι ἓν λόγοις. 
Καὶ ταῦτ' ἐπαίνει τῶν σοφῶς εἰρημένων; 

ὅδὺ “Οτ' ἐχ πονηροῦ πράγµατος χέρδος λάδῃ-, 
Τοῦ δυστυχεῖν νόμιζε ἁῤῥαθῶν ἔχειν. ι 

Μὴ πάντοθεν χέρδαι»ε, σαυτὺν αἰσχύνων " 
Τὸ μὴ διχαίως εὐτυχεῖν, ἔχει φόθον. - 
Μη Πλοῦτον εἴπῃς, οὐχὶ θαυμάζω θεὸν, 

590 Ὃν χαὶ χάκχιστος ῥᾳδίως ἐχτήσατο. 
Πένης μὲν ἐστι, τὸν τρόπον δὲ πλούσιος. 
Σοφὸν πένητα μᾶλλον, ἢ Μίδαν χαχόν. 
Ληρεϊ δέ µοι θέογνις ὡς λῆρον πλατὺ», 
Κρημνοὺς προτιμῶν τῆς ἁπορίας χαὶ βυθοὺς, 

ὅ9θὺ Καχῶς τε Κύρνῳ νομοθετῶν εἰς χρήματα. 

6Η 19. 

Οιιοπιοάο 6Γβο πηθεταδ]]οπι 6Η νοσαα, αυἱ Ραµρος ααἱάδπι θδι 
550 δ8ἀ πο. ριεάἰ ές ὁςί Ίοησφο ἀλΙαο]μι]ς οί . ἵ 
γογθ ΠΙβοΓΠΙ θ86ἱ ἴδιη Ργανθ δδηίἰγο, 
Προ ἱμίέιν οπιπἰὰ «Παμε, εί «ος αυἱ ἑᾳ οβιεἰοσυπὲ, 
Ει οἱ αμἱἀ αἰιαά Ες οοΏδοπ η Ι10Γῖς. 

Αίαυο δἱἶληι ο Ιαυόα ραρἱοηίογ ἀῑοία : 
ὅδυ επι οχ Γθ ΡΓΑνΑ ἱαογυπῃ [δοςτίᾳ, 
«Βο]έο {9 Ρίβηας Ιπ[ε[]οίς νι Ιιαῦσγο. 
Νε Ιαογεγῖθ υμάθαυαφι6, ἐεἱρδυπι ἀθάθοογλης : 
Ιη]υδίὰ ργοδροΓϊἰἉ5 πο οβτοί Πιδίυ, 
Νε ΡΙυέυπῃ αρρε]]ε8 ; ποη 6Ρο αἀπιίρογ ἆθυπῃ, 
590 ΘΟμ61π [αοἱ [πιο ἰδίδετίπιυς ροβοἱἀοί. 
34 ἀ5ύ Ῥαυρογ αυἱάεωω εδὲ, ο6ι] πιογίὂμς 4ἱνθῬ. 
αυρδγειιι βαρἰεηίοπι πιαἰο 181 ἱπργοδινηι Μάαιη. 

Πο[]γαί πι μὶ Τ/ιδορηἱφ ἱηδίρηϊίιευ, 
Βαγαϊλιγὰ ργᾷ/[6γειις οροβἰα!! οἱ 408808, 
ὦ9ὃ Ργάναδφυθ ἆθ ρευμηὶα 1εᾳθθ ΩΥΓΠΟ ΡΓΦΟΓΙΡΘΠ. 

509 Ἔα µε κερδαίνοντα. Ὑειδὶομ]ἰ Πὶ, πε 
Βι]]ιςφ, ος ναυῖ ροοιῖ οογγοραίἱ ουπι; ουἱθυδ 
Ρορίθα αἆ ραυρετίαιἰ εοπηπηθιἀΜΙΟΙΙΘΙΩ 4108 ΠΙΟΣ 
δι ηοεΕ(. 

270 Κρεῖσσον. Ἰμοιν. ἵία τοδάἰι : Ναπι (οπφε ἰά 
Ῥγαείαί, αἴφμε εἰ ἰ90εῦ ἀεΟΤΗΠὲ οοἱεπε, ἰπ ρακρεγίαίο 
εηι φἰογία ἀεφετεπι. 

273 Μή µοί γένος γένιζα. Ατυῤίταίιας Βίας Υ5-- 
νίζειν 6956 νοσθιη θΗείαιη ο ἱγγάθπάδαι ϱεηοτῖδ 
ποὺἰμαίοπι. αι. ξένιζε, Πέ ΠιεµΠι Φε ερΓίηιᾷΦ. 

580 Πο.1ῷ. Ιἰα Οοἱδί. ΕάῑΙ. πολλῶν. 

ὅδο Ὁτ' ἐκ. αἱ. οὐχ ἑχ. 
ὤδθ Μἡ Πλοῦτον εἴπῃς. Νοιὶ δἰκέκπε, ὶὰ 65ἱ, αἷ- 

{ει αρρείίαγε, οἱο. 
Κρημνούς. ΛΙΙαάῑ (γερογίας αἱ ἴνρυ Τ]κο- 

ρηαἰς : 

Χρὴ πενίην φεύγοντα, καὶ εἰς µεγακήτεα πόντον 
Ῥίατειν, χαὶ πετρώγ, Κύργε, κατ) ἡ.λ1ιδάτων. 

Ομοτιοί επι, φμἱ ἱπορίαπι [αοῖέ, ἵπ Ὀαξίμην πατε εε 
ῥΡτο)ίσετε, αἱ ε ρταταρίἰε εεορκ[ 5ε ἁατε ργαεϊρὶ- 
(επι. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ 

Ώρδυπρία, ᾖαγεη]θ 4ὐ παπι γο]ν]έ [Τεφθς, 
Βἱπο πηο γοσαρί, ἀπππιοάο Ι16αξ, πιαῖυπι : 
Ιά παυφυο0 ργωθίαι, υπ. οοἰθπίθιη ο ἰέσπι 
[.εβεδ 96ε[6, ᾳἰοεία ἡίμο ἁμπι φυβε]ές. 
(εις πεί 16 ργο([ςΓ : οὔα πιὶ βουῦ8. 
Τιος πα] 66ῃδ οναγίος πιογια[ίλιι. 
Μίςετωπῃ ἱηά]ρεηίο αἱὶ πιαρίς βηᾳβὶ ροἰοεῖ. 
ἤδεροπθα ΒΙιΦύυς, 34 δἱ ἀρείηί, ποραἰ. 
Νεο Ὀεαίυς τοὺυς οδί η οηίδς. 
Ναιϊη γεὶ ργοδίς νίτ πιοτίδιιθ νὶοία οδοί : 
γε[, δεἱτρυ ουΙΩ δἰὶ βοΓγἀἰάα, οθήθα αΠιήε, 
λΜἰ8οΓΙΙΙΗ γοςβΠΙΠῃΙ ΠΔ η μίά {ρ9ο οσἰδίτπας 
ΟΡρίυιβ οαγομίθηπι, ἀῑνίίοπι οἱ αποσῖλις Ἱ 
Μιςογ ἑδἰ ρτοίοσίο, αιἱθαιῖς ως βεηΕ1ἱ Πιαὶο. 

Β ΙΠωο 6560 ουΠοίᾶ οἶπι 5υἱ αμοίογῖθι8. 
Αἱἰυάφυο οἱ αιἱἀ ἐ4ἱ9 οἷέ ἀἰοίαπι, {ωρο. 

Δι ἰρία Ιαυάᾷ : ἀῑοία ϱυϱί οηίπι ρτυῦ9. : 
Εκ πο Ποηθδία ου(η σαρὶς Το οπού η, 
Οαἱαπ]ίαξΐς, Ώου 9086, ΑΓΓΙΦΠΙ 16Π69. 
Νοη επεομηᾳιιθ μογᾷ [40 : ΝΕΓΘΓΘ {6. 
Ρανοτο ἱμίηυὰ ΠΟη οαΓοί [6ἱἱο]{έ48. 
ΡΙιέάπι φιιά ἰπαἱθ Ἱ Νοπ 6ρο αἀπιίτοτ ἆθιπῃ, 
Ηαυά αρτο αρἱφοὶ αἴίοπι αιιθαί νοὶ ρεβδίπιις. 
Ραιμρου αἱάθεπῃ 11ο : πογίδιις ἀΐνον {άπιοη. 
ον ας δρεπίος πιαἰο, 4ἴιαιη λά38 Ππ8ἱ089. 
Ὀε]ίγαί αίθη πιαχίπιο ΤΙεοβηἰάθ8. 
Βίγαπι απιεροηίξ ΟΙ ΏθοσΠΙ ροηυ ΓΙ, 
Ογτηοσυςϱ δαβοῖῖ ΙπιρΓουας Ίερες ορυ!Ώ. 



Ἵπο9 ΡΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΗΙΑ. 110 

ξ "Ὅμηιρς χαὶ σὺ, πῶς τοσοῦτον ἁστάτῳ 
Πράγματι νἐµεις, ὥστε φράσαι που τῶν ἐπῶν, 
Ὁπτδὺν εἶναι τὴν ἀρετὴν τῶν χρημάτων; 
Φησίν: Τόδ εἶπον αὐτὸς, οὐχ οὕτως ἔχων, 
400 Γελῶν δὲ τοὺς ἔχοντας οὕτως ἁθλίως. 

Οὐ γὰρ δοχεῖ σοι τὴν θάλασσαν ἐχφνγὼν 

Ὀδυσσεὺς ἐχεῖνος, οὗ τὰ πόλλ᾽ ἀθλήματα, 
Ὀφθεὶς ἁλήτης τῇ βασιλίδι γυμνὸς, 

Καταιδέσας δὲ τῷ λόγῳ τὴν παρθένον, 

40ὐ Φαἰαξί τ΄ αὐτοῖς ἄξιος πλείστου φανεὶς, 

Εἶναι προδήλως τῆς ἀρετῆς ἐγχώμιον; 

Τὸν μῦθον αἰνῶ τὸν Φρύγιον, ὃς εὖ ἔχει " 
Μίδα γὰρ αἰτήσαντι πάντα χρυσίου 

Πλήρη γενέσθαι, τῆς ἀμετρίας δίχην 

Α 440 θεὺς δίδωσιν ὤνπερ ἡξίου τυχεῖν : 
Ὅ χρυσὸς ἣν ἄδρωτος ' ὃς δ᾽ εἶχεν, νέχυς. 

Τ{ µοι ξένων μύθων τε χαὶ διδαγµάτων; 

Αὐτοὺς σχόπει µοι τοὺς ἐμοὺς ἤδη νόμους. 

Ἐμοὶ γένος μέν ἐστι τὸ πρῶτον καλὸν, 

416 Οὗπερ προῆλθον, καὶ πρὸς ὃ πτερῶ βίον, 
Δεσμῶν ἐμαντὸν ἐχλύειν πειρώµενος. 
Ἡ δ᾽ ἐχ μελῶν τε χαὶ φθορᾶς ὁρμωμένη, 
Νεχρῶν τε λαμπρῶν καὶ πάλαι σεσηπότων, 
Ἂν δὴ χαλοῦσιν εὐγένειαν οἱ χάτω, 
420 Κόπρου ῥεούσης οὐδὲν εὐγενεστέρα. 
Πατρὶς δὲ σωμάτων μὲν οὐκ ἐλευθέρα, 

Φόρων τε δούλη, καὶ καχῶς τετμηµένη 
ἸΚόλποις θαλάσσης χαὶ νάπαις περίγραφος, 

Ει(υ, Ἡοιποτθ, αἰοπιοίο ἑαπίυιη Ἰηδίαδί]ἱ το 
Τεϊουΐς, υἱ ἀΐσαφ α]οιΡί οδγρηυπι 
ΡεάϊδδεφιιβΗΠι ρθοΠί( 6650 υἱγικίθιη 
56, αἷξ, που 1490 ἀῑχί, ᾳαοά φἱο ἱρβθ βδηἱἴτοπι, 
400 95ο6ὰ υἱ οος ἱεγ]άδτοτα, αἱ ἰ8ΠΙ Πιῖςογο φρπιἱαηί. 
Νομπο οηἱπῃ [αἱουοςῖθ ρτο[αρυπῃ οκ πηστὶ 
Ὀ]γδδεπι λωπι, ᾳυἱ ἐοε εχογοἰἑδίυς Ἰαὐοσίους, 
Ειγαυυπάιθ, δἱ πυάυ γορίω β/ί γἶδις ος: 
Αο τογογοπίίαπι βἰθὶ ἃ νἱγβίηε ΦΕΓΩΙΟΜΟ 6αο οοπο] αν], 
40 ἱρείδᾳιο ΡηΦαοἴθις ΘΙΠΙΠΠΟ ἵη Ρτοιίο [αἱε, 
Μαπ]ίθείυπι 6596 γἰτευεῖς ργφοοπίυπι 
Ι.αυάο [αυυἱαπι ΡΗτγρίδηι, αι ργοἱατὶδοῖπια ϱβὲ. 
Ναια ευπι Ργοεαίέυς οθδεῖ Μίή88, υἱ αυγο (οἱ 
αν. ἱπιπιοάθγλεοηίδ ΡΦΠ8Ω1 
410 Όοευς οοησε]ιαίέ, υὲ οοιιδθιθτρέις ααοά τοκαῦαί : 
Αὐτυιπι ποη ροίοτγαῖ οοπιθαϊ : αἱ αἰίσοπι Παυοῦαί δηδοέας ορί. 

ὧοά αυἱά πιὶΏῖ οριις θ8ὲ ρογορεϊηϊς (αυυ]ἱ οἱ ἀοοιτίηί Ἱ 
1ρ866 ]4Π) ΠΙΘΟΙΠΙ ΠΠΘΔΦ 1668 οοηβἰἁθτα. 
66ης πι ὶ φμἱάθιη οί ργϊπιατίυπη ἐ]υιά Όοπυπ, 
415 Ὀπάο ρτουθδ»ί , οἱ αἆ αιοά νἱίαηπι ογἱρο, 
γ]που]ῖδ πιθπιεί ἱρβι[ῃ θαίαροΏς ϱχβοἰνοτγο. 
Οι αυίθηι ος πιθιηὺγί οἳ οοττυρίοἰα ογία ο6ὲ, 
Γι εχ ἱμείτίΌις ἀε[ιμοιίς ἁμάσππαιο ρυγοίασιἰς, 
Νολίίαφ, πὲ (ογγοπὶ Ώοπιίηος γουαηέ, 
4390 Ι]δο Απιο ἀϊθιοηίο πΙη]]ο ργῷδἰαπίίος. 
(οτροεπι αυἱεπῃ ραιγία πιἰηἰπιθ ΙΏθγα ο8ἱ, 
οί] ἱγίυμίῖς δα ὐά]ία , 8ο ΠΟΠ Ὀθπό δεοί 
Εἰπίρυς πιασῖς οἱ δἱ]τῖς οἰτουπηδοπρία, 

508 Ὀπηδὸν εἶναι τὴν ἀρετήν. ἨΜοιποτία Ἰὶο 
ΙβρδιΏη 6966 Ογοµοσίυπι ρα! Βἱ]μβ, που 3ἳ Ἡο- 
νὰ ἀἰεια, δεά αὐ Ηεεἰοάο, Πρ. ουἰ Εἰ. ΟΡετα εἰ 

ἰε8. 

Εἰ δέ χεν ἐργάζῃ, τάχα σε ἅηλώσει ἀεργὸς 
Π.1ουτοῦύντα’ π.λούτῳ δ' ἀρετὴ καὶ χῦδος ὁπηδεζ. 

οἱ οοάνίκο [μετίο, [ογεαν ἱποίάεδι εἰδὶ ρίρετ ἴοεν- 

ριειὶ, ἀἰνέιίαγνπι ρεάίεεεφκα οκπί οἰτέμς εἰ οἱυ- 
σία. - 

400 Γελῶν. Πα (οἱς]. οἱ Ὑπί. Εάῑ. γενῶν. 
406 Τῆς ἀρετῆς ἐγκώμιυν. θιοά «ο Ιοοί 6τερο- 

τίς αφοηϊὈίέ Ὀγεσί νἰγιιεί, οἰοφιεηίίς οἰιθύθιη (ε]» 
δει ἱηίγα, Ιδ. 1, εθοῖ. 2, Υ. 208. 

410 Δίδωσι. (οἱβί. δεί αἱ. τίθησιν. 
. 445 Οὗπερ. Οοἶδ]. οἱ Ταὲ. ὅθεν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΠΡΙΟ. 

Ποπιοτε, αἱ βἱ υἱ τοὶ Πατ αἀπιοάσηι 
Τγίυιιας εξ ἱρδε ἑαπίυπῃ, οΡρµπΏ υἱ φηαοάθη ]ο0ο 
Ῥτοπυπί]ατὶς 6556 νἱγιυίοπα αθδθοίἝπη 3 
Εἰτὶ φυἱάδπα, ἱπᾳαῖί ς πΟΒ ἔβπηθη οἱο φεη/ἶθηδ, 
Ἠϊάσης, θ6ἆ 1]]ο8, βοπ!ἶυπέ φμἱ έαπι Πιλ]6. 
Ναι ποηπο Ό]γαδεσι, φμἱ (οί γαπιπας εωίίε, | 
σι αυἰεηεῖς ἱπιρείυπ οε[βιρὶίι (τοιί, 
Νυάμδῃιθ, ἰπορδφιθ γθρῖα θΡί 4 νἰγρίπο 
(οπδρεοί8, Ἠάηοφθ νουίραφ αχίέ ϱιἱς, 
Ριισαςἱραδαυθ ΠΙαχίππο ἱῃ Ργοιίο οχριίιῖέ, 
νι] 6596 αρ]επάἰάαπι ἱαμάεπῃ ρυία9 2 
Ἔαυοιία αμ Ώσο οί ΡΗτΥγρυπ ρι]οβογγῖιης. 
Ναιῃ ο) ρείἰρδοξ οποία πιέασὶ αἱθί 
Μ]ύά49 ἑ ΔΗΓΙΗΗ, 4πο πια] εαρἰἀ]ηίφ 

Β Βυρρ]ϊοἷα Ιογοέ, απηυέ γοίς ἀθῦΦ. 
ο ἠαὐιῖί απρπη : θοἆ πιίροτ Ρεμ {41π6. 

Εἰρπιοπίὰ β6 φυἱά αἴᾳαθ ρΓΦοερία χίΘΓΑ 
Ώνοροπο ὃ Ίεμρες ᾖάπι γεί(πι βρθοίΘΒ ΠΙθᾶθ. 
Θιἱγρα οἱασὶ βαηογίς θβί πηἰλἰ Ργίποερς Ό0πυη. 
Οιο πι ουίυ8, 1 ᾳαοά θαΏτοῦο τέθα ΠθάΗ 
Θ(υάσπς πηοἰοφεῖς γἱηδυ]18 108. νοΓθ. 
Αι πολ] ἱἰἰσά , ἐθιτοί αἱ. νοεδηξ, 6εΗ», 
Α Ἰαύθ, πηοσ!! θἱ ϱό8β6Γ8Η. αρρά υνοβωίέ, 
Οἱατίκαιο αμοπάκαι μλανέαὰ, 
ο... πιο ποωίφφ’ 
υγδυπαᾳυο 1 

(νανίοις ἐεἰθωίς... 



τι 

Ποιλοὺς ἀμείδουσ᾽ ἁθλίους οἰχήτορας, 

435 Αύτὲ Υε µήτηρ χαὶ τάφος γεννηµάτων, 

Κόπτουσα τοὺς χόπτοντας. Ὢ δίχη, δίχη 
Τοῦ πρωτοπλάσταυ γεύσεώς τε χαὶ πλάνης ' 

Ἡ δ' ἀντὶ ταύτης τοῖς σοφοῖς ζητουμένη 
Πρὸς ἣν βλέποντες ἐνθἀδ οὗ ῥοιζούμεθα, 

490 Ὥσπερ πόα τι ἐφ᾽ ὑδάτων ὀχουμένη, 

Πλατεῖ ἀτέρμων εὐγενῶν σχηνωµάτων, 

Κρατουµένη τε τοῖς κατοίχοις εἰς ἀεὶ, 

Ζώντων τε µήτηρ, χαὶ µόγων ἁλλοτρία, 
Χορός τ' ἅπαυστα Χριστὸν ὑμνούντων µέγαν, 
45ύ Ηανήγυρίς τε πρωτοτόκων γεγραµµένων 
Ἐν οὐρανοῖς βίθλοις τε ταἷς αἰωνίοις. 

9. οβΕώυΠΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΛΕΝΜΙΝύΝ ΗπεΠ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΚΙΟΑ. 

Δ Δόξαν τ ἐπαινῶ τῖν ἄνω µοι χειµένην, 

Σταθμὴν διχαίαν, χαλὸν ἀφευδέστατον. 
Ἡ δ' ἐνθάδ’, αὖρα καὶ χενῶν χενἡ χάρες- 
440 Ἡ μὲν διχαἰα προστίθησιν οὐδὲ ἓν' 

Ἡ δ' οὐχ ἁληθὴς εἰς βλάδην χαθίσταταιε. 
Ίὸ γὰρ δοχεῖν, ὑφεῖλε τοῦ εἶναι πολύ. 
Πλοῦτος δ᾽ ὁ μὲν ῥέων τε χαὶ µέθης πλέως, 
Ὄψιν τε πηρὸς χαὶ περιπλανώμενος, 

445 Φυσῶν τε πολλοὺς χαὶ χενῶς ἀντλῶν τύχει, 
Γαστρός τις ὄγχος ὑδέρου πεπλησµένος. 

"Άλλοις προσέρποι φάρµαχον νόσου γέµον 

Καιροῦ φθόνου τε παίγνιον τιμώμενον. 

Ἐμοὶ δὲ πλούτος ἄφθονός τε χαὶ µένων, 

ΜυιαίίοΠπδίη 91Ρ6 ΡΔἱἱεΠΦ ΠΙΙΦΘΡΟΓΙΙΏΙ ἱμοσίαγή Ἡ, 
495 Εαάθπι Ιιαίου οἱ (υπυ]ς εουο]ίς δις, 
Τιιηάθαφ (ιηάθμίεθ. Ο ν]πάϊοία, ο νἱιάϊοία 
Ρνὶποί ματοηίίς ϱᾳυρίις οἱ βοἀμοιοπίς! 
Αἱ οι ἰθίιια ος 4 ϱαρἱοιείυαθ αυαπ]έης, 

ΟὐαΠπα!ιθ λἱο ἱηιυεπίοφ ος Πιο αΏ118, 
να ωο, αᾳπἱθ Πιηδίαης, 

Τουπι]ι]ς οαγεί ϱΓ Ιαἱ(αάΐπο 6ΡΤ6ΡΙΟΓυΠΙ ἰαυογπαευ]οταπῃ, 
Ει οὐ Ἱποο]ΐς {η Φίθγπυπη ροβρἱάσευς, 
Ναίει γἱνεπιίυηι , οἱ ὰ Ιαυοῦίβις αἱἱθΏβ, 
Οιογυς 6οσυπῃ φυἱ Παρα Ορ]βέυη ἱπιοθίποπίος οοἱεῦγαπί 
4ὸύ Οᾳἱυ9 ρεϊπιοφεμίίογάπῃ ἀεβδοσίρίοζΠ] 
ἑη οσ]ίς 4ο Π0γὶς Φιογηϊθ. 

6οτίασι δίαπι ἰαυ4ο ἐπ ο]ἱθ πα γεροθίέατη, 
Ροιάμς ]αςδαίπιατη θος 10 πηηϊπιθ Πεηί4σ. 
ΤοΓΓΘΠΗ αμἰθπι γθηίµ9 θοί , 6ἱ ναῦηοταπ) ΙΟιΤΠΙΙΗΙ Υ4Πὰ ΡΓΑΜΙ4 : 
440 Λο ο αυἰάδαι, «190 )ηδία θδὲ, πὶλἰἰ ργοῖδυ6 αὐάῑέ : 
νε Υθ6γο ΠΟΙ τετ, η ἀΔΙΠΠΙΠΙ οοηγογ τς. 

ἰἀετὶ οη]ιη ἀθ Υογο που αη ἀειγα 1. 
. Ὀἰνίι θμἱιαμίος οἱ ουτὶοα(ῖς ρίθιι θυηί, 

Οομ1ἱ6 οαρί’ δἱ εγταυυπάςς, 
445 Ου19 Ιπυ]ίοῦ ἱπῃαηπί, οἱ Υὰη9 [ΟΓἱύΠΑΙΗ ἡη[διν! : 
γοηίγίς ἑάπιος ηυἱάδια οχ 44014 ἱπίογουίο. 
ΑΙ ουγοραί τθιηθάΊτη Πμά πιοτρἰάνπ. 
Τεπιροςῖς οἱ ἱπνίάλο Ιαάἰθγίυπι ρτοίίοδυ. 
ΜΙΕ{ νοτο ἀῑνίείεε Ργείἰ08., ρθγιηδιιεπίθθ, 

434 ᾽Αμείδουσ'. ία Οο1β]. Εάῑι. ἀμείδους. 
430 Κόπτουσα τοὺς χόπτοντας. Τμιάεπε εεἰ[ἰοεῖ 

βοε! πιοτίέπι εοε, α μἱθκε, ἆμπι οἰθέτεπί, οα[εαία θ5ἱ. 
4329 ᾿Ῥοιζούμεθα. Υαι. δἱ (οἱδὶ. ῥιζούμεθα. Δον 

Νίο ταάίσεσ με ἶπιμε, λανά 2έεµε οὐ Πετθα [Πεόνε 
ππαία πε. 
454 Παατεῖ ἀτέρμων. Τι 008]. οἱ αἱ. Ταεἰκ- 

οἶππα, πμ [[ὲς εἰγεκπιεφοτίρία (εγηπἡπὶς. Μεηάυβε οἱ. 
πλατεῖα τέρµων. 
ο Τοῖς κατοίκοις. Ἡαι. οἱ (οἱδί. τοῖς ἅπας οἱ - 

χῄσασι. 
Δ04 Χορός τε ἅπανστα. Ἱια οἱ]. Εάῑἰ. χωρὸς τὰ 

πάντα. 
426 Ταϊς. (οἱβ]. τοῖς. 
445 Τὸ γὰρ δοχεῖγ. Ρἱάετὶ εμἰπι φκοᾶ ΝΟΝ «απ: 

πμ [ή ἀειγαΠίί, φιοπείπ εἶπιμε ἰά φκοά νιάεπατ. 
Ορἰπίο πικ[ίμπι Όεγίίαιἰ ἀειτα[έ. 
4Η. 'ΟΝΨΙΟ τεπηρός. θεκ(ὲε ο νν Ρἰκίας, 3ὓ Λη- 

βιορίιαπο Ιπάαοιέάς, «0 αιος, πμ]ία Ργοῦυύσυσι ἰνουιί- 
η υΙΩ Ἰαυἱ3 γαϊίομο, ἀνίίαςφ ἱπάἰρηϊφοἰπηῖς ἱαγρίοίων. 

ῦ ΑἉντών τύχη». [8 8]. 6 Ῥαε. Σάῑι. ε.ο.- 
ο. - σ 

Καιροῦ φθόνου τε παίγνιον τιμώμενο. 
Ώεουγλί [ο νουδις η ος, Οοἱδί. διρροάιεανιι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΡΙΟ 

Φαρὶπάθ η)ί4Π8 Ιηοο]ὰς πιἰδδττἰπιοῦ : 
Εαάειη Ρρὰσθπσφυ9 φουοίῖθ, οἱ ἑάηυ]α9 δἱπι], 
Ἐσθφιο ἰυπάσης, 4 αυἱυ8 έμδα ο6ί ργὶι5. 
Ουαϱ) ργἱποὶ «εοτῦῬ ρἰδούιιιν ριδίας ραί είς ! 
Ίίβας αδί ηδο 4υαπι εορυἱ εχαυἶτιηί Ίοοο, 
ἵη ᾳααπι Ἰηέαρηίος που ί(υθω Ὠἱο τοριαυλυς 
υί Όδγυα θυν]ῖς ἰπηδίδηδ), Πυἱ]ος ιαὺοί 
ιηηῖπο βΗθ69: ἀοπηίνιις οχἰπιὶῖα νὶρει. 

ΦΟΙΠΡΕΓ εο]ομίς οὐηθίιγ 4 ειθ. 
γίνεηήυπη θ9ί πηδίος, Ἰαῦογυη ἱίυθγα : 
Ηοτιη , Ώευπι αἱ Ἰηρίίες Ιααάαπί , ἰοευς : 
Ὀδουμφφυο ορἱθυτῖδ αριηἰπἰς Ρείσιο ο8:ἱ, 
(ᾳ9Ιορίής ἰΙΙο ο ἑεπεί βεγίρίυπη νου. 

Β 1απι Ἰαιάο , δΗΓδΙπη ααοά πλ! δἰέαπη ϱ5ὲ, άδειας, 
Βουϊαη Ι]απυ ἀιλδδῖπι, Πονοῖυπι [αἱδὶ ου μι... 
Μυπάαπα ΠΑΠΙΦΙΙΘ ρ]οτία οδί γοηίυς Ιονίς. 
Αο ἠιδίὰ νθγο 6 Ρίατη αἁ]ιησὶί αι]άθαι : 
Αι [αἱδᾶ απ Ισ ππαχίηνασι 56ου) (ταλίε. 
Ριίαγο ᾳαἱρρο, Ρ]υγίηώπι ἀθ τὸ ομἱρίς. 
Βνγρυφ Πμεπίος, ουσί, 05605, γαρ 
Ορες, ἰή1ήογθιά ρ]υσ]πιίφ ϱὐ οοηίγαρυηί 
Ὕαπεφιο [ογίΗπαίη αυτές τοτε, 
Θἱη)ἱίοβηιιο ΡΓΟΓΒΙΙ5 διιπί 4φι1, 8ἱίοΓος ροίδαε ς 
Μεάϊοίηα πιοςυὶ Ρίθηα , ἰαάα5 ἐεπιροσὶς, 
ἠμνὶάἰτὸ οἱ αἱγῶ : οἱπί Ιἱοο ρτδίίο ἐαυά Ιὁνἰ. 
Λι «δυδ5 οί ἡὶς απιρίυς οἱ σἑαδὴ]ἱ5 λα, 

ἱ 
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400 Ἑστὼς, ἄσυνλος, χτηµάτων ἀνώτατος, 

Μηδὲν πεπάσθαι πλὴν θεοῦ χαὶ τῶν ἄνω. 
"ΆἍπαντα μὲν γὰρ οὐκ ἂν, εἰ βούλοιτό τις, 

Κτήσαιτο, οὔτ᾽ ἐκτῆσατ᾽ οὕχουν ἄχρι νῦν ' 

Πάντων δ᾽ ἕνεστιν ἀθρόως χαταφρονεῖν, 

455 Κρείττω τς πάντων τοῦτον εἶναι τὸν τρόπην. 
"Αλλοι φάλαγγας τασσέτωσαν ὁπλιτῶν, 

Πλεῖόν τε πασχέτωσαν, ὧν ὁδρᾶσιν καχῶν, 

Βάλλοντες, οἱμώξοντες, ἁστάτοις ῥοπαῖς 

Αγχωμαλοῦντες, αἱμάτων ὠνούμενοι 

160 Πλούτου τίν᾿ ὄγχον, ἢ τυραννίδος κράτος. 
”λλλοι δὲ γῆς τε χαὶ θαλάττης ἀγρίας 
Κόλπους µετρούντων, ἔμποροι δυσδαίµονες. 
"Αλλοι δίχας τε χαὶ νόµους ἀντιστρόφους 
Σπουδῇ πλεχόντων, λημμάτων μιχρῶν χάριν’ 

ΡΡΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΑΛΙΑΤΑ ΜΟΒΛΙΑ. τις 
Α ἀ40ὺ Ἐμοὶ δὲ πάντων Χριστός ἐστιν ὤνιος, 

Σταυρόν τε τὸν πένητα πλουσίως φέρω, 

Ῥίψας τὰ σητῶν χαὶ στροφὴν πεττευµάτων. 
Τούτου νόμος μὲν πρῶτος, ἡ πρώτη τρυφὴ, 

Ἐδὲμ δὲ χαὶ παράδεισος εὐθαλῆς φυτοῖς, 

470 Πηγή τ ἐς ἀρχὰς τέτταρας τετμημένη. 
Οὐ χρυσὸς, οὐχ Ἠλεκτρον, οὐδὲ ἄργυρος, 
Οὐκ εὐχρόων τε χαὶ φανῶν λίθων χάρις, 
Α γη δίδωσι τοῖς χάτω νενευχόσι " 

ἩΜόνοις δὲ χαρποῖς ἀφθόνως διέτρειρε 

415 Τὸν ἑργάτην θεοῦ τε καὶ θείας τρυφῆς. 
Κάνταῦθ) ὄρος τις ἡδονῇ μετρούμενος 

Ξύλου γὰρ εἶργε γνώσεως ἑναντίων. 
Ὃς οὗ φυλαχθεὶς, παντὸς ἑστέρησέ µε, 

Καὶ γῆς πόνοις ἔδωχε μητρὸς τῆς ἐμῆς. 

4100 διαυϊίος, αεί ῦιδ πο οὐποςίθο, ῥοβφθαφίοαΙ ργδέἑααἱδδίιη 
ΝΗΗΙ ροβσἰἑοτα, ργαίοες Βευπι οἱ εΦἰοειία. 
Νθππο οί αἱ οπηία, εμαιηνὶ ναιῖε, 
Ρυβδἰάθαξ, πθαιΙθ ᾖιαςίθιιίθ αιιἰδαιιδί ροςδθά!ῖ. 
Αι [ἱοοί οιπηῖα αἱριμί οοΠίθιΠΗΘίό6, 
ἀῦ) Οπιπ]υιδᾳιο 6556 νου Που οεἱδἰοῖθη. 

Ογάϊπεηί α[Πὶ μη ἱέαπι ρἱιβίάΠρας, 
Λο ΡίυΓὰ ρδἱἰαηίις, φυδ1ὴ Ἰη[εγαηί πηβ]α, 
Εσγιεηίθς, ἑ]υ]αμίο», αποϊριεὶ Ματίια 
ΠΏοορθτίαηίθβ, 54Πρυΐηθ οιλεηίθθ 
460 ΕὈἱνίίαγαιη πιοίδιη αἰσυδαι, ἁυίέ ἐγγαπηϊάϊς ροίρθίλ/θῃι. 
ΑΗ! ἵουγὰ [6γίηιιο τηαγῖ6 
Θἱηυς πποἰ]αηίυς, Ι1δ6Γοδίογο9 προς]. 
ΑΙ ]υή1οἷα εἰ οοηἱναγίᾶς Ίοροβ 
ᾠθάπίο μπεοίαηπί, Ρρατνἰ Παοςὶ ϱγαίἷα : 
46ου ΜΙΠὶ νοτο Ολεὶδίας5 οιπηίυμ5 οπιοηἆυς οµἳ, 
Λο ν λὸι ογισδιῃ ορυ]ουίς [εγο, 
άν 9ὸ ΡοβίφιιαιΗ ϐ4 4 γοἰ ἤπθα, οἱ Ίηδιαί ουἱνογυπι νο]γαβένς, Ρτο]θεἰ. 

Εκ ῥΓιηΔΙΩ Ίεβοπι ργίηιο ἀθμοίῶ οχοερδγαιι!; 
Αο Εύθιι οἱ ραρλάϊδυς ρἱαπιίς Πογίάμβ 
470 Εἰ [οης ἱη ᾳμαίμου βδοξιις ρεἱηοἱρία : 

΄ 

ΝΟΝ ΑυΓυΠ] θραῖ, ΠΟΠ εἰἐοίγυ!, ΠΟΗ ΔΥβΕΠυΠΗ, 
Νομ πἰιομιίυπι οἱ ροἱιοἱάογιν Ἱαρίάιη ργαἷα, 
θς ιδγγα [αγρίές μὲν οι] ἱμηηὶ ἀοθσὶ δυπἱ 
9οἱἰς 8ἱ ροιηὶδ αὐμπάαηίογ ηυἱγἱεὺαί 
415 Ομἱωγοπι οἱ οἱ ἀἰνίλαγυιη ἀθίιοίδγμπι. 
Αιηιιο μὶο δἰἶαπι πιοάυσς γοἰιριαίὶ ργαδοτὶρἰυ6 : 
Πίρπο αηίπι οορπἰ{οηίς οοπἰγαγίοζυπ ρτοβ/ ουδ ; 
Ου Ιεχς ιμίπας δθγγαία οπιμίυμ8 πιο φροΙίαν!ξ, 
Λο ἰοιγ ιμἰςθεῖἰ5 μιαἰτίς Πιο 140 αἀθισ]τ. 

4ῦ0 ᾿Ασυ.ος, κτημάτων ἀγώεατος. ἴια Ο9ἱ8Ι. 
Ε4Ιι. ἄσειατος, χρημάτων ἀνώτερος. δι. πτωµά- 
των ἀνώτατος. 

407 Π.1εῖον. Οοἶδ]. αλείω. Μοχ, δρῶσι Ρεο δρᾶσι. 
407 Πεττευμάτων. Ὑαι. «ῶν πεµµάτων. Ορείπια 

Ιοφμ6εηἱ γαἱίο, 4υὰ ἱρηϊῆσαί Οτοροσίις οπηία Ίνι- 
]ωδυ6 γίς Ροιια 6566 [οτγιηία, οἳ αἱθῷ ἵπ πιοάπιη 

αἱπαι]ίφ (6το ἀῑεὺιις ἵη ὀίνθγευπα πηυ(αΓἱ. 
408 Τούτου. Ηκ]αε ργίπια Αα, μγῖπια ἀε[εῖα. 
411 "Η.εκτρον. Ίια (οἱδ]. Εκ. ἤλεχτρος. 
470 '᾿Ηδονῇ µετρούμεγος. Ἱία (οἱδί. Εάῑι. ἡδονῆε 

μες γης. ' ' | 
. Ἴ Ἐνανστίων. (οπίγατίοταπε, ὶὰ εδὶ, δοπἱ ε! 

πια. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ευωγες πθς 105, Ίθο βΓὰνο5 ζ45116 Εἰιπθῃς, 
ΝΙΙ ροβδἱἀθτο, ηἰκὶ Όδυπι, οἱ οσ1ἱ Ώου. 
Ναιῃ Π6ηιο Ρέογκιι5 οπιπία φάἱρὶςοἱ ροίεδί, 
Νεο εδἰ βἀθρίας Ιαςίθηιι8, ουλοίὰ 4ἱ αἰιιί 
Οιιίη δρογμαί , οἱ δἱό γ6Ῥιδ οπιμίπο ολη ραφ 
Εχοϊδίαι ἴρςο οε]ίου, ηἰΕἰἰ νοίαί. 
ΑΙ ρἱαἱαημος ἱηφίγυσί οἆ ργαίαπα, 

Θυυρθαπίφιο ρίαρα, ϱὔα1Ω Ἱηίοταπί ἱραί, ππαία, 
Όιιπι νιθγαηϊ υπο, ΠΊηο ϱοιιαπί οὗ νιίπογα, 
Ὀυβίοφιιο Μαγιο ἀνηίοαηί , θἱ (1άςάδιμι ΟΡ66 
Επιυηῖ ογµοΓ6, τοῦ αιἲ ἰγγαππ]αΐς: 
Τέγιδήυε, ανὶ οἱ Φαιοσῖς μιήδος δἷηιις 
Μυγελίος οὐθαί, Πιᾶσ!ιηος Πὐβδίιιν 66(ΘΠ8 : 
Γιερε» οἱ δἰίος, ]ήγάφις αἀγογδαρία, 
Όωπι Ία6ρα οδρίαί Ράσυα, ποοἰαί 5ο σ] ας. 

Βλτκοι. κε. ΧΧΧΤΙ. 

Β ΜΙμϊ αςἱ οπιοπάις τοὺιις οσἰ ουροίἰς δις, 
Ει οτυχ, δµθπίοπι φυαΠη {ετο ορυἱοηίς, οὐίθγθης 
Οιοά εἶποα γοάίε, οἳ ομδὶ ἑηδίαν νο]γίέων. 
Ευ]ις [αἱ Ίος ρτίως , ΡΓίπιυίη ρθυἀ ασ 
Εάδπι, ἠοτίυς Πίο ἀμ]οίΌιις ρἱαπίς γίτου», 
Ἐοηπδηιο ἵπ φυβίούηος ΒυπΙμΙη δοείυ6 οἱπιδ. 
ΑΓΡΕΠΗΙΠΙ οἳ 4μΓύΠΙ που 6Γαἱ ἔμηο ἰδπιρουῖς, 
Νομι (μηο Πἰἰδηίθ8 ϱοππιυ]ῶ, οἱ ο ο 
Οι οποία θείας ρογε]εῖι Εχίς πυπί : 
γοτυπ οοἱοπις Ναπι]η]ς ϱυἱ0 [αηιδία 
ῥοεἱ]ουαιί 68 [γαοίαμαη ἀμ]εὶβδίιωο. 
μα μἱο νοιυρίας Πωίίερ αἰῖαπι 5ὐ0ς 
Ἡαῦὐευαί, 8ΓΡΟΓ νοι]4 ηαπι δοἱθυίία 
Ετοί, 984 θα πο οωηίῦας ουὗος μοπίφ 
Τους» ραγους (ταδ]α]ί ΙαὈορίδις. 

 μ] 
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80 ν εἷς, τὸ πλεῖον τῶν ἀναγκαίων έχειν 

5. 6ΠΕΕΟΒΙΙ ΤΠΕΟΙ, σααμινύυµΜ ΗΒΕΗ |. ΤΗΕΟΙ ΟσΙΟΑ. . 

Α Ξένον, πάροιχον, ἄστεγον, πλανώμεναν. ΄ 

Μηδέν τε µέτρον εἰδέναι τῆς κτήσεως, 
Κακοῦ τὸ χεῖρον φάρμαχον ποιουµένους, 
Διγῶντας αὐτῷ τῷ ποτῷ κανυσουµένους. 
Ἐξ υὖ, τί γίνεθ', ὡς παράδοξον, σχόπει, 

48ῦ Αεὶ πένεσθαι τῷ λιπόντι χτωµένους, 

Τέρφιν δὲ τοῦ χτηθέντος οὐ δύνασθ᾽ ἔχειν, 
Τῷ μὴ παρόντι’ καὶ γὰρ ἑχτήχει φρένας. 

Πρῦτος μὲν οὗτος εὐτελοῦς ζωῆς νόμος, 

Ἔστιν ὃ᾽ ἐχεῖνος δεύτερος. Τὸν ᾽Αθραὰμ 

490 Τὸν πατριάρχην, τὸν θεόπτην τὸν µέγαν, 

0ἴχου, γένους τε, πατρίδος ἐξελχύσας, 

Ὁ τῶν µεγίστων οἰἱχονόμος μυστηρίων, 
Εὶς γῆν µετήγαγ) εὐχόλως ἁλλοτρίαν, 

495 Πίστις γὰρ εἶλχεν ἐλπίδων τῶν µειζόνων' 
"Αρτον δ Ἰαχὼθ χαὶ σχέπην τει µόνον, 

Ὁρμῶν ποταμῶν ποτ’ εἰς µέσην, ὥσπερ Ἀόπτος, 
Εἰ χαὶ πολυθρέµµων ἐπάνεισιν Ὁστερον, 
Μισθὸν δίχαιο) ευρόµενος οὗτον πόνων. 
500 Καὶ τοῦτο δ᾽ εἰπεῖν εὖ ἔχει πρὸς οἷς ἔφην . 
Μωσῆς ὅτ' εἴσω τοῦ Υνόφου μόνος µόνῳ 

Θεῷ προσωµέλησε, χαὶ πλαξὶιν νόµον 
Διπλοῦν ἐδέξαθ᾽, ᾧ λεὼν γε µέχαν ’ 
Τότ οὖν µερίζων ἂν χατέσχαν ἐχ Θεοῦ, 
ὐ0ῦ ”Αλλοις μὲν ἄλλην γην ἐμέτρησε ξένην’ 
Υιοῖς δὲ Λενϊ χλῆρον οὐ νέμει µόνοις. 
Κλῆρος γὰρ αὗτοῖς ὁ χράτιστος, ἣν Θεός. 

430 Ἡογιπῃ ΗΡΑ ο8ί, Ρ]αθ ᾳυΠη πθοθθκίίαθ γοηιῖταί, αἱνστς, 
Νεο πιοάαπι υἱ {πι ροββοββἰοηΙΠηῃ αρποδἑςγθ, 
Μα[α ρεἱογεπι ἀυπι [αοίπιις πιοἰοίῃα!ῃ, 
ἱήεμίεθᾳυ6 {ρ80 ροίυ ’δίσααηιιις. 
Εκ ιο φ]ά αἱ, ᾳΙαπΊᾳΗο πείγυη αἶὲ, δοηβἰάδγα : 
48ὺ Ροτ ιά ᾳωοά ἀθθ8ί, 6δπηρΘς πια ραυρο(θς ἱπ ορίθις, 
Νόαιιθ οχ αεηυἱθἰῖς νο]ιρίαίοπι υἱ]απι ρεγοίροςθ Ρροδνύππις, 
Ῥτοριεγ ἰά ᾳυοά που αάεβί : Ίου ο/η ππεηίθηι Ιαὐθί[αοἱἰ. 

Αιαιο ΙΙ]4 ααἱάδιν ργίπια οκ κεί γἱίο ἱιηρί]οίς ος, 
Ἠφο αυίεπ ϱοομηάα. ΑΌΓΑΙΠΑΠΟΙΗΗ 
490 Ραιτὶατοβᾶπῃ, ΠΙΑΕηυΠΙ Ὠοὶ οοπἰθπιρ]αίοτθηι, 
Ώιπο, πεπογὀ, Ρραἰτίὰ οχἰγασίυηη, 
Οἱ πιαχίπιοσυσι ἀἱδρθιδαίος οδί πγρἰετίογυπι, 
ἀπ ἵθγγαπη Ἰλαυι] ἱηνίέύπη ἐγαηρίιὴὲ οχίγαΘδίη, 
Ἡονρίίοιι, ἐπφυἱππαπι, δἶηθ ἰδοίο, εγγαὑυπά ση, 
495 ΙἱυτΏ εηίηι ᾖάςς δροὶ πια]ογὶς ἐγαπεβαί. 
Ραυεπι δὰο0ῦ οἱ νθδἰες ἰαπίιαπιππούο Ρβεἰεὺαῖ, 

-. ΡτοίθοίιιΦ αἰἰᾳιιαπάο {π Μοςοροιαπαία, ὲ γε[εγί Βοτίρίωνα, 
ΟὐάηᾳµαΠη ροβίοα ἀ4ἱνθἈ ροοοσίθως γε Ππ, 
ΦΗΒΙΑΠΙ Άαπς ππθγοθάθΠη ἱαβογμπῃ αἀθρίιιδ. 
500 Άιαυο ιά οιἶαπι μἱ8, 41» ἀῑχί, Φφαπι δὲ αἀάθτθ : 
Θιαπάο Μοςος πίτα οαἱἱρίηέπι δοἱμ8 ου 5οἱο 
Οοἱοομίι6 οδὶ Ώεο, αο ἱαρίάίυις ἱηδοι]ρίαπι Ίοβεπῃ 
Βιρίίοεπι αοοερῖί, α.α πΙρηυπι τοροὺαί Ροριυί η : 

[ | Τιωιο ἀϊνίάθης ἰ6ΓΤ4ΠΗ, 4041 ἆ Ὀ6ο ἀΔίαπι (8ΠΕὑΔΗΕ, ' 
Ἱ 505 Αιίς αυιάοῃῃ αἰίαπι θπιδηδΗ8 οί θχΙΓΔΠΘΔΠΙ {ΘΓΓΑΠΙ, 

δυ]ἱ5 αυἱειη 119 [,ενί πηι[]απ ρασίεπη ἀῑδιγίρηι. 
Ρατ ομἱι) 11 ρε διοηαἱθδίνηα θεοί Ώ6υδ. 

483 Ποιουµένους. Τα (οἱς]. Εάἱἰ. ποιουµένοις. 
485 Αὐτῷ τῷ. ΙΔ Οοἱβί. Εάῑί. εἶναι τῷ. Μος χαυ- 

σουµένους, οοπιθαεί05. 
4δὺ Τῷ «ιπόγτι χτωµένους. Ουἱδ]. λειπόντι τηχο- 
νους, 
ἀ8δ6 Τοῦ κτηθάντος. Ωοἶβὶ. τῶν χτηθέντων. 
29ὺ Εἶλκεν. γαι. οἱ ΟΩοἱςὶ. γεν. 

499 Μισθὸν δίκαιον εὑρόμεγος οὗτον πόνων. 
(9ἱ8Ι. μισθὸν δικαίων εὑράμενος τοῦτον. Ὑπι. αἶλι 
εὑράμενος. -- Βεηθάἰομηί Ρον! οά1ϊ, Φεγνανεσαη! νο. 
οεπι οὗτον, αι (Γ.οο Ιάἱοπιαί οσίγάπθα νὶάοίατ : 
ἀἱσίέιιτ οηίπῃ τοῦτον, ΠΟΠ νεγο οὗτον. Ευτις Ἱορευόάκα 
{ορεί οὕτως, εἰς })αείαΠι πιεγεθάυνι, οἱς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οὔἱογύπῃ ππις ορί ᾖῇο, β]ιι Ίιαῦοτο φεἱΠοσί, 
Φυαπι βἱί Πθςθβ86, β0ἱΓθ Π6Ο 68Η815 Ιπούμιη : 
Μυνροφι6 εἱο εδ ρὑαγπιβου[η ποερπίν9. 
Ηἱπὸ ρυτγο, φᾶπη τῷ πιῖτα σοπείηραί , νίάο : 
Ὀί περ πα]ος δηρραί οκ Ροίυ οἱήδ, 
Ρευ Ιάᾳ16 πιβεγὶ, 4ὐο οαγοπίέ, ρεηιυσία 
υοπ]ρος Ιαβ0γδΠί, ᾳλυάἰμπῃ Πθς βθη(ἱαπί 
0) ρατί8; παπι ααοά ἀθβοίἒε, ιποπίοπι ργδιη!. 

Αιφιο ἰδίὰ νἷια ργίπηὰ |εχ οδί ραροι(ς. 
ΑΙ ιορυ δεουπάα : ΦΙΠΙΠΙ4 φυἱ πιγρἰογἰὰ 
Πιδρεηκαί, οᾳὶί, Ῥαϊαγοίνα υἱ η)αχίποι9, 
(ομδρεείογ αίφυο Νιπηὶπίς υπηπιὶ, άοπισΠη, 
ΡαϊΓίἍδηιιο 96465, ο/η ργορίπη ας οιηπίυυ, 
άμφιεης, οὐυἱγεί θχί6Ι49 (θΓΓα8, γαρ, 

Β (αγεηδΓι9 [δείο, ἀῑδείίας ομρο; (ά99 
Ἐταλεῦα! εἰθηῖηι, δρ6δ616 πι]οσῖφ ρορί. 
Ζαςου Ρρυροφοὶξ, Ρ4Π6 ἀυπιρίο οἱ τεδέδυς, 
ΝΙΗ1, ἠπέογθβιηπᾶπι 66 {ασα αἆ ἴργγαπῃ (θΓευς : 
ΒινεῬ ἰδηιθίςὶ ροδί ἀοπιμιΏ γοτογίθεῖέ, 
δηυιτη Ἰα0ογί» ργδηνίε ἰά παοίυς ου]. 
Οµἷη αὐ ργίογα οοιηπιοάἀθ Ίου {απᾳὶ ροίος! : 
Μοβες τοσερίι5 πιοπέἰ5 ἵῃ οαἱἱρίπδηι, 
δοίως Ἰοομίιβ ουσ 6ο εδί, ἰομθΠι 36 ἀπρίδιη 
Αοοορίξ, 4Ρυιεη ἀμοθνοί α Ιασίπη μη). 
Τιπο 6Υβρ0 ἵδγγαπι ραµ1ἶ6ιιθ ἀαίαιη α Ώρθο, 
ΑΙἱἱ5 φυἱάθιη ἁἰίαίῃ πιθηςιυ5 δεί ρλΓί6ΠΗ νοιἱ » 
Γ,ονἰὶ 5ε) οΓ(ῖ5 ἱρ56 πἰὶ φοἱἱς ἀθά[ί, 
Οιιοὰ ρατ5 6ογµ(Ώ ργαρυϊοης ορδοἰ Όειδ. 



σα 

Ἱωναδὰθ δὲ παισὶν εἰσάγων ποτὲ 
Αχτησίαν τε χαὶ τὸν ὑψηλὸν βίον 
510 (δει γὰρ, ἴδει φιλοσοφεῖν, χαίπερ τότε 
Οὐδὲ πενἰας πω χειµένης ἐν θαύματι) : 

Τάδ' εἶπε, πατρὸς λίαν ὡς χρηστοῦ λόγον" 
ε Ὦ παϊῖδες, οἵον ὑμῖν, ὡς ἄγαν πολὺν 

Κλῆρον πορίζω, οἷον οὕπω τις πατὴρ 
δΙ15 Παισὶν δέδωχεν, οὐδ' ὃς εὐπορώτατος : 
Φεύγοιτε πάντα χλῆρον, εὔλυτον βίον 
Ἔχοιτε, δεσμῷ µηδένι χρατούμενοι. 
Σχηνὰς μὲν οἰχεῖτ', οἰχίας χινουµένας' 
Τέμνοι δὲ γῆν ἄλλος τις’ ἄμπελος δέ γε 

590 Τούτῳφ φυτεύοιθ), ὄντιν) οἵνος εὐφρανεῖ : 

Ὑμῖν δ' ἄοινος, ἐγχρατῆς ἕότω βίος. 

ἆοπαάαῦ [115 ργ φογίΏθης οἱ ἶπῃ 

ΜΕΟΤΙΟ ΠΠ. ΡΟΕΗΑΤΑ ΜΟΙΝΑΙ/Α. 

Λ ᾿Ωδ' ἂν βιοῦντες, ἀσφαλῶς ζώοιτέ µοι. » 

αν 

Οὗτος μὲν οὖν τοιοῦτος. Ἡλίαν δὲ που 
Θήσοιμεν, ὃν Κάρμηλος ἔτρεφεν µέγας 

ὦᾷ5 Κόραξι χειµάῤῥῳτε, γῆς ἐχ διφάδος; 
Ὃς ὢν πένης τε καὶ πενήτων ἔσχατος, 

Ἴστη τυράννοις ὑετοὺς, ῥείθρων βάθη; 

Πῦρ εἶλχεν ἐχθροῖς χαὶ θυσίαις ἐξ οὐρανοῦ. 
Χήραις ἐἑπήγαξε ῥανίδας στενῆς τροφῆς, 

50 Τρέφων ερεφούσας πλουσίως ὁ ἑνδέης' 

Νεχροὺς ὅ' ἀνέστη, μισθὸν εὐσεδοῦς σκέπης, 

Πυρός τ) ἀνὴγεθ' ἅρματι πρὸς οὐρανόν. 
Ἑλισσαίου τε χλῆρος, ὃς παρ) Ἠλίου, 
Χάρις τε χα) τὸ χλεινὸν ἐξ ὕψους δέρος. 

505 δε πρὸ γαστρὺς ἱερός. Ὢ τοῦ θαύματος ! 

ΝΙἱ ροδδἱἀθγθ, γἰίαπιηυα βα]πιοπι ἆμσθτο 
210 (Φοἱευαί εηίπι, δοἱουαί ρΏἱΙοβορί]ιαςὶ, φααπινίς (μο 
Ῥαμρεγίὰς ποπύαπι αἀπι]γαιῖοῃθα πιογογο!), | 
Παπο αἆ 1ος αυυΐέ, αἱ ορίῖπιας ραίος, ογδίίοποπι : 
« 0 ΠΙΗΐ, παπι γοῬίς, υἱ ναἰἀο οορίοδαπι 
Πρργοάἰέαίοπι (γαἆο, πλαν ποπάωυ μ]]ας ραίοτ 
δι» Εἰἰς ἀθά[ί, πο ἱηροίπιις αυἱάστη : 
Ῥυββεδαίοπεπὶ ΟΠΊΠΘΗΙ Γυᾳίιο ; Ιῆθγαπι νἰίαπι 
Ὀιιοίίθ, πυῖ]ο Ρτοσδ5 νγὶἠοι]ο οοηςιτὶοτἰ. 
Τα)ογπασυ]ὰ Πα λίαίο, πιομ]]ος ἀοΠΙ08. 
Έδγγαπι θε]ηάαί οἶίως : νῖηθα αυἱοπι 
530 Α0 ϱ0 ρἰαηίείαγ, 4µαπι νίπιιπι ἀρ]οοίαί. 
Τουΐς αιέοπι νἱπὶ εχρο6Γ8 οοπίίπθης οἷι γίε. 
δἱο Πᾶπι(αθ γἰτεηίθς 66ουτε υ]χογ]είβ, Πα]. » 
δὶς Ιβίίαγ 116. Εἰίαπι αυέοπι υδἱ 
Οοἱοσαῦϊπις, 4 επ πιαρηυς ααἱέ ΟΓπιδίΗς, 
055 Ρου οογνος οἱ ἰογγρπίθπι, ἱεἰθηίθ ἕθυγι ὁ 
19 ραυρει οἱ ραρογπΙ πέπιας, 
Οοπιρτθςβῖέ ἐγγαπηὶς ρἰατίας οἱ Ίτπὰ Πυπ]πιιπι, 
ἴρηεπῃ ο 610 ἀθνοσανίί ἵη ἱπίνηίους οἱ γἱοιίπιαφ. 

ἰἀαἱς Γαά1ῖ ρυυ]ς αγοιὶ οἰδὶ 
ὕσθ Ραυρου οοβίοθθ 649 4Ίεηθ α ααἱθυς ἀἱεραίι. 
Μοτο θυφοἰἑαν]ί ἱη πιοτοθάσπι ρἱἱ ἠοδρίθ1, 
Λο ἱριεο ουγτὰ ἵῃ οΦίυπῃ ονεοίις ο5ἰ. 
Ε58ο0 αγοφ]ίαφ αὐ ΕΙἰα γεηίε, 
6γαιίαφυε οἱ ργβείαζαπὶ ος αἰιο ρα] υπ. 

οῦο {δίε, Απίθ ρᾶγέμίη β800Γ. 0 Γεπι πι]γαδ/{θπῃ { 

πιοπιοσία Ίαρςυς 6βί. Ναπι 4 οοἵνἰς Ρᾶβίιις θβἰ Βίας, 508 ᾿]ωγαδάδ. Ἱια Οοἱς]. Εάῑι. Ἰωναδάμ. Ιι [6γο 
ος ή (αγπι. Ἡ, ν6ίς. {23, εἰο. 

13 Ὡς χρηστοῦ .1όὀγμον. Υαϊ. οἱ Οοἶδ]. ὡς λίαν 
“χρηστοὺς λόγους. 

Ζώοιτε. οἱ]. ζώητε, 
ὅφὃ Οὗτος μὲν οὖν τοιοῦτος. Π]ο ἱᾳίιατ ἰα[ἱς [ιἰε: 

{οτιο πιθἰίαφ οὕτως ' εἰς ἰρίεκγ {ίίε. (Οοἱε]. οἱ Υαϊ. 
μὲν δή. 

. ὕλί θήσοιµεν. Οοἵθὶ. θήάομεν. Μοσ, Κάρμηλος. 
Βίας Ργο Ο3ΓµΙεΙο, θοτὶρδἰἰ (ουγεπίεπε: Οτεροςίιν 

μη {η ΟαΓι6ἰο, θ6δἆ ἱῃ ἰοεγρεπίο Οαγ]1. Ύδεσσι 
ΒΙΙ110 [ᾳ8 εγαί 0ὐ86ΓΥ4Γ6, ἁἰα!ιο εἰἶαμι ἀεθεῦαξ, 4 αοι) 
οδῖ ἱπιογργοίῖς οΠοίυιη : 3ἱ γεγὺα 6γεροςῖἶ ποπ θΓαηἱ 

ος Ρής ὁ διγάδος. Οοἶεῖ. γῆς ἑχδιψά ς ἐκ διψάδος. Όοἱμ]. γῆς ἐχδιφάμενος. 
ϱ91 Τυράννοις. Οοἱθ]. τυράννους. 
β90 Ἐπήγαἕξ, Ται. ἐπῆχε. 
δ5έ Κ1ευόν, Οοἶεί. ν. ΜοΣσ, Ὑαι. δέρας ῥΓο 

δέρος. Ἡἱάθ 6ὐρΓα θ60ἱ. !, 6ΔΓΠ. ΧνΙ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ποε]ιαῦιιθ δἑίαπω β]{ἱ9 γἰίαπῃ ἱπάίσαπι 
(εἱραπιΙθ φυαάεης (ᾳυἱρρε /άπι ηογαῖ πεπιις 
γιωο αἱμογίβ ρεγ8οφυ! : ἱπ ρτοίιῖο ἰἱοεθί 
Έμπι ποπάµπῃ θβθβἰὰ6 οβδοί, 30 Πηῤζας 10). 
ἤφο νγετῦα ραίτο ρεοἑυ]]ὲ ἀΐσπα ο Ἄάγμι : 
ε θὐα1επι 1ρ96 νοῦίς, ΗΗ1, αὐαπι ἀἰν]έθιη 
Παγου]ιθίθιη ρογτ]βο { αυαἱθιω Ώαμά ραἱου 
Ώομαν]ί μἱ]μς, πο φαμἰάεπι οἑηδιι α/Πιιθιιν. 
Νί! Γονρἰἀοίο; ἱἱυδγιπι νι ἀποιίο, 
Νμ]ίο γοῖοπε νὶποιίος ἱπ (οπίοςϊἰς 
Παὐ]ιοἰο : τουὶφ πιουϊ]θϱ δἱηί ἰι 4οπιΙδ 
Ρτοβε]ηάαϊ αἰέας φμἱδρίαπι ἔεγγο φοἱ ση, 
γ]ίοφαιιο ρἰαπέοί, αιιδιΏ υγαί βασοἰιὶ ᾖἶαιιου, 
ἐι τ]ία γοὺΐς δέ ιηὐγὶ ΡΓοΓΦΠῃ Ἱηδεία, 

Β γἱία οχἰρείῖς (υίο δἷο, παῦὶ, ἀῑεδ. » 
Λο ἰ8]ἱ9 1ο. Θιιο Ίοοο ροπαπι Εἰίαπι, 
θιεασι 19 ο0ΓΥ08, Ρθγαἱ69 ἰἑογγοπίοπι Όουφ 
λα, άνπι κ εοίίως [οταί ἳ 
ον, ΡαµροΓ θἱ8ἰ, Ρµροτυσι οἱ ραυρετγίπιυν, 
[ωχ ἐγγαπηίφ ἠπιῤγίαπι ΡΓδΡΕΙέ έ1ρε.. 

Ηοφίυις αὐ 9ἱ/ο οἱ νο πρ Βαηισιασι οχίκάἰὲ, 
γἱάυΐδφιο [αόΐξ ροές αγου οἱ, 
Αἱεης αἱθηίθηι Ιαγμίίος ντ 
Τγαχ]ίᾳυο οὐ 9009 αἱ. 
Ηοαρίε! : αἆ αείτα 
ΠΗανεάϊἰαίοιι ααἱά | ε 
Ὠρἱαρδαπη οὐ Αἰί 

Ουἱά αρίο γε 



Ἱι9 

Πάντως ἁχούεις τὸν Σαμουἡλ τὸν µέγσν, 

Ὃν μητρὸς εὐχῆ τῷ θεῷ προσἠγαχεν’ 

Εἰ μὴ λίαν τολμηρὸν εἰπεῖν τοῦτό γε’ 

Οὐδ) αὐτὸν εἴχεν' ἓχ βρέφους θεῷ δοθείς. 

μ40 Τίς ἣν παλαιᾶς χαὶ νέας μεταίχμιον 
Βεοῦ διαθηκῶν, ὡς σχιᾶς καὶ σώματος. 

Τὴν μὲν χατείργων, τῆς δ᾽ ἀνοίγων εἰσόδους ; 

Τίς φωτὸς ἄκρου προτρέχὼν λύχνος μέγας; 

Τίς ἓν γεννητοῖς πρῶτος, ᾧ µάρτυς θὲός; 
645 Ἔρημον ὤχει, καὶ ξένην εἶχε τροφἠν’ 

Καμήλιον δ' ἔσθημα δέρματος στροφῇ 
Ἐσφίγγετ'' ἔγραφε τὸν Ἰωάννην Λόγος, 

οὓς οὐδὲ διπλοῦν εἴασε χεκτῆσθαι ῥάχος. 

6 ΟΠΕσΟΒΙΙ ΤΗΡΟΙ,. σλΠΜΙΝΟΝ ΗΙΡΕΕ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΟΙΟΑ. Ἅ 

Α Τί δ' ἄν τις εἴποι πρὸς τὸν ἓχ τέχνης τροφὶν 

600 Παῦλον πορίζοντ’»; ἣ τὺν ἓχ θέρµων µόνω 
Τρυφῶντα Πέτρον, τοὺς μεγάλους ἁποστόλους ' 

01 πάντα κόσμον δικτύων εἴσω Θεοῦ 
Ἔθηχαν ὧν αἱ χεῖρες ἕῤῥεον πολὺν 
Πλοῦτον πένησι πλουσίως δωρουµένων ; 

δῦῦ "Αλλοι παρΏχαν συγγενέσιν ἀλειάδας, 

Καλούμενοι θεῷ πρὺς ἀλείαν κρείττονα. 

Λόχοις γὰρ σαν τοῖς ἀρίστοις ηγμένοι 
Χριστοῦ, ὃς ἐπτώχευσε χαὶ σαρχὸς πάχος, 
Νοῦς ὢν μέγιστος, χα]ὶινοὺς πρώτη φύσις 

960 Πτωχοὺς δὲ τάξας τοῦ λόγου διαγτέλους, 
Συνέμπορον δίδωσι τὴν πίστιν µόνην, 

Μαρπυπ] πο ἀωρίο ἱπιε]]ᾳὶς Φαπιμοίσιη, 
ΟΩ επι πιαῖγῖς νοίμηι Ώυο ἐγαδλήε : 
Νίςἰ {υτίο ἰἀ ἀϊἰοία αιιἀαοίυς5 οςί : 
Νοηιο {ίαπι λαὐυ]ξ αηδίος : ἑηίαης Ὠ6ο ἐγαάίίις. 
540) Οι] ἱπίδυ νοίας οἱ ποτιιπι Ὠοί ἑοδίαπιεά!ὴ 
Ἱπίργπιοάϊιις, νο]αῖ ἸπίθΓ ΙΠΙΌΓΣΗΙ οἱ ο0ΓΡΙΙ8. 
Π]υά φωἱάθπι οἰαμάθιιδ, Ἠι]υ6 αὐἰέαπῃ αρεΓίεηθ Ἱ 

-ᾱμ Ουἱ9 δΙΠΙΙΗΔΙΗΗ Ίσεδηι ργουτγόης ω4ρης 1 1βας Ἱ 
18 ἠηίοΓ 608, ατιί παιὶ δυμέ, Ὀ6ο ἑδδίθ, ρείπιςἳ 

545 Βεοπ]ιηι Ισοἱθυαέ, αὸ πονο υευαέας οἱυο : 
Ὑοριίς 11 οκ οδιηδΙΙ ρίΐς, Ρ6ἱἱἱοθ4 Ζ0Π4 
οιγηρδυαίιγ : Φ04ΠΠΕΠΩ 5 γοςυί5 ἀερίηχίε ΟἨῖσίιις, 
Οιἱ πο ἱαοργαπι αλάθιη νοδίθηι βἰπὶί Ρρορεἱάστε ἀμρίίοσι. 
Ουἱἆ {απ εἰοημας, αἱ ος αγίο νἰείυαπι 
500 Ραγαύαι. Ραυἱπι Ἱ απἱά ευη, φυἱ δοἱἱς ος Ἱαρίηϊς ἀθ]ίολαφ 
Ῥοριςιαίαί, Ροίγυὶ, ΠΙιαρηυπι υάιησυο ἁροδίοἰη; : 
Θθὐ! πυπά πω ἱνθιδυσι Ἱμίγα Ὀοὶ γεἰιἰ8 
Ἰωη]δογιηί : αἱ πα μίὺ5 Γιεγυηί υυ]ίὰς 
Ὀ]ν]ιία8 Ρραυροιίνας, ἀοηίς ορυἱεπι(ς ουηἡα11 ὔ 

5οῦ ΛΙἱ ογιη ας τεἰφυοτυπί εορπα!ἶς, 
Ὑοσβίἱ α ὈΌο6ο αἱ Ποἰίογοιη Ρἰβοβίμη. 

μοδα! Οριἰπι]ς ου Ίιη 6ο 019 
ΟΕεϊδέὶ, ααἱ ραυροΥ [αοἱα5 698, 6ἱ οΓᾶβδᾶπι Ἠαπο {πάτε οἈγπόπη, 
Ουπῃ εδθθἰ ΠΙΘΠΦ ΠΠΑΣΙΙΩΣ, οἱ ργῖπια πιεηεἰς ρτοροιίθς ; 
560 Ας Ραιροίθβ Ιηδιίυσης νετοῖ πυπείος, 
{ΟοπιἱίοΠ] οἱ ἀοάῑί 5οἰαπ Πάθῃῃ, 

550 0ὐδ) αὐτὸν εἴχεν. [ια (οοἱθ]. Εάῑι. ὅδ' αὑτὸν 
εἶχεν. θµα ἰδείίοηο γἰιίοθα ἀεεεριὶ ἱμίενργοίθς, ἃ 
(Γορορὶΐ πιδμίο αὐθγγαγυπί. Θὶο ΠθεινοηΚΙ. σἱ- 
πμ! ἐίἰο δε ϱτὶπεϊα αὐ αππὶς. Εἱ11. ἱπορίαηι πλίπ 5 δει - 
1δηίίαπι απο : Βεµήι ακ{εήι παθεδαί ἐ[ο.: 

544) Μεταίχμιο». δἱο (οἱθί. 6ἱ Ὑαἱ. Εάῑἰ. µεσαί- 
χμιον. 
ἵμια Κατείργχων, (Οοἱκδὶ. οἱ αἱ. χαταργῶν, τῇδ' 

ἀνοίγων εἰσόδους. Τείμε αδοἰεπε, πουο αµίεπι αάἰικιι 
ραιε[αεῖεῃς. 

Ἵ Ἔγραγε τὸν Ἰωάνγην Λόγος. φοαππόκι 46- 
Ρἰναίε Τεντ Ομἱείς φιὲ, οἱο. -- ὁοπίΓὰ 68115) 
Ροεσανἰι Βἰ]ίις, γοίαορθιιἆο νουθί ὃς αά ἆθαΠΗΕΙΙ, 

οὔπι γο[οργὶ ἀθ]γθαί αά Ύδρα Ομγὶδίαπι. Μοαῦῖαι 
γογιίθοοὲ: Βαριΐεία ἀερίείμ α Ίετδο αἷς [αὰ, 
φμοά, 6ἱ6, ΟΛΙ ΡΑΕ. 

548 Εἴασε. 6οἱς!. εἴα. 
δὺ4 Πουσίως δωρουµέγων. Ο09ἱ6]. πλουσίων ἕω- 

ρουµένων. δἱο νἰήθίιε Ιερίςςὸ ειν. ααϊ νοεγιἰ : δι- 
παπιίθε» ἑας {οεμρἰειἰθνᾳ. Οοπι)6Γ. δωρούμενον. Ρα- 
ρετίδμε αὐιηπάαπίεΥ ἀαίας. --- ὓοχ δωρου ο. 
διιπῃ ᾖαῦςγθ βοἱθί αοἰίναπη, ποῦ Ρραδθίγιη, υηῤς ες: 
ας γυγιοΓδίυγ, άοπα ἀαπίει ορµἱεπία. ΟΑιωκσ. 

δδὅδ Συγγεγέσιγ. Ὑαὶ. ἂᾱ 1ρα:τρ. συγγόνοις. δα, 
ἱάεηπι ἁλιάδας. 

900 Τοῦ .1όγου. Οοἱε]. τῷ λόγῳ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕβςΙΟ. 

δαπιιοείθιη, ορίπος, αεορίδ, πιαρη η γίγαὶ : 
Ὑοιιπῃ ραΓθΗΜίΦ αμ6ῦ] Όθυ βυσΙΗΙΟ ουηῖς, 
Αιάαςίθυ {ρ56 (ορί9 πὶ άΐἱοο ου αἱηιίς : 
ΒΏουπῃ ίδια λαυυὺαί 19, οἱ 4 ριιεγύ ἀπίαΦ. 
Οιἱς εεαί ϱεφυθδίος (Φάθτῖθ Ρρτἱθοὶ θἱ Πποτὶ, 
ὑιπύγαυις νοιυί-οί «οτροτίθ οι] αή1, 
Η{ὰά «0656ΘΠ8Β, Γαγδιις ημίο ρληάθης [ογ6ς } 
Γέθρπα δμμηί Γάπη]μ]δ φυἱδ ρυρρυγία ὁ 
Οἱ Ιπίδς οιηίπερ ἴθδίθ δυργοιηυ9 06ο ὓ 
Φοἰα ἱπεο]εθαί ιο 10608, ἡαΐο γἰοῖι8 πονις, 
γερδίῖ οα/1η0108, Σ0Π4 ογαί ρε]]ΐᾳ Ίοεο : 
Βαριΐθία μοδὶς ρἱοίυ9 θδί ἐὶ6 νογείυμς, 
Οι! πες αἰποὺαί φμθηιρίθιη γοβίθθ ἀὐὰβ 
Παυοτο. Ραυυπη αιι]ἁ ἴοα μας, τἰείαπι οἱ Οἱ 

Β Μοαρίυυς ραγαμµίουι} αυἱἆ Ρείτυπν, οσ]υς οἵυσα 
Εγαιί Παρίηί Ἡ ιΠαχίπιος 4Ρρορίοἰον, 
ΟΥ |ά]οΓς ἰοίυς οδί ογυἱ Ὠοί 
(ΙΔιΙ5ιις 68ρθίι8 : πιαχίπιο 4ὐοΓσ 6 πἸαηα 
Ορες Παευαβί, ἱπάῖρὶν ἁαία ΔιηρΗίοΓ. 

Ριτς α]ία ὀγωβθας Ηαι{ αρηαιὶς 8υας, 
Αά νοίθ ιΓαἱνθογδί ος Όευφ ο ἀῑίιις. 
ν1δἳ ιδ! µαπιφιιο εταη! ἀῑσι]ς ρεοῦῖς, 
Οιἱ ργῖνηα ου1 6886, ΙπαχίΠιὰ θἱ ΠιθΙΘ ΟΙ Σ1ΓΏὸς 
(Γα5δίιἱειὴ ερεΠ οαγηἰδ εχοερ:ξ ἴ1ήθι). 
Ι,εβἰδδεἰ ἱπορθβ οµπι(υὸ ΡργΦεοµές δαστὶ 
Φθγηιομίᾳα, ἔις ἀάί ΕΠΙ σα0Ι οομηίθιι Βὐσιι : 
Νιάϊθ, αυ υυβ Π0η θ856ί 9, ποη οαἱεοὶ, 
ΝοΠ ῥρθγα, πες οΡ65, ΜαἈχίπαυ1 Ἠλγδίσγία τη 



μα) 
δν 
π 

Χρῄξοντι, πῶς 
8 "λλλῳ τὸ ἄχρον, ἢ µόνῳ περιγράφει, 
. 570 Τῷ δεῖν ἅπαντα τοῖς πένησι σκορπίσαι, 
ἡ Ἔτα ορὸν ἐπ) ὤμων τὸν µέγαν φἑρειν ἀεὶ, 

Ν Αὐτῷ ϐ) ἔπεσθαι τοῖς χάτω νεχρούµενον,. 
Α Ἠϊΐπερ ποθοίη καὶ συνυψοῦσθαι θεῷ. 

Θὗτω τελειοῖ καὶ τελώνας εἰσόδω 

- 

Γυμνοῖς, ἀχάλχοις, πΏραν οὐχ ἐξημμένοις, 

Ασανδάλοις τε χαὶ ἀπόροις, µυστήριον 
.. Ὅλης ἐπιτρέψας τῆς νέας οἰκουμένης, 

δύ5ὅ Καὶ μηδὲ ῥάθδον ἐν χειροῖν ἑῶν ἔχειν,. 
Ὡς πίστις εἴη τοῦ λόγου τὸ εὐσθενές. 

3 "Ὅρα τὸ μεῖζον' 

5ΕΟ0ΤΙ0 Η. ΡΟΕΜΝΑΤΑ ΜΟΠΑΙΗΔ: 719 

Α.»1ῦ Πάντα προθύµως τῷ θεῷ ἑωρουμένους. 
Καὶ πειθέτω Ζακχαῖος, ὃς πλουτῶν καχῶς, 
Οἴχτῳ πενήτων τῶν τε ἡδιχημένων 
Πλουτεῖ τὸ πένεσθαε, καὶ ῥύπου καθαίρεται. 

Εἴεν' τὰ μὲν δὴ χρηµάτων οὕτως ἔχει. 
9δ0 Τῆς δ' ἐγχρατείας μικρὰ μὲν τὰ τῶν πάλαι 
Σοφῶν παρ) ἳλλησὶ τε καὶ τῶν βαρθάρων. 

Καὶ βαρθάροις γὰρ τῆς ἀρετῆς ἣν τις λόγος. 
Τί χρὴ δ' ἀφ᾽ ἡμῶν οἷα καὶ ὅσα γράφειν ; 
Πᾶσιν γάρ ἐστι περιφανῆ καὶ γνώριµα. 
9δὺ Ἠχουσα τοῦτο τῆς σοφῆς τραγῳδίας 
« Γαστρὸς δὲ πειρῷ πᾶσαν ἡνίαν χρατεῖν. » 
Μόνη γὰρ ὧν πἐπονθεν οὐκ ἔχει χάριν. 

οὐδὲ τῷ νέῳ μαθεῖν 
ἂν τοῦ τελείου τις τύχοι, 

Νιάίς, θἶπο 3956, δἱπο βοΓα, 
ης δη α11ή5, δἱιις 6θΗ61ἱ, πιγδίθγίαηι 
Τωία8 πονὶ οο {ος Ηλ 5 
509 ΑόΟ Πο ὑασ ή φμἱάδη) μιαπίδυ5 ρερίαγο 5ἰήοηθς 
Όι (465 ο56οί νογυί οῦυς. 
Να]υς φυἱάρίαιη Ἱηερίεο : πο ]ανεπί αμΙάειη ἀΐεοστα 
Ομαρἱεηίί, φΠοιμοάύ ἂά ΘΙΠΙΙΩΙΙΩ αἱ ρογνδιίαἰ, 
ΑΙΙΟ νεὶ βοἱο ρογ[θοιίοπθιι οἱγοιπιθογ]ρίί, 
50 ὋΌι οἱϊοεί οπιπία Ρραυρορίιὺως ἀἰδιτίθωαί, 
ΜΑΡΙΑΠΠΠΙΙΘ 9611ρογ ογ6οΙη Ὀμη,θεῖς [6γαί, 
Αο τεὺυς5 (ογτουί» ΠΙΟΓΜΗ156 ἱρδυπι εᾳυαίέυς, 
οί ϱοίἶαΏ ου Ώου Ἱ α την {οἱ ουρίαί. 
δίο οἳ ἱπίτοῖθης ἱμσίγαί ρυ]σσιιο8, 
ο15 Ομἱ Ώοὲο οππἰα Ιμομίοςγ ἱγαάηι. | 
Ρεγειιαἆεαί 4 74/ιθιις 16, φἱ ου πιβ]ο ἀῑἰπίης ο5δυὲ. 
Μἰδεταης Ρα 1ρεΓές, οἱ ὀ086 4408 ἰαδευαί, 
Ραιρεγίαῖο ἀῑίθςειί, εἰ 4 δογάΐρως οχριυραία5.. 

Αίηιο ης αυἱέοπι ἀῑσία εἰωέ 46 ο) νἡ1ἱ8. 
280 ο οοπιϊπθιμίία ἀυἱθια ΡοΓραυςὰ 40 οἱ φιῖς 

-ζμις δερίομίους, {μι αριιά 0γΦοοφ, ὑάπι αριιά ὑανίνατοῦ δυρρεάἰίαπίυς. 
Ναυι οἱ υατυαγῖς γἱτίις αἰίφο 1ῃ ρεείϊο [αἰς. 
Νοδίγα αὐ1θΙΗ, 11 οἱ φιιαίὰ οἷηί, ου] αμίηθί ἀθθετίνεγο 7. 
διιηί οηἱπι ιηδηί[ὁοδία ο)μίυς εἰ ηοία. 
οδο Αιθ]ν] ἡ]]ιιά εαρίειιές (γαραάία : 
ε Ὑεπιγῖ6 εΟΙΠΑΓΘ 40Ώ6ῃ86 ΟΠΠΠΘ8 {6Η6Γ6. ) 
οο]μ5 οπἱη 6ογυΗ, ϱυ ἆθ 1]]ο πιργιιθεῖδ, ΕΛΠ ποπ Ἰναὺοί. 

503 Πήραν οὐκ ἑξημμένοις. Ρεγαπι πΟΝ Λαθοπ- 
δις αἰἰϊφαίαπι. 

ὧθά ᾿Επιτρέγας. ἵι8 Τοαι. ΕάῑΙ. ἐπιστρέψφας. 
900 Καὶ μηδὲ ῥά6δδον. Ὑδι. μὴ ῥάθδον αὑτούς. 
900 Εὐσθενές. αι. λσδενές, αὐαιὴ [δοβίοΙιθίη 

Ργα(ετί Οἱ ἡμθ; Υογ Ώθπο Πιίηιις ]ωχία ΟοιπΡε- 
δίυπι : ο φμἱρρε Ιουἱ οοιιηθμάσίς ο(Πθασία οἱ Γο- 
Ρας, ουἱ μμ γάμη αφειρυίαίας νἰγίως ἀἰτίπα, πι]]α- 
ο 06 αι δυῃροιυπί αἁμι μοι]. 

508 Τις τύχοι. Ιία γαι. Ράἱἱ. χατατύχοι. 
ο7ῦ Τῷ Θθεῳ δωρουµέγους. Ουἱδί. τοῦ θεοῦ δω- 

ρουμένου 

5160 Καὶ πειθέτω. Ουἱαι. εἰ Ὑάἁι. πείθει Ζαχχαῖο; 
ἐχεῖνος. | 

ϱ78 Π.Ίουτεῖ τὸ πένεσθαι. βΡαμρετίαίε αἰνίείαι 
εοηδεφμί( 1. 

579 Εἶεν' τά, οἱο. Ηάο ἀῑεία ειπίο: φμοά ος:- 
ἀεηι αά ορεε ερεείαί, ία γε 5ε Ναθεμί. 
. Καὶ τῶν. ος η θά] χαὶ ΥΠ. 
δ4 Περιφανη. αἱ. ἑμφανῆ. 

ὦδθ Γασερὸς δέ. Ενοῖ. ο ιδ ἵη πιοποβ!ἰεἰιίθ 
πουγπι δοηθηἶς, 4ο Ο0γοι! (π]ρυ]έυγα δοῦςο, 
ΑΟΓΠΙΟΠΟ 10 Ρε εοπεϊπεπίία. ΒΙ1.. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Τοιίι19 οτυῖς η ΠΙαπς {ταάθηφ Πον! : 
Νου [6γγς Ὦάοι]άπῃ νε Ίθνθπῃ ος βἱπεπθ πιαπι :- 
γη) 48 ἱ ἀοριπαιὶ ἀδίρισγοί Πάρι. 
Οι πια]υ5 αυάἰ : Ροδιυ]απίὶ, 110 πιοὰο. 
Ροεγίοσξι» 6556 Ροςςεο!, αρ]εδοθιλυ[ο, 
γἱτιυ{5 4ΓΟΘΙΠ Πέ ἱαιιά ἱρ86 αἰέεγα 
Ό]]α γα, οσομίς οποία απ αια αἱ Ργοιῖηιιθ 
Ῥἱδρεγραί, ἰμιπιογὶς 66πιρες οὲ ρορἰθί οεΙΙ6ΘΗΙ, 
ἱρευπιφιδ, γεὺας Ιποτέιιας ἑογ οπιπίοως, 
εη ασ, ανεαῖ εἵτη ΒΏεο θἱ δυὐνοε. 

δἱο οἱ (οἶυηᾶς ἱιδίγαῖ ἵπργδδςη 5υυ, 
Ὀοερίος [οπίου Ναιηίηϊ 6ΙΠΊΠΙΟ οπιηία. 

Β Τεςιῖς Ζαέμδς, αἱ πια] ἀΐνε πιοάῖς, 
ΜΙδΟΓ4ΙΦ δµοβίἰὲβ ροςίθᾶ, θἱ 4ἱὐ086 ἱδ6Γαί. 
Ῥαμροι ορυἱοιίε γούδ(τυς, Ιάυειη εσρίαὶ, 

Αἰάμθ ἰδίὰ Φιηίο ἀῑσία 46 οΘΗΦΙΙ Ηλ! 
Ας οοπιἰμσπιῖδ ρουἰοσγῖ6 6Γφέυς5 δρυ 
Εχοιιρία αμα όχι Σειῤρείυηί, οἱ υγ 408. 
Ει ὑαγυστῖδ μα «να ν]γιυ 1 Γμἱ:. 
Ουοἱ µοδίτα νέγο, ϱΜαηέλαι16, Ἰήο ρογςετῖῶετο 
Οµῖά οσἱ Ι6ςθδ56, εἶάγα οὐ! δἱρί οι υς ἳ 
]φο ογαἁἰίω γουυὰ δἰωί ἱγαρωθία : 
ε ὔιμπες Ἠδύςπας νευἰγῖς {ρ56 οοη/ἵπο. ) 
Εδι ιια1αιο ἀθηὶ δοἱυθ ἀεεερΗ ΙΠΑΠΙΕΩΙΟΡ. 
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Ἐν πλησμονῇ τοι Κύπρις, ἓν πεινῶσ: δ οὗ. 
Ἡαχεῖα γαστὴρ λεπτὸν οὐ τίχτει νόον. 

590 Πληρῶσαι δέῤῥιν χηρίων ἢ τ) ἀλφίτων, 
Ωὐδὸν διοίσει ταῦτα γαστρὸς ἐν μυχοῖς. 
Πίθῳ δ᾽ ἐπαντλεῖν ἐχρέοντι, τίς χάρις ; 
Γαστὴρ δ' ἄναλτος εὗρε χαὶ νεῶν δρόμους" 
Ὕλλλους δ' ἐπ᾿ ἄλλοις ἑμμανεῖς ἑξώπλισεν. 

50ύ "Απαντα δ ἔρπειν εἰς βυθὸν τὰ τίμια 
τῶν γαστριµάργων σἵτα, μὴ δὲ οἵτ ἔτι 
Τῶν εὐτελεστάτων, λέδητος ἐξ ἑνὸς, 

Ὀρθῶς λέγει που Κερχιδᾶς ὁ φίλτατος, 

Τέλος τρυφώντων, αὐτὸς ἐσθίων ἅλας, 

000 Αὐτῆς τρυφΏς ἴθ᾽ ἁλμυρὸν χαταπτύω». 
Ἑϊς δ' οὐχ ἐπαινεῖ τὸν τρυφῶντι τῷ νέῳ 

5. αΠΕΟΟΘΜΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΝΙΝΟΝ ΗΙΡΕΗΕ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΘΙΟΑ. 

Α Φῄσαντα’ « Παῦσαι προστιθείς σου ταῖς πέδαις, 

Ἐξαγριῶν τε τὸ σπαράσσον θηρίον. » 
Κάχεῖνο δ οἷον Στωιχῶν τῶν φιλτάτιοων; 

605 Ὡς ἄλλος ἅλλῳ σαρχίῳ τις προσλαλῶν» 
ε Τἰ σοι χρεωστῶ, φησὶν, ἅθλιον δέρος: 

Φαγεῖν; µέγιστον, ἄρτος ἑνδεῶς δοθείς. 

Πιεῖν; ὕδωρ σοι δώσοµεν, χαὶ ὀξίνην. 

Ο0ὐ ταῦτά μ’ αἰτεῖς τὰ τρυφῖς δὲ χαὶ αόρου, 
610 Κρυσταλλίνων τε ἀθρότητ ἐχπωμάτων. 
Δίαν ἑτοίμως δώσομέν Υ’, ἀλλ' ἁγχόνην. » 
Ταῦτ᾽ οὐκ ἀμείνω τῶν πάλαι βλαχκευµάτων 
Σαρδαναπάλου τοῦ Νίνου, ὃς ὤν ποτε 

Πλούστῳ τε λαμπρὸς χαὶ τρυφῇ διεφθορὼς, 
6/5 Ἐδαύλεθ' αὑτῷ χαὶ γεράνου μηχίατερον 

ιό. 

Ἰη φαθἱεἰαέο (γΡρεὶΝ, αἳ που ἱπ οδυγἰομίυις. 
Ρἰηρυΐθ γεηίες βυβΗἱ1οΠ1 6ΕΗΏΡΙΙΠΙ ΠΟη ῥατΜ. 
590 Μείἰο αυίεπΏ ρε]ίθω 1ρί6γθ, 2η [α1ἱη3, 
ΝΙΗΙΙ Ώαο ἀἰβογυμί η νοπισῖς ρεμοίγα[ίδις. 
υοΙίο ἱπίαπάεγο ἀῑΠιιθιί αυἷά Ίάναι ὖ 
γεπίογ ἱποχρ]ευλὲἱ5 Ἰπνοιίέ οίίαιὴ µανίαηι ευὔδυς., 
ΑΙιοφβηιιο ἵη αἶίυς [ατοπίσς ατπιαν]ί. 
δοὺ Ρνοϊἱοβὶδδίπιος φµ0βᾳ:ἱ9 οἱθοβ, ιυἱ ἱγγορβοΓγο 
η ρυτρ]έθτο Ἰεἐάο η, Ώοῃ ]851 οἱμοβ 6556 
γαἱ νἱ{δδίπιος, ιιπἱέο οχ Ιεὺεία, 
Εεοίο ἀῑχίί αἰοιυὶ ἱερίάϊδείπιας (ργοίάας, 
Εἰμθι ἱυχιγίοδοτυπῃ, {ρ8ο φαἱο γἱοέίδιις, 
600 Ας ἱρείις ᾖυχυγία) «αἱθδιιθηία ΓΘΡΡΙΘΗΦ. : 
Ομἱς που αμάσγεί θυΠ), αἱ ]ανοηί ἠαχασίε ἀἰιοιὲ 
δισὶι : « Ώεεῖηο ἐιιἱς 24/1ουσο οοπιροἶδις, 
Αο Ώδἱυβ1η (αμἰαίθιη ἱγρίίαγς. » 

Π]μά νογο φυαἰε ο8ί ]ουμάἰφείπογιιι διοἱοογιι Ἱ 
605 (Θαγποιη φιἱ8 αἱοφυθης υἱ αἰίαφ αἰέμι : 
ε Ου ευϊ ἀ4εῦθο, ἐμφυ]έ, Πίδογα ου(181 
ὀῦυπι } ηιαχίπιυη ἁυππι ὁ8ί ραβίς Ραγος ἁαίιις 
Ῥοϊιυπι 7 αφ άαπι Ε0ἱ ἀθθίνωις οἱ Δοθίυη). 
ΔΙ ποη ος γο οἱς, δ8οἆ ἀθ]ίοῖὰο οἱ νδἱ]οεἰαίοιυ 
610 Ει ογγρἰα[ήμορμιη ροουἱογυπι εἱοραμίλπι. 
1 νεπιὶδεδίπιο ἀαὐίπιας, οδὰ Γοδῖοπι. » 
ΑπΙΟΙ νο πηε[ίογὰ βυΠί, µς) αμίίαυα Ἰηχυσίες 
δαγάαρδρα]ἰ α Νίπο Ργοριηδεἰ, αἱ οι «8δοί 
Ὀιν]ίς αρἰεπάἰἀως, οἱ (οἱἰοί οοττυρἰις, 
615 Οριαδαί αἱ οἱδὶ οἱίαιη ρτιε Ιουρίας 

558 Ἐν π.Ἰησμονῇ τοι. Τι Οοἱβί. εἰ Ὑαι. Μον. 
ἀαδο ἱη ουὐ]ι. πλησμονήταις, 
κ, Παχεῖα. Ἱία [6υὺ ᾗ[Γὰ Ο8ΡΠΙ. ΧΣΣΙΙΙ, νοιδ. 

πρῶσαι... ἢ ς’. δίο Ιδβοπάνπι, οἱ Ιίὰ ἶο- 
βίος νἰἀεπίυς ΒΗΙΙ. οἱ ἔουν. Εάῑῑ. πληροῦται... εἴτ. 

ο 592 Ἐπανταεῖν. Βεηοάϊοι]πὶ πια] αμτίτε, ΡΤο 
ἠήμνάετε, ᾳιιοὰ θεηκυέ ἀἰτθοίο τοραρπαἰ. Οκμλὺ. 
Ι 50ὁ Πεῶν. Οοἶ9]. νέον δρόµαν, πουΜηι οµΓΕΚΗ1. 9ἱο 
Εεὐν. 

ὦ9δ Λέχει. Οοἱεί. λέγων. 

0) "Αίας. (οἱε]. ἆα. . 
600 Αὐτῆς τρυφῆς ἔθ᾽. ΟοἶκΙ. τρυφΏς τε αὐτῆς, 
6032 Ταϊς πέδαις. ἴἰα Οοἱςι. Βάῑε. τὰς πέδας. 
609 Οὐ ταῦτα μ᾿ αἰτεῖς. (0ἱ8Ι. οὐ ταῦτα ἀπαιτεῖς. 
611 Αα.) ἀγχόγην». Υἱάς Ἱηίγα Πν  ςεσοῖ. ἰ 

Ῥοδιη. Ι.ΣΧΣΙ, ν. 9δ, οἱο., υυἱ ἀτορουῖς οαάσ. 
οᾳιιεπάὶ [ογ/ηαῦ! αδιμαέ. 
Ὄ.5 Σαρδαναπἀ.λου. Ἠφο Αγικιοϊὶεῖος µου ὅ9ι- 

ἀβηαρδίο, ϱεά Ρ)ἡἱοχεῃὶ επ ρι]ε. 
615 Μηκχίστερον. Οοἱδὶ. οἳ Ὑάϊ. μηχέστερον. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Μι γεηίτο Ρἰοπο Ογρεία 688, 100 νη (116. 
η υιέεηι οὐοφυς νθιίθ μιά πιθπέεπι ραβὶ:. 
γεηίγοι {αγἱ]α, πηθἰ]ο το] ἁα]οί ας, 
ἵη τειτῖ6 ἰπιο ἀῑῆοτοι Ργουθυς πἰ[ή]. 
(340 ε[βμεηιέ φυἱά ]αναί ἰο ἐμ[ηηήετο ᾗ 
Αἱ {αγς0 γδυίος πανίῦας οµσδπῃ ἀθάίε, 
Ποπιἱιθδφυ ταὐἑἀο Ματίθ οοιηπιἰςἰὲ {ΘΓιις. 
Ουπςίαδη 9 ἵη ἱπιασι ρυγρίίεπῃ ἰα)ὴ ὀαρος, 
(μαγας ϱιοβίθ, ΠΟΠ ἀμροβ (3ΠιΘΗ ρῃο. 
αεῦειο το] αυορία!η οχ γἱδαίφιο, 
Ὠἱσίί ρευ[εοιο Οεγοίάας θείο αἀαιοάωην, 
Γιποιη Ἠθ]ήοπυπα, οὔπω θ4ἱ9 {ρεο νἰνογοί, 

ο άχυΠ ϱΟΗ6ΡΙΘΗς, δλἱδυπ νου. 
η ργοβαςὶ!, ἀθΏ]ίο ααοὰ αχ 

Ώ Ουιαπάοφυθ ἀῑχιί φιι]δρίδνη: « Νο αιἰπημοαν 
γηοία (υ8, 6ΈνΝ ΑΠ οἱ ο ΑΡ) αδδιυς. 
θιιαίο αυίειν εἰ μυ, οὗ δοµΗ «Γή ε αἰλοφιοδ: 
Φἰοίους, μέ αἰίου αἰίογυιῃ, αχ : ε Ἑυ] 
Οι, πιίδεεα ρε[]ς, ἀθὺυο Τ ο ὲξ μα ἶδαι 
Αὐιμάθ ραπἱς [τυρί οδὲ. Ῥοέιὴ ῥυῖν 3 
Αη 41η αυἱ αοεέυπῃ ἀδυἱωιως, αἱ ρε] θλεἷιι. 
Αι ἰδία [ονίθ ποῦ ροί]δ, νδΓµηι ὀαρος 
Εµαἱας Ραἱαίο, ρου] οἱ ὀῑιίο15 πιογὶ ἳ 
Νου ἰδία, Γοδιίη) δε Ευἱ 11ος ἀθὺῦυ. 
Νοιπθ ἰδία Ιοηβο γα [ἐγομόα χι 
ο2γήαιαρα!ἰ, νρἰεπάἰόυως5 αἱ οοΡρί]6 
Ορυ, ππἰοιιρ ρογάίτας ασια, βσιιθ 
ορια α! ο55ὲ0 Ίος υ6 συ 0/5 ί, 



Καὶ τοῦτ' ἄχοντες, δόγματος θείου χάριν’ 

τλς 5ΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙ/Α. 
Λαιμὸν γενέσθαι, ἡδονῆς μαχρᾶς χάριν ; 
"Ὢ θεῖε Δαθὶδ, σοὶ δὲ διφῶντι φρέαρ 
Γης ἀλλοφύλων καὶ ποτὸν χρατούμενον, 
Ἐπεὶ δι) αἱμάτων τε χαὶ μάχης τινὲς 

630 Ὑπηρετοῦντη τῷ πόθῳ, χερσὶν λαθὼν 
ἝἜσπεισας ὕδωρ' οὐ γὰρ ἓξ ἀλλοτρίων 
Καχῶν ἑδέξω τὸν σὺν ἐκπλῆσχι πόθον. 
Εἰ δ' ἀγγέλων τις ἄρτος, ἡ Λόγου τροφὴ 
{Απώματον φύὺσεν γὰρ οὐ σῶμα τρέφει), 
625 "Οσοι παρ' ἡμῖν ἀγγέλων ζῶσιν βίον, 
Σπινθῆρσι μιχροῖς τοῦ βίου κρατούμενοι | 

Τρ 
Α Τροςἃς ἄγενυστοι ἡμέφας χαὶ πλείονας 

Διηλῦον, ὥσπερ σωμάτων ἐλεύθεροι, 

Ηυρὸς δ᾽ ἀπειλὴν, χαὶ λεόντων χάσµατα 
Ἴνεγκαν, ὥστε μὴ βέθηλον ἐν ξένη 
655 Τροφὴν προσέσθαι βαρθάρων προστάγµατι, 
Ἂφ' οὗ δὲ Χριστῷ συμπλαχεὶς ὁ δυσμενὶς. 
Απῆλθε, σαρχὸς εὐγενοῦς ἠττημένος,. 
Ἐκ τετταράκοντ ἀσιτίας νυχθηµέρων, 
Ὡς μᾶλλον αἰσχύνοιτο τῆς πεἰρας σφαλεὶς, 

640 Νόμος προΏλθε τῆς φίλης χαχώσεως 
Ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ὢ σοφοῦ παλαίσµατος ! 

Καὶ τῶν ἀναίμων ἐνθέων τε θυμάτων, 
“Α πᾶς ὁ χόσµος χαλλιερεῖ τῷ Δεσπότῃ, 
Θύοντες, οὗ µόσχους τετῷ πάλαι νόμῳ, 
615 0ὐδ' ἄρνας, οὐδ' ἔξωθεν εἰσφοράν τινα 

Δεῖ γὰρ δεδέσθαι. μέχρις ἐχλύσῃ θεός. 
᾿Ἑω τὰ βίδλων καὶ τὰ τῶν πάλαι λέγειν. 

(600 "Όσοι καθάρσει σωμάτων θεούµενοι, 

Οσταγ ατοίῆτ, ιο βγο]ἰχίου 6886ἱ νοἱιρίας Ἰ 
ϱ ἀῑτίπο ")λλνί, ουπι φἱδηίο ἰο,- α ρυίριηι 
Τοεγγ ΓΗ λ/πογιΠ) οἱ ροξι Ρθγνθη Μι! εβςοί, κ 

-ᾱμ,] Ουία ρ6Γ βδρυϊποιη οἱ ΡΙΡΠΔΗΙ πολ] 
020 ΜΙη.ίγανογαί ἀθβίάρτίο 1ο, πιαηὶΌιις ΔοθθρίΔΗΙ 
11 υαςίϊ α4ὐ1Πί : ποη θηἱπι [ογοῦαθ ΔἱίογυΙὴ 
Γπουπιπιοςο φἰήπι (μη οχρἰοτἰ. 
ου οἱ απβείογαη ραπίς ᾳαἱάαπι θδὲ, πεπιρο Ὑοτὺὶ οἶδιιφ ἕ ορια επίπι ΩΔἴΗΓΑΗΙ ΠΟΠ 3Ηέ ουγρυγα!ἰς εἴρας), 
20 Ομὰ1ὰ πιυ]εί αριιἀἁ Πο ΛηφρΙογΙπα γἰίαῃι ἀποιηί, 

Ραγνίς γἱίᾷ φοἰπείἡἰς οοηδἰ»ίθηἰος | 
Ἰάᾳμε που Ιλοπίος, θεά ργορίεν ἀῑνίπιπι φοογαίι : 
Ὑιποίμπι οηΐπι 6556 οΡοΓί6έ, ἆοπθο Όθις βοἱναι. 

ΜΙίιο φᾶογῷ Ἠϊθίογίο οἱ γείθγτυηι οσεπιρία. 
650 Οµιοἰᾳιοί οοτροσυπ] οχριτραἱἰοηθ ἀῑί [αοιί, 
ἐίροτυι ]ε]ιπὶ ρἱαγος ἀῑος 
Ἑναάαχογμηὲ, φυμαςὶ α εοτροτί δις Πωουί 6β6οηἱ . 
Ιπηϊδᾳα6 πηἶπας οἱ ορ οΥ4 
ὑοιιι]εγυηέ, πο ΡΓΟ[ΑΠΙΗΑ η αἰίθηα ἵδγτα 
ὑὅο Οἱρυπι ουπιθγοῦἱ 011 νάνο ρηεθρίο, 
Εκ 4ο ἀὐἴεπῃ ουπῃ ΟΠεὶδίο [μοίαξως ἱμίπι,ουφ | 
Αυθοθβεῖῖ, 4 63ΓΠ6 πουἰ νίοιυς, 
Ου Ρες ἀῑθΒ οἱ ποοϊε5 φᾳααἀναρίηία μἰὶ ριβίανογας, 
Ὀἱ οιιπι ριιάοτο πιαρίς ἱπαρίς (εΠιαΠιεη:ἰ 
640 Ῥνού]έ Ίες νοἱυπίαγία οοτροςίς α{Πἱοἰαιἰοηί5 
η οργιαμη]μ/ ια, ο δαρίοπίθην Μαοέαπη { 
Κι ἱπεγιπίαγυπι 30 ἀῑνίπαγυπι νἰομπηαγυπι, 

«3 θυας ἰοἱυφ οευἱς ππιηοίαί Ὀοπ]ίπο , 
Ὀδοτ]ῃραῃίθς, πο γἱμίοβ, υἱ ἱη αβίῖσαια Ίθμε, | 
645 Νεο ατἱοίθθ, ηθιμο οτιγηδθους αἰἰφα αι οὗ Ια0ἱοῃοθίΗ 

611 Σοὶ δὲ διγῶντι, οἱο. (πι εἰ(ἶγει εἰ ορίατεςε ἀἱρτιπι ασ ποειἶπηι ]ε]ωπίκ η. 
80Μαην οἰδίεγπα Βειεει, τς οεοµραδαπι ΡΙΗ- 
[ει ἱπὶ. εἰ Ροίδηι ρεπεε {6 Παθετοε, θἱο. 

015 Βαρθάρων. Οοἱδί. βαρδάρῳ. 
058 Ἐκ τειταρἀκοντ ἁσιτίας. Ρετ ηκαάταρϊπία 

059 Σα.λείς. Τεπίαἰοπὶς ερε [γιδίγαίνπι. 
011 Ἐν τοῖς ἀγῶσυ. ΠΠ εεγιαπεἰπίθως. Νου Ππ)δί9 

Πειν. π ρἰειαιὶς οπετοὴῖ. 
641 Τῷ πάλαι. [ία Οοἱδί. Ἐάῑί. τῶν. 

ΜΕΤΗΙΘΟΑ ΥΕΠΟΙΟ. 

Όι πο νο]αρίαφ Παοτοξ ἱραῖ (απι οἶ(ο 7 
ἆ6βρῶς, 964 ἔξΗ, 6ΙΗ1Α δἰείτες, αἴηιιο Αη ἴιη 
Ες αργο ΝαΏεγεβ Βοβιίυπα, ααοπίαπι Ἠαυά β1ηθ' 
6τυοτο (ΦύήθΠι Ε0ἱ6Γδξ παμο ΜΙΙΓΠΙΑ, ο0θθυφαδης- 
(ωρἰάἰιδίῖ τορῖα, Ιαἱἱοειη θἰλεέπη : 
Πα ςεὶ, οἱ ελάὰ μέσα Ραγία ΠΙαἱθ. 
Εχρίετο γοια ναγ]έις 68, δἰέῖπι οἱ έαπι. 
Οιιυά οἱ αηρεἰογΏ ραπὶς οςι Ὑοτοί σἶοιις 
Ναπὶ «ΆΓΠΘ ΥΔΟΙΙΔ8 ΠΟΠ ΦΗ! πιοηιοῦ 68γ0), ο 
1 πιεἱ αριἀ η08 αηροῖί νέοι οσ]φαοί, 

ο, Τεμιδσηις γω» ρἰρίίιιδ ἑλπίυιὴ ἔγαδυμε : 
Νεο ἰά ἠυθηίος, 9ρά οἱ αἱ Ίυθβα οχρίοε({. 
Ὑηοίυπι 9696 οροτίοί, α9φᾳμ6 4υσι φοΐναι 

Ληέίαυα αἱίσο, αἴἴΦαυε εοππιδπιογα6 ηνγὶ’ 
(ὠἱετνα αααμία, οοΓρογυ!η Ρυγβαπήηθ 

Β Ὀινίπα [αοία, ἠαχοςίί που]ιος ἀίεβ' 
Ιπιρᾶδί1 , 8η 1 ᾶπυ 6ΟΓΡΟΓό οΠ]ηΙΠΟ 68Γ6Π6 : 
λ]ηςς εἰ ἱρηίβ, 0/44 16 ΙδοΏΜΗ1 ιογγίάα 
Τιηεσῖε, Ργο[απἱθ οχί6Γὰ 1η έθγζ8 οἴδίε 
Νο τεροθγείας, βαγυαγὶ Ίτιδςι ἱπιρί]. | 

| Οµγὶκίο αἱ ος ϱὐο Βἰγρὶίυς ἰοδ9 ρΓοἱἱο 
α. αλ]! νους α ύ.γηο {ηο]γία, 

.., ἀἱου ηυοίευ ερειαῖ, 
Κα σἡ ῥενηὴ ΠΗΒΙµΗΩ Ἀηρετο., 

υπὶο᾽ 
µιάσπαη ρυρπᾶ. πεις { 

, θἱ δ4ΠΟΙἠΣΦΙΙΠΦΡ, 
Ἰνθυθο Ἱιωπιοὶαί , 
"η ΔΡἱοίοιη, ἀυί οχίΘΓΔΠΙ 
ἠθΗΔΠΟ Ίαιιά θ9ἱἷρ 

9 



127 5.6ΠΕύΟΒΙ ΤΗΕΟΙ, 

Τῶν οὐ τελείων (πᾶν γὰρ ἄλογον ἐνδεξς), 
Λὐτοὶ δ) ἑαυτῶν τῆξιν ἐμμέτρῳ τροφῇ, 

Τὸ μὴ τρυφᾷν τρυφῶντες, ὢ ξένης τρυφῖΏς! 
Ναοὺς χαθαίρειν τῷ θεῷ πειρώμενοι, 
650 ᾽Αγρυπνίαις τε παννύχοις θ) ὑμνῳδῖαις, 
Ἐχδημίαις τε τοῦ νοὺς πρὸς νοῦν µέγαν, 
Ζῶντες τοσοῦτον ἓν σχιαῖς χαὶ φάσμασιν 

Ὅσον τὰ κρυπτὰ τοῖς ὁοωμένοις λαθεῖν. 

Ἐντεῦθεν οἱ μὲν δέσµιον σαρχὺὸς πάχος 

. ΟΔΛΗΝΙΝΟΝ ΗΙΡΕΒ |. ΤΗΙΕΟΙΟΕΙΕΑ. 

Α 000 Τὴν θτριώδη τοῦ φυγεῖν ἁμαρτίαν, 
Λὐτοὺς ἔδωχαν , ἔχφυλον ζῶντες βίον, 

1οῦθ) ὃ βλέπευσι χόσμον εἰδότες µόνον. 

Σάχχῳ τις ἄλλος, χαὶ σποδῷ., χαὶ δαχρύοις 
Ε"λχυσεν οἶχτον, χαὶ χαµευνίας τ.όνῳ, 
6605 Στάσει τε νυχτῶν ἡμερῶν τε πλειόνων, 
Μτνῶν τε , τούτου μεῖζον » εἰ δ᾽ εἴποιμ' τὸν, 
"Απιστον οἶμαι, πλὴν ἐμοὶ πιστὸν λίαν, 

σοι τ᾽ ἑπόπται τῶν φίλων τοῦ θαύματος. 
650 θέντες σιδήρῳ, τὺν χόρον χατέσθεσαν; 

0ἱ δὲ ζόφῳ τε χαὶ στενοῖς οἰχήμασιν 
ὴ ῥήγμασι χλεισθέντες ἀγρίων πετρῶν, 

Πλάδην ἐπέσχον τῶν πλάνων αἱσθήσεων. 
"Άλλοι δ' ἑρημίαις τε χαὶ θηρῶν νάπαις, 

Π[στις γὰρ ἑστήλωσε χαὶ φόδος Θεοῦ, 

670 Τὸν νοῦν πρόωρον ἁρπάσας τῶν σωμάτων, 
Ξένων δ᾽ ἀχούσῃ χαὶ ποτοῦ χαὶ σιτίων ” 
Ὄψον., σποδόν τε καὶ δάχρυον µεμιγμµένον, 

Ἄναρτον, ὡς ἄνυδρον οἱ δ' ἄλλοι βίον. 

Πλιά ρεγ[θοίαπη (ἱπιρετίδοέαπι οπίπι αυαἱάᾳαῖά γαιοπῖς οχροίς), 
δρ ἱροί διαπὶ ἱρεογαιῃ 46ππεπθο οἱ νο (0ο [οἱἴθηθιμ, 
Ὠοἱἱοίί8 «Ἀγεγο ῥΓο ἀθιίοἰίβ ᾖαῦθηίοϐ, ϱ ηυνας ἀθίίοίλᾳ ! 
Τοιπρ]« Ώ6ο εχριγσατο ηἰἰοπίος, 
050 Υἱρίμΐ6, ποοίιιγηϊϐ ρναΊπιογυπι οδηἵους , 
Αο ΙηεΠΙίδ 34 ΠΙΑΡΠΔΠΙ πιομηίθπα πργαοπίθις, 
Εαΐρπις ἵπ ωρες οἱ ἱμιαρίπίθιις νἰνοιίος, 
Θυὐλίεηυς αράϊία αχ 8, Ύὐῶ» νἱάθπιας, ρογειρἰαηέ. 

Ηίπο αἲἲῖ νποίαπι οογροξῖς πποῖοπι 
ϐ6ύὺ δυὺ [6γγο ἰθπεπίες, ουρἰἀἰίαίδπηα οσθιηχθεμηί : 
ΑΙ αυίθπῃ μεπευτίς οἱ αηριικί] ια υιαἑοπί ους, 
Αι Πβοιτίφ Ἰηεἰιισὶ δἱἱνοθίτίυπη ροίγαγυη 
[.4ὔῦεπῃ τερερδδογιιηί ποσἰογυΠη δθηβυαΠ). 

ζἆμιθ ΛΙ! αμἱοπι ἀθεογίίς οἱ [οταγαπι ρα[είυας, 
6υ Όιϊ [ετίπαπι [αρογεηἱ Ροοραίυσι, 

5οἱρ508 ἱγαἱάρτυηί, γἱίαμι ΠΟΠ ἠΗΠιαηᾶπι ἀὐοθηίοδ. 
Ῥγφιίου ἰά φιιοά νἰἀθιέ, η] αχ πιυμόο οοσηΐέυι ἠαὐθμίοθ. 
Αἱὶάς 64050, οἱ οἱπετο, οἱ Ιαογγηιίθ 
Μιεογαίίοµαπι πιονὶί εἰ οἰιαπιοιηϊος 1409056, 
665 Ει πιυἱίαγήπι Ποσο 4ο ἀΐθγμπι βἰλί1οηθ, 
Ει πθησίαπι, φυοά πια]ς οδί ; ηιιοά οἱ ἀϊχετο ΑΠΠΟΤΗΙΣ, 
Ἱποτοά]υϊίο ἰἀ οεῖε, ορίπος, αξ 1] να]άθ εγού1λ!θ., 
Ἡδηιιο αιπὶοῖς, ααἱομπ(αο πιὶγαου]ἰ βροοίκιογες Γαογιπ!. 
Εἰδοπι επίπῃ 1]]ο8 οἱ Ὀδἱ πηοῖιις ᾳααςὶ οἱρρο8 Εχεγαί, 
670 Μεπιοπι απίο ἰδιπρας αὐδίγα]ιοης εοτροτίυ5. 
Πηιιδ]έαίος ιά] οἱ ροῖι5 οἱ οἴρος: 
Ῥτο οὐφοπίο οἱπογοίιη επι ]ογγπιὶθ πηἰδίήπη , 
δἱΠ6 ραπο, απθηιαὐιποά ση) οἱ αἰἰ] 8Ίηθ αφυᾶ. 

6040 Τῶν ο) τε.]είων, Ευγπι φΚά ΜΟΝ δῖΠί Ρρετ- 
εεία. 

ϐ47 Αὐτοὶ δ' ἑαυτῶν. Ιὰ οδί, ἡρεί εΙΚΙΙ εοΓρε 
ἱποάία, εἰθὶ ρατεἰϊαίε αὐομπιοιίας. ἰαβε[αςιἐΙ!65. 

655 Ὅσον τὰ κρυπτά. θιιαίεπις ο γεὺιις φεηικὶ- 
δΗἱὅμς αά γερµπι ἱηκεηείθέ[ί εἰ ργοϊμάε αὐάίαγκηι 
οοσΗΠΙΟΠΕΝὲ οαἰεαμί α251/θετο. 
65 Σιδήρῳ. Ιϊα Ὑαι. Εάῑι. σιδήραν. Εεγτο οἱη- 

εἰθμίθΦ εαγπεηι. 
061 "Εκφυ.]ον ζῶντες βίον. Αὐ οπιέ Ποηείπνηε 

οοΙΗΠΙΕΓΕΙΟ Ὀἱίαηι αθθιιέεε ἴία ΤθιΜοίαε, μί, γα 6’ δΕΗὲ 

(ογτα ΡατιἰσμίαΙι ἵπ φμο ἀερκκέ, ΠΜΙ{ιεηε α[ἴππι αφ. 
δεαπέ ΜΗ ΝΠά ΠΟ. . -. 

066 Μηνῶν τε, τούτου μεῖζον ' εἵ δ εἴπομ 
ἑτῶν., Ίια Οοἱβί. οἱ γαι. ΒΕάΐί. μηνῶν τὸ μεῖζον. 
δὲ εἴποιμι χρόνων. | 

607 ες Ἡν Οοἱ,]. οἱ Ται. ΕάῑΙ. εἵναι. 
67! Ξένων δ'. Πα Οοἱδὶ. Εάῑι. ξένον δ'. Τειταε 

ἰδί6 οἱ ἀιο αυἱ Ργοσίπιο δεφαηέις, η ἆμοῦας οοἑἑ-, 
μος νίάῑι ΒΙΠΙ., ἀθθιπί, νεο Δά δεηδµπη ΠΙάΡπΟΡεε 
αυονο ἱροί νἱάοηιις. 
τὸ ο δ᾽ ἅ 1.1οι. (οἱκὶ. ἄλλον. Τδί. ἄλλων. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

(Γογί[εειίοπθ Π8Π οαγοπί Ότιία οπιπἰα) 
ού ηυἶδηιο (ραπ οογροςΐς : Ρτο Ίυχα αῦσηφ 
Ο.γειο Ια116 ἀαρίοις, ο ἠάχμη ον | 
Ῥυγρατο ἐεπιρί]η ουάυἱο πἰίοπς ευ, 
Τοιᾶς ἱῃ Ἠγπιηῖς ἁπι νἱβὶ! ποσιος αρίε, 
Δο πΠπρηίο μα σας. ποργωί ο μηθηίοιη, Ἰαςέοιιις 
Ὕΐνεις ἵπ αριορίς ἰθγίδιις, θἱ δρυοἑγίς, Ροῖ |εο, 
ους οθγηὶὲ οοι]μς, σαρίαί υἱ 109 αὐθίίας. 

Ηίπο Ρραγς , οαἰεμἰβ οηγρυς αθίτίηροις δυυη, 
Εχσιησίί οίππεπι [υπά]έας Ροίαἱαμίαι. 
ῥατς ἠοππίθας ατοιῖθ, φ446ᾳ.9 οἱ πυπααη ν]άοί, 
γε] οἰαάβα ϱΗ0ύ8ΠΙ Γυρί6 Θχ68:9 ϱ3νο, 
Ὀδιπηυπῃ γοργθβδίε, αιιοά ναβὶ 56Ώδιις [ομηέ. 
1μασα δυίὰ, «108 οἱ ἠμοοἰμηὶ δαἱέις [δαν 

ο 

Β Φοείας τἱ (εγίπιπ Γαρογοί, αιά ἰΓάο ρεάο 
Ρατς ροιΏ]έ6, αενὶ γαηδ]βοης πονυπι βδπιι5, 
Μυπάυπι βοΐθης Άοο , θυοά γιάεξ, ἰδρίηνυοι]ο - 
Ε6ὶ ουἰ οἰπίδφιο, 5α6οΒ οἱ, ου!ῃ Ἰογγηιίς. 
Ηιπιίφιιο οδρίυς δοιππς ἰηβεχίί Βουπε, 
Φ(λίίο οἱ ἀἱεγυϊη Ρἱ Πιο Γ απ) οἱ ΠΟΟΒΗΕΗΗ 
Ει πιοπείυπι εἰίαπι : δἰηυἱάθιὰ 4ΠΠΟΒΘ ἀΐχοτυ 
Νοπ ογειθί ἵπρεηθ ΑΡΙΟΝ : αξ ογθύαΠΙ ἔδυιοιι. 
Οπεἀεπίηιὲ ρδγίί6ς, ΙΠἱΓ8 Γ65 νἱδὰ μες Φιῤρυς. 
Εἰροῦαί 195 Βαπι Πά65, Ὠοί οἱ πιεῖδ, 
ΑπΙΙΗΜΙΩ αμίθ ἐθιηρυς αὐςιγᾶηθιδ 4 ουεροσο. 
Ηαυά υκἰίαίσπι ργαηάΊαπι απἱη πυάΐθς, 
Οἰποτί οἱεπίθς ἴογγιιαθ πιὶδία5 δἰιημ]. 
ᾧίωρ Ρ8Πο ουπί φηἶ νἱκογηῖ, Λη04 οὗ 51Π6. 



1 

΄Α µοι δοχοῦσι χαὶ φύσεως νιχᾷν νόμους, 
61ὺ Ζήλου φέροντος ἄχρις ἐἑχτόπων ὁδῶν. 

Τί ταῦτα; Τοῦ Λεὼ δὲ σὺ θαυμάζεις χόρας, 
Τὰς τῶν ᾿Αθηνῶν προσφαγείσας ἀσμένως, 
Μενοιχέως τε τὴν πρόθυµον εἰσφορὰν, 
θηβῶν ὑπερθανόντος ὡς σώσῃ πόλιν" 

6850 Κλεομθρότου τε τοῦ σοφοῦ τὸ τίµιον 
Π{δημ᾽ ἀφ᾽ ψους , ὡς ἀπέλθοι σώματος, 

Ἐπεὶ Πλάτωνος τῷ περὶ φυχῆς λόγῳ 

Πεισθεὶς , ἔρωτι λύσεως χατεσχέθη. 
Λέχεις Ἐπιχτήτου τε τὸ χλασθὲν σχέλος, 
6δ5 Πρὶν ἤ τι ῥῆξαι ῥῆμα δοῦλον τῆς βίας : 
Εἶναι γὰρ, εἶναι τ’ ἀνδρὸς , ὡς ἀχούομεν, 
1ὸ σῶμα δοῦλον , τὸν τρόπον δ᾽ ἐλεύθερον ' 

οι ο νωμ η) ΕΙ ν]ἁρπίιαγ παίαγῷ 
675 

ορθή ὐμἱάπαπι Όσο } Τι [9 
Πυθίου Ρτο ΑἰΠοηίς πιαςιλίας., 

5Ε:ΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΠΛΙΗΙΑ. σόι 

Λ Πτισμόν τ ἓν ὄλμῳ τῶν ᾿Αναξάρχου χερῶν, 
Ὡς οὗ παρόντος , καὶ χελεύοντος σφοὀρῶς 

050 Πτίσσειν τὸν αὑτοῦ θύλαχον , αὐτὸν Υὰρ µένειν 
"Απτιστον , ὅστις ἐστὶν, αὐχ ὀρώμενον ' 

Καὶ Σωκράτους τὸ χώνειον, φιλοτησίαν 
Ἐένην τοσοῦτον ἡδέως ἑσπωμένην, 

Σὺ ταῦτ' ἐπαινεῖς; καί τι χἀγὼ, πλὴν ὅσον 

095 Ἐν τοῖς ἀφύχτοις ἦταν ἀνδρεῖοι καχοῖς 
Τοῖς Υὰρ θέλουσιν οὐχ ὁρῶ σωτηρίαν. 

Ἐντεῦθεν ἐλθὲ πρὸς πάλην τὴν ἔνθεον ς 
Ἐμῶν ἀθλητῶν, χαί σε δινείτω φόδος, 

Τούτων ἀχούοντά τε χαὶ μεμνημένον " 

100 Οἷοις ὅσοις τε χινδύνοις ηὐξήσαμεν 

Χριστοῦ τὸ σεπτὸν χαὶ νέον µυστήριον, 

Ίβο δΗῥρειατα, 
εΓνοΓ6 εδφιθ αἱ Ἰηυθ]έλίας γἷας [εγοπίο. 

! αἠμαγαξ]ς ρυρίας, 

ΕΙ Μεπῳοϊὶ νο]ιπίατίαπ) ἀθνοίίοποπι 
Ῥτο ΤΠποῬίθ πιογιυΐ, υἱ υσ0θμη Φοτναγθί, 
680 Ε καρἰοηίἰς ΟΙδοπιῦτοιὶ ργοἱαγπι 
Ἑχ ΑΙίο θα[ίμπῃ, υἱ οο{ροΓθ αὐβοθήοτγοι, 
Ῥοβίθα αυαπι Ρἰαιοπίς 49 απίπια [ηγο 
Ρογου]θις, 4πιογο ἀἱρροίαι]οπίς οοττορίυβ οί. 
Ναγτας Ερὶοίοιί Γεαοίυπῃ «Γυ5, 4ΠἱθυάΠῃ 
685 Ὑοχ υἱία, ἀοίοσῖ γὶ οοβεπίθ, ογαπρογοί. 
Εγαι οηἱπι. ]ας ουρἱηῖς, ἱ ἀῑδοίηις, 
ΟΓΥΙΙΠΙ οοΓΡΙ8, ΠΠΟΓΘ86 ἀμέδιΠ ἱπρεπι]. 
(οπίιδαφ οἴίαπι η πιογιαγίο Απαχαγοί πιαης, 
Οιιααὶ 1] που αἀρςθοῖ ; πιο οπι /υμογοί γοπεπιεπίθς 
090 οιίυμπάἰ 16Ο ΗΠΙ δυΙΠΙ : 56 θΗἱΠΙ 1Π4ΠΟΤΟ 
Ππίαείαπι, υὲ αἱ οο]ΐ5, φιῖδ δἰί, ποη οεγηαίυΡ. 
δουγα(ἶς θἰἶαπ] οἰομίδίη, θ/υθ0ις ΠΙΙΓΑΠΙ 
Ρτορίἰπαιἰοησπι, ἔδίη ἱἰωοπίογ 4 56 ὨδΙβίΑΙΗ. 
Ηεο ει Ιαμάᾳ9 1 ἃς Ίρ9ο οἰίαπι Ιαυόο ; δ6ἆ (811ΘΗΠ 
695 Ίη πια]ἰ Ἰπον]ίαυἡ {ους [ογίος Γυοςο ; 
Νεαιε οηίπι φα[υέοη γοἱδη!ἶυιις γοἱοίαπη νἱάθο. 

Ἱ ΠΗίης ἴ6 ἱταπείοῦ α οργίαπιοη ἀἰγ]πίῃ 
ΑΙΙδίαΓΙΙΠ ΙΙδογί01, δι ουπίγομιἰροθ, 
Παωο αιάϊεης οἱ ἵη πιειποτίαπι ΓόνοσθῃὪ 
700 Οιιοῖ εξ αιιαη(18 ρογἰοιἰ{ς οὐνθαπάἰβ αιιχογίπιυ6 
Ονεῖφεὶ γεπογαδὶ]ᾳ 4ο πονυσι πιγδίθείαη!, 

674 Δοχοῦσι. Οοἱε]. δοχεῖ χα[. αἱ. ἐμοὶ δοχεῖ. 
075 ᾿Εχτόπων. Αά ἱπανάϊίίας µεφμε υἱέα ταἰίοπες, 

4ὐεοπας. ἐξεστραμμένων. Ηεδγο]... διά. 
677 Προσφαγείσας. Ιία Οοἱβὶ. εἰ αι. Τ,909, Ο:- 
οί (ας, ήσαν υΠΊΥΘΓΦΦΙΗ ᾳγαγἰδείηια [41ης 
ενατοῖί. (106 βίας γἱγριηου πιαοίαηύας (ραάλί!, 
φμοά μου µπαπ) ἀθρε]ιεηάο ΠΙογὺο γοιηθ (ή ογα. 
ουΙο οδίθηδίπι θ86δί. ἵπ ου] ὑοηο[ίοὶί ιοπποςί 1η 
μιοπυιπευίαΠι αῦ Αιθι]οηςίυις ογθοέυτη οδί, αὐο 
Γοε[οτίμπι αβροἰαρυηί. Εάῑ{. προσφιχείσας. 

6078 Μενοιχέως. Τἱά. ἰοπι. [, Ρας. 109. 
687 Τὸ σῶμα δοῦ.Ίον. Νου Ερὶοιείἰ ἱρείμς, αἱ ἱη- 

ιογργοϊιαίυγ Βἱ11υς, Εως βιιηἰ νογυ5, οοἱὶ 49 ἰ]]ο «]οία. 
99 φΦι]οτησίαν. ΡΗΙ]οιθθία οί, οί Βἰ ως, δπιίοα 

φυιοήαπι αά ὑἱρεπάνιη ἱηνίίαίο. Νοναπι αυἱεπῃ Ῥο- 
ογαιῖς Ρ]οίοθίαπι νοσαί, ϐ0 φιιοὰ Ῥουγαἱθς οἱσυίο» 
Ροευίιπι ἡρέιγυς ἀῑχίδδο [δγλίις : Ργορίπο ρµί- 
εἶιτο Ογὲἶσ, φιῖ φμἱάεπι η επι Γμθγηί {εἰδγΓιηυθ, 
υἱ βοηέ Της. 

090 Τοσοῦτον. Ἱέα (οἱδ]. ΕάῑΙ. τοσούτων. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ναίυτα Ίορος Ἰναυθαί αάνοιγβας [οου, 
2ε]ο [ογεμίθ Ῥζογευβ ηδιιδίαπ αἱ νναπη. 

ΟµΙόμαπι Όσο  [.οὶ ἐ Εἰίαρ ἰαιάς ονομίς., 
Φιιήειθ ηιι8’ ΡΓο ροµίε Οθοτορία ΠόςΘΙΙ ; 
5ος οΠεγεβίρπι ποη Ρίᾳτο μιοτίὶ ρεύο, 
ΤΙεμίφ αἱ υ16Π) υ0 ἀᾳταί, ΝδπΦεσιυ : 
οΙδοιηγοήπιφις, δρορίο αὐἱ, ἀσιπ «οΓροτο 
Ἐχιγε ροβίῖς , κο ἁναῑί Ργῶε6ρ8 ιιοοί, 
Ροδίφα!η Ῥ]αἱομίδ φιιορίαπη ἱπάνοίιβ Ηύτο, 
ΆΙποτε ππογεῖς οπρίιι5 εδί πΙρΙο {ε. 
τις [ραείυπῃ Ερίοιθίο Ἰπδρογ Π4ΓΓΑΘ Ρείιις, 
ο. γὶ ἀοϊοσῖφ ϱἀθγοί γεγῦιιπη 1πάθενιιδ. 
Απιφςο 4μεεγθολαί ία, θἱο ἀοοερίυς, 

ΨΟΓΥύΠΙ 0556 ουΓριιδ, [ἱυεγατη αἱ ἰωοπίθιι 6Η .11. 

Β Τις45 γοςσηβθ8 {1 ᾳυοµιιο ΑπαχαγοΒί πιβηιΙθ, 
Όι οἱ αὐ[ι]θσεί, παπιπφυο μίζοπι θΗἱη αογ]ίθς 
Τυηαἡ /αδεῦαί : φαἱρρε 56 Πἰφυι Ποπ 
Μοιιθγθ: Πθο ΘΗΙΙΗ , φιῖς δἷέ, οευ/ί9 οοπθρ!εἱ. 
Γαιήας οἰομίαπι Βοογαεῖς, ρλἱοερία 
Πμβο[1ίαμι, 4ἲ ἰ]ο ρδείοτο οχὐααδίαπη ἱπρίστο 
Τιμ ἰδία Ιαυάμς Ἱ Ιαιάδ δἱ 6ϱο; Ύδγυ 1η πηα](φο 
Οι ποµ ἀαυαίηγ ΓΗΚ6ΓΦ. ουμείαμίθς εγδηί ; 
Ναιπη 8ϱες οδἰυεῖς α» μὲ Ποεῖ. 

Ηίπο αἆ ραῖῶα σοῖῖσο 
Ρυρ]{απι. πχεης : 
.. ο... Ψ 
μαηί]σᾳσέ 

με] τος 



Τοι 

Οἱ τοῦ χαλςῖσθ᾽ ἑκςῖθεν ἠξιωμένοι. 
Πολλοὺς γὰρ ἡμῖν πολλάκις τε τοῦ φθόνου 
Ζέσαντος ἐχθροὺς χαὶ διύχτας τοῦ λόγου, 

705 Θυμὸν πνέοντας., θῆρας Πγριωμένους, 

Οὐ πὠποθ) ἡμεῖς εἴξαμεν χαιροῦ ῥοπαῖς. 
Ἁλλ’ εἴτι καὶ ῥάθυμον εἰρήνη προσῆν, 

Εί τις χαχὺς καὶ τἆλλα ὧν ἐτύγχανεν, 

Ἐνταῦθα πάντες ἑστομώθημεν θεῷ ’ 

110 Ζἠλῳ δὲ πυχνωθέντες ἐμπύρῳ , θράσος 

Ἐχθρῶν δεδέγµεθ', εὐχλεῶς ἠττώμενοι. 
Οὐδεὶς Υὰρ οὕτως ἠδέως σωτηρίαν 

Κομίζεθ', ὡς ἡμεῖς γε χινδύνους χαλούς. 
Τίς πῦρ, ξίφη, βάραθρα. λιμὸν , ἀγχόνην, 

115 θήρας φονῶντας, ὡς τρυφὴν ἑδέξατο; 

5. 6ΙΕαΟΠΗ ΤΗΡΟΙ. ΟΛΗΗΙΝύΝ ΗΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟσΙΟΑ. 

Α Στρεδλώματ’, ἑξαρθρώματ', ὁμμάτων αδέσεις, 
Ζέσεις , σπαραγμοὺς , χαὶ μελῶν λακχίαματα. 

Κρυμοὺς, βυθοὺς., ζόφους τε χαὶ χρηµνίαµατα, 
Χρόνου τε μακροῦ ποικίλην τραγῳδίαν ; 

Ἴ320 Ὁ καὶ χαχῶν χείριστον, εἶδόσι φράσω” 
Ἡ μὲν γὰρ ἀχμὴ τοῦ χαχοῦ, λύσις φόδου. 
Τὸ προσδοχᾷν δ᾽ ἀεί τι, πάσχειν ἔστ᾽ ἀεὶ, 

Θνῄσχειν τε πολλοὺς ἀνθ᾽ ἑνὸς πιχροὺς µόρους. 

. Ἐῶ λέγειν φυγάς τε χαὶ τὰς χρημάτων 

725 ᾽Αλλοτριώσεις, χαὶ τὸ ταῦτ ἓν ὄψεσιν 
Ανδρῶν , γυναιχῶν, ἠλίχων, τέχνων, φίλο», 

Πάσχειν, ἃ χάµπτει χαὶ τὸν ἀλχιμώτατον. 
Καὶ ταῦθ' ὑπὲρ τοῦ; συλλαθῆς ἴσως μιᾶς- 
Τἱ τοῦτό φημι συλλαδθης; χαὶ νεύµατος 

Οἱ αὐ 60 ΠΟΠΊΘΗ, 41ο αρρο]α ήν, οοιιβεου1{ διΙΙ19. 
Ναπι ουΙΏ υΜ]έος μουῖν αὐ δαρ8 ἱηνλέὴ 
Ιμοσηάϊὶςσοί ἱἱμιίοος οἱ Ρρυγςουιιίοτες ἀοζιήμσ, 
105 Ίγαιῃ δρἰγληίσβ, ὑε[ίμας εΠεγαίας, 
Νυπηυδίν οΕρδίιῖ5 ἑοπιρογυίὴ Ποιος. 
ορθά δἱ ουἱὰ µοερ]ὶροηί]ς ῥιικχ μας, 
Αυὶ οἱ φυἱβ αἰἰαμάο στις Γἱ:, 
Ηἰο οπ1ηος οὐ 0ναἰἱ βύ μι Όσο, 
710 Φιιάίοιας αγάθιὶ ἑοπκο]ι αἲἰ, ἠωροίμν. 
Ηοβιίυτῃ ουεερίιωι15, ργεἰαςὸ νἱοι]. 
Νοφιιθ δμίῶι φιιίδαιαῦὶ ας νους ςα]υίοιῃ. 
Λοεὶρίί, 0411 108 ρ) (Τὰ ρορίο]δ. 
θυἱς ἱρμδμι, ϱἰλάίυΒ, αι λίίνγα, [αµ16δ10 ΓΟδΙΕΗΙ, 
115 Βοϊίιας ογοίον. τί ἀο]ίσίαφ φιθοερίί Ἱ 
Ουἱ8 (οτιωθηία, ἰιχαίύουθς μμοιηυγογα σι, οοιἱοεμὴ οχδιληοίοηςδι 
(Οίας (υγ νοιίθς, ἀἰλασδγαξίθηυ8, πιστοί ἀἰδουΓρίίοιιςς, 
Ειίμυτα, [ονθᾶβ, ἱοπευγαν εἳ ργμοἱρί]ᾶ, 
Ι οιρίφ9 ἐειιρυγίθ νανίαπι γαρ ζαι Ἱ 
7320 Οιοὰ αι ἆθιαὶ π)αἰογι μιακα!η οδὲ, δοἱεμίίυμς Ίοψαος: 
Άαηι μμδίὶ ΘύΠΊΠΙΑ γἱς, δο] {1ο οδὶ ἐιηοσῖς. 
Θ011ῤϱ6Γ αυἱθι αφ] εχδρεσίαςθ, δοΠΠρεῖ οθί ραἱἱ, 
Δυ τυμ]ί48 το νὰ οριιόοἱον μιοσίες οὐίτο. 
Μο οχθίτ οἱ ομογιὴ 
Ἴδυ Ριυ]ἰσαιἶομες; ἀἰηιιὸ Ίο ἵη ουσ](ς 
Ὑίγοξσυπι, ὀοΠ/] ΗΡΙ, αφ λίσιν, Ιἱογυπα, ΔΙΜΙΟΟΓΙΙΗ, 
Ραιὶ, ᾳμος φἰάέιΏ νο] [οι εἱβδίμευσα Ππουγναί. 
οι. ο, αῑια 46 εαιιδαῖ Βνο 11 [ογβίίδη ὀγ]αῦας 
οθά ο ιίά ἀἱοο δΥΙἰαῦ81 ὃ «υιμ νεὶ ηυάθ 

100 Καιροῦ ῥοπαῖς. γούμπίαιἶ, πµεἶθε ἑογκήι φηἱ 
γεΓΚΗΙ ροίἰεθαπίν, (ψγαπηἰς. 

Τι0 Πυκγωθέντες ἐἑμπύρῳφ. Ἶϊα Οοἱς]. ΕΙ. πιοη- 
4ῦξθ πυρωθέντες ἓν πύρφ. 

117 Ζέσεις. Π.ἱφκίάκπι ρ/κή κ. 
Ἴ20 Εἰδόσι. Πα ἰναῦοι (οἱδίαηιας ουζες. Εὐῑί. α- 

ί6µι πιεπάοςο εἰ δώσει. 
15ἱ Ααμὴ τοῦ χακοῦ. Μοτ]ίο Οτεροείας οεηδείὶ 

ΠΘΙΙΟΓΕΠΗ 6956 Ππιογίετῃ φαλιη]ίνοξ 4οοεὗαιη, πχ 
ἀἰπίανηα» πια μωςς. ν 

138 "Υπὲρ τοῦ. δἱὶο αι. ΕάῑΙ. ὑπλὲο τῆς. Αί 
ιο .. ΡΤο ε1ια οΨ/{αθα. κι μα 

150 Φημι. Οοἱδί. εἰ Υαὶ, εἶπον. Ευ]. καὶ νεύ- 
ιατος. 11ο Ργορίετ πΝίηπι, ρεΥ αθπεφα(οπεπε ιοθίρ 
5α{ιἰ οοιιδΜ[επίεπι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νοε οἰἶαπι υπάἆο (Γαἱι6το υουϊς οοηἱρὶε. 
Γ0Γ68Ρ6 ΠΔΙη οµπῃ [ήνογ ἵἩ 108 ρἱυγῖπιος 
Πἱωφέες [υγείεν , ρειδε(ιεπίος δὲ βάοπι, 
Τγιοἱὑδαιο οἰιλίίθυ ὑδ]ἰιῖς οοπιογοσίέ, 
Νου ευςρ]θηίο ἑδπιροτί υηηἵθηι οθθβίΗ.:Ι8.᾽ 
Ομἱπ Ρραχ μαβεραί αηρα]άὶ οἱ φμἱἀρίομι, 
Λιν οἱ φιή9 816 πιονίθιι ρραν]5 θΓαὲ, 
8119 ουποίἶ δἆ ὕπυ]η ροο18 οββεμιανίης, 
Λιαιοθ ουάαιὶ Π4ΙΗΠΙου 26ἱο, ἠοδτη 
Ἐμίπιυς Γαγο0γ6ι1 , φρἰθιάἰάθ οἱ νἰοιί βυ1ης. 
Νοπιο δα]υίοπι μαπῃ οαρί! ἠινεηµίης, 
Ῥοτίου]ὰ (ας Π05, γθγὰ Ίαιιθ η ῦυς οο1108. 
Θ115 ἴ6Ιιειη οἱ 6/666, αγαέίιγα 46. οΡυ66 0) , [411οΠ), 
Νατάδηί(ι6, ἴυχις ἱηδίας, οχοορὶῖ {6Γ95, 

Β Τοτπιοµία, οἱ Αγίας δδὐἶριις γυ]θοῦ ους, 
Οειἱοβαυὸ Γ4ΡΙΟ5, ππεπιυΓὰ Ιαη]αία υπάῖαυς, 
ΕήβοΓΔ(/16, Ι6πεῦΓΑ5, «ΟΓΡΟΓΗ η ΡΓῶςερς ἀαὶα, 
ἱιουρίφιθ ναρίαηι, 41ο πἰΒί!, ϱηατῖς Ίοφυος, 
ει ργανίιις απἱπιο, (επηροςίς ἱταρσύίαιυ Ἡ 
Αγήοι ἀο]οτίφ ΗΔΗΙ πετ πιοχ οχποῖέ » 
Τίππογθ νθγο 66ΠΙΡΕΓ, θ5ί δ6Πιρεζ ρα:1, 
Μοτίθδιιιο [εγγο΄ΡιαΓ]ιἍς ἶοςο απ!ς, 
Εχθί]ία µελίο ἀΐοστα, αβἰαΐίας ορε6, 
Αίαιο ᾖηρο γἰτουπι, εοπ]υρῦ), ο αἱίαπη, 
(ΙνάγΦηιιο δαρ9 ργοῖς ἵπ οὐμδρεοείθιις : 
(5 οογάα Ποσίυπί 55ρὲ, ναὶ [ογἱἱβδίιπα. 
Αιαιιο ἰδία ου αι ] ὢγαυ οα δα υπἱοσδ. 
θά ἀῑσο οαιδα »γΙαδα: } πυέυς Ἰουίδ, - 



Που 

150 Ἑνὸς, χαχῶς σώνοντυς, ἐξ ἀρνήσεως. 

θεὺς Υάρ ἐστιν ἓν βραχεῖ τὸ χείµενον 
"ὺν περ προδοῦσιν , ἄλλον οὐκ ἔστιν λαθεῖν. 

Τί δεῖ λόγωὺ µοι πλειόνων; ἄρον χύχλῳ 
Την ὄψιν, ἄθρει τὴν ὅλην οἰχουμένην 
1ὸῦ "Όσην χατέσχε νῦν λόγος σωτήριος, 
Δῄσας θεῷ τε χαὶ πάθει µεμιγμµένος, 
Μίξιν ξένην τε χαὶ θεοῦ πόῤῥω νόμων ' 
Ταύτην χαταστράπτουσιν ὥσπερ ἁστέρες 

Σχςδόν τι πᾶσαν αἱθρίοις αὐγάσμασιν, 
110 Ὑψωρόφοις θρόνοις τε χαὶ διδάγµασιν, 
λθροίσμασίν τε χαὶ δρόµοις πανεστίοις, 

Ὑμνωδίαις τε τῶν πόνων ἑπαξίαις, 

ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΛΙΑΤΑ ΜΟΠΒΛΔΙΛ. ουἳ "ν] -. 

Α Οἱ τοῦ σφαγέντος εὐχλεεῖς νιχτφόροι. 
Τοσοῦτον δ᾽ ἐστὶν τῆς ἀθλήσεως σέθας, 

145 Ὡς χαὶ χόνιν βραχεῖαν, ἤ τι λείψανον 
ἸΏστῶν παλαιῶν, ἢ τριχῶν μικρὸν µέρος, 

ἨἩ χαὶ ῥαχώματ), ἢ τι χαὶ ῥαντισμάτων 
Σημεῖον , ἀρχεῖν εἰς ὅλου τιμήν ποτε. 
Καὶ χλῆσιν ἔγνων, ἔστιν ὧν ἀλείφανον, 
700 Τόποις δοθεῖσαν ἀνθ᾽ ὅλου τοῦ μάρτυρος. 
Ἰσχύν τ᾽ ἴσην λαθοῦσαν, ὢ τοῦ θαύματος ! 
Σώζειν γὰρ οἶμαι χαὶ τὸ μεμνῆσθαι µόνον. 
Τ{ δ εἰ λέγοιμι χαὶ νόσων χαὶ δαιμόνων 
Κάθαρσιν ἔνθεν ἄπιστον, ἄχρι σημάτων, 

156 Α σωμάτων ποτ Σξιώθη τιµίων, 

100 Ὀμίουφ πιαἰᾶιη ποραηἰἱ δα) αἱοιά οομς{{{ος, 
Οιοά οηίπι αρἰίασ, υέ νογ)ο ἀίσαιαι, Ώευς οί, 
Φίοπ ουἱ ργοάἰάθτυπε, αἰίαπι οοηδδφυἱ µου ροβριιπί, 

Οωιἀ ρἰατίραβ γεγυίθ οριυς εβί 1 ἐοἰίο ωμάίφαα 
0ὐευ]οβ, Ιπίέμοτο οΤΏ6Πι υηίγογευη:, 
-ου 9 λ- 539 Ουεῦι παΠο υοοµραί να]ωίαγίς ἀοοίσίμα, 
Ροδιφὐλι ου! ουἡἰραν]ε Βεο οἱ ραςφθὶοιή, 
Ους πιἰθέο Ρον 686ί, οἱ 4 Βοὶ Ιεριῦυς ΔΡΟΓΓΕΙΦ; 
Ημπο ο{ῦ0θω ἱηωρδίιγαβί, νου αδίτα, 
Ροπό υπίτεγβυπη φρ]εμάἰάίς Γμἱρυτίρυς, 
140 Εκορἰδίδαιιο ἑωγοπίς, οἱ ἀοοέτίηθο πα 1ομ]δυς, 
ὁ.ιίραραιε οἱ (γοαιεηεἰβθἰπιὶς οοπουγαίρις, 
Αο Ἠγπποτυπι οδπίνυδ, ηυἱ 0ος ἀἱριῖ δυηί, 
Πές φὐἱ οεείθυς οδὲ Ιο.γιἰ ΠΙαΓΙΥΓΕΒ. 
Ταπία αμἱεϱι οθί θυςοορίἰ οἑιαπ)ἱηὶς γουςινα(]ο, 
π{ο Όι πως Ρυ]νίν, αυ γοἰἰ(ιὶσ 
Ὑοδίργυμῃ οδβίυϊη, αμί εχἰρυὰ οαρίιογιη ρανίου]α, 
Αυι ραπηἱ, 2υἱ ραμρυϊπίς αἱᾳυ]ά δδρογδἰοιιθ 
οἰσηαίυιη, δυΠἱοἰαηί ποπη ὑπ Παπ ἂά (οἱἶμ9 ου]. 
90ἱ0 1ΘΙΠΘΗ 8ἱΠ6 γε]]αᾳυ]ἵν Ιπάἰέυπι 0856 
Ἴσ0 Νοππυ]ἰφ Ιοεἱς, ἰοῦίυς πιαγιγτίς 1999, 
γίπιφιο θαπιάθηι Ἠαυμἱ9δο, ο πὶγασμΊὔηι | 
δα]μτὶ οηίπι 68έ, ΟΡΙΠΟΓ, Υοἱ δΗέυίη Γδιμηϊδοὶ. 
Οἱ οἱ ἀἰχθγίπι α μογυἱς οἱ ἀδηυπίυις 
ο. ἱπογθα{θίέεῃι ἐάο ργο[δείασι, οι] 08 νὶδ αὶ α5ιὸ θδἐρυίοτα, 
7ῦυο θὐ5 αΙᾳμαηάο γοπογαράἰ6 ἀἱρηδία ου! «οι ροτί αν, 

Ἰ5ἱ θεὸς γάρ ἐστι, Όενε εεί οπίπι, μί ραμεῖε 
ἀΐεαπι, ἰά φμοά ποθὶε ϱγοροεἱίεπι εί. 

Ἴ0θ Δήσας. Υἰπείεπε Ώεο εί ραεεὶοπὶ ΟΗγὶείο φεἰ[ὲ- 
εεί, φἱ Όεις εεἰ εί ἰάειι Λοπιο, ῥεΥ εν] κε ἀἰοϊπίίαίεηι 
οἱ Ραδεἰοιιε! δα ποθὶε οοἰ[αία εεἰ. Ἠιιπο 6859 (2Γ9- 
Εωπῖ δεηβΙπι ργουαι ϱυου δυυ]υς : σι πιὶςιῖο 
µουα, εἰο. [,ουν. Όεο εἰ πιογθο; ος εεί, ἱμαι]έ ἱη 
μοἱα, ακαὶ [ο ἀἰνίπο εί πππιαπα ἱπβτπείαιἰ. Ναι Γοῦιις 
δυο, ἱμομίί, ἱπ ἱμήρμιιίαἰό Ρυγοίέας. Εκ θοἰιοίίο 

πο Αἱῆρί γάσ [ι Οοἱεί. Εά Αἱθρίοις αὐγάσμασω». Ἱια (οἵε[. ι. αἷ- 
Όρίοις τε βήμασιν. (Οιωοὰ κίο δχροµίι ϱΟοιμύο[ 
Ε.)μ1πιοά! εαργαγϊς φμᾶ ΕΤΕΠΗΠΙ γέ[εγιπί οα1... 
{ου εεί α[ιατὶς, Ἱπαμὶί, εἰ δαπεία εαπείογαπι, υυἳ 
68 Φ4ΟΓ ρεταμίέυς; σκακὶ σα )ιεγεῖ. Αάάῑὶ Ο01196Γ. 

ἠιηβεπύ μπι ὑψωρόφοις ουπι βήµασιν ηιι8 οἷο αἰίο {- 
β.ἱρίαία Ο)γἱι]αΗἱ Γγυ(η ΡροιίομίεΦ, ἰδηίἡ δδυσιοἱἱ 
τουρίοπο απιίιίοφθ οχδιγιχόγυηι. 

141 Δρόμοις παγεστίοις. Λά φιιοῦ ἰοἰς [αμμί]ία, 
66η 6 οιυπΠο οἱ δία8 οομῆυευαμί. 
44 Ἀθ.λήσεως. Ιία (οἱδί. εἰ αι. Εάῑι. ἆλη- 

θείας. --- Πίο Βἰ]ίαθ 1μαὶθ : Ἠοπεγαιἰομὶ ἰαμιφμὸ 
ππαφιιᾶ εί υεγιίας, ηυοὰἆ εοτγθοξυηι Μ4ἱ10198 ὀἰδιχὶ- 
11116. Ολ1ικὺ. 

149 Κ]ῆσι' ἔγγων, ἔστει ὧν ἁἀλείγανον. [ία 
Ο9ἱ8!. ειν. ία ἱερίο γἱάείας. Βά1ἱ. χλῆσιν, ἔστιν 
ἅγιον τὸ λείφανον. 

Ίοι ἸΙσχύν τ ἴσην. Τα Οᾳἶδι. Εάῑι. τὴν ἰσχὺν 
σην. 

ΜΕΤΗΒΙΩΑ ΤΕΒΡΙΟ. 

Ώειμι αυπεραπίίθ, οοηδυἱαί γἰί υἱ πῃλἰο. 
Γὲ 4ο αρίιις οἱθηΐπι, ΠπΟΙΙί4 πο ἀΐσαμι, θ6ί Όοις : 
Οι οµ/! ΠδραΓο, οοηβθσυἱ Ἰαυά Ιἱοθί αἰίθγιιη, 
Ο]ά ρίυγα 7 γίθυς ἰοἱίο ρ6ς ϱΥγτυπι ἐυος, 

Οι υειηφυο ἰοἑαπι 66ΓΠ6, αὐδηέαπι ΡΗΝΟ ἐ9ηθὲ 
Πο οεειρδἑυπι 86ΓΙΠΟ, 4πο τθηἰέ βαἱ.ς, 
Νος ρέγ Ὀευιματς, Ρεγα6 ογυεἰσίαη Ἱέραις, 
Μὶςιιιτα πιία, ἱοφίυις ργθοιμ! οί Ρεὶ. 
Ηυπο Ροπο ἰοἑυιι ϱἶάγὰ ρου ολογασ]α, 
ΈΙΙΓΟΜΟΒ 6 4Ιί08, ρ6ἵᾳαθ ἀοοίγίπαιη ρἶλαι, 
ἑωίωδφιις, δαποἱο Ρἱεθὶθ θἱ ουΓ8υ9 Ἰέγον, 
-ᾱ μμ ἐν Ιαυάςς πιλχἰπιίο αὐογίωμς, 
Εωΐρος» οοπιρίρηί, οἰάσταα ἑ Ριοσεία. 19, 

Ἡ Μασέαίας οδὲ φἱ, ππαγίγγος οἰαεὶκοἰμη]. 
ἀἰπαὶ ἑπία ἴδυς οδτἰαοϊη]ς, 

ἵδ ρυ]τίο μέ, νεῖ οβδίυπι ΄ 
.--''  αθοίλαι, αυί ραυ]αιη οομ)... 

οσα 
γουίε ! ἐαΐς --- ποια, 
ανα. ερυφ Ἱπίέργυια 
λοοίοαι υ ἱπάίένωι 
Νονὶ 4. λλαα Ἱπιθρεί, 
Βαναίος ἱρου]ιϱ)) { 
ο. ) πί Γ6ΟΓ, 
Δηοη “ 08 
Νίγαμ. θα 
θείη ος α 
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Α Δεῦρο σχόπει µοι χαὶ τὰ τῆς αἰνουμῖνης 
Ἡμῖν μάλιστα σωφροσύνης. Ἔχει δέ πως. 

Εἰσὶν μὲν , εἰσὶ καὶ παρ᾽ ἙἝλλησίν τινες 
775 Ταύτης ἐρασταὶ χαὶ πἆλαι καὶ νῦν ἔτι. 
Οὐ γὰρ ἀπιστήσω γε τοῖς θρυλλουµόνοις ᾽ 

Φθόνος γὰρ οὗδεὶς σωφρονεῖν χαὶ τοὺς ξένους. 

Ῥενοχράτην λέγουσιν, ὡς πόρνης τιενὸς 

Οἱ πρρσρ:φείσης ἕκ των πειρωµένων, 
Ἴδ0 (Καὶ γὰρ χαθεύδων νυχτὸς) , ἣνίχ) ἤσθετο, 

Οὔτ' ἑπτοίθη τῷ ξένῳ τῆς ὕδρεως, 

Οὔτ) ἐξανέστη, Ἡ φυγεῖν ἠνέσχετο 

΄Αμφϕω Υὰρ εἶναι δεύτερα Ξενοκράτους; 

᾽Αντιστατούντων πνευμάτων ἐπιδρομαῖς; 
Τοιαῦτα ἀθλητῶν τῶν ἐμῶν τὰ θαύματα. 

Πίσαν δέ µοι σὺ χα) χόνιν τὴν Δελφιχὴν 

Αὖχεις, Νεμέαν τε χαὶ πίτον τὴν Ἰσθμίαν " 

760 Δι ὧν ἔφηδοι δυστυχεῖς ἔσχον χλέος, 
"Άθλων τιθέντες μιχρὰ χαὶ μικρῶν χέρα, 

Πυγμῆς, πάλης τε χαὶ δρόμου, καὶ ἀλμάτων, 

Ά μήτε νιχᾷν, μήτε νικᾶσθαι μέγα. 

Οὐ γὰρ θεὺς τὸ ἆθλον, ἣ σωτηρία, 
700 Ὡς τοῖς ἐμοῖς νόµοις τε καὶ παλαίσµασε, 

Τνχεῖν τε δόξης τῆς ἄνω χαὶ στεµµάτων. 

Ἐπεὶ δὲ τὴν ἀνδρείαν ἐν τούτοις ἴδες , 

(Ἡν χαὶ µιµεῖσθαι ταῖς καθ) ἡμέραν πάλαις 

Πρὺς τὸν διώχτην τοῦ βάθους χαὶ λάθριον, 

170 Κλέπτοντα δεινῶς ταῖς πλάνοις αἰσθήσεσι, 

Κρότιστόν ἐστι χαὶ λίαν σωτήριον) , 

Οὕτω δ' ἀχίνητός τε χαὶ ἄτρωτος ἕν, 
7δυ "Ωστ' ἐχφυγοῦσαν ἀσμένως βοᾷν; εΤί µε 
Νεκρῷ παρευνάσαντες Ἱπατήσαατς » 

Ἐπίχουρσς ἡδονῆν μὲν ἡγωνίζετο 

Ουβιειεπί]α ἆφπποπαπι ἵπουγείριρ 7 
Ταῖία θιιηῖ Π]δογπι θ(π]δέαγυπι ηιγαου]α. 

Τι γογο ΡἰδαΠΙ πι] ιί οἳ ρι]νογοπι Ώοἱρυΐοιπχ 
ἆλοίας, οἱ Νεπιφαπῃ, οἱ Ρίη ΠΟ [δωπιίφι, 
100 Ρεν ας ιπῖδετα ]νεηέιι ρ]ογίαπι αοσαυἱγουαί, 
{μην οργιαπηίηυπη γἱ]ϊα γείεγεης γη, 
Ριιρ]]κί]οηίς οί, 6γδ6. δα ]έμπι, 
[η «11 0ιι8 π6Ο ΥΙΠΟΘΓΘ ΠΙΡηΙΠΙ θ8ί, ηος γἱποῖ. 
Νο οπίπῃ ργα πηῖὶ Ίος ργορορίέας οδἰ Ώουις, οι .ἱιις,. 
105 Όι {η πιεῖς Ἱερίους οἱ ργσᾖ]ς, 
Λο ρἱοτίᾳ εα]εδίί οἱ οοΓοΠΆΓπι αἀθρίϊο. 
5ος ηυἱὰ [οπἑυάϊπεπι ἱη Ἰὴς δροοιαφίἰ 
(θιιαΙ1 φμἱάθπι ἱπο]λατὶ 1η αποάϊαπία ργο)ῖς 
(οπίγα ροΓγ56οΙΙΟΓΕΠΙ Ἱηίθγηπι οἱ οσο έτη], 
110 Οιἱ πος πιίφθγο ἀοοῖρίέ [α]]αοίδιις 5εηφῖυας, 
ΟΡρΙίπιτιΠΙ οσί οἱ αἀιποά πι ς91μἱατθ), 
Νυπο ϱ1 πιΠί οοπβἰάθγα, αυ δροείαπί αἆ Ἰπιιδαία) 
νά. ϱ 5) Νουίς Πλαχίιηθ «αδέϊ(αΐθιμ, θίο αμίοια 56 ἰαυοιί, 

πδραυί φιάθιπ οἱ αριιἀ ὤγῶσος ποηπιὴ] 
715 Ηιι]ως νἰγεῖδ οἱἶπι, οἱ πάΠο οἱἶλπι ΑΠΙΔΙΟΤΟς. 
Νου οπἰπή Ἠἱ5, 4 ἀἰοτίίαπίυν, ῄάθιν ἀθίγαίναινς 
Νας, ἱ ο3ς!1ἱ αἰπίι, οἰίαπι οχἰταποί, Ιηνὶάθ]ίπιιις, 
Χοποσγαδίοπι [6ΓυΠέ. ουπι πιοτοἰτὶίχ ᾳαΦάδιῃ 
Εἱ ποοιι ἀοεπῖοηιί ἱπιπιίσδα ο55ο{, 
780 Ουοεμηιάαπι ἑοπίαπιοηίο, αὈὶ ὶά ροτθοηςίι, 
Νεφιο ἰδγρίίυπῃ [αἱ99ς πονἰίαίο ἱπ]ατία». 
Νες ϱΗΓΓΕΣΙ596. οἱ Γυκογςο ἁἱρπαίμτη [μ]956 : 
«Ὀιτωπιφιιὸ οηίπι 0956 ἱπάίρηυ Χδποειγαίς: 
οἱο αἱίοπι Ἰηνὶοίμς οἱ ἰηνιιηοτα]ή ή [υἱὶ, 
Ἴδ5 Όι λα Γιρῖοης [εδί]ψθ οἱαπιατοί : 
ε Ο1Γ πιογίο 1π6 οορυ]απίος φθεορὶσιῖςἹ 
Ερίουγας το]υρίαίθπι φλίάθιη ουπίοιάεὺαιί 

168 Πίσαν δέ. Υἱὰ6 ἰίσπι. 1, ραᾳ. 190. 
16] ἸΑνδρείαν. (Οοἱβ]. ἀνδρίαν. Μος (Οοἱ»ί, εί 

γαι, ἔγνως Ρτο ἴδες. 

Τ:0 Π.]άνοις. Μοϊῖωδ πλάναις ναὶ πλάνης. 
Ἴ80 Καὶ γάρ. Οοἱκ]. ερ. Ιἱη. Ἡν. 
7δύ Παρευνάσαντες. (0ἱ8Ι. παρευνήσαντες. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΣΙΟ. 

Β όαπι οβδιιἰαίεπι, Ἰαιό1Όιι Ύὐ απιρ]ἰδεϊποῖς ἆλομοτο, ΡΓΥΟΦ αρ]τῖιας ρε]]απί ργοςμ]. βδῖη 
Ριαεοτ(ἶπῃ αριιἀ πος Ποτοαί, αἱιεηίο ἱηεδρῖςς. πο ποσα ριρί{εβ ἱπ ἀἱοβ ραΐγαηί πιεί. 

Τυ νετο Ρίραπι, Ὀο]ρίίομπι ἐω ρυ]γδγεπι, 
Νεπηεβπιαιε ἠαοίια, οἱ [διλπιίαη Ρίπαπι Ἰῆςρογ. 
Ρεγ Ύὐ ]ήγεπῖως πιῖδεγα ααοπἆλπι ο)αγι]!, 
Μί9ίμ8ῃς ρα]ασίγίς ργῳπιῖυπι οχἰρυίς Ἴονο, 
Ῥπβησφμε, αεί, ουτδἰῦηδᾳυθ, οἱ αν ς : 
Τηρηυπῃ Ἱπ φυἶριδ ηθο γίποργὸ 69, πεο «949Γ6. 
Ναπι πες δα]τς Πίο Ρτοπιίμπι, πεο οφ Ώοιις, 
Όι ορί ρα) Φοιγίς η πιοῖς, βυβοΓΙΠΙ οί φας 
Ώουιβ, 6ἱ «ογοπας οο]]ρυπέ θαποῖἱ ν]ρ]. 
Ὀρορίθίαπι τη Ηἱ9ςς γοῦντ οί Ροδίᾳυαπι ευ] 
(Οιοἆ οἱ πιυ]ατὶ οοπιπιούυπη αΠογι πισχίπιυ]η, 
Ριρπίς ἵπ 1]]8, «μας ἀἱερ Ρος εἱπρυ]ο 
Πηηίουθ, Ίπια ο0Γάἱ9 ΘΣΧΔΡΙΙΑΠΒ, ΙΠουοῖ, 
ΜαηδΓίροΓε 861515 Ρ6Γ ΤΑΡΟΡ πιομίοπι εέυύ στις], 

Ηαπο οχρείἰοηίθς φιιάσπι οἰῖαπι αριυάἀ οίνη]οος 
ΟΙἱπι Γιδγυέ, ηὸςο πιοάο ἀθθυπί θύ{ιυο : 
Νοο δηίπι αθθεγοῃη!ἰ ἀθίγαὮαπι [4η Πάθη). 
Ναπιαϊιυ 6556 «5ίος οχίοτος ᾳποψυ9 Πηἰ! πείέαε. 
Οιὐοηάαϊη «ορογἰ ἀοάτιο Χεποσγα!ἰ, 
ολ υἱίο ἃ αι δάαηι οδὲ, Ώυπο σίγιτη (δη οηεῖυας, 
Αι]πιοϊα πιογοἰτίχς ηιιοὰ θἰαίΐίπι υἱ δεηςίί, ποαυς 
Αάοο ἱηδο]αεηί] πιοίιφ ο8ῖ Ἱπ]υγ]α 
Νου εχσἰ](έ 1160, ας εορὶί [αραπι, 
Ναιίσυπη 4εσςγθ ᾖιάϊοβης ἈθποςΓβί6β) : 
Ἰπιοίμ αἱ {διὴ, νυἱηθτο οδἱ 1νες ιοί, 
Όι Πα [αρίεης ἀῑσεται : ε ος [ευ πι]! 
Ει [ασία, ἀπ πιο οοριι]αφίῖθ πποζἰιο Τ; 
Γρίου γι» αίοια μποτ ΦγΙπης πλ 
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Εἶναι τὸν ἆθλον τῶν ἐμοὶ πονουµένων, 
Εὶς Άν τελευτᾷ πάντα τ' ἀνθρώπων χαλά. 
100 Ὡς ἂν δὲ μὴ δόξειεν ἡδονῆ τινι 

Ταύτην ἐπαινεῖν, χοσµίως καὶ σωφρόνως 

Ἔζη, βοηθῶν ἑἐχ τρόπου τῷ δόγµατι. 

Οὐδ' ὁ Πολέμων ἔμοι Υε σιγηθήσεται " 

Καὶ Υὰρ τὸ θαῦμα τῶν ἄγαν λαλουµένων. 
195 "Ἡν μὲν τὸ πρὀσθεν οὗτος οὐχ ἐν σώφροσι, 
Καὶ λίαν αἰσχρὸς ἡδονῶν ὑπηρέτης ’ 
Ἐπεὶ δ' ἔρωτ:ι τοῦ χαλοῦ χατεσχέθη, 

Σύμόδουλον εὑρὼν, οὐκ ἔχω δ᾽ εἰπεῖν τίνα, 

Ἡ δ) ὡς πυλῶνος ἦλθε, φασὶ, πλπαίον, 

Τῆς δ' ἣν προχύπτων Πολέμων ἓν εἰχόνι, 
805 Ταύτην ἰδοῦσα, χαὶ Υὰρ ἣν σεδασµία. 
Ἀπῆλθεν εὐθὺς χαὶ θέας ἠττημένη, 
Ὡς ζῶντ' ἐπαισχυνθεῖσα τὸν γεγραμμένον. 

Καὶ τοῦτο πολλοῖς οἶδα τῶν λαλουμένων: 
Δίων ἀνέπνει, φασὶν, οὐ μάλ᾽ ἠδύ τι 

810 :Τοῦτον λέγω Δίωνα, οὗ πολὺς λόγος), 

Καὶ τοῦτ' ἑχερτόμησε τῶν τις ἀστιχῶν ' 
Τόνδ', ὡς εἶδε γυναῖχα τὴν αὑτοῦ , φράσαι’ 
ε Τί τοῦτο; οὐ γὰρ ἔφρασάς µοι την νότον. » 

Εἴτ οὖν σοφόν τιν’, εἴθ᾽ ἑαυτὸν, ἀθρόως 

800 Τοσοῦτον ὤφθη τῶν παθῶν ἀνώτερος, 

Ὢσθ) ἕν τι θήσω τῶν ἐχείνου θαυμάτων. 
Ἑταῖραν εἰσεχάλε" τις ἀχρατῆς νέος ᾿ 

1866 Πονουμένων. Ταϊΐ. πονη 
799 "Εζη. ἴια (οἱς]. θί Ὑαϊ. Μοιιάοςθ εί. ἔξω. 
Ἴ9ὲ Λα.-]ουμένγων. Ὑαϊ. θρυλλουµένων. 
Ἴ90 Καὶ ἀίαν αἰσχρός. Ἱια οἱβὶ. ΕΙ. καὶ σοό- 

δρα χε. 

ειαιιοαί οιπηῖν ραυά υπ : ἡυσφί9 (θμάεγο 
Λἰεὺαί, ἰνοπιίπος φαἱάφμὶά ε[Βοίαπα δυρἱ. 
Αο 16 ριήαγεί (ὐἱδρίδηι Άυρβο οὗ βαυάϊα ' 
1ὰ [αςθγο, Ἰοηθδία γίία ογὰ.. 9ἱο ἀοβηιαςί 
6ροιη (ετευαί οχθίἰί88 ΙπογιµΏ ἱπργυνμο. 
Ροἱεπιο ος 1ρ86 ἀϊρπας οςί οἱ]οιμίο. μα 
ΨΘΓΠΙΟΠ οεἱοἱνγθ δδί οΗΙΠίΗΙΝ ἨΔΙηφΗε Ἀθε αποφδ 
Ριαί ἱωρυφίομφ ποτίυας ρύΐπιο αἀηοάκηι, 
1 λυἱάπηφ6 «θΓγι!5; αἱ Ροδία η οί ἡδηἱ 

«Λιους οαρίιφ (ηθΡεῖ0 3Η 889 ἱροῖυφ 
645 δἳξ ἴιδυ5, 1η θορΏί οµ]αδρίαπο), 
Βιαἱἵπὶ διιάΓυ(η 5ἱο (αοες Ἠθίόίπασι 

Καὶ τὴν σὺν ὄρχῳ εΤοῦτο πάντων ἀῤῥένων, 

Τοσοῦτον ἀνδρῶν χαὶ φίλων ἀποστατεῖν’ 
Ὁ γὰρ λόγος, δήλωµα τοῦ σεμνοῦ τρόπου. 

ΡγῶπηΙΙη 9956 ἸαῦυγίΠῃ ΠΙΘΟΓΙΙΠΗ : 
Αιαιιο Ίο ἰδπάετο φαἱ4ᾳυἱά Ποπηῤηίτας {ηοςί μομ]. 
Ἴ90 Φα πο νἰθτοίιί νοἱαρειῖδ απο άδίη 41ήΟΓο, 
γοἱμριαίοπι Ιλαάαγα, Ἀοιερδὶθ οἱ «α8ίθ 
γ]νοὺαί, ἀουιγίπαιὴ πογίυμ5 οΟιΠΠΙΘΩάΔΠ8. 
Νοψιθ ία α 19 ΡοἱεΙο ρηρέογμείγ 
Βος οπίιη πηῖτα οδὶ, οἱ ρα γίη η Φεσαηίαία. 
195 Αο ργίυς [ο φυἱάθιι ρασυὶ ρμἶομς ογαί, 
Τυνρίδᾳι6 να]άο νο]υρίαίυπι δουν; 
5 ροδ(υβη) οί 41π0Γ8 οργγθρίι8 6, 
Νασίυς οοηδΙ ας 4116 ΗΗΔΗΩΙ Πλη ἀἱσθγο πθηιιθο, 
Ὀιγυπ αρἱθηίοπι ἀἱἰφΙδίΏ, 4Ώ δδἱρδυ, 5α)ίίο 
800 [ια Ιάίπα διιαγυῖα γἰοίος αρραγμ]έ, | 
Όι οχ ὶ5 αὐ η ϱο μηἱΓα δυΠί ΠΩ αἰἰᾳιοά Παγγαγο [ρραέ. 
Μοτοινίοθίη αερεγδὶνἰἰ ]ανθπίς ΙΠίοπιρθγοὶς : 
Πία αινίοιὴ, μυὶ αἆ αἰτίατη, Πί παγγδηί, ΡΓ0ύΡ6 αοοθθρίί, 
Ῥτοπιμοηίθιη Ροἱειποηίδ Ιιηλβίή6πη, 
805 Οι νοποταυὶί5 οεαί, ουμδρἱσαία, 
ΦιαίίΠΙ ἱρ5ο νίδια διρεγαῖία, αἱ, 
Όι νίνυιη γονορἰἰα ου, αἱ ρίοίαφ ογαί. 

Ποο οἱἰδιῃ δοἱο πιμἰίογάπι ογ6 οθἰευρατὶ: 
ορὶγαραί Που Παλέα πο ναἱἰάθο ουανὶ 
810 (Οἱομεπι {λαπι ἀἱσο, 46 4ὐο ππα]ίμς οδί ΒΕΓΙΠΟ), 
Αἰις Ίου Ηἰ αχρτουγαν]ἰ ααἱάα[η ος οἰγίυις : 
15 αιίοπι, μὲ τοι. χογειη, ἀἰσίί αἱ : 
ἄσθ σ7 ε Ομἱάπαιη Ιου} ποῦ θηἱ σι τη ἡὴ να ἱπή]οἆθεί, » 

ι ἐία ουήι ]αγο]αταπάο : ε Οριπίυιις Ἰ, ἱμφ]!, 
815 Ψἱγίς ἱηοσςθ υἱιίαιη ρι(συαίη, που Η)0ἱ δοἱ. » 
Αἀθο ϱο 4 γἱτῖν δί 4ὐ ἀι)Ιοῖθ ΓΘιΙΙΟΥΟΓαΑί: 
δωμί οηἱΠι Ἴσρο γοςᾶ Ἰμάἰοίασι οαδί ἱπάοίίς. 

άτων. 

οοπερἰεαία, εΓαί Παπιφιε υειεγαθὶ[ἐς. 
507 Ζῶντε). Μεπάυςο οι. ζῶτ'. 
δΙ3 Εἶδε. Ιί (οἱβ]. Μάῑ1. ἰδεῖν. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Β Ὀί 61ρο πιογδίιτῖς αἰτ1νΊῃ (οεὶρὶι ἆοπιας, 
Βαϊριουα ρἱσιυιη ργοπιπθηίρπι οοηθΡρἰσαη 

αι. πάω ογοί, 
Βπ γίκυ Ροάσπι, 
ἵνα, ΊύοῬ πί ρυα λυπῃ, 

Ἠαις μυαγ]ίος 

υἱ Ρρυΐπυπο 41η 

ἰσδίοῦ νοςβηθΘ, 

΄ Π866υἱ08 
Ἑκαι]ηχἰ ΟΙΠΩΘΕ, ἱριοά ος πραοκ)ἶν ᾽ υνιἡ ουποίίς τρία, 

Ἰαυά νουυΐο ϱ{1νου. πηονογαί | Όι ο]άδ υπαιη ργοθεηυυ! 
Θοογίώῃ νοσλΓαί αωἱνρίοαι ]ανουίς οαΐα, ο 66ου ἱπά σαι. 

Ἠμίο ουίΏ φυἱθρίαπι 

Τρα 

815 Εἰπεῖν, τὸ σύμπτωμ) ᾧλμην, οὐ σοῦ μόνου. ϱ 

804 Προκύπτων. Οοἱεί. οἱ Ταἱ. ὑπερχύπτων. ὃε 
φιὺ ργοερεείαθαῖ ρἱείνγα ϱπΡτεεεδε ΡοἱεΠΠοΝ; και 

τᾳυδίη οἱ ϱγονγ]), 

Ἑλυήηισπ ἱῃ Ἱίηρυς οδί δἱία : 

ΠΟΠ Πιθτσι μι οί 
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ὋὩς καὶ τὸ χοινὸν κάλλος. "Αθρει µοι τόσας 

Πόρνας ναοῖς τε χαὶ θεοῖς τιµωµένας, 

Εὐφρὼ, Φρύνην, Λέαιναν ἐν τῷ θηρίῳ, 

870 (Σεμνὸν γὰρ ἣν καὶ τοῦνομ) ἐν ναοῖς µ-τοις), 
Τὴν Ἑλλάδος δέσποιναν, ἃς πολὺς λόγος, 

Ἐξ Ὑχκάρων φθαρεῖσαν αἰσχρὰν Λαΐδα, 
"λλλας τὲ πολλάς, οὐ γὰρ ἀξιῶ λόγου. 

Τούτων μὲν οὖν, βέλτιστε, ὥσπερ εὐφυῆς 

810 Αργυρογνώμων, εἴ τι μὲν χαλὸν, δέχο» ᾿ 
Απεχλέγου δ' ἃ µή σε ποιεῖ βελτίω’ 
Τοῖς σοῖς δὲ πᾶσι προστρέχειν διδάγµασι, 

Τύποις τε ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν σωφρόνων ’ 
ν ἐλπίς ἐστι χαὶ θεὺς διδάσχαλος, 

880 Κρείσσους νόµους Υράφοντες ὧν ἡ χεὶρ γράφει. 

9. αβΡαοΒΙΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΗΝΜΙΝΟΝ ΗΒΣΗ Ι. ΤΗΕΟΙΟΣΙΟΑ. Ί 

ΛΑ Ἡμεῖς γάρ ἔσμεν οἱ, τὸ µοιχεύειν χανὺν 
ἝΆλλων τιθέντων καὶ κολαξόντων νόμῳ, 

Λὐτοὶ τὸ τούτου μεῖσον εἰσηγούμενοι, 

Μὴ δ ἐμθλέπειν αἰσχρῶς τε καὶ παχθητικῶς, 
8δὺ Εἰς ἓν τιθέντες τῷ τέλει τὴν αἰτίαν, 
Ὡς τῷ φονεύειν τὸν χόλον, παρ᾽ οὗ φόνος. 
Ὄρχου ) ἑτοιμότητα τῇ φευδορχίᾳφ» 
Ὃν γὰρ χαχέν τι χωρὶς οὐ γενήσεται, 
Ταὖτ οὐχ ἑῶντες, χαὶ τὰ δεινἁ φεύγοµεν. 

590 Οὕτως ἐμοὶ τὸ σῶφρόν ἐστιν ἀσφαλές' 

Ἐξ οὗ πολύς µοι καὶ χορὸς τῶν παρθένων, 
Ζω]ἣν ἄσαρχον ἀγγέλων μιµούμενος, 

Θεοῦ τε τοῦ συνόντος αὐτῷ καὶ μόνου. 
"θεν τί γίνετ᾽; Ἑς βίον τὸν δεύτερον 

δίο ργοραίαιῃ Ρροδὰ ρυ]οΏσ]ιάο. Τἱάο πα ἳ {11 η)ιας 
Μεινειγίεςεφ αγἱ8 οἱ ομ]ίμ άθογαπι ἀθοογδίας, 
Ευμὴγο, ΒΙΙΓΥΜΕΠΙ, Ἰεβηθίη {π Ὀε] {μις {οΓΙη, 
δ7υ (Ὑεπεγαμάπ εΠίνη ΕΓΔέ οΓήΠΙ ΠΟΙΠΕΠ πιθάἰἰς ἵπ (επηρ]ἰς), 
Εἰ Ογαςί ἀο]ηαἰτίζθη), 4θ 404 ἰάιΩ ΠΒ 56Γπιο, 
Εχ Ηγοεατίς οσα! [Φήατη Ἰμηἱάσπι, 
Αἰἰαθηαο ΡΙιΊπιαδ φἰἱ486 ΓΘΈΕΠΘΘΓΘ ποῃ ἀἱβΙοΓΡ. 

Εκ ηὶς φἱἀέίὴ, νἰγ ορἱἰπῃο, ἑάπη ΓαΠῃ ορτερίιις 
875 Αιρουιὶ εχρ]οταίος, δἱ φηυἱά ροπί Γιθγίϊι, ουφ0ἱρο : 
Πε[ερα Δὐἱ6Π., ει {6 Ιπε]ίογθπι Ἠ0Ἠ (αοἶυηί ; 
Ει αἱ (πα οπιπία αοομγτο γ]γεμῖ ργφοθρία, 
Εί αἆ εχειηρ]ὰ ριιάϊοογὰ γἱρο τι οἱ μω]ίθγιισι, 
Θογµ1ὴ δρ68 οἱ Όδιις βυΠί πιαρἰφιγὶ, 
580 Οµἶπιιο 1εροθ πιεἰίογος ου οπέ, ιαπ 40 Ππληιις βοεἰΕ{{. 
Νο οτι, ου! αὐ[ἐογίιιπὶ αἱ 1 65956 
ΑΙἱ διἰπί, ας Ιορο ρυπἰυηε, 
Νο8 ρα] φιἱἀρίαπι ργφοἱρίμυδ, 
Νο αερίοθτθ αυἱάδίῃ ἐγρίίος οἱ ἠρίάίποςο, 
ἄθο ! ο, Αἰηυβίειῃ ἀυοδηίθβ ἠμὶ οΗΦΟΠΗ, 
Πουμίοἰόίο ἠγαδυπάϊαιη, ος 18 ἠοιμ]οἁέμιη, 
ΕΙ ργες6ρθ 1γο]υταάμιν Ρεε]σίο. 
Ναπι ἆυπι 1], δίιιο αἱ θα ΙΛ) α)ᾳαοά Ποη Βεί, 
Νοι ρογηή ης, ἱρδα ογ]ίηα εβιρίηιαφ. 
βθὐ ϊς η Πἰ οαςίΊέος ἱῃ {υἱο 986. 

[πάς μΏἡἱ (εφ µειις νἱηρίτη οἱιογας, 
Οι οαγηῖ6 οχρεγίθη! γἱέδπι απρεἰογαϊη ΤΗ Η:5, 
Αο οἱ {ρεΐτβ, «αἱ ἑνυίο εἶιογο ας βοἱή8 η ωἱά6πῃ αἀθδι. 
Ου ἆ ὑέο ( ἳ υἱ αἱ) νἰί8ι ΦίθΓηαπι 

507 "Αθρει μοι. Τα Οοἱς]. Εάῑλ, ἄθροι μοι. 
569 Ἐν τῷ θηρίῳ. ἵια Ται. εἰ Ουἱδί., αἱ ερ. 

Ἱίπ. ᾧ τὰ θηρία. [ὰ ΙΙ. αἰγὸν θηρίον. Ι,δδιὰ, ιογὸ- 
γὶκ Αιμιθμειςὶς, Ηαγπιοὴί αιμίοα (ἀθ Ύὐὰ Αίίι6- 
ηδυ9, Πρ. χι, αρ. 24), 50 Υεηοσῖς [ΟΓΠΙΑ {μι δι - 
Ρὶκ ἀερίοια εταί. Οοιο[. αἰνὸν νοὶ ὄργον θηρίον. 

873 Λαΐδα. 1196 δοιαί ουρία ὁς [γοσαιῖ», δἱ- 
εἰ] ορρἱἀο, οσα; βίο αριά Αἰλοῃ. ε]αςά. 110. 
εοἀ. οαΡρ. 

Ποδυτί ἱπυίοιί αἰφμε απἰπεὶ εὲι σταεῖα φιαπισίς, 

ἱεία ΙαπΠἱ6Ν [οτι ῥαγμ ἕζα σα. 
1. αἰαὶς. 
δ78 Τύποις. Ἱίι Ο0οἱβ]. ΕάῑΙ. τύπους. 
885 Εἰς ἓν ειθέντες. Οοἶεί. εἰ Ὑαϊ. ἴσην, αφ 

πμ αφμαία; «110385 Ι8ΠΙΘΗ που βίο αοοἱρίσηάα «κα, 
μ ραγίᾶ ογἱηι]πᾶ ϱ686 ογοάαιμς, ομάθπη ϱ: ἶγλα, 
Απ ]εθν ή οἱ (µγρθιὴ 3θρδοξΗΠΏ, Ρεγ}ασίυα ϱ) ᾖυῇς- 
Γηθηίαπη, οἱ ὤσυς α Οτὶδίο Ρο ἱυδυσις. 

886 Ὡς τῷ. αι. ὡς χαί. 
892 ᾿Ασαρχο»ν. ἵνα Οοἱε]. Βά1. ἀσάρχων. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Βίο ΡτοβΙἰ(ιιέα [οσµια. Το δεοτία ἱπερίοο, 
μθἰ6 δίγιοίὰ ἑομρία, φαοἱ5 Άομογ ἀίνανι ἀλίυθ, 
πρ;γο, [,θιθηαηι ὑδίίυ η [ογίηα, ΡΙΙΓΥΗΘΙΗ 
Εγαί οέη οἱ ἱραί πιοινληἱ ἓ ἐοιαρ]ή ἱνοιυς), 
ίᾳ16 ἀοηήναιίοιι 0690 ομίαιη ος Ηγουθι]5 
Γαμίάδή ο οὁ .α 665110, [άαιΠ 1 αἰάθι : 
ΑΙίαδφ16 µοµ]ίας, δἱοφιἶ φ1νὰ8 Πο ρίφεί. 

Ηογυμη 6Γρο, ηιἰδαιίς ὁ5 ὑομαφ μηδηκαγίυφ, 
οἱ ου]ά ργοραμάιιη οβί, ἀοοἱρο; 3 Ρ6Γ η ποηυίφ 
Ρνουίίαι{ς αἰᾳμἱά ορηδεαυἱ, οµμοία ἱιπρτοῦα. 
Ὀἱνίπα 4ί οίω6 6ο4ἱι656 ἀοοιγίηῷ ρεμυς, 
Ἠιωῤίαης ριά(σο5, οἱ νίτος, θἱ [διπίπαθ, 
Μαρίριγα φιείς 6ρε», οἱ Ώοιις : φιι{ οἱ [ἱοθί 
Μείιοτα δοεἱθυπί δα, 401 δογ]υᾶί (Παπ. 

Β Νο5 ΠᾶΙΜφΠο, γε]ῖηαἱ 80ἱ4 Οὐ!Η ΠΠαΙὰ ΟΘΏΦΘΘΠΙ 
Φευρσα 666, ρᾳηίς ἰδιιά εἰ ρἱεείαηί δοε]ις, 
Ριορτούηας εἰίγα, ἱερίθισαιιο θφἑοἴππις, 
Ίο δρεοῖοί οου]ο [οπιίπαιη ααἱνᾳιαία Ίπιρεοῦο: 
Οα4βαηιᾳο βαἱ )αημίπιις, εφαί νοίυε 
Ἰγαις, Ίτα εἰᾳυ]άεπι οοθ0ἡς ο8ἱ ἰδηάθπι Ρατεηῃς, 
Ονοιι οἱ {τοφιεπίθπι πεοτίπας ρογ] γιο. 
Ειεηϊιη Ίιδο γδίαπίες, δἶπο φυἱυιις ΙΒ! τη 1] 
Εχογίέιις, ἱρθα οηΗἱηα 1 {αρα ἆα]ηιις. 

δίο μία ποὺῖ» οξδίέης. Ηίο νἱγρῖπυιη 
Πα Ἀδη8 ΑΡΠΙΘΗ αμ μαχπαυπι, (ποά 66 ΡΕ Γη 
Τι αηβε]υγυιη, τορῖν δἳ δυιρηιὶ οχ]]δεῖ, 
Οἱ ἀθρίί υπὰ ου ου1η οἈοτο, δἱ βυἱά9 ηαἱάσιι. 
Οι [πο Πι } γι οοπβυαπἰ δἆ ἱἐργυϊη 



ο. ᾱᾱ- ο, 

τι ΝΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΑΤΑ ΝΟΒΑΙΗΙΑ. 2] 
895 "Απαντα συῤῥεῖν, καὶ ποθεῖν µετάστατσιν 
Δεσμῶν λυθέντα καὶ νόµων γαμηλίων, 

Ἐξ οὗ µε Χριστὺς, παρθένου μητρὸς τόκος 
Φανεὶς, νόµοις χαινοῖσι ποιεῖ παρθένον. 

Ἐπεὶ γὰρ ἦλθον εἰς βίον χαὶ δέσµιος, 
900 ᾿Ῥύσει τὰ ῥευστὰ χαὶ φθορᾷ τὰ τῆς φθορᾶς 

Γνῶναι βιασθεὶς, ὡς µάθω τὰ κχρείσσονα 

Ἐκ τῶν ὁρωμένων τε χαὶ πλανωµένων 

Χαίρων ἑπανάγων πρὺς θεὺν τὴν εἰκόνα, 
ἘἙλευθέρῳ τε χαὶ ἀσυνδέτῳ βίῳ, 

905 Μηδὲν λελοιπὼς τῆς ἐμῆς ἴχνος δορᾶς, 

Ἀσχόν τιν ἄλλον ἐν βίῳ φυσώμενον. 

"Όλος ϐ) ὅλῳ τε τῷ θεῷ κινούμενος, 
Πολλῶν μετ ἄλλων γνησίων συνεµπόρων 

Α Οἵ πρὸς µόνην βλέποντες ἣν ἑλπίζομεν 
910 Ζζωὴν, ἀνηχαν οὗ χόµας οὐδ' οὐσίας 

θεῷ, παρ οὗ τὰ πάντα, ὧν ἔχουσι δὲ 
Τὸ πρῶτον, ἀγνείαν τε χαὶ ἀσαρχίαν. 
Τὰ Ναζιραΐων τῶν νέων συστήµατα, 

Πλήθοντα χαὶ στίλθοντα τοῖς ἕνδον χαλοῖς, 
315 “Α παρθένοι τιμῶσι μέχρις αἵματος. 

Τί σοι λἐγοιμ’ ἂν θέχλαν; ἢ τὴν, ἡ τινὰς, 
"Ὅσαι θεῷ τὸ χάλλος ἑσφραγισμένον 

Τηρεῖν θέλουσαι, χινδύνοις προσέδραµον; 
Τὸ δ᾽ οὖν ἀεὶ πᾶσίν τε γνωριµώτατον, 
930 "“Ορᾶς ἀγρύπνους παρθένων ψαλμωδίας 
Ἀνδρῶν, γυναιχῶν, φύσεως λελησμένων ' 
Οἶων ϐ) ὅσων τε, χαὶ ὅσον θεουµένων ] 

505 Οοπῇιαηί οιπηία, αἴᾳμθ Ιήηο πιίμτατο οµρίαηί, 
γ]που]]6 ο]ιία, οἱ Ιορίυις πυριἰαἱίθιις : 
Εχ πιο φοἱἱϊοθὲ πιο ΟΗγ]δίιις, νἱγρίηἰᾳ πιαϊτὶς ργοίος 
ΑΡΡΑΓΕΠΑ, νἰγᾳίηοιη πονἰς Ιοαίθι οΠϊοἰε. 
Ναιη οµ1η νἰποας η Ίαπο γἱίπη γοιιθτῖ, ' 
900 Αίᾳπο ος Πιχῖοπο ο ἤαχα δυΠί, ες οογγυρίίους ου δυπί οοτρ οί 
ΝοβοοΓθ ο036έ6 δΗ1, υἱ ἀϊδοδπι πιο]ίογα 
Εκ αεροειαὈ(]ίΌις 4ο γαρίδ οἱ ἱποσξς, 
(ααά6ης γούυςο αἀ Ώουπι ἱππαρίποπι, 
Γ1ὑθγαηιθ οἱ νἱηοῖίς βοἰμία τἰία, 
905ὔ Νυ]ίαπι γεἱπφεης ροἱ]ὲ5 πιο νοδϊφίυπι, 
γε]υί αἰζαια πυεπιόαπα υίτοπι τη νἱέα ἰπβαίυη;, 
Τοῖι6 οἵπι ἐοίο Ώδο οοπιπιωηἰςο, 
Ου. ρ]αγίθυς α[ἱ γίια ρεγπαμὶ 5ος, 
Οιἱ αἆ 641η βοἱαπ τοβρἰοἰθηίθ6 ᾳυδΙΠ βρ6ΓΑΠΙΗΒ 
9/10 Ἠ]ίαπι, ΠΟΠ 6ΟΠΙ4Φ αιί ορθ6 ἀϊσαγιηί 
Ώοο, 4 410 οπιπία, 564 φιιοῦ Ὦαυεπι 
Ργαοῖρυμίη, ϱ8ΜΔίθιη 64 δἱπὸ 63ΓΠ6 ΥΙΥΔΙΗ. 
Ηι Ναταγβογυπι γδορηίυπα δυπί ο0{18, 
Αυιπάλπίες οἱ εογυδοβπίες ἱπιορηῖδ οβίδ. Ι 
915 ΟιιΦ νἱγαίπες 160 αἆ Φαιρυἱπεπι η ρτοίίο λαυοηέ. 

Οιἱά αὐἱ ΤΗθοἱάΠι 6ΠαΓΓθπη ἳ αυἲ 1]αιη, αἱ αλβ, 
Θι9οµπφιο Όου ρυἱολτιαάίπεπι οὐβίρηδίαπη 
Ὀδγνατο ουρἰθηίθ5, οίίαπι Ρρεγίου]α Ἠθδμίογ δι»εδρεγυηί 7 
6ι], αυοἆ 66ιµρος ας οππ]υαθ μουἱβδίηιιηι θ8ὲ, 
930 (Οθτπῖ6 ΙΠ6ΟΠηΠΕς νυἱγρίπαπι ῥδβἱιπούἶαθ 
Ὕ]τοταπι ας μηυ]εγαπι παξατρ οὐ Ιέοσυ]η; 
Οιοί οἳ φυαἱέαπι ! ᾳδηι αἆ οἰν]ηλἰαίοια αοοθάςηιἶυπι 1 

900 Τὰ ῥευστά. Ίια Οοἱεὶ. Εὐὶι. τ) ἄρευστα. 
ἔειν. Πέ Πιαίοπε Ίνκχα, ἄε ἱπιεγίίν οὐποσία ἐπίεγ- 
ἑεμί εΦΦπΟεσεγε εοᾷΟΤ. μἲ, θἱο. 
904 Ε.λευθέρφ. Ρε [ἴθεγαιι οἰπο[ίεφμε εοἰμίαπι 

ψιίαμ. 

907 "Οὐος 6). (οἱκ]. ὅλως θ). Ὑαϊ. Ρτο ὅλῳ ηυοάἀ 
φοηυ/έή, οἵῳ. Ἀξοχ χινούµενος. Ευτίε πιθ]ίας χοινού- 
σάλας αιιοἆ ΠπθίΓο Ποπ οὐδίαί, Ιἱοθι Ίου ἀϊσλπίε 

ποὐἰοἰἰπ]. Ολλυ. 
9Ι0 Κόμας. ἵια ἱερεπάμπ, νθιδα Ρροδιι]αηίο; 

αἰ]αδ]ί οπίπι ἆ ΝαζΑΓΦο0ς Ὑεϊοτίς Τοςίαπιθατἰ, αι 
ΟΟΙΠΒΙΏ 8Η 3πῃ εοηβθεραδαηέ. 
916 Ἡ τή». Πίὰ 09οἱβ]., ακί ἠίαπι, αμί αἰίαε. θε. 
τιν. | 
918 Τηρεῖν. Οοἱδί. οἱ Ὑαϊ. τηροῦσ) ἐδέξαντ' εὐχό- 

λως χαὶ χινδύνους. 
920 Παρθένων. ἴια (οἶκ]. οἱ αι. Ἐάῑ. πρὸς 

θεόν. 
933 "Οσον. ΟοἱβΙ. ὅσων θεουµένων, ϱκοίφκοί αά 

ἀἰσμκϊίαίεπι αεεεάκί. ι 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕεβσο. 

Ὁι ουποῖα ῥτοτβας, Ἠήποφιθ πιργαγο οχρείαη!, 
Τιιαἱαπιὶ φοἰσία Ιορῖδιις οἱ νὶπου]ΐς, 
Ἑχ ϱυο0 Ρραγεπίο Ολσίδίυς ους Ὑπγείης, 
Ἰΐο Ρος γυεθηΐου γἱτρίπθιη ἱερος (οἱ ξ. 
Ναι φυ 24ο η Ένυπι ργοά!ἱ, οί γὶησίις φυἱάριη, 
Ρο βυσα, ΒιιχΔ, Ρογαο {αῦσπι πο5οοτθ 
Οοδοίυβ ο 8 φι0]ασςπὲ ἰαὐϊ, οἱ ποοὶ, 
ΜεΙίοΓα ἀἰδΕΔΠΙ αἱ Ρ6Γ ναρα, οἱ φις οεγηΐπιυς, 
ΑΙΙΟΙΙο πιοιµθ Ἰαΐἱας ο([Πρίοπι ἁ ἢοδυῃι, 
Ροεγ ἱπ]υραίυπι, Ιῶθγαπι οἱ νἰις ροπις : 
Νυ ἰ]απι γεἱίπᾳυεης ροἱ]ἱ9 ἡίο ποίᾶπΠι πιοα», 
Παβαίαπι υἱ υέτεπ ααθιπρίαπι η φἰία, 4 Ώου 
5ε6 Ιπεἰίαίυφ μπἱσο, ου1η ρ]ωτ]πηἰα 
Αἱ5 εοπιε0ις οριἰπηῖς δαμοίς τία » 

Ρλταοί. ϱς. ΧΧΧΥΙ. 

Β Τιίαπι Ἱητυθηίος )ρῖέος αι! «σρ[ΐέθηη 
Ομηὶδίο ἀϊσβγυηί, ποη οοπ)ᾶπι, 3ἳἱ 0Ρ68 8µ486, 
9θά οββἰἰαίεπ εογροςΐς, ουἱ πὶ! Πα ῦθηῖ 
Οιοἆ οοπιραγατὶ ροδαῖέ ἵ Ῥου]ς φις. 
ος ΝὰχαΓΦ0ς ἀΐσα, αἱ ηονο αβπηἰηθ 
Οπιήες αὐυπάαηί οοπά1είς Ἱηέις Ρορίς, 
θ.0 φ2Ποί Ἡοπογαπί γἱεβίηθθ µδηυ9 4ἆ ΠοεθΠη. 

Ουἱά Τ{οδς]απι, οἳ οΠἹηθς Οίθγας ΠάΓΓΟΠΙ ΕΛὶ, 
Οι ἁάπι Τοηδηίῖ οοπάἱίαπι [ΟΓΠΙΔΠΩ δἱιάεηέ 
ΦΘΤΥΑΓ6, γὶί πιασίπια ἵπ ἀῑνογ]ππῖπα 
γομογο ὃ 964, απο οηίβιις ποξἰβδίηµηι, 
Νοείιπο εργηίς υἱοαπαί Ἰαυάες Βοο, 
Ναιωγα πει δεχυ6 οβΙίας ουσ Τ. 
Ομοι, φΠάίηβιιθ Φαης(ἱ 7 οργηἰς απβριίουπι οἱογαπη, 
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Σύμφωνον, ἀντίφωνον ἀγγέλων στάσιν 
Δισσὴν, ἄνω τε χαὶ χάτω τεταγµένην, 
930 θείας ὑμνῳδὸν ἀξίας καὶ φύσεως; 

Οὕτω μὲν οὖν ἀγνεία σοι τιµητέα, 
Λόχοις τοσούτοις χαὶ τύποις, πρὸς οὓς βλέπων, 

"Ἁγνιζε σαυτὸν, ὡς θεοῦ δέξῃ νόµους 

Φρονήσεως δὲ πάντα μὲν τὰ τοῦ λόχου. 
950 Τί γὰρ φρονήσεως δίχα τῶν αἰνουμένων;, 

Πρῶτον δὲ καὶ µέγιστον, εἰδέναι Θεὸν, 

Ἔργῳ λόγῳ τε γνησίως τιμώμενον ' 
ΠηΥὴἡ γὰρ αὕτη πᾶσι χαὶ σωτηρία. 
θεὸς νοεῖται μέν τισιν, εἰ χαὶ μετρίως ' 

900 Ὑπ' οὐδενὸς δὲ φρά»ςτ), οὐδ ἀχούεται, 

ἵ 
ση 
οὶο ἱᾳίτις ευῖ οαθίἰᾶς οοθηά4 

6, αΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟΛΗΜΙΝύΝ ΩΡΕΠ 1. ΤΗΕΟΙΟΕΟΙΟΑ. τᾷ 

Λ Όσον πὲρ ἐστι, χᾶν τις οἵηται λίαν. 

Παρεμπίπτει γὰρ, ὡς ἀχλὺς, τῷ σχέµµατι 
εί τι τῶν ἐμῶν τε χαὶ ὀρωμένων 

Ὅπερ ὑπερθὰς συγγένωµαι τῷ Θεῷ, 

940 Ὦ; καὶ χρατῆσαι χαὶ πεπεῖσθαι τοῦτ) ἔχειν 
Ὅπερ λαθεῖν ἔσπευδον, οὗ χάµνων ἔτι. 
θεὺν τὸ μῇ σέδειν μέν ἐστ' ὁλούτατον, 
Μηδ) αἰτίαν τιν’ εἰδέναι πρώτην ὅλων, 
Ἐξ ς τὰ πάντα χαὶ προΏλθε χαὶ μένει, 
945 Τάξει τ) ἀφράστῳ χαὶ λόγῳ τηρούμµενα. 
Ο δ' ἐστὶν οἴεσθ εἰδέναι, βλάδη φρενῶν, 

Πλὴν εἰ χαθ᾽ ὑδάτων τις ἡλίου σχιὰν 

Ἑλέπων, νοµίζοι προσθλέπειν τὸν Ἡλιον 

-63 Ὀοπείηοεηϊδιη εἰ ἀπροίἰς τορδροπάεπίεπι οἩνογάπη 
ἴοθιη, 1η οΦΙο οἱ ἱη ἵδεγα ος πίνω, 
Βἰνῖη αιάαίογοπι πια]ερία(ῖς οἱ ηδίυ γρ Ἱ 

[ας οὗ γαἴἼοµ65, εἰ εχεπιρία, φιιο φάει οοηδἱάσταης, 
Εχριγρα ἴο6 ἱρδαπι, υἱ Ὠ6ἱ ἱερος αεοἱρίδβ. 

ἆ ργιἁοηίϊδιη ααἱθίη αΙηθηί αμθομηφιιθ δυπί γαἱΙοηίδ. 
950 Ου] επί] 5ἷἵηο ργυάθη!(ἰ Ιαυάαυϊ]ο 
Ας Π]υά ααἱάθιι ργίπιυαπι οἱ πιαχίπιαπι οί, Ώδυπι Πο8ΟΕΤ6, 
ὀ6ροτθ 40 ΦΕΓΠΙΟΠΘ ἵ]]μπι εἰποοτεο οοἰοπάο : 
Ησο οηἰπι οωΠὶα (οηΏ6 οἱ 6415 οπ]ηΙΡιΙΒ δυηί. 
Όο Όεο αυἱάθ οοβί(δηέ ποππυἰ, οἱθὶ πιοάϊοσγ]ίεγ : 
955 Ώο Πο αιίοπι, φαθπίυς 65ί, Π6πιο ἀϊοθιάο εχρ]ϊσαί, 
Αυί αυά]ί, οἰἱαηιςὶ ἱη Άο0ο ππυ]έπῃ αιἷς οἱυἱ ἑἱομαί. 
(οηβἱάσγαιἰοπὶ δηἱπι Ιπέογο]ἀ]έ, το]υὲ ποδια, 
οΠι υ α]]ᾳαἱά ιπδοςµΏ δἱ δοσυπῃ αυ νγἱἀεηίας; 
Οιιοά ααἱάθιῃ βυρογαπς οοπ]Ιπρας υπ Ὀθο, 
910 Όι ίοηδαπι 4ο οθΓέι18 πι πιο 4096 
Οιοἆ αρρτεἱοεηάθγο οΟπαΡαΣ, ηἰ]] απρ]ϊας Ι4ὔ00γ4η9. 
Βουπι ποηῦ οοἶοΓθ Γ686 οἱ πιἰθουτίπια, 
Νεο Π0β5ε ρείπιαπι αἱἰᾳμαηΏ! οπηηίεπι 8 184Πη, 
Ἐκ ζιο οπμίὰ ργούἱθγθ θὲ ΡΕΓΠΙΑΠΕΗΙ, 
940 Οτά]ηθ ΠΟΠ οηαγγαδ!1] θἱ Γαἰίοηο οοπβδσναία. 
Ουοἆ ἀὐέεπη οἰί (Ώεις) οεἷτο εἰδὶ γἰάθεῖ, γυ]πις οθί πιοηίις, 
ΝἱΦὶ ᾳυἱς [οτίο βοἱθ υπ ῦΡαπι ἱη ααυἱρ 
Ἱπίμσῃς, βοἰοπ ἱηίιοτὶ εἱυἱ νἱθαίυς, 

995 Σύμφωνο». (οπεϊπεπίεΠι εἰ Τευβοπάελίεπι απ. 
σε[ἱεμπι «Ποτπε, δαῖ δἱιηυ!, αυἲ αἱίογηίς γἱοίρας οα- 
πεηίδΠη Δβε]ἰουη ολοι). 

9260 Μὲν οὖν. Οοἱδί. μὲν ἡ. 
928 "Α/γιζεσανυτόν. ΑΙΙιάῑἰ αἱ Ιδγασ]ίτας φυἱθυς, 

Δηίδ(υάΠι Ίδρεπ αοοἱρογεηπί, ἀῑνίηλέις πιαηάσαίηι 
θΡέ, υέ 9656 Ὀἱάμο βαπο)Πεατοῃπί, 86 Υοδιϊπιοπίοτυπι 
δυογύπη Ίάὐ69 αὈδίατρογεηί,ι{λαρθίωγ Εχοάΐχις.Βι... 

939 Τὰ τοῦ .Ἰόγου. (µαεπφιε επί γαοπὶν. Βἱἰ- 
Ἡτςβ, οκ εωπεία ἀἰπίπιμε, ΠΘΙΠΡΟ εἰγίμίκι εχεπιρία, 
ονα ἵπ πιεάῖμπι αμ [ίπιμδ. ΟοιΏῦΕΓ. Βγμάεπίἰα εμη!, 
Ργμάεπίία πἰ(αΝίµγ, μσεμπφκε ἀοείτίπα (Ογε(ἱαπα 
(ον Εναμροἰἰἶ 11ογβι.) 2111. Ἰά οΠἱπῃ λόγος, εἷο αὓ» 

95ῦ 'Υπ' οὐδενός. ΑΙΙὶἰ αἆ Μογεωσείυπι Τεῖσκ 
βἰδίππι, αἱ ουσ αωἰάειη οομὶιαγὶ 4µοα ο πάν 
0896 αἰέ, αἱ ογδί]ομ6 εχρ]]εᾶεί πυ]{ο πιοάο ροςς.. 
1 1 θά επι οδὲ δοηίεη!ῖὰ Ρἰαἱο. 
967 Παρεμαπίπτει. ἴια Οοἱδὶ. εἰ Ὑαϊ. Εάῑι. ταρ-᾽ 

ειστρέχει. 
969 Ὅπερ ὑπερδάς. [ια Οοἱς]. Εάῑε. ὅ πως. Βἰ- 

ὕις ᾧ πῶς ὑπερθάς. Οὐ δυμί νογυα ρῖί ἐοηηϊς 
Κεπιεπ!ἰθ οῦ γοβ 60ΓροΓοςΘ, αἱ ἱρείμθ τση! ἷ8 
ἀϊνίηα οοπιοπρἰαίῖοιό ἀοβς. 56 Ἱπροξυηί. 

9ἱ0 Κρατήῆσαι. Ἶια Οοἵκ]. Εάῑἰ. χρατεῖσθαι. 
943 Ὁλοώτατον. Οοἱς]. οἱ Υάί. ἀθλιώύτατον. 
98Η Εξ ἧς. Ἱία θοἱςί. Εάῑ. ἑξῆς. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ομ] πυπο αἱνημ], ηυῃο γἱοίδυς αἱιεγηΐς οαηίΜ, 
Ῥαγείτη άθογουιη ροφίεαφ, οἱ ραγείπι 8ηρτα, 
9/Μ9 [Πο διπήηπηὶ «οποίμεδ ἰαιάςς Ραἰγίς Ἰ 
δἰο ο5ί οοἱεπάα οοτγρονίς εἱυἱ οαφιίέα5 
Ρεὰ ἰδία ἀῑεία, Ρος ἱΥΡο8, 4:08 ἰπίμθης, 
Όϊ εεϊίὰ «αρίαϱ Νυπι]ηϊς, Πιθπίοπῃ οχρἰα. 
Ργιάεπίῖ αυἱθπι αυηί ααἱάθπι αι ἀἰχίπιυς 

Ουηεἰᾶς νὰς γθπιοία αμἱάμαπη θηΐπι Ιαιάαὐἰίς Ἱ 
Αί πΙυπις 6] ΠχἰπηΙπι, ΠΟΒ8Ε οί Βδυιη, 
Πωηο ος οοἱδτθ, Γ6ῦΙ8, δἳ ΠΟΠ δι)οἱ8. 
Ἐδί ΠηΑπΊ(ωο [0ης Ἱίο οπιηἱθ8, οδτία οἱ βαἱ 15. 
Βνπο οοβίϊατε φαἱδρίαπι οχίριθ Ροίοςί ; 
Α ιάϊγο 864 ΠΟΒ, αυλπία5 ϱ86, που οἰοαιί, 

Β Οιαπίυη[ηθί γαπο οἱυἱ μοῦ ρεγδυπωθαί. 
Όι πεῦι]α 66ΠΠἹΡεΓ Πίο οη]πι 9ο Ιηίοσ]{ο]ὲ 
Αἰἰφυἱά πεοτυΠι, γἱδὶ εί αι 5υὐ]άςθηί. 
Ῥμρογατο αυἱδ ἀθί Ίου πολ, αἱ Ίάπρας Όοο, 
(εσίαδᾳιε /4Ἠ1 δἱπῃ, 4υοά Ροπο Ίιου γεγε [γαανς, 
Οιοἆ «3Ρ6Γ6 4νδΡᾶΠΠ, ΠΟ Ιάὐογαῃᾶ ἁπρ]τωφ } 
Μίδευ οί ρΙο[εοείο ααἱδᾳις αυ οο{ Ώου), 
Νεβοίίφιιο αωαπιάαπι ργἱμείρδιῃ εβΙδα οπιηίμαι, 
18 ργοσγοβεῖἰι οπππία, οἱ ιπἰγο ογάϊηθ 
Μἰγαφιθ 5ορΏῖὰ βθγνοί 1ος σι οομά]άϊι. 

Αἲ οοἵτο φυἱά αι, αἱ ριιία!ί, πιοηίο οχεἰα!ε, 
Αίᾳυοθ εδ ρογἱηάο, δο]ἱς τί ϱἱ αμὶς γίάθης 
Ὀπιῦτας π πηάΐς, Ώψπο ριἱθέ ϱὺ οδ/πυνθ; 



9 ΦΕΟΤΙΟ 11. 
Ἡ καὶ πυλῶνος χάλλος ἐχπεπληγμένος, 
950 Τὸν δεσπότην οἴοιτο τῶν ἕνδον βλέπειν. 

"λλλος μὲν ἄλλου χαὶ ποσῶς σοφώτερος, 

ὋΌς πλεῖον αὐγῆς ἕσπασε, πλείω βλέπων ' 

Κάτω δ' ὅμως ἅπαντες ἀξίας θεοῦ, 

Ὃν φῶς καλύπτει, οὗ σχότος προΐσταται. 
955 Ἡν χαὶ ζόφον τἐμνῃ τις, ἀνταστράπτεται 

Τοῦ φωτὸς ἄχρου δευτέρῳ προθλήµατι. 

Διπλοῦν δ᾽ ὑπερέχειν οὐ μάλ᾽ εὐπετὲς σχέπας 
Ὃς πάντα πληροϊ χαὶ ἄνω παντὸς μένει, 
Ὃς νοῦν σοφίζει, χαὶ νοὺς φεύγει βολὰς, 

960 Ἕλκων ἀεί µε πρὸς Όψος ὑπεχδρομεί. 
Θεὸν μάλιστα χαὶ νοεῖν μὲν χαὶ σέθειν, 
Ἀειχνὺς τὸ φ/λτρον ἓν ζέσει τῶν ἐντολῶν. 

ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΗΑ. 

Α Ζητεῖν δ' ὅ ἐστι, μηδὲ πάντη, μηδ' ἀεὶ, 
Μήτε προχείρως πᾶσι γυμνοῦν τὸν λόγον. 
965 Τὸ μὲν λεγέσθω τοῦ θεοῦ χαὶ σὺν φόδῳ ' 
Τὸ δ ἕνδον ἕστω χείµενον, χαὶ νῷ µόνῳ 

Σέδοιτο χρυπτὸν, ἀψόφως τιµώμενον. 
Τῷ δ) οὓς ἀνοίἰγοιτ', ἦν διδάσχῃ τις λόγος, 

"Ἠττον γὰρ οὓς, ἣ γλῶττα χίνδυνον φέρει. 
970 Τὸ δ᾽ ὕστερον δξοίμεθ᾽ ἐχμαθεῖν σαφῶς, 

Λυθέντος ἡμῖν τοῦ πάχους ' νῦν δ, ὡς σθένος, 

Σαυτὸν χαθαἰρειν χαὶ νεοῦν λαμπρῷ βἰῳ" 
Δέξῃ γὰρ οὕτω χαὶ θεὸν νοούμενον. 
Ναῷ θεὸν δὲ προστρέχειν ἅπας λόγος ᾿ 
975 'Αγνοῦ γὰρ ἁγνός ἐστιν οἰχητήριον. 

Οἱ μὲν λογισμοὶ μιχρὸν εἰς γνῶσιν θεοὺ. 

Αιῖ ναρηραὴἰ ρυομτιαάϊπεπι αἀπιίγαης, 
950 Αγοιιγοίυγ ἀοπίηαπ δογάπι, αὐ ο ἸΠπίιις δυΠί, «ΘΓΠΘΡΟ. 
ΛΗις αυἱάεπῃ αἲίο ᾳαφάαπι ες ρατίο ραρἱοητίου, 
Οι ρἰιφ ἰαοίς ἐγαχ]ί, Ρίγα ἱπέμθης ; 
Αι οιηπ6ς ραγἰίου ἱηίγα ἀἱρῃίίδίοπι Ὠοί 
Οιιεπι Ἱακ αὐφεομάῖε, ουἱ (επεῦγῷ Ργφευη!. 
ϱὔ5 δἱ αυἱςδ ἱεποῦγαῬ 5οο6ἰ, Γμἱριγαῖιις 
Φιπππηί Ιυπι]ηϊῖ5 δοουπάυ γθἱαῃ]]ῃο. 
Βιρίες αιίεπὶ γείωτη ρεηθίγαγὸ ποπ αἀπιοάνπῃ [αςἷ]ο ο. 
Οἱ οιιποία τερἰεῖ οἱ δἱιρτᾶ οπιηία ΠἹα1ΘΕ, 

-θ5 Ουἱ πιεηίδιη ἠδίγαξ δἱ ιηεηιῖς Γωρίί οοηαίυς, 
υὐ Τταμθηθ πιθ 86ΠιροΡ ἵη αἰίυπῃ ρτα ἰογουγείε. 
Βου πιαχίπιθ εορ!ία οἱ οοἱ6, 
Οριοπάεης αἴὐογει (ογνἱάα πιση (Ἰά{ογμΠῃ οὐυβδθγναίιοπο. 
Οιιγογς αίοΙΏ αυἱά βἷί, ποο υνίᾳμ6, πος 8διηρος εοβγοπίϊ, 

Τ60 

Νος [αοἷ[ο οι] γῖ 6 ἀύ Τὸ Πιεηίθπι {41η 4Ρ6ΓΊΓ6. 
965 ΑΙἱαυἱἡ ἀθ Ώου ἀῑσδίιν οἱ φαἱάθα εμπῃ ΜΙΠΠΟΓΟ. 
ΔΙἰααἱἀ οἱἶδίη Ἰπίυς δἰί γοροβίίαπῃ, οἱ 80ἱ4 πιεηίθ 
ὡοἰδίαν αὐδοομοἰίατη, θἱο δἰγορίία, Ώοποτο αΠοσοίσηι. 
Αἰἱοιί αμσῖς αρογ]αίιις, δἱ 4υὐ9 ἀοοσαί ογα!{10. 
Μίπυς ομίιη αἱ (µη Ἱίηρυα ρογίου]υῃ αβοτέ. 

970 Οιιοά αμίθι δαρεγεδὶ, Γοβεπις αἱ ἀῑδέσιοας (υἱἀρίαρι ρογρρἰειις 
οο]υία οτα»δὶεῖο οογροΓίδ. Αἱ πιο (υδΡίΗΠΙ ροῖδ8, 
Εκριιγραγο {6 Ἱρδυὴ δἱ ἱμηογα1ο «υγ βρἰεπάίόα νἱία. 
οἱο οπίηὶ Ώευπι αρργεἱιεπἀθς πεμίο εοποερίέυπ. 
ΒΏουπι δἆ δυὐΠ. (θιΗρίΗΠῃ 4ος ΗΓΓΘΓ6Ε, ΟΠΙΠΙΗΠΩ οςδί Υος. 
975 Ριτ] Πᾶπιᾳυ9 Ρρυζµῃ 6659 ἀεὺοί ἠαὐϊιαομ]υπ. 
[ιαιἱοεἱΠοΓ{Ο119Β ΡάΡΗΠΏ οοηίθγυηί αἆ ὁορη]έίομειῃ ΕὨοἱ: 

910 Οἵοιτο τῶν ἔνδον. ουν. γἰἀείιμτ Ἱορίδδο τὸν 
ἔνδον, ΕΠ εγι ἵρεμπι ἱπίτα σάεε αὐέδηι ἐπίετὶ 56 
αγθἰιγείαγ. 

902 Π.Ιείω. Οοἱδ]. πλεῖον. , 
954 Οὗ σκότος προϊσταται. ΑπΙΕ φκεµι δαν! {ε- 

πεγα. Ῥεῖογα γετεἰεμ]ἑ ραιῖο α[ιάῑί οὐ ἰιά ρεα[. 
οι : Απιίζιις [μηιίπο κεἰεμί Ὁεεἰπιεπίο; Ροβίθγἰογς 
{61Η αἆ ἴ]αά ρδα]. αν: Ροχαΐι (επεῦτας {αιἰ- 
ἑωμπι ε.μηι. 

9ὗ5 Ἐν χα. Ἱια 0οἱκὶ. Εάῑι. ἃ χαί. 
9ὔ0 Προδ.Ιἡήματι. ἵια Οοἱδί. θομ]θοείαγα επιεμά4- 

νογαι Βἱυς. 
959 Ρος. Κπάἱοδ. 
900 Ὑπεχδρομεί. Ο9ἱ8Ι. οἱ Ὑαϊ. ταῖς ὑπεχδρο- 

μαῖς. --- Ἱία Βεποκ]οιϊἰαὶ; 96 πιθίγαη ΡΓοΟΙδιις ῥ6- 
Πο, επι Όψος αἷι {γουίαμς, οἱ Ίο ἰαηιις, 1! 
.. ο. ἱερεπάμιω (ογεί : Ἕλχων ἀεί µε 
ταῖς πρὸς ὕψος ὑπεχδρομαῖς. Ολιι.ιιλὈ. 

961 θεὺν µά-Ίιστα. Οοἱθὶ. θεὺν νοςεῖν μὲν ὡς µά- 
λιστα, χαὶ σέδειν. Λά πιοτρ. υἱ ἵῃ οὐ): 

900 Μόνφ. Ιὰ Οοἱφὶ οἱ Ὑαϊ. Εάῑι. µόνον. 
9086 Τῷ δ᾽ οὓς. Οοἱςὶ. τὸ δ᾽ οὓς. 
9609 Ἡττον. Πα (οἱβί. Εάΐε. ἅττων. 
970 Τὸ δ' ὕστερον. Ροε!γεπιο. 
915 Δέξῃ. Ιια οἱ]. Εάῑί. δέξει. 
974 Ναῷ θεὸν δὲ προστρέχει». ιν Υαι. Εάἱε. 

θεὸν δὲ νῷ καί, εἰο. Οοἱδ]. ναῷ δὲ Θεόν. 
΄ 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 
γπἱσαιιο πιίγαηφ αἰγίαπη ριι]ε]ιτο ἁοιπυς, 
Ώοπιίηυα νἰάθγο ογθἀαί ἰάοΐγου φάίαπη. 
Ριεαεε]αἱ αἱίιερ οἱίδγυπι δορΏἰα Ἰοθί, 
Οἱ πεπιρο λαοἱς ρίας {γαλίῖ, Ρίάγὰ ἱπίαεης, 
Ἱη[γα 9ἱ οπηηςς ἀἱρηίίαίοιη θυηέ {που : 
Οµεπι άπιεη ορορίῖ, 4Πί6 4θπι [η5ιφ ΠΙΡΤΟΡΣ 
Τεπο6βίαβᾳυθ οἱ φμἱ5 ἀἰδδοςθε, Υεἰο δίβΙΙιη 
ΠΙΗΙΣ φθουπάο αππίς ρεγβιπηρίίυῦ. 
Νου [46ἱἱ6 ΡοςτοΟ φοἰπά]εγ γείαπι ἀπρίεχ. 
Οἱ οιιποίᾶ οοιπρἰεης αἰείου ομηοῖίθ πιαποξ, 
Ῥοσεπδαιθ πθηίθπι, (Πθηίΐ5 αδρθοίνΏ Γαρβίὲ : 
Τταβθης ἵπ αἰίμηι ἀυπῃ οθἱος 5ο ργορίῖ. 
ΌΏευι αωϊάεπι ἔ οοβίία, οἱ οοἷθ πιασίπιο, 
Ριηίτυπι, οὐδεηιιεπάο ἱερίριδ, πιοηδέγδην ευη : 

Β Δι ρατοῬ, αμἱᾳ ἱί 1ρ56, υ ης, 4υ.γογο, 
ΘΕΠΙΡυΟΓ(16, ομΠοῖιί5 νδγυαᾶ |ιθυ [μπας ἰθνὶς. 
Οιιἁάαπι Ἰοᾳμαρὶς 49 Ῥεο, ἰάᾳϊιιο ευΠΙ πιοίι 
Ομἱάάαπι δἱἰ Ἱπίις οοπάἱμίπῃ, θἰγερ]ία οἶπο 
(αήσυπι, ᾳυοἆ ἰπιᾶ Πεµίο ΡοιβθδΠοίο ο0149. | 
Αά αἰίιά αὐτερ αγτὶραδ, οἱ αωίς ἀοοοί. ο 
Αιγὶς ρογίοἰἰ, Ἱησυα Ύυαπι, πἶμυς ρατ]:. 

θυοί γοδίαὶ, ουὰ ρἱδηίας ροςῖ ιὲ δοἱα5 
«οι π]οἰθ οοΓΡΟΓΙ6: Πιπο 16 οχρἰᾶ, 
Βαποίο(υθ γίνεης ΠπονΩ (ὐυΔΠίΗΠι ροίθδ. 
Μίο ἨΔΠΗ6, 41θίη 1Π6ΠΦ οομοῖρίε, δάπιε5 Όρυπι 
ΑΛ ρυτάπῃ 16 αμίδιῃ εοηεἱίο αοζυτε]ἰ ριαάα 
ΡῬυιτι ἆρωας Πα Ρρυγυς ος; θυπιὶ Ὀεὶ 
Αά µοϊἰοπθπι γαξί0 ηΟς πευέαπῃ Γαοἱί- 



τοι 

Αόγῳ γάρ ἐστι πᾶς λόγος ἀντίστατος. 

Στρεπτὴν δὲ πίστιν οὐμὸς οὐκ ἔχει λόγος | 
Τὸ δ᾽ ἐξέχεσθαι τοῦ λαλουμένου μέγα. 
980 Ὃς μὲν γὰρ Ἰγάπησε, χαὶ στερχθήσεται’ 

Ὃς δ᾽ ἠγάπηται, χαὶ ἔνοιχον λαµθάνει. 

Οὗ δ' ἐστὶν, οὐχ ἕνεστι μὴ φῶς τυγχάνειν 
Φωτὸς δὲ πρῶτον αὐτὸ γιγνώσχειν τὸ φῶς. 
Οὕτω τὸ φίλτρον πρόξενον χαὶ γνώσεως ' 

985 "Βδ' ἔστ᾽ ἀμείνων εἰς ἀλήθειαν τρίθος, 

Ἱῆς ἓν λόγῳ τε καὶ στροφαῖς τιµωµένης. 
Ὅ δ᾽ οὖν ἐφικτὸν, τοῦτο καὶ δηλώσοµεν. 
"λναρχον, ᾿Αρχὴ, Πνεῦμα, Τριὰς τιµία, 
Ἰλναίτιον, γεννητὸν, ἐἑχπορεύσιμον ' 

900 Πατὴρ τὸ μέν’ τὸ δ Υἱὸς, αὐτὸς καὶ Λόγος" 

ν. απΕεσοο! ΤΙΕΟΙ, ΟΔΗΝΙΝΟΝ ΙΙΡΕΕ 1. ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΛΑ. πα 

Α Τὸ δ οὗ μὲν Υἱὸς, Πνεύμα δ' οὐσίας μιᾶς. 
Εἷς ἐχ τριῶν θεός τε χαὶ χοινὸν σέδας; 
Οἷς χαὶ τὸ θνητὸν τῆς πλοχῆς ἐχλύομαι. 
Ταῦ-) ἦν σέθῃς µο' καὶ χρατῇς, σαεμνῷ βίῳρ 

995 ᾿Ρίφας ἅπασαν τὴν χάτω βίου ζάλην. 

Λόγῳ τ) ἀληθεῖ χαὶ µίσει τῶν πλασμάτων 
Ανω τε τάζῃ, χαὶ γένοιό µου πλέον», 
Ὡς ἂν τύχο:ο πλείονος παῤῥησίας. 

ΙΑ’. Πρὸς κόσμον δια λογισμός. 

Ἐρώτ. Διχάζομαί σοι, χόσμε. Τίΐς, πόθεν κάμει 
Πρῶτον δίδαξον, χαὶ ὅποι χαταστρέφεις. 
Ῥοιζεῖς δὲ πῶς µε χύχλος ὡς μύρμηκχ) ἄγων; 

Ἀπόκρ. Οὐχ οἵδ' ὅ)εν προῇλθον, ἓχ Θεοῦ δέ χε. 

Οωιτίς οηἶπι ταιῖοπί οςί γαῖΙο ορροβί!ϊἁ. 
ΕΙοχίΐδπι αιίόοπη βἀάθίη πηθα πο αἀπι]μίι ἀοοίτίηα : 
νεγυηι ᾖῶγοτο γευδία(ίθ, αυἱάάθδπι οοὲ παχίπιυπη. 
960 Οἱ ομίσι ἀῑ]οχθι]έ, οἱ 1ρ56 ἀϊηκείαν : 
Οἱ αιίειη ἀῑοσεέας ϱαθεῖί, ἰ9 Όευπι ἱιοβρίίοπι αοοὶρίῖ. 
Ὀυίουπαιθ Ώοις θ8ΐ, ΠΟΠ Ροίθβ! {Ιχ ΠΟΠ 6896. 
Ρουτο ]μοίθ ρ3Γ6 ΡρΓίΊηα οβὶ οΟβποΡοθεε ἱσοπῃ. 
ὧ]ο ΑΠΙΟΓ ποβῖς οοποἱιἷαί οορη{δίυµθΠι ; 
985 Ἐαφυθ Ίοηρο πιεἰίου αἆ γογίἰαίοπι γία, 
Ου. αυ ἵη ἀἱδρυμαἑἱομ/Όιβ εἳ αγρυε{ὲς γογβαίέις, θβίᾳυο η ρερίίο, 
θιοά Ιβίίαν ρεΓεῖρὶ Ρροίεαί, ἰά Ε0ἱ πιαηὶ[οφίαυίπιιις. 
Ρεϊηεῖριϊ 6χΡρεςς, Ργιποίρῖαπι, Ορ]τ]έμς, Ἐγίηί(45 γθηδιαηςς, 
ΕκρετΒ οα68, (οπ]ίμ8, Ῥγουδάσης. 
990 Ῥιίπιας Ραΐουγ οἱ» δεουπάυς Εἰῑιια, Ἰάοπι οἱ Ὑδγυη : 
Τογίϊα5δ Υογο πο αμἱάθπι Εἰίας, Βρίὶγίίαφ αιίθπι ο)αδάθπι οβδοβδ. 
Όπις ες εἶρις (ρεγ5ουἱς) Ό6ιβ, οἱ οοππηυηίφ ομ]ίς, 
Οωἱυὲς πιογἰα!! πεχι οχιος. 
Ἡσφο οἱ το]μίοδα ο0ἶα8 δἱ {6Π638, οηΏοςία γἱία 
9 {μοθ-ἀ 07 Α)]οί6ιΦ ΟΙΠΠΕΠΙ ἱεγγεη γἰί (επιρθφίαίδιη. 
Ρο ἀοοιμήπαπὶ νοΓαση οἱ οἀἱαπι (αὐυμἱαγπῃ 
ὃμτδυπῃ εΠογοΓίθ, αἰᾳμθ υἱἱπαπι πιο αΐω5, 
Όιϊ πια]ογεπη ορηβεαιιαγῖς Προγέαίοπι. 

ΧΙ. Πἱαίοθις «ἩΗι ΠΙΠΠά0 ᾽. 

ΠΗ(εγγ. 1ένθίη ΠΟΥΘο δἱὓἱ, παπάς. Οιἱς οἱ υπάθ οἵς, 
Ρρίπυπι ἀοοθίο, οἱ αἀ µθιη ΠΗ6ΠΙ ἱοηάᾳς. 
αγ πιο ἱπιροίυ γο]νῖς ἑηδίαν ρου], ααδςὶ (ογπιϊοίαηῃ Ἰ 
Πεσροπε. ΝοΠ πονὶἰ αηάθ ρ)0ςθδθδΡίΗΗ, ἂἱ οθρίθ 4 6ο. 

5 Αἰίαφ ΒΕΙΙΙ. 101, ρασ. 179. 

9]]7Ἴ Λόγῳ γάρ. Πιο οἰπι]ο οδἱ ἰὰ ιο αἲί 1η[γα 
ἵπ Τοἱγὰδί., ΟΛΓΠΙ. ΣΧΧΙΗ1, Υ6Γ9. 12 : Λόγῳ παλαἰει 
ατᾶς λόγος. 

978 Οὐμός. ἵ Ἰναυοί Ὑδίίοαπις οοάοχ, ας] ὁ 
ἑωός. Εάῑί. ὁ ὑμός. 

979 Τὸ δ' ἐξέχεσθαι. ΗαγεΤε πιάα ᾗαεὶ αἰπιρ[εἱ 
ἀ55έΠΦ11, Πιΐεδα αΤΦΙΠΙΕΠΙΟΓΜΠΙ «οπ/{εΝΙἰίοπο. Βἰμίας, 
ῥαετε Νιαπιϊπί. 

982 Τυγχάνειν. Ὑ8ἱ. λαμθάνειν. 15 ΝΟΝ ροίεδί ποη 
ἐξευ [οἱ βαγ(ἰσερο. 

988 Ἄναρχον. ία Οοἱεί. αἱ Ὑαϊ. Εάῑε. ἄναρχος 
Μος Οοἱβί. µία Τριάς. 

0 Αὐτός. Ο0οἱβί. οἷος, ανίεν». 
991 Οὐσίας μιᾶς. πέν εκδεηµίἑω. 
903 Καὶ κοινὸὀν σέθας. Ο00ΗΙΠΙΝΠεΕ Ύαπιον. 
995 ᾿Εχ.1ύομαι. Που θ8ί, ἰπ ΜοΓΜΝ Νοπεῖνε βα- 

ΡΙἰΣΟΓ. 
996 Σεμγῷ. Ὑαϊ. λαμπρῷ. 
907 Μου. Τα Οοἱςί. ι μοι. 

ΜΕΤΗΙΟΩΑ ΥΕΗΒΣΙΟ. 

Ναπῃ τα(ίο ᾳυΥἱ5 αΙἰόΓαΠῃ πιο” Ιιαυοί. 
Ὀοείτίπα αἱ ἱογγοί Πθχίίθιη ΠάθΠῃ 183 ̓ 
Πεγθγς νογο Νυιπ]η! οδἱ Γ65 ΠιαχΙΙΩΑ. 
Ναπι ἀἡροείας, αἱ Όσυπῃ ἠἰοκογίτ. 
Βἱ]εοίας αὐίριη Ώαπο )ιοδρίίθηι ἱηίογπο οαρῖί. 
Ὀὑϊουπφιιθ Ροτγο αἱ Όους, ἰαχ οί 4αρᾳυ9. 
Ῥατς ϱΡΓῖΊΏα ΡΟΤΓΟ Ἰαοἱδ δοδὲ, ἑάσθπι μέ 6οἱᾷβ. 
οἱο ΠΟΙΊΟΠΘΙΗΙ οὐιαγίίας ποὺὶς ραςἲί. 
Εσίᾳιιο Ιδία πη]ἰο ππε]ῖος αἁ γογυπῃ γία, 
ια! 6οΓπιο βο]ἱυβ, οἱ Ίεγος αγσιἱο. 
Νις 1η, Ροίοδὶ αυοά ρεγοῖρί, εΣροΠαπ) ὑγονί, 
Ληβτοὺυς, ΑγεΠο, ῥρ]πίταδ, 64οΓα Τηπίϊίας : 
(Δήδα ϱΆΓο6Ης, οἱ (οπίἱΐμς, αίᾳυο Βγοάΐθης. 
Ῥοέοτ 1]]ο: Ναίυς γυγδυ6 μ]ςο, Τεγραπιπιιό ἱίθι : 
Βρὶγίίυς αἱ αἰίες : υηίας µυδίαη( {ορ 

Β Όειις υπις, ἱάοπι οἱ ους ΟΠΙΠΙΠΟ ἱη εγίὺωφ 
Μοτἰα]ὲ ρὲρ 4ος εχιο νἱηείυπι. οἱ 45 
Ίι οἱ Ι8ίὰ, ἴεμοῦς οἱ ρτουα γὶία, Ρτοου! 
Πι]αςοῬ νἱί ἑατυίπεπι ρε]]θης, Πά9 
Ὕέγαφιθ, οί οἑἱο [αυμ]αγυτῃ ἑωτρίυμη, 
«δΙΙΓΡΙΠΙ Ιοσαῦθγίς : υἱίπαπι Ποσο αν, 
Γάιιοῖὰ ἱάς ΠΙα]ος μὲ 5υτραί ἱΡί. 

ΧΙ. 6ΕΑΝΟΘΙΝΑΤΙΟ οὐκ πυκρο. 
(Β11 11ο ἐπ(εγρτείο.) 

1πίεΥγ. 1.5, πιιηο, (ευη εδί πυπο παϊαὶ. Βεΐννασα 
ες ἰάουε 

Ουἱ5 ογίυ5, δἱ αιὶς ἔδγπιιας (αηάεπι Η9ἱ : 
Με αιίᾳιο νο]τίς, ου υῖθ υἱ [οπ]ευ]απῃ 1 
Βεεροµς. Ὀτουςδδετῖπι υπο, πεβείο: εογίε ος Όσα. 



Γρ) 

ὅ Καταστρέφω δ᾽ οἷς χρεῖσσον. Οὐ ῥοιζῶ δέ σε, 
Ἁλλ' αὐτὸς ὧν ἄχοσμος, ὑδρίζεις ἐμέ. 

Ἐρ. Πῶς οὖν σὺ μὲν πέπηγας, ἄστατος δ' ἐγώ; 
ἊἎπ. Ἐγὼ μὲν ἑχτός εἰμι, χαὶ τίς ἡ χάρις: 
Σὺ δ' ὢν θελητὴς, εἰ θέλεις, ἔχεις πλέον. 

10 Ἔρ. Καλῶς' τὰ δ' ἑχτὸς τίς φέρει; Ἆπ. Τί 

[γὰρ χακόν; 
Ὕλη τάδ᾽ ἑστὶ τοῖς χαλοῖς σωτηρίας. 

Ἔρ. Ἡ χρεῖσσον αὑτὺν αἰτιᾶσθ᾽; Ἆπ. Οὕτως ἔχει. 

18. Περὶ τοῦ ἐπιχήρου εῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. 

Κόσμε φλ', οὗ φίλε πάντα, τί μ’ ὡς τροχὸς ἀμφι- 

[έλικτος 
Ῥοιξηδὺν φορέεις ἀντιπορευόμενον, 

ΞΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕἨΑΤΑ ΜΟΒΛΗΙΑ. ο. 

Α Μύρμηχ᾽ ὡς ὀλίγον, πιχκρὴν φορὰν ἀσχαλόωντα ; 

Τδὰ 

Ἔμπα γε μὴν φορέεις τόσσον ἑόντα, τόσος. 

ὃ Οἶδα μὲν ὡς θεόθεν σὺ θεοῦ χλέος. Αλλὰ καὶ αὐτὸς 

Χριστοῦ χειρὶ πάγην, πλεκτὸς ἀπ᾿ ἀμφοτέρων, 

Οὑρανίων χθονίων τε. Τὸ μὲν δέµας ἕἔνθεν ἐτύχθη" 

Ἡυχὴ δ᾽ αὖ μεγάλου ἐστὶν ἅημα νόου. 
Αλλά χαὶ ὡς πολλοῖσιν ἐλαύνομαι ἔνθα χαὶ ἔνθα 

10 Πήμασιν ἐξ ἐμέθεν, πήµασι δυσμενέος. 

Δελφὶς δ' ὡς ἐπὶ χέρσον ἀλίδρομος, Ἱέρι θνήσχω. 

Κόσμε, παρῆλθον ἐγὼ, λαὸν ἄτρωτον ἄγοις. 

ΙΤ’. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. 

Αλλήληυς μὲν ἐγώ τε χαὶ ὁ χρόνος, ὡς πετεηνὰ 
ἨἩ νέες ἓν πελάγει ἀντιπαρερχόμεθα, 

5 Ώρφῖπο αιίθ η πηθ]]μς. Νοη (6 γοίνο͵ 
σε {4 Ἰηςοίίμφ ργοῦΓγο πιθ αῆρίς. 
Ἱπι. Οαοπιοάο ἰβίιυσ ἓὴ ᾳω]άδπι θχις 68, 6ΡΟ Υετο ἱηφιοΏί[ἱς ΘυΠη Ἱ 
Πεερ. ΕΡο φαἱάεπι εχίγα δυΤη : 8υά 48Η 2Πῃ θνί Ίο ργαιῖα Ἡ 
Τι ΥοΓο τμἱ «ΟΠΠΡυΒ, αἱ νί5, πο απιρ]{υ. 
10 Ιπί. Βοηθ; αἱ οχίοτπα αυἱςδ ᾳυΏογηαι! Βεερ. Οπἱά {η οἷς οδὲ ιδ ὃ 
δυηί ης ορµ]πιίς µοποἱηί τα δα] 0:15 πηαιογίθβ. 
{πι. Νυπι ργῶρίαί, υἱ 66 φαἱβαιο ομ1ροι) ΒΠειρ. δἱο 65έ, 

ΧΙ. Ώε παίκτῶ πωπιαπα [γαφέίαία ". 
Απηϊος πιιπάςθ, ΠΟΠ {πιθη οπιπἰηο απιίσα, ος Π1θ, υἱ (αγὴο γουσα(([]ς, 

Ὑἱο]θηίοι ταρίαθ ἵη οοπέγαγία θΗΠί6ΠΙ, 
γειιί ραγναπη [ορππίσαηι, ]4οἰδίίοηθ 4οεγΏα ἀοἱεπίοπι 

Μο ἰαἱοπι α0Εἱρί8, ουΠη ἰαπέής 6ρο βἰσι οἱ (υ ἰἱἱς. 
ὃ Ἐφυ]άσπι δοἱο οχ Ώοο ἰο Ὠοἱ μ]ογίαπι 6899. 56ἀ οἱ ἵρθο 

(πείς! {αεξΦ ΒΗπι παπα, οχ ἆμοβας οοηῇῄαί 8, 
(σεν οἱ (ογγοηίφ. Αο οογρι6 αωἰάσπι πο [ογπιδέσπη : 

Απηίπια αὐἴοπι π]αρπς βρἰγαυ]απι θ6έ ΠΙΘΩΙΙΦ, 
9ο ἔαπιεη ρἱωγίπιίς ]αοίος Ίο οἳ 1ο 

10 ϱἘριπιπίς α πιο 1ρ5ο, Φγαπιπἰφ δἳ Ἰοβίθ. 
Υολιέ ἀε]ρηῖη {π ίθγγα, π]ατὶ 496µδἱ16, ἱη 40Γ6 ΠΙΟΣΙΟΡ. 

Μυπάε, 6Ρο ργαίοτί!; Ροραίυσ) ἐπνυ]ησγαίαιη ἱγαηςηιίιίο, 

ἆθθ-ἀθ9 ΧΙΙ. Ρε εοάεπι ατφιπιεπίο ''. 
Νος Ιωνίσσπι, 6ᾷΟ οἱ 615, νδἰαί 3ὖγο8 

Αυὶ πάγος ἵη πιατὶ ργΦίδσίπ]υβ; 

5 Αίας ΕΙ]. 25, ραρ. 95. 

Χι. Ι Ἄστατος. Ππειαθί[ῖδ, πικἰαἰἰοπὶ οὐποσίμα. 
86 Εκτός εἰμι. Ἰὰ οβί, 6ογρὰε, (μοά «οίμπιπιοᾶο 

αθαίµγ, πιουέαίµη, ον] {αμ πμίία εἰί; τὸ ἑντός, 
απίπια, (μα Άοπιο θελητής, νοἱαπίαίε ργααϊ(ως, αθεπε 
[ἰθετο. 

10 Τὰ δ' ἑκτός. (ογροτα αίεπι φις αοἲ: } 
. Τάδ᾽ ἐστι. 9ίο αι. Εάῑι. τότ, οἱ δἁ Πηαῖρ. 

τὸ ὅ'. 
ΧΙ! 4. Τόσσον. (οἱκ]. 81ρ. ΠΠ. τοσοῦτον ὄντα, 

τοσοῦτος ἑών. Με, επι (απίες εἶπεν ἐν ἴρεε (αηίκε 
γαρίε. θυἱῦις γουὈίθ δΙΑΠΙ ργ πιυμάο ργᾶ δαηἱαΠῃ 

 ΑἰίαῬ ΒΙΙΙ. 26, ραρ. 95. 

ἀθο]αγαί, οἱ βδαιεπέΏιυς «οηβτπ]αί. ΝοΠ οδτίο, υἳ 
Βἱ]]υςθ οἱ ου δοµές ἀοοίαθ (41]γος, (απιιίωτι 
ἰαμ(ν. ἵη Ρρυίπια οἀἱιίοηο Βἰλίμς, Ργο (απι[ωμε, 
γοιἑογαί (απίιπε, αἴηυο θιἶᾶπΙ οΏβεγγαι Ἱπ Ποία, Ἠο- 
πιίπεπι α γερογί0 Ώοῃ μικρὸν χόσμµον, υἱ ουπι Ώο- 
πιουγ]έυ8 αρρε]]αῖ, δοὰ µέγαν χόσµον αρρο[αγὶ. 

44 Ἀ.1ίδρομος. Ματίε 61 ΥΕΟΥ, Πιαγὶε Ιπεοία. Ατὶ- 
διοίε]εβθ, ἡὑ. ΥΠ, ϱΡ. Ἄ, 6 ΛὶςΙ. απίπι., ἀθιρηίηαπι 
ἀἰπίῖυς {η (εττα νἰν6γθ ρο0589 θεη]Ώἰέ, αιοά υἰταράἱ 
Γαρυ]ίαίο οἷῖ ργφά]ίως. 

ΜΕΤΗΙΩ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ἱω πιεἰέωδ αυἱθιη ἀθθ]ιαπι; πεο γο]γο {9 : 
Ππιπιυπάυς αἲ ἰὰ Ώηθ ΡΓΟΌΓΟ οοΠΙΓ4 α/Ποίν. 
Γπι. Ομἱπαπι εἴσο, 4υ050, ἄσιι5 686, ΠΟΠ ἃδί 6ροῦ 
Πεερ. Ετίγα (υἱάεπι 1ρ86 δυη) : 4υφη8πι οϱί πο ρτα- 

η. 
Αί, το]]ο ου εἰί, ἁπιρ]τας, αἱ νἷς, 9λἈθς. 
πι. Βχίθγπα νετο πας γολ!ιῖ Πεερ. θυοἆ μας . 

η 
οιέ Ίισο ϱαἱα1ἱθ οριἰπι]ς ν]ρῖ6 8οᾳ6β. .. 
Ικί. Ὀί Ώιθ 9ΓΚ0 ουἱρεπι ργαδία! Τ Πεερ. Ιδειά μι 

ο6ι. 

ΧΙ. ΡΕ ΚΑΤΟΑΑ ΗὉΜΑΚΑ ΕΒΛΟΙΕΗΙΤΑΤΕ. 
(81ο ἱπιετρτείο.) 

Βιο ποὶοῖ, παπάς [αραςσ, αἱ πιο μὲ νουραΜ{]{ ογρί 
Ύὴ (γαρίςδ, ἀἀγθιςαω ὁμω ΩΡἱ ἑαγρυ γίαπη, 

ῦ Εογπιίοαπι νε]υί θχίσυαηι, 4Μ8ΓΏ πιοβο (οηυεί Ἰ 
ορ μἼυπῃ (8Π{16 Πιο (81Πθη {ρ8ε (γαἡίβ. 

Τι εογίο ἀἰγίπιπι ορια 686, ἐὺ ρἰουία : αἱ {ρρο 
δυπῃ άυοᾳµ9 ορας ΟΗσ]θεῖ, ἰοχέας 6ἱ οχ βιροεῖς, 

Ει πι ες ἱπιῖς; Ἠ]ηο οτέπ] Παπ π]Ώὶ οοἵΡρις : 
Μειι αμίθίη ορί Παΐυς Νυπιληϊς οἱμογεί. 

(8ΐ0υφΦ ἱπηαπιετίς {8πι6ΙΙ Ἠἱηο 6Ρο ]οιος οἱ ἡπο, 
Οιο5 6µρο, 4άοβαυθ η] γἱίρ ᾖηἰηίΐσα ρασὶι. 

Ἀθ[θαιθ ἀΠηίδδα μιοτὶογ ἀεΙρηίπις υἱ υηά8. 
Ριαιοπί : ΡρορυἱυϊΏ, πιυπάθ, τ6µο ἱποοίυησπι. 

ΧΙ. 5Ε ΕΟΌΕΝΚ ΔΑΟΝΕΝΤΟ. 

(ΒΗΗο ἱπιεγρτείο.) 

Όί νοἱασγοἈ, οεἰετεδᾳε ρ6ς 41οΓα ἰδί4 οδγ1 λα», 
Μυμάυη 060, Όιο ιαμηάας ργβῖοσ]ι ΙηβυΗἱ5.. 



15 9. 6ΠΕΟΟΒΙ ΤΗΡΒΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΗΡΕΗΕ |. τεοιοὀςσ. Γω 

Ἑσταὺς οὐδὲν ἔχοντες ' ὃ δ' ημπλαχον, οὗ παραθρέξει, Α Καὶ γάρ πως φιλέω τόδε φάρµαχον ἓν παθἑεσσι», 
Αλλὰ μένει’ ζωῆς τοῦτο µογηρότατον. Αὐτὸς ἐμῷ θυμῷ προσλαλέειν ἀχέων. 

5 0ὐδ ὅ ει εὔξομ) ἔχω, ζῆσαι πλέον, ἢὲ λυθῆναι" 6 Αὖραι δ' ἐφιθύριζον ἅμ᾽ ὀρνιθέεσσιν ἀοιδοῖς, 

Τάρδος ἐπ᾽ ἀμφοτέροις' ὧδε δὲ φράζεό μοι. Καλὸν ἀπ ἀχρεμόνων χῶμα χαριζόµεναι, 

Ζωή µοι πολύμοχθος ἁμαρτάσιν. Εἰ δὲ θάνοιµμι, Καὶ µάλα περθυμῷ κεχαφτότι. Οἱ δ' ἀπὸ δἐνδρ’υν 

Αἱ αἳ, τῶν προτέρων οὐδὲν ἄχος παθέων. | Στηθομελεῖς, λιγνροὶ, Πελίοιο φίλοε, 

Εἰ ζωὴ τόδε σοι τεχµαίρεται, ἧς τόσον ἄχθος, Τέττιγες λαλαγεῦντες ὅλον χατεφώνεον ἄἆλσος. 
10 0ὐδὲ τὸ λυθῆναι λῦσιν ἔχει χαµάτων, 40 Πὰρ δ' ὕδωρ φυχρὺν ἐγχὺς ἔχλυξε πόδας, 

Κρημνὸς δ' ἀμφοτέρωθε. Τί ῥέξομεν; Ἡ τόδ ἄριστον, "Ἠχα ῥέον δροσεροῖο δι’ ἄλσεος. Αὐτὰρ ἔγωχε 
Λεύσσειν πρὸς σὲ µόνον, σἠν τ) ἀγανοφροσύνην. Τὼς ἑχόμην χρατερῶς ἄλγεος, ὡς ἑχόμην. 

Τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐχ ἀλέγιζον, ἐπεὶ νόος. εὖτε πυχασᾷ 

πάν ης αν ῤροπμης πόάσως "Αλγεσιν, οὐχ ἐθέλει τέρψιος ἀντιάειν. 
Χθιζὸς ἐμοῖς ἀχέεσσι τετρυµένος, οἷἵος ἁπ᾿ ἄλλων 15 Αὐτὸς δὲ, στροφάλιγξιν ἑλισσομένοιο νόοιο, 
Ἄμην ἓν σχιερῷ ἅλσεῖ, θυμὸν ἔδων. Τοΐην ἀντιπάλων δΏριν ἔχων ἑπέόων » 

ΝΙΙΙ θα υἱ]ο Ἰιαῦοηίος : ααοά ἀυίοπι ροοσανἰ, πο ργφίοηε, 
ὧθδιὶ πιαηοί; αυοιί φωἱάρπι ἵῃ γ]ία μιο]θειϊθαίπιυιη. 

ὃ Νου φυἱά ορίεπι ᾖαβεο, ἀῑαι]ας νίνθγε, 4η θοἱτἱ : 
Ῥανου υἱγίπαυθ. Φἱο αΠἱθΠῃ πιθεάπὶ ο0ΠΘίάθΓ8. 

γ] πο]ὴ γα]άο Ροεςθίθ πιοϊεβία. Οοἆ οἱ μιογίας, 
Που, Ίου { ρτίογασα ηυ]]α 14Π) πηΣΙοΓΙΠΩ πγεἠε]α» 

οἱ Ίου (9Ὀἱ ροσίιοπάἰί νἰία, ου] 19 ἰΔηίυπι οδί ΟΠΙ18, 
40 Νεο αο]νὶ αμϊάσια βοἱμ{ίο οδἰ πιο]θριίαγυπη : 

οι) υἱτίπφιιο ργφοἱρίίαπι. Ουἱἆ (αοἱθπιυς ) Μιά Ρτο[ασίο ορι παπι, 
Λά ἰο οοἱάπι, Ώευς ορίίως, 6ἱ (μα π]]βεγ]οογάἰδΠι γορρίςθεθ 

ΧΙΥ. Βοε Λήπαπα πα(ιγα”. 

Πογὶ ιηοἱς πιοἰεςιῖῖς οοπίθοῖΒ, αοἱας αὐ οιπηί)ιις 
εθἆεῦαπι η ΙΠΠΏΓΟΘΟ ΠΘΠΙΟΓΕΘ, ΔΠΙΠΙΙΠΙ Ρογοο1ι5. 

Απιο θηΐπι Ώαης πιοάϊοίμαπη ἵῃ πιῶῴτοτα, 
Απίιηυπι 1ρ56 πιαυπῃ ἐαοίίας αυσ]. 

5 διγάευαςί αυ υπα οµπι οὐποΓῖς νο]ιορίωις : 
Ὀυ|οἱ ος γαπιῖς αγΌοζιπι οοπευπίυ οὐ]εοίαβαπί 

Οὐαπυνίς ναἱἀθ ἁ[Πἱοίυπα : οχ ατὈοξίθις αὐἱθίη 
Μο!βίογ πιοάυ]αηίθα, δοι1οΓ, δοἷίς απηἱσς», 

(Οι εαά δις {οίυίη ηθπ]Ις ρογδοπαῦαΠι. 
10 Όπια οἰίαπο Γπἱρίάα ρεἆθθ ρτορο αἰ]υθύαί 

Γεπίιογ ἤιεπς ρεγ γοδοίάμηι Ἠθίηυς. ΑΙ 6ρο, 
δίοιιέ ρτίυς, νδμοπιθη(ὶ ἀοΐογο α/Ποίουα. 

ΝΙΜΙΙ ἰδία ουγαῦαπ]. Ναπι Πθης, υδί ἑωρτυυπί 
Ώο]ουθθ, που Ιωθηίετ ολἰδοίαηιθηία εμδοἱρί!. 

15 [ρου αυίεπ, ουπι (αεο]πίρας πιθης οἰγουιηααεγοίις 
Πας εοπἰγαγίογΙΠῃ ἀἰοίογιπι ΡάβηΦΙΩ ἱηφιίέυδύση : 

3 ΑΙί9 ΒΙ]]. 14, ραρ. 86. 

λΠΙ. 1{ ΤΙ ῥέξομεν; ᾖ. Ὑαι. τὶ ῥήξομαι; Π. ζοντες. Εάῑέ. στηλομελεῖς. 
ΧΙΥ. 1 Χθιζός. ιο Ἂρης. οἱ 6οἱρ|. όν 40 Ἐγγὺς ἔκὰυζ. Βερ. 990 ΣΥγγύθι χλύδε. 
ὅ Αὗραι δ' ἐφιθύριζον. ΒµεμγγαδαΠ!, γεεοπαθαπί. 12 Τώς. δι. τόσσ᾽. ΑΙ. ὡς. Μοσ, Ρτο χρατερῶς, 
7 Κεχαφηότι. Οοπὺ. χεχµηκότι. Περ. 9093 κραταίως. Ιά6Π ἀνίης ΡΓΟ ἄλχεος. ψφ 
8 Στηθομεα.ἒεῖς. Φίο [ἰορφ. 59, 990, 991, 9939, 90ἱ χκρατα ὃς ὡς, ἑχόμην ἀνίης, 

905, Ὑπι. οἱ (Οοἱβδί. αυἱ 5υρ. Ιπ. τῷ στήθει µελί- 16 Ἔχων. Όιο ΒὺµΡ. ἔχον.: 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. | 

Δι ποτ Ριφιθγθσηί, ο6ἆ οἱαηί, (µβευπφυθ ραἰγαγὶ: Β  Φο]υ5 εβο Πθρίθγῃα Ίυσο ργο[θοξυ6 θγ8/0. 
Οἱ0 μη] {η νἱέα ἰγἰδείας 6556 Ροίθρι. Νατηφυ6 πιθος Ιυείις Ιευαῖ πιεύ]οίηα, ἀολογῃυ, 

Ομἱάφυ ορίθιη µαιά ἠα0οο, νἰίαπιγθ 8Η ΓάπθΓ8 ; ΡαΓίο (α1Ώ ἰαοίίαςθ πἹθουΠῃ οοἱοφμος {ρ9θ, οτε. 
Να. 16 αὐ υέγαφιιο ρτανἰς οοποιῖἰ 0988 (εο1ος. Αυία δυδυγταῦαί 1οπυῖθ, γοἱμςγθδᾳῦ6 «4ποςΣ» 

γιία ΠΙΗΗ ποχας ουπυ]αί : Γυγφδυιηᾳμθ Ιηθάθἰ8 ο8ἲ, Ευπάευαηί αγἰἀο ϱυίέυγο Ππι]]]ᾳ 60η09. 
ο] ΠηιοΓΙ35, γἱΕ]ς οηιηϊϐ αἀοιπρία ηιθὶθ. Οιωἱηοιίίᾶπι οβηίέυ ϱἴγοιΠι ΠΘΠΙΗ5 ΟΠΙΠΘ βοπαα!ἱ, 

Που πηὶ ροσιεπά!ι αἱ νίι οπογ0δὰ, Ι400Γο8 θυεΠΏ Γὰ103 ος γἰτ]ά{ {γοπάςε οἰσλάα ἀαμαε. 
Νοο γµΓδυπ βο]ν]έ νἰῖ δοἱμία Π)608. ΕΒεπίαιε Ρὲτ Ιαεἱίαη Ιαῦθπβ βίηθ πιΙγτωυτθ οἱ ]ταα, 

Οἱ [αἱαπη] Άου ππυπῃ 6υρετθί πἰηὶ δοἱ]ἱσδε, ευ, Τίηρευαί ποείγος [ρὶμὶάα ἱγαπιρίια ροἆο». 
Βοςσ Ὀοπθ, δἷθ 001198 ]ηβίίος αηΠἰθ 1Π005, Αςι ερο, ἱδία ἐἰσθί, ΡτοΓδς μὴ] ἰδία πιογαλας - 

Ταπία5 ΑΠΙΟΓ ἱιοίυς ρεοίογο Εχεις οΓαἱ { 
ΧΙΥ. ΡΕ ΗΌΝΑΝΑ ΚΑΤΟΑΑ. Ναϊη οµΠῃ 1πθῃΦ ϱἱιθΓυ]0 δομηθἰ οδί οΏθοβθα « οἱογθν 

(ΒΙΗίο ἱπιογρτοίε.) Αι] ΙΦίὰ οεοἶμβᾶς {υπο Παὐοί Πα [ουος. 
Ἰα ρ8γίοβ γαγἱαθᾳυό Απίπιυπη ἀἰνίγασίυς, οἱ Τ]υς 

ἓμ ποιωυς υμγί[δσαπῃ, οομ[οοίιις ς’ Π]ις άοφΙθ ο ΝΕΓΦ4Η5 (αἱΐὰ ἀῑςία ἀλλνλιο: 



Ἴψ] ΣΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ ΝΜΟΒΔΙΙΙΑ Ἰό8δ 

Τίς γανόµην, τίς δ' εἰμὶ, τί δ᾽ ἔσσομαι; Οὐ σάφα οἶδα. Α ὅθ Καὶ νῦν τῆδε µένων, δέρχεο µή σε φύγω. 
0ψδὲ μὲν ὅστις ἐμοῦ πλειότερος σοφίην. 

Αλλ' αὐτὸς νεφέλῃ χεχαλυμµένος ἕνθα χαὶ ἔνθα, 

90 Πλάζομαι οὐδὲν ἔχων, οὐδ' ὄναρ, ὧν ποθέω. 
Πάντες γὰρ χθαμαλοὶ χαὶ ἀλήμονες, οἷσι παχείης 

Σαρκὺς ἐπικρέμαται χωανέη νεφέλη. 

Κεῖνος δ᾽ ἔστὶν ἐμεῖο σοφώτερος, ὃς πλέον ἄλλων 

Ἠπαφεν ἧς χραδέης φεῦδος ἑτοιμολόγον. 
2» Εἰμί. Φράζε τί τοῦτο; Τὸ μὲν παρέθρεξεν ἑμεῖο' 

ἍΛλλλο δὲ νῦν τελέθω, ἅλλ᾽ ἔσομ', εἴ Υ ἔσομαι. 
Ἔμτεδον οὐδέν ' ἔγωχε ῥόος θολεροῦ ποταμοϊο 

Αἱὲν ἐπερχόμενος, ἑσταὸς οὐδὲν ἔχων. 
Τέπτε µε τῶνδ' ἑρέεις; τί δὲ σοι πλέον εἰμὶ, δίδαξον. 

Οὔτε δὶς ὃν τηπάροιθε, ῥόον ποταμοῖο περῄήσεις 
Ἔμπαλιν, οὔτε βροτὸν ὄψξαι, ὃν τοπάρος. 

"Πν πάρος ἓν χροῖ πατρὸς, ἔπειτά μ᾿ ἐδέξατο µήτηρ, 
δυνὸν δ' ἁμροτέρων. Ἔνθεν ἔπειτα κρέας 

5) Αχριτον, ἄδροτον, αἴσχος ἀνείδεον , οὔτε λόγοι», 

Οὔτε νόου µετέχον, μητέρα τύμµθον ἔχον. 

Δὶς ταφέες, ζώοντες ἐπὶ φθορᾷ. Ἡν γὰρ ὁδεύω 
Ζωὴἣν, τηνδ ὁρόω τῶν ἑτέων δαπάνην, 

"Ἡ µοι γῆρας ἔχευεν ὁλοίῖον. Εἱ δέ µε χεῖθι 

40 Αἱἰὼν οὗ φθινύθων δέξεται, οἷα φάτις, 

Φράζεο μὴ ζωὴ μὲν ἔχῃ µόρον, ἡ δὲ τελευτὴ 
Ζωή σοί γε πἐλῃ, ἔμπαλιν ἢ δοχέεις. 

θυἱς [αδσῖπι, φαἱς διπι, αμἱά [η{μγιιΦ δἶπι, ΠΟΠ οἶαγο ρογβρἰςἶο, 
δοἆ πες δἰᾳυἱ8, αὐἱ πι φαρ]οπιία δυρογοῖ. 

ο Ίρ5ε ποῦι]ὰ οοορογίας ἕως οἱ {1ο 
20 Εττο, ΠΤΗΙΙ Ἠ40Ώ6Π8, ποφυἱάθπι Ρος βοπιπἰωπῃ, ο0ΓΠΙ αι ουρἰο. 

470.471 1468 οηίπι αὐ]θοίί θδἱ θγγαῦυμάὶ 6απιυ5, αυἱθυς «γάθοεο 
(αγΠ]8 Ἱποιπὺ]έ οςγυθᾷ πολι]. 

Πο αωίοίη πιο ραρίεπιίος, αἱ ργῶ οἱοτγῖθ 
Ε]οοῖί 6 οοτάθ διιο Ιοᾳὐ4ς πωοπάδοίυπῃ. 

32ὔ Όιππ. θυἱά που 2 (69: Ρ415 φμἱάρῃι ]8ΗΠ1 α πιο οβυχ]ἰ. 
Αἰιυά πιο υπ] : αἰἰιά αυίοπ 65ο, βἳ ηιι]ά οΓο. 

Ν{ Βεπιαπι οἱ οθγέυτη: 6ρο υπάα δυπι εατυὶά{ θυποὶυίς, 
επιρογ ΡΓοργθάίθη6, ΠΙ]Η] αῦοης εεαὈίἱ9. 

Οαἱἆ πιο πογυπι ο65ο ἀῑοος 7 αἱά ΕὈἱ απιρΙίυβ βἰμ, οἆοςς. 
50 Εί ηυπο Πἱο ΠΙΔΠΕΗΡ, ηθ εΒυρίαπι, γἱά6. 

Νεο δἱ8, 4.45] αιίο ἰγα]εοίφίί, υπάδαι απλής ἐγα]]οίος, 
Νεο τγδΙ6 δυπιάθιη, ο ῥΕἱ18, Ποβιίποπι γἱἀθ)ίς. 

Εγλη ρΓίυβ8 1 9ΆΓηθ Ρραῖτῖς; Ροδίθᾶα εχεθρὶἰ πι Πησίον 
(οπΙπΙυΠεΠπ υἱγίωδᾳυς. Ἱπύάς Ρροδίθα οαγηί8 

ὦν Μοίες Ιπάϊρεδία, ποῦ Ώθεηο, ρεά Ἱπ[ογπηῖς [ωάΐῑας, πος γαιἱοηίθ, 
Νου πιοπίἰθ ΡαΓίΙ6θρ8, ΠΙΔίΓΘΠΙ Ιιάῦθης Ρτο ἑωπιμίο. 

Βἱ6 ρεροΙσιιγ. γἱνίπιυς η οογτυρθηθ. Οὔ απ] οβίΠ] µ6ΓΕΙΤΓΟ 
έιασι, Ἠδηο υἱάοο ΑΠΠΟΓυΠΙ ϱβ5ό ἱπιροράίνηι, 

ῦὍι να η] ἰ Ἰηγεχορίῖ ρογηἱοἱοδαπῃ δδηθοίυίοπι. Οιιά αἱ πιο Ἱ]]ίο 
40 Άνυπι ἱπηιπογία]ο οχοἱρἰδξ, μὲ ογδου[ῖ5 οοηςίλῖ, 

γ]άρ 4η πΟη γἱία πιογίοπ λαῦσαί, ΠΙΟΓδ αυίοπη 
γιία η0ἱ δἱέ, αἰίέογ αίᾳιο ορίπασἰφ. 

19 Αὐτός. ΤγεῬ Ἡθμᾳ., (Οοἱδ]. οἱ Ὑπίίο, αὕτως. 
(αἱ ε|. δυρ. ΙἱἩ. µάτην. 

20 Π.άζομαι οὐδὲν ὄχων. Α1εο επἰηι Ώενμπι ἐο- 
6ΛΟεεέΤέ 5 πεο ίαπιεἩ εαρεπίίαᾳ ἱρεῖμς ρετερἰεϊοιάα 
[αομίίας [ία εεί. Εἰχὶ : Βαρίεις οΠ]είαν, αἱ 1] (9ᾱ- 
Ριεηπί]α) Ἰοηρίας Γγευθβδἰἰ α πι πιααί 4 οἵαί 
(Ενεείε. νιι, 21). 

2ὸ Κυανέη. Οοἱς]. 81. Ίϊη. µέλαινα σχοτία. 
20 Ὃς π.Ίέον. Ττγορ Γλομα. οἱ (οἱς|. ὃν πλέον. 
24 Μπαφεν. Βυρ. Ιη. (0ἱ8]. ἡπάτησε. Μοχ ἔτοι- 

µολόγον. ἓηι. ταχυλόγον. Οοπιυε[. Ἱερίι ἐτυμολόγον, 
εί γεγῖ! : Βεεερίι εογάἰε εἷμε [αἰεα οβἰπἰο, ΓαΙἰΟΠΘΙΗ 
γε άεπε γέτωπι οτἰϊπῖς. σαὐἱγος : Οκί ργα εαἰετίε 
Ργαεἱρδοπι εκὶ εογάἑς ΕΥΤΟΤΕΠΙ [ε[είΗ1. Ηοςυ ρτοροδὶ- 
ίαπι (νεροςῖϊ νἱἀδίατ, υἱ Εοο]οβίαρίὶς βδπἰθη]αμλ 

οχρἰαποαί, αἱ ομπεία υαμἰ(αίε αμ [αίκηι, εἰ ερἰτέέις 
ργιυδαππρίῖοπεπι βρεΊ]αι. -- 

2ύ "Α.1.1' ἔσομ'. δὶο Ιεροτυπί Βεποςἰοληὶ, αἱ ραἱοἳ 
ος νοιδίομ6, [ορ Ίναῦς ἱπ ἰοχίι διπεπάδἰοπεΠ ργ» 
(ογιμἱθαμ μέ. ΟλΙμλυ, 

238 ᾿Επερχόμενος. Ἱία αυδίµος Περρ. εἰ (οἱβὶ.. 
ΕὐΙΙ. ἐνερχόμενος. | ι 

ὅῇἼ Δὶς ταφέες. Βὶε εερε[πιμτ, ΡΙΊππο αυἱάθηι 1 
υἱογο ππαἰγὶς, αυἱ ορἰ ἑηδίας (ἑυπιυ!!, ἀθίηάς ἐν (ογγα 

δί πιοσίδμι. Τί αγ. .... 450, Ἐκ τύμέοιο 
ορὼν ἐπὶ τύμθον ὁδεύω. Ε ΙΜΠικίο αά (απιπίαπι τα- 

ρίάε [εγον. 
42 Πέαῃ. Ττος Βομρ. εἰ (οἱβ]. πἐλοι. Μοχ ἕμπα- 

λιν. Πηί. τοὐναντίον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΡΙΩ 

Ομἱς ρε] {ρ9θ Γμἱ, ααἱδ δµπι, αυἱ5 6Γοα!:6, Ώθο {56 Ώ Ου15 φομρε], Ἠαυά ἕέεγαπι Εατὶὶ μδηβπιροσῖς υμ- 
Νογὶ, ϱεο δορΙιἰθ πῃο άοᾳαο ἰαυάο ρτίοῦ. 

οι] γροτ Ώπο ἰας, οαἡἱρίπθ ἰθοίμβ 9Ρᾶς, 
ΝΙ{ πογυπι, αμ ΠιθΩβ ΠοΡῖτα γοφυἰεῖέ, Ἀ9ῦθῃς. 

Ναηι αυ δας Ἱρεηάθί οαγηί ἀθηβίδβίπια παύος, 
δυμί ΓπιἱεΦ ΟΠῃΘ6, δυηί {ποβεβ(μο ναρΙ. 

Αο πιαρὶ5 Ὠἱο δ4ρίεΠ8, άυδπι νου Ροοίυ8 {παΠΘ 
Ποεὶρίι. οἱ ργοπιρίαπ Γαπάθγθ γεγὺᾶ, ΠΙΔβίδ. 

ὁμπι. Οἱ, ᾳα5οῖ Μοὶ πι ῃαυς ο[μιχίι : αἲ ἰδίυ. 
ΕΙ Ἠιμο : Δίᾳα6 αἰἰιιά ροβὲ 6Γο, δἱ πιοάυ ο{ο. 

Ν{ἱ ερο βυ1Ώ Βσπηῖ, ταρίάὶ δοά ΒυΏ]ηΙβ {ηδιατ 
Τοἱνοῦ, οἱ Ἰηδίαυ]] βεπιροὀγ αἆ Ίηια βυο. 

Ε, εδιί 5 φμἱάπαιη ροβί15 δἱηι, ἀῑς 4ρ9 : ίθηιο, 
Ἠ1ο φυα1γ]ς ρυδίἑα5, οομθρίος µο ΓΠπρίαι. 

άας, 
Οι] θοπιοὶ, Ἰαυά ἱίθζαπι οοπερἰοἰθίατ ἨΏομιο. 

η Ραίγο ἁμίθ {μή ο8Ρίέπιθ Ροδἰθᾶ παίος : 
Εκ υἱτοσυθ εἶπιυ] Ροβί ο3γο [αείμς 6Ρ9. 

Νο ἠοπιο, βδἆ Ιαῦ06ό ἱπ[ογπιίδ, Π)Νέ, ϱΔΓ6ΠΦ4υ9 
Νεηπίο : η ευαιω{ παίου οἱ Ιηρίὰς θΓαἱ. 

ίς ὀ1ο πὶ ἐπὶ, τίτοσυθ ἵπ {αμθγα : φπούσααο 
γἴιῷ οῦθο, ΔΩΠΟΓΗΠΙ ουΓΙὰ ΓΗΙΠΙΑ ηλ] οἱ. 

Πίης πεί οδπἰε{ος [ωρα ο8ί; Ροςί ἔυποτα νεγο 
ὦἱο πηΏί, 41 ΔΙΩ ΙΙΘΙΠΟΓΔΗΙ, ΥΙΙὰ Ρρεγθπηΐς 6Ρ18. 

ὈἱδρίοῬ η υιη γἱία νο ΙΠυΣ5 δἷί 01, πποῖς ᾳυοᾳφυ6 
ριιΓςι8. 

για: 56ευ5 αυαων]ϱ [ογδΙί8ῃ΄Ίρεο ρυίοβ. 
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Ἑσταὺς οὐδὲν ἔχοντες ' ὃ δ ημπλαχον, οὗ παραθρέξει, Α Καὶ γάρ πως φιλέω τόδε φάρμακχον ἐν παθέεσσιν, 

᾽λλλὰ µένει' ζωῆς τοῦτο µογηρότατον. 

5 0ὐδ ὅ τι εὔξομ᾽ ἔχω, ζησαι πλέον, ἠὲ λυθήναι’ 

Τάρδος ἐπ᾿ ἀμφοτέροις ' ὧδε δὲ φράζεό µοι. 
Ζωή µοι πολύμοχθος ἁμαρτάσιν. Εἰ δὲ θάνοιµμι, 

Αἴ αἳ, τῶν προτέρων οὐδὲν ἄχος παθέων. 

Εἱ ζωὴ τόδε σοι τεχµαίρεται, ἧς τόσον ἄχθος, 
0 00δὲ τὸ λυθηναι λῦσιν ἔχει χαµάτων, 

Κρημνὸς δ ἀμφοτέρωθε. Τί ῥέξομεν; Ἡ τόδ' ἄριστον, 
Λεύσσειν πρὸς σὲ µόνον, σἠν τ ἁἀγανοφροσύνην. 

ΙΔ’. Περὶ τῆς ἀνθρωπίγης φύσεως. 

Χθιζὺς ἐμοῖς ἀχέεασι τετρυµένος, οἷος ἁπ᾿ ἄλλων 

μην ἓν σχιερῷ ἅλσεῖ, θυμὸν ἔδων. 

Λὐτὸς ἐμῷ θυμῷ προσλαλέειν ἀχέων. 
6 Λύραι δ ἐφιθύριζον ἅμ᾽ ὀρνιθέεσσιν ἀοιδοῖς» 

Καλὸν ἀπ ἀχρεμόνων χῶμα χαριζόµεναι, 

Καὶ µάλα περθυμῷ κεχαφπότι. Οἱ δ' ἀπὸ δένρρυν 

Στηθομελεῖς, λιγνροὶ, Πελίοιο φίλοι, 

Τέττιγες λαλαγεῦντες ὅλον χατεφώνεον ἆλσος. 

10 Πὰρ δ ὕδωρ ψυχρὸὺν ἐγγὺς ἔχλυσε πόδας, 
χα ῥέον δροσεροῖο δι ἄλσεος. Λὐτὰρ ἔγωγε 
Τὼς ἑχόμην χρατερῶς ἄλγεος, ὡς ἐχόμην. 

Τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐχ ἀλέγιζον, ἐπεὶ νόος. εὖτε πυχασαύᾷ 
΄Αλγεσιν, οὐχ ἐθέλει τέρψιος ἀντιάειν. 

15 Αὐτὸς δὲ, στροφάλιγξιν ἑλισσομένοιο νόοιο, 

Τοΐην ἀντιπάλων δΏριν ἔχων ἑπέων 

ΝηΙἰ βιαυἱΐο Ἱαῦοπίος : 4υοά απαίθπι ροοσανὶ, ποπ ρε, 
96 Πλαποί», ααοή αυἱάθῃι τη γ]έα μιο]θδιϊβδίπμη. 

5 Νες αυἱά ορίθπι Ἀ9θεο, ἀϊαδίυς νἰνθτε, 4η δοἱ τί : 
Ῥανου υἱγίπᾳυο. Φἱο δυί6Πῃ Π]ΕοίΙΠΙ οοΠβ8ἰάεΓΑ. 

πα πιἰΠὶ να]ἀάο Ρεεςα!ῖδ πποἰεθία. θοἀ δἱ ΠιοΓίαῦ, 
Ηει., Ίου {| ργίογυπ ηυ]]α ]4Πή ΠΙΦΙογύΠΏ πεάς]α ; 

ϱἱ Ίου (Ὀἱ ροειεπά!ί νἰίέα, ου]18 ἰαβίυπι θ8ί 0Π 08, 
40 Νεο κο]νὶ αμἱάσπι δο]α:10 οδἰ πιο]ορίίαγη : 

«οι υἱτίπαιιο ργῶοἱρίέαπι, θυἱἆ [βοίθπιυς 3 Ηαἆ ρτο[θοίο οριίαπι, 
Αά ἰο βοἰσπ, Βευς ορίίπιο, 6ἱ (άάπι π]]θογ]οογάίαπι γοδρἰσογθ 

ΧΙΥ. Όε ΠΝίπανκα παίμτα”. 

Πογὶ πηεῖς πιοἰεςεὶς οομ[δοί8, θοἱμ9 αὐ οιηπ]υιι5 
ΜθάεΏαπῃ ἱῃ ΗΠΠΏΓΟΦΟ ΠΟΠΙΟΓΕ, ΔΠΙΠΙΙΠΙ Ρρυγθύυ1ις. 

ΑΠΙΟ 6ΗΩΊΠι Ώδης ΠΙΘΟΙΟΙΗΔΙΠ {η ΠΙΦΓΟΓ6Ε, 
ΑπΙΠΗΠΙ 1ρ56 πευπη ἑαοίίας αἰίυαυ 

5 διιἀεῦαοί υγ πΏα ουπι ολποΓῖ νοιιογῖυις - 
Ὀμ]οί ος γαπιἱς αΓΌΟΡΙΠΙ οοπουἑπἰ οὐ]εσιαῦαηί 

Ομαπυνίς γα]άθ α[Πίοίμπῃ : οκ αγλοσίΌιις αμἱοίη 
Μο!]ίεγ πιοὐυ]αηίθ8, ΦΟΠΟΓΦ, δοἱίς απηἰος, 

(σλάς οαηΗῦμ8 ἰοίήπῃ πεπ]Ις ρεγ8οπαῦαηι. 
10 Όπόα οί; Γεἱρίάα Ρρεἆεβ Ργορο αἰ]ιοῦαί 

ἱμεπί]ιεγ ἤιεπθ Ρος γοδοἰάσπι Πθιηµς. Αἱ 6µο, 
δίουί ρτίυβ, νοµαπιεπι! ἀοΐογο α[Ποίθῦας. 

ΝΙΙΙ ἱδία ουγαυδηι. Ναπι ππθης, υδίὶ ἱπρτυυπι 
Βοἱογ68, ποηῦ Πλεπίεν οβἱοοἰαπιεηία βιιδοἱρί!. 

15 1ρβο αυίεπι, ουπι (υγρίηίυυβ πἹεης οἰγουιμαβογοίυγ 
Ηαπο οοπἰγαγίογυπ) ἀῑσίογαπ ΡάρΡηαΙΩ ἱηδιίαδύατη ς 

3 ΑΙίας ΒΙΙ. 14, ρα. 86. 

λΠΙ. 11 ΤΙ ῥέξομεν; ᾗ. δι. τί ῥήξομαι; Π. 
ΧΙΥ. 1 Χθιζός. [ιο ν, . 6ί δοοι κό 
ὅ Αὗραι δ' ἐψιθύριζον. αντοδας,, ΡΕΦΟΠΑΘάΠ{. 
7 Κεχαφηόει. Οθοπιὺ. χεχμηχότι. 
8 Στηθομεεῖς. Φὶο Ιερμρ. ὅ9, 990, 991, 999, 

905, Ὑαϊι. οἱ Οοἱε]. αἱ ϱἱρ. ἐπ. τῷ στήθει µελί- 

ζοντες. Εάῑε. λομελεῖς. 
“0 Ἑ ἔκλ 1}ὺς ἔκλυζ. Βερ. 990 ἐγγύθι χλύδε; 
12 Τώς. Ὑδί. τόσσ᾽. ΑΙ. ὡς. Μος, Ρτο . τερῶς, 

Πεμ. 993 χραταίως. Ἰάέπ ἀνίης Ρτο ἄλγεος. ζες. 
991 ο Αι, ὡς, ἐχόμην ἁνίης, , 

16 Ἔχων. Όιο ΒορΡ. ἔχον.' 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Λί πο Ργαίθγεσηί, οδἆ δίληί, 4ευπφαο ραίγαγὶ: Β  δο]α5 εΡο ]θδίθγῃα Ίο Ἱ-- δρα, 
01ο μι ιὴ] {η νἰία (εἰδιῖαβ 6589 Ρροΐθει. 

Ουἱάφ 6 ορίοπη Ἰαιιἆ ᾖαῦοο, νἰιάηινθ 4η [άΠ6Γᾷ; ρατίο 
Να!ηᾳυθ ἳ μέγαφιι ϱγανἰ5 οοποιἰί 0983 ἰοιος. 

γἱία ηι)Ωἱ ποχας ουσ]αί : ΓαΓΦ1η(9 μιθάθἰα οβί, 
δἱ πιογίας, Υἱἱἱβ οπιΏίς αἀθιπρία ΠΙθί5. 

Που πεὶΏὶ Ρροτεπά]ί οἱ νἰία ΟΠΟΓΟΡΑ, Ι4090Γο8 
Νου τυγ8ύπι βο]νίί νἱέα δο]υία Π]θ0φ. 
1 ά (αοἶαπιῖ Άοο πα βυρέτοθί τομή δοἱἡἱσοι, υἱέα, 

Βεχ ῥοπθ, βἱ5 οουἱο8 ]υβίίογ αηίο ΙΠ0ΟΡ, 

ΧΙΥ. ΡΕ ΒΟΜΑΝΑ ΚΑΤύΛΑ. 

(1 /έο ἱπιεγρτείο.) 

ἕω που υ τί(δεαπῃ, οομ[δοξιις εαγάα ἁοίαγα, 

Ναπιαυθ π]θος Ἰαοίις Ιουαί Ἠεου πιεάἰοἶωα, ἀοΐοτηυς, 
(ωιη ἰαοἱέμ8 πιθουπῃ οοἱἱοαμο; ἱρθθ, οδλε. 

Αυνα δυβυγγαῦαί ἰθημ]θ, γοἱΙοΡθδαμθ «ΔΠΟΓΣ9 
Ειμάεῦαηί ανἰἀο ᾳυ{ρο π]]θ 860Η09. 

Οιποιίαπι οαηίµ οἰγουΠι ΠεΠΙΙΘ ΟΠ)ΠΘ β0Ώ μαι, 
ΟὐείΏ Τὰυς4 ος νἱτ]άϊ Γγομάς οἰοαάα ἆαὴυκε. 

Βεπίφαο Ρος ἰεἱέαΏι Ιάβεῃς δἱπθ ΠΠ ΓΤΩυΓΟ φἳἶται, 
Τίηµευαί πορίγος [πἱμίάα ΙΥπρία ρεἀο». 

Ας οµο, Ἰθία Ιἰσοί, ῥτογθ6 ΜΗ] ἐδία πιογθΌας : 
ΤαΠΙΙ6δ ΠΙΟΓ ἱυοίὰς5 ροείογο χι οΓαί { 

Ναιη οὕπ] 1η6η6 (6Γυ]0 δεπιοὶ οί οΏθοβθα «οἱογθν 
Αἱἱ Ιῶἱ4 οοοἱΗδᾶς ἴμηο Παῦοαί ἰ]]4 {ουος. 

ἔμ ρατίος ναΓίὰβ8ηυ6 απίπιυη ἀῑνίτασίως, οἱ 1υς 
Ί]άς ᾳποφίθ ιο νεΓδαης ἰαίία ἀῑοία αλλο: 



Ἴδ] ΝΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΡΜΑΤΑ ΜΟΒΑΛΙΗΙΑ 1ὔύ8 

Τίς γενόμην, τὶς δ' εἰμὶ, τί δ' ἔσσομαι; Οὐ σάφα οἶδα. Α 50 Καὶ νῦν τῇδε µένων, δέρχεο µή σε φύγω. 
0ψδὲ μὲν ὅστις ἐμοῦ πλειότερος σοφίην. Οὔτε δὶς ὃν τωπάροιθε, ῥόον ποταμοῖο περῄσεις 

Ἁλλ) αὐτὸς νεφέλῃ χεχαλυμμµένος ἕνθα χαὶ ἔνθα, Ἔμπαλιν, οὔτε βροτὸν ὄψεαι, ὃν τοπάρος. 

90 Πλάτοµαι οὐδὲν ἔχων, οὐδ ὄναρ, ὧν ποθέω. "Ην πάρος ἓν χροῖ πατρὸς, ἔπειτά μ᾿ ἑδέξατο µήτηρ, 
Πάντες γὰρ χθαμαλοὶ καὶ ἀλήμονες, οἷσι παχείης Βυνὸν δ' ἁμιροτέρων. Ἔνθεν ἔπειτα χρέας 

Σαρχὸς ἐπιχρέμαται χυανέη νεφέλη. 5ῦ "Αχριτον, ἄδροτον, αἴσχος ἀνείδεον , οὔτε λόγοι», 

Κεῖνος δ' ἔστὶν ἐμεῖο σοφώτερος, ὃς πλέον ἄλλων Οὔτε νόου µετέχον, μητέρα τύμθον ἔχον. 
Ἠπαφεν ἧς χραδίης ψεῦδος ἑτοιμολόγον. Δὶς ταφέες, ζώοντες ἐπὶ φθορᾷ. Ἡν γὰρ ὁδεύω 

2» Εἰμί. Φράζε τί τοῦτο; Τὸ μὲν παρέθρεξεν ἐμεῖο' Ζωὴν, τηνδ ὁρόω τῶν ἑτέων δαπάνην, 
ἍΛλλο δὲ νῦν τελέθω, ἄλλ᾽ ἔσομ᾽, εἴ Υ) ἔσομαι. "Η µοι γῆρας ἔχευεν ὁλοίτον. Εἰ δέ µε χεῖθι 

Ἔμπεδον οὐδέν ' ἔγωγε ῥόος θολεροῦ ποταμοῖο 40 Λἱὼν οὐ φθινύθων δέξεται, οἷα φάτις, 
Αἱἰὲν ἑπερχόμενος, ἑσταὸς οὐδὲν ἔχων. ὥράζεο μὴ ζωὴ μὲν ἔχῃ µόρον, ἡ δὲ τελευτὴ 

Τέπτε µε τῶνδ' ἑρέεις; τί δέ σοι πλέον εἰμὶ, δίδαξον. Ζωή σοί γε πέλῃ, ἔμπαλιν ἡ δοχέεις. 

Ουἱς [μοσῖήι, ηυἱ5 δι], αυἱά μίαγις δἶπι, ΠΟΠ οἶατο ροιδρἱεῖο, 
δοὰ η6ο ας, ααἱ πι δαρἰοηίἰᾶ δυρθγεἰ. 

ευ 1ρ5ο πεὺυία οοορογίυ5 Ἶιας θ6ἱί ιο 
20 ΕΈτγο, ΠΙΗΙ{ Ι4ΏΘΠΗΡΒ, ποφι]άθηΏι Ρος δοπιπἶυπῃ, ΘΟΓΙΠΙ 4 ομρίο. 

{.70-471 Ο1ηος επίπι αὐ]εοιί εἰ εγγαῦαμάὶ δµπι.5, αυἱθις «γάθδ20 
γης Ιπουπιρίὲ οΦΓγυ]εα περα]. 

1ο αυίείῃ πιο ραρἱεριίος, αμἱ ργα οεἰογί 
Ε]οοῖί ο οογή6 διιο Ίοᾳ0χ πιοπάκοἰυηῃ. 

2ὔ Θιιπ. θυἱά Άου 2 413369: Ρ4Γ5 αμἱάθπη ]4Η1 4 πιο ο υσὶ!. 
Αἰυιά πυµο δυη ς αἰίαά αμίοπι 659, δἱ αιιὶά ογο. 

Ιλ]! "γι θἱ οθγδΩ: 6ρο υπάα 8υπ. εωγρ]άἱ βυποπίς, 
Ῥοπιρογ ΡΓΟΡΓΘάἰΦΗΦ, ΠΙΗ{ ᾖαῦοαφ θέαὐἱἱο. 

Ουἱά πιο Ἀογυπῃ 6586 ἀἱςες 7 αμἱά ΕΡἱ απτρ/6 βἱΠη, οἆοςς. 
50 Ει πυπο Πο ΠἸηΘης, πθ οὔυρίαπι, γἱάς. 

Νεο υἱ8, 4 απι δ1119 ἐγα]οοίφίὶ, µπάαπ Εαπιι]ς ἔγα]ἱοίος, 
Νεο ΓΙΓρυ5 δυπιάθιη, 8ο ΡΕί18, Ιοιίποπι νἱάἀρ[ς. 

Εναπι ΡΓὶ08 ὴ ο8ΓηθΘ Ραίγὶφ: Ροβδίθὰ εχοθρἰἰ Π6 μηδίος 
(0ΠΙΠΙΗΠΘΠΙ υἱτ]υρᾳυο. [ηύ6 ροδίθα οαΓηί8 

ὅυ Μοίες Ἱπάϊρεδία, πο Ἠθβιο, βεά Ἱπ[ογπιῖς (ωὠάΐίας, ποο ΓδιἱουίΒ, 
Νοο πιθηίῖθ Ρανέοϱρ8, Πηλίγοπι Ἰαῦθης Ρτο ἑυπιυ]ο. 

Βι5 οερεΙίπιιιτ. Ἠἶνίπιαφ ἱη οοσγυρίἰοηθ. Οµαπ] οπΊΏι ρεΓοΓΓΟ 
γ]ίααι, Ἠδης υ]ά9ῦ0 ΑπΠοσΙΠΙ 9866 ἱπιρεμάίυηι, 

σι δα πηῖΏἰ Ἰηγεχογίί ρογηἰοἰύδαπῃ Φθιιθεζηίθπι. Οιιρά οἱ πιο Πίο 
40 Άνυπι Ἱιηιπογἰα]ο οχοἱ]ρίθί, υἱ ογαου]ἱς οοηίαί, 

γἱάδ 8Ώ ΠΟΠ γἰἰὰ πποτίθιη Ἰαῦθας, ΠΙΟΓΘ αιίοπι 
για Η0ἱ δἱί, Δἱἱ{6Γ αἰφιιο ορἰηαΓίδ. 

19 Αὐτός. Ττες Ἡθμᾳ., Οοἱρ]. οἱ Ὑαϊίο. αὕτως. αχρἰαποῖ, φυἱ εµηεία υαμἱαίεὴ υαμἰιαίκηε, εἰ ορϊηέις 
αἱ]. ευρ. 1{μ. µάτην. Ργιοειπαρβῖοπεπι αρρεῖίαί. ολα- 

20 Π.λάζομαι οὐδέν ἔχων. ΆΑτεο επὶπι Ώενπι ἐ0- 20 ”Α.1.1’ ἔσομ.. δίο Ιεβοτυρί ΒεποάΙοηί, υἱ ραἱοἳ 
6νοεεετε { πες ἴαπιει εαριεπια ἐἱρείως ρετερἰεἰειᾶς ος νοιδίοµθ, Ιἱοθὶ 8ο {π εοχία ειπθηάδίοποεΙη Ργ- 
[αεμ[ίᾶς µί]α εε!. Όιχὶ : δαρίθις εΠίείαν, αἱ Ι]ὰ (- {(ογιηὶδδυ]ηί. ΟΝΙΣΑυ. ΐ 
Ρἱεπιία) Ιοηρίμς τουθββῖἰ ἃ Πθ πιαρίο αµαω οἵαἱ 28 ᾿Επερχόμεγος. ιδ αιιβίιιογ Ἠερρ. οί (οἱ. 
(Βεείε. νιι, 33). ΕάΙι. ἐνερχόμενος, ο 

2ὸ Κυαγέη. Οοἱει. ες Ιπ. µέλαινα σχοτία. ὅἼ Δὶς ταφέες. Βἰε ε«ερείΐπιμτ, Ρτίπιο (πἱάεπι 1 
2 ὋὉς π.λέον. Τγεος Το 6. εἰ (0151. ὃν πλέον. υἱογο ππαγῖς, αἱ οςί ἱηδίας (μπου]ὶ, ἀθίπάς 1 (ογΓα 
24 Ἠπαφεν. δυρ. [π. (0ἱ8]. ἠπάτησε. Μος ἐτοι- δὲ ΠΙοΓίθΠι, Ιία οςΓΙΛ. β64., ΥΕΓΡΒ. 125, Ἐκ τύμόοιο 

µολόγον. Ἰηῖ. ταχυλόγον. (Θοπιὺε[. ἱερίί ἐτυμολόγχον, θορὼν ἐπὶ τύμθον ὁδεύω. Ε ΙΜΠΙΝΙοΟ αά (μπιμίπι τ- 
οἱ νου]! : Λεεερί! εογάἰε εἶνα [αἰεα οβἰπίο, Γαἴίοπεπι Ὥµῥρὶάε [ετου. 
γειάεπε γετωπι οτἰρϊπῖς. σαὐ1γος : Οκ ργα εαἰετὶν 43 Πέῃ. Ττες Ὦθμρ. εἰ ΟοἱΡί. πέλοι. Μοχ ἔμπα- 
Ργαεἱρδοπι εἰ εογάἰε ΕΤΤΟΤΕΠΙ [ε[ε[[]τ. Βου ργοροβθῖ- Ἅἡλιν. [πι. τοὐναντίον. | 
υπ (τγερουίἱ ν]ἀείας, υἱ Εοεἰεβίαφιίς θοηἰθηξ]αιι 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ουἵς ρεῖα5 ἱρςο [υἱ, φας δαπι, αμἱς 6εοᾳ::6, Ώθο 1ρ86 Β Οἶὰ5 θεβηο!, Ἠαυά {έδγαπι Παγίί ἐγαηδιηίρογίς υ- 
Νοτὶ, π8ο Φορ]α πιθ ᾳιοβιθ Ιαιάθ ῥΓίοΡ. . [άᾳ5, 

Φειὶ ναροί Όσο Πλας, οβΙἱβίηθ ἐθοίυβ 0Ρᾶς3, Ουἱ βεπιε!, λαυά ἱίθεαπι οοηδρἰεἰείας Ἠοιμο. 
ΝΙ{ ογαπη, 13 ΠΙθη6 ποβῖγα γοφιί, Ἰαβθης., ἵη Ραϊγο αμίθ Γη! εθρ]ί πιθ ροδἰθᾶ Πῃαίος : 

Ναηι απἷῦας Ιηιρεάθἰ οαγηἱς ἀθηβίδδίηια πυύθΒ, Εκ υἱτοφυο θἶπια] Ρροβἰ ο1γ0 [αεί 6β9. 
δυί λπηἱΐθ ΟΠΠΠΘΒΘ, 5υπί Ιποβεβ( ο ναρ]. Νομ Ἀοπιο, δεὰ ἰα06ς ἑη[οτπι]δ, ΙΔΕΑ, σᾶΓ6ηΦ(Η9 

Ας πιλρὶς ἡ]ο 94ΡίΕΠ8, 41εῃὶ νθγὶ Ροοίυ8 Ιῃ4η6 Μεηίθ :πηῖ ἐπ πιαίος οἱ ηδίὰς 6Γ48. 
Βοεῖρίε. οἱ ργοπιριάπῃ [μπάθτο γεγὺα, Πιαβἰβ. δίο ὀπο πιὶ ἑαπιυ]!, γΊτοφυθ ἵη {αμθγὰ : φπούφιιο 

ΙΙΠΙ. ο υία, ηυ65ο7 Αἴοὶ απ ῃαγκ ο[μιχίι : αἲ ἱδίυυ. γίιΦ οὐυθο, 4ΠΠΟΓΡύΠΙ οτί ΓΗῖπα η)ιί οί. 
δα πημς :Δίᾳυθ α]ἰιιά ροςὲ οΓο, αἱ πιοάυ οεο. Πίηο πο] οαπἰ{]θς {88 εδ; ροςί [υποτᾶ νεγο 

ΝΙὶ 6ρο ευη βγπῖ, γαρίάὶ θεά Πωπηληίβ τηδίας δίο πα, 4141η ΠΙΘΙΠΟΓΑΠΙ, Υ]ίὰ ρεγθηπίς ΕΓΙ8. 
Ύο]νος, εί ἱηδίαβί]8 6οἱΠπρος α ἰπιὰ Βυο. Ὀἱδρίοο Ώιη γἱία Ίο 1ηυΣσς δἳί Η0ἱ, πο ᾳ«υοφυς 

Ε, με ριις 5 ααἱΦηΔΗΗ ροβίυ5 δἱηι, ὁῑς 69 :ίοηις, | [τιγδυς.. 
Εις φααμιγὶ5 ρυρίία», οομθρἰσο μο Γαρία. Ὕίία: 66οΙ5 αμαην]ρ [ογδίίαη 1ρ9ε Ρυίοβ. 



750 5. 6ΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΕΝΙΝΟΝ ΗΡΕΕΗ 1. ΤΙΕΟΙ ΟΦΙΟΛ. ειν) 

ὐὺδὲν ἔφυν. Τί χαχοῖσι δαµάζομαι, ὥς τι πεπηγός; Α Ἰῶν δ' ἀγαθῶν οὐδὲν πάµπαν ἅμοιρον ἄχους, 

Τουτο γὰρ ἡμερίων ἄτροπόν ἐστι µόνον. ο Ἑξέτι τοῦ, ὅτε µοι πικρὴν ἐπομόρξατο ποινἠν 

45 Συμφνὲς, ἀστυφέλιχτον, ἀγήραον. Ἐξότε χόλπων Γεῦσίς τ᾽ οὐλομένη, χαὶ φθόνος ἀντιπάλου. 

Μητρὸς ὁλισθήσας πρῶτον ἀφῆχα δάχρυ, Σοὶ μὲν δῆ, σὰρᾶξ, τοῖα δυσαλθέῖ, εὐμενέοντε 

Ὁσσατίοις, οἷοις τε συναντήσασθαι ἔμελλον 60 Ἐχθρῷ, χαὶ πολέμῳ οὕποτε λνομένῳ. 
Πήμασι, δαχρυχέων πρὶν βιότοιο θίγω! Θηρὶ πιχρὀνισαίνοντι, πυρὶ φύχοντι, τὸ θαύμα ! 

Χώρην μέν τιν᾿ ἄθηρον ἀχούομεν, ὥς ποτε Κρήτη», θαῦμα μἐγ’, εἴ ποτ᾽ ἐμοί Υ ὕστατον εὐμενέοιςν 

60 Καΐ τινα χαὶ χρυερῶν ἀλλοτρίην νιφάδων; ἩὙυχὴῆ, σοὶ δ' ἄρ᾽ ἔπειτα λελέξεται ὅσσ᾽ ἐπέοιχε. 
Θνητῶν δ οὔ ποτέ τις τόδ' ἐπεύξατο, ὡς ἁδάμαστος Τίς, πόθεν, ἢ τί πέλεις ; τίς δέ σε νεχρορύρν 

Τοῦδε βίου στυγερῶν ἔνθεν ἀπῆλθε µόγων. ϐὅ θίχατο, χαὶ στυγερῇσι πέδαις ἑνέδησε βίοιο, 
Αδρονίη, πενίη τε, τόχος, µόρος, ἔχθος, ἁλιτροὴ, Ἐς χθόνα βριθοµένην πάντοθε;, Πῶς ἑμίγης 
θήρες ἁλὸς, γαίΐης, ἄλγεα, πάντα βίος. Πνεῦμα πάχει, σαρξὶν δὲ νόος, καὶ ἄγθεῖ χούφης 

ὃδ Πήµατα μὲν χαὶ πάµπαν ἀτερπέα πόλλ' ἑνόησα, Ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις µάρναται ἀντιθέτως. 

ΝΙ1 6πη. 5 οἳπο πιαἰΐς ῥγοππος, υἱ ἠτπουπι α[ἰαιια Τ 
[ος αμΐοπι 8ο] πι οσί Ἱπ Ποπίη]νιθ ΠΟΠ νδΓά) εἰ 1η6οδί4Η5, 

4υ οες ἱπηδίέμ]η, Ιηβθραγδ)ί6, ΠΟΠ 86ΠΘΒΟΘΕΩΘ. Ες 4υ0 μιδ!τἰ8 
Εἱαρθυ5 δίηι, Ργπιᾶηι εὔαάϊ Ι4ογγτηαπι, 

Ἰη ϱυ0ἱ οἱ πθΠίὰ8 ἱπουσδΙγυβ ΘΓΔΠΗ 
παπι] αίος, Ι]άδγγίπαης απίεφΙαΠῃ τἰίαη) δΑΜήωρογεπη { 

Μορίοιιοπι φαπιάαπ [ογῖθ «4γοΓ6 αιιἀλν]ηνιίς, αἱ οἰίπι ΟΓείδιη, 
ὤ0 ΑΙἰηυδιη οἶαπι α (ἱριάΐφ π)ν 0ης ΠΏθγαι : 

ΑΙ πιογεαΙυπι πα ας σπ/Π η ϱ]ογίαίυς ο8ἱ. ᾳυοἆ 6ΧΡΕΓΒ 
Τγἱδείυπι βυ]115 γἰί πιοἰορίίαγυιη ης ἀϊδοσδοτεί. 

Μοίρας, ραιροτίοθ, ΡαΓίας, ΠΠΟΓς, ἱπίπη]ο]δίος, ἱπιργοῦί, 
Εεγῶ πιατίς οἱ (ουν, ἀοἱοΓθ8, οπιία Ίο νἰία διιηί. 

οῦ Μαΐα πιυ]ία πονὶ οπιπἰπο οχρογίία Ιφέτίς, 
Αί Ροπάπ. πυ]ίαπη οπιηίπυ 6χΡθςς πιώφι]δ», 

Ἐκ 10 πι ί αοθΓὺαπι 1πιιθδίί ΡῴπαΠη 
Ρογηἱεῖοςας ριισδίυς εί Ππὶπιίοί 1η ν]άἱ. 

ἅ7α 19 Ιἴαο ἰδὺὶ, 98γο, ἀῑοία δἱπῖ, Πποη {αεἱ]ο φαπα 111, υ]απάο 
00 Πορ, α Ῥοἱίο πΗπάυαπῃ ἀθθίδίοηί, 
ερ εγυάσ]νογ υἱαπά{εηίῖ, Ιρηῖ, 68 πιῖγὰ, Γε[είσεγλη:! : 
γα[ἀρ πΙΓαὺος, 6ἱ ν6γο πα ί αΠηῖοα {Αιιάθηὰ αᾳμαιιάο Γμουῖς. 

Αιίπια, Η0ὶ ἀείποερς ἀϊεθηίως, αμ οοπγδλυ 0. 
Οι ἑἰ υπάἀθ, ᾳΙ]άπαΙη ϱ6 1 αιῖς ἐο πωορέυϱ) οἰτουμπι[θεγθ 

05 Σμ981ἱ, οἱ Πιο]οςιίς υἰί τἱποι]ίς αἱσανὶε 
Ὑογβορίοπι 86ΙΗΡΟΓ αἆ ἵδγγαπῃ 7 0ομιοάο πη]βία ο5 

(4580, η αρἰγἰέας 65, δἱ οαΓΏΙ ΠΊΘΗΣ, οἱ οποςἱ Ἰουίς ὃ 
ἥως οἰ]ὰπι ρυριαΠί Ἱμίος 90 αἀνεσςίς {τομίίουφ. 

δ! ᾿Επεύξατο. [πι. ἐπεχαυχῄσατο. εὐμενέως. Τἱδἱ ἱφί[μν, ο 64Το9. ἰα[ία: δείίπα παπα. 
ὅψ Οὐδὲν πἀάμπαν. Ἡομ. 905 πάμπαν οὐδέν. ία εἰπιιί εἰ αξρεγα, απιῖεα οί ἱπ[εεία, ἱπρίαςαδί[ίε ἰ 
5 ᾿Επομόρξατο. Βεᾳ. 993 ἑνομόρξατο. εοάεπι απατἰ(μάϊἶπεπι α[[ετενς εἰ τε[γίφετα(ἴδηεα, 
οι Θηρὶ πικρὸν σαΐνοντι, πυρὶ Ψύχοντι, τὸ κϱμοά πιῖτωπι εδ, εἰ πιϊγαιάνηι ΡΥΟΓΕΗ4, ὲ α 

6αῦμα. δίο ἵπ Ἐερ. 59, αἰίσαιαο ἁποὺιφ οοἀἱοἰυμβ Πέ αλιίζα [μετὶς. --- Λε δε[[μιο, Ἱφυῖε ΒΕΠ. ρευ- 
κερἰίωγ. ἵη οὐ/τ. Υἰέϊορα θηρὶ ψυχρῷ. αμγροείίε εοπιραταγὶ ῥοίεεί, αἀμ[αίοτίε φκἰάσειι πεκἰ- 

ϐ2 Εὐμενέοις. Φίο ἀπο Βορε. οἱ Οοἱεί. ΕάῑΙ. εὖὐ- οεπίἰ, εαἰεΓΝΗΙ ΠΟΠ εἶπέε ΙΑΦΠΟ ἀοἱογε ὑεγά ην πευτ- 
µενέεις. Τοέσπι Ίνάῃο Ίοευπι Ἱπι, Οοἶκ]. οχροπἰἰ αεπίί. 
Φιιεπιαάιηοᾷ πι 4 ποὺίἱ5 οί τοὐδίτιιφ. Σοὶ μὲν οὖν, 6! Ἡ τ/... Ὀμο Ἰνομρ. εἴ τι. Μυς, νεκροφόρον. ας 
ὦ σὰρᾶ, τοιαῦτα' θηρίον ἤμερον ὁμοῦ χαὶ ἀτίθασσον, αΠίπιαΠι αρρείίαί, ϱὐὰ δυ)ὐ]αία, οοΓρις6 αἱ μιὶ αἰϊκά 
φίλον χαὶ πολέμιον, ἄσπονδον, ἐν ταὐτῷ πικραΐνον θ8ί 404πΠι «4ά3Υ0Γ. 
χαὶ ἀνάψυχρον, ὃ χαὶ θαυμάτιον, καὶ ὡς ἀληθῶς 66 Βριθοµέν]μ». Πηί. βαρου μένην. 
ὑπερθαύμαστον, εἴ ποτέ µοι χαὶ ὕατατον διατιθείης 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΒΗΡΙΟ. 

ΝΙΗ Αὔ1Π: οι; 6ἵΡΟ ἐβΛΦι1αΠῃ Βειηὶδαῖτηα θὐφάατη ἍΒ Ἱπάθ ος 4ο υἐγίου ρῴπας πι] ρεδ{ος διαφ 
Βεβ, 4ἀθο φῶνὶ ορργίπιος εδᾳυθ πισίἠς Ἡ Αἰιυί, δἱ βαν] ἀθηπορίς ἱην]άϊα. . 

Ναπιυθ Ινοπυληὶ ου ἰδηίάπι ἡΓΩΙΟΙΏ ὁ6ί, 6χΡθίδ(υ6 Ἅᾖδία Ευἱ θἷηί ἀῑοία, «.γο, πωδάἱολὐ16 Φρτος, 
[δεηθεί, Ηοβιὶδ ὑἰαηάο, οπιηἰ ἰοΠΠΡΟΓΕ ὑθ]]α 66τοης : 

Ἰηά6 ες πιιο παφεςπς Εδιῦυς ογ3 τἶραί: Λε [οΓᾶ 44ΠΊΠΟΦΟ6 πιυ]οεῃ, ϱἱ Γρίάμς ἐμηῖς. 
Ρυ Ιπεγγιηδς ἑρδίαης, αυας νἰί ἱη Ππιίηο {ηπα(ὲ, Ου8, πιὶΏί δἱ [ανοαςδ, Γό5 ΠΟΥ ΡΓοῖςυς σσ. 

Οποἵπα1η Πω παηθαδηί αρπηίπα ἆωγα πια]. Εἰὰ αροἱ Μθης; ΠΔΠ {6 ΡΙΙΜΟ α[οαμδε, αίᾳυο ϱ) 
Εοι τεσίο, αἱ ᾳοπάαπι θγοίσθα, ἱβηαΓὰ ΓΕΓΑΓΗΗΙ, [άΐσᾶαι, 

Ε9ὶ αἰία ἠἱνογπῷ ηδδεία (θεΓὰ ηϊνἰα : θυς (ογ6 ηδγγδίυ ποπ αἰἶθηα ριο. 
Λί ναει8 αἀγογςοί ᾳυο γἱί ἱ6ΠΙΡΟΣὰ τεῦις Οιἱάπαπι 68, 0 Πιθᾷ ΠιοηΦ ὗοἰααἱς Ε0ἱ σου δ)μίέ οσίυς 
Θα υβογίέ, Ἰαιά φαἱδᾳιιαπι ἀἰσοθγὸ το αιιοκί. Ὅο Αἰᾳιο οἀύάανεγ οἶεπς αἱ εὐἱ {ειτο ἀθύῃι 
οεῦυς, ραμροείεθ, Ρ8ΓὲΗ5, πιοςς, ἠοβΐς, ἑη]ᾳ αἱ : Οιἱ5 βοἱ14ΐΦ νἱίς αθιρὶηχἰί ργανἱουδφιὸ οδεηῖς, 
045416 [εγας οἴίαπι {ΘιΤΑ γεὶ ὤᾳιος οἡἱ. Ρεπάεηί6ῃι ἀδδίόάυε Πυηίηα [χα υἱο; 

Αο ηι{]6 θοοἰπία Ῥοπἱς πιο]α ρἱυσίπια νά! : ἴῦ{ οΓ886Ο Πέις, οβΓΗί ΠἹθης ]ημοίὰ, Ιενίδᾳας ος 
Αἱ Ροπᾶ πα], ηαἰυμβ Ώοη μλαὶὰ ῥυμοία (οΓοπ! : ΒΏωτο ομοΓί 1 Ρυρηα 65ί παμΙ ργανἰς ἰηίος ος. 
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Ε) μὲν δη σάρχεσσιν ὁμόσπορος ἐς βίον ἦλθες, 
Ἴθ Ὢ µοι σνξυγίης τηλόθεν οὐλομένης ! 

Εἰκών εἰμι θεοῖο, χαὶ αἴσχεος υἱὸς ἐτύχθην' 

Αἰδέομαι τιμῆς μητέρα μαργοσύνην. 

Τεῦσις γάρ μ’ ἐφύτευσεν, ὁ δ' ἔφθιτο: νῦν βροτός' 

[αὖθις 
Οὐ βροτὸς, ἀλλὰ χόνις ' ἐλπίδες ὑστάτιαι, 

πο Εἰ δὲ σύ Υ οὑρανίη, τίς, ὅθεν, ποθέοντα δίδαξον. 

Εἰ μὲν ἅημα θςοῦ καὶ λάχος, ὡς φρονέεις, 
Ἑἶφον ἁτασθαλίην, χαὶ πείθοµαι. Οὐ γὰρ ἔοικε 

Τοῦ καθαροῦ ῥυπαρὴν ἔμμεναι, οὐδ' ὀλίχον. 

00δὲ γὰρ ἡελίοιο λάχος σχότος, οὐδὲ πονηροῦ 
50 Πνεύματος αἰγλῆεν ἔχγονον ἐξεφάνη. 

Πῶς δ᾽ ὁλοοῦ Βελίαο τινάγµασι τόσσον ἑλαύνη, 

5ΡΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΝΟΒΛΙΗΑ. 

Α µΚαί περ ἑπουρανίῳ Ηνεύματι χιρναµένη; 

Εἰ γὰρ τοῖον ἔχουσα βοηθόον ἐς χθόνα νεύεις, 

Αἲ αἲ τῆς ἀκράτου σῆς ὁλοῆς χαχίης | 

δὺ Εἰ δ' οὔ µοι θεόθεν σὺ, τίς ἡ φύσις; Ἡ µέγα τάρδος, 

Μή ποτε µαφιδίῳ χύδεῖ φυσιόω. 
Πλάσμα θεοῦ, παράδεισος. ᾿Εδεμ, χλέος, ἑἐλπὶς, 

[ἐφετμῆ, 
ὌΌὌμθρος ὁ χοσµολέτης, ὄμόρος ὁ πνρσοπόλος, 

Αὐτὰρ ἔπειτα νόμος, Υραπτὺν ἄχος ' αὐτὰρ ἔπειτα 
90 Χριστὸς ἐὴν μορφὴν ἡμετέρῃ χεράσας, 

ἝὪς κχεν ἐμοῖς παθέεσσι παθὼν θεὸς, ἄλχαρ ὁπάνοι, 

Καὶ µε θεὺν τελέσῃ εἶδεῖ τῷ βροτέῳ. 

Αλλ'ἔμπης ἁδάμαστον ἔχω μένος, ἓς δὲ σίδηρον 
Αὐτοφόνῳ µανίῃ σπεύδοµεν, ὥστε σύες 

Οιιοἆ οἱ πι οαΓηΙΌιις θαἱ4 Ίῃπ ν]ίαπι νορ]μὶ, 
10 Βου ! ἑοπ]αποίῖοπεπι πεί Ἰαπρτίάσπι ρογμ]είοναηι 

ιπαρο Όυῖ δυπῃ, οἱ ἑυγρ]υάἱηῖς {18 [αοία5 δὐπι : 
Ρικ] οί μμ ο8ὲ, πιβίος ἀθοοτὶς οιιρίά[ίαδ. 

ΕΙιχιιβ πιο ϱεπι]ὲ: ἵ9 οογγυρίις οδὲ: ΗΗΠο Ἰνοπιο: γµγςιι8 
ΝοΟΠ Ἠοπιο, θεά οἱπίς;  8ρος θχίγεπις). 

75 Οιοὰ δἱ εΦΙθςἠ6 69, 4ὔφηθπη δἱ πάς] δοἱγθ ανθηίθδιη ἆοοθ. 
ὃδἱ Παίιιδ Ὠοδί 68, ε]αδαυο Ἰαγοφῖίας, ἰί δοηἱἱ5, 

ὑγο]ἱεο ν]ήσπι, οἱ ογδἀδιι: πο οπίπι εουνοηίἰ 
4) 09 ες ΡΗΓΟ θρί ογία, γοἱ ἰδνίέος βογἱάδιμ 65686. 

Νο θΗἳῃ α δοἱο οα1ίρο ορἰέας, πθο ηδ]ἱ 

ιοί 
δ0 ο. [εἔης αβραγυ]ἰ ορ]οπάίάιδ. 

οπε[ατίί Βε]ἱ (αμίς ἐἱπιρι]δίθις ασἰίαγίς, 
Ουαπυνὶς ἀϊνίπο αρἰςὶ πηἰδια εἰς 

Ναῃ οἱ (αμίσμὴ αὺθης αό]έογειη ἵη {Θγγαπι τογβίς, 
Ηοιι ! ΠππογαΙη δὲ ρογἱοἰΟδβΕΩ ΜΗΙΔΗΙ 11111 | 

δὺ Θδἱη αιίθιΠ πο] οκ Ὀδο ποηῦ 68, 456 ας ΜαίμΓα 7 γα]άο ρεοΙοείο πιθίαο 
Νε ἱηαπὶ σἰυγία ἱηῆαίιις οἱιη. 

ο ολες {, Ραγα δις, Εάρπ, ᾳ]οσῖᾶ, δρ», ρροέρίυπι, 
ΙΗΡ6Γ πιπόἱ εκφἰἑἰπείος, {π]οος 1βηοδιθ: 

Τι Ρροδίεα Ιεχ, δογ]ρίαπι τοπιοάίυπα: ΣιΓ8ΙΙ9 ἐληοπι 
90 ΟΙιγίρέιις [ΟΓΠΙΔΙΩ θΙ14Π) ποβίγα ἱππιβοις, 

Όϊ πιογὺῖ5 μηοίφ ραιίοης Ώοιφ αιχ{απι [ογαί 
Μοφιο ἆευπι εΠ]οίαί [ογιὴὰ δα Ἠυπιηᾶ. 

ἁ Τά ἀ75 Φ6ιἱ {4Π1Θη ἱπάοιλίέμη Ἰδίιθο απἰτπίιπι, αὐ Ἶ [Όγγιηι, 
ηνίας αρεῖ, (αγοσς ιηθί ὶρδίιφ οηι]ο]άα, Γυο0. 

12 Αἰδέομαι. Βκάεί πιε λοποτίε πιεὶ πιαίγεπι, Ίου 
εδ, ἱπιαρίμὶς ἀῑσίπα, Ρείκἰαπίεπι εί ἱπιρμάίεαπι «α1Γ- 
ηἱ5 [δίάίπειι ἀἰεετέε υεὶ εοθἰίαγε. 

Ἴ6 Λάχος. Πατγεβίίαε: εἰ α Ώεο ἀαία εε, δὲ Ὀεὶ 
ΠΙΝΗ8Νδ. 6ἱ6. 

87 Π.άσμα Θεοῦ. Λά]μπιοηια οἱ Ἰεποβοῖα 6 
ουβα Ἠοιηίμθπι ομιπθγλί. Ῥγίπιιηι ραγαἰδυιη ἱπ 
Εὐεν Ρἱαηίανίε; ἀοἰηάθ Ἠαπς οἱ Ρείπια βἱυγίαπι 
πατε, αἱ αἆ Ἱηαβίηθπη ϱ0 πι ου πι οοπάυγοί. Τιεη 
α]απιεμί οὔιδα πιδηάαέμτη οἱ ἱππροδηί!ι, ου] ήν οὗ- 
νογνα({οπὶ ἑηπουία αἱ οοπθθηεπάΦ 5ρ6ς Ρτο- 
μιδὐδίυγ. Θμἱη οἱίαπη, οι α Ρας άαίο γθυρθθῖθ- 
εεἰ, η δἱο φυἱάσπι οπιηὶ οΡο ἀδειίμέυη γεφμίε; 
νότυπῃ ρ]υγίος ἀἱδοιρίίπο ροηογίθιβ, (4πι ρυυ]ἱοἱθ 
Φ11αιΗ ρεϊνα(ἶς, ἱηρίειαἰος οἱ Παρὶεῖὰ 6οΓµ1Π, 1 τις 

ποίαγὶο οΠεπάσυαίως, ]ηβίο νἰιάίσαπθ, 816 ρδιι ασ 
ϱ0δ αἆ αριἱιίοπεπι αυἱ ἱηβδίί» αἰᾳυυ υηπὐΐς αιιῖς 
ἀεπι ουὑσαίμηι ογυθπι αχἰείο (γαὐ]άἰί : [απ]ηίοαφ 
Δυίοπι ῥοάοπιέθνυπι οχβοεγληάαπι Πλίάϊποπα ορ- 
Ργεββὶί, αγῦεβ(ιθ ἵπ οἱΏδΓ6ΙΗ γοδεμὶί. Ροδίθοα αἰίιά 
πιεάἰείη Ρεπυβ, νου θ8ί, οὐτἱρία Ίοχ ρε; Μογεοιη 
ἱμάυοία οδί; ό ἀθεηίιαο γδπιούῖυπι οΠηπίαΠι γα]εη- 
εἰδδίπιυπι 4ς ργοδἰαηι]θδίπηαπι, θιμπΙ (19 βοπιίαις 
Ρίεηωσι, {ρ89 ἱπ ρἱει]ἐπάΐηε (δπροΓὔη], α δίπυ Ρᾶ- 
ἰ6γπο πηἰπίπι 6χοθύέεΠς απἱρεπίέας Εἰίις, ἁἰτπαπα 
η ΜΙΓΑΠΗ ἡάπ]αης οορυἱανίέ, (οἱυβ ιοί ροτεοπα[)- 
(ος 4Γ64ΗΟ πιοάο υηΐξδ, Ύµο η]πίτωπι Όε8υι ἱπιρᾶδ» 
αἱ) ΠΠᾶΏ η 9 Ἠυήαῃα ΡαΓίθ ροερεῖῖθυδ, ρ355ίοῦ!” 
διαφ πιοῖδ πιεἀετοίατ. Βιει. ᾿ 

9! Αὐτογόνφ. Ο08]. ἰπῖ. οί Βορ. 991 ἀλληλοφόνψ. 

ΜΕΤΠΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

οἱ νἰέθ, ϱὐΠη 64ΓΠ6 οἰπιιὶ 69ί4, ργοάἱς ἵῃ 111Γ48 : 
θὐ4Π) ργοςσι] εδ ποσχυς Ρρερί{ου βίο πα] ! 

Νυιηϊηίφ ο(ηρί6ς 81) ἱαῦς 6χογία: ἆθοιδψυε, 
Ρο ριάος { εχἰπιίυπῃ [ωάα ἱρίάο ραΓίἰ. 

(οσγυρέαπῃ δεΠΊΘΠ πηο βἱρηὶί; ηωπο ἠοπιο, ΓΙΙγδ9 
Νοη ποππο, 56 ϐρες θδί ΙἱήΠιὰ ποδίγα οἱηίς. 

5υ έι εΦ]οςί]: ᾳυἱηαπι θἱΡἱ, ἀῑς, ΡΓ6ΟΟΓ, οσίυς 
οἱ Ρ8ἱ8, μὲ δ6οϱ:ἱ8, Π4έ19 οἱ ἵρνα Ὀοί ϱς, 

Οεἰτρίπα ἆππῃ ρεί]ας, εγεάαπι ἰά: παπιᾳυθ δἀῑία βµγο 
θι φἷί, 681 ουπεία ἰαῦο ϱ8Γ619 4θ0θί. 

Ναπι πδηιο βοἱ {εμεῦγας οὐλξ, πε ΡΙευπιαίο ΡΓΥΟ 
ὑρίγίέας οχον]έυν αρ]οηά]άιμς αίᾳυς νους. 

Ου ταὐ]άω5 Ῥογγο ἰἑάπι {6 μα Η1ἱ ᾖιοδής οἱ µγρει, 
ορίτίέυς φίογους οὕ1η δΙέ αἳ- αχο Ε0ἱ ὖ 

5 Ναπιαυς ορο πίσα [ἱοοί {11 οἱ νεγρὶς α πια, 
Ηοι ! φὐὑαηία οδί υ]ἱ οορία τίδαιο αἱ { 

δί πο οτί Βεο 68, ΕἱΡί αµ:0 παίυτα Τ Ῥεγοεπάυπι 
Εδί α.1ἱ11ο8 ἱμῃδί Πο μη] αἱ γάηυ8 οποδ. 

Ῥικδπια Ὀοὶ, ραγαάϊθυς, Εάθη, 2Ρ68, βἱοΓί, Ἰ6χ- 
αυε, 

Μυπάυπ) Ίπ)εί ἀἆυΙθΗΡ, ἵρπευις Ίπιδοί Ἱίοῃι. 
1,εεἰυιφ 4 φοσὶριῖθ ἀθπιπη οδί πηθάἰοἶπα ρδβίία : 

(τε 6ο 6εμίμις ἀθηίαιθ [ουν [01ο : 
Όι ρᾳ[ἱεης ποδίγῖς [δγγοί πιδάἰοθηίηα πιυτδίς, 

ΦάαΠοίδαιιο ΠΟ8 [40ϱΓ6ί πυπιίηα, [αοίμ9 Ώ0ηιο, 
οσο (4ΙΠΟΠ ἱπόάοπο]ίυτη οδῖ τοὺς πηἰηὶ ; πος εφ 

αίφυο 
Έτις 4Ρος, ἵπ [6ΓΓΗΠΙ οοΏεἰέμς ἐρ5ό χυο 
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θὺδὲν ἔφυν. Τί χαχοῖσι δαµάζοµαι, ὥς τι πεπηγχός; Α ἸΤῶν δ' ἀγαθῶν οὐδὲν πάµπαν ἅμοιρον ἄχους, 

Τουτο γὰρ ἡμερίων ἄτροπόν ἐστι µόνον, ο Ἑξέτι τοῦ, ὅτε µοι πιχρὴν ἑπομόρξατο ποινην 

43 Συμφνὲς, ἀστυφέλιχτον, ἀγήραον. Ἐξότε χόλπων Γεῦσίς τ' οὐλομένη, χαὶ φθόνος ἀντιπάλου. 

Μητρὸς ὁλισθήσας πρῶτον ἀφῆχα δάχρυ, Σοὶ μὲν δη, σὰρξ, τοξα δυσαλθέῖ, εὐμενέοντε 

Ὀσσατίοις, οἴοις τε συναντήσασθαι ἔμελλον 60 Ἐχθρῷ, χαὶ πολέμῳ οὕὔποτε λνομένῳ, 
Πήμασι, δαχρυχέων πρὶν βιότοιο θίγω! Θηρὶ πικρὸνισαίνοντι, πυρὶ φύχοντι, τὸ θαῦμα ! 

Χώρην μέν τιν᾽ ἄθηρον ἀχούομεν, ὥς ποτε Κρήτη», θαῦμα μἐγ᾽, εἴ ποτ ἐμοί Υ) ὕστατον εὐμενέοιςν 

60 Καΐ τινα χαὶ κρυερῶν ἀλλοτρίην νιφάδων; Ψυχῆ, σοὶ δ ἄρ' ἔπειτα λελέξεται ὅσσ᾽ ἐπέοιχε. 
Θνητῶν δ' οὔ ποτέ τις τόδ' ἐπεύξατο, ὡς ἁδάμαστος Τίς, πόθεν, ἢ τἰ πέλεις ; τίς δέ σε νεχροφώρν 

Τοῦδε βίου στυγερῶν ἔνθεν ἀπῆλθε µόγων. ϐ5 θήχατο, χαὶ ατυγερῇσι πέδαις ἑνέδησε βίοιο, 

Αδρσνίη, πενίη τε, τόχος, µόρος, ἔχθος, ἁλιτροὶ, Ἐς χθόνα βριθοµένην πάντοθε; Πῶς ἑμίγης 
θήρες ἁλὸς, Υαίης, ἄλγεά, πάντα βίος. Πνεῦμα πάχει, σαρθὶν δὲ νόος, καὶ ἄχθεῖ χούφης 

ὃὅ Πήματα μὲν χαὶ πάµπαν ἀτερπέα πόλλ᾽ ἑνόησα, Ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις µάρναται ἀντιθέτως. 

ΝΙΠ{ δαπι. Ου 5Ο ΠιαΙΙδ ΡΓΟΠΙΟΣ, αἱ ἠγπουπι αλα Τ 
[ος αιίοΠ φοἱαπι οί η ἱοιπληία6 ΠΟΠ νδΓΙΙΗ οἱ ΙποοιΙδί4Η5, 

40 οοι ἱππαίυτη, ἠηδοραγαὑ]ἱ6, ΠΟῦ ΘΕΠΟΕΒΟΘΗΩΘ. Ες 10 ΩιδΙΓίς 
Ε/αρθυς οἶπι, ρΓ]σιαπ) εὔἤαςὶ Ι8οσγΠΑΠΙ, 

Ἶπ φὐοιἳ εἰ αθηίλ8 ΙΠοιΓδύΓυΡ ΘΓΑΠΗ 
(αἱ πιϊιαίος, ]ασογγίπαης απίθ(υ πι γἱίαπ) ἰίρρογεπη Ἰ 

Βορίοπεπι φΗαπιάατη [ογἱβ «9γ6Γ9 αιιάἰν]πιιις, ί οἱἷπι Ογείδιη, 
50 ΑΠ οἶαπι 4 (ἱσ]άΐς η) ν)διι ΙΌθγαιη : 

Αι πιογεα υπ ηα{ς απηαπη ρ]ογίαίως ο8ί. ᾳποά οχροΓΒ 
Ττὶδήυπῃ Άυ]5 γἱί πιοἱοριίαγυιη Ἰλπο ἀῑδοσφοταί. 

Μονὺ5., ραιιροΓῖθ8, Ραγία5, ΙΠΟΓΡ, Ἰπίπηἰοἱξίο., ἱωργοῦ!, 
Εεγς πιατὶς οἱ ἔογις, 49ἱ0Γ68, οποία Ηο γἰία διηπί. 

οῦ Μαἱὰ πιυΙί3 πονί οπιπἰπο οχροτί]α Ιφειίς, 
Λί Ροπαπι πα οπιπῖπυ 6χΡ6ς8 πιωφι] ία», 

Ἐκ 0 πιλί αοθΓΡ4ΠΙ Ἰπυςδῖί Ρῷηαπι 
Ρογμἰείοδα5 ριιδίυφ εἰ Ἱηϊπιοί η γἱ4ἱ. 

ἅἼα 19 Ιωο (ἱυ], 9.γο, ἀοία δἷηί, Πο [αοἱ]ο φαηαἱΠ{, υ]αμάο 
00 Ηοδί!, 4 Ὦθ[ίο πππάυαπι ἀοβὶδιθη!ἰ, 
ερ ογιδε]ίίος ἱαηάἱεη(ἱ, ἱρηί, Το8 πιΙγΑ, Γο[τίρεγαυ! : 
γα]ό6 πιἰγαΡος, 5ἱ νθγθ πι Πῖ απιῖοα {ιάεηΙ αᾳμαμάο Γυετῖς. 

Αμίπια, Εδὶ ἀείπεερς ἀἰεθπίως, (9 οοπνθλήυη:. 
Οι: εἰ απάἀθ, αιΙάπατη ϱ9 7 ας {ο πηοσιὔὶ οἰγουπιίϱΓγθ 

05 Συμβεῖί, οἱ πιοἱοςιῖς νἰί γἰποιι(ς αἰραν]ί 
Ὑογροπίοιη β6ΙΠΡΟΓ αἆ ἔδγγαπῃ  Ομομιοάο Πη]βία 8 

(03580, ος δρἰσ]έας 65, οἱ οαγΠὶ ΠΊΘΗΑΒ, οἳ οποςί ἰονίς 2 
Πωο εἰ]ᾶπι ΡΗρηΠὶ ἱμίος 96 αἀνεγςὶς {τουιίρυφ. 

Φ! ᾿Επεύξατο. [πι. ἐπεχαυχῆσατο. εὐμενέως. Τἱδἱ ἰφί[ᾳκ, ο «αΓο9. ἰαίίας δείίπα παπα. 
ὅῦ Οὐδὲν πάµπαν. Περ. 990 πάµπαν οὐδέν. ία εἶπιμῇ δἱ αερεγα, απιῖσα οἱ ὑμ[εεία, ἱπερίαςαδὶ[ίε, 
5 ᾿Επομόρξατο. Πεμ. 993 ἑνομόρξατο. εοάεπι αιατιμάϊπεπι α[ετενς οί τε[γἰφεγα(ίοπεα, 
6! Θηρὶ πικρὸν σαΐνοντι, πυρὶ γύχοντι, τὺ κφμοά πείταπε εί, εἰ πιἰτακάδιι ῥΥΟΓΕΝ4, δὲ ακφωσαι 

θαῦμα. δὶο Ἱπ Βορ. 59, αἱἰΐδᾳιαο ἁιοὺις οοάἱσίυιιβ ηλ] αλιίεα [μέγὶς. -- ε θε[[αιν, ἱπφυῖει ΕΙ. ρει- 
κερίτωγ. Ἱη οά]ί. νἱῖορα θηρὶ Φυχρῷ. αρροεί(ε εοπιρατγαγὶ ῥοίεεί, αἀκ[αιογίε φκἰάσπε πεπ]- 

ϐ2 Εὐμενέοις. Θίο ἆπο Βεβρ. εἰ Οοἱεὶ. ΕάΙΙ. εὖ- οεπι, εσ{ΕΓΝΠΙ ΠΟΠ εἰπε ΙΠ4ΦΠΟ ἀοίογε ἠείεγάεε πευτ- 
µενέεις. Τοίαπι [υπο Ίοευπι πι. Οοἱς]. οχροπίι ἀεπιί. 
Φιιεπιάιηοθαίη 4 πολὶς εδί γοϊίις. Σοὶ μὲν οὖν, 6! Ἡ ε/... Ώιο Ινερβ. εἴ τι. Μως, νεχροφόρον. δίς 
ὦ σὰρξ, τοιαῦτα΄ θηρίον ἤμερον ὁμοῦ καὶ ἀτίθασσον, ΑΠΙΠΙΑΠΙ ΡρΡΕΙΙ8ί, ηυὰ δυ)]αΐα, οοΓραςθ μα μὶ αἰἷνά 
φίλον καὶ πολέμιον, ἄσπονδον, ἓν ταὐτῷ πιχραΐϊνον θ8ί «ὐπι «4ἀανοΓ, 
παὶ ἀνάγυχρον, ὃ καὶ θαυμάπιον, καὶ ὡς ἀληθῶς 66 Βριθοµέν]!ν. ἰπί. βαρουμένην. 
ὑπερθαύμαστον, εἴ ποτέ µοι χαὶ ὕατατον διατιθείης 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

ΝΗ ὔΠη: οι; 6ΥΡ0Ο {αβφιι1Πη βγιπὶφκίπια θωφάατο ἍΒ ]πάθ ος ιο υεγῖορ Ρρῴμας πλἰ ροδιίζογ ο5αφ 
Βες, αἆθο φῶυὶς ορργίπιου ε1δᾳιθ πηαίἰς Ἰ Αιιμιί, οἱ βανὶ ἀθηιοπίς Ιηνὶάϊα. . 

Ναπιιθ Ποηηὶηϊ νου ἐΔηέάη γηῖυΙΏ ο8ί, 6χΡθίΦ4υ9 Ἁᾖδία Η)ἱ αἷηῖ ἀῑοίὰ, ο.Γ9, παδάἰοδὐ]19 φρτο, 
[δεποείς, ΗΠοβίὶδ ὑἱαπάδ, οπιηῖ ἴΘΠΡΟΓΕ ὑε]]4 ροτοης : 

Ιυά6 ἐχ 4ιιο παΦ0ΘΠ8 δίίῦως οἵα τίραϊ : ε {ογα 48ΠΠποΟΦθ Πιμἰοθῃς, οἱ Γρίέις ἐμηῖς. 
Ρυς Ι86ΓγιΠα8 ἐθδίδῃς, (μΛς νἱι ἵπ [ἰπιίπο [απάίε, Ου, πηὶ ϱἱ [8νεᾶβ, Γε6 ΠΟΥΔ ΡΓοΓ59 εστί. 

Ο1οἱήαπή πι παηθδηἰ αρηίπα ἀυγα πια]. ΕἰΔ ασθ! Μθ6ης; Πᾶπι {6 ϱρυµο ἀἰίοαυδε, αἰαᾳυο ϱ) 
Ενι ΓόΡΙΟ, υἱ αμοπάαπι θεία, ἵρπαγα [οΡΑΓΗΙΗ, [άΐρλω), 

Εαί αἰία Πἱ0θγη ηθδεῖα (εσΓα ηἰνἰς : θ1ς [υγθ παγταία ποῦ αἰίθμα Ρρυο. 
Λί γεια αἀγογςίδ αυοὰ γἱίᾷ ἴδπιροτα τοις Ουἱάπαπι 65, 0 πιθᾷ Πιθης ὗοἰααἱ5 Ηδἱ εοη με οσευς 

ΟΙαυδοσίί, ἠαιά φαἰδηαπι ἀἱσεγό /άγθ α1ιιοαί. Αἰαιιθ εαάανετ οἶθης αιἱς εδὶ [εγγο ἀθαάιι 1 
ογῦή8, ραιροείεδ, ΡρᾶΓέυς, πογς, ἠοδίΐς, ἱπίαυἱ : Οἱ φοἱ]άΐφ γἱίτο αθἰγιησἰἰ ργανυυδᾳυὸ οδἑεηῖς, 
0145/19 [6γαΦ οήμη (ευτὰ γεὶ ἄ4πος αἲἰί. ΡεπάρηίεΠ) ἀδθϊάμο ἠαπίηα [χα δυἱο 

ΑΟ Πυ{ρ 9οοἱαία ὑοπίφ πιδἰᾳ ρἰυγίπια νίάὶ : Όι ογ»65ο Παίιις, οβΌηἱ ΠΙΘΠΦ Ἰαμοία, Ιενῖδᾳαο ο5 
ΔΙ Ῥομα πι], φυἱθμθ 00η ιδία λαμεία [οτεβί : Βωτο οποςἱ  Βυρῃα ὁ5ί Π.Ι ρτᾶνἰς ἰηίες ος. 



101 | : ΦΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΝΜΟΠΒΑΙΙΑ. 

Ε) μὲν δη σάρχεσσιν ὁμόσπορος ἐς βίον ἦλθες, Α 
Ἴθ Ὢ µοι σνξυγίης τηλόθεν οὐλομένης ! 

Εἰχών εἰμι θεοῖο, χαὶ αἴσχεος υἱὸς ἐτύχθην' 

Αἰδέομαι τιμῆς μητέρα μαργοσύνην. 

Τεῦσις γάρ μ’ ἐφύτευσεν, ὁ δ ἔφθιτο: νῦν βροτός’ 

[αὖθις 
Οὐ βροτὸς, ἀλλὰ χόνις , ἐλπίδες ὑστάτιαι. 

Ἱο Εἰ δὲ σύ Υ οὐρανίη, τίς, ὅθεν; ποθέοντα δίδαξον. 

Εἰ μὲν ἅημα θεοῦ καὶ λάχος, ὡς φρονέεις, 
Ἑίψον ἁτασθαλίην, χαὶ πείθομαι. Οὐ γὰρ ἔοιχε 

Τοῦ χαθαροῦ ῥυπαρὴν ἔμμεναι, οὐδ' ὀλίγον. 
00δξ γὰρ Ἱελίοιο λάχος σχότος, οὐδὲ πονηροῦ 

δ0 Πνεύματος αἰγλῆεν ἔχγονον ἐξεφάνη. 

Πῶς δ᾽ ὁλοοῦ Βελίαο τινάγµασι τόσσον ἑλαύνῃ, 

Καίΐ περ ἐἑπουρανίῳ Ἠνεύματι χιρναµένη; 
Εἰ γὰρ τοῖον ἔχουσα βοηθόον ἐς χθόνα νεύεις, 

Αἲ αἲ τῆς ἀκράτου σῆς ὁλοῆς χαχίης | 

8ὺ Εἰ δ' οὔ µοι θεόθεν σὺ, τίς ἡ φύσις; Ἡ μέγα τἀρδος, 
Μἠ ποτε μαφιδίῳ χύδεῖ φυσιόω. 

ΠἩλάσμα θεοῦ, παράδεισος. Ἔδεμ, χλέος, ἑλπὶς, 

[ἐφετμὴ, 
Ὄμθρος ὁ χοσµολέτης, ὄμθρος ὁ πνρσοπόλος, 

Αὐτὰρ ἔπειτα νόµος, Υραπτὺν ἄχος ' αὑτὰρ ἔπειτα 
90 Χριστὸς ἐὴν μορφὴν ἡμετέρῃ χεράσας, 

ἝὪς χεν ἐμοῖς παθέεσσι παθὼν θεὸς, ἄλχαρ ὁπάνοι, 

Καὶ µε θεὸν τελέσῃ εἶδεῖ τῷ βροτέῳ. 

Αλλ'ἔμπης ἁδάμαστον ἔχω μένος, ἐς δὲ σίδηρον 
Αὐτοφόνῳ µανίῃ σπεύδοµεν, ὥστε σύες 

(λιιοά οἱ ο πι ολΓΠΙΌι18 θ4ἱ4 η γ]ίαπι γου]ρὶ, 
Ἴ0 Ηευ | «οπ]υποίοησπι πὶιὶ ]απιργίάθηι ρογμἱοἱοσσηι | 

Πιπαφο Ὀυοὶ 6ὔπῃ, οἱ ἰαγρ]ιειάληίς {ας [αείυς οὔπι : 
Ριιλοτἳ μα] εἱ οβὲ, τηδίος ἀθοοτὶς οιιρίά(ί19. 

ΕΙχιιδ πιο ϱεηιή!: 15 οογγυρίυς οδὲ: Πιο Ἰοπο: γµγ5υ8 
Νου ποιπο, 96 οἰπίβ; Ίο 9ϱο8 οσίΓθρις». 

75 Οιιοὰ αἱ εΦἰθριῖ 69, 4Η ΠΑπι θἱί ιπάο 7 ϱ0ἱγθ δυεηίδιη 4906. 
οἱ Παίιις εί 69, ο] αδᾳῦ6 Πα γθύ](8ς, η δοϱἱ18, 
ως γ]ήυπι, οἳ ογοἀαπι: πο ση]πι εουνοηἰί 

Πω αι:8 ος ΡΙΙΓΟ οςὶ ογία, τοἱ Ιονίίοτ δογἱἆδμι 65866. 
Νο 6Ηἱ1Π 4 9οἱο οβ1ἱΡο ογἱευΓ, Που ιηα] 

δ0 δρίἰτϊιι [είς αβραγυϊί ορἱοπάϊάιφ. 
οιιο]ο ηε[αγὶί Βε]ί (αμἱἱ6 ἱπιρι]είρυς ασἰιατῖς, 

Ου Απυν] ἀῑνίπο ορἰρἰἱ πιἶθια εἰς . 
Ν.ηῃ οἱ ἱαμίυμὴ ἠαῦθης αά]ΙΗΜΟΓΘΙΗ ἵη {δγγάΠῃ Υδγβ)5, 

Ηοιι ! ΠΊΟΓΑΙΩ οἱ ΡοΓΗΙΟΙΟΦΑΠΩ έ18Ι Ε)211ἱδ10) | 
δὺ Βἱῃ αυἱθιΏ πε] οχ Ὀοθο ποῃπ 68, 4ὐδ ἔαα Μαίαγα 7 γα]άθο ρτο[εοίο πιοίαο 

Νε ἱηδηίὶ ᾳἰου]α ἱπῃαίιις δίνη. 
τση εἰ, ραγαἶδιις, Εάρη, ΕΙοςῖ8, δρυ8, Ργῶοορίυπι, 

πῦος πιαπάἱ εκθἐἰηείος, ἱπιΏογ Ίβιιουθ: 
Τι ροδίθα Ίος, θογἱρίαπι γοπισύίαπν: Γιιγδιις (απάεΠη 

90 ΟΙιτίθίιβ [ΟΓΙΠΠΒΙΩ 8ΙΙ4ΠΙ Ποδίς ἱωπὶδου]έ, 
Όι μπογδἰς πιο μθ6ης Όδις αιιχ{{τυπι [ογαί 

Μουμιο ἀευπι ε[ῆοίαί [ΟΕ 14 5 ἨυΠΠΔΠΔ. 
{14475 ὦθ {ΠΙ6Π ἱπάοιλίέη ἠαΐιθο αΠἱ1ΠΙΙΠΙ, αὸ Ἡ [ογγυηι, 

Πησίας αρὶ, (υχ0Γο μηθί ἱρδίας Ινοηι]οίάβ, Γα0. 

12 Αἰδέομαι. Βκάει πιε λοποτὶε πιεὶ πιαίτεπε, Ἰου 
εδί, ἱπιαφίμις ἀῑσίπα, Ρρειμ[απίεπι εί ἱπρμάίεαπι εα1Γ- 
ηἱκ [διά λεηι ἀἴεετε υεὶ οοθἱίατα. 

76 Λάχος. Πατγεβ]ίαε: εἰ α Όεο ἀαία εε, εἰ Ὀεὶ 
ΠΙΜΠΝδ. Εἷ6. 

87 Π. άσμα Θεοῦ. Λά]άπιοηια οἳ Ῥεποβεία Ὠδὶ 
ΟΥΡΑ Ιοιη]μοπι οὐηθγαί. Ῥεϊπιιπι ραγαάίθυίη ἷπ 

επ ρΡ]αηίανίές ἀεϊἰπάθ ᾖαπς οἱ Ρ[ίπιδιη ϱ]υτίαπι 
η άὲ, αἱ αἆ Ἱαρίηθπι 6α4π θαπὶ οοπάυγοξ. Τη 
α]υπιοιέί «8054 πιαηάδέυη οἱ ὑηροδυίε, ου] αν οὐ- 
νογνα(]οπί ἑμηπογία]] αι] οοπθρηυδπά ϱρος ΡΓο- 
μη οῦθέγ. Οἱ θἱήαΠη, ΟΙΙΠΙ 4 ΡηςΜόδίο Υουρθθίς- 
εεῖ, Πο δἱο φΗἱάεΠι οπιπὶ οΡο ἀἁρθθείσέιπῃ τοἰφα]ς» 
νέτυπα ρ]υγίῦυς ἀἱδοιρίίπα ρεπογίθιθ, (49) ρυὐἱἱοἱθ 
41181) ρείνα(ἶς, ἱπρίείαίος οἱ Παρίίία 6οΓ1Ώ, αμ] τας 

ποί[αγῖθ οβεπάοραίυς, ]ιδίο νἰμάίσαπης, 51ο Ρα α1 
ο08δ αά αμιιίοηθπυ οἱ ἱηδίηίες αἴαυο υπυίο αι» 
ἀεπι οὑσυίηπι ογύθπι οχἰο ἰγαίάί : Γμηϊρίνας 
βυΐοπι Μοάοπιξθγυιη οχβοογαµόαη Ηλίάίπεπι ορ- 
Ργοβφῖί, ιιΓΏέδαυθ ἵπ οἰπεΓθιῃ τεεᾳὶί. Ροδίοα αΏιά 
πιοὐἰοἱη 6εη8, ου ϱ8ὲ, ουΠἱρία Ίος Ρος Μογδειι 
ἱυάμεία θθί; 30 ἀεπίφμο γδβιοδίπι οπηπίαπῃ Υα1εῦ” 
μἱδδίπιαπι ος ργδιαπιἰβδίπηαπι, δΗΩΦ416 βοηιέαεις 
Ρἰέηυσι, 166 ἱηπ ρἱδμἰαήίπο ΜεπΙροσυπ!, 4 δίπυ ρᾶ- 
(θγπο ΙηΐπΙπιο εχοεάθιδ απὶρθη]ιως Επί, ἀντη λα 
Ἠαίυγαπι ἡυπ]αμς οορα]ανίέ, ἰοίαϱ (οἱ ρουοβαίί- 
ἰ6Γ 4Γ63ΗΟ πιοάο υη1έμς, ᾳυο υἱπιίγαπι Όειι ἑπρᾶδ” 
βἰ 119 ΠΙάΠηεῦΘ ἨΙπ]απα ρατίο ροερεῖίθυδ, Ρὰδδιοη!» 
δυ9 πιοῖδ πιεἀριδέυτ. Βι... | 

9! Αὐτορόνῳ. Ο0ἱ5]. ἴπι. οἱ Πεμ. 991 ἀλληλοφόνφ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟ. 

οἱ νἱέο, ουΠ] 63ΓΠΘ οἰπιαὶ βδί3, ργοάβ ἵῃ 411Γ48 : 
Ουαπι ργοου] εδὲ πεχυς ροριἱ[ος ἰδίο πεί ! 

Νυπιλης ε[ῆρίες δυΠΏ Ια0θ εχοΓία: ἀεουδψις, 
Ρνοῦ ριάοι { οχἰπιίυπι [ωάα Πρίάο ρασ!:. 

(ογγυρέάπι Φ6ΠΠΕΠ πιο ᾳἱρηίί; Ώυης οηππο, ΓΥ5δυ6 
ΝΟΠ Ἀοπιο, 56 ϐρος θβί ι](]πια ποδίΓὰ οἱΠίδ. 

δη έν οΦ]εςίί5: αὐἱπᾶπι ΕΕἰ, ἀῑς, ΡΤ6ΟΟΓ, ογίέυς Ἱ 
δἱ Ρ4Γ6, υμἱ δδομΗίς, Παίιις οἳ Ίρεα εἱ 6», 

Οτἰίμα ἆμπῃ ρεί]ας, εγεαΠῃ ἰά: παπι(θ θἀῑία βατο 
θι ἱἱ, 64η οποία Ι4ῦθ ο8{6Γ6 ἀθοοθί. 

Να πεηια δοἱ (εμεῦγας οεέ, πθο Ριδυπιαίο ΡΓανο 
ὑρὶρίέας οχοσίέυν δρ]οηά]άμδ αίᾳυ6 οπυς. 

Οι! ταὐ]άμς αλλη ίαπι {6 φυ911έ ορ εἰ µγρεῖ, 
Ὀρ]γίυς φἰνθεουΒ ουΙη διί 4 αχο Η0ἱ ) 

Ρ Ναπιφαυς ορο πίσα [ἱοοί ἰαἱἱ οἱ γετρὶς α πια, 
Ηου ! φὐαβία οδί υὶΕἰ οορία γίδαυο ἐ.ἱ | 

δἱ ΠΟΠ οτια Ώο9ο 68, εἱΡί αμ παίυτα Τ Τετοπάυπι 
Εδί 91101108 ὁμ]θί η μα] ἱ γαπυ8 µοπος. 

Ῥ]κδιπα Ὀοί, ρθγαάίδυς, Εάθη, {5Ρ68, να Ιεχ- 
αυε, 

Μυπάυπι 1πιῦου ἆὐϊ6η8, ἵπποεις ἰπινου ἐίοπο. 
Ἱ.ορίυιςδ 4 φεμ)ριῖθ ἁθπιπα ορί Πιθάἰοἷπα ρθείία : 

ίᾳιςο Ώεο σομίέας ἀεπίᾳυο [πουν οπο: 
Όιϊ ρείύεης ποβίγῖφ [ογγοί πιθάἰοδιηίηα πιυτδὶδ, 

ΦάΠΟἰΔ64ἱ19 ηο0ς {αοθτεί πυπηίπα, [Δοίας Ώ0πΠΙο. 
ὧθά Ια1ποῦ ἱπάορίέυτη θ8ί τοὺιγ πἰηί ς πεο θ6εειφ 

[βίαυε 
Έτις αΡος, πι [δγΓµπα εοηοίέα5 ἱρ5ό Γ40 
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ϱ5 Τίπτ' ἀγαθὸν βιότοιο;, θεοῦ φάος ; Αλλ' ἄρα καὶ Α 
[τοῦ 

Είργει µε φθονερῇ χαὶ στυγερὴ σχοτίη. 
0ὐδὲν πλεῖον ἔμοιγε. Τί δ' οὗ πλέον ἑστὶ χαχοῖσιν; 

Λίθε γὰρ ἴσον ἔχον, χαὶ µάλα περ μογέωνἰ 
Κεῖμ᾽ ὁλιγοδρανέων  τάρβος δέ µε θεῖον ἔχαμφε ᾿ 

100 Τέτρυμ᾽ ἡματίαις φροντίαι καὶ νυχίαις. 

Οὗτος ὁ βρισαύχην µε χαὶ ὕπτιον ὥσεν ὀπίσσω, 
Λὰξ ἐπέθη, Σὺ δέ µοι δείµατα πάντα λέγε, 

Ἱάρταρον Ἱερόεντα, πυριφλεγέθοντας, ἱμάσθλας, 
Δαίμονας, οἳ φυχῶν πράκτορες ἡμετέρων. 

105 Μύθος ἅπαντα χαχοῖσι, τὸ δ᾽ ἐν ποσὶ μοῦνον 

[ἄριστον ’ 

6ΒΕἄᾶΘΒΗ ΤΗΕΟΙ,. ὑλανινύμ ΠΙΡΕΗ Ι. τΗηΕθίιοαἰςν 

ὠὐδὲν ἐπιστρέφεται τῆς βασάνου χαχίη. 

Λώϊον ἣν ἁλιτροῖσιν ἐς ὕστερον ἔμμεν᾽ ἄτιτα, 
Ἡ ἐμὲ νῦν χαχίης πἡµασιν ἀσχαλαᾷν. 

᾽λλλὰ τί µοι, βροτέων τί δέ µοι τόσον ἄλγε) ἀείξειν; 

410 Ἡμετέρης γενεῆς πᾶσιν ἔπεστιν ἄχος. 
Οὔ µοι χθὼν ἀτίναχτος, ἅλα χλονέουσιν ἁῆται. 
Ὥραι δ) ἀλλῆλαις εἶξαν ἐπεσσύμεναι. 

Νὺξ Ίμαρ χατέπαυσε, τὸ δ᾽ ἤχλυσεν Πέρα χεῖμα. 
""Αστρασιν Ἰέλιος, ἠελίῳ δὲ νέφος 

115 Κάλλος ἀπημάλδυνε, παλίζωος δὲ σελήνη - 
Αὐτὰρ ὃγ᾽ ἡμιφανῆς οὑρανὸς ἁστερόεις 

Καὶ σύ ποτ ἀγγελιχοῖσιν, Ἑωσφόρος, σθα χοροῖσι, 
Βάσχανε, νῦν ὃ ἔπεσες αἴσχος ἀπ᾿ οὐρανίων 

95 Κοφιιοὰ γἱίᾳ Ροππ 7 Πεἱ ἰαχ 7 5ο αὐ ία 
Αγοθηι πιο ἱπνὶό εἰ οάἱο ἀϊρης ἰοπουγ». 

Δι] αἱ) 16 1 να8 γουῖί. Ἐεαοά θδί ἵῃ αῑῑο ΠΟΠ πιο 5ιρθΓθῃί πια] : 
ΌὈμπαπι οΊνη 1ἱ5 Φα υα{ὴδ 666οΠ., ααανίς γαἱάο Ιαὐο0Γα115 { 

ἆαςθο ἱαησηίάας : πείς ηΙθ ἀἰνίηυς Ρορευβαί : 
100 Οοπῇβοῖος ἀἰαγηϊφ αὐ ποουγηίς οἱ {1 οἰιαἀλμίδς. 

Πο πιο 5αρεγδς δαρίπαπι ἱπιρυ]! γοίτο, 
Ει οαἱοἷυως ργοἰσὶγἰι. Τὰ νογο πο ἱ δσγὰ οπιηία πηποίαομέα, 

Νιργυ Ἑαγίατυπ, ἰπ6οϐ Ρἱι]ορειΏοηίος, Πακε]]ὰ 
ΠΊΟΠΘΦ ΔΙΗΙΠΑΓυΠΙ ΠΟδίΓΑΓΜΙΗ οαγηἰῇςρθ. 

105 Εαβθυ]α οριη]ὰ Ἱπιργουίϊβ, οἱ αιιθά απίθ ροἀέδ ροδίθιηι, Ἱ] ορ 11η . 
ΝΙηἱ ργοίδοίο μυἰαίιις Ργορίος ἑογπθμία ἱπιργουϊίας. 

«δα Μἱ115 οςςεί ΙΠΙρτόΡο η ῥοδίοτΠῃ 6586 Ἱπριιπίτο, 
Θιιᾶϊὴ η]θ πυΠο Ππθφι] 8 ρᾳπας ἀε[ετο. 

δοἀ .. πι], αλά ἰαυἱο 
44 

το ποοθθςο ο5ί Πιο ]ἰάπι  μΏιλας 6Ο 
(οηετίς ποδῖτὶ οπηηῖθιι6 η]αῖα θυηί οοπΙπλημία. 

Νου πε]ὴ ἱδγγα ἹπιπιοὈί[{ς εθί : πάγο αρῖίαηί γους : 
Που οἱ ἱπνίορπι οοἀυμί ἀοριίσᾳ : 

Νος ἀῑδί βµο αΠοτί : αθγθπι οὔδουγαί (θιηροςίας : 
90] αθίτῖς, οἱ ποδυ]α 

115 Ώδοοσεπι αυ[εγυηί : του]νὶςο]ί αυίθΏῃ [σπα : 
Οᾳίμιη φἰαΙΙΙ[εγαπι ἁἰπι]άίὰ θυἱ ραγίο αρραζοί. 

Εἰ ἵα αἰἰᾳααιόάο αφε]οὶς οἰιοσίς ἱπίθγετας, [,αοἰ[ος 
ληνίάς, πας αυίουι Ργοῦγα) 6 οί οροἱά]φι]. 

9ὔ Καὶ τοῦ. Ἡοερ. 993 χαὶ τό. 
9] Οὐδὲν π.ἰεῖον ἔμοιγε. Ἰὰ οδί, η]{ο πιεί” 

πιέ εεί (οὗ νἱτι]ς φμό{υ 11) φκαπι αἰῖε; ἴπιο πιε- 
έίογα οπιπία ἱηκρὶϊε ευεµἰμῃί. Εαδύάθιι φιιθΓοἰ48 ἆθ 
ἹπιρίογιΏὶ ρτγοβροτἱἰαίο 1η γἱεὶς 5 1)οίθ, ἵη Βαν]άς 
οἳ ρτοριείῖς ραβείωι γερογίθΒ. 

04) Βρισαύχη». Ῥαρες Ιἰπ. Οοἱθὶ. µεγάλαυχος. 
Ευγιε ὑψαύχην, εγεεία εετυὶεο. 

405 Πυριφ.εγέθοντας. Τα ἴτες αμ. Ἶηι. πυρί- 
νους ποταμούς. (0ἱ9]. 54ρ. Ιἱῃ. ποταμοὺς τοῦ ἅδου. 
Εάῑι. περιφλεχέθοντας. 

100 Ἐπιστρέφεται. Βεμ. 998, ε.ρ. Ἱίη. αἰσχύνε- 
ται, οἱ ἂ .. φροντίζει. 

107 Άτιτα. Ο9ἱΝ]. «1. ἰίπ. ἀτιμώρητα. [πι. Οοἱφ]. 
Βέλτιον ἣν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὰς ἐχεῖθεν τιμωρίας 
διαφυγεῖν, ἢ ἐμὲ νῦν ἀσχαλαᾷν καὶ ἀνιᾶσθαι καχοῖς. 
{εἰς εσθοί ρεεεαἰογίθως αυὶ [ωήμγί ρωµας ε[µσετε, 

61 απι πιο πμ)ιΕ μιο[εείὲ δἱ αγ μηῖς οοµ[Πἱε[ατὶ. Ει]- 
Ιἰμ5 Ίος γαἰ]α (γορος]πῃ ριιίαὶ : Μμίίο πε {ες αεί 
ἐγέ εμπι ρεορα(οτίθμα, οἱ ἐν µας οἶία, σμας ὑτεοὶ βπεα 
Παδίίνγα εεί, ο ἱρεο πιΝ[ίας αοεγδἰίαἰες ας μβίς. 
σµαπι μὶ αά αΙεΥπας Ρώμας τερετζατεπ!ίµγ. Μαἱγοι 
Ργίοτθιη ΒΙΗ{ Ἱπιογργεἰαιίοπουι: Ταπιειςί ἑμηρὶὶ εἰ 
πε[αγἰἰ Ποηπῖπος ἄε Γμ]μ5 υἶία ρτοεδρετὶίαίε εἰθὲ φτᾶ- 
(κΙδλ{ ΜΥ, πιε οοπίγα πιίσετµπι επἰειίπιατό εοίεανἰ. οπὶ 
πικ[ὲς ἵπ υἰία ομγγὶομίυο εαἰαπηίαἶδις α[ᾖμείατ; τε- 
Όεγα {απιει ΡΥΦεἰαθ[ις ἐ5Ιί πιαθίσφιε επρειεκάνπι 
π ας υἶία ετεγμεἰατὶ, (1 απι φεέ[ετκπι ραμας ἐν αἷ- 
ίετο «υο ἐχμειάετε. 

111 "Αα. Τι ἰτο Ἠερρ., Οο1δί. εἳ Οµἱς. Εάῑ. 
πιεηάρβο ἀλλά, 

112 "Ωραι. Ηοτα. Ροΐοβί οἰἶαπι Ἱπιε[ἡρὶ 4ε απαὶ 
ραγιίδι». 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ομοόμαπ Ἠν]αδεο ὁοπασπη γἱίῶ οί] Ίυχ; ἀῑτα {4- 
.. [πιθη Πιο 

041ἱρο, Ἰην]άϊπ ρ]οπαφυςο, Ρο)1ἵί αὐ Ίνας. 
Ριας 660 ηὶ! λαῦθο : αιίἁ ποῃ πια]. απορία αιίθίη 
Ναπη 6 μἱπαΠῃ ςαἱίθιη Ρ4Γ9 [ογδῖ ης πο]! | 
πο 19:εοΟ: ἀἰνίπιςφ πια που απμίί, 

οπβςἰος ουεῖς ποείθ ἀΐθφιο πιἰφογ, 
Με δἱογηίί, ρεύἰυιφαιιθ ἑθρίί γὶ αᾳιΐδᾳιθ 8ἱ1ροΓ- 

Ρι8, 
. Βορηΐφηιιο; 4ο πηὶηἰ ἐὰ, 4 πιοιθηάς, γε[ος. 
Τωγίαρα ηἶργα ηἰπιίς, ος θιώς, γογτῦεγα τα, 

ΏαἈιοπας οὐθιοπα; οαυπίῄοθδᾳυα απίιηα», 
μης{8 ΑΑΙἱ Ίος γ]άσηί, οἱ απιδηί Ργαδου ία (αηέυπι; 

6 ὑι]ις 
Νοηπ ουγαί ΡῷΠᾶς ρόπ5 5υε]εγαία ϱτανος, 

γανἰ5 665οΙ Ρροςί [ππ6γα ΡΦΠ48 
Νοπ ἆ.γ6, απ} ρῴ μας Πίο ἀ44Γ6 πιο δοο]ορὶς. 

Αι οιβίπηι {1 ορο, ηιιῖά ποδίγα ἱποσιμΏιούᾱ δουῖῖ 
(οἱ1ἱρυ Τ Πε8 Ρίαπο πυ]]α ἀοΐουε νασαξ. 

Νοη (δγγα ἱηιγορίι]ᾳ οδί, αιιαἰ]ίω 5οά (πγῖηρ νοπιῖ, 
παιιθ νίσσπι οοἀηί {επιροια ΡΓοπιρία φἱλί. 

Νος ιοφὶ! αἰγα ἀΐεμι, (οπιρεδιας φίθγα Γςοςί : 
Αδίτογυπι οὔδοιαί 5οἱ γαάἱαησαιὸ ἆθοιις. 

δοἱ ἱερίίαγ πευι!ἱς, τοὐϊνίναφιο 1μβα τεδανείε: 
Ρἱπγάίαφυο ροίμη Ραγίὸ εἰ ἠα1έ1ἱ. 

Αηρυ]ῖσος οἱ οί, ή [,αοἰ[ον, ἱμίοςγ 
ο {µςγᾶςδ, 5ΙΡοΓ4 ἱ1ῤδις 5 αΓ0ο 1ΗἱδΟΓ. 
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1320 Γλῶσσαν ἐφημερίων ἔχφυγες ἀφραδέων. 
Πρόσθε Πατῆρ. μετέπειτα Πάϊς µέγας, αὐτὰο ἔπειτα 

Πνεῦμα θεοῦ μεγάλου, βάλλετ᾽ ἐπεσδολίαις. 

Ποῖ στήσεις µε φἐρουσᾶ χακοφραδὲς ἔνθε μέριμνα; 
Ἴστασο. Πάντα θεοῦ δεύτερα. Εἶχε λόγψ. 

125 Οὐ δέ µε µαφιδίως τεῦξεν θεός. Ἔμπαλιν ὡδῆς 
Ἱσταμαι  ἡμετέρης τοῦτ' ὁλιγοφρενίης. 

Νυν ζόφος, αὐτὰρ ἔπειτα λόγος, καὶ πάντα νοῄσεις, 

Ἡ θεὸν εἰσορόων ἢ πυρὶ δαπτόµενος. 
Ἕς µοι ταῦτ' ἐπάεισε φίλος νόος, ἄλγος ἔπεσσεν. 

ο0 Ὀψὶ δ᾽ ἀπὸ σχιεροῦ ἄλσεος οἴχαδ ἔδην, 
Ἕλλοτε μὲν γελόων ἑτερόφρονα, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
Κτρ ἄχεῖ σμύχων, µαρναμένοιο νόου, 

ΦΕΟΤΙΟ Ἡ. ΡΟΕΜΑΤΑ ἩΟΒΑΔΙΗΑ 

'Ίλαθί µοι, βασίλεια χεδνἡ, Τριὰς, οὐδὲ σὺ παµπαν Α 1Ε’. 

Ἴ66. 
Περὶ τῆς τοῦ ἐχτὺς ἀγθρώπου αὐτε.]είας. 

Τίς γενόµην; τίς δ' εἰμί; τί δ' ἔσσομαι οὐ μετὰ δτρὀν ; 
Πη δὲ φέρων στἠσεις πλάσμα µέγ’, Αθάνατε, 

Εἴ τι μἐγ’, ὡς μὲν ἔγω γε όῖομαι, οὐδὲν ἑόντες, 
Ὀρρὺν µαφιδίως τείνοµεν ἡμέριοι. 

ὅ Εἰ τόδε μοῦνον ἔοιμεν, ὅσον πλεόνεσσι πέφανται, 
Ζωῇς δ' ὁλλυμένης, μηδὲν ἔχοιμι πλέον. 

Πόρτις μὲν διάλυξεν ἐὸν χευθµᾶινα τεχούσης. 
Καὶ σχαἰρει, γλνχερόν τ᾿ οὖθαρ ἀναχραδάε:. 

Καὶ τριετῆς ζυγὸν Ἶρε, καὶ εἴουσεν ἄγθος ἀπήνης, 
40 Αὐχένα δ᾽ αὐχενίῳ χάρτεῖ µίξε µέγαν. 

Νεθρὸς δ᾽ αἰολόδερμος, ἑπὴν διὰ γαστρὸς ὁλιαθῇ, 
Αὐτίχα μητρὸς ἑῆς πὰρ πεδὶ θῆχε πόδα, 

η πι! οἷς, Τεϊηϊίας, νοπογαπἆψπι Γδρησ1 : πο (ὰ ᾳυἱάοπῃ 
1 

ν) 

ϐϱ [πρυαΠ) ᾖλοππαπῃ αμα: 
Ρεϊιπο Ραΐον, ἀθ]πάθ π]αβηυ5 

επί οβυρὶ»ι]. 
]μφ, (υπ ΡοβίΓΘΏΙΟ 

δρίτίέηθ παρ] Ποἱ, εοητ]οἰῖφ ἱπιρυρμαί.), 
Οἱ10 ἴπο ἰαμιάοι Ἰγίπο αΏσθρί 11 Γέρος, ΙηουηΏφα]έα βο] ο ειάο 7 

Ὀεδίπα. Όεοα οιηπὶα ἡμ[δρίογα. Ο6ὲἀ9 νογῦο. 
120 Νοη πιο [γυβίγα Όοις [ογπιαγ]!. Ηἰ6 ]απ1 ϱΆΓΠΊΘΗ 

Πείεχο : Ίο ριςἰ]]ο ΠΙΟ ΠοδίΓο ἰτ]ρυθιιάα ουπί. 
Νυπο (επεῦτο : Γιγδ5 Ρροδίθα ται]ο, εἰ οπιπία μογερἰοἶθἙ, 
Αι Όδυιη γἱάσηςθ, αὐἱ ἴσπό ογιιοἰαί9. 

ἆ76 47 Ροδίφυαπι Ίο πο]! οεοἰπὶι απηϊσᾶ πἹ6ῃ8, ἀο]οζοπι εοβοοσ]. 
100 διὸ 66Γ0 ϱ ΠΘΙΠΟΓΟ ΠπΙΌγοςο ἀοπιιπι γα], 

Νιμιο αμἱάοπῃ ιο Ἱγγίάδηπς, ααοά α[ἱ:6Γ ΦΘΠΒΙΒΦΘΙΠΙ : Μάης ΓΙΤΒΙ8 
(05 πΙῶνοίΘ ΠΙΔΟΘΓΔΠ89, Πθμίθ 8θοµπ ρυβηδηίθ, 

ΧΥ. δε ετιεγἰογὶς {ιοπιμίς φἱ[{ίαίς 

Οι ηα{16 δυ) 7 αυἱδ υπ} αἱς αυβίηο που Ίοιιρο Γυ{1σιι δ0ϱ) ᾗ 
Ὀμὶ δίαίμο9 Ιιαρη η {υπ ἠαπιοηέυπι, ο ἱπιπιογίαί{ρ | 

οἱ ηυἱά (πΙεΕΏ ΠιαΡηΙΠῃ 6δι, υἱ οᾳμἱάθω αεὈ]{τος, ουΠ) η) μἰ1 δἶπιας, 
Εευδίγὰ ςιρογεΙ] απ) 0ἱη]η68 (οἱ. 

ο 9ἱ ἰά ἰαπίμίη αἶπις, αμοά .. αΡρατοί, 
Απιίόδα γἱία, πἰΙ] απρίία5 αὺς 

γ]υ]ας ϱ πιαἰσ]δ δυο υί6γο οχδἰ]1έ, 
Ει σαἱέαί, οἳ ἀμ]οόία ρΓεπιίἰ υΏογα. 

Τεεληίς Ἱπρυιη ουδίξ, οἳ ροπάυ8 ρἱαυκιτί ἱτα]ί, 
10 Ο6γν]έεπι/ 08 ΠΙαΡΗΣΙΗ οο]ατ] Ιηβογίε. 

Ηἰπη ας ναγὶα ρε]ία, υδῖ ος αἱνο οθεἰῖἀῖε, 
1η Πιοιγῖς δυ ροάϊ φοάσπι [αμμί!, 

“ Αἱ.5 ΒΙΙΙ. 15, Ραρ. 88. 

135 Ποῖ. Βελο]. Ποῦ µε φέρουσα στῄσεις, ὦ κά- 
χιστα βουλευλμένη μέριμνα ; ἐνταῦθα στηθι. 15 νογ- 
λίφ νε] β8ῦ1 (ειηθε]ἰδίεπι τορε]ωίί, ααοά 3816 
εἰ Τεἰπίίαίδιη, αυῑς αὐ οπιη] ἱπ]υτία ἠπιωυηίς ορ, 
 ΘΔΓΙΗΗ ΓΘΓΙΠΙ ϱἱ4βδείη ο4{μηρογε, (ιι ναγ] ἱπ- 
«ΟΗΗΠοάίΦ αἰφιο {π]υγί1 ραἱοαί. Ἰμίά, καχοφραδές. 
Περ. 991. Οοἱς]. 8Ι1Ρ. ΠΠ. χαχόθουλε, Μος ἔνθε. Όιυο 
πες. οἱ (οἱι. ών . δα 

"ἜμπαΏΛι φδῆς ἵσταμαι. ἴπι. Ουἱβ]. πα 
φρονῶν λαλῶ τῶν πρώην εἰρημένων ἀντίῤόοπα. ἠά 

Λπουκεντυκ. Ροείφκαην εβαγίυγε οαγιέπε, Ἱπηιι[ὲ 
Ογτυς ἵπ Αγριπιεπίο Ευ] οαγπι]ηίς, ἄό ἠπήιανα 
παίμγα θα, 4 εοπυεπίτε νἱάεδαπίμγ, εχροεµίί (27ε- 
ϱογἱμε, 1ΗΠ6 ΦΤΗΜΙΠαΦ εί οἱ ἡαίεε, ας πι]εεγίας, ο) 
έαπι εοπιἑίαπ! μή, εΙΜΠιογαί αίφμε εκαββεταί, εἱέμε 
αγγοθαπ!ἰαμι Πιοηίπαπε, [αείμι οἱ [πδοιοπίίαιι 60Η1- 
ργἰπεε, Εκίτεπιίε εἶία (γεροτί{ (εΠΙροΥ[θιε εοπα (μην 
υἱάείκ; Άος ϱΕΓΠΙΘΗ. 

ὅ Οὐδὲν ἑόντες. Πες. 900 οἱ (ὴᾳ. όντας. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Οιιζά ἀΐσαπι, τορο, δεί Ττίαφ, Ίβηοφςς : ρορογεῖέ Β Χν. ΡΕ Ε2ΤΕΑΝΙ ΜΟΜΙΝΙΦ ΥΗΗΙΤΑΤΡ, Αο ΡΙΡΝΕΝΤΙΟΝ 
Πα γουίοἱ ργοίΜν πες [ου Ἱπρυα Η)ἱ. 

Απίο Ραΐος ταυ]άθ κεπεῖ! οοητἰοία ηρυς : 
Ροςί σεπίίοτε οδίυε, Βρἰπϊυς Δίυ6 64095, 

Όυιο ἰαΠπάεΠι, ΥΘδΦΠ4, [6Γ69 ΙΩ6, ος Τ ϱΓλΔΙ 18η 
οἱᾳίθ. Ώ6ο οεάυπι οπηηία, ορύθ λόγῳ. 

ο Όους Ἠαυά [γυρίγὰ (θε; Ππθᾶ ΥοΓΌΣ Γοίοσο. 
οἰμ]ία π]πιῖς δυπῖ ο, 4125 ηηλ] ἀἱεί4 ρείυς. 

Νιιιο ἐδπεύγα», Ροδι ἴνς γὰ([ο, ἔυπιαας οσ]ηία ποφςθς, 
Ρετροίίοης Π2ΠΩΠΙ2ς, «οπδρἰοἰεηανε Όευη. 

Που 1ο οοπορρίαπη οοχἰί 66γπἸοηὀ ἀο]ογείη 
Νοµς πι] ηί » οἱο τοάί], ἱαε ολάεηίς, ἀοιουπι : 

Νιιμο 6608 αΠοείος γἱάδιιδ, πυπο ρθοςἴοςα [μοί 
(ομ[δείάθ, ΡαΡηΣ6 πιοηίο εἶθιίο ΡΓ4Υε6, 

ΑΕΛύΜ ΥΝΑΝΙΤΑΤΕ. 
(Μο ἰπίετργείε,) 

Ομἱε ρεί ο {ρεο Γι 1 φΕἱεουσῃ, ᾳΗἱΦ 1ος οΓο, ΠΙβΡηΠι, 
ΕβιπεΠί!Ώ {ρνο (6γες φυο, Ώοηθ (η]ρίο, (υυμι Τ 

Θἱ μιοάο αωἱά μιαρι! ον, ΠΑΙησι6, υἱ Γ8υς ἥμιο, μιι- 
| ΡΟΓΡύΠ, 

Ν{ ου Πι οἷί, [γιδίτα (ΟΙ { {ῃ α]ί ο8ρυε : 
βἱ (Δη/ΙΙΠΙ Ίνος θ66εί φυοἆ οθΓπ/(µΡ, 40 ροΓΙΜύΓΑΙΗ 

Ρουί ν{ίδιη νο Πίο ε.. μαεροί ορε». 
Ναπιφιιο υέ6γ0 οκορον]ί γ]υς ο/πιυὶ αίᾳυς ρ2γεμίή, 

βα[μαε, εί ἱπιραίίοπρ υ09/3 ρἱοΠᾶ ρτοπη! / 
Οεγνίοδιπηι6 110, οὕΠῃ του ρεγνοη!ί αὐ ΑΠΗΟ8, 

Βιιυ]ίοἰέ, οἱ ΠΙΑΡΠΟ ρ]αυσίγα |2ρογο ἐΓ1ἱήΜ. 
λ{αιργΗλήιιο οἱἱΗ! (01η ργίυη οχἰν]ί α) οἱνο 
Ηλίας, μυίο άρρίί ργοήµις {ρεο ροών, 
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Φεύγει δ ὠμοθόρους τε χύνας, καὶ ἵππον ἑλαφρὸν, Α Καὶ πτερὸν ὄρνιν ἔθρεψε ταχὺν, καὶ ἄγκεα Ότρα, 

Καὶ λόχμης πυχινῆς χεύθεται ἓν λαγόσιν. Βαιὰ πονησαµένους, φροντὶς ἑπηματίη. 
15 "λρχτοι δ', οὐλομένων τε συῶν γένος, ἡδὲ λέοντες, ἡΑἱς δὲ μέγας χαὶ θῆρα τὸν ἔχτανεν, ὥσπερ ἄκουσα, 

Τίγρις τ ἠνεμόεις, παρδαλίων τε μένος, 50 Λάγας, δαιτὸς ἑῆς λείφαν ἀποστυχέει. 

Αὐτίκα φρίξεν ἔθειραν ἑπὴν χε σίδηρον ἴδηται, Ἕλλλοτε μὲν δαίσαθ᾽ ἑτερήμερος, ἄλλοτε δ' αὗὖτε 

Φρίξεν, χαὶ χρατεροὺς ἅλτ ἐπὶ θηρολέτας. Λάφε ποτὸν, βριαρῶς Υαστέρι µέτρα φέρων. 

Δρτι δέ τ' ἅπτερος ὄρνις, ἑῦπτερος οὐ μετὰ δηρὸν, ἍΤοσσάτιον χείνοισιν ἁμοχθότερος βίος ἐστί " 

90 Ἠέρα δινεύει πολλὸν ὕπερθε δόµου. Πέτρη χαὶ χλαδεὼν, οἶχος ἀεὶ σχέδιος 
Ξουθὴ δ' αὗτε μέλισσα λίπε σπέος, οἴχον ἕτευξεν ὂυ Αρτεμέες, χρατεροὶ, περιχαλλεες ' ἣν δὲ δαμάσση 

Ἀντίθετον, γλυχεροῦ πλῆσε Υόνοιο δόµον. Νοῦσος, ἀπενθεῖς ἄλχιμον ἆσθμα λίπον. 

Πάντα δέ τ’ εἴαρός ἐστι) ἑνὸς πόνος, αὑτομάτη δὲ Οὐ γοεροῖς µελέεσσι περισταδὸν, ἄλλοθεν ἄλλος, 

Γᾶσι τροφῇ, γαΐης δαῖτα χαριζοµένης. Μύροντ, οὐδὲ φίλοι χέρσαν ἅπο πλοχάµους. 

9" Οὐ πόντον τἐµνουσιν ἀπηνέα, οὐχ ἀρόουσιν, Εἴπω μείζονα μῦθον. ἀταρδέες ἐνθάδ’ ὄλοντο, 
Οὐ ταµίαι κείνοις, οὐδὲ κυπελλοφόρο:. 40 Οὐδὲν ὑποτρομέει θὴρ χκαχὺν, εὖτε θάνῃ. 

Ειρίίαιο ογιἀἱνοΓοβ «3Ἠ98 οἳ γδἱοσθ[ 6( αι, 
Λιαπε ἱη ἀρποὶ πδιποσῖς Ιαϊουτίς ἀὐθεοπάίένγ. 

15 Ὀνταὶ, οἱ ἰγισουϊθηίογυηὶ αΡργυτπῃ Ρθη8, ἶθοηος, 
Τβεὶϐ νεηίος 4β664µεΠ8, εἰ ραγάοσυπη γἱΒ, 

ΒἱΑ{{11 ας [ετγυπῃ γἱ]άθηί, Πογγθί αγγὶροηίες 11ὔ08η] 
Ποιγεηπί 4ο ἵπ [οτίᾳς Ιηδί{μηί γεπαίοτες. 

Ανὶς ρείπυπι Ἱιπρ]απηίς, ἀεὶπάς ΠΟΠ τηυ]ίο ρο8ί ρρηηὶς Ιηρίρυοία, 
34 Αοτθηι βοσαἰ 6ρτα Ππ]άυπι ονθςί8. 

Αρί6 Παν, Ρε[]είο 6Ρ6ει, ἁοπυ εἰγυ]έ 
Ουαἁγαίαπι, θα1ηᾳμ6 ἀπ]οί [δέμ ἱπιρ]οί. 

διιπί αίοπι ο οπιπία υπίας γογίδ Ἰ400ς, Δς 818 δροπίθ 
Ναφοίυς ἐἱδ οἶῦμς, ίθετα ἀαρος ϱυρροά]ίαπίε : 

Φὺ Νοη ρομέυπῃ ἱπιπι]έθιη θουδηί, Πο αγληί 
Νυ[ὶ 11ἱ5 ργοπιἱοοπάἰ, πα{ ρίποσγηςς : 

(6Ι6ΓΘΠΙ ανεπι ρ6πῦς Ππυἰί, θἳ [εΓαΙΏ να]]οςῬ, 
Ιονὶς Π]ὴς ἰαῦος, ἀῑατηα ροἱ[οἰιαάο. 

Μαρηιις 160 οἰίαπι [6Γ4Π1, 4841η οοσ]αίὲ, Ροβί( δα, υἱ αμάϊνὶ, 
40 Ὀιαηϊαν]ῖ, οἰυὶ ουἱ γοᾳυἷὰς ανογκαίυς. 

Ιπίετάυπι αἰογηὶς ἀἱεῦιδ οἶδαίη θε, 
Αἱίογηίδ 44 υαπι , [ογίτες νθηίτὶ πιοάυσι ΙΠΙΡοΙΘΗΘ : 

ἄσδἄ79 Αάθο ἰἱ6 ποπ ἱαῦογίοβα γἱία οί: 
είγα οἱ γα ἀοίηις υπί δεπιρου ραταίς. 

δὺ δαπὶ, τοὺιιφεῖ, ριἱο]ιρὶ : δἱ ἀοιιθγ]έ 
Μοτδιις, θἷπο ἱαοίὰ ναό μπι ϱρὶγιέαπη γο]παυμη!, 

Νοη Παριηντῖ οαΓιπίηθ οἰΓοιπιδίαηίθν, αἱἰιπόο α[ῑας, 
[ αμιδπίαΜίὰς, η6ς ογἶηθς να]ἰαῖ αιπ]οἰ. 

.... πισ]α5 αυἱάρίαιη : Ἱπραν]ά] μίο Ρρετευηί, 
Νός πια τ]ἶαπι οχρανοςο]ί [ορᾶ, 6 πιογ]νΗΓ. 

20 ᾿Ηέρα. δίο ἰτοῬ Βυᾳρ. οἱ Οοἱβ]. ΕάΙΙ. ἠέρεα. 50 Λάνας. Ικυϊιετ ἀεφισίαία. οπηῦεξ. 
2Ι ξουθή. Ἰἱορ. 09, αἆ ΙΠαΙᾳ., ξανθή. 66 ᾽Αμοχθότερος βίος. Οοἱδ]. πόνος, οί 9υρ. Ἡπ. 
35 Αντίθετον. Ιπί. Οοἱδ]. ἐξ ἀντιθέτων πλευρῶν, βίος. Ιπί. τοσοῦτον Χείνοις ὁ πόνος ἐστὶν ἁλαφρότε- 

ϱ5 ορμοαἰὲν ἰαίετίθω». ρος, χαὶ ὁ βίος ἀοχθότερος. 
ο Τέμνουσιν. 9ίο (Οοἱφ]. ουπι ἱτίθιις Βοαίΐς. ὦῦ Αρτεμέες. Ώυο Πεβρ. ἀρτεμέεις. 

ΕΑΙΙ. τέµνουσι. Μοχ, Ρτο ἀρόουσι, ιοά οᾳμίων, 56 Ἀπενθεῖς. Εάῑι. νηπενθεῖς. Όί οἱεῖ πηδίγαπι, 
Ιἰομβμ. Ρίυτος ἱαὺεῃί ἁρόωσι, Ιαροπάυπῃ [οΓβἰίαη οδφοῖ ἀπενθήτοις, ηἱθί φαβροµᾶ- 

Κυπε..Ίοφόροι. Οοἶδί. Ἰηὶ. ποτηροφόροι. ά5 όυλς βογί »γ]ίαῦας εχ ἀἱριίμοηρα εἷς. Ολ11.λκ0. 
20 θῆρα. Ττου Περρ., Οοἵ»]. οἱ Ὑαἱ. θῆρας. 10 οὐδέν. δὶὲ (οἱδ]. θί ἴτεν Περρ. Εάῑι. κοὐδέν. 

ΜΒΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ογιάϊγογοβφ 6 οαη68, δἱ 64109 {ρίί αλίίο ουσια, Β Ροπιις ανἰδιις, φἰίναηιυο ([ογἱ αἰπιοηία Πα λ]θίγαςυί 
56 ποιποΓίθ ἀειικί ργοπίρἰἰ ἰπαιο δἰπυι, [1ο9 ἰαῦυγ εχίρυυ5, οὐ γὰ ἀίωγηᾶ (εη6ξ. 

Αἱ ἰγιζμ]εηίμθ αρος, Ραγάυκᾳιθ, υΓβύβᾳυ6, ἰθοᾳ1θ, ἍΑο 16ο ουπι ργᾶάα γθηίτοπ οχδαιυγαν]έ, αἱ αἶσοὶ, 
Ει εμτίθ, γθηίο πο Ιεν]ιαίε πίμος, ῶμο γεἱἱᾳυῖας Ώογγθι πάΐγο 8υὐ5.. 

Όι Γογγῖ οεεπιηῖ αεἶθιῃ, ]αὺα Ργοιίηις ἱροίς Αἱιογμίς δυπίίυς οἶνορ Ρογβ8ρο ἀἱεριις, 
Πωτγαι, {Π Ἰιοφέίίεπι ργοβίἑαπίᾳ 1ο πιαη τη. ΑΙιογιῖς (νεπίτὶ δἷο μιούθγδέ1ϱ) αᾳ114Π0. 

Οὐύη αγὶς Ιπιρίυπιῖς ργίπιυσα, ποχ ργάίία ροηηΐθ, ᾖἴἶδαιιο ἀἰθο πιίπις μἱς ἀιγα οδί Δί416 ἀθρεγα [τὶεα ! 
Α.Ιπεγὶς ἱπιιηοιιδὶ ἱὰἱ4 Ρο αἰίὰ νοὶαί. Ριο ἁἀοιμίοις γαἱιηῦς, ΔΠἱΓΑ/ 16 86ιΗΡΕεΓ ουσ. 

Δηίτο Γωγςυβ αρίς οομάἰι δἱμὶ ἰθοίὰ τοἱἱοίο, Ππιτορ]άί, [ογίθ5, Ριεἰγὶς δἱ πιοσυις οοδθιη 
ΛάνεΓδαιπφυο ἱπρί]οί βοὐ μία πιοἰίο ἁἀοπουπῃ. Ορρείιναὲ, Ἠαιιά (Ρὶδί68 ΙΠΟΓ8 ἱπαμ]α)πᾶ γαρ]! 

Πο ομηρία υπὶως υουίς Ιαυογ. Οισυἱυις αυίοιι Νο αἰἰἰ αίήυς αἱ ἱαρυυρία οαγῖηα πα! : 
Ροι[αρἱ{θμῃ ἐε]]ας βροπίο ἀάί αἰιπα οἰδυῃι. Νου αἱ υὶ πιῳρδία οοἵηΒπι γε] απιίσα οοἱους : 

«η μοΓὰ πες υ]εβηί, πο θαἰιάμηέ ἀΓνᾶ, Ποο ή ῥΒοπίφιο, ηπυά πια]ς, ρογδυιὲ [ογιο]άἡμὶς ουν ς 
οσμ] {εί φυἱθᾳιαιϱ, αρρούἱἰαίφυο οἶμοῬ. Εχροτίοδ; [6/4 ηἰ! πιοξίμα µαίιραυο Εἱ1μοξ. 
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΄Αθρει καὶ µερόπων δειλὸν γένος, ὥς χε τόδ' εἴπῃς, Α ὃδ ᾿ὑλχὸν ἀπιστότατον, ῥόον ἄγριον, οἶδμα θαλάσσης, 
Ἡ ῥ' ἐτεὸν µερόπων οὐδὲν ἀκιδνότερον. Τῇ καὶ τῇ πυχινοῖς πνεύμασι βρασσόµενον. 

Ῥοιῆς μὲν Υόνος εἰμὶ, µόγῳ δέ µε γείνατο µήτηρ.  Πολλὰ μὲν ἀφραδίῃσι τινάσσοµαι ' ἄλλα δὲ δαίµων 
Ἐθρέφθην πολλοϊῖς καὶ στυγεροῖς χαµάτοις. Ζωῆς ἡμετέρης Ἠγαγεν ἀντίπαλος. 

4ὺ Ἁγχὰς ἔχεν µήτηρ µε, γλυχὺν πόνον ᾽αὐτὰρ ἔπειτα ὮΚΕἰ γάρ χεν ὅσα τερπνὰ χαὶ ὁππόσα λυγρὰ βἰοιο 
Γαϊαν ἐπεςεόμην, ἄλγεσι τειρόµενος. 00 Αντιταλαντεύοις, µέασα τἀλαντ) ἑρύων, 

Ἔνθεν ἔδην τετράχωλος ἐπ' οὔδεος. Ἔνθεν ἀέρθην Πολλόν χεν βρίθουσα καχῶν ἐπὶ γαΐαν ἵχοιτο 
Ἴθμασιν ἓν τρομεροῖς, χλεπτόµενος παλάµαις. Πλάστιγξ, ἡ δ' ἀἁγαθῶν, ἔμπαλιν ὄψι θέοι. 

Ἔνθεν νοῦν ὑπέλαμπον ἀνανδέος ἴχνεσι φωνῖς. Δῆρις, πόντος, ἄρουρα, µόγος, λτῖστορες ἄνδρες, 
90 Ἔνθεν δ' αὖ μύθων δἀάκρυσ᾽ ὐφ᾽ ἡγεμόσιν. Κτῆσις, δασµογράφοι, πράκτορες, εὑρυδόαι, 

Εἰκοσέτης συνάγειρα μένος, χαὶ πἠήµασι πολλοῖς ὐδ Ῥητῆρες, βίδλοι τε, δικασπόλοι, ἀρχὸς ἁλιτρὸς, 
Πρόσθεν ὑπηντίασα, ὥς τις ἀεθλοφόρος. Πάντα τάδ᾽ ἐστὶ βίου παίγνια λευγαλέου. 

"Άλλα μὲν ἔστιν ἐμοί γε: τὰ δ' ῴχετο, τοῖς δὲ µογήσεις, Δέρχεο χαὶ ὅσα τερπνά" χόρος, βάρος, ἆσμα, χέλωτες, 
Εὖ τόδ', ἐμὴ φυχἣ, ἴσθι, περῶσα βίον, Ίύμθος ἀεὶ πλήρης µυδαλέων νεχύων, 

ἱΠπερίεα ΙΟΠΙΙΗΙΗΗ πηὶδθγτη ροπι!ς, υἱ ἀΐρας, 
(ειίο ἠιοποπίους μὴ! ἀαυί]έμφ. 

Εἰιχυς φμἱάεπι δυϊη Ρργοίθθ : Πιαρηο Ιαῦουθ πιο βθμΗἰί Πδίο5, 
Νιίρί18 8άπι πιυ]ης ργαν/)ηδφυθ Ιαυογίυμς. 

4ὐ Ὀ]πῖς ροριανἰἰ πιο πιαίος, οὐ 8 ἁπ]εο : ἀοϊπάθ 
Τουγαπι γαάεῦαπι ἀοἰοτίῶαφ οοΠ/θοίφ. 

Ροδίεα ἱπργεά]εῦαγ βοἱο μὲ φΗ4όγιρος. Τυπι ογοσίιις ιο], 
γοβιρίὴς γαοἱΠαπείυυς, (ωγίΐπι ηἰχιις α[ἱοπίς πιαηυ19. 

Ιπάθ πιεηθ ϱυὐ]αοστο εσρἰι θἰᾳπίς ἱηοοπά(ϊσ νουῖφ. 
50 Ῥομι ἔνφο ἰογγιηας {αἱ 50 Παρα μπι αγίΏι πλμἰαἰγὶς. 

Ὑἱοδδίπιο 39ἱ8{ἱ6 4ΠΙΟ νἰγοῬ οο[εμὶ, αἰήαςο η απ] ί45 οαἱαηλίαίοβ 
Ουνίας ἱποίάἳ , τὲ αμ]άαιη ριᾳί. 

ΑΙ] ηµἰάθηι πιο ρΓθηιιηί : Ἰιᾶο ο[Πιχοτο : α]ϊφ αμίοπ νεχαυοείς, 
4 Ώεηθ δεἱίο, ἁηίπια Πηθα . [γα]{οἶθῃς ἰιὰπο νἰέαπι, 

5ο Τταείυπῃ η[ά]δδίπιυπι, Ευ λάη ΓΙ, ἁδέυτη πιδβίς, 
Π]πο αίααθ Πίο [γοαυσπιίυιιδ ναι] [ὁγνυομίοπι. 

Μυιίαπι ααἱάθπι δέυ]Ε1114 οχαᾳἰίος; οἱ αἰία ἆἀφηιοη 
γ]ιφ ποςίγ Ποξεϊς παία αυ. 

Ειοηΐπι ϱἱ οπιηἰα ἠ0ἱ18, οπππ]αφιιθ Υἱί πια] 
60 Αμρεπάθεἰς, 3003 εχαιηίηα ΙΓΔΠΕΠΒ, 

Μι]ίυπ οεγίο Ρταροπάθτγας πιαϊογυπ Ἴπηχ αά (ΕΓΓΑΠΙ γειροῖ, 
Θομίτα Υ6γο Ὀοποσμπ Γης δµΓ5Ηπῃ [ογοξτ. 

Ῥιήρια, ΠΟΤΕ, ἵογτα, 14005, Ργφάοπες υπ, 
ϱβ9θβδίο, ἐπὶ θοἱδᾶ , οχαςίοΓ6Φ, εἰαπιοβὶ ΡΓῷ(οπΠ6Β, 

65 ΙΜιοίογος, [0ρὶ , ]αάΐσοθν, ΡτίηοςΏδ ΠΟιΠο βοο]εδία5, 
Οιμπία Ὠδρο πιῖθογα ἠ]ιις νἰι δμπῖ Ιιιάιροία. 
μα αἱ {υ {μουπάα : βαΜυγίί45, βγανίίας εουµοΓῖδ, οµηίω8, σἶδιφ 

Ρυ]ο γη [οἰ]άΐδ 6επηρογ το[ογέυπῃ οαιαγοι Ίος, 

43 Ἡ ῥ' ἐτεὺν µερόπων. Λἰ]αάϊί αἆ Ιδίιά Ἡοπιοτὶ (ἰδεγαίίωπι πιαφ εἰγὶς (γαάϊΐ(κε, [Πευὶ οεγδετίδεε εσεις, 
Οάψεε. νιι, 12: 61 Ποιόν. δἱο ἆμο εδ. οἳ (ιοἵα|. ΕάῑΙ. πολλῶν. 

Ο0ὐδὲν ἁκιδνότερον γαἴα τρέφει ἀγθρώποιο, 6ὔ Μόγος. δἱο ἰίεμμ. 5ὺ, 990, 995, (11μ., (οἱβ[. 
Πάντων ὅσσα τε γαῖαν ἐπιπγέειτε χαὶ ἔρπει. εἰ Ται. ΕΙ. µόρος. 
ἡ [μπε {πβγηῖ Ποπιίπόο αἲἰί (εγγα 05 Δικασπόἲοι. Τ4ἱ., Ο0ἶ8Ι. δί Πομ. 990, διχασ- 
ἕα οπηπίδαε οµΕ ἰπ ογθε ερἰγαπί εἰ εε’ρκηί. πόλος. 
45 ᾿ΡῬοιῆς }όνες. Ττ6β Κορς., Οπἱρ. εί Υαι. 668 Τύμδος. Ἠδο Όγγυς Ἱπιο]ὶρὶί θ πιασπἰίβεογυπι 

βοῆς ἔλγονος. (Γι. ΡΓ90. ΥΕΓΒ. 1ό, ῥεῦσις γάρ μ οκβιγιςίοηθ δδριογογύη! ; ΒἰΙ8 Υθγο ἆθ 4η ἱἱευίο 
φύτευσεν. οἰυίθ «ἰδιθιῖο; ναοὶ 46 δχίογπο βρἰοηάοζο, 5υ0 «1ο 
50 Μύθων δἀχρυσ᾽. Φο]ινο]. ἔπειτα ο οι ἡγεμό- ῥΡ6ΓΦ5ρυ ἠπρυγίκαίπια 6ἱ Παριιοδίδίπια γυἱία ἀείἰ- 

σιν πιστευθεὶς, ἐλάκρυσα πληγείς. Ροεί ἠωεο ατγίκ Ὦἰοδοῖ. ΑΙΙιάϊ{ αἆ βεριἱογα ἁρα[δαία, 49 αμἶδαε θο- 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Φ4Πῃ ΠΟΡΙΤΗΠΙ 1ηἰλὶ 9ΘΓΠΘ επυβ, ἀῑεεδφιθ Ρτοίεσίο: Ὦ Ναπῃ νε]ωί αἆνθγδυπῃ δεμάεο ἐγαηβπιίήεγε ήυπιοη : 
Ὀεῦί]ο ᾳουίο οππίππῃ η] πιαρίρ 6556 ᾳυθαΙ. Αἰηυο πιαγὶς Πιοέυ5, 4υὐ086 ῥγανῖδ αυτα αμ1{11. 

Εἰατιθ πιο ϱεηυ]έ, ΠΙαίεΓ πηθ Ργοιυ]ἰι Φρτε : Αο Ππιθᾷ ἵπο ππυ[έαπῃ οχαφἰἰαἱ ἀθηιεηίία : τγδυπ 
Νυη]έ ἱπρομίῖ ουπ](υθ ἰαῦογο ἀἱα. Μι]ία γοιὶῖ ἆφιπον, αἱ ποηὶ Ρε] ποτεί. 

Ὀιπῖς πο Ργ παπι ροβίανγ]ι (άμΐοε οπας), αὲ ροβί Ναπι δἱ οι 19 Ρρογρεπάας ἐπὶθίία νι, 
Νοπ δΊπο ἰΟΓΠΙΕΠΙΟ ρ68 πο]ὶ γαφίι Ώυπυῃ. Αος Ιίυγῷ Ι4πςθ6 αθὐ098 υἱγᾶδαυο ἰγαῦας 

Τε[μτθπι Πίηο αιαάγυρορ ἐπ]γὶ : πιοχ οοἵροςθ γθοίο ῥΡτοίιίπιβ ἱη {6ΓΓ8ΙΩ νογροἰ ἀθργεθξα ηΙαΙοΡΠη 
Εχραπαἱ (γεπια]ί5 ᾳγοβδἰυ9 ἱρ86 ΠΙΔΠΙΙ6. ἔαης : Ιυομηύα (ί616Π6 τυ!6ας5 οἱ αἰία ροεῖ. 

Ουβουγε οβίοπάἰέ νοχ Νΐπο ἱποοπάϊξα ποπίεω: -. Ῥιρπα, ΠιΓ6, 6 (οἱ]18, ἀμριι ἱα0ου, Δί μου Ιαἱγομεβ 2 
ἵπι Πείυ οχβογυίί ροοδῖ ἀμσθ 66ΓΠΙΟ 5 4Πη. εἰδίίᾳ ααἶαυθ ϱελνὶ νουο ἐγυνία Ἱερυπί : 

«Πα θυαίες βγπυπι τους ιηἱαὶ εοπ{]Ιέ Φδίαν,  (αυκὶήἰοί, ἠμωτὶ, ργρ[εείς, Ρργςο9 ἠηίφσυς : 
Αοε ριρὶ]ὶς ἀαὶ ρ]ατίπια πιογο (Ηἱ1. 'Παο 86ου! ἰπ[αιἰχ μάίσγα ν]ία ἐγαλ]1. ' 

Αἰιδγα η ηο ραΐος: Παχθγιιπί αἰέογα : νἰί Ριιοῖα Ἰαῦ) πώμΙεγα : ἱηβ]ανί6ς, δὲ οαΠΙ10ὰ, Τ1985 
ΛΙιεα (Γ4]ἱοἱέῃθ, ΠΕΠ, [εί ΑΥΑ, [6Γ68. Ότηα ηἰίθιις ἴωεῖς ρίεηα οαἀανοπ]οῖς, 



111 ο. 0ΒΕαΟΠΗ ΤΗΕΟΙ,, ΟΔΗΜΙΝΟΝ Ι ΡΕΒ Ι. Σ1ΕΟΙ ΟΦ0Λ. ΤΑ 

Ἓθδνα, γάμος, Ὑάμος ἄλλος, ἐπὴν ὃ πρόσθεν Α ὅδθ Τῷ μὲν χλαυθμὸς ἔην κἀνθάδε, τῷ δὲ γέλως, 

[ὅληται, 

10 Μοιχοὶ, µο.χολέται, παῖδες ὕποπτον ἄχος, 

Κάλλος φίλτρον ἄπιστον, ἀτάρδητον χαχὸν αἶσχος, 
Φροντίδες εὐτεχνίης, ἄλγεα δυστεχνίης, 

Ἱλοῦτος χαὶ πενίη δισσὸν καχὸν, ὕδρις, ἀνίη, 

Σφαῖρα νέων παλάµαις ἀνταποπεμπομένη. 

Ἴ5 Ταῦτ' οὖν εἰσορόιον, φρένα δάπτοµαι, εἴ τις ἄριστον 
Οἵεται, ᾧ τὸ χαχὸν πλεῖον ἀρξιοτέρου. 

Οὐ δαχρύεις ἁῖων ὁπόσ᾽ ἄλγεα χαὶ προτἑροισιν; 
0ὐχ οἵδ᾽ εἰ δαχρύσεις, ἡ γελάσεις ἁζων. 

“λμφϕω καὶ π.νυτοῖσιν ἐφήρμοσε ταῦτα πάροιθεν 

Ὡς Τρῶες χαὶ ᾿Άχαιοὶ ἐπ ἀλλήλοισι θορόντες, 

Δῄουν ἀλλήλους εἵνεχα πορνιδίου. 
Κουρητές τ' ἐμάχοντο χαὶ Αἰτωλοὶ µενεχάρµαι, 

Αμϕὶ συὸς χεφαλῇ, θριξἰ τε χοιριδίαις. 
8ὺ Αἰαχίδαι μἐγ᾽ ἄεισμα, θάνον γε μὲν, ὃς μὲν ἓτ 

[ἐχθροῖς 
Μαινομένῃ παλάμῃ, αὐτὰρ ὁ μαχλοσύνη. 

Αμφιτρυωνιάδαο μέγα χλέος' ἀλλὰ δαµάσθη 
Εἴματι σαρχοφάγῳ χεῖνος ὁ παντολέτης. 

Κυροίὶ τε Κροῖσοί τε χαχὸν µόρον οὐχ ὑπάλυξαν, 

90 0ὐδὲ μὲν ἡμέτεροι χθιζὸν ἄναχτες ὅσοι. 

ἄφο ἄ8ι δροηφα[ία, πυρ, 21 παρα, 5ἳ ρ)ιη φοἰναπίως, 
ὐ Αάμιιετὶ, αἀπιίογορυπ ἰπίδτίθοίογες , ΙΙΙ 6αβδροσίας ἀοΐος ( ρα[εμίαπη ) 

Ρι]ολεἰίμάο , 4πιος Ιηβή18; 6χρεγς ἠπιογίς ιδία, ἀε[ογηιίίας 
Ουτα εργεσρία ρτο]ῖδ, ἀοΐος ἀὲ ἱπιργοῦα : 

Ὀἰν]{ί οἳ ραυρογία8, ἀμρίοχ ΠΙαΙΜΙΗ, ἱηβο]θηίΐᾶ, ΠΙῶΤΟΣ, 
Ρί]4 Ίυγεηυπι πιαηίρας υἱγίηφιιθ γοἰοςί. 

15 Παο ἰβίιαν ἱπερίοίειι πηδυίθ οἰδογιοίου, κι ηἱς οριἰπλυῃ 
Εχ]ιδίιπαε, αυ ρίας Ώαυθί πια]ῖ 418 Ροπί. 

ΝΟΠΗΘ Ίτιρες αιάΐεης αιιοῖ Γαθγίηῖ πιαἰα ρείθοἱς οπη]ηίιις } 
Νοαυ]άεπι 9οἱο, 8η ἀμάΐεηθ Ἰαογγπιαίυγυς, η ΓἱδΙΓ9 οἱς. 

Πως μἰάθιη ο]ίπι οἱ ἀαοῦις δαρἰεηβίθιι «ΟΠΥΟΠΟΙΕ : 
80 Ὀμί ααἱάθιῃ ο οπα]ὰ ἱοίις, αἱίοτὶ νογο Γἰδυφ ογαηί., 

(οφἰιαη υιιφ) φιιοπιοάο Τγοσηἱ οἱ (γαςοἱ αἱιοςὶ η αἰίοτος γμοπίος 
ὧθδο ΠΙΙΙΗΟ ἐΓιποφβτθιί ρτορίου πιεγείγίουίαιη. 

Οωτείθς ή υοήα6 ριρηδυαηί οἱ Ανιο]ὶ Ὀο]ἱοοθί 
Ρο αρτὶ οαρίϊο, δοµἰβᾳυ6 ρογοἰΠἰφ. 

8δύ Αναεϊάα ἱογπιοδὶβα]ιηὶ ροτίθτο, 4ΙίοΓ ἱπίθγ [οδίςφ 
Ειιτραηάα ηιδΏς, αἱέθ; Υογο ἱποοπί]ηθηίἰα. 

(Πογει]ῖ5) Απιρηιγγοπίαἆσρ Ι4ρηα οδὶ ρἱουῖα; αἰίαππση ἁοπιίέυφ 68ὲ 
Ὑοριο νἱγαθειία οιπΏΙ ΠΠ πΙοηδΙΓΟΓΙΙΩ ἀοπι]ίογ. 

ογγιις οἱ Οτῶρις ἰΓίσιο [βίυπι ποπ οὔυρετυηῖ, 
90 Νεο ποσίιεὶ φιἰάεια, αἱ Ἠογί ἱπρεταίογςς γα). 

πῖπιις Ἰοᾳ1 1 ἵη Εναησθ]ίο, 119 οχίγιηδεοις ριι]- 
ουτα αρραΓου!, ου πίιι ρἱομα ης οδδίυ8 ΠΙΟΣ: 
ἐιοίιπὶ (Μ αἰἰἰε. κκ, 25). 

πθ "Υποπτυν ἄχος. Ὀοπιροτ θμίηι ἴπ δμ5ρἱοἱοπθ 
νογςαηέος ας μηδἐυιμέ ματθιίος, Ώθ αἱ μια] αοςὶ- 
ααί (16. Πα Ονέµ5. Ῥυἱεςί οἰίαπι, 1ηαυἱὲ Εις, 
[ος φιιδρίοἰο αά ρηγομίυῦι 2εἱοιγρίαιη, οὐ Πί αἱ 
ΠΟΡΠΙΠΩΙΑΠ Πιθιαηί 16 αἱεμος Προγος ΡΌο διἱ8 
αἱα1ιὲ 

15 "Ὕδόρις, ἁγίη. [μεο[επίῖα 34 ἀῑν]{ί88, ΠΙΦΤΟΥ ἂ 
Ραυροείαίδιη γο[εγίας 4 ΟΥΓΟ. 

Ἱά Ανγταποπβμπομένη. ίσα, Υοπιΐκαα. 
0 ἵῃ. Οµἱρ. ὡς. Νοε Ὑωι. ριο ἀρειοτέρου μαῦοί 

ἀρειότερο. 
Ἱ7 Ὁπόσ'. [ζοςς. ὐμο, Οἱ. οἱ αι. ὅσσ'. 
8Ι Θορόντες. Εὰμᾳ. 4πο θορῶντες. 
85 Κουρῆτες. Πο νθ6ῦνιδ οχ [ο0ίποζο δυπιρίη5 

οδι, Πἶ4ά. τς, 925, αἱ παντα Ῥ]ορμίχ, 46ου] 
εἶγεὰ ἀρι] (αἱγ ζομῖ οαριί Ἱμίος Ομγοίος οἱ ΑΒ1υἱο8 

β/ανὶφαῖπιιη ργ]απῃ οοπηπηὶδκυπι Ε. Βιεε.. 
δὺ Αἰακίδαι. (9ἱδὶ. ΙΠί. Λἰάχου ἀπόγονα, Ααι 

περοίεκ. Νοπ 5οπιθὶ [Ποπιδιμς, υἱ Ώσηο Θδιὶάας οὐ- 
δθΓνα!, «Εαοϊάα νουπί Αοβίισπι. Ες ἆς Αραπις- 
ΠΙΠΟΠΟ, 4πδηι ΟγοροΡίυ5, Ίάββυ5 Ιπδιηοσ]α, υἱ ρυιαῖ, 
Αποζήσιι αρρείίαι, οχρομὶ. ΜΙηίπιο γέγο ργοὐαίία 
ει, σγορογίαμα μ ἡυσῖς οἱ ἠἱςιογιἱ5 µου τοι- 
δαἡἱ5δίλυπα, Πἱο /αρδυπ) μηθηιοΓίᾶ, ΒίήΙις ΆΑβαπιο- 
ΠΙΗΟΠΘΠΙ ϱ0βἱἰ35506 οἱ 6/τοτο Αεΐύήθιι νυ(ςεο. 
ρ. σα υἱγες ὀομςοι (γερογίυπι ᾖο9 ἀπουις Αἱποίδις, 
αἸιογο 1 οἱαριομίφ, αἰίετο Οἱ]6ί Πο Ἰοη 1. Όὸ ρ:ςις- 
γἱογῖ, ου] 15 μησπιϊηἰε Ὑπεριίας, «πείά. Πο. 1, ν. 10 
(γοροτίαφ νἰάσιυξ νοτβα [156γ9. 

δί ᾽Αμϕιτρυωγιάδαο. δίὸ ἆπο Πορᾳ. οἱ ΟΡ. 
Ποινυυ]εὸ, ο Νοδνὶ αηρίμο Πο νοθίσιη ἱμ- 
ο ον ιυιυ5 ο... .. ο ας ἱωέοσε. 
ΙΡ. Φ0ύς., [δγενίο5 [αγοῖδ. Εάῑ. ΑἉμοιτ 

νιάδαο. ας 
91 "Ασγετο. Ομὶν. ἄσχετον. 

9 

ΜΕΤΗΠΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

008, ΒΥΠΙΘΠ, οχδἰ]ιιοία γορειἐίααιιο ἰφάα ρτίοτε : 
Μαοὺυβ, αὐἱ πιρολιὶ δα ραΐ ο Επρὶέ ἠυπιυῃ). 

ΕὐίΙα ΡτορθηΙες ματὺκὶ ογυ]δίᾳμο Ραρεηίθηι : 
[ρθίιιδφιιο απίππαπι ουβρἰοἰοηθ ργθιηὲ. 

[μπάμηι ἡΙουπι ἀθεος ορ; Ιρηοδί{ς αυίοπῃ 
Εογιῦὰ πιαίαπῃ ορ, οιηπὶ αυοἀ οιιοὶ πδφιθ 

μηθίιι. 
[ ευγὰ 68ὲ, ευδοίθ5 αεπῃ [εοῖί ριἱοἶντα ο... - 
Οἱ ᾳδμυ]ί ρΓᾶνος, ημπο ἀοἱοῦ αορὶ5 Ιαυοῖ. 

Εαδίυπῃ ἀἰνίμῖοο, ΠΙΦΓΟΓΘΙΠ βἱρηίἰ ερερία» : 
ορίρυία ου ριθτῖς πο ξίγ αίαυο τοάἰέ. 

ἤπο ἱρίίαν «ςΓΠΕΠΒ, ογμοίος, γὶίβ ορίῖπια ουἱ(ά8πῃ 
.δἱ οεηδείυ5, Παυδί 4ὐ πιαία ρίατα Ὀομἱφ 

Άοη 68 αὐς’ ραφοί νοίεγοθ απιοφπθ φυηἱ πιαἰα ) Πίδυ 

Β ὮῥὈϊρπαπο οἱηί, Ιαογγινίς 4η πιαρῖς, αἀάιευ]έος. 
ΟΥ πα Μη υο δυρ]ής η πάταγιη! ἰδία Φυυδυς - 

ΗΙΙ Ποία5, αἱ Ὠμῖο οπµία τἶδας ουδ 
Ποτι]άα πιὶδοεῦαπἰ οθἰδιΗ]ηὰ, 56616 πεσααηι 

Αυγρινί, ἀἴφιο Ρἡέγρυπι, Ρο πιθρείἰσῖοο, Ρωλησ. 
τμ. (ωιγοίος Αιοἰὶς ὑοἷ]α πιογεὺαπε, 

γο οαρίί6, αργες!ὶς επὶηίθιι5 αἴηυο {ογος. 
Αναςἰἀ ϱΘΙΕΡΓΘΒ: 9686 ἴ41ΠΟΠ ἰ]ο ρεγθηιὶε 

γεβαπιυςδ: πιωοΝί οθὶ ορδυφ αἱ ἰδιο ΠΙαηι. 
Πετου]ῖς οδι πβοιδ ΠΟΙΙΘΗ : ΜΑΙ ουησοία ἆοῃλ- 
πω. μαι 

Οαγηϊγογίς ρογ)1ἱ γοριῖριι ἰ]]ο {8πιθῃ 
Ανρεϊα ποη ΟγΓῖ8, που ΟΓωδί Ραγόὰ ρεῃρεοὶε 

ΠΗίνφιιο θ]αίϱ, πυρος 5υῦ απἶυυς οτυΐς οἑαι. 



Τ7ὅ 

Καὶ σε, δραχοντιάδη, μένος ἄσχετε, ὤλεσεν οἴνος, 
Ἡν/κ), Αλέξανδρε, Υαῖαν ἐπῆηλθες ὅλην. 

Τ/ πλέον ἐν φθιμένοισιν; ἵη χόνις, ὁστέα μοῦνα, 

ὌἨρως ᾽Ατρεΐδης, Ἴρος ἀλητοθόρος. 

95 Κωνσταντῖνος ἄναξ, θεράπων ἑἐμός : ὅστις ἄνολθος, 

"Όστις ἐριχτήμων ' ἓν πλέον ἐστὶ τάφος. 
Καὶ τὰ μὲν ἐνθάδε, τοῖα ' τὰ δ᾽ ἄλλοθι, τίς χεν ἑνίσποι 

Ὁππότσα τοῖς ἀδίχοις ὕστατον ημαρ ἄχει, 
Πὺρ βροµέον, σχότος αἰνὸν, ἆ πόπροθι φωτὸς ἑοῦσι 

400 Σχώληξ, ἡμετέρης μνῆσις ἀεὶ χαχίης. 

Λώτον, εἰ βιότοιο πύλας, χαχξ, μἣ σὺ πέρησας, 

Εἰ δ᾽ ἑπέρησας, ὅλος, θήρεσιν ἴσα, λύθης, 
Ἡ ὅτε χἀνθάδ᾽ ἔχεις τόσσ᾽ ἄλγεα, χαὶ μετόπισθεν 

Ποινὴ χειροτέρη τῶν ἔσα ἐνθάδ ἔχεις. 
105 Ποῦ µοι πρωτογόνοιο μέγα κλέος; ὤλετ 

ἐδωδῇ. 

ΦΕΟΤΙΟ Ι ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΠΔΙΗΙΑ. 1” 

Ἀ ὮµΠοῦ Σολομὼν πινυτός; ἁλκὰ γυναιξὶ δάµη. 

1οῦ δὲ δυωΣεκάδος συναρίθµιος ἣν, ὅ τ Ἰούδας, 
Κέρδεος ἀντ᾽ ὀλίγου ἀμφεχύθη σχοτίην. 

Χριστὲ ἄναξ, λἰτοµαί σε, χαχῶν ἄχος αὐτίκ) ὁπάζοις, 

140 Ἔνθεν ἀναστήσας σῷ θεράποντι, µάχαρ. 
ἝἙν µόνον ἀνθρώποισι χαλὸν χαὶ ἔμπεδόν ἐστιν, 

Ἐλπίδες οὑράνιαι, τοῖς ὀλίγον τι πνέω. 

Τῶν δ' ἄλλων ἀγαθῶν πουλὺς χκόρος. "Οσα ἐπὶ γαΐης 

Συρετ’, ἐφημερίοις πάντα λιπεῖν ποθέω " 

115 Πάτρην, ἀλλοδαπήν τε, Ὀρόνους, καὶ ἀπ'ρονον 

Ιεὖχος, 
Ἐγγύθεν, ἁλλοτρίους, εὐσεθέας, χαχίους, 

᾽Αμϕαδίους, λοχόωντας, ἀθάσχανον ὄμμα φέροντας, 
Αὐτοφόνῳ χαχίῃ ἔνδοθ. τηκοµένους. 

Άλλοις τερπνὰ βἰοιο: ἐγὼ δὲ πρόφρων ὑπαλύξω. 
120 Οἴμοι τοῦδε βίου πήµασι μαχροτέρου! 

Το «ποφυ6, Αηρυΐρεπα, ἱησυρεγαδί]! τοῦοτς, Ρογάϊἰάῑι γίπυπι, 
Αἰεχαπάθγ, υπ) ΙΠΙΝΘΓΘΙΙΠ ΟΓΡΕ6ΙΠ Ρ6/2ργάβΦ69. 

Ουοἆπαπι 4ἱ6οΓΙΠΘΗ ϊμίου 1Πογτυος Τ Ίάεπι ρα]νίς, 0854 βοἱ4, 
Ηοεγος Αραπιειηποη οἱ ἴτυδ αἱ Ρροἱεµία Ραβεθραίιγ. 

9ὗ (οηδιληύτιας ἱπιροταίος, δἱ [ΑΠ1Η116 1η6ιις; α]φαιῖς Ρα11ρος, 
Οιιδᾳαἱς πιω] Ρρυςθιόάεης : ΠΠΙΙΗ 6ο] Ηϱ) δθοδτη]ὲ δρυ μγυῃ]. 

Ει φπἱάεπι γος η Ἠαο γἱίᾷ ἰἱέ5 : ᾳυᾶ]ες γεγο ἵη αἰίογα, αιιίφ αἰχοείί Ἱ 
Οιαπία ηιαὶα ἱηϊᾳμὶς ἀἱθς οχίζοπια5 βΙὲ αἀάυσέυτῃς, 

]μιῖς ογερἰίαη8, ϱΓανθς ἰδμοῦγα, Ίοηρο α 1156 οοπβίἰτυ(18 
400 Τουπιῖς, υυδίγο μις γευογἀαιἰύ πια]ἰεἱ2.. 

Μοϊίις (ή (μἱδεεί } Ίππργο ο, 5ἱ γω Ρρογιᾶς ἱπρΓεβδΙθ «0Π 699608, 
Υαὶ οἱ ἵπργδβδυς, ἰοἱ6δ, Ρρογ]ηθ 4ο [ογα, ἱπίογίίφοος, 

θυαπ., επ) Ἠὶο ξ4Πίο8 ἀοἱογθθ ΏάἨ6α8, Ρυρίθα δίίαπι 
ΝΜιοιοβθ ἆατο Ρῶπας 18 αιιας Ἠίο ἀθάίςι]. 

105 Ὀνί η πί ργῖηιὶ ΡαΓεΠ/ή8 π]8ρη8 ρ]ογία } 6863 ροείϊ:. 
υ! ΘαΙΟΠΠΟΗ (8η) 5αρίθεης! α μια]εγίῦιθ φαρογαίις ος. 

Ὀνί 1ο αἱ ἀῑιοάθείπι οροςἰο]ΐς «οππΠηθζαί5 οί, ὁυάας) 
Εχίρυυπι οὗ Ἱαογυπῃ οἰτουπίυδυς ο8ί ἰοηουσίς. 

Οτὶσίο γοχ, 010 {6, πιΣΙογυΤΏ πθι]ἱείπαπα Ρτοίη αφ Ργα)θας, 
410 Ιπάς θυΡ]αίο [αιηυ]ο (ιο, ωδηίρηυς, 

Ὀμυπῃ ἑαηίήπι ἱοπἱπίθας Ὀυπυπῃ οἱ δἱαὐ]]ο 6: 
ὦρ6β οσ]εςσίθς, αυἱθυς ρλυἱὐ]στη αρίτο. 

ΑΙοτυπ Υ6γο Ῥοπογυπι ΠΙάΡΠυΠΙ πηϊηί [ββιἱάίωπι. 0ὐ1ουπαιιο ἱη (θυτὰ 
γο]νυπίαν, Ποιηϊηΐθας οπιηία Γεἱίη/πεγο ουρίο : | 

115 ΡαἰτίλΠῃ, θσίΘΓΠΔΠΙ Τ6ΡΙΟΠΕΠΙ, {ἨΓΟΠΟΒ, «ργοίἶᾳυο ἐντοπί ᾳ]οτῖαπῃ, 
Ὀρορίπφιο8, 4Ιἱ6Π0Θ8, Ρἱ08, πια]ο5, 

Αροτιοβ, ἱπφίάϊαπίθς, νασιο8 ἱπγ]άΐα ος υ]ος [6γδηίθβ, 
οἱ ἱ{ροῖας οδγηϊῇος πιαΙἰτία, Ινογο Ἰπίυς εοπέαεβορηίος. 

ΛΙΙἱ5 νἰί νο]υρἰαίοφ φἱηξ : ορὸ Υοτο Π1βέης 638 Γοίηφαο. 
190 Ηου η Ωὶ, οἱ ργ γυπιηίς γἰίὰ οσί Ιοηρίου | 

96 Ἑν π.Ίέον ἐστὶ τάφος. Ἱια Βερ. ὅ0. δρ. 
ΠΠ. (9ἶβ]. ἓν πλέον ὑπάρχει τάφος. Μαρπ]οοπίϊογ 
ΠηΔΠιηυΘ ἀἰνί ας οχβίγῖτὰς ἑαπηυ]υς, αἱ Οοἱβί. ἵπ[. 
οχροπίέ : ἓν ἓν τούτοις τὸ πλέον τάφος µεγαλοπρε- 
πέστερος. ΕάΙΙ. εἷς πλεόνεσσι τάφος. 

403 Εἰ δ' ἑπέρησας. Ὑαι. εἰ δὲ περῄσῃς. 

105 "Ἡ ὅτε. δἱο ἀῑῑο Ποερρ. εἰ Οκ. Εάῑι. ἢ ὅτι. 
106 Ποῦ. δὶο Περ. 990 οἱ Οµἱᾳ. ΕάΙτ. οὐ. 
417 ᾽Αμϕαδίους, «Ἰοχόωντας. ΑΡεγίοε εί οεει[(ου 

ὑπ εἰάἰαίογέδ. | 
415 Αὐτοφόνφ. δὶο αρρε]]αί ἱην]λαπα, αυἷα ἱητὶ - 

ἆἁμπ ἵρευιι εοπ/ἱοἰί. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΠΟΙΟ. 

Το ᾳποσϊο, Αἰοχαπάθςε, ΤὶοίοΓ ϱΓαςφαίθ Ρος οἵΌεπη 6 Πο αἱ , ἱοραίος αυομάαπι ἱηίογ οδηΦδΙΙ, [υύμς 7 
Ρεγάἰάἰί ἱτηπιοά]οὶ οορία διπηρία πηοτὶ. 

Ιπίος ἀο[αποίοφ ημἱάπαιη ορί ἀῑδογιπιϊπίς 7 0984 : 
Ει οἰπεγεἙ Πνὶ, Ταπιαἰάϊδᾳμθ Ρ8Γ08. 

Ρας Οοηδιαμίπο [4ιηυ]09 1ηθ8 , μίο 6ρο (ΔπίμΠῃ 
Εκοἱρίο ἐπ ]σιη» ἀΐνθδ, ἱπορνᾳυθ Ρ4Γ68. 

Λιαιο {ίο ἰδία φυἰάθιη : 48ΐ ἁἱἱο 4 ουπά!ί ἰπ Φγο 
ἱέέμια Ίας ΡΓ41Ο8, αυἱβ Πιοππογαγὸ ᾳμθαί Ἱ 

Ποτά Παιηπια, ϱγανία ολ/Ρο, 4 ἰοῬ Γοπιο(] 
γοαυγι.ΐδ, αἱ ΠΙΦπΟΓΟΒ ογἰπη]ηίς 0986 [αοίέ. 

Νοι παίυ!η 9856 εἱδὶ πιο]ία5, βοε]ογαίο, Γμἱ9δοὲ, 
Αἱ παίμι ΡΕΓΟΓΞΗ9 ΙΠΟΓΕ ΡεΓίΓο [689, 

Οἱ απῃ ιηδία οἱ ΡραδδΠῃ {η ἐεγσῖδ, 58 νοδήυο ἀοἱοτθς, 
Ρορί ᾳτανίογα ἱίεγιπῃ {επιρυς τη οπ1πο ραιί; 

Ι.4116 αἱ ρεἱπίροπα Ἱ ἀθοιβ Π]ωά ρεγά]άῑί 6908, 
οσοι υὈἱ Φαἱοίποηῦ ὃ [δμ]ηὰ τ]οἰί ευ!η. 

Εχίριιο [41161 Ρογἱ 1 ὤγο πἰβεΓ. 
Πἱηο μμο, Οἡιεὶβί ραίου, ους Ἴαμ1, 11599090, τη αίδηις, 

Οιιοίς ογιιοἰος, 1δἱσβΠι Ργοῖίπιιδ αῄες οροιη. 
Ὀίμὴ λοπιἱη! οσί,οθείιπη 6 Ροµ μη, ἤχαπιηυς, ὑοσία 

για, απ] ου]18 ἱαπρυοί απιοΓο που. 
Οδίδία αι (ΘΓΓΑ γο]νυπέις, ΠΙἱ ΙΠΟΓΟΣ ἴροθ 

Απιρίίαςς ἠιιπιαηίς ᾖηπυενο ουπεία οι : 
Εκογιιαβ δη] οἱ ἵδγγαφ, ρα(γἱοςᾳι6 Ροµαίος, 
ΑΙ ΙΛΓΟΠΟΒ, δρΓεί 5εἀ]6 οἱ οΡ)ΗΘ ἀοθοιις : 

ΕΧΙΕΓΠΟΒ, ουπβδηριἰμεος : ργουἰιαιῖδ αΠιΗίο8, 
Ει φυἱ ργφοἱρίϊθς {ῃπ 5εθἰυ8 οι 1πο γυαυηί : 

Ρεγδρίουος, ἰοσέος : Υὰειος ἰἶνογς Πηλ]ίσμο, 
Ο,ιιοδύ116 ἰπιο γοάΙί ρεείοτο Ιἰνορ οὐαχ. 

θεία λαῦεαηὶ αἱ υἱίς : [αρία] 56 Ιεπίοςρ, 
Οὐαἱῃ ρταγ]υμ ΊοΠρᾶ οδί ας μη Εί να ιπα]( ἰ 



τὸ 

Μέχρι τίνος χόπροισι παρέξοµαι; ὡς ἅπαν ἐσ)λὸν 

Ζωῆς ἡμετέρης, δἰστοµός ἐστι χάρις, 

Δέξασθαι, ῥίφαι τε μετρούμενον ημαρ ἐπ ἥμαρ. 
Βαιὸν λαιμὸς ἔχει, τἆλλα δὲ πάντ᾽ ἁμάρη. 

190 Χεῖμα πάλιν, θἐρος αὖθις, ἁμοιθαδὸν εἶαρ 

[ὀπώρη, 
ματα καὶ νύχτες, φάσματα δισσὰ βίου. 

Οὐρανὸς, αἷα, θάλασσα, νεώτερον οὐδὲν ἔμοιγε, 

000) ὅσα πηχτὰ πέλει, οὔθ᾽ ἃ περιτρέπεται ' 
Τῶν χόρος. "Αλλον ἔμοιγε βίον καὶ χόσμον ὀπάζοις ᾿ 

120 Τῷ µογέων, πρόφρων πήῆµατα πάντα φέρω. 
Αἱ θάνον, εὖτέ µε μητβρὸς ἑνὶ σπλάγχνοισιν ἔδησας, 

Κὐθὺς ἐμοὶ σχοτίη δάκρυον ἀρχομένῳ 1 

τίς βίος; ἐχ τύμδοιο θορὠν, ἐπὶ τύμθον ὁδεύω : 

5, αΠΕΓΟὐΒΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΙΜΙΝΟΝ 110ΕΠ Ι. ΤΗΓΟΙ ΟΟΙΟΑ. 

Λ 

πρ 

Ἐκ δὲ τάφοιο, πυρὶ θάψομ ἀπηλεγέως. 
155 Αὐὑτὸ ὃ ὅτον πνείω, ποταμοῦ ῥόος ὦχα θέοντος, 

Αἰὲν ἀπερχομένου, ἐρχομένονυ τ ὄπιθεν, 
Ἑσταὸς οὐδὲν ἔχοντος ’ ὅλον χόνις, ὄμματ᾽ εμεῖο 

Βάλλουσ᾽, ὥς χε θεοῦ τῆλε πέσω φαέων, 

Τοίχους δ' ἀμφαφέων, καὶ ἁλώμενος ἔνθα χαὶ ἔνθα, 

440 Ζωῆης τῆς μεγάλης ἐχ-ὸς ἔχοιμι πόδα. 
Τολμῄήσω τινὰ μῦθον ἐτήτυμον, ὥς ῥα θεοῖο 

Παίγνιόν ἐστι βροτὸς, τῶν ἓν, ὅσα πτολίων. 
”λλλο πρόσωπον ὕπερθεν, ὃ χεὶρ χάµεν ἣν δ' ἄρ' 

[ἀερθῇ, 
"Αζομαι, ἑξαπίνης ἐξεφάνην ἕτερος. 

45 Τοῖος ἅπας µερόπων δειλῶν βίος, οἷσι µέμτλεν 
Ἐλπὶς ὀνξιραίη. Ταῦτ᾽ ἔχετ᾽ εἰς ὀλίχον. 

Ουοι1ᾳι6 θιετοοσῖυυ5 (εηέβος} νογὲ ργο[δςίο οπιπία 
γἱιο ποδίγα; Όοηπα απορίίδιη άὐομι νο]υρίαίοηι 

Αοοἱρετο οἱ τ6]ἱόθτθ ἀεπθηδυΠ, αποφοφυο ο. 
Ραγυπι φυἱά παὺοί ρυίέυς, ος196Γ8 Ύ6ΓΟ ομ)ηίὰ οἱοᾷςα. 

190 Ηιεπης ίθγυπ, ὣοίας τυΓδς5, τἱοἱδθίιη τος, αὐέυηηιΙς, 
Ριο8 οἳ ποοίες, δίπα γἰία ἰπι]40ΓΔ. 

6σ.ΐαπι, (6ΓΓ4, ΠΠ4Γ6, πΙλΙ{ τηλ Ρτοςθυς πονυπι : 
Νεο αιιῶ χα δη (5ἱάθγα), π6ο αυ οἰγουπι[εγυπίυς : 

Πυτγιπι πε ηὶ βα61είᾶθ. Αἰίδπι πο ὶ γ]έαπι, δἱ πιυπάυι εμἰθιο, 
120 Οἱ Ιαὐο0γαΠς, Ιυθδηίος οΙΠΙ66 πιοἰοςίῖὰβ Ρραίίας. 

Ὀμναπι ποσα Γαἱθδδι1, 481149 19 πιαίγῖς πι γὶδοργῖριις οοἱἡραςίῖ, 
Ει οἰαίνη πε αί (επεῦγ ἱάογγιηας (ωπάςγο ἱπεῖρίοηεί. 

Οι τιία ἳ ο (Πιμ]ο οχθοης δἆ (ππιυίυριὶ ου γΓο 
Ε ιυμνα]ο αιίθῃι, ἰσπο ἑὐπα]4ῦος θονἱβδίιο. 

155 Ευο αὐίθιη ἵρευιη, ιο φρίτο, γεἰἁ εωένας ἠυν]ὶ γαρἰάο ουγγδµέίς, 
ὥθιηρου οΠιορίΐς, γείτοφυ6 ἱμῆυεηεῖς, 

ΝΙΗἰ οἱαδί]ο αῦοιίς : ηἰλἰ οδὲ ᾳυαπι ριιϊνῖθ οσμ]ος πῃθοθ 
ΕεείθΏδ, ἱ ργτοευ! ἃ Ροἱ ϱρἰοπιίογο οχεἰάσαι, 

ῥατίείες αΜιγοσίδῃς, οἱ Ίο ἱ]ασφΙθ οἳθεΓβηθν 
1130 Α πιλρπα Ἱ]]α γα ροάθιη ΓδΙΓΑΗΔΠΗ. 

Αιάερο νγοτὺ πι αἰίᾳμοά γετας ἀϊοστε; εθγίο Ὀ6ί 
Π μάλυτίαπι ορί Ἠοπιο υμάπι εκ ἰίδ, αι ἱ υπυίὺς ορ]εῦΓαηέυς, 

αφ μθο ΑΙία (υΦύέαπι δχίθγῃα οοἳ Ἰάῦνα, (υΔΠ) πια δἰαυοσαν]έ; δἱΏ απίοσα ἀθιγαλιαίατ, 
υὐος6 φΠιμάος, αἰὶὰβ γορθιίθ πι ΔΡΡΑΓΕΒΠΩ. 

145 Τα] αηἱγθγβθα Ππι]θογυγυ!α οποία νίία, αίυας ουποο ουπί 
9ρ6β βοπιπἰ]θ βἰπῃ]ίοβ. Ηΐς (Γμἱη]Ππἱ δά Όγουο ἰδιηρυθ. 

1341 Παρέξομαι. Οοἶβ]. οαπι ρἱαγίυιιθ Περρ. παρ- 
έζσμαι, ϱἱ δρ. ΠΠ. παραχάθηµαι. δΙετεοτίδια, οἰθίς 
ἑπφετεπάϊ: οἱ εφετεπάἰ: αρσἰακας επι. 

13» Δίστομος χάρις. Ἰἀ οοί, Ἰπαυ]ι ΒΙ. ἵ ποιῖς, 
απεερε υοἱμρίαε, φυοά ἱπίθΗρὶϊ ἀὲ οἱ0ίΦ 408 πιιηο 
ωκς πο πυηό γἱο]θαίπῃ ρ6γ αἱγΙπῃ 6ρϱοΓΙΙΠΙΙ9. 

131 ΑἉμάρη. ἷά οφ, Ρροδίαπθ ριιδία9 πουπιι]] 
γοιαρίαίο Εεἰἰαίς [αθεῖι, γοἰί(υα οιηπία τη 68η 00Γ- 
ῥουῖδ Ρρατίειη γοἰνυπέις, αι οἀυουποῖς (δοίθιςδ ἃ 
η λΜιΙΓὰ ἀθβί]ηδία ονί. ΒΙς.. 

130 Φάσματα δισσὰ βίου. Ηίς νοτυὶο Ὀτογίδοίπιο 
εἴ οι επίἰδδίιηθ νἱίβ ναρἱἰαίοπι ἀοφορυ]ί, ουΠῃ αἰε 
1106 θἰίαπ] Ιπίογάἰω ροτἰπἀάθ αο ποσίυ ἵη θοιωηῖς Γ6- 

ΓΗπη ἱ1Όγας Απιρ]θοιἱ 
{1541 Αἱ θάνον. ία δοῦ σχ, 18. (µατε ἄςε εν [εα οάω- 

αἰειἑ νε) Οἱ κ ίίπαπι ϱοκεκπρίκε 6εεεΊε, νε οεκίκε 
πα υἱάρτει : 

154 Πυρὶ θάψομαι. {οφμίαγ ἵπ ρέγεονα ρεεεα[ο- 
Γἱ:, Ρῶ πας ΡεεεαίοΓΗ Ρροεί Πιογίεπι ειδε (οεγὲ. 

156 "Οπιθεν. Ο0οἱθί. 81Ρ. Ιἰπ. πάλιν. 
142 Παίγγιον. Βἰαΐο, [ἱο. 1 εξ τι, Ώε {ορίδας, 4β- 

Ρο] ἨοΙπΙπθιη παίγνιον θεῶν, απο ρτᾶοἱαςα ο 
οἔαπι [μἱδςς αἰί γηθδίυβ, οἑαἰ. Όε Ὠγονὶά. Λά ἐ]ωά 
αἰιάὶὲ (γεροτίι8. 

145 περθεν. Οοἱδί. Ἰηϊ. ἐξώτερον. 

ΜΕΤΒΙΟΑΛ ΥΕΗΒΣΡΙΟ 

Ουαπίί6ρος (απάσπι μιῖς ἱιγευοὶ Ὑοἱυριας, 
δυπί οᾳυἱάδπι νἰίς οοιηλοάα οποία Ρἱεορς. 

Ουανίς αοεἰρίωιφ Ίάςς ε]ἰοϊηιδᾳυο : οἰοᾶος 
(ίεζα, ου] σμίυς ρα 1ου] οἑρίέ, Ἠαῦοί. 

Ότυιηα., οΔἱ6ΙΙ5 Φδίαδ, Υ605, ΗΝΙΠΙΠΙΙΘΦ( 9 γ]οἰθείιη : 
ὈρθσίΓγᾶ ἆμο γἱίῷ Γοσ αἰιυὶ αἴφυςο ἀἱθΒ. ͵ 

θίυιν, ἄαμος, ΜεΙάθᾳυο; πονυσ Ππὶἰ οθί πιλλεὶ 
ἵρτοιδυς; 

.Νοη αὖδ θυπἰ πιοίὰ ργφαά]ία, (υΦαυμο οαγοϱί. 
ΝΗ πιυτος ῶθρος αἱ 111Πῃ πεἰή ἀα, τὸχ ορί τελος ηυάάΠην 

Ῥτορίοι 4:1εΠῃ Μίο ΡΓοπιρίο {οἱ πιαἰα οογἀο {0Γ0. 
Άίφιιὸ αἰἰωᾶῃι παἰγὶδ πῃθ ΠΙΟΓΦ Γαριἱςδεί 1η αἱνο! 

Ναπι ἱεπεῦτα παἰο πιος πηΏὶ ἠσιις εγαῖ. 
Όυα νίέὰ ο) Τπππ]άπῃ 4 ἑμ1ηυ]ο ροίο τω γδ.9: οἱ {βηίφ 

Ροβί τυπυἱάΏ) ΓΗΓδυ8 Πο ἑμπ]αΡίέ οἆαχ. 
16 {ρδυπι εβί αυοά νἰτο τοἰυὶ γαρἱἀἱδθίτη υς απιπὶς: 
αἱ ΦΗΓ8ύΠΙ θχοζίεης Φ6ΠΙΡΕΓ ἀ ἵπια Βυὶε 

Ναιν πιαρί5 ἠαυά θἱαῦ11ἱ9 γἱία μ.ο, αυ ρυ]ἱνοσῖς ἵη- 

1ἀ 

Μο ἰοπουσαί, (Ε)γὶςεὶ [αχ π]Πὶ πο τυ!ἶ]οι : 
Μαρία δε ραἱρᾶης γαρος Όιο λυσφιε, ρεοςσαίφιο 

Του πἰρεν αἰπεγοίς οοἀΐυις ἵρθς οαἆαεω 
418 Ίνοπιο (ροδίέα νογυπι [οπί]ηο ἀῑσαπι) 

Νυπιληῖς θορεί, αυα[ἰςδ Ιυάἶίας ογΏε ἔΓοαεηςφ. 
'ολγνα Γορὶί [αεἶοπι, Πι1ὰ ἀεπιρία ργοξῖπυ5 αἱιος 

Περρεγίυς, θαδ]έας Πημίί εἰ ογα τυὺος. 
Τα[ἱ νίια Ἰιοιίηι οδἰ, (05 ϐρες ἀεὶεοίαί ἱηδοίς. 

Αά ἴεπιριυς ἰομοδηί, φοῖς {ῤοῖ, ἰδία Ότουο. 



7 

᾿Αὗταρ ἐγὼ Χριστοῖο δεδραγµένος, οὔ ποτε λήξω, 
Δεσμῶν τοῦδε βίου λυόµενος χθονίου, 

Καὶ γὰρ διπλόος εἰμί" τὸ μὲν δέµας ἔνθεν ἐτύχθη' 

190 Τοῦνεχα χαὶ νεύει πρὸς χθόνα τὴν ἰδίην. 

Ψυχῆ δ' ἔστιν ἄημα θεοῦ, καὶ χρείσσονα µοίρην 
Αἱἰὲν ἄγαν ποθέει τῶν ὑπερουρανίων. 

Ὡς πηγῆς ῥόος ἐστὶν ἐπίδρομος, αἰθόμενον δὲ 

Πῦρ ὁδὸν οἶδε µίην ἄτροπον ἄλλετ' ἄνω. 
1ὐ5 Ὡς μέγας ἐστὶ βροτὸς, χαὶ ἄγγελος ἣν ἆἁπ- 

[αἷξας, 

ὝὭσπερ ὄφις, στικτοῦ γήραος, ἔνθεν ἴοι. 

Ἕ πάλλεσθ᾽, ἱερῃες ' ἐγὼ θάνον. Ὦ χαὶ ἁλιτροὶ 

Γείτονες, οὐχέτι µε φρίξετε, ὡς τὸ πάρος. 

Ε(ΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΑ. 

Α Δὐτοῖς μὲν µέγαν οἴχον ἀεὶ ζώοντος "ΆΑναχτος 

178 

41600 Φράσσετε' αὑτὰρ ἐγὼ πάντα λιπὼν, ἓν ἔχω, 

Σταυρὸν ἐμῆς ζωῆς φανὸν στύλον. Ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἀερθῷ 
Ἔνθεν, χαὶ θνέων ἅ γομ᾽ ἐπουρανίων, 

Τοῖς φθόνος οὗ πελάει, τυχτὸν χαχὸν, εἰ θέµις εἰπεῖν, 

Πηνίχα καὶ φθονερῶν ἄφθονος εὐξομ' ὕπερ. 

Ἱς’. Περὶ τῶν τοῦ βίου ὁδῶν. 

Τίς, πόθεν ἐς βίον ἦλθον; ἐπεὶ δὲ µε γαῖα χαθέζει, 
Τίς πάλιν ἐκ χόνιος ἔσσομ᾽ ἀνιστάμενος; 

Πή δὲ φέρων στήσει µε θεὺς μέγας: ἡ ῥα σαώσει 
Ἔνθεν ἀναστήσας εὔδιον ἐς λιμένα ; 

Ερο νοτο Οτ]δίππῃ απιρ]εχα, πΙπ(υαπῃ ἀθθίθίαπι 
Α ἰοτγεπὶς α]μς γἱία τὶηου[ῖδ πιο εχυςτο. 

Ειοπίπι ἀπρίοχ δπι. Που ααἱάθπι οΟΓρυ9 ἃ {6ΓΓὰ «οὐ υπ οί; 
150 Οι.γο νουφῖέ αἲ ἰουγαπι αἱβρὶ ργορτίδπη. 

Αιΐπια αυίοπ ο8ί Βαίις Ὀοί, θἱ ΠΙΘΙΟΓΡΘΙΩ ΡδΓίΡΠη 
ΘΠΙΡΟΓ ναἰάο ἀρθίάεγαί οαΦἱθρίίαπα Ὀούογυπη. 

Θὶο [οη/ίβ. αυἱάθπι οὐΓθις ἀθο[]νίς οδἱί, ατάθης Δἱ6ΠΙ 
[ραΐς, απ! νίδιη υηΐσᾶπι οθιαιΙᾳυ9 Μονέ, δυΓδυ!η αρα). 

155 δίο πιαρπιβ οδί Λοιλο, πο ἀΠρείαςς οἱ ριοδίεις, 
ΟιιοπιαἀιποάυΠῃ 66ΓΡΟΗΦ, ἀεροβίἰᾶ θεηοείμίθ. ἰπ(ς δΗΓ8ΙΗ (θηάαί. 

Ετσυ]ιαίςο, ο θαςοΓἀοίθς. Ερο μιογευτ1β δµΠ). ϱ οἱ 706 δοεἱεςίὶ 
γἱοἰμὶ, ]άπ1 πΟη 1μ6 ρδγιηεδοςίίς, τἱ αµίεα: 

γουὶς ααἰάεπι ἱρ8ῖθ ΠΙαΕΠΔΙΏ 5έΠπροτ νὶνοηί/ς Περίς ἀυπιμηῃ 
400 Ακεογὶίο: ἃδὶ 600 οπιηἰα ΓΕΙΙΠ4ΟΠΦ, υΗ 1Η) 4060 . 

Οταεσπι, πιθᾶ νἰέ ἱαοιάαπι οοάπιπαΙ). δἱη αυίθοιι δὐ]αίμ9 Γ4σΓο 
Ηίπο, οἱ εαογίβεῖα οσεείία αρα, 

Ουἱριβ ποπ αρργορίπαυαϊ ἡηγ]άΐα, Ταὐγ{οβίΠΗ ΠαΙυΗ), οἱ Ἱα Ἰοφυἱ Ιἱορας 
Οιαπάοσαιἱάθπα θἳ Ργο {ηγ]άΐς ἱηνίάϊῷ 6χρετς ἀοργεςδῦος. - 

ΧΥΙ. Ρε υἱία ἱηπετίθις. 

Οι Φπη ] υπάθ ἵπ νἱίαπι υθηί } ροβίᾳ ση ἁέδη Πω στα ἀθιηοδίς, 
Οιΐς τυγθ5 ἐς Ρυἱνυτο α ν]έλπῃ γοάϊέυγιις ἳ 

Ὀὑἵμαπι πιο οοἰἰοσδὺῖί πιαρηις Ώοιθ] ΑΏ πιο βεγναδἰῖ 
[πάς ουδο]ἔαης ἱταπᾳ αἱ σίΏ ἵπ Ρροσξαι 

«Αίας ΒΙΙΙ. 16, μαᾳ. 90. 
ο 47 Οὔ ποτε.1ἠξω. Μαΐο ΒἰΙΙαρ γο[ογί ἠῶο τοτΏα 
οἱ εεφυθεηίία αἆ ὤνγυπ [υἱάγαπι, ΡΒτοβίοίας φἱρρο 
Ογεροτίιφ πιοτἰα]ες φις ἁἀθ]οίίδ Ρογπι!τίεπάο, 56 
ΟΗ1ΓΙΦΙΟ 86Πιρογ αἆῶαυγυπι, ἰπο οἱ (δυγοϱ νἱία) 
γἰηποι]ία, ααοδάἁ Ιἱορυίί, ἵπ Ίας οἴίαπι νυἱία |δίΠ]4ΠΏ 
οσυίυτυπι. 

150 ἸΙδίη» Ότο Τορμ. ἰδίαν, 
404ὲ Μίην. Τνος Βεμᾳ. µίαν. 
12ὔ "οι. Ια ἴγος Βερρ. οἱ Οοἱε]. Εάῑτ. ἴει. 
18 Φρίξετε. Βορρ. ρἱωγοβ οἱ Οοἱθὶ. φρίξοιτε. ΑΙ 

φρίξατε. 
159 Οἶχον. Ίἰδ ΠΙΔΡΠΟ ϱΟΠΒΘΗΒΙΗ οοά(ςθα, τ1θο δι- 

ἀϊοπάιὰ ΒἰΠ]ις, φμἱ Ἱθρίί οἴκτον. 
101 Φανόν. (ΟΠ1µ. φαενόν. 
106 Τυκτὸν κακόν. ΙΔ ἰπ «0ἀ. οαγάἱπα[ϊς οἰγ]οιϊ 

Ιερίι Βί]., οἳ 61πι Ιδοίίοποπι αἀλίροηυς» [εἱρὶάα 
εηίιη διιηὶ Ὠδο νθγθα, εἰ θέµις εἰπεῖν, δἱ Ιορδίς 
υἱ 1η θ61έ. χρυπτὸν χαχόν, θἱᾶ ΠΟΙΠΡΘ ΠΟΠ Πιβρµπι 
Γα]ι ἀΐοθγο {ην ἀἱδπι οεσι/έκπε πιαίαπι, υὲ Ροδίοα φιῦ- 
Πεἰεηάαη αἰί, οἱ ἑία ἰοφαΐ [εέαι. ΟΠ} αυίοπ 6ἱ68- 
βοή Ἰητίάίαπη νουαί [αὐγεαίμπι πιαίωπι, ἰὰ εί, 
ου]ης ἰρ]πιοί {4065 θδί ἱηνίάϊοδας. Ίωτς 46 ποσίἰο, 
οὐ Ιοεμε]οπἱφ πονἰἑαίοπι. ροἑαἱέ αἀάθγθ, οἱ ἑία [οφκὲ 
Μεέαῖ. Θὶο ΠιοῖΦ πυπεραίας 4ριἀ Ηοπιογυπι, Πἱαά. 
ν, δ2ὅ, 

ΧγΙ. Τιτ. Περὶ τῶν τοῦ, οἱο. Ίνα Βομ. 995 ;: αἰίος 
γεγο, πεπιρθ 993, Ώυῃο Ἰαῦθί Εέυ]μπι: Περὶ τῆς 
τῶν παρόντων µαταιότητος, Ώε Ρταεεπίἰε οί /ε- 
ΤηΠι υαπίιαἰο. 3 

2 Ἁγιστάμεγος. ΑΙ. ἀνισταμένης. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Απι 65ο οοΠρ]δςίας ΠΙΔΗΡΙΓΑ ἵη φρομία ΟΗγ]θίωίη 
Ου (αεσίηί νἱί γιπου]α τρία πμ]. 

Ναιφιοὸ ἀἀρίες 66ο θµΠ1 ἔθγγὰ πε μὶ οογρις οὔῦορ- 
[η οί : 

Όπάο οἰίαπι αἆ ργοργίαπι ἁοὈίίο νογρθἰ ΕΒΙΠΙΙΠΙ. 
Νυιληίβ αἱ Παίμ8 ηιεῃς οᾳί : ἱάδοφυθ6 δυροεγπί», 
Οι ροµῖοτα, υοπἱβ οχροαιἰἰ µδφυο Γρ]. 

ὦ]ι μεπιρο ἱπ ργοηίπῃ [005 ἱαβίέ1ρ : ἱρηίθ αἲ ατἀρης 
ἕπαπι ἀυμίαχαί πονὶἰ αἆ Δἱί4 νἱαπῃ, 

ΜἩασηπιδ οΠΙΟ 85, ἵπιο πονυβ ἀπρο]υς : ἱρ5θ 6θποςἰα 
! Ρροβίἰα, υἱ ΦΕΓΡΕΠΡ, δἱάθΓὰ ΦΗΠΙΠΙΑ ρείαε. 

Ρο ιπο βοξάπῃ ο8ἱ, δα[αΐο, φαοτὶ, 8αἱαΐο, ργυρίπαιἱ : 
Νοη απ τος ημλι]οί ἔ6γγους, υἱ ἁΠίθ, ΙῃΦΗΦ. 

Ενίηλπι νοῦ]β νορῖαπη ργοροἰυαε]ς ἐραὶ : 
Αἱ οτυσ, αὐ]θοιίβ οπ]ηίδις, υπα τηὶΠί 68έ, 

Ρατποι,. αμ. ΧΧΧΤΙΗ. 

Β ΟΙάΓὰ ϱοΊάπιπα πιο (µ0 νἰιορ 68: : Ἰήποφιθ φο]μέας, 
ΑΔΙΙεΓθΑ [α0ἱ8Πῃ Ἰσοίας ἱη φάς βογπῃ. 

Ο110 ποιι η νάΐω αῦές οεσμίια ργορῖηφυαϊ, 
Εποξτη, αἱ Ίο Ἰοθαί οἱ πηῖΏί νοςσο, ηιαϊωπι. 

Ῥγοφίο 6 6Ρο ηΙπο νᾶευυς ᾖνογο Ργδοβ/νος, 
Οἱ δῶγο ἱην]ά1 πιθ πιοἆο ἀθηίθ ροίαί. 

γι. 5ΌΕ γΙΤΕ 1ΤΙΝΕΒΙΒΙς6. 

(Β1{Η1ο ἐπιετρτεία.) 

Εοοιπάθ ἵη Ίμοςπι γεη! } έεγγαῃαϱ δερυ]έηβ, 
Εχ οἰπετο οχίριο αἱ γοάἰν]νυς 6ἱ0 7 

Μοφ ο υλίπατη βἰδέ1δί ἵµβρπιις Όδιις ” Ληπο Ρογϊοῖἰ5 
Εχίγασίυη {η οἱ Πιίογα ια (ο γε ῇ 

ο 



” 
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ὅ Πολλαὶ μὲν βιότοιο πολυτλήτοιο χέλευθοι, 
Ἅλλλη δ᾽ ἁλλοίοις πήµασι συµφέρεται. 

Κοὐδὲν ἓν ἀνθρώποισι χαλὺν, χαχότητος ἅμιχτον. 
Αἴθε δὲ μὴ «ὰ λυγρὰ πλείονα μοῖραν ἔχεν ! 

Ὁ πλοῦτος μὲν ἄπιστος, ὁ δὲ θρόνος, ὀφρὺς ὀνείρων᾽ 

40 “Αρχεσθαι δὲ µόγος, ἡ πενίη δὲ πέδη. 

Κάλλος δ' ἁστεροπῆς, τυτθὴ χάρις, ἡ νεότης δὲ, 
Βράσμα χρόνου’ πολιη, λυπρὰ λύσις βιότου. 

Οἱ δὲ λόγοι πτερόεντες ' ἀ]ρ, Χλέος. αἷμα παλαιὸν 
'Εὐγενέται, ῥώμη χαὶ συὸς ἀγροτέρου. | 

15 Ὑδριστὴς δὲ χόρος ’ δεσμὸς, γάμος ’ εὐτεχνίη δὲ, 
᾿Φροντὶς ἀναγχαίη  δυστεχνίη δὲ, νόσος. 

Αἱ δ' ἀγοραὶ, χαχίης µελετήµατα ' ἠρεμίη δὲ, 

Αδρανίη΄ τέχναι, τῶν χαμαὶ ἑρχομένων. 
Στεινὴ δ' ἁλλοτρίη µάζα. Τὸ δὲ γαῖαν ἀρόσσειν, 

ο. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΔΛΠΙΜΙΝΟΝ ΠΗΡΕΠ 1. ΤΙΕΟΙΟΙΘΟΑ. 

Α 30 Μόχθος. Ποντοπόρων τὸ πλέον εἰν ἀἴδο. 
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Ἡ πάτρη δὲ, βέρεθρον ἐόν ́  ξενίη δέ τ᾽ ὄνειδος. 

Πάντα µόγος θνητοῖς τἀνθάδε, πάντα γέλως, 

Χνοῦς, σχιὰ, φάσμα, δρόσος, πνοιῃ, πτερὸν, ἀτμὶει 

[δνειρος, 

υἶδμα, ῥόος, νηὸς ἴχνιον, αὗὖρα, Χόνις, 

20 Κύχλος ἀειδίνητος, ὁμοίια πάντα χυλίνδων, 

Ἑστηὼς, τροχάων, λνόµενος, πάγιος, 
Ὥραις, Ίμασι, νυξὶ, πόνοις, θανάτοισιν, ἁνίαις, 

Τερπωλῇσι, νόσοις, πτώµασιν, εὐδρομίαις. 

Καὶ τόδε σης, Υενέτορ, σοφίης, Λόγε, ἁστατέοντα 

50 Πάντα πέἐλειν, στασίµων ὥς χεν ἔχωμεν ἔρον. 
Πάντα νόου πτερύγεσσιν ἑπέδραμον, ὅσσα παλαιὰ, 

Ὅσσα νέα" θνητῶν δ' οὐδὲν ἀχινότερον. 

5 Μυ]ια ααἰάεπι νἱίο Ώυ]ις «γαιπηοβ ουηί γἱ, 
Αἰί αυἴθιη αρ ορ]απο (11ος ἱπιρ]ίοδίαν, . 

Νυ/ωπιααο αρυἀ ποιηίηθς Όοη1πι, αΟς ΙΠΔΊΟ που δίί π]δέωπη. 
Λίφυ αἱ ήμαπῃ πησία πια]οτοπι ΡΑΓίΘΠΙ πο Ἀαῦθγθηί | 

Ορες θυπί ἱπῃάᾳ, θο]ίμπη [αδίαθ θοηπἰἶς 6ΙΠΙΙΙΑ, 
10 Ενρο δι) ἱπιρογίο ΡΓΑΥΟ 68ἱ, ΡαρεΓί46 ρεάἰσᾱ. 

Ρι]ομτ]τιάο ααίσοπη ἰηδίας Γἱριγῖς, Ιουί ριαίία: 1αγοηίυς 
Εετνογ ἰοιπροΓίδ; δεπεοίις νἰίῷ 0664905. | 

-ᾱ8 7] Θεγπιοπες γ6Γο αἰαίί : ρἰοτία, 365: Υεέυ5 δδηΡυ!5. 
οδίἰίας : τουυς, [ογἱ οιἶαπι οςί α;:ΓΙ. 

15 Ριουαχ ονὶ δαἰἰθίαρ : οοπ]αφίαπι, τἱηου]α : Πλθγογυπι οορΙ2, 
ωγα ηθοθβδαγία : οΓδἱί48, πιοτους. 

Εοτυπι, πια οτετε]αέίο : αιἱο, 
Ιπιυθοί {1ος : αγίεῬ. αὐ]θοίογατῃ Ποπιίπαιη. 

Ληρυείις οδί οἱίθηιις Ρ8η5. ΤΕΓΓΑΠΙ 3Γ4Γ6. 
9 1 αὐογ. Νανὶραπιίσιη πηα]οτ ΡὰΓ5 ἵη Ἰη[6γπο. 

Ραϊγίὰ {ε]]υς, ρτυρτίυπι µαγαιμγαπις θχίεΓᾶ, ορρτουνπ. 
Οπιπία, αμ ἡίο δυ0ἱ, Ι4ῦος πιογίανυφ ουιμηία Γι, 

Γαπ1Ρο, απιὺγα, βρθοίγυτη, γυ8, Παΐι5, τοἰδέμθ, ν4ΡΟΥ, δοππηά μη, 
Α9διιβ πηδτῖς, ΙΟΓΓΦΗ6, παγἰδ γοβιἰρίαπι, 411ζα, ρυ]γίς; 

Φῦ ΟτΏἰν 6διροτ γοἱυρὶ1]β, ἱπη]]ία οπιηἰᾶ ΥοΙΥΘΩΒ, 
(οπβίλης, Γοἱδ!δ, ἱμίσγίθης, ἤχιφ, 

Τοπιροτίριβ, 4ἱδί1β, ποοίθας, Ιαμογίῦυφ. πιογίθυς, εγηπηίς, 
γοἱυριδέίρυς, πιογυῖς, οαἱαιηίἑαι]θιθ, ΡΓολΡοΓ]8 πιιοοἑδδίῬης. 

Ίος αιιίδη {υς, Ρατοης Ύοτύυπι, εδὶ ααρἰεηέιῶ, υἱ Ἰηδίαυ]]ί 
50 Οπιπία δἱηί, 410 δια Ὀἱ 1η ΠΠΟΓεΙΏ Ἠδδαπυδ. 

ὁιπηία αη)ιηὶ ρεμηῖς ρεγ]υδιγανἰ, ημΦουπαθ γοίοσα, 
Οιιειπας πονα : πιογια[ίρις θτο ΠἰλΙἰ εδὶ ἱπρουμέυς. 

ϐ "Α..Μη. Πία φυαίυος Βθμρ. οί (οἱθ|. Εαἰι. ἄλλος. 
8 Αἴθε. Ιία Βορ. οοἱ. οἱ (οοἱεί. Εάῑι. εἴθε, 
15 Πτερόεντες. Εο αιιοὰ ρεμδυὶ ἠηδίὰς 4Πῃ 

οεἱθαίπιο βιιαηί ἃς ἀαυαπίυγ. 
16 Κόρος αεοὶρὶ Ροῖθθἰ ρτο απιρ]ἱθείπια αμαάθπα 

ΡγοβροΓ]ίαΐο, αυ ἱπιρίο Ώθδυιυ |αοεβδεηάἰ οοραΣἰο- 
Ώοπι ἰς ρταῦθί, αι! 4 υέἱ Ποδοίυπι. ΒΜ11. 

{9 Στεινή. ΕἱερβαῦΦ ργωνοτγυίαι 49 ἰἱ5 αἱ ἀηλογὰ 
Γογίμπα εοπῃἱοίαηίυγ, φήᾳμ6 αἰίθιίς αἀν]θὶ 18Η - 

οἱς, ἱιοβρίιἶδιις ϱ5 οἵιο [αθι]άίιιπ ρατίαπε. 
3 ᾿ἛΕόν. Ἱπι. ἴδιον. Οριίμυς φαΐσαυς ἵη ρα[εὶὰ 

εοµθιωηία οδφρὶδδῖηιο οἱ οὐιυρίυς, τνἱοῖποΓαα 
ΠρΙΙΡο ἱπν]ά]ὰ λε ντα Ονγκε. 

3) Ἴχνιον. ἵιβ ἴτες Ἐομρ. εἰ Ὀοἱθίίαηυς. Εάιι. 
πιοηἆρθθ ἔγνιον. 

99 Γεγέτορ. Οοἱδί. οἱ ἀιο Βδθμμ. γενέτωρ. 
52 Ακχιδγότερογ. μι. ἀσθενέστερον. Ἐιἀ. (σατπει 

ργωυαιἰσμί], νους. 492. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Μι]ίλς γἱίὰ γἱὰβ αβεί ΦΓΙΠΙΠΟΒΑ, ΥΙΦΓΙΙΠΙ 
αποίαγυπιανθ δυο η] ἀοἱοτο ϱ8γθε. 

Νεο Ώοπ8 θυπί μὶο υἱία πια]ῖ6 Ἰοη πηὶδία : Ὀοποσμίη 
Άιαιθ μἱίπαπη ποη ρατ8 ομἀθγοί ἵρδα Ππια]ἰς | 

ιν] ἱπβάας, δοἱἑμι 4αοᾳυο [αδίμθ ἱπαμίς 
γϊπουία, ραιιροΓίρΒ, δἰᾳθ δ0ν9δὺ 4095. 

Ειήρυτο [ογιηὰ Ὀγονϊ6 πιδβίς θβί, ὥδιυδηιθ ]αγεπία 
δπιροςίς, δί γἱί πιρἰ3 6θηθΟἰ4 ϱγανἰδ. 

Ψθγπιοηθς ϱ81εΓ68 : ἆθοιθ, αἀος ; τοῦας, 4ΡΙΟΓύΙΗ : 
Ει νειθεὶ εοηδἰαῖ Φπηρπίιο ποὐ!να». 

ἱημιωνίες Ρρεί]αης :γίηοίΗπῃ, οοπιμυία : ουγα ονί, 
δὲ ὀοµα δἰί, ποτΌυς, βἱ πιαία, Ρτοµεηίθς : 

ΒἱΦοίτιν Ίπφιιο [ογο νἰήαπι, ἱγαμη αἱ Ἴθαιιο γἱία 
[πνο[ίάὰ οςί : αγίες γἱ]]α οοτήα ἀθοθπί. 

Δημιυβίη οδί ο[α αἱίθγίας : Ι480Γ ΑΓΥ4 560316 : 
Ρον πια!ο ιοί οαΓΓΙΠέ, Ρ6ῃ6 {οἱ οἵοις μαἱνοξ. 

Β Ραἱγία ουίαιι δι Ώαγδίβτυπῃ, ογγὰ εχίορα ργοῦγιπη : 
Οωμσία μοπιηί [ο Γἰδιιφ, οιιποἰὰ Ίάύογαις ρτγανἰς, 

Γδηιβο, θρ6οίΓΗΠη, Γ08, οἱ Ιενίς πιὔγα, ναρογφυε, 
Ειυπίπεις βυσχυς, βιοί5 οἱ Φφυογειις : 

Φοπηπία, Πιοἰίναρα πανὶς νορρία, γου/ς, 
ΡεΙΠΑ οθΙΕΓ, νοἰίΐαιις ρυ]νίς, θἱ αιγα ἰονὶς : 

Οτο], αφ υα1ἱ αἱ ποια ομηεία το]ιίλε, 
(οµίαη5 αίτιο Τοίης. (χι οἱ ἱπιθγίσης, 

Ναπιφιε αμηὶ ρωγίες γοἰνίέ, μοοἱδθηιιο ἀϊθσηις, 
Βιιγαφις, πισρι]έἶα8, ἰθδυγ]ρἱΙο/ηιΗ8 Ποσθῃι. 

Ει ΙΠΟΓΌΟΒ, 688ΙΡ46 ϱΓάνΟΡ : ας ΓΙΙΓΒΗ5 ΑΠΙΟΡΗΔ 
(αιιόἷα, οἱ ορίαἰ ρεοβΡογα φοµ{ἱ5 ἠαἱιοε. 

ΝΙΙ αιιίοπη Ὡίο Βεπει Ργονίοἰε Ογὶίς εἳ ο6οοἳ : 
Οι (4 (γπιογυπι ροείοτα (αηραί 4ππος. 

ΘµἱΠποί4 6ρο ρεγἰιιειγανἱ αηἰπηυ πονὰ, ρεΐδοαη ας «γδεωΠα 
Ρας 1 9666 ᾖομιἱηὶ ἀθὐὑ]έλίο ροίσει. 
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Ἓν µόνον ἀνθρώποισι χαλὸν καὶ ἔμπεδόν ἐστιν, 
Ἔνθεν ἀφορμᾶσθαι, σταυρὸν ἀειρομένους ' 

5ῦ Δάχρυά τε, στοναχαί τε, νόος θείοισι μεμηλὼς, 
Ἐλπὶς, χαὶ Τριάδος λάµψις ἑπουρανίης 

Μιγνυμένης χαθαροῖσι, χοὺς λύσις ἀφραδέοντος, 
Εἰχόνος ἀφθορίη, τὴν λάχομεν θεόθεν ' 

Ζώειν τ) ἀλλότριον ζωῆς βίον, ἀντὶ δὲ χόσµου 

40 Κόσμον ἀμειδομένους, ἄχθεα πάντα φἑρειν. 

ΙΖ’. Διαφόρων βίων µακαρισμµο(. 

"Ὄλθιος, ὅστις ἔρημον ἔχει βίον, οὐδ' ἐπίμιχτον 

Τοῖς χαμαὶ ἐρχομένοις, ἀλλ᾽ ἐθέωσε νόον. 

"ὐλθδιος, ὃς πολλοῖΐσι µεμιγµένος, οὐχ ἐπὶ πολλοῖς 

ΘΕ(.ΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΗΑ. 18. 

Α Στρωφᾶτ', ἀλλὰ θεῷ πἐμφεν ὅλην χραδίην. 
ο "0λδιος, ὃς πάντων χτεάνων ὠνήῆσατο Χριστὸν, 

Καὶ κτέαρ οἷον ἔχει σταυρὸν, ὃν ῦψι φέρει. 
"θλόιος, ὃς χαθαροῖσιν ἐοῖς χτεάτεσσιν ἀνάσσων, 

Χεῖρα θεοῖο φέροι τοῖς ἐπιδευομένοις. 
ὍΌλθιος ἀζυγέων µαχάρων βίος, οἳ Θεότητος 

10 Εἰσὶ πέλας χαθαρῆς, σἀρχ) ἀποσεισάμενοι. 

"0λθιος, ὃς θεσμοῖσι γάμου τυτθὸν ὑποείξας. 

Πλειοτέρην Χριστῷ μοῖραν ἔρωτος ἄγει. 
"λθιος, ὃς λαοῖο φέρων κράτος, εὐαγέεσσι 

Καὶ µεγάλαις θυσίαις Χριστὸν ἄγει χθονίοις. 
15 "Όλθιος, ὅστις ἑὼν ποίµνης τέχος, οὑρανίοιο . 

Χώραν ἄγει Χριστοῦ, θρέµµα τελειότατον. 

Ότπιιπι ο ήπω Ἱοπη]ηίοιις Ὀοπίιπ 4ο βγπιπι ος, 
Ηἰηποὸ οΓΙΙΠΡΟΓΡ ἰοἱσημάο ογΙεθΠς Ι46ΓγπΠς, 

ὤὃ (ΟθΠΛΙΠἱ8, ΙΠΘΠΡ ΕΘΓΗΠΙ ο ν]ΙβΓΙΙΠΙ διιάΐοδα, 
Ρος, οἱ ορ! ρ]οπάογ Τεπίεαι{ς, 

Οι ριισῖς πιεπιίρας πι]φεεέαν, ἑηδαρίς Ρρι]νοτῖς αλαἰσαίίο, 
ἱποογγυριίο ἱπιαβίηίς, αὐδπι ἀἰνίηϊξιι αοοθρίηυς : 

ΏιιοῬγο γἱἰάπι αἱίθηᾶπι αὐ ἔαο νἰία, οὐπι ΠΙΙΠήΟ αἰέογο 
40 Μαμάυπι Ἠπηο οοπυπιυἰαΠίθ6Β6, ΟΠΙΠΙΔ 46ΡΘΓΑ [υἱ6Γηγο. 

Ἁγῃ. Ῥαγίογκπι οἰία ΦεπΕΤΙΛΙ θεα ικάἰπες.. 
Βοααἱ5, αἱ ἵω φοἱιιάίης «ερὶί, που Ρρογπιἰδεοίυτ 
Οσω 6, ηπί ἠαπηὶ ρυπάλυηίυτ, θά Πηιθηίθιι α Ὀδθιιπῃ ορἱρῖε. 

Ὀναιυν, φυἱ ρἱυτίυιις γη]δίμβ, ποῦ ου Ρρἱμ ος 
(τοπιαρίίυς, δοὰ Ώ6ο ἴοξυιη 00ος ἱγαυδωιίε. 

199.89 ὃ Ηδιί8, φυἱ ουηοέἰκ δμῖ6 ροβθεδεἰοπῖυης Ονἠδίμπῃ οπι]ί, 
ΕἱοΙ(ιο Ρροββεβδἰοηθιη λαοί ογµςεθΠῖ, αιὰηι αἱήμς ϱορίαξ. 

Βεαϊιι, η ὐἱ ]α91ΐ9 θιιῖθ ροββεδδἰοπἰθ6 {μιρογαΗ8, 
Βινίηδίη ΙπάἰροηΕΌιι8 Ιπαηυπι ροεεὶρὶι. 

Εοὶϊχκ Ὀεβίογήπη οσυπι γἱία, αυἱ Ὀδἱι10ἱ 
10 Ῥιπο ργορίπφιιδηί, οΛΓΠ6 οχι]. 

3 Βεαίυς, αι, Ροδίηυαπι πιαιγὶηιοπῖ{ ἱαρίυης ραυ]α]απῃ οεβεῖέ, 
Μα]ογδη) ἁιωογίδ ραγίειη ΟἨγίρδιο ἀοηαί. 

Πδαίυ5, φαἱ ροραἱἱ μτἰηοὶμαίμπι ϱ6ΓΕΠΒ, βδης(ἶ9, 
Μαρηίδηυο θαοτἱῇο]{β Μγθέυιοη ἠοπιληίθιις οοπς]]αί. 

{6 Βοεφθέις αἱ οµπ οχ ονἰί δἷε, αἱ οσ]ος:ἱφ 
ΟΕγίδεἰ Ιουμ!ή αἰίορ ἀποίε, ονίαπι ροτ[ροἱἱ58Ίπι. 

3 ΑΙϊας ΕΙ]. 17. ραρ. 94. 

37 ᾿Αωραδέοντος. Πεα. 991, ειρ. ἰἶπ. µωραί- 
νοντος. 

40 Αμειδομένους. Βερ. 991 6. Ἰϊηπ. παρερχο- 
μένους. 

Απουμιντιμ. Ροείφκαπι (στεροτὶκε γε [ιπιαλιας 
επιοπιμαυἰἒ, ΠΙἰδέγακφε 6556 Οδἱεπάΐέ, αίφιμε ΟΠΙΠέδ 
Λι]με Ρηιπάὶ υοἰμρίαίες, επ φμίθμς εαγπα(ἰς α[[εοίμο 
γοῦνγ οοἰ{ἱσίι, µί θεο τεεἰειαί, ατγοφαπίαφιε ε[ετα- 
ἔγ, (απφμαπι ἱποεγίας ας πιπἰαθίίεε «ερτεσδίί ας ε4ς- 
οἱ{[αυΐϊ, Ἴαπι ες οεγείθεα ευαπθείἰες ρταἀἰεαηοπίφ 
ἰεφίε εαριία. ερὶγἰα[ίεφμε α[}εείκο πΝπρκαηι ἐ1ΕΓΠΙΟ- 
γίμγαπι φἱογίαπα, τί υἱτοε, ἰπάϊεαί: εοάεπι πἰπιίγωηι 
δ6Η 51, αἰφμε ἐἰκάεπι υοείθιδ επι (γἱκίο, δεαίος ευ8 
ὑοπίσφμέ Ρίεποε ργᾳάϊἰσαπα, φμΐ ἐπ υἱγέίε υἱουμπέ, αμὲ 

υἱο(μγὶ 5ΜΗ{. (μου φνἰάεπι Ογὶείης ἵπ Εταπφε[ἰἰ ἱπὶ- 
εἰ θεαἰοΣ 6ε5ο ῥργοπνπίίαι. ΒΗΙ. οχ (γτυ. 

Ἁγί]. 2 Εθέωσε. Μεπίεπι ἀἰνίποπι τοδᾶϊι Ρο 
Ρυγὶβαῖιηα ἀρθίάσγία ϱἱ ουἰοφία οµπι Ώδο, 

5 Ἐπί. Υπ. ἓν[. 
7 Κτεάτεσσιν. ἴία ἴτθρ Ἡορρ. Οοἱὶ. οἱ Οἱς. ΕάΙε. 

χτεάνοισιν. 
{6 Λαοϊο. αἱ. λαοῖσι. 
15 Ἐών. Περ. 993. ἑόν. Οοἵκ]. Ιπι, µαχάριως χαὶ 

ὅστις ἑαυτοῦ ποίµνης πρόδατον χαὶ τἐχνον πνευματικὸν 
διδασχαλιχαϊς ὁδηγίαις εἰς τν ἡβάαν χώραν ἀναγαγών. 
ο οκ οὐρανίοιο ἀμο Πορρ. οι ἐν προνό- 
µοισι. δοἱ1ἱοοί, αἰβ ἱίεν αἆ ΟΗτϊδίαπι, οχοιηρἰο, Ρίο- 
ἰαίο, εοηθἰἡή6 οδεειάἰἰ, α]ἰΐίδαυς ργδίἰ πά ραδου, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 
Όπυπι 1111, γετυπιαας Ῥοππ, οετίυππφυο ρυία!ι- 

[άνιη ον, 
ἕι Ιενὶς Π]ηο οἱ αὐθαί, ρεγ[εταἰ αἰΠυς οΓαζοδῃ : 

Όι νιθέ 1η δ4ΠΟΙίΟ ρεπιυς, ἀϊνίπαφιιο ουνεῖ, 
Πυἱε, ρΗγῖδ ϱβαυάεΠθ, Ἱγγαδίοίφις Ττγίας : 

Ογάἱεηι αΠοοίυιν υἱ δυἱναί : 4αὐδΏ/19 ἰαιιςὶ- 
[ημ5 ἱραἱ 

σίία8 ε[ῃρίοπι, θεγνεί μἱ ἱποοίιπιθηι : 
Όπμιε πυναπ ἀεραί γἱίαπο, μπας Γυθηίοιὴ 
οὐ οἱαὐἱ1 πυίθης, Άνρογα ου οί [θγαί. 

ΧΥΙΙ. ΥΑΔΙΟΒΟΝ ΥΙΤ/Ε οενεκῦν ΒΕΑΤΙΤΟΡΙΝΕς. 
(Β114ἱο ἱμιεγργείο.) 

Εεἰὶκ, 4 πΙΙπὰο αὐδίγασία», αφ] νἱνίί 6Γοιπο 

Β µἾῃ πὶρὶάα, οἱ πιοπίοπι (οἱ αᾱ αβίτα ΕΛΠ). 
Εε]ὶκ. ϱι{ πι] ΠΗΠοἱς8, ΠΟΠ ρἱυτίπιὰ γδγδᾶης 

Πἱδιγαλ έν, ρευῖας δοἆ ἀεάῑίι οπιπθ Ώεο. 
Εοαίχ, φυἱ Οιγίδευι [ογυμίςδ οπιπίὺας οηι]έ - 

ΟυποίοτΗπη(α6 6ΓΗ1ο6Π), φι14Π) ρογίί, ἱηδίαυ [ιαίν.. 
Γε]ίτ, φαἱ Ριιγις ορῖυας ἀοιιίησίς : ΔΠΙίΟΔΙΗ 

Ραυρεγίριδηι1ο ἠυθης ρογεὶρ]ί 4δηυο ΙΙθΗ πι. 
Εοἰἰκ γἱγρίπειΒ οΏογι8 οδί, αἱ 64/6 Τερι]θι 
Νο ΡΓγουυ α 6ΗΠΊΠΙΟ Νυιηίηο ρυσις αὐθςί. 

Εοίκ, ηυἱ ρα/ ση) (αίαπιο, (αφου ]αραίί 
θοπεεύεηΒ, ἐτίθι]ί ρἱήφ ἔδί19Η {ροε Όεο. 

Εεἰΐχ, αυἱ ρἰδυεπη ἱπιρογίο ἆπι τἱίὸ ϱιογπα!, 
Ηυπιληὶς ρ]ασαί Ρο: Ρρία 686ἵ4 Ώουπῃ. 

Εο]ϊκ., φυἱ ῥγίπιο5 ἑηῖος η υμιοραμά!Ι8 ογἰ]ἱς 
μγὶφι]οοίας, (άοἶέὰ5 5ο ἰομοί Ίμίθγ.0νθθ. 

- 
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"Ὄλδιος, ὃς χαθαροῖο νόου µεγάλῃσιν ἑἐρωαξς, 

Οὐὑρανίων φαέων δέρχεται ἁγλαῖην. 
Ὄλόιος, ὃς χείρεσσι πολυκµήτοισιν Ἄναχτα 

90 Τίει, καὶ πολλοῖς ἐστι νόμος βώτου. 

Πάντα τὰδ᾽ οὐρανίων πληρώματα ἔπλετο ληνῶν, 
Αἱ χαρποῦ φυχῶν δέχτριαι ἡμετέρων , 

”λλλην ἁλλοίης ἀρετῆς ἐπὶ χώραν ἀγούσης. 
Πολλαὶ γὰρ πολλῶν εἶσι μοναὶ βιότων. 

Φῦ Ὅλόιος, ὃν πτωχὸν παθέων μέγα Πνεῦυμ’ ἀνέδειςεν' 

"ὐστις ἔχει ζωὴν ἐνθάδε πενθαλέην ΄ 
Ὅσιτις ἑπουρανίης αἰὲν ἀχόρεστος ἑξωδῆς, 

"Ὅστις ἑνηείῃ κληρονόμος μεγάλων’ 
"Ὁς σπλάγχνοισιν ἐοῖσι Θεοῦ µέγαν οἴχτον ἑφέλχει , 

20 Εἰρήνης τε φίλος, χαὶ χαθαρὸς χραδίτν 

5, 6ΒΕΟΟΒΗ ΤΙΕΟΙ,. 6ΔΠΝΙΝύΝ ΩΡΣΗ Ι. ΤΗΕΟΙ,ΟΟΙΟΛΑ. πα 

Α Ὁς πολλὰ Χριστοῖο μεγαχλέος εἴνεχ᾽ ἀνέτλη 
Ἂλγεα, χαὶ μεγάλου χύδεος ἀντιάσει. 

Τούτων,,ἣν θέλεις, τάµνε τρἰθον. Εἱ μὲν ἁπάσας, 
Λώϊον ̓  εἰ δ᾽ ὀλίγας, δεύτερον’ εἰ δὲ µόνην 

ὅὅ Ἔξοχα, χαὶ τὸ φίλον. Σταθμά γε μὲν ἄξια πᾶσι, 

Τοῖσι τελειοτέροις, τοῖσί τε µειοτέροις. 

Καὶ Ῥαάθ οὐχ εὔχοσμον ἔχεν βίον, ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τὶν 
Κλειῆν ἀχροτάτη θῆχε φιλοξενίη. 

Ἐχ δὲ µόνης πλέον ἔσχε Φαρισσαίΐοιο τελώνης 

40 Της χθαμαλοφροσύνης, τοῦ μἐγ᾽ ἀξερομένου. 
Βέλτερον ἀζυγίη, ναὶ βέλτερον’ ἀλλ᾽ ἐπίμιχτος 

Κόσμῳ, καὶ χθωνίη, χειρχτέρη δυάδος 

Σκύφρονος. ᾽Αχτεάνων αἰπὺς βίος οὐρεσιφροίτω» : 

Αλλά τύφος χαὶ τοὺς πολλάχι θηχε χάτω. 

Πραίς, ηυἱ ρΓεὸ πιεπίῖα ορτορῖς πιοιίΌυς 
(Φ]εδιίαπη απίηυπι ϱρ]επάογεβι ἰηἱμείας, 

Εελίας, αἱ Ιαὐορἱοςἰφ πιαηῖθυς Εορεπι 
320 Γοἱτί, 4ο Πω]ήΒ νἰέῶ ογιη δ6ί. 

δη ο υπηία ρἱδμίιυ ο οσεσιίυσι ἑογουἱατίυι, 
Ου [γποίύπ ηΐπιαγυπι ποβίγατυσι τουἱρίη!, 

ΑΙί4 ἱῃ αἰιπι Ἰοσῦη ἀμορπίο νἱγιιίο : 
αγία οηίπι ουπί ναγὶὴς γἰί ροπογἰΏις ΠΙαηΦΙΟΙΘΦ. 

3ὔ Βραίις, 61εΠΙ γἱίογαπι ραµρεγοπ Ὀρίγίέυς μιᾶσυ5 οΠυσς, 
Ουἱ τἱίαπι Εἱο ἀποῖί [ιοίάοκαπι, 

Ουἱ οᾳ]οεῖῖᾳ οἱ Οἱ 6εππρογ ἱπρα(αΕἱ119 θδί : 
Οἱ Ιεηίέαίο 518 ΠΙΑΡΠΟΓΗΠΙ ἨσγοἙς οδί Ώοπογυ]ῃ : 

Οι! πιἰθεγἰουγάἰα διΙᾶ ΙΙΑΡῃαΙη ΟὈοί πὶφογἱοογάίαιι αἰίγαλί, 
50 Ου! Ραςοπι απιαί, φὐἱ ρυτο οογἀθ οβί. 

Οι) πιυ]ίας οὗ ΟΜείδίυιη, ο] πιαρπᾶ εδῖ ρ]ογῖα, ρογιυ]ἰέ 
Μο]οθίίας, ΠιαρΙΔΙη( 6 ρ]ογίαπι ουπεθηιείυΓ. 

Ἡογυπι, (ἴιλπι νο]αθγῖς, ΥἰαΠῃ ἰ6Γ6. Οιοά δἱ υμμμός, 
Ιά ππε[ίη; 8ἱ Ρ811638Β, δθ(Πά0 ἰΙά 060 αγ; οἱ πῖσληι 

δὖ Ερτερίο, ογῖὲ «ποφις ργαίυιη. Μογοεθ οι υιις οίσηι, 
Τυιη ρετ[δοιἰοσίθιιθ, ἔνη η[εγίογίθαφ. 

Παμαῦ πιίηυθ ἠομεβίαιη ἀμοεθαῖ γ]έαπι : 8ος) οἱ ]διι 
ἠἱωρίτοια [οοίί «1ης Πορδρίτα[ῖς αΠηογ. 

ἴίπα το Ῥ{αγίβιιπι βιρογαὺαί ϱυὐἱΐσαηις, 
40 Ηυπιηίαίο, ᾖωκπίποιηπ γοἱἀς ϱ6 οΠογομίοπι. 

Με]ίου γἱία οΦΙεῦ6, Πιο]ῖοτ οοΓίἰθ: φε Ρροτιηἰρια 
Μιιπάο, εί ἰεγγθφίγί», ἱμ[εγίοῦ θβί οομ/αρίο 

ε90 49ι θαβίο. Μοπιοοίαγι μη)! Ρος ἠεηίαπι νἰία συλ]{πιὶς : 
δε οἱ Ὀυφ θα ρο βιρογρία ἀε]εοῖί. 

ουπῃ Ρ6ΓΒΦΡ6 ΡᾷδίΟΓ6Β, ΡΓὰνΟ οχθηιρίο, εἰ πιογίο8 
Ὀυϊ ορυφ ἀθδίρυυνηι. Νοπιίπυς εµπι οὐ](ῖς Ιορὶ- 
ΓΗ ἑών. Ὑϊάείυς οηίπι (σγορυτῖας Ιοαᾳυἱ ἆθ 16 μἱ 
διμὶ ἱῃ Εοο]θδία, πι]]αφ 16 ροιιμπίέαγ αμοίοσ]ίιαίς. 

45 ᾿Α..Ίη» ἀ.].λοίης ἁαῆε ἐπὶ χώραν ἀγούσης. 
[ια γαἱ. ΟΡ. ἔτορ Βαᾳς. οἱ Οοἱβ]. Μαἰθ δι1{. ἀρετήν. 

20 "Ο». [ια Πδμρ. ρἰατες εἰ (Οοἱβ]. (µεπι οἱ οτι 

Βἱας ετροπί:. ΕάῑΙ. ὃς. Οµ0Πι Ιθείῖοηοιη ΣΤ 
Ρ. (4μἱγ6υ, γεγίφς, φκἰ Πιαθη η οἱ οποΕἱσεπὰ ακἱ- 
πικηι, ρετίΝγθαΓἰοΝΗὲ ἔπορεηι οδἱελάΙΙ, οἱο. 

ὦὅ Εθέαεις. Πορ. 990 ἐθέλῃς. 
ὅ] Οὖκ εὔχοσμον. Ἶια αι. εἰ Οοἱςί. ἵπ οἀϊς 

ἀθθβί οὐκ. 
4ὔ ᾽Ακτεάνων. Ὀθ πιοπᾶσλμίθ ρεοιο ἱπιείῆεὶι 

ψαμρετεπι, Ἰὰ θ8ί, βαμεϊογἰθ» Πιπἰηιίσφμαο {αδογαπ- Όνγτυς. 
ΙεΙΙ, ΠΟΠ (8108: αἲὔ οπιπἰθΗδ ΡΤΟΤΕΝΕ ἰπιπιμπεπε, υἱ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Εεἰὶχ, αἱ ρυτ βιῦνθοξιιδ αομηιῖίπο πιεηίίς, 

Ργορβρίοἰἰ φοί]ιογθο Πηηίιιὰ θλΠοία ἀοιπυδ. 
Εαὶΐσ, φιἱ ΟἱτίΦίΠπι λα] Όιι ΠΟΒ 5ορπἰς οπογα!, 

Μι]έίφηιιο θρί γἱί γοσυἱα ἰοσαιιο ρἱ»», 
Ηοττθα αἰάθταὶ οοιηρίθιιί Ίο ομηία ο] : 

Ομοίς, Ρεροεῖἰ «498 λθυς, οχοἰρίυηίας 0Ρ6Φ. 
Ὀινθδγείφ ὀἀίνεγρα ὑοιιοῬ παι βοἑ{ὺὴς Ἱηίογὶ 

γἱγίμφ . 40 γἰίᾷ ιωδη»ίο ουἱημς 84 ϱοἳ. 
Εεἰὶςκ ευ]μς ἱπορς ος οἑη{ηἱ6 οπιηἰς οἱ οχΡοΓς : 
Οι ν]έρ ἱη [οί ΙοΠΠἹΡΟΡΓα ουηοία ἰογίε. 

Οᾳίασίθς φωΐᾳυθ ος6 ἁαγἰάυ βιιβρίγαί αἱ 690 ΛΑ : 
Μιίο ο0ς ἑηπΙΙΙΘΓΑΦ ομἶ16 τουοηύἰί 0Ρ68. 

Ουἱᾳ 16 αἰἰἱδ [1οἱ116, Ροππίηυπι οἱ] ἠθοιιι Οἰνπιρί. 
Θἵ6ιῃ ῥραχ., 4Ἡ6πι οοτάἱ6 ππυπάἰξίθδμο ]αναί. 

Ὀαμίηιιθ ΡΓοΟ ΟΩΠεϊδίο ρα. αἱ πλ]ία Ιρουίος : 

Β Ἅίοτηυπι ἱη οΦ]ο «ατροί οὐ ἰάαιο ἆθοιις. 
Ο14π! πια[]ες, Ίαο ρεΓρο νὶὰ; οἱ ἰγὶγογίς οὔμΠος, 

Ιά πιε]ῖαβδ. Μυ]ίας ὸ αιιζΐ ἰά οχἰπηίο». 
Όυαπι Ἱ ἀπ 6υΠ)1Π6, ϱγοίυιη ἰά 4µοαυς : Ρργοιηία 

ο.» ιηαρηἱφ 
δ1Πί Ι4Π]6Η, εἰ ραγνὶς ἀἱρηα ραγαία γἱγὶς. 

Ει Βαια), Ἰλαιά οᾶδίῖὸ ρο]]εμαί πιορίθιις : ἱροὶ 
[αι ἰα“6η οδρίεἱ δραγαἰἰ ἵη οτ0ςθ ἆθοις. 

Εἰ η πο ἑιηίόά αφ Β]λανἰδιοὶ 1ΠποΓ8 (οἱοιιος 
Εχθιϊ, που 10 µοιμίπο Ρίυγα ἐιι]1ε. 

Υιτρίπίίας (παἱαη]ο πιε]ίος : δρ ἀθθίία νπµηύο 
δἱ [αδρίέ, Παχἰδ ᾖιµοίαφυς, Ρε]ος οεἱὲ. 

Μουιἰοοἰῶ αἰφιο ἱπορίδ ιμοιιαοί οωἱθὶδείπια νὶι» 
Ι δει 

Φιν αγίί πἱ Άωπο [αδίας 5” φιρογὺς υπ]. 
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το5 ΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΑΙΛ. Τού 

οὓ Οὐ γὸδρ ἑὴν ἀρετὴν ἄλλοις µετρέοντες ἀρίστοις, Α Οὖτε µίη πάντεοσιν ὁμῶς φίλον ἔπλετ ἐδωδὴ, 
"Αχριτον ἐν χραδίῃ ὕψος ἔχουσιν ὁτέ. ϐθ0 Οὔτε Χριστιανηῖς εἷς βίος ἀρμόδιος. 

Πολλάχι χαὶ ζείοντι νόῳ, πώλοισιν ὁμοῖα Δάχρυα πᾶσιν ἄριστον, ἀἁὈπνίη τε, πόνοι τε, 
Θερμοτέροις, νύσσης τῆλε φέρουσι πόδα. .. Καὶ λύσσαν παθέων ἀργαλέων χατέχειν, 

Τεῦνεχεν ἤ πτερύγεσσιν ἀείρεο πάμπαν ἑλαφραῖς, Αἰχμάξειν τε χόρον, Χριστοῦ θ) ὑπὸ χεῖρα χραταιην 
00 Ἠὲ χάτω µίµνων, ἀσφαλέως τροχάειν, Κεῖσθαι, χαὶ τροµέειν Ίμαρ ἐπερχόμενον. 

ή που βριθοσύνῃ σεῖο πτερὸν ἐς χθόνα νεύσῃ, 65 Εἰ δ' ἄχρην τελέως ἴοις τρίδον, οὐχέτι θνητὸς, 

Μὴ δὲ πέσῃς ἀρθεὶς πτῶμ' ἐλεεινότατον. Αλλά τις οὐρανίων. Γρηγορίοιο νόμοι. 

Ντῦς ὀλίγη Υόμφοισιν ἀρηραμένη πυχινοῖσε, 
. Ἱς ἀνθρωπίνης. 

Φόρτον ἄγει μεγάλης πλείονα τῆς ἀδέτον. ΙΗ’. Περὶ ζωῆς ἀγθρωπίνης 

δὺ Στεινὴ μὲν πυλεῶνος ὁδὺς θείοιο τέτυχται͵ Ὁ χοῦς, ὁ πηλὸς, ἡ παλίστροφος χόνις. 
Πολλαὶ δ᾽ ἀτραπιτοὶ ἓς μίαν ἐρχόμεναι. Τή γή γὰρ ἡ γη συµθιθάζεται πάλιν, 

Οἱ μὲν τὴν προῖψεν, ὅσοις φύσις ἐνθάδε νεύει͵, Καὶ σπαργανοῦται τῷ γεώδει σπαργάνῳ, 
Οἱ δ' ἑτέρην, στεινῆς μοῦνον ἀφαπτόμενοι. Καὶ χοῦς πάλιν πρόεισιν ὥσπερ ἢ χόνις, 

4ὐ Νοη θηΊπ νἰγέμίθπ δΙ ΣΠ ουπῃ αἱς ργῷρίαπιἰςδἰπιῖς ιμοἱοηίος 
Τεπιεζαγίαιη ϱ0Γ49 ΓΑβίΜ1Η ΝΟΜΠΙΠήυΦΗΙ οοπορίαι. 

9ρο οήαπη [θγνίάα πιθοηίο, νου! ρυ/1! 
ἀἱ]άΐογθς, Ργουιιἱ 4 ιοί ροάςθιν [ογιηέ. 

Οι1Γ9 αἱ ρθηιιῖς ογἴρετο οπιηίπο Ἰονίθις, 
50 Αιὶ ἑ[ζὰ ΠΙΙΠΘΗΦ Φος ΓΡ οµττο, 

Νο μτανὶ Ροπάθγθ ρε η ΜιΙὰ ἵῃ ΙΘΓΓΔΙΗ ἀθεϊόλε, 
Νενο πμ αἱέάπι υΡἱαί1 αρ εγἱβιἰδθίιπο εαάας, 

Όαγνα πανὶθ 1198 ρἱυτίρα οοιπραςία οἰανίς θ8ἱ, 
σγανῖυς [εγί ο0η 08, ἶἶάπι ΠΙ4ΡΠΗ, ου] 19 ἰαχ2 διιμί οΟΠΙΡΔΡΟΡ. 

ο Αἴοα φυἰάεπι ἀῑνίπορυπι αἰγίογταπι νία, 
θὰ πο)» {ΩΙ ἱεπάμηι δοπιἱί... 

ΑΙΙἱ λαιμο Ρογυτταηί, ημοίαυοί παίαγα [ιο ρτοροπ η! 
ΑἱΙἱ αἰίαιη, Ιπ0άο αγείαπ ουμδοσιαπέυΓ. , Ν 

ΝΟΗ ππα οπιπίυι5 6664 θἱιη(Πίου ρἱαςσί, 
60 Νου Ογὶςιαπηίς υπυπι οοπνοπἰἰ γἰίᾶ σοπις. 

Γ αογγΗις» οπιπἰρυς ορ δυηἱ, ν]ρί]οο, ΙἱΩΓΘΑ, 
Ε ν)οβογυπῃ αΠδοίπυπῃ γαὈίοΠι 6ΟΠἼρ6δεθ/6, 

Μη(1ο{Φί6πηΠΙΙ9 οοιΏΡΓΙΠΙΘΓΕ, οἱ 0 Ρροίθηῖἰ Π]αηι ΟΗγὶςεί 
ἆαςθτθ, ἀἰθπιᾳύο νθηίΗ ΓΙ ϱχΡανΘΒΟΘΓΘ. 

ϐ5 Οἱ ΒΟΠΙΠΙΑΠΙ ρεγ[θοίο γἰαι ἱποθδβθτίθ, ΗΟΠ ᾖΑπι πιογιαἰἷς ος, 
ὧθὰ οςΙθεπι αἰηυί5. Η ουπί ΟγεροΓ]1 Ι9µ68. 

ΧΙΙ. Ρε νίία Λπιαμα’. 

Ρι]νίς, ἱαίνη, ἵω ρεἱδ!πιη βἰαίάπῃ τουο]υέυς ρυ]νίς. 
Τεγγα εΡΠἱΠη ἔεγγὰ ]ηηρίως Γγευς, 
οι Ἰμνο]ν]ίας ἑεγρεπὶς (α9οἳἰς : 
κι ρυἱνὶς Ἱέεευμ ρτοςί, Ἰηδίας οὐμοΓῖ5, 

5 Αἰίας ΒΙ1. 400, ραφ. 179. 

59 Μίη. Βιιο Πεας. οἱ Οἱἱφ. ή. µοθεσίαις. Ππι. ταῦτα Γρηγορίου θεσπίσµατα. Εύάῑι. 
66 Οὐὑρανίων. ην Βυµ. ὁ9. οὐἱδὶ. μι. ἄλλα τι ἉΙηβἱθ νόµον δ Ἡ 

χρηματισθεὶς οὐρανίοις. Μαἰο εὶι. οὐράνιον. ἰρίά. ΧγΗΙ. 9 Τῇ γῇ γάρ. α Οοπιυο[. οἱ οὐι. ἂἁ 
νόμοι. Περ. 990 οἱ (Πρ. νόµοις. 0ο]βί. δρ. Ιπ. νο πιαυρ. ἓι ἰδσί ἀοδγαί Υῇ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΝΑΠΙ ἆμπῃ ΛΟη α]ς, ἀθοογαί 4ὐοβ ππαχίπια γἱγέι, Βϐ Όουμτυα Ομτὶδι]οοἰῶ γἱία µοο υΠ4 νίτο. 
ὃυ οοη/6γί, (επιετο ςαρίυΦ δ{ίὰ ροι]ὲ : Ὀε]ἱν ο8ι ουποιῖς Ποιμς, Ιαῦος, οχκζιρίφο, 

Εάννδμιίαιιθ 4ΠἱΠΠΟ ο ΓΓ6ΙΙ6, Δί416 ἱππροίο ΠΙΑΡΙΟ, Πιπρογίυ αΠοοίς ἀἰφιιο ἴ6μθγθ [6Γ08 : 
Μοίαπι 1 {ορ1Γ. Ι10Γ9 [ογουίς οαυἱ. Ει (ιίάπι νεηίΓεῖΏ 60ΠΠρΟΦΟΘΓΕ, 86ἱ06 Τοπα (ἱ 

Ο14γ6 νο Ιογίδιφ οἰπείας ρείε οἰάδίὰ ΡομίΒ. ὦμυ]]οθιὸ, οχἑΓδιΜύἵη Ρογηἡο ἐἠμιοτὸ 4ἱθῃι. 
Υοἱ (πέαιη ἑηήγπιας 937Ρ6 Ρε πα υίαη! : 5 ΦΙΩΠΩΙΠΗ θχᾶοἰθ {6ΜΘΩΒ ου, ἠοιά Άυπιο πεί 

Νο ηἰπιίο ἵῃ ἵεγγαη νδγραί Εἰθὶ Ρομέο ρεππα, Εν μη λΗ, γόγυη} αἰφαἱδ ἆύ μνεμο οἱεοί.. 
Ας ιΗἱ56Γ6, 611Πι {τι ἰθιιάὶθ δ οἱία, 68485. 

Ραγνυία, αιιΦ ἀθηθὶς οανίδ οοιπραςεἰία «ΔΓἱΗ8 οβί, ἉγΙΗΙ. ΡΕ Υ)ΤΑ ΗΙΜΑΝΑ, 
Θιι8ίΠ αἱ ηἶχα γαέή5 Πιαχίπια, ΡίυΓα ροσίί. (Βί/Πίο ἱπιετρτείο.) 

Αγοα αιἰάεπι Φίεγηας οσ]ἰ νὰ ἀῑιοιί α αάθθ; : 
Τοπαἰί αἆ Πδηο ΕΑΠ] θεμα Πα υ]ί4 {116υ). Ρινίς, Πα ηφιιε, γγ5ς δὲ ρι]γϊδου]ς, 

Ενρυ αἲῑῖ απο (θπθαΡί, ἰίᾶ ᾳαοθ Λίγα ραγαγίί : Ναπι µέσα ἱετγ ῥηρίίαν, δὲ ἠηγοἰνίας, 
Πίαιη αἱ : ἀθί Δ/ΟξυΙΠ Π6ΙΜΙΟ γοίμηυαξ Ι{εΡ. Ταπᾳυαπι ηἱθαδάθι {ανο]5, (ογγα ργατὶ, 

Νου 1 οδέα Ρίασοί πιος(α δις οιηµΊυαθ : οπιμἰ [τδµ/πηιιο ραἱνίς τούίί, ἱμδίαρ ρυἱνεξίδ, 
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ὃ Ἡν ἡ βιαία συστροφὴ τῶν πνευμάτων 
Πρὸς ὕψος ἐξαίρουσα συστέλλει χάτω. 
Οὕτω γὰρ ἡμῶν τὸν πολύστροφον βίον 
Αἱ τῶν πονηρῶν πνευμάτων καταιγίδες 

Πρὸς Όψος ἑξαίρουσι καὶ δόξαν νόθον " 
10 Αὖθις δὲ χοῦς κάτεισι καὶ μένει χάτω, 

Ἔως ὁ τοῦ χτίσαντος ἁρμόσῃ λόγος 

Τῶν συνδεθέντων τὴν ἀναγχαίαν λύσιν. 
Νῦν δὲ προχύψας, ὥσπερ ἕκ τινος βάθους , 
ὍὉ χοῦς ὁ θείᾳ πνευματωθεὶς εἰχόνι , 
45 Καὶ τὰς γεύδεις ἐχθοᾷ τραγῳδίας, 

Καὶ τὺν γελᾷν δοχοῦντα δαχρύει βίον. 

Ι6’. Περὶ τῆς αὐτῆς. 

Τροχός τίς ἔστιν ἁστάτως πεπηγµένος, 

5. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΒΜΙΝύΜ ΩΡΕΑΕ |. ΤΗΕΟΙΙΟΟΙΟΛ. 

Α Ὁ μικρὸς οὗτος καὶ πολύτροπος βίος, 
"Ανω χινεῖται, χαὶ περισπᾶται χάτω’ 
Οὐχ ἵσταται γὰρ, χὰἂν δοχῃ πεπηγέναι. 

ὃ Φεύγων χρατεῖται, χαὶ µένων ἀποτρέχει. 
Σχιρτᾷ δὲ πολλὰ, καὶ τὸ φεύγειν οὑκ ἔχει. 
Ἔλχει, χαθέλχει τῇ χινήσει τὴν στάσιν. 
Ὡς οὐδὲν εἶναι τὸν βίον διαγράφων , 
Ἡ χαπνὺν, ἣ ὄνειρον, ἢ ἄνθος χλόης. 

Κ’. Περὶ πόθου. 

Δεινὸν πόθος πᾶς. Αν δὲ χαὶ φιλουµένου, 

Διπλοῦν τὸ δεινόν. Εἰ δὲ καὶ χόρας νέας", 
Τριπλοῦν τὸ χέντρον. ΒΕἰ δὲ χαὶ χάλλους γέµων, 
Πλεῖον τὸ χαχόν. Εἰ δὲ πρὸς γάμον φέρει, 

ὅ Πὂρ ἔνδον αὐτὴν βόσχεται τὴν χαρδίαν. 

5 Ο6Πη γεΏθεπ]θης ἱπιρείας νεηίοσαπη 
ἵῃ α]ίυπὶ ουσ θιδευ]ί, ης άθογρυω. 
οἱο οἨἷπι πυφδίταπι Ιμθίαἱίθπι γ]ίαηι 
Μαἱογιπι δρ] αμ ργουθ/ 
ἵη ευ)]ίπιο οΠογιηί, εἰ αἆ αἀπ]ίογίῃηδση ονοαΏί ρ]ογίαιη : 
10) Ροδίµαο αμίοπ, υἱ ρυ]νίφ Ιαδίίὰς οἱ υπ] πιάΠοξ, 
Όοπος (Ορθαίοςῖθ ΤοΣ ὁῑδοοσϊθία 
Βωσοις οἶπιυὶ οοἈρπιεπἑαγοσίί, πιογίοπι(υο φο]τοτίέ. 

-ᾱ93 Νιιπο ἀυίθ ργοβρἱοἰθμδ, νοἰυῖ 6 φααάλπι 6Ρ6ςν, 
ηνία, ουἱ αρἰτίας ἀἰγίπαιη Ἱπδρίγαν]έ ἐπιαφίηοιυ, 

45 ΤουΓγθηᾶς ΟΙΔΠΟΓΘ ]46ί8ἱ ἱγαρφάϊαθ, 
Ει ἀϊθ]μοπέοπι (αἱδο τίδι ἀεβοί γἰίαυ). 

.. ΧΙΧ. Ρε εθάεπι αγθκΠιεπίΟ’. 

Βοία οί ἱμδίαὈἰ]]ίου χα 
Εγεγὶς Ίο οἱ μι ἱρίοςχ νἰίΔ. 
ὤμγδυπ Πιοτοείυς, οἱ ἐγα 1ης ἀθογαυιῃ. 
Νου δίαῖ οηἱπι, αμαωνὶς ν]άἀθαίυς ᾖχα. 
ὃ Ειρίθης {ειιθίῦς5, θἱ ΠΙάπεης ο υμίι. 

ο Φα[ιαἱ ρ]εγυπιαυ6, 1160 (8160 οΠικοτο ροίορὲ. 
Τ ρα] ας τοἰταΗἱὲ πιοξὰ 5.0 δια ύμοπη, | 
Δάρο υἱ ηἱαἰ{ δὲ νἱία, δἱ νο]ὶ ἀαφοεῖὺοτο, 
Ουδ. Γπω15, αυί δοιμηίμπα, αἱ Πο5 ἠογῦ. 

ΧΧ. Ρε ἀεείάετίυ''. 

(Γάνε 68ΐ ΟΠΊΠΘ ἀθθίετίιη. δἱ αμἱόπι ἀθίάθηωιη δὲ οναγὶ οαρἰιἱ5, 
. Ὀυρὶος οδί ἀοΐον. 5ἱ γ6τυ ριθί]α., 

Τγιργίος εέηυ]υ9. οἱ γῷδίαη!] (ύΓΠΟΑ, 
Μα]ου αάμιο ἀοἱο5. 5 αηἰπαυϊα αἆ πιρέίας αρρυἱοταῖ, 
5 ἰραὶς ἱπίως ἀεραβοῖ! απίριυπη. 

5 ΛΙί88 ΒΙ]. 67, ραρ. 195. 

41 Ἔως ὁ τοῦ κτίσαντος, οἱο. Ἱππρογ[δοία γἱάε- 
ἴαγ Βοηοά]οιίποζυω γθγδἰο, αἱ μηθ]ίθ ά γοΓΡΠη 
νογιϊροοηί : Ώοπεε (τοεαίοτὶε 902 αά ᾖαγηιονίαπι Γ6- 
υοσαυέγὶ! ΤωΥ25 οοπεοεἰαίογωπι. περεεεατίαπι 4ἱσεοίω- 

5 Λίί48 ΒΙΗΙ. 1415, ραᾳ. 18Ι. 

(ἱοπεπι. Όλιιλυ. 
ΧΙΧ. δ Διαγράρων. Βορ. 1311 διαγρᾶφω. ΑἴΠις 

διαγράφει. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Ομ6πι νἷδ ἱη αἰέυπῃ δυδευ]τέ ουη ἑωγ]ηῖς 
Ὀωονίηυς γουίῖ, ἀθρείιηλέ 1ος ς 1 πιοάπι 
δὶο ΜΑΠΙΠΙΘ ΠηυθβίγαπΙ πιοΏΗθιη ΥΙΕΔΙΗ Ρ8ΓΘΙ) 
ΜΑΙ ργοςρ!ἱ αρἰγὶέας αἱἱο οΠετυπίέ, 
Αιιιοίηαπιφυο ονουηί α ρἱογίαπη : 
Αο ρυ]νὶς Ἱηίγα ἰαὐίέυρ γάγδυµ!, οἱ πιαπεί 
Ευηὶ, ογθβη{ῖ5 νοςχ ροίοιι» ἆομοςο Ροἱ 
Φοἰμίὰ Πιογίθ γἱηχεγίί Γυγβις δἱυ]. 
Αἱ ΡΙΠΟ υἱ αἰίῃ ἆθ βΡθ6οΙ 8686 6ΧΘΓΕΙΙ5 
Ρυϊνὶς (Οεϊ ουἱ ρἰγίέπι (ογΠ]α 1ηά] 4) 
Τό πιοἰερίας οἱαιηϊίαι ἐγαροαά[ΐλς, 
Καἱδοπιιο γίσα ἀἰῆαθης δν υιη ροριίέ. 

ΧΙΧ. ΡΕ ΕΟΡΕΝ ΑΠΟὉΝΕΝΤΟ. 
(Π110 ἐπίεγργείο.) 

Ησο ρογνα, ναΓίὰ οί, νἱία ρα ὁδί αιγυϊηϊ, 
Βιιπυἱ ποονοίτ, βτιιν ουί οἱ αυἱ οἱ μιυ]. 

 δύπι ΙΙονδίυγ, 4ο ἀδογδυιΏ νοἰνίτωρ. 
Εἰχυτη 9556 υαιηγἰθ μᾶπι ρυίθδ, Ἠ0Η δ4ὲ (πιεη. 
Εωρίθιις ἰοποίυγ, οἱ ΠΙΔΠΘΗΩΡ ΓΙΓΒΙΠΗ Γιρ]ὲ : 
Μιιυπιαιο δαἱίαί, ϱθά {υρεγο πθηυἰξ (1.0: 
Ἐ γαμἰίηυς πιοίυ, τογαί οἱ δἰδίπ µη. 
ΝΙ] 6{µυ νἱίὰ οδι, 5ἱ νείὶς ἀεροτίνεγθ, 
Θὔ)) (απο, ἠνογ ἤυβ νοἱ, αιί ἰπδοπιηΙηϱη. 

χε. ΡΕ ΡΕΡΙΡΕΡΙΟ. 

(Βἱ{{1ο ἐπεγργείο.) 

Οππμί οιρἰἀο ἑογᾳυεί: αἱ ἀπρίεχς ααίωπι, 
Γοβἱάσιαιας ουπι εαρυὶ επαγαῦ)ς ἱΓἱρίοχ, 
Ριιε]]ὰ οἱ δι; οτε δἱ ρυ]οἰιεγρῖπιο, 
Μα]υπι ημγαγεδοίί; απὺίᾶ5 δἳ πυρί!ὰ8, 
Ὀείί πιοάυ]]ας (η ἀοὶοι δῶν]δδίηι!5. 
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ΚΑ’. Περὶ θανάτου φιωώουμένγων. 

Πικρὺν τάφος πᾶς ' ἂν δὲ χαὶ τέχνου τάφος , 

Διπλοῦν τὸ χαχόν. Εἰ δ᾽ ἀρ.σταίου πάλιν, 

Ἡ συμφορὰ πὺρ. Εἰ δὲ νυμφίου νέου, 
Ἡ χαρδία ῥάγηθι τῶν γεννητόρων. 

ΚΒ. Περὶ ολων τῶν μὴ χα.λῶν. 

Δεινὸν τὸ πάσχειν. Αν δὲ χαὶ φίλων ὕπο, 

'Ὡς χεῖρον. "Αν δὲ καὶ λαθραἰοις δήγµασι, 

Ἱοῦτ) οὐ φορητόν. Αν δὲ χαὶ πιστῶν ὕπο, 

Ἐτίσχες. Ἂν δὲ χαὶ θεού παραστατῶν, 
ὃ Ποῖ τις τράπηται; πῶς φύγῃ χαχῶν φοράν; 

5ΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΑΙΗΔ.. 790 

ΚΓ’. Εὶς τὸ αὐτό. 

Δεινὸν τὸ λυποῦν. "Αν δὲ χαὶ λυπῆ φίλος, 

᾿Ανδραποδῶδες. Αν δὲ καὶ δάχνῃ λάθρα, 
Ὡς θπριῶδες. Αν δὲ χαὶ γυνἣ λάλος, 

Δαίμων σύνοικος. Αν δὲ καὶ διχασπόλος, 

ὃ Χρεία χεραυνῶν. Αν δὲ χαὶ θυηπόλος, 

΄λχουε, Χριστὲ, χαὶ δίχαζε τὴν δίκην. 

ΚΔ’. Πρὸς πο.Ίνόρκους διάἀ.Ίο]ος. 

Α. Ὄρχου τί χεῖρον; Οὐδὲν, ὡς ὁ ἑμὸς λόγος. 

Β. Πῶς τοῦτ) ἑλέγχεις; εἰπέ µοι, 

Α. Λίαν προδήλοις χαὶ σαφεστάτοις λόχοις. 

Β. Τίοι; δίδαξον. 

Ἁχ[. Ὀοε πιοτίδ εἰιαγογι”. 

Τι]ςίς 68ί οπιπθ [αηι5. 9ἱ αιίοπι ΒΙἠἱ δἷι μπι, 
Ώιρ]εχ βί ἀοῑος. δἱ ΡγΦίεγεα ορτερίιι [αθείὲ ρυος, 
Ώο]ου οί ἱηδίαυ Ἱρηΐς: αἱ Ώονυ6 οἷί Πισρί(υ5, 
Πυηηρ]ίυς οος ραγοηίυπῃ. 

- ΧΧΙ. Ρε [αἰεἷε απιἰοἷν''. 
Μο]εκίιπο ορ ρα!]. Θἱ ἁίθΠη αἳ απηὶοἱς, 

Ρε]υς αεί. θιιοά οἱ οἰίαπι οἱαπάεκιηῖς Ιιουβίρυβ, 
14 Ἱπιοίεεαμάυιμ. δἱ οἱα Πἀθίίρις, 
δυδι]μς. οἱ ἀθμίψιιο αὐ 9, αυἱ Ώ6ο βδιαηΐί, 
ὃ Οτο αιἱς 66 νότα” Οἱ ἑμρίαί πιαἰογαυι ἱπροίυη) Ἱ 

ἀ9Κ {95 ΧΙΙ. Ρε εοάεπι αγφιπιεπίο'''. 

ΑοθτΏΌα ο8ἱ ἰβδίο. Αι οἱ ἰάλί απιίους, 
Ιι] ογγἰο. Οἱ αἱδι πιογθλί εἰαπου]υπῃ, 
Που υοΙππι. Οἱ νογο (αιηΐηα ραγγµία, 
Βοιπθδί]οιθ ο8ἰ ἀΦπιοῃ. 8ἱ Ἱιάες, 
ν ο. οἱ (οπίυ΄. Ὀδπιυπι οἱ 6αογογύίη Πη]ηϊυίου, 

υάϊ , Οὐγίδίθ, θἱ οι µδ4) ]αάΐσα. 

ΧΧΙΥ. ΡΠἱαίοφιε αάθεγεκε εος φμἱ [γεφιεπίετ ]μταί 
Α. Φταπιθηί0 αι] ροίυς ο8ι Ἱ ΝΙΠΙΙ, πιθα αιἱάεπι θοπίεη!ἰα. 

Β. Ουὐοηιοάο 14 ἀθιποποίγας Ἱ Ὀἱο πλ. ” 
Α. Ὑα]ήο πιηηἰ[οριἰς οἱ ον]ἀοη(ἱδδἰπιῖθ γα(οβίυις. 
Β. Ουαἱυµδηαιη } οἆροθ. 

᾿Λ]ίας Β:ΙΙ. 11θ,ραρ. 181. '" Αἰίαθ ΒΙΙ, 447, ρας. 
107, ϱ8ρ. 234. 

ΧΧΠ. { Ἠπίσχες. Οοπὺθ[. Ἐπαισχές, ᾳ:ςε Ιεο(ῖο 
ΦΕΠδΙΠΙ (σγοροςἰ{ μηθ 19 νἱάθίων δχργίπιογθ. 

Ακουνεντυµ. (γεφοτίμε ποείετ, µί ργαυαπι ]γαπάϊ 
εοπ»μεἴμάίπεπι εοεγοεαῖ, ἱπέίο, φκαπι πιαρπµπι οτἰ- 
ΨΙ6Π δι ρετ]αγίμπι οε[επά!ἰ(. Ώεο επἰῖπι εοπ(μπιείίαπε 
ὑπ[ογί, φισφμὶς ρε]εται, ἰπιο ΡΤΟΣΕΗ5 αὐπεθαί εἰ απηί- 
ει. Ρεγ]ιγὶο Ῥρογτο ῥρετ ἰπιργοβαπι ]άγαπάὶ οοιισµοί- 
άΐπεπι υἶαπι πεκηὶτὶ αεφετῖ!. ϱμαρτορίετ πε ργαεἰρὶ- 
ίε5 ἵπ ρετ]ωτί μπι γµαπιµε, εαὐσπάπι ἵπ ργὴπεἰς /ετα- 
ΗΟΝΕΜΠΗ Ιμοπεξ : πες ΌΕΤΟ ΜΥ ποθδίς )ηγαπάἰ περεδείίαν 
ἐη)ἰεἰαίκγ, πιοᾶο ἡ{μά ε(ιιάἰο εἰ ο οἱί, ί απίμικηι 
Ργοδί» πιογίθας ετειμ{{πι εἰ οΓπαίμπι Λαδέαπιις : Ῥγο- 
οἱ απίπι οἱγί, εἰίαιι ἰπ]μγαιίδι Πια]οτενι παδετὶ [- 

1832. ''"Λιίας ΒΙΙΙ. 118. ρα. 182. Δίας ΡΒΙ. 

4επι, φµαπι ἐπιρτοθὶε εί εοε[εγαιἶδ, εἰίαπι ἱπίετροεί[ο 
)αγε)]άγαπάο. Ὀοσεί ῥγαίετεα, 6µα ἀείεείαπάα τα 
εε[εγὶς εἶπί )ωγαπιεπία, πέπιρε εα, οι επι αἰυἰπὶ 
ποπιϊπἰς πδμγρσίίοπε εοπ]Ηεία 51. Βίκ φιμυὺά ο - 
}ἱοί ροίεταῖ, δείοεί Ώεμήι εἰ εαπεί(µ) Ρα [μὴ ἵπ 8ᾱ- 
ετα δετἱρίμγα }ηταπίες ὑποεπὶγί, αίᾳφµε οἰίαπι υειετὶ 
ίεφε πιϊπίπιο ἱπίεγά]οίμα [μίεεο ἠωταπιεπίωπι. Ὀεπί- 
ϱµε, επι (γεφοτίϊΐ «ίαίθ, πι κεγίις ῥαριςπιη 
εμεεἱρεγεπί, ἰάεοφμε [αοἰ[ἐνς Ἱωγατεπί, γαὶ δαρίἰδπιὺ 
4εἰεγὶ φιἰάφκὶά [ας ἰπ το ἀε[ἰφκίεσεπέ, 1 αἰία οπιπία ; 
ἰά φμἰάεπι οοπεεά!! ΤΛεοίοφνα, »εἁ ρεεεαπάὶ «0516: 
(μάϊπεπι, (μα απἰπεμς ἐπιδμίμς εί ἱπικίως εεἰ, δαριῖ- 
αἱ «αεγΑΠΙΕΠίΟ αθυ[ετὶ πεθαί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 
ΧΧι. ΡΕ ΜΟΔΤΕ ΟΗλΑΟΒΟΝ. 

(Β1Ηἱο ἐπίετργείο.) 

Εδί (υπιι οιπηο (Γὶρίο; (υμις Η1ἱ 
(οπιίηαί ἀοΐογθμι; οἱ ρεοδι8 γυγβιι6, ἀοὶογ 
εως αξίί πι); δἱ θί4{ἱπι ρο»ί πυρίίας, 
Ίυμι ος ραεηίυι γωηρίίας Ἱάσέὰ ϱελν], 

ΧΧΙ. ΡΕ ΕΛΙΦΙ6 ΑΜΙΟΙς. 

(Β11ἱο ἱπιεγρτειο.) 

Ραἱἱ πιο]εδέυ!η ορί ; θε πιαρὶς, 8ἱ, 41409 4ΠΙΔ5, 
ΝυοθΓο (επίοῃί; οἸαμο]σιη δἱ πιοτάσλη!, 
Ποο ποη [ογοπάμπι. δὶ Πάο αυἱ ρα, 
ἰά ρε]ιι. Αι οἱ Νιμηληίν θιηπηὶ αθίἱ{68, 
Ου 1811 γεςθάςς, ἐοί πιαία υἱ γἰίος, 1πἱδεςἳ 

ΧΧΙΗΙ. ΡΕ ΕΟΡΕΜ ΔΑούΝΕντο. 
(ΒἱΗἱο ἱπιέγρτείε.) 

Οπιπίς πιο]θθία ο8ί Ιαβίο. Αἱ αἱ |οογίὲ 
Αιπίύμβ, ἰδίιιά [φάΐμδ; δἱ πογοαί 
(αίη, ὑοἱ]υ]ηύπῃ Ίος. Αι ἰοφιιᾶς αἱ [οπῖας 
Εοί 4 πιοη Ιοδρυδ. Φαάΐοῖς οἱ αἱ ρεγίι 
Ρατίος, ορι5 μπι [υ]ιηΐπο ϱ8ὲ. Αἱ αἱ 64061, 
ὦἱ9, ΟἨΓὶβίο, οἀῦ5, ἰθ ΓοΡο, ]αῤοχ ΠΠθῬθ. 

σσιν. Ρ141.0005 λυνΕΕΡῦ5 ΕΟΒ Ουὐἱ ΕΑΕΟύΕΝΤΙΕΕ 

15ΗΑΝΤ. 
(Β1{Ηἱο ἵπιεργειε). 

Α. θυἱἀ ρε] Ίογουἳ ΝΙ αιάδι ο8ὲ, υἱ 5οπίιἰα 
Β. Που υπάο κποηρίτος, ἀἱο ΩΙ]. 

Α. Εἰιτιὶς ργοίδοίο οἱ Ιαοίάἰς γαι]οπίῦις. 
Β. (Οεἀο, αἱ αδπαίη Ἰ 
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ὃ Α. Τούτοις. Απόχριναι δὴ, καὶ σχεφώμεθα. ΑΑ. 0Οὐδὲν µέγιστόν ἐστι μὴ τῶν σνμφυῶν ’ 

Β. Λέγ’, εἰ λέχεις τι, φίλτατε. 90 θεοῦ δὲ τί συµφυές; .. 

Α. Πάντων τι μεῖζον οἶδας ὧν ἐπίστασαι : 8. υα Δ. Λεχέσθω τοναρουν ἄλλως θεός. 

Β. Τίνων ἑρωτᾶς; Β "Όπως λέγοις ἂν ἔλωμαι. 

Α. Τίτῶν ἁπάντων τ᾽ οὐδὲ συγχριτός; Β. θεός. 
Α. Παντων, ὁρωμένων τε χαὶ νοουµένων. Ἐροῦμεν οὕτως, ὡς δοχεῖ. 

10 Β. θεοῦ τι μεῖνον οὗ νοῦ. 95 Α. Τί δ οὗ σεδαστὸν, χαὶ µόνον, πάσῃ φύσει 

Α. ὈΟρθῶς λέχεις μὲν, οὐχὶ δ ὀρθῶς ἠρόμην. Β. Μόνον σεβαστὺν, εὖ λέγεις. 

8. Ἐχρῆν δὲ δὴ πῶς; Α. Ἡ χαὶ σεδαστὸν χαί τι καὶ ὑθριστέον; 

) Β. Καὶ πῶς ἅμιχτα µίξομεν, Α. Οὐχ ἔστι μεῖζον ΄ οὐδὲ γὰρ συγχρίνεται. : ι ας 
Οὐ γὰρ σαφές σοι; Β. Καὶ πἀνυ. Α. Καὶ γὰρ σχοπῶμεν ὄρχος εἰ τιμὴν φέρει, 

κ. 50 Αλλ' οὐδέ Υ’ ὕδριν ' 
16” Α. Τί οὖν µέγιστον πυνθάνεσθ᾽ ἐχρῆν ἴσως ; .. Εἰ μή Υ ὑπῆρχε κίνδυνος φευδορχίας, 

Β. Οὕτω νοµίζω. ο Οὕτως ἂν εἶχε χαὶ σέδας ' 
Α. Καὶ τοῦτο δ' ἂν λέγοιτο ἐχ συγχρίσεως. Ἕς τις μεσίτης ἀσφαλὴς καλούμενος, 

Β. Οὐχ οἶμαι ' πῶς λέγεις » Καὶ γὰρ μεσίτης. 

ὅ Α. Πϊδ. Βοβρμοπάο, οἱ οοιιβί(ΘΓΘΙΗΙΙΒ. 
Ρ. Ὀἱε, οἳ φαἱά Ἠαύος, αιμῖος. 

Α. Οπιπίθιθ (υ3” Ποβῖί, 4η πηλ]ιις αἰἰᾳιιλὰ 6596 δοἱς Ἰ 
ὕ. Οἱ Ώάβπαπη ο {ους ἰηίδγγοσας 

Α. Ώυ οπιπίρυς αιια νἰάρπέις, οἱ φιμο ἱπίεριπις : 
40 Β. Γ96υ η] πιδ]ιις ηοτὶ. 

Α. Ἠεείιε φι/εμι ἀῑσίβ : 6Ρο ἀμίοπι ποπ τοσῖο ἱπιογγορατί. 
Β. Οιοιποᾶᾳ ΘεΡο ορογιαἱφοοι Ἰ 

Α. Χοη θ8ὶ π)β]υς φυἱάφωαπι Ώθα, πεφαο θμίηι οοπιραγσί0;. 
Απποῦ Οἱ ἰά Ιᾳιεί) Β. Ρτο[εοιο Ιἰφιεί. 

15 Α. Έτρο ἀοοιυίί [ΟΓ84ῃ 4µῶγειο, φιίά δἷε πιακίπη τη Ἰ 
Β. δὶο εγθἀο. 

Α. Ἑι ἠου ἀῑοδίας οχ οοπηραΓα({οηθ. 
Β. Νοη οΓ68ὐὀο. Οιοπιυάο ἀὶσία ) 

Α. ΝΙΙ πιαχίαπῃ οί ἰπίος 68, ηυῶ ηοἩ βπυί εαφάδη παίυγα : .. 
20 Ώου αμίοιη οί θἱμιὶ]ο Πα!ΗΓα Ἱ 

Ρ. ΝΙΙ. Α. ΑΙἰοᾳυΐη Όοιιφ ἀίσθτοίιγ. 
Β. Ῥτοιί ἀἰχειῖφ, αφθεπίίας, 

Α. Ομἱά 46η ος οιηπίριδ οδἱ 4ποά οοπιρᾶγασὶ ποΟη ρονςἰιῖ Β. Όοιις. 
Πια ἀἰοεπιαςδ. υἱ νἰοίωγ. 

2ὺ Α. δεὰ φ]ἁ Ἱ ΑΠΠΟΠ αιἰοταπάμς, οί αιἱάσπι φοἱαβ, ουπηί η λίαγ.ρ ] 
Β 9ο] αἀογληήνβ, γοοίο ἀἱοίς, | : 

Α. θεά 4η αἀογαμάμαι αἰπιι] οἱ ἱη]αγία αἰηιίά αΠοϊεβάσαιτ, 
Β. (Λιιοπιοἆο που πιἰβεοπάα ππὶςυευίπας Ἰ 

Α. (ομδ]άθγθηιάθ θΗἱ1) 9ἳ 15] αμά δι λοπογεπι αΠογαὲ, 
Ἠ]ηϊπιο γοτο ἱπ]αγίαπῃ; 

ἱ ΠΟΠ θάείι ροτἰου]αιη ρογ]αεἰ1, : 
Τυπο ΠοΠοΓεΠΠ οἱ ουἱέυπι ἀδ[ογοι. 

γουδίυπη οδὲ, νοἰιεί ἑπίυς αυἱάαπι μιεάίαίου, 
Ναπι πιράἰαίου οαἰ. | 

ΧΧΙΥ. 14 Σοι. Ἱια Οοηῦο[. Εάῑἰ. µοι. Καὶ γὰρ μεσίτης. .... 
2ἱ Λεγέσθω. ΑΙῆεν ἐρί(κγ εεί Ιδφμεπάκ! ήε Όεο. ζεπιήμος ᾖ1οῬ γογθἰοιίο δαρρεάἰιανί οοἆ. (οἱ ο]. 

ΒΗΙ., φᾳαοά νοερογαπι ἱμιεγργθίαι{ουἱ γερυριιαί. Ὀδδυαπί ἱη εἀ1εῖφ. --- Ὑεικίουιί πιεγίοε δαρρἑετι- 
3] Κα τι. ΕΟΓΦ4Π ἐστι. ιο. 'νις, οογγοοίἶς φμλέπος γεγοίθως φἱρυζοΓίΏψς, νεο” 
4 Οὕτως ἄν. δἱο Οοἵβί. ΕάΙι. οὕτω γὰρ ἄν. ποι οἱ οἱ υαθδά αι αΐδ 4ο6 λα]]οίς ἀῑθεακίωας. 
ὦ Ὡς τις μεσίτης ἀσφαλᾗς καλούμενος, Ολη λ0. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Α. Η!9. οοἱθοίίδηίί {ιν νδἰἶπι γἐδροπἆθαβ. Β Α. Ναϊυνα φΠΟΓ 1Η 4ἱδραρ αδί, μἰἰ μηχίηχυπι. 

ον τν β ο, .. οι οβι Ἰοᾳμοπάιμη ἆς ϱ : . ΝΙ. Α. Λος ἱπίιτ ο ο. 
ον ἡπήπώκως κ ὑλλκς ἁ ος θιωὰ Β, Ῥνουαὺο αλά φα]ά ἀῑχοτῖς. 

Α. Ου) οοπρααΓὶ πυη Ροίθεςὶ δοΐαπι» Β. Ὀειβ. 
Όι νίς, ἰοιαδημς οἷο θΗἱιη. 

Α. ΑΙΠΟΠ ο0ἱδπάιις 5οἱ9 οί 10 οπηπίθυς 

Α. Εἰ ηιι ν]ἀρηίας, οράἰι οἱ νίδιφ φιεχι. 
Β. Μα]ιθ Τομαμίο πὶὶ τους. 

Α. Ποεῖο φιλάσπι ἐὰ : ος Ώθηθ Δβί 6µο οοἱθοῖίος. Ρ. δηµ6 οοἰθπάμς 6ο] οί. 
β. Ουἱάναι ειρο ἀθουίε Α. ῥίπα]πο οµ]ίυ ἀἱρηιις εἰ ο. εδὶ θἶνη μὴ} 

: ιο . ὶ Β. Ιπιπιὶδία (Ηἱ5ΗΦ1 απίσεεαί 
ο ο ο Α. (οηφίἀθγθηιας πογοιίς 8 ἀθοις [ογαΐ, 

: : : Νο (µγρε ρτοδιπι : 
Α. Ε9Γ8 6ΓΚΟ ἀεοιί φ0γετό, αιι]ἁ οί πιαχίηαη” ἜΕπαί ρετίοίμηι πἱ [ογεί ρεγ]ιγή, 

Β. 8ο 1ρ8θ οκοο. | | Ι,αιι» ἡείο ἰπορδεί 6ἱ ἀεείε ; 
Α. Ας οοπιραγαπάἰ ἀῑοίίαγ (αοηι1θ Ώου πιοάο.  Γἱ5 ὈοσαΤεΙΥ «ἐφιιεείοτ µί ἴεπαα, 

Β. Ελιά ογθἀο; ᾳ πο αἱδ, εχρίἰσα. ἴαιιηκε οἱ εεφιόεί6Γ. 
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ὃ Νῦν δὲ σχόπει µοι τὸ πρᾶγμα χαὶ ποῖ φέρει. 
Β. Σχεδὸν μὲν οἶδα, πλὴν λέγε. 

Α. Ζητῷῶ τιν᾽ εἰχὼ τοῦ λόγου σαφεστάτην. 

Ε. Τίς δ᾽ ἂν γένοιτο ; 

Α. Πέτραν τιν εἶδες ἐκ λόφου κινουµένην; 
40 Β. Καὶ πολλάκις γε᾽ πῶς γὰρ οὗ : 

Α. Ῥοΐζῳ τε πολλῷ σφενδονηµένην χάτω; 
Β. Πολλῷ φόδῳ τε, 

Α. Ἡ χαὶ τόδ εἶδες ῥᾳδίως ἱσταμέντν;, 
Β. Εἰ µή τις ἄλλος, οὑκ ἐγώ. 

40 Λὐτὴν γὰρ ὠθοῦσ' ἡ πέτρα, κρείττων χερός. 
Α. Λέγεις ἁληθη, 

Ίὸ δ᾽ αὑτὸ πάσχω, χᾶν ἐγὼ κατατρἐχω. 
Ῥοΐσος φέρει µε πρὸς Βίαν " 

5Ε(ΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΛΑΙ/Α. 

Α Μένειν δ ἀπαρχῆς κἀὰμὲ ῥᾷστον καὶ λίθον, 
ὁ0 Β. 'Ῥᾷστον τί δ᾽ οὐκ ἔχει; 

Α. Τούτῳ χαχὸν μέν ἐστι καὶ πᾶν προσφερὲς, 
Μάλιστα δ᾽ ὄρχος, οἶομαι, 

Τὸ πῶς δ', ἄχουσον. Ἡλονὴ τῷ πράγματι 

Πολλὴ πρόσεστιν. 

δὅ Εἶτ) ἂν τύχῃ τις εἰς συμπάθειαν πεσὼν, 
Τἰἱ γίνετ ; οὐκ ἀνείργεται, 

Ἔως ἂν ἕλθῃη πρὸς χατάκρτμνον βάθος. 
Β. Λέγεις τί χρηµνόν; 

Α. Κρημνῶν µἐγιστός ἐστιν ἡ ψευδορχία. 
60 Β. Τὸ πῶς, μάθοιμ’ ἂν ἡδέως. 

Πολλοὶ γὰρ οὐδ' ἴσασι πῶς ἐστι χαχὀν. 
Ἔστι δὲ δὴ πῶς ; 

ὅὅ Νμπο Αὐίθιη Πη]]ὶ Γή) ορηδἰάθγα, θἱ 41ο [ουαί. 
Β. Εετο ἱπιε]]σο, 96 (αιηση ἀὶς. 

Α. Οὐ:9Γ0 πἰ(ἱἀἰβδίιπαπι αἱίφμααι θογπηοπἰς ἱπιαβίπθηι. 
Β. Οιιῶηαπι αὐἱοπι ος]! [ία Ἱ 

Α. Ρεϊταπι ν]ά]αιὶ αἰἰᾳιιαπάο οκ Ιλοπίθ γαυμίθηι Ἱ 
40 Β. Λο ειορο ἰά αμἱάδιῃ. Οἱ Πποῦ οπίι ὃ 

Α. ΑΟ ΠΙᾶΡΠΟ Ἱπιρείιι αἆ ἵπτα, ιιαςὶ (υπάα το: αἴαπι Ἱ 
Β. Ει ου1η ΠἹΑΡΠΟ µΟΠΙΟΤΘ. 

Α. Ναπι αἱἰηααπάο ἱρδαπι ν]ά]φεί [αοῖ]ο ος} 
Ρ. ΝΙ6ὶ φυἱ9 αἰίυβ ν]ἀεείι, 6ϱο ποη νἱάἰ. 

2ὺ Ῥθἱρβληι οπίπι ηρθ]ίδιις Ροίξα [ονείου θδί πιαια. 
Α. Ποδοίο ἀὶοίς. 

ἱάδπι πὶΏὶ ἀοσἷαίί, οἵἶπι κά ἱπ[ορίορα 6υττο: 
ΒΠογὶ πιὸ ἱππροίιις νἰοἱεπίο;. 

Μαποεγο ἀιιίοιι αὺ {ηνίο, δἱ (19, οἱ Ἱαρίάσπι, γος [αοἰ]]ίπια. 
σ0 Β. Ουἱά Πίο ἁιίοπι που Γαοἱήπλτιῃ } 

Α. Ἠι]ο Ἱπιαρὶηϊ πηΣ]άπ ϱΠΊηθ Ρεγςἰηιἰ]ο, 
Ριφοίρυο νοτο ]β]ηγαιάσίη, ιἱ παἰ γἱάοίις. 

Οποπιοάυ ἰδίιιά, αιιάἰ. {ηοβἱ ἡὶο τοὶ 
Μι]ίαπι νοἱυρία(ἰς. . 

ὧὸ Ποϊμάο οἱ αυἱφ ὑπ οοηδιδευῃδιη Ἱπε]ορίε, 
οιἱἆ Πἱ1 που οομεοίαν, 

Βοπεο ἰπ ρτοµπάωπῃ ρυγρίίοπι ρογνοποΓί!. 
Β. Οι ἀῑ είν ριγρίέειι 

Α. σρἱΙη ΙΙαχΊπιις οδἰ ρογ]ηγίυ]η. 
60 Β. Οιοπιοίο ἰἀ ἤαε, Ιωοπίογ «ἰάίοσγίπι. 

Μυ]εί θΗη Πο ποτπἰ φυἱάέπι αιοιποάο {ὁ δῖέ πια]ιιπ). 
Οµ0ηαΠ δὐίοι πιοάο ΠΙίμΠ] ου) 

56 Λέγε. Ιία Ἱοροπάνπ νἰάδίας. [ω οάτι. αὐἱριδ- 
ἆαπι λέχεις, η α]ῑί ἀεεςί. 

41] Τὸ δ αὐτὸ πάσχω, κἂν ἐγὼ κατατρέχω. δἱ6ο 
(ωἱ5Ι. Εἱποϊ τη νειυδὶοιη{ η δι ἀρθὶάδγαίιγ. 

49 Μέ. ία ΟοιπΏς[. ΕΚΕ. σέ. 
52 Μά.Ίιστα, θ6ἱο. Μαϊ 1056 γοΓδΗ5 ἀῑνῖσορ ργᾶ- 

ρευαηί οά1ί, 4ος θέουίΐ δέ Ἱπραμίε Ὀοπθἰοιληί. 
Εὺς αἆ ογάποπι νογυπι γθάυχ]ΏιιΒ αιηέδιιάο ἰ6- 

οιἴοηθπι (46ἱ114Ώ8ΙΩ πρόσεστιν. Μυ]ιίφ ἱηδιιρογ ρου» 
επι γεγδὶθ πιδίγῖοᾶ {υπ αιιυαά θοΗΡυΗ, (1 αιιοπά 
ἐγρορταρΙιος ἐμ]ῃ φιιοδά νογδυ αι 4ἰνἰδιομ ο, ᾳυ9 
οημία οοιτυχίηιις ἰέα1ς ἀῑδί]ποία. (λΙωλυ. 

ϱᾷ Πρόσεστιν». Ἱία (οἱς]. Μάἱί. ἐστιν. 
δό Εἰς συμπάθεια». Οἱ α[εοίμπι ἱπάμετῖί φκαάαη: 

λθορκεἰά(παο. Συνήθειαν, εοπειειιάἶμο. 
υ0 ᾿Αγείργεται. Ίὰ (ο9ἱδ]. Εάῑ{. ἀπείργεται. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νιιπο 81η ἰδία 4110ΠΑΙΩ τος [ογαί, 4μῶςο, τἰάο. 
Σ4ΙΠ Ρ6ΠΘ Ι086Ο. Α. ὧθι ἰαι]θι 

υΓΠΙοπἰθ αἰἰιη]ά ροδιµ]ο οχοπιρἰπῃ εἰ. 
Ρ. Οιοάπαιη δἷι Γιά Ἱ 

Α. ΒοίΓατῃ οαἀθδμίθΙΠ Ιπομίς νἰάϊφι] θιλ]έο Ἱ 
Ρ. Εαο Ἰδία νἱάὶ, ηθς 6ου]. 

Α. Οιαπία Τµέη» αά ἴπια υουέμγ ἐπιρεία { 
Β. Οιαπίο εἰ (ΓΕΙΝΟΤΕ’ 

Α. Λη [αςἷ]θ (υ 96 θἱ5ίθΓθ γίδα οι Η0ἱ 7 
Β. ΜΙΠἰ ΠΟ : 4η αΗ1 Ποβοίο͵, 

Ναι Ροίγὰ 9656 οοΠΕΙΙΔΗ8, γἱηοἰί Ἱπαπυπ, 
Α. Τι Όεγα ἀῑείε : 

Εις εἰ πιΒέ αεεἰάεγε; αά ἴπια οπι [6ΥοΥ, 
Κα εἰ[ίοτ αὐτίρὶι ἱππρείκ». 

Β Εαοῖ]ο αἱ ΠΙαπογθ ργἱίὮ εΓαἰ ΠΙε(6 οἱ ΡρείΓα]ο 
ΒΡ. Ρετ[αςἰὶθ 68η9. ” ... 

Α. Ηιῖο ουποία ροιγῷ ρογία οὕἵΏ δἱηί οΡΠΙΠΑ, 
Τιπι ηιακίπιε ΛΟΓΕΙΕ, μί ριίο. 

Οι βαι Λος, αιάὶ. ΟεΤίε ἡμῖε ἐπεεί γεῖ 
6 αι. 4ῑς υοίωρία». 

Αἱ οοιιαἰ υἱ ννογοο αμἱρρίαπα αδφιογ]έ, αω]ά ηίπο 
Οοπυρίε Ἱ αιμα {αι δἰδιίέας, 

Ουοςά ἱω ρτο[υπόμπ ρωγμ]έειι ΡΓΦςεῃ6 1μλί. 
Β. Ομἱ5 ριγµεθ Ἰίο θςί Ἱ 

Α. Νοη ϱᾳυγρ88 υἱἱμθ Πια]ος ορί ροηυΓίο. 
Β. Ιἆ εεἶτε φυἱἀ 9ἳὲ, πι ρίαεεί. 

Πρτοις μπαἰΗ) παίη φυαἰο ἱι, πιμ]ίοῬ [αἱεί, 
Που εΓβο ραµάο, 
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Α Λ. Τὸ μὴ φυλάσσειν δ., εἰπέ µοι, τί σοι δοχεῖ ; 

Β. "Αρνησις, οἶμαι. 

Α. ΄Λρνησις οὖν πέφυκεν ἡ φευδορχία. 
80 Β. υὺχ ἔστιν ἄλλως οὐδαμῆ. 

Α. ΑἈρνήσεως δὲ τί χεῖρον ἄρ᾽ εἰπεῖν ἔχεις; 
Β. Οὐχ ἔστιν εὑρεῖν. 

Α. Πάντων ἄρ᾽ ἑατὶ χεῖρον ἡ φενδορχία, 
Ὡς γοῦν δέδειχται χαὶ μαχρῷ. 

8ὺ Β. Πῶς οὖν φύγωμεν; Α. Τὸν τρόπον κτησώµεθα 
Πιστόν. Β. Μέγ εἶπας. 

Α. Ὄρχου γὰρ ἥττον χρεία τοῖς εὐγνώμοσιν. 
Β. ττον γὰρ οἶμαι οὐδαμῶς. 

Α. Αλλ ὁ τρόπος χαθίστατ᾽ ἀντὶ μάρτυρος. 
90 Β. Ἔχει γὰρ οὕτως. 

Ἵδ ΑΛ. Φυλάσσετ᾽ εὐορχοῦντι, λύεται δὲ μὴ, Α. Τί πλεῖόν ἐστι τοῖς πολυόρχοις, εἰπέ µοι ; 

σον ἐφ᾽ ἡμῖν. Β. Εὖ λέγεις. Β. Γέλως. Τί δ' ἄλλο προστίθεις ; 
Α. ΛΠΠΟΠ Α3Ρ8 Ρ6υ 8ύαπι ἱροίμα αμ 

δυγανίι αἲἱ μι ατα δαρἱυφ. ω 
ο αυλή Ἱρυγ Ώυη ἱ ἱ ἱ να. αἰοίδιας, ὁ η πιθυῖ, πο αα]ά αἀπιέέους πια!], 

Μοεάϊαπι Ιπιεγροδυὶι ραἱμίοιυ, 
41η 1ρβίιις γ]ἀο[ίοοι, | 

Όϊ ροτοαί, αἱ (αἶδυπι ἀἰχίοφο ἱηγομίδίας, 
70 Ρ. Φἱο π]πὶ νἰἀείας. 

Α. Ἠου ἰβίευγ οοηδἰάθγα, δἳ 4υβηάο ρο; Όουπι {1:6β. 
Β. Οµααἱο [ἱαά ο8έ, υἱ ἱπιθί[ίραιῃ ὓ 

Α. Μεάἰαίοτεπι ροφαἷφιῖ Ώδιτη Πάοἱ (αιο. 
Β. ΜθΔἱαίοτδίη 88409. Ουἱἆ θηἱηι αἰἰμά ) 

7δ Α. Ῥεγναξυγ τοςίθ ᾖυγαρῖ; βοἰνίησ. δἱ πος γουίς, 
Οὐαηίσι η ηοὈίφ οι. Β. Ἠοθοιο ἀῑοὶίς. 

Α. ὧθάὰ πο 86Γν16, ἄἷς πια, αιι]ά ε1δἱ νἰάδιιν Ἰ 
Β. Νδροίίοποω 9956 ατ)ἰίτος. 

Α. μες εγρο δεί ρεη]υσίυπη. 
50 5. ΝΙΗΙ αἰ]υά ργο[θοίο δεί. | 

Α. ΝεβαϊΙίοπε αυΐεπι φἰά Ρρε]υ8 ἀΐσετο ᾳεαΡ 
Β. Παυὰ οφυἱάθπ ἱηγοπίο. 

Β. Ώος οςί ἱρίίμγ οπιπίαπι ρθαρίπια, ρογ]αρίαιη, 
Όι ρἱυρίθυς ἀσπιοπβίταίυπῃ ϱςὲ. 

δὺ Β. Οιοιποάο εγρο ἴ]ιά {αρίαπιυς ΤΑ. Μογες αρίος 4 υεδιις 
Λά [βοἱεπάαπι βάεπι. Β. ΜΑΡπιυπι ἀῑοίς. . 

Α. Μίπιθ οηἱιη ορυΦ οδί ]Γο]αγΑΠάο γἱγὶφ ργοῬίφ. 
Ρ. Μίπυς ιά Ἰάδπι ἱρ99 ρυίο, 46 ΠΙΠίυΙ6, 

Α δες ΙΟΓΘΒ (ορ Ιοςο οοηβἰδυηῖ. 
90 Β. Ρίο οηίπῃ 66 6 Ἠαῦθι. 

Α. Εοφυοά ἱυετυπῃ ἠὶς ααἱ 8αρο ᾖιγαηί ) Ρἱο ελ. 
Β. Ἠΐϊοις. Ουἱά αἰῑυά αά]ίοἱθ ἳ 

Α. Οὐ τὴν ἑαυτοῦ πολλάχις σωτηρίαν 
Ὁμώμοχέτις; Β. Καὶ µάλα. 

05 Α. Τί οὖν; Δέδοιχε µή τι τῶν χαχῶν δράσας, 
Τὶ χαὶ χαχωθῇ 

Ἡέσην τέως τέθειχε τὴν σωτηρίαν, 
Τὴν αὐτὸς αὑτοῦ δηλαδη, 

στ) ἐξολέσθαι, εἰ τύχοι ψευδή λέγων. 

10 8. Οὕτω δοχεῖ µοι. 

Α. Τοῦτ' οὖν λογίζου, χἂν Θεόν ποτ ὀμνύσῃς. 
Β. Τὸ ποῖον, ὡς ἂν εἰδῶ ; 

Α. Μέσον τέθειχας τὸν θεὸν τῆς πίστεως. 

Β. Μέσον , τί δ ἄλλο; 

67 Τέως. ἵνα πρῬ. Εάῑι. θεῷ. 
Τὰ Ἂν εἰδῶ. (Οαμάίσατο νἰάείαρ πιδίγπ, ἀεί- 

οἵυμίθ μπο ρεάο, ηἰςὶ ἵη γογΏο εἰδῶ 4ῑο βαπί ϱΥ/1α059 
εχ ἀποῦιθ ρτίπιις Ποτγίφ εἴ. Ολιλ0. 

75 Λύεται δὲ µή. Βυῦαιά. εὐορχοῦντι. 
Ἴ9 Πέφυκεν. Οοἶαί. πἐφηνεν. 
50 Β. Οὐκ ἔστιν ἅ 1Ίως οὐδαμῆ. 
Α. Αργήσεως δὲ τί χεῖρον ἄρ ᾿ εἰπεῖν ἔχεις; 

Β. Οὐκ ἔστιν εὑρεῖ». 
Α. Πάντων ἄρ' ἐστὶ χεῖρον ἡ γευδορκία. 
Ουαίμος ἰδεὶ νουδὶουί ἵη εάἰε. ἀρείάργαὑαπιίυς. Ὡς 

εοἆ. (οἱ8[. ἀθεοτίριί δυπί. --- Ὑειδίρας 6χργεδσυφ 
{οἱ ἀἰθηχίπιιθ. ΟΙ ι λῦ. 

9{ Εἰπέ µοι. ία (οἱδί. ἢ εΗ1ε. ἀθεςὶ µοι. 
93 Γόλ]ως, εἴο. ἴ9ίο γογβ]οι]ιι9 ἀοθςί ἵπ Οοἱς|. 

ΜΕΤΗΙΕΛ ΥΕΒΡΙΟ. 
Α. ΛΗΠΟΠ ααπίοπι ρος θα Άπι φΙἱδη 12! (ΓοηΙεῃς 

Σωτανίι ὃ Β. ἐειιὰ φυἱθ µποροί Ἱ 
ἆ Ου]ά ετροῖ πιθιμὶί πο αιἱά αἀπιίέίοης πια], 

Ραἱἰαίαν ελ Ἰ 
Μειέαπι α/μίοπα Βἰαἱπ]έ ἱπίος ου ϱἱ ΏδιῃΠί. 

ΘΗΣΙΗ θαἱυἱθι φοἱ]ἰουί : 

Όι ρεγεαί {ρ5ο, [αἱκα οἱ νοιυα οΠεγαι. 
ολ οἷο μηἱ νἰάσίαν, 

4. Ἠου 6Γβο τδρυία, οἱ Ώδυπῃ ]άτος 4ποφιο, 
Β. Εχκροιθ φιἰάπαπι ηος, αἱ δοἱαιη. 

ΑΛ. Εἰάοὶ Άμπε, ροίο φιίἱ τρως: αἰίο, ἱμίογοοίαθ. 
Β. ἱρουπι ρτο[ες(ω. 

Δ. ΒεγναίΗγ 6ΓβΟ νθγα ]γοη!ῖ : 8ού5, 
5ἱ [αδα, Β. Πδοίο (α φμἱάσπι, 

Β Α. ΑΛί που (αεγὶ, φααἱθ ἔὰ οτίπιθη ρυίαβῇ 
ΓΡ. Νεραίίοποπη, 

Α. Νεραί 6ΓΡΟ0 ΦΙΠΙΠΙΗΤΩ, [αἱδα αυἱ Ἰαταί, Όθυπη. 
Β. (ετγίε πεφαυϊ[. Α. Αἱ (ἱθὶ 

Νεφαίἰοπε Ρέ]ι5 εινε ομίά Ροίδει } 
Β. ΝΙΙ, ογεάο, Ρε]με. | 

Α. [εν ΕΓΦο Ρεεείπια οηιπίμπι δεί ρεγ]γίνπε, 
Όι ται ρτούσίυὴι οδὶ ριγίθις. 

Β. Ειβα εΓΡο (181 ϱὐ 8 μια]12 Α. Μοτος ργοὺἱ. 
Β. ΜαΦΠΜμιημε ἀῑεῖς. 

..Α. Ποιςο πιίπαδ οµι8 ἐδί οηίπ ργουῖο νἱσῖς. 
Β. Μίμηδ; Ίπιπιο ρίαῃφ ου οΡιΙ9. 

Α. ΜοΓεν Ιοπθδίΐ (μηο Ιου] {ος ἔθΠθηι. 
Β. 5ἱο ᾳι4ρρο γος ο8ἰ. 

Α. Ουἱάμαπι [1] {γωσέιβ, 826ρο φιἱ Ίυγαξ, τοίοι 2 
Β. Βἰδυιμ. θυἱά αἰίυά ἱμδρου ᾖ 
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Α Νηδ᾽ ἂν λέγωσιν οὖν τι χαὶ πιστὸν, δοχεῖν, ΑΑ. Τὸ γοῦν ἀεὶ, χαὶ µείδω, καὶ παντὸς πέρι, 

Β. Κἀμοί γ) ἀρέσχει, Ὄρχους πληθύνειν, φεῦγέ µοι. 

96 Α. Φρ) οὖν, ἐμοὶ πείσθητι. Β. Καὶ μάλιστα μὲν, Ὦ- Πότ' οὖν, τίνας τε, χαὶ τίνων δίδως χάριν ; 
Α. Τοῖς τοῦ λογισμοῦ φαρμάχοις ο 110 Α. Οὔσης ἀνάγκης. 

Πᾶσαν κάτασχε τὴν νόσον. Πολλοὶ δὲ δὴ εν ο. αν ο παρα ανθθννων των ἴσμεν ἡμεῖς Ἐλευθερώσων δᾗ τινας. 

Β. Χρηστόν Υε. Α. Ἡ σεαυτὸν αἰσχρᾶς αἰτίας Καὶ µειζόνων ἐχράτησαν ἢ βούλομαι. Ἐλευθερῶν γε 

100 Β. Τίνων λέγεις δῇ µειζόνων ; {15 Ὄρχος δὲ µή σοι χρημάτων κέρδος φἑροι. 
Α. θυμοῦ, φθόνου τε, πλησμονῆς, τῶν πλησμονῆς. Λίαν γὰρ αἰσχρὸν φαίνεται. 

Β. Πῶς ταῦτα µείζω; Β. Λίαν. Α. Πρόχειρον ἐγκαλεῖν ψευδορχίαν 

Α. Ηλείων ὄρεξις. Ὃν δ᾽ ὄρεξις ἕντονος, Τούτων τέ μᾶλλον ; 
Μείζων χάθεξις. Β. Πᾶς λόγος. Ηλείους χαχοὶ Υάρ εἰσιν εἰς τὰ χρήματα. 

120 Β. Πλείους ' τίς οὗ συνθήσεται ; 

Α. Καὶ τοῖς σοφισταῖς τοῦτ) ἐδογματίζετο. 

ΒΡ. Τί οὖν μἐγ ἡμῖν; 

1050 Εἰ δ' οὗ καθεχτὴν τὴν νόσον τέως ἔχεις, 
Τί δεῖ γενέσθαι ; 

Α. Όι εἰἰαπιςὶ αἰἰηυ]ά νοτὶ ἀΐσαηι, ἀΐοσγο πο γἱδαμίμς. 
Ρ. ΜΙή φΎυοᾳ1ς Ἱίὰ Ρίαςος. 

ὃ Α. Α6ε ἱρίίαν, ο5δήμσγε πΒἰ. Β. Αο Πυεπί]ρβίιηο αμἱάθην. 
Α. Βδίίοηις πιοἱςαπιθηιῖς 

ΜοιμιΙη οπἹηθΠΙ ΘΟΠΙΡΓΙΠΙΘ. Μι αμίθΠι 
Θιιοβ πονἰ, 

Ειδη ΠΙβΙοΓα (ν](]4) (απ πιπΠο νοἱο. γἱσσγιπι. 
100 Β. Ου 41 πια]ογα ἀῑσίςῖ 

Α. Ίγαυ, Ηηγίά]άπι, ϱυ]αιη. οἱ ϱὐ ος ριι]α, 
Β. Οιοπιοάο Ἠφο Πια]υγα Ἱ ἳ 

Α. Ὑοιιδιπθη!ίος Ποτμπι αρ. Μίας. Οµογυ1 αμίοιπ γολοπιοης ορροίέαφ, 
Εα ἀϊΠίοί[ιις Γοριἰιηθτθ. Β. (Οθηία 696. 

105 500-501 δὲ δἱ 1μοἱ)ο Ἰασίεπας ἱηδαπαδίί Ἰά0ογας, 
Οι βοἰθια η 

Α. Ῥθπιρογ, εἳ νειοπιεηίίς. οἱ ἆθ το αιια]έῤοι 
(αγεας 15]1Γά 1) πλ ἠρ]ίσατο, 

Ρ. Ουαμάομβπη 6Υᾷ0, οἳ φιιαίς, οἱ (1αἱΏ οὗ οδ!δ4πι, οοποθάἰς {αδ]ήγληάμιη ἳ 
1810 Α. Ὀυί αἀθθὶ ηθοθβεἰ(28. 

Ρ. δίί 98π6: δε οι Ποοθδδίία8, αἀάθ. Α. Ὀϊ ρεγίου[ῖς 
Γ1υεγ98 αἰίαιιδπη. 

Ρ. Ορίίππι {4 ϱαπο. Α. Ἡεί υἱ ἐ6 ἱρουπ (ατρί ογἰπιίηθ 
Εχςοἱνας. 

115 ο πο Ηὐἱ ος ]ηγε]ιγαπάο Ρουπία ἱογυϊη αοσθἀαἰ. 
4 ειίπ νἱάρίατ αἀιπού σι µιτρο. 

Β. Αἀμιοάυπι. Α. Λὸ ργος]ῖνο ὡδί ρογ]υγίί ασοιδατὶ 
Ιδίον ρΓεςοΓ(]η). 

Ριυτος δηῖπι δέ Ππιπ]{ οβίιδα ρεουπία. 
420 Ε. ΡΙιγοῬ 84Π6. Οι που αβθεριίαίς Ἱ 

Α. Λίαιιο ἰὰ ορυἱςίι αλα ὐαηξ. 
Ρ. Οιἱά ἱμ]ιν πιαρηί ἃ αιορίφ 3 

{01 Π.ησµονῆς, τῶν π.Ίησμονῆς. Οοἱδί. πλη- ρνυάποσίας. ΟΑΙιλῦ. 
αονῆς, τῶν πλησίον. 411 Τίνγος. (οἱκί. τίνων. 
ο νο. Οοἱαἰ. εὔτονος. 415 Σοι. Τι Οοἱδί. Εάῑί. µοι. 

407 Μείζω. (Οοἵθ]. µείζοσι. ο 117 Ἐγκαλεῖν. 0οἶφ]. ἐγχαλεῖσθαι. 
108 "Όρκους π.Ἰηθύνειν. (Οοἵβι. ὄρχοις πληθύ- 119 Κακοὶ γάρ. Τα Οοἱθ. ἴπ εἀἰ. ἀδεεί γάρ. 

νεσθαι. --- απ ἰτυπιιθ οᾶθιι ἀεΠποί εί, ουπι 490 Π.είους. ἰία (οἱδΙ. Ὀδεβί ἵπ οά!!. 
ΡΓίπια δγι]άωα πλη, αυ ἀευοτοί «986 ὑγονῖβ, Παἰο 

ΜΕΤΗΒΙΘΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Α. Ὀϊ νογα που οὕπῃ ἀῑσαί, Ιηνουῖαί Πάθη. ΒΑ. ΦΙ1Γ3Γ6 δα|έοπι Φ6πΊρεΓ αἱ βγαιιἀἰδείπ]θ, 

Β. ΜΙΝ αἷο νἰάείυς. Οιηπίαιο ἀε το, ἀϊβαρο. 
Β. Οιαπάο ἱρίιας ἠοτοί ῥγλίίαπη ποδἰς [αοἱς ᾖ 

Α. Του οὐ Π6ΟΘΒΒδΟ θβί. Α. Έτπο πιοπεπὶ ΡαΓυᾶ8. Β. Ῥογαμαηπι ᾖἱνομβ. 

Β. Οιιδμάο αἱ Πεσθδθθ θδί, ἁἀίεθ. Α. Ἐςχ ρογῖου]ἰν Α. Παι]οηίς ἱρ5ό Ριᾶγιηδοἱθ 

Οπιπίμο πιογβιΠ) οοπηργίηθ; ἃ πιυ]ῖς νἱτῖς, Μαρηῖς αἱ αἰ]ᾳυοῬ εχἰγαίνας ὃ 
Οι08 156 Πον!, Β. Βοείθ. Α. Υοἱ υἱ (6 οεἱη]μθ ἐχβο]γᾶς ργαν!, 

Μα]ογα 4ποηυθ δυηέ νἱοἱᾶ, (1/41 46 ᾳυο Ίοφυος. Τυπῃ Φπούα6 Ιἰσορέ. --- 
Β. ΜΑΙΟΓὰ 4ΗβΙΔΙΩ Μαη αἱς ὃ ας εισαι ο αἱ οᾶμδα πι : 

«η: : ' οἳ ἴπγρε αοἰ[ίεεί πἰπιϊ». 
Α. μ... μα μα, ϱἳ αμ μκκὲ ρκίᾳ. ο. Νε ον Ομΐς αµίεήι (ἀς [ιακά ρεγ)γίὰ 

. : . : Ργοπιρίε ατκαίκγ. | 

Α. Ουρίάο πια]ογ; 4υσς φις αγἀθηίες ομρίι, Ριυτοβ δμίπι θηί ἱπιρτουίὶ ἵπ Ρθουπίθ. 
ἰ]α.ὸ τοἰ]ποι αγοίο. Β. Πο ία οβι. Η. Νεπιο ἰά περαίῖ. 

(οπιρτίπιθγθ ΠΙΟΓΡΙΗΙΗ δἱ ἐλιμοῃ µοπάμπι ροῖς», Α. Εὐδπι 4 βορυἰδες (γαάἰίαπι ηος οἶἵπι Γωἱέ. 
Οἱ οδὲ Αροιά]η ὁ Β. Οκίά εγφο Φταπάς, οἱ µατες 2 
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Α. Οὐδὲν τὸ µιμεῖσθαι, εἰ δὲ χαὶ φαινοίµεθα 
Χείρους, τόδ αἰσχμὼν καὶ µάλα. 

130 Β. Ὄρχους δὲ δη μάλιστα φευχτέον τίνας ; 
Α. Εὔὐδηλόν ὃστι. - 

| Β. Πλὴν σοῦ Υ) ἀχούειν ἀσφαλές. Α. Τούτους λέγω 
"Ὅσοι γε φρικωδέστεροι. 

Β. Δέδοικας εἰπεῖν; Α. "Όσσοι ἂν μνήμην θεοῦ 

150 Ἔχουσιν ἁπλῶς. | 

8. Γραφῶν δὲ δὴ τί, καὶ πάθους, χαὶ προσφορᾶς; 

Α. Καὶ ταῦτ' ὁμοίως μυστικά. 

8. Ἡμῖν δὲ δῇ μάλιστα τῶν ἐγχωρίων; 
Λ. Καὶ δαχρύῳ Τε. 

105 Τὸ γὰρ σύνηθες χαὶ νόμος χαθίσταται. 
Πλην πἀνθ) ἁλωτὰ τῷ λόγῳ. 

Α Ρδ. Τιν) οὖν λέλοιπας ὄρχον; Α. Εΐθε µηδένα, 
Μὴ δ᾽ ἣν τις ἄλλος. 

Β. Εἰ μὴ γυναῖχα, τέχνα. τὴν σωτηρίαν, 

140 Ζωὴν, ἀπένθητον βίον. 

Α. ἎΑραὶ τάδ' ἐστν, ἀλλ ὅμως ὄρχος δοχεῖ. 

Β. Καὶ γὰρ δοχείτω 

Ταῦθ', οἵ τε χαὶ πληγέντες οὐχ ὁλώλαμεν " 
ἨΨυχῆς γὰρ οὕπω χἰνδυνος ’ 

140 Ἡν ἑδολέσθαι, παντελἠς ἐστι µόρος. 
Α. ὈΟρθῶς ἔχει σοι, 

Σοὶ δ' εἰς ἅπαντα, τῇ ζέσει τῆς χαρδίας, 

θεὸς, τράπεζα, φίλτατα, 

Σταυρὸς, Ὑυνὴ, τὸ θεῖον αἷμα, αἷμα σὺν, 
150 Γή, χαὶ θάλασσα, 

Ὁ πρῶτον ἠνεὖγχ) ἡ παχὴ προθυμία, 
Ἐῷ σῷ φθορεῖ χινούμενον ’ 

Α. ΝΙΠΙὶ 64πο πιαρη!, οἱ ϱ05 ἱπίδπιως, 9ο6ἆ αἱ νἱάσασιως 
Βεϊογίογος, οεἱι ἰά ιαερίφαίηιιη. 

135 Β. Οἱ/8Π) αὐέοπῃ ]ηγαβιθηία ηιασίπι (μρίεηύα Ἰ 
Α. Μαηἱ[οθία Το ερί. 

Ρ. θά ἰ8πι6η ος {6 αιάἰνο ἐπΐ1ς οσἰι. Α. ία ἀΐῑοο 
Οἱ ουπἱο ἠοτἱ]ήογα. 

8. ΒΠΑΤΙ8ΤΟ πιευὶς ] Α. Οαοίφαοί Ώδιπη 
150 Βἱηρ]ἱοἰέοτ πιθηιογδηἰ. 

Β. Οαἱὰ οἱ Βοπίρίυγας, απἲ ραβείοποΠη, δυί 94 ογἱθοίυπη Ἰ 
Α. Ῥυπί μο ραΓΙίΕΓ 4ΓΟΔΠΑ οἱ Πηγς!ἰσα. 

Β. ΑΙ πουὶς (/ἠγαπιεη!α) ἡπίεγ ργφείρυαφ Ιου οοηδυεἰυἀἰηεδ. 
Α. Ἐσι Ἱία, Ιάᾳυο ἀε[ῇου. 

150 Ναπι ορηδιεῖιάο οἱίαπῃ Ἱορία οὐείιιοίι Ίοουπι : 
τρά ἔ8πιθπ οπιπία Γγα(ἱοηθ γἱποί Ροβδυηῇ. 

Β. Οιοάμᾶπι 6υϱο ]αβ]γαπάσπι οοιιοθάὶςῖ Α Ὀιίπασι υαἱίμη 
Νδφιο αἰὶιά ΡγοΓθα5 οᾳ5οἰ. 

Β. Οι άπὶ ρος αχογεπῃ, β]ΐο, βα[υίΐαπι, 
110 γἱιηπι, ΡγοβροΓοθ δυθηιυς } 

Α. δυηί Ἠ9δυ ἱπιργδςβίίοηθθ. 98ά {πιθη ]αθ]ιγαηάμω γ]ἀεηίαγ. 
Β. Αο δαπο νἰάθληίιις (α1ἱ4. 

Πἱ9 εἰδὶ ἰαάπιων, ΏηΟη ἰβιμθη Ρ6ΓΙΠΙΠ8. 
Νοπάνμι απίπια ροτίου]πῃ, 

509-504 14ὔ Ουαπι φπἰάδιη ροτίτθ, Ροτ[εοίυς εθί Ιπίθηίιιδ. 
Α. Βουίο Ώφο εἱυἱ 96 αὐσθηί. 

ΤΙυὶ νετο αἆ οπιηία φις αοοἰἀαπὲ, αδίυ οογά5, 
Ώεις, Πποηδα, Το οὐλἈτὶδδῖπιᾶ, 

Οτυσχ, ἀχος, ἀῑνίπυς δαηριῖς, βαηρυίς [0μβ, 
Ι50 Τοστα οἱ πιαΓτο, 

Οἱ άφυἱά ρείαιυτη πιλῖα ομρίάίίας ργου!1ε, 
(οτταρίογο (μυ ἑμο]ίαηίο, αἀμίνθρίαγ, ' 

130 Εἰ δὲ καὶ. Ἱία Ἱερεπάπῃ. Ἰη δὰἰτ. ἀθθρί εἰ. 
429 "0σσοι ἄν. Εάἰι. τοὺς ὅσσοι, υπάὸ οἰαμάϊσαί 

νοῦσι6, οἱ ἀθίμάθ ἔχονυσ᾽ ΡΓο ἔχουσι. ΟλΗαυ. 

410 ᾽Απόνθητον. Ἠἱέαηι πιαγογὶς ετβετίεπε. 
4145 Οἵ τυ. ια Ἠαῦοι Οµἱδι. ουχ οἷός τε χαί. 

Εοιΐο Ιορεπάμπι {[ογεί οἷοις τε χαἰ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Α. Νἱἱ σταπάθ, εἰ ῥαγες; ἰοεμπι αἱ (επεῦἰπιλιε 
{ειἰ ΙΠΗΙπογεΠι εμτρί(εν. 

Β. Δι (αρογθ (άΟΦΗΔΙΗ ππαχίωηθ Ἀογυο οοπτνθηίί ὁ 
Α. Ἱά εβι αρρτίμιη. 

ὢ. Αιΐτο αἱ αὐς {6 ηΐμς. Α. Ηος ἱπιε]]ίσο, 
Οµ! (οιγίοτος οσριετὶς. 

Ρ. Τἴπιες Γε[ετγε} Α. ϱκοίφκοί αἰή Νωπιληέο 
«ΦΗΠΙΡΕέΤΕ ΠΟΠΙΕΛ. 

Β. Ουῖά δεβὶρία βαοξα, ραςδίο, αἰᾳθ οὐ]αέίυ 
Α. διυῃί 84Π6 θἱ ἰδία μιγδείσα. 

Β. 11Γ496 Ι8ΠΠςη Ὠο, ποῦ βριἀ, ΙΠΟΒ οδί [16- 
[4 1έης. 

Α. Ενι; Ιάᾳαθ ΡΙογο. 

(ο8 φαἱρρο Ιοπρις οὈίίπείι Ιορίς Ιουμπὶ. 
ΛΙ ταῖίο η] ποπ οβἱοἰε. 

Ν Β. Πογοιπι 6ΓΡο 4 θπιιαπη ἱαυεσὶς } Α. Νι]ία 
[νοίίμι : 

Νεο εχρίοί αἴπας. 
ΒΕ. Οιιά οἱ φα]υίεπι, [1105 δοσἶἱαπι οἱ ἐομί, 

γ]ιαπιαιις ᾗ1γ61η ῥγοδροΓαΠη Ἱ 
Α. δὶο ἠπρτδςβΡίδ, αδὶ Ἠαὴοί ἰά ἡοσοί ἰγριμη). 

Β. Ηλυοί, [αἱε υγ. 
ὧος ἰοίις ἱρ5θ βίΗι Ιἱσοί, ἵαπιθῃ Ἰαιιά ρογίἡς 

Μοηιί ρεγίοἰΗ! Ποπάιιπι θηίιη οςί : 
Οιἱπο 4 ὐ.πι αἱ ρεγάἰἀἰέ, πινος οσοἷάῖί 

Α. Ἱουίο ἰδιυι] πας. 
Λά ουπυίὰ 56 (υ [δογγίάμς ]άγς Όδυμπα 

Μειιδαι(ιθ, «ατα δἱ ΡίΡιιοΓὰ, 
(ιοσιη, Ώείαιθ διπριἰποη, οἱ δἰμιαὶ υμᾳ), 

Τεγγαη:, (οί μηυο, 
Ουἱάᾳυἱά Ινιάο ρορι]θης Ροή μπ) (ωἱ1ς, 

Αρίίαπιο Ρἵανο ἀφπιους, 
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Ὃς καὶ γλυχεῖαν τὴν νόσον ποιεῖ δοχεῖν, 
Ἂὴ τῆς ἀνοίας | 

155 ὍὭσπερ χέοι τε χρυσὸν ἐκ γλωσσαλχγίας. 
Β. Ἔχει γὰρ οὕτως, ὡς λέγεις. 

Λ. "Άλλα δ᾽ ἐπ᾿ ἄλλοις χύματ) ἐξεγείρεται, 
Θυμοῦ πνέοντος 

Ἴσως, ἴσως δὲ χρημάτων ἴσως πόθου" 

100 Πλεΐῖσται γάρ εἰσιν αἱ πάγαι. 

Οὐ τὸν χεθέντα δεινὸν ὄρχον οἴεται. 
5. Οὐκ οἴεται γάρ. 

Α. Τῷ δ' ἐμμένοντι, φεῦ τάλας! συμπνίγεται, 
Β. Ὥσπερ γραφεὺς εἶ τοῦ πάθους. 

105 Α. Πείθειν νομίζει τῷ ἀπειθεῖσθαι πλέον, 
Ἂν μὴ νοηθῇ. 

ΘΕΓΤΙΟ Η. ΡΟΕΔΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΙΛ. 

Α Τί δεῖ λόγων σοι πλειόνων, ἂν εἷς χρατῇ ; 

Β. Μόχθος περισσὸς δηλαδή. 

Α. Ὄρχων δὲ τί δεῖ πλειόνων, ἂν εἷς χρατῇ : 
170 Ρ. Οὐκ οἴομαί γε. 

Α. Τὸ πλῆθος οὖν γνώρισμα τῆς οὐ πίστεως. 
Β. Οὐκ ἔστιν ἄλλως, εὖ λέχεις. 

Α. Ἡ µηδόλως οὖν ὀμνύειν, ἣ εἴπου τινά. 
Β. Τοῦτ' ἣν ἄριστον. 

175 Α. Εἷς ἂν τρέπηται. καὶ τὸ πᾶν τραπήῄσεται. 
Β. Καλοῦ γε τοῦ σοφίσµατος ἱ 

Α. Εἴποι τίς ἂν, τὸ πλήθος ὡς πιστεύεται; 

Β. Νομίξεθ) οὕτως. 
Α. Ἡ χαὶ χόνιν συνθεὶς αὑ ποιεῖς χρυσίον ; 

160 Ε. Τίς δ' ἄλλος, ἡ τίς ἡ φύσις; 

Α. Ἐκ πλειόνων δὲ, τίς λόγος, ἀπιστουμένων 

Πίστιν γενέσθαι; 

Ομ] δίίαπι οβ]οίί, υἱ ἀι]οίβ πποτὺιιφ τἱάδαίιιν, 
Ο νοεαηίθιη | 

» {05 Οιιοςἱ αυΓΗΙΏ ϱχ 
Β. Ἱια νο τος Ἠαῦοαί, υἱ ἀἱοίς. 

Πηριι ργιτὶρίπο ρτοίυπύαἲ. 

Α. ΛΙΙἱ αιίείη ες α1ἱἱφ.βυοιί διαφ εχεἰίδηίας, 
ἵνα ερἰγαπἰο 

Εονβίέαπ, [ογβίίλη ροοιΠἰ 4ΠΙΟΓΘ : 
160 δυπί οιἱπῃ ρ]ατἱηιὶ Ἰ4ᾳυοἱ. 

-ᾱ δρα Μἡς νἰάεέν υδ]υταπάυπ) ατιοά ο({ια(ε. 
οι! 64Ππο6 νιοίμρ. 

Α. Φε αἩ ε0 φιιοά Ιηίά6 πληδί, δι προς! «υῇοσαίι!;. 
Β. γε]υὶ ριοίογ 65 Ἰα]υς πιογδ!. 

105 Α. Εἰάειη αἱ αἀμίυθτί ρυίαί, ουπ ἀεπορβίωγ Πασ]πις, 
οἱ ποη ἰπίε[ραίιις. 

Οιἰά ορυς δεί ρἰιείῖθιις ταοπίους, οἱ υπ νἰοργίι ὁ 
Β. 40ου ν]ἀε[ιοθί εωρετγαςθηθιΙ8. 

Α. Συγαππεπίῖς ηυἱό ρ]υγίθυς ορυς ἑρί, δἱ υπίπῃ γἰορει ὃ 
170 Β. Ηλιά εφυἱάειη ατυ]ίγῳς, 

Α. Μι]ιιμάο ἱρίς ιπάἰείαπι θ8ἰ βάθπι ἀοποραςί. 
Ρ. Νοη αΙἱί9Γ 66 Γον Ἰ1υαῖ, τοοίς ἀἱείς. 

Α. Τοἱ ἱρίίαγ οιηΠίΏο Πο; ]1Γ4γο, νοὶ θαἱίδπ Τ4ΓΟ. 
Β. 1 φαἱάεπι οβφεί ορίίπιυ, 

119 Α. Όπαπι αἱ νοἱδέιις (ή 1γιπθδηίπΙη), οπιηία γἱοἰδηίυ;. 
Β. 0 αρροδἰίαπι ΓΑΓΙΟΠΟΙΗ | . 

Α. Ἐυγιο αἱς ὀἀἰχδείί ποιά πί Πάσπι αά]μηρί. 
Β. δὶο εφυἱάεπι αεδἰγαπίρ. 

Α. Νυπφυίά ἔπ ρυίτεγοπι 6ΟΠΡΟΓεηΏς ΑΜΡΑ ο(ῇ είς 7 
180 Β. Οι9 νθτο αΐῃΦ, αῶνεο Πηδίυγὰ ᾗ 

Α. Οι τα!ίο 6966 ροϊοεί, υἱ οχ ρἱωγίρις, (υ ἤά6 εαγεηί, 
Ειάων οὐίηεαίυ: 7 

γαβίθ 46118, πο βα{ἱ9Φ ουΐ ϱΦΠΙΡΟΒ, αἷίφ ος α[ίἱφ η» 
ΓΜΙΕΠΜΑ ΘΥΟΠΗΜ. Οοπιθε[. ΒΙΙΙ. οιπίφι. (οἱδ]. το µή 
ο μών μοί. Ρίο [ορίε 1 ουνγ, Πεπίφκε εἰ γεπι τεείε «0- 
2Ιά6Υο. 

159 Τῷ σῷ «φθορεῖ. Οογγκρίοτε (μο9, ἰὰ εδ, ἀἱα- 
δοίο. 

1ὅ5 Χέοι τε. δὶς Ἱερεπάαπι γἱἀείαγ. Εάῑ. χω εἰ 
1ύ6 Αν μὴ νοηθῇ. δὶ πον ἐπιείαιαγ. θυμού ἱ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ 

Ὁ Οωπι 6δγπιο γ]ηείι σπι», 4η πι] ορυ,/ 
Ρ. [που Πίο Ιπαπίς οἱ ἱοεί. 

Α. Ἠογεις αἱ νίησαι απίους, ημίά ρ]υγίυυς 
Ορυ» οµι) Β. Ορ» μ]. 

Α. ογεί «τρο ρἰμτθν, πο; εί ετεάί ]μάΐσορηι. 
Β. Όι Ιοηιιεγίς {4 ϱε γος [ιὰἱχοι. 

Α. Ἠογοος γεὶ οπιπος ἱβίίυγ αμί πια]έο (ο, 
Εδ. Φαριεπίοτ {ειυά. 

Α. Όπυς οδάΔί παπι εἰ ἱγγίίας, οµρο(ή ολὀδῃί. 
Ρ. Μεείο αυἱάεπῃ (ω ἠἱρρυία». 

Α. Ηοτεῖς µαυκίυς, ἀίσεγία, πια!!{ο Λ4ες. 
Β. Ρίο ατυἡιταπίυς. 

Α. δυηπςΊοηο πιυ]ίο ρυῖνογο Πίο 4αγόΏ (1εἷς 
Β. Ναΐιμγα ΡΓΟΓΕΙΦ ος νοίαί. 

Α. Ες ρἱιγίνακῃα, ΟΙ Πω «1/82 θός, 
Εἰάδιη ουὐ ευ” , 

Βιἱσσπι τιἆστὶ αἱ Εἰδὶ πιοτρπι [6ἱ:, 
Ο ειο[ιάναίεπη ! 

Όι «ἳ Ιοφιαοἵ ρυέέετε αυγά [απάϊΐέοδ.. 
Β. ἵια εδἰ υἱ ἵρεο πυρίία». 

ΑΛ. ΕΙιείας, υρὶπάο ο ποτὶ δµγρυηί, Γμγεης 
οωπι ορἰγαί ἰγα, 

Σοἱ (ογίο 6Άνα ουπι τίς ρφουπ]α. 
Ροιπιυἑ παπι ουηί γε(ί. 

Οιἵεπι (ωιναῖι Ἱογο πι, ἑαπο οηίπι η1αά ἀασίί ρ:2Υοπι. 
Β. Νοη ἀισῖ οαμἱάθιι. 

Α. Φ9ἆ ουβοολίας, ροςίοΓγε Ώσπς οἱ ργεροστίἰ. 
Β. ΜοτΏ ροσίίας ρἰείιοτ ο. 

Α. Εἰδεπι ἀττοβλεὶ (υπς οἱ υἱ πιαρίς ρυί1:, 
σασι πεππο ογούἰί 
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Β. Οὐδεὶς, ἔμοι γε φαίνεται. Α. Παύσεις ποτὲ 

Πλούτου χαχίστου βέλτιον; 
48ύ Οὔχουν ὁμῇ τὰ πάντα. οὐδὲ πάντοτε, 
Ἔσθων, χυθεύων, 

Πλέων, ὁδεύων, δυστυχῶν, εὐημερῶν, 

Απεμπολῶν, τὶ κτώµενος, 

Χαίρων, στενάζων, ἓν φίλοις, ἓν συµπόταις, 

190 Ἐμῶν τὸν ὄρχον, 
Ὡς οἱ τροφῆς τε χαὶ ποτοῦ πεπλησμµένοι. ᾿ 

Β. Πολλῆς τὸ πρᾶγμα συμφορᾶς. 
Α. Ἁλλ’ οὐδὲ πάντων εἴνεχ᾽, ὡς ἁλώσιμος, 

Ἐπὰν κρατηθῇς 

195 Ἔργου, λόγου, σχιᾶς τε χαὶ τυραννίδος. 
Ώ. Ὡς γοῦν τὰ πολλὰ φαίνεται. 

5. αΒΕαΟΠΙ ΤΗΕΟΙ, 6λΗΜΙΝΟΝ 1ΙΡΕΗ 1. ΤΠΙΕΟΙ.ΟΕΟΙΟΑ. 

Α Α. Τὰ πάνθ᾽ ὐθρίξεις, χαὶ θεὸν χαὶ πράγµατα. 

εθ» 

Β. Πῶς δὴ τὰ πάντα; 

Α. Εἰς ἓν τὰ πάντα συντιθεὶς, οὐχ ὕὄντ) ἴσα. 

200 Σπάρτος τόδ᾽ ἐστὶν ἠνίας. 
ΤΙ δ᾽; οὐχὶ, φῄσεις, χαὶ θεός ποτ ὁμνύων 

Εὑρίσχεθ) ἡμῖν, 

Ὡς αἱ Γραφαὶ γοῦν; Ἡ τί χαὶ χρεῖσσον θεοῦ ; 
Β. Τὶ χρεῖσσον οὐχ εὑρίσχεται. - 

205 Α. Εἰ δ' οὔτι χρεῖσσον, οὐδ' ἂν ὀμνύοι ποτέ. 

Β. Πῶς οὖν λέγουσι; 
Α. Λέγειτι, τοῦτο δ᾽ ὄρχος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ. 

Β. Πῶς οὖν χαθ) ἑαυτοῦ λέγεται ; | 
Α. Πῶς: οὐδ' ἂν εἴη παντελῶς, εἰ φεύδεται» 

910 Β. Φρικτὸν λέγεις τι. 

Ρ. Να, οἱ πμ νἰάείην. Α. Ἠοήπααθςπο ἰαπάθιη α[ἱηυδπάο 
Μα]ας ἀῑνίίας, απο οί μνοίαςὃ 
“ου 155 Νο εερο τεὶ η πανίς }υραπίθηία 4δυΓΡΑΓΟ, τοὶ 6εηνρος, 
ἑΗ5, Ἰμάσπε, 

Νανίραης, Πο [αείρης, 5ἳ πια]ο ορββρεί!, αἱ Όθηο, 
Ὑεπάεῃς, αἰᾳπἰά αοηπίγθης, 

αππάεης, Ἰηβεπκόρῃς, Ἰπίον οἱ ε08, Ἰπίος οοητἰνα8, 
190 Ὑοπισις Παδ]α γαπόπηι 

Ὑο]μιῖ απἲ ονο οἱ ροῖα τορίἰσιῖ δπί. 
Β. Πο να]άς οπής, 

Α. Νεο νετο αυ μιςνίς ἆς οδδίθ (1198), απασὶ φαὶ τεας αροπάυς οἱν, 
ὦἱ νὶοίιι (μουγίς, 

105 κ λη εγπηυμῖθ, ἱπαῦταφυθ δἱ γ]ο]θη (εν. 
ο Β. Ορτίο νοἱυὶ ρἱδγμπιαιο Ποτὶ νἰἀείιιν. 
Α. Ἱη οπιηία ουμπιθ]ἰοδς 6 ἱη Ώδυιυ οἱ γ68 0Γθ64ἱ45. 

Β. θυοπιοἆάο Υοξο οπιηὶα 
Α. ἵη υπυΠῃ Οπιπὶ πδοίοης, (υαπιτίθ ποη βἰηί ουρία. 

900 Βραγίθα Ίο θβί, 80 Ρἰεχὰ που Ἠάβεπι. 
Ο,ἡἆ αιίθπι } Νοηπο, ἱηᾳυίος, οἱ Ὀδυπι βἰἰᾳυαηάρ 11Γ4586 

ἱηνδμίπυς) 
6ἱο Φοπίρίγα ἱταάυπι. Ουἱἆ αυίοπῃ Ώεο πηθ]τας Ἱ 

ΒΕ. "αυ ἆ φυἱάφυαπι πηε]ίας ἱηνορίέης. 
905 Α. δἱ αυίθιῃπ ποπ ορ φυἱάφ απ πιθἰἑ1θ, πυπφ μα άπι /ηγαῦ, 

Β. 0ιοπιοάο οτβο ἐταάνπί (δοηἱρίυγω Βδευπῃ /υγατο 1) 
Α. Οι αἰἰφὶά ἀῑείί, 4 {αγαπιεπίωπη οδὲ Ῥεὶ. 

Β. Οι ἱρῖιητ Ρος φο ἱρθυπῃ ]ωταγο ἀῑειίωσὸ 
Α. Οιἱ ) Όεις οιμπίπο Πο {ογοί, βἱ πιεπἰϊγδοίυγ Ἱ 

210 Β. Ηοτγεπάιμπι φυἱά ΠΔΓΓ4δ. 

184 ΡέἼΆτιον. Εὰὶι. αἀάυπί: μηδὲν ἔχειν. δε 
δμίέπι ἀεδιπί ἵπ Οοἱβί., βογγανεγυπὲ Υ6το Βρπε- 
οἰείϊπῖ, φαἱ νογίοτυπί : Λεείπεεπε ἰαπάεπι αἰῖφμαπάο 

επ πια[ἰς ἀῑοὶ ἐς πἰὲ[ πιε[ίις Παθογε} 9θά θογγα(ἰς Πἱ8 
γεγρἰς μηδὲν ἔχειν, πι] γοπηβηοὶ πιθιτί [ΟΡ ; [ιβ 
ἁυιέθιη οιιπι Ο0ἱβΙΙΠί4Πο οοάἱοο το]εοίθ, Βἰ ουπι πιοἰγο 
ΡαΐεΏς 66Ηβυ8, 41 θίΏ {η ἐθχίιι οχργθβδίπ)υβ. ΟΙ. λῦ. 

1860 "Εσθων», οἱςο. Ἠίο ρἰοπα ἱπ θάἰι. πιείτογυπι 
οοπ{είο, φυάπι 4 ΒεηθήΙοιἰπίς Ποπ οοοΓάἰῃαίδιη 
864 οτάπεπ γοὐμχίπιυβ. Ολιντλυ. 
19 Επὰν κρατηθῇς. Ἰειν. Ταπομαπι φμὶ ἀεργέ- 

Αεπάί Ροδεΐε, οἱ εοπυἰοίατίς, υεί ίρεα γε, υεί υεγθίδν 

οεἶ αηιῦγα φκαάαπι, υεἱ ρε υἱπι. 
200 Σπἀρτος τόδ' ἑστὶν ἡνίας. Αἀλμίιπι ααοά - 

ἆλπῃ ἰδιιά οδί, ἱπφυ]ὲ Οοπιεῖ., 410 πόοσυπη (γασῖ- 
Ίοπι, 86611 Ιθνθ ἀΓΡΙΠΙΘΗΙΙΙΠΙ 9956 οδίοηάΙϊ ροδία, αι] 
8υ05 γου»υ6 οΓεῦΓο αὐᾳὶῖς οὐπέἱγο δοἱθι. [μοιν {ες 
[γεπὶ (! γεφµία θεεε ἀεδεί, Φα υείαί πε ἰπ ]πγαπιοπ- 
είε, (κά ΠΟΝ 2ΝΠ{ ρατία, αἰνΐπα ο πμπιαπὶῖε, ἴπιεν 
. Γπεοπιραταθίἑε φμοάάαπι εεἰ 4ἰκεγίπιε εοπιροµαί. 

Ι]. νἰάθίιιγ Ιθρίςβο ἀνοίας. [επιεπίίε ας δεί κεχἰο. 
Ουοἆ µθο ναι] αἱ Πιθµίθπι (γοροςίῖ, πθο πιθίγυ 
ῥραύίέυγ. 

201 Οὐχί. Ἱία Οοἱκ]. Εάῑί. οὐ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Β. Νοη 6Ρο : πθο αἱ]. Α. Ργουϊάε πωπι ἀεδῖηες 
Ταπάεπι πιαἰας φπΦΤέπε ορεε ὃ 

Νες 61Ο 168 οὐποία, πος Β6ΠΙΡΟΓ, Ρυία 
Ιάεῃς, θάθηςνο, 

Μϊκες, θαίυς, πανῖραπα, οαΓρ6ης ἰίος, 
ὙεπάθηΒ, 6ππθρφᾳ ο ρἰυτίπια, 

(αιιάεης, ϱοπιίφοεης, ἵη ερυ]ἰ6 ΙιογοιΏ Υοπιοµς, 
Ἰπίθγᾳιιθ αοος, 

Όι ουἱ ἰγφο, ἀαρίοις δἱ πιιι]ιῖς ἐπιονί. 
Β. ΗΦο πιίδοΓὰ τοῦ θοδί αἀιπούιη. 

Α. ΟΡ ουποία που ἰίοπι, οδΡΙτί αἱ αἱ οἱδ θµα1ἶπι, 
μη οοΓπιο γοί το», | 

Β Ὑεί πιῦτα, τοὶ νὶς ἀυγα {9 οοπν]ἑογ]ὲ. 
Β. ῬΙετυίηφιε οεγία, υἱ οδγπἰ5. 

Α. η οποία ρτοῦγα Γαμάϊς, 1η Γος 40 Ώουη. 
Β. Ἱη ουησία αιήπαπι } 

Α. Τυμο εμποία η παπι ποοῖς αυά σιιαίία. 
Ὀδιμεπίϊς θ9ἱ ιο Πποχ]ο. 

Οἱ ἳ ἱπηυἱς : 4ΠΠΟΝ πηαχίπιυς Ίυγαί Όσιις } 
Μδογἱρίιιγα ουγίθ 

Ιά γαά!1. Εδίης αωἱἀρίαπη πχε]ίας Ὀοο ὃ 
ΝΙἱ πιε]ίας οχσίοί ερίαπι. 

Νιπηυαπη 60Ρο Ἰωγαί. Β. ους β40Γ 61ο Πήιοτ 
Τοβίβηίς ἰδιιά Ἱ 

Α. ουσ ἀῑοῖ αἰλᾳαίά, Ἰνοτους Ἰά φαπιπιί οδί εἰ. 
Β. (15 γοια ροῖ 96 ουμοὶρἰιὃ 
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Α. δύὺσις τὰρ ἔστι καὶ οὗ ἂλε,δεῖν θεοῦ - 
Οὗ κ ἕστιν ὅσεςς ἂν-ερεῖ. 

δα. τι ὅ ᾗ Πασκατα- 4 0ὐ σὺν ἔρχον χωλύει, 
2ητεῖ ὃ ἀλτης 

315 Καὶ γὰρ Όθνελεεν τνικαὺτ ἓν ἔννομον, 
Νον 5 οὐδὲ καξετν. Β. Του χάριν 

Α. 168  τελευτὶὸ τῶν χαχων ἐχρίνετο, 
Χῦν καὶ οὐ χτνοςν. 

Β. Οὗὕτω δοχεῖ μοι. Καὶ γὰρ Σλθ᾽ ἐπὶ πλέον. 

930 Α. Ὠστ' οἱδ ὀμεῖττι σωφρονῶν. 

Ἰ. Τί οὖν; δέδωκας ἔστιν οἷς, ὡς νητίοις, 

Τροφῃς τὰ πρῶ-α, 
ἃς ἂν λάδωσι καὶ τρορἠν τὲν ὕστερον; 

Α. Ὀρθὼς γε χαὶ σογώτατα. 

5ΕΓΤΙΟ Η. ΡΟΕΛΕΛΤΑ πΟ 12114. 

Α “5 8. Καὶ Πσλος ὅμνυ, σασ:.Α. τς οἵδ επέε 

Ὡς 1ὔρος ἓν τις] ο. 
ΒΡ. «Μάρτιος θεάς αοε,  χαὶ͵ « θες ουδ στορεξ, ν 

Τατ οὗχ Ἡν ὅσχου; Α. Καὶ τένος: 
Πζστωυσίς ἔστι τοῖς τοσούτοις ἀῤῥαγίς, 

3500 Β. Ἐμοὶ δὲ ἑώσεις 

Α. Καὶ σα ἆντα µοι γένοιο Παῦλος εἰς σθένος. 

Στάθµη διχκαΐα τουτό γε. 

Β. θυμός τι λ{Φετ᾽; Α. ΕΟΥΕ, τηνιχαῦτα δὴ, 

Ἕ άν τι τυμξῇ. 

5 Απλοῦυν χσχόν τι χεῖρον, ἡ διτοὺν δοχεῖ; 
ὑἷον τόδ ἑστί 

Τὸ δ᾽ οὗ προχλτθἐντ ἀθρόως ὄρχῳ πεσεῖν. 

Τί φαΐνεταί σοι; Β. ἵΝαὶ φθόνος. 

Α. ΝαίαωΓὰ φαἰόετη Ὀεὶ εκ, φαοἀ πῦα πιορἰἰαίις : 
Νεπιο ες ασἱ πορατοτὶ!. 

Β. ο ἀαἱοτη Ἰοχ τείας) Α. ζς]αταπόυσι αοἩ ρτολίθαι, 
νοτ]ίαιοαι. 

315 Ειοηϊτι οοεϊάσοτε απο ἰδπιροτὶς οταῖ Ίδρο ρογταΐδσαπι : 
Ναπς ἀυἴοτη, ποπαϊάστα [κεοι βεγῖγο. Β. Οἱ οὗ οδδαὶ 

Α. Ταυε ροιρείγαο φοεεσῖς ]αάϊεῖο ρἰοειοὐαίας : 
Ναυε ἀπἱοση, οἱἶλη Ἰὰ 4αὐοά πιοτοί ᾱ ογἴτπου. 

Β. δίο πϊλῖ τἰάειατ. Εκερῖσι Ἰοχ πονα ἰοπάϊε οἆ Ρροτ{εςῖῖας. 
320 Α. ϱαλ5οῦγοτ Ώ0ς λα... 

Β. Οεἱά Τειίαι } αααι Ἰαγείτις ααἱ ἕληαυαπ. ἱη[αοἳΐας, 
Ἑγιπασ οἶἴυστα, 

50ο 5ο” Όι είσαι ελρίαμὲ ούλα βγπηίοτστη ) 
Α. Εοείε ααἱόσαο οἳ ῥοηἱ]ςσίπως. ααρίου 

220 Β. Λἰφαί Ρακ]ας ]αγατίί, ἱπαυἱυπί. Α. Ουἱς 1ος ευὶ ἀῑσιιἹ 
Οπλπι παφλίος ἶς (αἷς | 

Β. ε Τοεῖς παιδί Όοις ος.) οἱ: εΌσις φαξ, ) 
ἕμοο ευπί Ἱαγαπιοπίπη Ἱ Α. 0αοἆ Ἱ ᾿ 

ΝΙΜΙ οἰῖωά δα. ϱαδ5πι ΑποοτογαΓ]ο ἰηίΐ6 Ρεῦας Ρἶσα, αἱ ἷί Ἰητοἰαη]ὲ5. 
90 Β. ΝΙΗΐΙ νοτο ἰἱάδππο οοποσἀ ος 

Α. ηδη πα δὶ οπωπίπο β5 Ραυΐυς ἱω τὶτιυίο 
Βερα «256 ]αρί1 οςἰ. ΄ 

Β. Ιταεαμάίλ απἱὰ αοεἱρίοι” Α. Οριῖτς έάπι εἱ]]οεῖ, 
Ουπι αφαἷά οεἱώσεῖε. 

905 Φἰτιρίετης πιαίωπι Εδὶ πιλ]α5, αωαω ἀυρίος, τἰδειιτ} 
Οθσααἱς ἰειυά ου - 

Όε οἱ πεπιῖωο ἱπερο]]οπίο ἵπ ]αγλπδΠίΠη δροπίο Ιηε]άλ5. 
θεά οἱ γ]άείαν Τ Β. θυαςὶ ργίπυπι δοε]υ5. 

μα Καὶ γὰρ φονεύει. Χεπιρε 60 6εη5Η, ᾳποά 
ες οεηίοηήδπι ργω(ογτοί. αί {ρες ευὐϊηάο οχρομῖξ, 
ὦ16 0ὐδὲ ης ὰ Νε ο... τε 

πε οκίάεπι ᾿γακεί. 
219 Ἠ 16) ἐπὶ πλέον. 09041. Έλβε τὸ τλέον. 
220 ΤΗΝ ὕστερον. Ροε(εγίφτεια, 
229 Ταῦτ) οὐχ 

αά ]ηταπιείκηι ρετίέκεκι / {α Ε441. ταῦτ οὖν οὐχ, οἱο. 

Α. Οπιμῖπο που 65, (2ἱ94 οἱ ῥοίος Ἰοᾳσί. 
Β. ΗοτγτεπάΔ ΗΔΓΓ2Ρ. 

Α. ΝΑίυγ2 η 
Εεί πενιο ο 

.Β. θωἱ6 1έ γνέωφ {οι Α. ΠΙα ρου Ἀοτουπι τοιαὶ 
Θοά το αφγίι. 

Βάις οἳ τειουαί 1 ολάδπι ἀπιάοτο : 
ας εἰ (εΓίτο. Β. ος {1} 

Α. Ροή οοἱευαί εειοίραα (αης οχίίας : 
Ἁμπο οἶ2πι οΓίκο. 

Β. δίο πε δή νἰἀείαγ; ερ ϱο οπίσι αἰέα ροντίᾳίι. 
: ς κ. ετρο {αρίεί αἱ εδρἰ:. 

. Εεεο αυρυκόᾶπι ρογείείς, ρὐεσίς νείαι͵ 
Ἰρμρον ῤηνηι ἁά, | 

Ονο ΕΓιπίογες «Ἄρετε ροςί οἶῦος ολη: 
Α. δαρίεπίετ ἶιυά ρυττίρο. 

900 Δώσεις. ἵϊνα να. οι ας 
955 θυμός τι «Ἰήψετ'. Ιταγανάϊῖα εἰίαπι α[ἰσκὶὰ 

αεΟρὶεί. Αἰφπὶά εἰίαπι ἀαδὶε. Μοχ δἠ. Οοἱδ!. η 
Φοῦ Επάν. ἴι8 ΟοἱςΙ. Μεηάοφε θά1ί. ἁπάν. 
250 Δοχεῖ. (0ἱ8]. δοχεῖν. ἳ 
978 Ναὶ φθόνος. ια Οοἳς]. ΕάῑΙ. χαὶ φθόνος. [ου 

ποιίηα 5δρίις ἀἰαυοίνιη αρρεἰ]αἰ (τδροσία5, αυοὰ 
οἷας ἑηγίία 190Υ5 οἳ οσιΏθ πιαίυπι ου υἱηιγατυοςίὲ. 

ἐπ]αγίαπε ἵν[εΓτό, 

ἦν ὄρχου. 4 (οἱε]. Νοκπε πο 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΠΡΙΟ. 

Β Β. Λι Ρασ]ης οἱἵππι ]ωγαί. Α. [ἀ αυἱ ἀῑχογιε, 
Ύαμυπι απο ρυἱχίο. 

. ε Τορίς Ό6ιςψ» αυὶ, ε Νοτίί ποο δαππι 
Όεις, » 

Νοηηπο Ώογοις ἔσς δυπἰ ΤΑ. Νευίηυαιη. 

«μὴ ἤγηιὰ τοῦυς πυλχ]τηϊς ἀ5θοΓί]0. 
ΡΒ. Ιάεπι η) ιὶ ἀαυῖς Ἱ 

Α. Λά ευΠΟΙ πιαρηἰ οί νοίίπι Ραυ]ἱ Φπου]υς. 
Εοι γοευῖὰ 64Π6 ἴνος γερι]ὰ. - 

Β. θιἆραπι Ίτα οδρἰειἸ Α. Ορίῖωε μπι φοᾖγθεξ, 
(σι αυἱἀ οί ογίυπι. 

Θἰπιρίεσπο ρεανίας, 1η ἀμρίοχ «6Π869 Πιαίυιη 1 
6) μ5πιοάἱ ηου οσἳ : ἳ 

Οιἱἀ. εροπίο ἵη ἱνογουσι οἱ οχἆλφ που εορ»ἱέ19 ἳ 
Β. [ή δης «Γἶπιεη ἰδίυς ο5ί. 

μ.ο εοι Ναπι]ηίς, τεγυαὶ εἰοφαί. Ββ 
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Α. Τί δ, ἂν προχληθεὶς, ἄλλο χεῖρον εἰργάσω; 

9/40 Β. Τοῦτ᾽ αὐτὸ δἡ που. 
Εἱἰ δ' ἐξ ἀγνοίας; Α. Μεῖον. ᾽Αλλ' ὑπεύθυνος, 

"Ών ἓν τὸ χίνημ᾿ ἐξ ἐμοῦ. 
Β. Εἰ δ' οὐχ ἄχων μὲν, χινδύνων δ᾽ ἐλενθερῶν ; 

Α. "Αλλος δότω τις. 

9/0 Β. ΒΕἱ δ) ἐγγράφοι τις, ὄρχον οὐκ ὁμωμοχώς ; 
Ὅτο Α. Τί οὖν τὸ γράµµα βούλεται; 

Χειρόγραφον δὲ τῶν δεσμῶν δεσμεῖ πλέον. 
Ρ. Εἰ δ' ἐξ ἀνάγχης:; ἳ 

Α. Πῶς οὗ τἐθνηχ); ἐχρην δὲ πρόσθεν χαὶ θανεῖν. 
200 Β. ΒΕἱ δ' οὐ Γραφῶν προχειµένων; 

Α. Σελὶς τὸ σεπτὸν, ἡ θεὺς χαρίζεται; 
Β. Δῆλον τόδ' ἐστι. . 

Α. Φοθή τὸ δέρµα, τὸν θεὸν δ' ἐγὼ πλέον. 

9, αβΕαΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.. σαν ΙΠΗΣΗ Ι. ΤΗΕΟΓΟΙΟΛΑ. 

Α Β. Πολλοῖς συνἠθης ἡ νόσος. 

Φὺῦ Α. Πολλοῖς τόδ ἐστίν , οἷον εἴ τις δεσπότην 
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Παίων, ἀτιμῶν, 
Τὸν δοῦλον ἢ ἀφεῖτο, ἡ τιμᾶν θἐλοι. 

Β. Πολλῆς γε τῆς ἀτιμίας ἱ 
Α. Ἡ χαὶ βασιλέως εἰχόνα σὠζοιτό τις, 

900 Αὐτὸν καθαιρῶν. 
Β. Ἔχει μὲν οὕτω. Τοῦτο προστίθει δ᾽ ἔτι, 

Εἴπερ τι λείπει τῷ λόγῳ. 

Α. Ἡ γλῶσσ' ὁμώμοχ', ἡ δὲ φρῆν ἀνώμοτος, 
Πολλοὶ λέχουσιν. 

905 "Άπαντα πρόσθεν, ἢ ὄρχος, σοφίξεται. 
Μηδεὶς πλανάσθω µηδόλως. 

Ὄρχος μέν ἐστιν, ἡ δὲ διπλόη πόσον 

Καχὺν πρόσεστι | 

Α. Ου απἱεπη, αἱ βεονοσαίις , βιανῖμδῃο αἰἰφι]ά (ουεεῖς Ἱ 
ι 9/10 Β. Ιι]άδῃι τι πι 6ρί, υἱ ργίυς. 

Ουἱά οἱ ος ἱρπογαμήαἳ Α. Μίπιιδ ᾳμἱάθπι πια]υπι. δγυπι ΓοιΦ θΗΠΙ, 
Ερτυπῃ αΗ0ΓΗΗ Μιοίας ος πηο ογἱ1, 

Β. Ουἱἀ εἰ, ποη δι]άθιη Ἰηνίίμφ, δεά α ἱ.υδγταπάαπι 4 ροσ]οιι]ο ὃ 
Α. Αίὶις φυἷς εοπεθεάκ!. 

215 Β. Θἱπ αυίθηι φι]ς θογἱρςθεῖε, ΠιιγβΙηθηίήπη 0Γ6 ποη ῥργοίῬΓεῃς Ἱ 
Α. Ομιὰ ἱρίέατ Ίιας οἱ Οἱ ναί ογίριυγα ὃ 

Ροττο οτίρίαγα νπου]ῖς οοηςίιγ]ησ]ἰ αγεξίιφ. 
Β. δὶ ΦΙΙΘΙΠ ος ιιουθθθῖ]ία ϱ ἵ 

Α. Οιοπιοάο ΠποΓίθιη Ἠ0η ορρε!1(ί 7 Ορογίε]αί δηἱπι ροίίυς πιογῖ, 
300 Ε. ιά οἱ ΠΟΠ ΡριΦδδμ 8 δαςγίς [ἡνγ]ς Ἱ 

Α. Λη Ο064ὲχ γΥεΠεΓΔΒΟΗΘΙ, 40 Ώθδυς ργῶνιαί Ἰ 
ΒΕ. Ιὰἀ πιαηἰ(οδιυη ορἳ. 

Α. ΜεπιΏΓαπαΠι 6ἱΠιοδ; Ώ6ιιτη 6Ρο πιλβὶ5. 
Β. Ῥ]υγίρυς [Γεαιιθις οδί ἡίο πιογΏιδ. 

2υῦ Α. Μυ]ες οἱ ἱδιιά οι; ο νεἰυῖ οἱ αὐἲδ πδγυπῃ 
Ύ6ΓυΕΓΔΗς οἳ ἱᾳποιη]ηία αβἱεἰθΠ8, 

ΘΡ/νΙΠΙ αμί πιἰδδιιπι [ασίαί, αὐί οἱἱαΏ γοπογαγὶ τοις. 
Β. 0 Ιηδίβηειη εοπ(µπιθ[ῖδηῃ | 

Α. Τεἰ οἱ φυἱ5 γορῖαπι Ιπδρίποιν θοτνοῖ, 
2600 Πορεπι ἱρδαπι (11ΓΟΠυΟ ἀθ]ίοίεηθ. ι -- 

Β. Βὶο οδἰ οφυἱάοιι, Ἠος αυίοπι αἁλαο γε]ῖπι αζ]σίαδ, 508 509 
δί αιίά υροτθςί ὀἀσοπάμῃ. 

Α. Γήπρυα υγανίί, δο6 11605 δι ἱπ]αγαίὰ : 
Πος πιυ]ιί ἁἰο ια). 

205 Οιἁνίς ρου αμ απι ]ηγαιηρηίάΠῃ δαὐάοἱε οσομδαίυ». 
ΝΘΙΟ οἱυἱ [Γγαιιάσπι οτί ιἱαίεμιις ρα Μἱαέ.5. 

Φυγαπιεηίπ αμἱάθπι οϱί, αὐάῑία δυίεμι [ταυύο ηιιαβέάπι 
Μοα]ἱ αοοθαί { 

244 "Λ.έΊος δότω τις. Αἰίιε οοποείαι. θἱδηϊβυαί 
66 ἰά ΠΟΠ ϱομςθάθΓθ, ΠΟΠ ἴαιπθη ρτυμΊθοτο φαοιπὶ- 
Πι6 αἱίθΓ οοιιοσόαὲ. ΘΗ4ΡΓΑ, ΥνόΓ8. 114 εἰ 112, νὶὐείιὈ 
ιά ρουίίοτο. 

3251 Τὸ σεπτόν. Ἱια Οοἱς]. οἱ αι. Ράῑί. τὰ σεπτά. 
Μος, Ὑαἱ. Ἱπ ΠΙὰΓΡ. χωρίζεται ΡΓΟ χαρίζεται. 

977 Δέρμα. Ρείίεπι. αἱ. ἱηπ πιατρ. βίθλον. 
ὃυ1 Η τιµᾷν. ια Οοἱδί. Εάῑί. τιμῶν. 
Φὺ9 Βασιλέως. Ιί8 ΟΩοἱδί. Εάῑἰ βασίλειον. 
206 'Η δὲ. Πα αι. Εάῑἰ. ἡ χαί. Ηὶο νειςυβ οςί 

Ειτὶρἰάϊδ α λαισο Το αἰο γδυδίέυθ ; ο μγαυὶ ἐἴῃ- 
σια, ΜΙΕΠίεΠι ἡπ]ιγαίαὰ ΦεΥο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Α. Ουἱὰ ρτανίυς αἰηυ]ά εοποίέας οἱ [οοργῖς 1 
Β, Ῥοατίιάςο ογἰπιε. 

Οιιά εἳ Ιποοϊομίοτ Ἱ Α. ἷὰ ιπίπις, 66 δἱ ἑ1Π1εῃ 
ολ Ι]Οίι16 ϱχ πιθ, δύΠῃ Υ6ἱἱ5. 

Β. 5ὶ πΟῃ Ο046ἱ18, 56 {ωσαιι5 ρογίουἵυπῃ ὃ 
Α. (οπεεαι αἱίορ. 

Β. Οθυἱά, οἱ ηαἱφ Πιογοαη βοίυαι, Όλιά ογα ο[ειαί ᾗ 
-Α. Ῥογἱρίυγὰ φυἱά νυί ίιωο δευἱ ὃ 

Ύ]ησία ΠΗ 48 αγοἰθ ηος ἠβαιέ 151 δγηρταρίια. 
Ρβ. Οιιιά οἱ «οδοί ) 

Α. Μοτίθπι απίο ἀθομίὶ ροτροιὶ. Β. Οιἱά οἱ 6αογυΠῃ 
Νου ρτο[ογαί ηυἱ9 οοάἱσθι Ἱ 

Α. Ὑεηογαίίοηθπι ἀθίπθ οὐἀοΣ, 4 Όοις } 
τ). 1 ορἱ βροζίυη). 

Ὀρ]ίειη νειογίφ: Ρίυς 6µο πυ]ίιο Ώθιπι. 

Β δ. Μις [πευθης θδί πιοτ)ιις Πίο. 
Α. Μυ]ιὶς Ιάέπιηιο ορί ἰδίυά, υἱ οἱ νδυῦθδγαπς 

ΒΡΟΓΗΕΗΣΩυΙ6 ἀοπιίμυιη, 
Βιμίιίαἱ αἰἰηιιὶς ογν]υιῃ , αυἱ οἰἶίᾶπι οοἱαί. 

Ρ. Ε5ι Ίδιυά Ίπροης ἀεάεεις. 
Α. δίαἱμαπι νο]υὶ δἱ ργ]ποὶρὶ» Β6ΓΥΣΗ9, ηγοιιο 

Βειυγυεί ἱρευπῃ. 
Β. δἱς οδἰ υἱ ἰπιής. Αἱ γε] αἀαηρας αἶναο 

οἱ «η ἆ αροιθιἰ ἀἱσστθ. 
Α. Ηοτοαπι ριο(αά1ς Πἱπραα, υι(ἱ ἶνος ἠῑομίαηϊ, 

ΔΙ ΠΟΠ Ιίδιῃ Πηθῃς. 
Εελιάειη αθἁ Ἀογοιβ γοδριίί δαργα οπιπἰΔ. 

δἱΡἱ ΠΕΠΊΟ Γαουπῃ [4ο ε]ί6ἱ. 
"Ε9ὶ ἰδίυς µογος: ]αποία [γαυς οἱ ἀοοἰάθῃδ, Πιςῖο 

Οὐαηίυίη αἱ υἱίγα ὃ 



509 ΘΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΜΟΒΛΔΙΙΛ. β10 
η. Σχοπῶ. Τί δ' ὄρχος; ΑΛ. Τῶν δεδογµένων ὁ νοῦς. ὰ 

210 Β. Ἔφριξ’ ἀχούων οἷς λέγεις, 

Α. Λέγεις μέν. Οὕπω δ' οἶδα πρὶν πείρα μάθω. 
Πίστις γὰρ ἔργον. 

Φρίσδωυσι μέν τοι χαὶ σύες ταρα»τίκα, 
Συὸς βοῴντος. Β. Ὢδ' ἔχει. 

375 Α. ᾽Αλλ’ οὐ μἐγ᾽ ὀὐδέν. Εὶ δὲ καρδίας λόγος 
"Λφαιτ', ἐπαινῶ. 

ϱ. Τί δ; οὗ τὸ λοῦτρόν ἐστί µοι χαδάρτιον; 
Α. Ἔστι. Σκόπει δὲ. Β. Τί σκοπῶ» 

Δ. θὐὺ τοῦ πρόπου πάντως γε, τῶν δ ἑπταισμένων 
250 Β. Τρόπου δὲ, πῶς ἄν : 

Α. Οὕτω µόνως ἂν, ἣν τι χαὶ προεκπλύνῃ. 
Ρ. Νοῦ. Α. Φόδος γὰρ τοῦ πρὀσω᾽ 

Πολλῶν δὲ συγχώρησις οὐ τιµητέα. 

Β. Πῶς ἂν τόδ εἴποιι 
38ῦ Α. Μή που δέησις δευτέρου χαθαρσίου ; 

Β. Τί δ᾽ ἔστι τοῦτο; γνώρισον. 

ΛΑ. Ἔστι δὲ μακρῶν δαχρύων καὶ τῄδεως. 
}. Μῆ µοι γένοιτο. 

Α. Δεινὺν προέσθαι δῶρον εὐχόλώτερον. 
2990 Β. Πλάχες τάδ εἰσὶ τοῦ θεοῦ 

Α. θεοῦ γάρ εἰσιν ' ἐγγράφοις δὲ χαρδίας 
Πλαξί γε τῆς σῆς. 

Βούλει μαθεῖν ὡς τοῦτο ιοῦ φθόνου πάλη, 

Τοῖς σοῖς φθονοῦντος δεξιοῖς ; 

905 Β. Εἰπὼν ὀνήσεις' πολλὰ γὰρ παλαΐομαι. 
Α. Άχουε. Β. Φάσχε. 

Α. "Ἠχουσά σου λέγοντος οὐκ ἁδαχρυτί. 

Β. Τί τοῦτο: οὖχ ἀρνήσομαι. 

5. Ορηφἡοτο. Οιἆ νοτο οθὲ γαπιθπίΠη ) Α. Εογυπῃ » 4 τίδα θἱιπί, 8θη86. 
270 Β. Πογγεδεο αμά]θηδ α1ι ἀῑοίς. 

Α. 1ὰ ᾳμἱάεπι αἲβ. 504 ἰ8ι:6ῃ πο εδ, ΡΕΙδ(ΙΙΑΠΙ οχροτίοπιία ἀῑάΐσογο, 
Εἰάρδιη οπίπι {1ο]ί ορις. 

Πουγεδουηί οπῖμι θ{Λ{1πι 8υος, 
πο κιιο οἱαπιληίο. Β. Ἰοι Ιϊαι 

215 Α. Νεῦιο νογο ἱά πιίγυπα οδί» δοά οἱ ο0Γ ΟΓΛ/ἱ06 
Ταηραί, ἰά Ιαυάο. 

δ. Οωἱὁ ἁιιέοπι Ἱ 2Π που ΙανΑΟΤΙΠΙ Πο] ὶ ονἱ ἱμδίτα]ο | 
Α. Εδὶ φιἱάσιη. θά οὈηβἰάργα. Β. Ου]ά οοιβἰάδτδιη } 

Α. ΝΟΠ ΠποΥΘΒ αὐφίθτρίἰ ρειηέυς Ἰάνήσγιπ, 96ἆ Ιαροιδ. 
980 Β. Μογιιπι αιίοπι Πιιοπποάο Δὲ Ιαδιτα(ἶο) 

Α. Ἰία ἀυπίασαί Ποί, οἱ φπἷά {α 4ποΠι1Θ απΠίθ ἱανασγΙπ αὐσίθηρής. 
Β. Ἱπιε]]ὶξο. Α. Τίιπου ομἶΠι {η Ροβίσγυ!η 9586 ἀθῦοί : 

Ρ]υγίπιογαπι αιίοπὶ νθηία Ἡ0η πιλρηί [αοἱοπάα. 
Β. Οιοπιοἀο ος ας ἀἰχοτίεῖ 

985 Α. Νο [οτίο οΡιϊθ δὶἰ δἐουπἀο ἰαταστο. 
Β. Οιαΐο αὐίοπι εἰ ἱιά ἳ 1ηάΐσα. 

Α. Εδί Ιανασγιπ ἁμίαγηαγυὴ Ι4ογγπιβζιΙη δἳ οογροσίς αΙΠἰοἰβΙ{οπΙΗΗ. 
ὑυ. Νο πο]ί οὐ ηραί. 

Α. Ρογἱου]οδαπι οδί [αοἳ]1ς αἱ]ίοργο ἆοπηυπ. 
900 ΕΙ. Ταυι]α. ἰδίθο δυπι Ποἱ. 

Α. ὈὨοί «χη6 ϱυπί (αῦυ]. Τι γοτο 636 ἱηδογὶθ]ίο 
(6οτάἰς ἐπὶ ἰαὐιι]19. 

Χέβιο ϱοἱγθ ἨΔΠΟ 6556 «οί ιοί 
Τυις ἱπν]άεπιῖφ ργοδροι ια! ὓ 

99ῦ Β. Βιοσης πιὶλιὶ Ρριοθγί8; ΠαΠΙ βταλγίίογ α[ΠείοΡ. 
Α. Αιυάἰ. Β. ο οφιςγθ, 

Α. Αιιάϊἰνὶ ἰο ἀῑοθηίθιη , ΠΟΠ δἶπε Ιάογγηιίφ. 
Ρ. θυμάσαι, ουβθσγο } ΠΟΠ περαδο. 

269 Τῶν δεδογµένων ὁ οὓς. ΠΕΓΝΗΙ κίαἰα!αγκι 
Φέήεα5, ἰπίε[[ἰφεπίία. [μειν. ΝΗΙ αἰϊνά οεγίε, 41 
ἔρεα ΠιεΙς εατµηε γεγµπι, μα δίαἰμίπικ». 
90 "Αγαιτ’. ια Οοἱς]. Βάΐί. ἄφετ'. 
17 Καθάρσιον. Εαρμγφαίοτίκηὶ. 

98! Μόνως. Τα Οοἶδὶ. ΒάῑΙ. μόνος. Μος ἦν Ρτο 
ἕν, δἱ προεκπλῦναι ΡΓυ προεχπλύνῃ. 

9863 Πο..1ῶν. Μι[ίογιπι αἰιίέΠι ΠπαίοΥΝΗὲ, δ0ἱ]1οοί 

νοπ]ᾶ, Πο ἰάεο ρἰμγὶφ [αέϊεπάα σχοά Ιημ[ία οοµάο- 
πεπία, 

254 Πῶς. (Οοἱς]. οἱ Ὑπι. πᾶς. Οµἰοῖ οε ἀἰαεγίε 
Πευν. εἷο ἱορίέ: Λαπι εἰετοφκίη εο φιίεφµε εοι[µ- 
06τεί. 9 

303 Της σῆς. ἵια Οοἱς]. Εάῑι. τοῖς σοῖς. 
205 Τοῦ φθόνου. Ἱπυϊάϊᾳ. Ώιαῦοίυπι πίο]ἰρἰε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΒΒΡΙΟ. 

Ε. Ουἱ] Ἱοτυς] Α. Ποτειβ , οδί δαἰμίς π]θῃς γοὶ. Ἡ 
Β. Ηουτοςδεο , ἵθτῦα ἔιες ΔΙ 4ἱ.1ἱ9. 

Α. Ἡοττογο ογδαἩ , [οοθεῖϊ οπι Γον Πάόπι, 
'Ναπι γεβ Πάο65 ε5ῖ, 

Ὁλαπιαπίο ῬοΓοο, ἨΔΠΊΠΙΙ6 Ρογοοσιίη {]]ῆσο 
Που γεςο]ί ἆρπΏιθη. Β. Εδί ἱία. 

Α. 5.ἆ ποη ἰά Ιπροπδ; Ροσοῖιδ, αἱ Ἰαιάο , πεις 
οἱ δεγίπο ἰηφοῦ. 

Β. Οιἀ }.Νοπ Ἰανασγύπι ογἰπιίπα αὐφίεερίέ ποηῖ Ἡ 
Α. ια ο8ἱ: «ο ἰδιιά οορίἰβ. 

Οοπιπιίσδα (οΓρῖι ὑαἱπδιπι, Ὠαιά πιογός Ἱίεπ. 
Β. Ουµἵπαιῃ ϱΓβύ Πιογθς Ἱ 

Α. 'δἱο ηοπιρο, δἱ φπἱἁ {4 φαούῦο αἈδίογραφ ρεῖυς. 
Β. Ἴ9μθο. Α. Ειιιγὶ ΠΊη ϱιοῖυς. 

Νοο τοτο ἰαυάθπι τοπία ΠπιαΙογιιπι ουιίπος. 

Βιτκοι.. οἱ. ΧΧΧΤΥΗ, 

Ρ. Ναπιο ἰἀ περα υ!ῖ. 
Α. δὶἰ οΡιι5 θοουπἆο Π6 εἰ Ὀί ριγραπηίῃο, 

Β. Οιιιά δἰί ἰδίιαά , ἱπάΐσα. 
Α. Ἐδί βοίιι ἰπβΘηδ, οδΓΗἰς οϱί α/(Πὶοίίο. 
ο. .. 4 Π6. : 

Α. ΛΡ]ἱεοτό ἆοπυπῃ ῥγοπιρείυς ρορα ΑΔΗ) θΗί ϱΥ2Υο9. 
Β. Ταῦιι]α ἰδία πιδρηἱ θμυί Ρα. κά 

Α. θυηί ΙΦί 84Π6. οοτάῖς αἱ (αὐμ]]ς αἱ 
ἱηβοσϊοϊίο 6ηδγ8. 

γί56 φεἶτο απο οἷι ἁθωομίο Ίνε μή, 
Τυῖς ἀοιεπεῖς οοπισιοά! 

Ε. Πἱεθης λήναμίδ; πθαι : 

ΑΝ ο... [Πνοσὶς ὁ Νθη αὔρητο 
Β. θμἱἀ ἳ πο μοῦ 



ἡ 
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811 5. 6βΓσΟΠΒΙ ΤΗΕΟΙ, 

Λ. Ὡς ἦν ποτ εἰπὼν ὀντινοῦν λόγον τύγω, 

500 Ὄρχον δὲ μὴ θῷ, 
Ὦς οὗ τελείοις τοῖς λόγοις αἰσχύνομαι. 

Ρ. Τοῦτ' ἔστ ἐχεῖνο ἐμφανῶς. 
Α. Τὸ λεῖπον αὑτὸς προστιθῇς σὺ τῷ λόγῳ 

Τόδ) ἐστὶν ὄρχος, 

20ῦ Καχὸν πλήρωμα τῆς δεινῆς φλογός. 
Πλάτων δὲ ποιεῖ χαὶ τόδε 

Ὡς μὴ θεόν τιν᾽ ὀμνύειν τηρῶν σέδας. 

Β. Εὖ οἵδ' ὃ φῄήσεις. 
Α. ν τις πλάτανος, χαθ᾽ ἧς ὤμνυ χαὶ µόνης, 

510 Ἁλλ' οὐδὲ ταύτης εὐστόχως. 

Αλλ) οἵδεν ᾗ τὸν, τίνα δ', οὗ προσῆν ἔτι. 

ΟΛΙΜΙΝύΝ ΤΙΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟαΙΟΑ. 

Τ[ τοῦτο δ᾽ ἔστιν 

Ὄρχου σχιά τις, ἔμφασίς τ' ἀνώνυμος. 

Β. "Ανορχος ὄρχος, Ὡς ζένον ! 

515. Α. Μὰ τὸ δαιµόνιον οἱ σοφοἰ. Β. Πανορχία 
Τοῦτ) ἔστιν Πδη. 

Α. Ἱέρας τόδ ἕστω τοῦ λόγου. Β. Διφῶντά µε 

Λείφειν ἀπειλεῖς ὡς τάχος. 

Α. Εἰ μέν τοι μιχρὸν ὄρχος εἶναί σοι δοχεῖ, 

ὦ30 Τοῦτ' οὖκ ἐπαινῶ. 
Εἱ δ᾽ ἔστιν, ὥσπερ ἐστὶ, τῶν φρικτῶν λίαν, 

Κἀάγώ τιτολμῶ τῶν κχαλῶν ' 
Αὐτόν γέ σοι τὸν ὄρχον, ὄρχους ἑχτρέπου. 

Ε. Ἔχεις τὸ νῖχος. 

Α. δὶ [ωτίο φμἱἀρίαπι ἀἰχδεη, αυἱάαιι]ά ία εἰ, 
ὅ0υ ΦιιΓΙΗΘΗΙΠΙΗ νεγο που ΡρΓο[θεδΙη, 

510. 11 
. 1οο ἱρδιιπὶ ορἰ Ρ]8η6. 

Όι μηίπυς ρεγίθοιΙ ἑω]υς θδγπιοπίς πιο ρε. 

ΑΛ. Ουοἆ 5αροεΓθ»ί, ἱρ8Ῥ ἵυ δἀ]ίο]ας ἀῑοι]ς, 
Ιδιυά αυἱοπι ορί 1 ΗΓαΠοΠίυΗ, 

505 Μα]α οοΏδιΠΙΠΙΦΙΙΟ οχἰα]ίς ἤαπηρις. 
Ῥ]αίο αυἱοπι ἰἆ αροῦαί, 

Νο κ. ᾳυεπιρίαπῃ ἄθυπῃ Ίυτατοί, γο]ρίοθο 08 ἵ6ῃς. 
Νονί αυἱά ἀἰοίμγυβ οἱδ. 

Α. Εγαἰ ρ]αίαηις φυθάΔΠ1, Ρος ᾳυ8Ώ ροἶαπι ]υγα]αί, 
510 δεά πεαιθ 1ββδαπι τουῖθ. 

Βο]ἱοοί ἱπιο]ιγρεναί Ἀἡφαίά (ρες ᾳιοὰ /υαὐαί), 5υἆ φυἱά ἰμά 9846, ΠΟΛ αάς μέ. 
Οι] αυίθιη ἰςειά ορί 

δυγαπιομίί απιῦτα (ὐφάαπη, δἹρι]βοαξίο 6χροςς ποιὶηῖς. 
Β. Αυδᾳυθ ]ατο]υταηάρ ]υβ]υγαπάυπῃ. () τον ἠονα ! 

15 Α. Ῥογ ἀβπιομίαπι υζαραηί βδρίειίοΒ. Β. Ὀπίνογδιν 1αΓαλοΛίά 
ἆ8ηι ἰδίυά οϱἱ. 

Α. Ὑοεριπι θ8ἱ0 πορῖίι βηῖς οτα(οηίς. ὃ. Βιἱοπιὶ πιιλιὴ 
: Μίπαγί6 οἱίδπα ἀἱδοθθθίοηθίή. 

390) Ἰά ποῃ Ἰαμάο. 
οἱ ]ὐτγαπιοηέυπι ραννὶ πιοπηεπί] γος Ευὶ 6556 νἰδδίυς, 

Φ] νογο 68ί, υἱ το {ρδα ορῖ, ἵπ πυπιεὈο γεγυΠλ γαἰάθ Πογγλί[ιμη, 
Ερο φυοφιο αυε 

Ἱ 
αυἱά ργοεἰαγυῃι ἀΐσεγο. 

ΡΣύπι οµο κο αραποπίαη ολὈίοδίος, }αγὰθη{4 ἀοτίέα. Ρο 
ὁ γιοιογίαπι ἱδί]. 

909 Όντινοῦν «Ἰόγον τύχω. ἵια Οοἱδί. αι. τά- 
χως, 4 Ἡο πιοὰο Ἰομίδδο νίἀείων ΒΙΗΙ. ΄ 

500 θῶ. ία Οοἱεἰ. Εάῑι. δῷς. 
203 Τοῦτ' ἔστ᾽ ἐκεῖνο ἐμφανῶς. δἱ9 νετ ΒΗΙ.: 

Α[εείμς [ιεγείο Πίο δεί ΠΗ ΜΗ. Ῥτοίαμο ἱιωτείουτυιη 
1πομ6, υγάπιδηίωσι θἀλυοί ἱπ ἱπιογργείδίοηθ οἳς- 
ηλ] ο (γοροτῖας αυθθλοοί Ἰγαιηθεηία, θξίλπι 
(Μη ρί]αηπο ἅδι γεὶ αθήνα υδυτραία, ἰοἱἱς ηἱσίὺις 
οβρρυμιιὰὶ εἰ υροβίμαἰ. 

30ὅ Προστιθῇς. Οοἱδὶ. προστίθησι τῷ λόγῳ. 
ὅ00 Π.1ήρωμα. Ὀεβερτο γἱάθίμε ιωδίυµι, Ως Ἱί- 

εεηίἰα ροείῶ αάπἰαι.γ. Οιυλυ. 
ὦυ7 Ὀμννύειν, (οἱβὶ. ὁμνύῃ. 

509 "Ωμνυ. Οοἵφὶ. ἔπωμνυ. 
: 514 ἈΑ.ὶ’ οἶδεν ᾖ. ουἱδ. ἀλλ οἵδεν ἢ τὺν ὄντινα, 
͵ οὗ. 
5ἱὸ Μὰ τὸ δαιµόνιον. ἓια (Οοἱδι. ἵπ οἁἰι. ἀεοεί 

μάἀ. Ρετ [ογίκμαπι )άταδαπί εαρίεηίες. [.ουν. ]αηβίϊ 
επι ὡς ζένον, αἱ ρΗ/ἡ[οεορΛὲ μετ οεπίκη: ρεγερτίκωιι 
ει ἰφποίκκ)αταδαπί. 1ἱ4. Πανορχία, ΚΝΙΟΕΥΣΜΝΕ /πγο: 
ΠιδΠίΝΠΑ, Ρε οκαε[ἰδει τες )Τατε, ρεΥ οπικία νΝκπεῖμα, 

517 Πέρας τόδ' ἔστω. [ια (οἱδι. Εάῑι. πέρας 
ὃ ἔστω.---Ὁδαιιο ἂ ἤμεπι {0Γ6 6ΟΠΙΡΟΣ ἵη οἀλιῖς οοη- 
Γωράῖίας ηδίτη, ααοά ἵπ ουίλοπα γδὐωχίπεοις, 
αμαπηνῖς α Βεηοάἰὐδ]ηῖς οπλἱβδυπη. ΟλΙΕλυ. 

582 Τὸκ ὄρκον. Ιία Οοἱβ. ἓι οὐ]ἱ. ἀθορί τόν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Α. δἱ [οτιο ἀῑτὶ φιἱἁρίδιη, ααοά ποιι ἰδ] 
(θοπήίοίις ποτοις, | 
υηλοπίς μ1]1ς 1ης ρυῤοι, ρ]οηὶ μὲ Πἰπι. 
Β. Α{εοίιι Ἀθγοίο σι ἰίο το ιἰ. 

Α. Οιιοὰ εἵρυ 6αρειςδί αὐ]ίοῖδ ἀῑοιῖς ευἱφ. 
Ε»ί αυίδιη ἰά πογοις, 

Πογιηο]]ἱς δτρἰοἰ φιιὶ βἰαία Πα ου Μηροξιιη. 
Ενί ο Ρἱαἱομ] Πο 4άὐᾳυθ. 

Ναι μμ, Ώδυι ο απεπιρίαΏι ᾖηγοξ, ἀνθί. 
ϐ, Νονὶ φιιῖά αἱᾳφ. 

Α. ΡΙΑίΗΝΙΗ ροξ αἰἴφυαίη ]ΗΓαί, οἱ ἐάηίμιὴ Ρος "απο: 
Οἱ μ6ύ Ρος ἱρδπι ουηπιοιίθ. 

Ρ]αίσ ΜΗ 1ο ΕΙ φιιο γα, αἱ ΦΔΔΗΛΗΔΗΙ, ἑασοί. 

8ϐ Ου ἰδι αυίοῃι οςἱ 7 
Ηογοί αμιγα ηυ4 ἆλ1Ώ, ποπιϊηρ οἱ δροεῖθ ϱ4Γ9µ8. 

Β. Αµμοζους ἠοζός5, 41181 ΠΟΥΗΗ | 
Α. Ηογοιι5 δορµοτυ, αφιπομίαι θται. Β. θυἱ ἀῑλνοι 

ΦΙΙΓ4Γ6 1411 ἰδιυά ο5ἲ. 
Α. Όι ἀῑκα οἰαμύαπ... Β. ΤαἱΠ οἷιο, Ιαυοςαμίοσι 

δε], πηϊηατὶς πας } αἁ[υς 
Α. }υτατο, ΡᾶτνυΙη οἱ ουἷἀ ο556 οχἰκιίπιας, 

Ι4 που ργουαγίιη. | 
Ηοιγθιιάα δἷἵη Γε8 Άογους οδίι νογϊθδίπης, 

Διάακ ρτο[αῦος φμἱάρίαιη : 
ΗοτουΠι Ρε; ἱρευπ], ἰθ Γοβο, Ἠογσοφ εΠυρο, 

Β. Ραἱπιαμὶ (μ[ἱ9ί. 



8ἱ5 Ευ ΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΜΟΙΑΙΑ. 8ἱ4 

ὦλυ Α. Εἱ τοῦτ ἔχοιμι. Χριστέ µου, σὲ δοξάζω 

Ἑὸν θαυματουργὸν, ὡς παρός. 

Πάντες δ᾽ ὀμρῤῥοθοῦντες εἴπωμεν τάδε, 
Αμὴν, γένοιτο. 

ΚΕ’. Κατὰ θυμοῦ. 
θυμῷ χολοῦμαι τῷ συνοίχῳ δαίµονι, 

ὠὔτος δίχαιος τῶν χόλων ἐμοὶ μόνος, 
Εἱ δεῖ τε χαὶ πάσχειν γε τῶν εἰωθότων. 

Ἐπεὶ γὰρ ὄρκον τῷ λόγῳ κατείχοµεν, 
ὃ Σιγῆς φέροντες χαρπὸν ἄξιον λόγου ' 

Πάμπαν τιν᾽ ὄρχου ῥίζαν εἰδότες χόλον, 

Πολλαϊῖς σὺν ἅλλαις, αἷς τὸ δεινὸν φύεται, 

Α Την ἀγριωτάτην τε χαὶ μελαντάτην 

Καὶ τὴν, θεοῦ διδόντος, ἐξαιρήσομεν, 

40 Τέμνοντες, ὡς οἷόν τε, τῇ λόγου τομῇ. 
Αἰτῷ χαὶ πρῶτον, μὴ χολοῦσθαι τῷ λόγῳ. 

Οὕτω γάρ ἐστιν ἡ νόσος τῶν ἀσχέτων, 
"στ ἀγριοῦσθαι πολλάχις χαὶ ταῖς σχιαῖς, 

Αὐτοῖς τε τοῖς σφῶν γνησίοις παραινέταις. 
45 Δεῖ δ᾽, ὡς ἔοιχε, µή τι μαλθακὸν λέγὲιν, 
Καχοῦ τοσούτου τῷ λόγῳ προχειµένου » 
Αλλ ὡς πυρὸς βρέµοντος ἀγρίαν φλόγα, 
Πηδῶντος, αἰἱθύσσοντος ἐντινάγμασε 

Πολλοῖς, ἄνω ῥέοντος ἐμφύχῳ φορᾷ, 

035 Α. Οἱ Ίναπυ τοίσΓα!, Οὐσὶςιθ η, Ι4ιάσίη (1ὶ ἆαῦο 
Πδρυπ πηγα δἰἱέαπι ο([εοιυρὶ, αἱ οἱίπι. 

Οπππος ἀαμί6πι οοπβυγβεπίον νοσίυμς ἀϊσβπιυς, 
ΑΠεη, Παί. 

ΧχΥ. ΑάυόΤΕΜΕ ἱΤαπε”. 

Γτα Ίταδςοῦ ὀζοπιθδίου ἀφαιοβ]. 
ἥωο φοἱα ος οιωπ]δυφ, πα Ποἰέα οί δἱ]ΐ9, 
οἱ 11906589 οδί ππο η άΡρίαίη ραιἰ οχ 6, ασ» ειηῖ η ιού. 
Ναπι ηΠθηάο 11ΓΠΙΘΩΜΗΠΙ ογ6ἱ0Ρ8 ΠΟΘίΓὰ Ίαμι γεργορβίπιυς, 
519-519 ὅ δεῖ ργΦοἱαγϱ) οοηβοεκ! (γυοίμηε, 
ΟΙ {πο φΗαπι(]αῇΏἳ )γαπιεηεἱ γδά 08 68996 ὑἱ]οπω οεἱομίέςς, 
Ἱπίου αἰίας ρἱαγίπιης, ος ηυἶυας ΠΙΦΙΚΗ) ου ωαδε]ίας, 
ΑοογυϊςἰηΆπὶ οἱ ηΙΡογΓΙΙΠΟΠΗ ; 
Ι]απο οἱἶαιμ, Ώ6ο ἀαλίο, θνοΗεπιυς, 
10 Εχφοιάθηϊἰεδ, ᾳὐΔέΠπὶ βεσὶ ροίοεὶὲ, 4οἱθ νογυ!. 
Ῥγ]ηιῃ αυἱθηΠὶ ΟΨ5οςΓο, Π6 αυἱδ 6υοσσοηεθαί οσα(ἰοιι), 
δἱς ΠΑΠΊ(Ιιο οὔἤγοπίς θδί πιοτΏυς 6ογυπι ϱμἱ πηοάρι αἱ αἰθὶ ωεδοίυμε, 
Όι οΠεγαπιωγ αρίως ναί αάνοιδας υγ, 
ΑίΠιιε εἰἶδ Αἀνδιγδας βοΓήΙ4ΠΟΘ ΠποηΙΙ0σεΦ. 
45 Νοο νο θεθί Ιποἱὶο ααἱάφιιαπι ργοῖαεὶ, 
Ουπι αυ) μωδήη ογοεοί 11ο Ρργοροδίίυπη οἱ. 
Ὑογιπι, 46 ναιυιὶ ουπι ενα [6Γ8( ονοιυὶι ἤδΠέίμουι, 
Φ4ἡ1ἱ, αγἀσί φιιουυςεἱοηίυυθ 
Ριυτίη]δ, δΗΓθ (δγέιτ νἰνο αοι]άπὶ ἑεωροέα, 

5 Αἰίας ΒΙΙΙ. 138, ρ. 949 
ΧΧΝ. Αποῦμεμτυμ. Αετὶογὶ ΦέπεΥέ ἀῑσεπαϊ ἰη Λο 

βυειιαίε ΠΙ(ΗΥ (γεφοτίκε, αἴηκε ἴταπι ἐπεοιαπάοι, 
"ο, μέ αἷξ, ἰναβοίέιν, φµα εοία εἰδέ ἑρεί ἴτα [ἐεἶ(α οἳ- 
4οίκγ. Ογεαἰάετίηι απο ἑαπιάεπι ἵναιε εἰδὶ {ἱεἰίαιι 
εχἰδΙπασεε Επι αάυεγεμς [,οκυεπΚκεἰαίμπι, φιὲ 
6αΓΗΛΕΝ εί κά ἱπιεγρ)είαίμε αεί : οάεο αεετὺα εἰ νο Γ- 
άαρί εἔπσαγα εἶνε ἱνισγβλείαιίονεμν. αἱ {ρενν ἱπκγρύε- 
(6 εαγφὶ( ὃι ποιἰς, πθίαθ: ε ὓον (ανι μμέέκο [γον(ή 
Πιουκίπεμε [.επνενΚοαἰ κι Θεεεε οτἰειἔπιοι μὲ ἔος ίοεο, 
ΟΝΗΗ σεγείονσπι πυδγαηε ἑοφετίίέ, ΝΟ εγάδεεεαί.ν 
ποία 18: ε πίία εμέ Ιαν εφίφμα οα{εύγα, σά κανε 
6εγκιαμκε ἡ Ῥεε Νοη ο[/επάαί, εἶφε Λος πα {ε- 
δα ἰἰονὶ, οἷοε ἐθεπὲέ (αγά αι (γἱθωεμάμη εἰἰ. . Εἰ 

οποία 601 ΕΗἰο µίαιε ἀε[ίγαι Γνεκυ.; παφµε επἰνε ἵν (οί 
{αμιφμο [ως εγγογἰθε πι ἑογὶ θεγῦο μίὶ Ροεεµηι. ) 
Ψεγκηι Πὴ οπικαἰς αά (γεφοτίί Ροεπια τεάεο : ἰπ 90 
Ρτίπιμπι, φμὶά υείεγέε ϱΙΗ οεορὶ 4 ἵνα οενφεγἰπί, 69” 

ῥομί: ; ἀε[πάέ ἀοεεί φιῖὰ [αεἰεπάα οἱ: εµην ἱγαει- 
αἱα αι [ΙΙ ϱκεπιάανα, Ργοβίνφκα βαπιπια ήκ- 
εἶππι, εκεἰίαπὲ ἱποῖρίι. Μο ἱγαεὶ Λοηιϊκί έν, 
α[εείκεφπε «ΠΙΝεὀ πιῖγα Εε/βο/απι εορἰα οαργϊηε!. 
Εκεπιρία υἱγογΗὴ «απείογμπι, αίσαε ἱρείκο ζλγίειἰ, εἰ 
ποπημµίίογµήι εἰίανι ΕΙΑΜίοδΥΝΗΝ, φιά πιαπνκε(µαἰπίς 
ἰαμάε [Πογμεγιμὲ, ροροκίε:; οὐ)εε[ἱοπίθαε Πποπημ[[ἷα 
Γεεροκάε!. 

ὅ Εἰ δεῖ τε. (οἱδ]. οὐ. Ἱνη. 
5 Σιγῆς. Ἱία οἱ]. οἱ αἱ. ΒάΙ{. σιγἠν. Ποο ἰάεο 

ἀῑάέ, αιοά ροέπια ἱδυά, υἱ οἱ πια, ο0 εοπάἰ- 
έυιη εί (6πιροτθ, 4:19 οἱοί αἰλείδι ἠπάίκθιλε. 

6 ΕΙδότες. Υαι. εἴδοντες. 
40 Λόγου τοµῇ. Θἱο ροφυ]αί Γηδίρυϱ. Εάῑ, τοῦ 
γου. 
44 Αἰεῶ. ἵια Οοἱςί. οἱ Ῥαι. Εάῑἰ. αὐτῷ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΚΒΡΙΟ. 

Α. δὶ Ιαοίυφ Ίαηο θµπι, ΟΗγίφιο πι, 198 οἷι (δὶ. Β Ηογεί (α[ία ργαϊ6ς, οχ αωἱνθ πιδ]απῃ Ώος αἱ), 
Ου! πιίτα, υἱ οἶίπι, ηµπο [αοἱς : 

Νος αυἱθπι, η ππήπι γοοῖδας }αμοιῖς, Άπιεη 
ΒἱεδΙΠΙΙ ΟΠΊΠΘ8. 

ΧΧΥ. ΑΡΥΕΔδΙΙ6 ΙΛΑΜ. 
(Β1{{ἱο ἐνίετργεί.) 

γασςου ΙΓ, ἁθπιοπὶ Ἱπίις οοπά!ίο. 
Ναπι ]ηδία δυἱα νο 115 ορὶ οχ οιηπἰδς, 
Βἱ φιἱά πρεθθ»ο οδἰ ρογραῖἰ αιιοά ππος [εγοῖ. 
Νοπι φυαπάυ 105 ]απι 64ΓΠΙΙΗ6 Ἠηγοιίηὴ ργεβδίπλι, 
Ἐιἱἡπωάδηυο (ευοίίιπὶ Ἀπὸ πιαχπιέπι φἱομεῖὶ, 
Ηἰἰαάἀ «οθμίες, ἴτα φυο γαίς εἰ 

αὐὶχ αρτεθιῖς μιασίπιθ, οἱ πίργα αἀπιοάμιη; 
Ἡλπο φυοφυο, [ανοπίο Νυπ]ης, απρυἰαδίσως, 
Μιοτοπο νετδὶ, φυαίθπας Υ:γοῬ [6Γ6ηἰ. 
Αὸ Ρρο8οο ΡΓΙΙΙΠΠ) 66ΓΙΠΟ πε ααδπι(ιια{η Που 
ἱγεῖιοίι. Εδί παπὶ ἱαηία τις πιοςυϊ ὶρήας, 
Όι «προ «ιά υ 008 οοπίγα]νδὲ Πδπωριαίη Ἴονου, 
ἱμίορίως οἱ αἷί οριἰποῖς μιοπ](ογίθς. 
Νου γετο ϱιή 4651 ρτο]οαμ πηοἰ]ο αἀάθρι 
Βο Ρεδίο οι δίί ΦόΓΠΙ9 ἔαιη ἀῑνα εἰ] 
γετυ ἱρηῖφ Ἰηδίας, αὐἱ γογας βλοπι 
Θα [ένο οἱ αγάοῖ, οἱ ϱυα1ὲ ϱ62δφμα 
ΕΙυἱίαίᾳαο δυΓδυ” 6ονς ϱϱ 
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Φ) Λάορως ἀξὶ τὰ πρόσθεν οἰχειουμένου, 

"δωρ, κὀνιν πέµποντας εὐνάσαι βίᾳ | 

"Ε{ θἢρα λόχμης ἐχφανέντα συσχίου, 

Φρίσσοντα, πῦρ βλέποντα, ἑξαφρούμενον, 

Μάχης ἐρῶντα, καὶ φόνων καὶ πτωμάτων, 
Φδ Λόγχα:.ς, χυνηγοῖς, σφενδόναις χαταιχµάσαι 

Ἴσως ἂν οὕτω τοῦ πάθους Υενοίµεθα 
Κρείσσους, θεοῦ διδόντος, Ἡ τι μετρίως 

Σχοίηµεν. Οὐδὲ τοῦτο τῶν μικρῶν ἐμοὶ, 
Καχοῦ μεγίστου χαίΐ τις ἔνδοσις μικρὰ, 

5 Ὡς τοῖς βαρείας ἐχ νόσου στενουµένοις. 
Μιχροῦ δ᾽ ἄνωθεν τὴν νόσον σχεψώµεθα, 

τις, πὀθεν τε χαὶ ὅπως φυλαχτέα, 

᾽Ανδρῶν παλαιῶν συλλογὰς σχοπούµενοι, 

Α Όσοι δ,εσχέφαντο πραγμάτων φύσεις. 

δυ Εἱσὶν μὲν οἳ λέγουσιν αἵματος ζέσιν, 

Τοῦ γειτονοῦντος χαρδίᾳ, τὴν ἔχστασιν ' 

"Όσοι νέµουσι τὴν νόσον τῷ σώµατι, 

Ὥσπερ τὰ πολλὰ τῶν παθῶν ἄλλοις τισίν. 
"Λλλοι δ' ὄρεξιν εἴπον ἀντιπλήξεως 

40 (Ὑνχῆ διδόντες τὴν βλάδην, οὗ σώματι), 
Ὀργὴν δὲ τὴν ὁρμῶσαν ' εἰ δ’ ἕνδον μένει 

Λοχῶσα, τοῦτο μνησιχαχίαν τυγχάνειν 
"Όσοις δ' ἔδοξεν ἡ νόσος τοῦ συνθέτουν, 

Ζέσιν μὲν εἶπον αἵματος, τὴν δ᾽ αἰτίαν, 
{ὗ Ὄρεξιν εἶναι, συντιθέντες χαὶ λόγον. 

Ταῦθ) ὡς ἔχει μὲν, οὐχὶ νῦν σχοπητέον. 
Ἐκεῖνο μέν τοι χαὶ λίαν τῶν γνωρίµων, 

20 Ἱ.ατρίιεγ ουνία υφυε εογῖρίε, 
Ααυα!η οἱ Ρυἱν6γδῖη ἱπ]ιοἰθηίθς, ΠΑΠΙΠΙΑΠΙ υὶ δορἰτο ορπαπ)ς: 
Αιὶ [6ΓαΙ1 οκ ᾖθηδᾶ οἱ απιῦγορα ργοάθιπίδιη δγΙΥὰ, 
Ευρηπιοπίθπι, ἱσηεος οσυἱο8 οβἰθιαμίοίη, δριπηδυίεΠ), 
πα πίθπι ρυρπ, οράΐδιις, «δἀαγοτίθυς, 
35 0οὐε]8ιιάς Ιἀηςςθἱς, οΔΗ]0.8, Γυποϊςς 
δἱο [ογἱ8586ἱ6 ΡΓΑναπΠΙ Ἠδης ἁηἰπιϊ αἴοςεἱΟἱΙΟΙΙΙ 
δμρογαβίπιυς, Ώ6ο ἀθηίο, αἱ οθΓίθ πιἰ(0Γ6ΠΙ 
Εχροεϊδιις, Νεφιε οπίπι ααἱά ραγνυπι πολ! νἀείυς 
Μαχ]ηιὶ πια!ὶ γοπηὶβδῖο ᾳυαιωνίς οχὶρια, 
40 γε]υί Ὠἱ9 αιϊ αεδνἰ ΠΙοτὺο Ιαὐογα)ί. 

Ραυἱο αίτια (πυτΡ υπο οοµκἰάσογδιπυς: 
Ο19 οἷί, παπάς ραδοαία5, ϱἱ Φιοπιοάο ελγεπά!!5, 
Ριΐδοογυι γἰτογιπι φομίδι14 ἱπδρὶο]θπίος, 
Οιιουπηιίο ἱπήακατυηί ΓόΓυΠ) ηδέΗΓΦ. 
ὅσ διηί αἱ ἀῑοιπε ίιν δαηρυἱπῖς, 
Ομἵ οοει! ν]είπιβδ οδί, 6550 ἱρλοιιπόίαπι : 
οἱ ἑοεί Ώἱ ετρινηί παογΌΙη Ἠπο οοτροςἰ, 
Οεπιαάιπο απ ρἱογαᾳθ πιο Ὀοσίίπῃ ϱθηθΓὰ αἰἰὶς αἱ ὑιιδάαπη οβΙΙ9ΙΦ. 
ΛΙ ἀϊομπι 656 ἀοριάθτίυπι ν]πάϊἰοία 
40 (Ληἰπια ιεἱμθιίθς Ίου ΥΕ μπι, ΠΟΠ 6ΟΓΡΟΓΙ), 
ναι, οσπῃ ογυηρίές δἱη αμίθιη ἱηίυς Πθηεί, 
ηδὶίά]ὰς τη(/{4Π8, αοοθρίαζυὴ 1π)ΗΓΙΑΓΙΗΠΙ ΠΙΘΠΙΟΓΙΔΠΙ νοςδηέ. 
Ου] νοτο εχἰθίἰπιαηί ποτ 0566 οοιηροφκἰεἰ, 
Αφ αυἱάθπι Φἰχεγιηί δαιιριηῖδ, οδδαϱ) ν6γΓο 
514-515 15 Ες ἠοκείάθείμη ιν]ηἰεἰᾶ, εοΠπιροβΙίαΠη ο(ἱ8η Γαἱοῃθπι, 568 ἀθθηίήοπδπλ, 

ΑΗ ἱία 96 Γ6Β Ι4υθΔΗἱ, ΠΟη ]8ω ἱπνεδήραηάυιη. [εἀεπίοθ. 
Π]υά αιἱάθηι οσηίὺς μαἰβδίηνυιη ο8έ, 

9Ι Εὐνάσαι. ἴια Οοϊεὶ. οἱ Ὑοι. Εάῑ, πιθηάοβο εἶωπι αμἱά αἆ ουρἰἀ]ιαίδπι αἱοἰδεθηάί ἵπ γα αοεθἀαὲ, 
ὀννάσαι. | 

334 Ἐκφανέντα. Τα Οοἱδ]. Εάῑι. ἐχράντασμα. 
24 Πτωμάτων. Θαάανετίθμα, φαοά Βἱἱ1Φ πιίπις 

γοοίθ νοιμί, (αρεις. 
4ὔ Κυνηγοῖς. (θαπίθις υεκαιἰεἷε, υεπαίοτἰθ». 
ὂ] Μικροῦ. 0ο]. οἱ αἱ. µιχρόν. 
42 λοχῶσα. αἱ. χολῶσα. 
«45 Συντιθέντες. Βἰ]ως βίο υογυι; Οἱ εμρἰάο 

εαµδα!α ΡΥαὐεαί, εί γα(ἰο φἰπιμ[, 30 υο]ιὶ Γαίἱο ἰ9Γ- 

δἱ ᾳιβδί ΥΓ ἱγὰ Ώου δἷί, πὶθί ελιίο αὐδίί ο0πιεῬ. 
Οιιοά Ρεο[θοίο αἱἰθΩΙΙΠ 6δὲ ἃ Πεπίθ (γοκοςῖὶ οἱ 
ραρἰοηίίυτη αµογυη ορἰηίοπειη οχροηίί; ἐὶ φοἰ[ἰοεί 
ἐγ]υμοηίορ ἰΤὰπ οοιπροβο ος εοτρογθ οἱ απἰἱπιᾶ, 
(8 οοτροσΐς αι δρίπις εοπροβἰἰαπὶ οἰίαπι ἀεβ- 
Πἱέίοη6επι αΠοτοῦαπί, μἱ θἱ οοπηροβὶιἰ ος αΠοοξίο. Ιά 
φεηςῖι θεγή]αμς ώς αᾳὐ6ε οατρἰὶι Βία», 
6ο γοάάετο νοἱεπιὶ ἀείμεγυμὲ νογ]λα ρΗἱ]οδορλίς, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Α [τοῬίο οἱ ἱροί ᾳπἱάᾳαἱ.1 θ8ἱ, 66π]ροΓ γαρίε, 
Ηδης ρίοµ1θγ8, ]4οίο Ρριἱνογο, οἱ |4οίῖς ἀφαἱς, 
Αυίὶ υ6ιμοῖθ 49ΗΦο Ὀ6ἱἱάΦΠῃ θβΓΘΑδΑΠΙ νους, 
Ο16 Αριιαέ, οσμῖος ἱβπθος νοἰνίι, (γομϊ, 
Ριβδιμφιιε, ἰαβδὴς, θἱ Ι16οθς γαρὶάα οχραιἰε, 
ἑυμ//οθτὸ [υ14ἱ8, Ιαποσίς, Γογγί ἰοίέτιδ. 
δΙ6 ΜΑΠΙ (θανής {ΓαµροΓθ Ίου [οὔΓδᾶ μια] υηὶ, 
Ῥυπαιίό (ωμη]δίο, η (ἶα5 ναὶ Ίου ργειπ]. 
Νοιι ῥΆτνα ροζτο 6ο Ιθνὶς το δδέ ηἰεἰ, 
γε ράγνα νἰἰἰ πιαχἰπηὶ γοπιἱσδίο, 
γε] μἱΑ, ρτανῖ ος οὐβίάοί πιοτὺὶ ἀοὶος. 

: Εσκηνίπεπιας ποπ αἱ Άάπο ραιι{ο αἰείις, 
ΕΙ ηιἱδπαπ, θἱ (14ο, ποφιο [ιρίοπάις πιοο, 
ϱσμἱάθναπίὸς ργῖδοα ηιιἱά. δομθίῖ οἱιους, | 

Β Οὐ1 Πποδθθ Τ6ΡΙΠΙ ουΓ4 Παίυταφ [υἱί. 
Ραγς αοίιδηίθίη θαηριΊηειη ροσίας ῥτορα, 
δα]έυπι 9556 ἀῑχίι Ππροίυπο ἱγαοδίος : 
Ηιιο πδπιρο ἱτίῦιθπς οογροςί ιμογὺσ!ὴ αμΐοο, 
Ροτιηυ]ία υἱ αἰῑ]δ ϱοποἵα µιογβογυίη δοἱοι. 
Ρατ γο[ογοηάἰ ἀῑσιί ναιιο εμρἰἀϊποεηι 
λος ὑπρυίαηί Εἱ μοχίδηι Ἀβμο, ΠΟΠ οοτροςί): 
4116 νοσἰξαηί, ου σι γι]: δἱη αἲ, ΠΠδ]πι 
Μοεά]ίαης, Ιἀἰθβοῖέ, μνησιχαχίαν ποπιὶσληϊ. 
Αἱ αἱ μἱΓίήβ/ιθ ραγἰῖ Ἴωηο πιοδπι ρα, 
Αὐδιυπι ογιιογίς ἀῑοξίίαί, δοά οι! (1.1θιὶ ι 
Οπρίάο οβδᾶπι ρφύοαί, γαἰίο οἱ δἱνηυ]. 
δει φυθ[ία δρυ θἱηί, Ἰ]1ς αι) οδὲ ἰδιωροσίῖφ 

Ὀιερίοστο : αἱ ἰδιιιά οππίυις οστίο ἐίμηοε, 



8Ι7 ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΙΑΙΑΔ. | ειέ 
Ὡς νοῦς ἁπάντων ἡγεμών ' ὃν σύμµαχον 
Δέδωχεν ἡμῖν χατὰ παθῶν ὁ Δεσπότης. 
δυ Ὡς οὖν χαλάξης οἱ δόµοι σχεπάσµατα, 
θάμνοι δὲ χρημνῶν, χαὶ βυθῶν ἐρείσματα, 
Τείχη δὲ τοῖς φεύγουσιν ἓχ µάχης τινός' 
Οὕτω λογισμὸς πρὸς χόλου παρουσίαν. 
"Όταν καπνίζῃ τὸ φλέγον τὴν σἣν φρένα, 

ὖὅ Πρὶν πὺρ ἀνάψαι, χαὶ ῥιπισθῆναι φλόγα, 
Ὅταν ποτ᾽ αἴσθῃ πνεύματος χινουµένου, 
Εὐθὺς θεῷ πλάχηθι, χαὶ τόνδ) ἐννοῶν 

Ὡς σοῦ προεστῶθ', ὧν τε χινῇῃ, µάῤτυρα, 
Λἰδοῖ φόδῳ τε τὴν φορὰν τοῦ πράγματος 

00 Ἐπίσχες, ἄχρις ἡ νόσος παρῄγορος. 
Εὐθὺς βόησον τῶν μαθητῶν ῥήματα: 
ε Ἐπιστάτα, χλύδων µε δεινὸς ἀμφέπε,. ν 

Α Τίναξον ὕπνον, χαι σὺν ἐξώσεις χόλον, 
ἛἜως λογισμοῦ χαὶ φρενῶν ἐπικρατεῖς, 
65 Ὃν πρδτόν ἐστιν ἡ νόσος κατάχλυσιᾳ» 
ἝἜως χαλινὸν, ἵππος ὡς δυσήνιος, 

Οὕπω δαχὼν ὁδοῦσιν ἔρχετ᾽ εὔδρομος, 
Ηνέων δρόµον τε χαὶ φάραγγας, καὶ βάθη, 
θυμῷ σχοτώσας ὀμμάτων ὁδηγίαν. 
0 'Ῥᾷον γάρ ἐστιν ἀρχόμενον ἄγξαι λόγῳ, 
ἛἩ πρῶτον ἁρπάσαντα χατασχεῖν βίᾳ. 
Λὐτὸς γὰρ αὑτὸν ἐχχάων οὐχ ἵσταται, 
ἝἜως λογισμὸν χρημνἰσῃ τὸν ἱππότην. 

"Ἐπειτά µοι, τὸ αἶσχος ἡλίχον, σχόπει, 

Τὅ Οἷον τίθησι τὸν καχῶς πεπληγότα. 
Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων αἱ νόσοι καὶ λάθριοι, 
Ἔρως, φθόνος, λύπη τε καὶ µῖσος χαχόν » 

Ουοἆ οπιηΐυωὶ ππθης οί ριογησιγίσ, (υ4π) ἀυχ)λλερίσσΠι 
υεάἰι πουῖς Ώοιμίηυς ἀάγογεδς ορἰ ἰίλίος, 
50 Οιειπαάλιοά υπ! ϱ1µ0 4 ἀΐγα ργλπάἰπο ἰδοίὰ 5 ἀυ[ομόηι, 
ΦδΗρίίες 4 ρηροἱρἰΗ]φ, 4 Ίαρδι Γωἱογα, 
Μοωυῖα οίἶάμὴ ρτυίερυπέ [υρίεπίορ ο ΡιδΙίο: 
δἱό Γα(ί0 ἀἀνογους {ΓΙ ο ρώνς 
ΜΗ1η 6ΓΡΟ απ Γυ1ωπ) εάῑί, 41ο οσιισίέ πιοηίοι” δν, 
ὅδ ῬΓἱηδυδΙη ὶρπὶφ ἀοοθησαίμς, οἱ βαπιηιὰ οχοἱίοιιις, 
Ὀρί Ργίπιαπι δεηφοτἰς δρἰγίµ» ρογίαγυαέίοποιη, 
Θδ2{{ηι οοπρ]αήπαγο Ώθο, αἰαις ἐμ οοβἰέαιις 
Ὑο]υί ραίτοπηὶ έσυι, οἱ πποίαα!η, ααἰθιφ αρίίαιἶς, (ορίου, 
Ριιάογθ οἱ ποσο ἱπιροίαηι οἱ 
60 δἱςίο, ἆοηοο πιογὺι5 οί τοπιο1ἱ «αρας. 
(0 οἶαμια, υἴοης ἀἱδαρυίογυῃπι νογυίς: 
ε Μαβίρίες, ἱεπιρεδίαδ 118 νθ]δθιιθης ἱπγο]νίί. ) 
Εχουίο 6ο μΗίΗ, οἱ 141) οχροἰἰος ὑ]]οί, 
Ώιμη τα(]οπὶς θἱ πιθη!ῖ5 66 60ΙΩΡΟΒ, 
65 Ουος ργίσυὶ πιογὺμς ο 6Η ὐιηθεδας ουγα] : 
Βυὴ ΠΟΜάΙΙΠΙ, νοιί ού 45 οομέμᾶς 
Ετευυ πιογάεης ἀομήθις, [βίας εοποῖίο ρεάο, 
Ου δη αρΙΓάΗς, δαέμσηιιο οἱ γογαρβίμθς, 
ΟΗΐιδα Ρο ἵγαπι οαἡἱρίης οου]ἱ5 νίο ἀμοίρις. 
Ἱυ Εαςιίυς οΡΊιη ορί ηΑδοθµέοπι ΟΟΠΙΡΘΡΟΘΓΟ Γαίΐυπυ, 
Θιιάίη ΟΠ) {ο | αὐπίριεγίέ, νὶ οοπἰίῃοτο. 
ροα οΗπῃ 6686 ΗΗΙΔΙΠΙΠΔΓΟ 1οϱ αὐθίφείι, 
Ώομος ΓΑΙΙΟΙΙΘΙΩ ργβοΙρίίοιΏ οροΓ]ἰ β6850ΓοΙΠ. 

Ὀοίπάο Πο], Φιλία ἐν δίί (ω41ἱ98, ουπδἰάσγα, 
15 Ουαεπιπας γεύυαξ [πγους πιβἰθ ροΡεΙυιη. 
Βιομίιη οδθετοτι) φἱάθπι ππουυὶ διιμέ οσοσυΙΗ, 
ΑΗΙΟΙ, Ἱηγίάῑα, (γἱδεἱα, οάἵσιῦ π)α]ύῃ): 

νους, 1. 
66 ᾿Εξώσεις. Ουἱν]. ἐἑχσώσεις στόλον, 6ἱ μαι 

Όοπι οογυαθίς. 
64 ᾿Επικρατεῖς. Β]ς ρυίαἱ ἱεροπάσηι ἔτι χρα- 

ϱὰ Τοῖς. Ἱια ΟοἱδΙ. Εάῑι. τῆς, αριά αιιος νοιςί- 
εις ιο ργοἀθεηιὶ τα ρου)». 
5 Χόλου παρουσία». [το ργαδεπίαπι. 
ϱ0 Πνεύματος χιγουµένου. ορἶγίεπε πιουετί εἰ: 

δογἱδ. 
π9 Κινῃ. 0οἱβ]. ήν 

τεῖς. 
60 Οδηγία». οἱδί. ποδηγίαν. 

6 Επιστάτα. ἴια Πυ. 1, δ6οί. Ἰ, 64ΓΙη. ΕΧΙΣ, Ἱό Λογισμόν. Πα Οοἱςί. ἔάῑΙ. λογισμῷ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

Θιιοά Ίποης βαν θγηδὲ ουσία, (12) δοεἷαμι Ώου  Β Ριυρεῖίο 6οιπηυ!η; 8ο Ε11ΔΠΙ μή ἱεΠι εχἰρθβ, 
Α.1νθ6γδυς αη]πηὶ ἑαγρἱάοϐ πιοίις ἀοάιί. ΡιῃΙ πιοηιῖς ἱρ5θ «0ΙΠΡΟ5 66, 41 .Πὶ (ογν]άἰ 
Όι ογρο ἀῑταῬ ϱγαπύἶπος αγ6ρης ἆοπιυς, 
Ρυρπαφιιο νο μιαρηία δαἱυίοπι (ογυηί, 
ΙΓ πρδυηιιο Εν αἱήοες η ργανἰ ργεείαπί οροη!, 
οδἱς Γ4ἱ10, ΡΓ 566 ἵγα ΟΙ {υγῦας πιογοῖ. 
Οι πη [αμιαί Ἰά φιιοά Ρεσίυ5δ οχιρ]έ (υυπι, 
σπα ργαδαιιαιὴ ρογίαί, οἱ ΠαπιπαΠι οσο]ίοε, 
υδίιν υἱ πιονοτὶ «οπβρἱοἰς γομίίη 4βρεΓυΠῃ, 
Περί δρίθΙπο }11βε έ6, αίᾳε Όμως οοᾳίίαης, 
Όι Ργαφἰάθπιαθ, Ο]1ἱ5 οἱ ἱθείειπ (υα, 
Ριάργο αἰδίο οι ϱιθί ]υμείο ἱπροίαπῃ, 
(ἑωπαία ἆοιεο μιοτὺφ απεῖί ριομα. 
ΑμορίοΙοσυπ ΡΓού ης οἰαπια ἵῃ ποάυ), 
ε Μασὶδίθς, αἰτος ἰυσΌο Πο μινογι φαί. ) 

Τουγει]ς ηδίατ πιογῦιιΦ μ]ο ργί(παἩι ουσ! : 
πιο [ία ποπάυσῃ, οοπυπιαχ ευ νδίυῖ, 
ΕγθρυΠα Ππιοπιογά!έ, οοποϊϊο οἱ [εγίέητ ρεάἀε, 
(ἱ5υδαᾳυ6 αρίγαί ργαίεγ εἰ δεοριἱοβ η μ!!, 
Ιοὐυοίαηίο νίσυς Ρἱ16, αἱ οοΓριβ τερυηί. 
Βλιίοῃο ΡΓΙΠΙυ ΠΔΙΠ ΡΓΘΙΩΘΒ Ίδης οοἶυ8, 
Αὐτγερίυ6 {ρ5θ φ85) φυθας 8ης βἰδίθτο, 
Ναπιημο Ἰποίίαγὸ που Ργίιις 8ο ἀθοίηίέ, 
θὔαπί πιεπιῖς εαυ]ίεπι 4 οἑαίι ἀοΐουρ 

ἆᾱπι (Φάίαίθιη, (μδΗἱΑ δἳῖν αμα») 
θυαἰἱεπιαυο γεάάαί 14, ου) Ρίαί 
Να οφίοτοζυπι (96οἵω8 θ6ὲ ε06ὲ 
Απιος, οἀπα 6, πο ΓΟΕ, 



11. 

Τινῶν δὲ φαίνοντ᾽ οὐδ' ὅλως. Ἡ τι βραχὺ, 

ὃἈλλ᾽ ἔνδον εἰσὶν αἱ νόσοι χατάσχετοι. 
80 Τυχὸν γὰρ ἐχτάχειεν ἐν βάθει φρενὸς, 

Ἡρὶν καὶ γενέσθαι τοῖς ὁρῶσιν ἐχφανεῖς. 
Κέρδος δὲ λανθάνουσα καὶ δυσπραγία. 
θυμὸς δ' ὅλον γυμνόν τε χαὶ δῆλον καχὺν, 
Εἰκὼν προχύπτουσ᾽ οὐχ ἑχόντος σώματος. 
β3 Εἵ σαΐ τις ὥπται τῶν ἁλόντων τῷ πάθει, 

ὠἶδας σαφῶς ὃ φημι, καὶ γράψει λόγο:. 
Ἔσοπτρον ἐχρῆν ἑστάναι χολουµένοις, 

Ὡς ἂν βλέποντεςι ἀλλά τὴν αὐτῶν ὕδριο 

Μιχρὺν χαλῷεν, τοῦ πάθους ἐξ ὄγεως. 

Φ0 Κατηγόρῃ σιγῶντι χάµπτοντες φρένα. 

Ἡ χαὶ τόδ' ἕατη, καὐτὺς ὑθριστῆς ὁ σὸς, 

5. οπεσο!Ηι ΤΗΕΟΙ,. ολαμΙΝύΝ ΙΗΙΡΕΗ 1. ΤΙΓΟΙ. ΟΛ. ο] 

Α Ἑν ᾧ κατόφει σαυτὸν, εἰ σχολὴν ἅγοις., 
Πάθος γὰρ οἷς ἓν, χοινὰ χαὶ συμπτώματα. 

Ὕφαιμον ὅμμα, χαὶ θέσεις διάστροφοι, 
95 Τρίχες συώδεις, χαὶ γέννς διάθροχος, 
Ὠχρὰ παρτιὰ, νεχρότητος ἔμφασις' 
"Αλλων ἐρυθρὰ, χαὶ µολιδδώδης τινῶν' 
Ὅπως ἂν, οἶμαι, χαί τινα χρώσας τύχοι 
Ὁ μανιώδης χαὶ χάχιστος ζωγράφος 
100 Αὐχὴν διοιδῶν, ἐγχυλούμεναι φλέδες, 
Πνοὴ λόγον χόπτουσα χαὶ πυχνουµένη, 

Λυσσῶδες ἄσθμᾳ, χαὶ φρύαγμ᾽ ἀσχημανοῦν, 
Μυχτῆρ πλατὺς τε χαὶ πνέων ὅλην ὕδριν. 
Κρότοι τε χειρῶν, χαὶ ποδῶν ἑξάλματα, 

134ὺ Κύψεις, στροφαὶ, γέλωπες, ἱδρῶτες, χόποι’ 

πμ ποηπα]]]θ οἰἶαΠι που αρρατοὶ ΟΠΙΠΊΗΟ, θΗἱ δα]έεπῃ ΡάΓΗΠΙ, 
ἱπίυφ πιογυὶ οοπἱΙηδηΗ!Ρ. 

80 Εογο]ίαῃ οηἰιη απἲο Ιἱᾳιθβοδηί ἵη ἱπίίπιο ους, 
4η) βαπί ἱπρρίοίθηείσας οοηορ]ου]. 
Ι µοΓο ο σι ο8ί οεου]ί4 ολ]αμη]ίβ. 
16ὅ 

η3Ρο ῥγυβρθοἰθδς ἱηνίίο 90ΓΡΟΓ6. 
ϱ) ἵνα αιίθιι πυόυπι ρομίέας εξ πιαηϊ[οδίυπι οδί Γ)αΊυ]η, 

δὅ 5ἱ ηυἱ Μῳ νίδιβ ομί α]ᾳυαπάα Ὀρο οαρίς πιοτνο, 
Ρ Ππιο[ἱσίς 4ηΏ6 αμοά ἀϊσο, εἰ πιο ρἱηρεί ογλ{ο. 

ή μπῃ ορορίοτοί αχ] ὑοεὶ ἰγαί]φ, 
εΗ ιά νἱἀεηίος, θλἰίδσι νἰοἱοηίί ειν 

ΑΙἱαᾳυἱά γοπιΗεγεὲ, ππονδἰ ἱπιαρῖηὸ οοπερθοία, 
90 Αοοιφδαἑοςὶ Πημίο Πδοίεπίεβ Πποπίοπη. 
Ίπιο θἰϊᾶπι βρθοι]ν νια]{ ἡ]6 {ῃςο, αἱ εωἱ οδί Ἰη]αρί δυείος, 
η ᾳὐ90 ἰθιπεἰἱβδιμη οοηδἱἀθγαδίθ, δἳ ναςδί, 
Μοτυυς δμἱπι φας ἰάθιη ο86, οοιηιηηί4 οίἶαπι θυπί δγημίοιναί9. 
Οτιιάε]ί αδρεοίις, οοι]ἱ ἀἰκίογι!, 
85 01ο αρΓίη!, οἳ Όαγ)α πιδά]άα, 
Ρα! )ά1ε ῥοιια», μιογἱ1οἷηὶ ἱηδίας, 
Αἱίοτυπι γδεπίος, Ρρἰαπιὺθ φωογιπιάαπῃ, 
Ῥτουί, 4γὐϊέγος, αἰίᾳασπι Ίου νεὶ ἐἱο οοἱοτε ἱπ[εεεσίί 
Ευπάιις οἱ βοεἱεγαιἰβδίτπιι Ρρὶοίου. 
100 Οοττὶς Ιηβαία, τουμάς γους, 
Ηα]ἰίήφ ΒΘΓΠΙΟΠΕΠΙ ΙΠΙΘΓΓΙΙΠΡΕΗς, θί οΓοΏῃοῦ, 
Παβίοβθυς απθιέιις, (γθιμίέυς ἱμάθορτυς, 
[αἱ Π3Γ656, 6εἰ οΠΠΠΘΠΙ αρἰταπίες ἱπ]υγίαπη, 
Μοπυυπισυθ Ρίαυδι5, οἱ ρε ἀεθι]αίίοηθδ, 
105 ἱπουσνα, εοβἰαγία πιθιηῦγα, εἶδις, διιάογεδ, ΙαἱἼοῬεκ. 

β2 Κέρδος δὲ «Ἰαγθάνουσα, οἵο. Μα]οΤθίη θβίπι 
648 νὰ πορί ριάογθπι αΠθγυπί, αὐ αὐ αἰῖς 

"ΔΡΠΟΦΟΜΗΙΕ, η 181Ώ (ΠΟΓΙΠΙ ηο5 δοἱ ουΠιθοῖί 6πιυς. 
δὺ Γυμνὸ»... ος. δἱο μία, Πρ. Ἡ, δδεξ. ἰ, 

ϱδΙΓ η. χΗιν, το ἆ]. 
89 Χα]ῷεν. Οᾳαἱδί. χολῷεν. 
94 "Εστη. Οοἱβι, ἔστι. [πιο (δὲ «εί ερθομίνπι. 

Ἰρίά. 0 σὀς. Μειιάοβο θά1ιἰ ὅσος. Ξοἱ]ίοσί γι] (ο- 
Κόγιυ5 Πο09 αῦ ἐπίω]οίφ ποριτὶς ἀοομπιθηία ϱ4Ρ6186; 

Νου θοί, τί θοτιπῃ αἱ Ρος ἰτᾶπι η09 οοπειπιο]ία αξ- 
βείυπι, τις αίτιο ΟΓὰ ἱηίυοδ ας, 1ο, ρεγδροεἰδ 
6ασι ἀθ[ογιμ]έαίςα, αὐ οἱ αδιούἱ ἀεί[ογηι]έαί6 Γενο- 
εθιΠΙΓ. 

93 ΕΙ σχοἡν ἅγοις. Τα ἱοεῖι ΒἰΙας. (Οοἱςί. εἰ 
χολήν. ο. πια]ο, ἄχεις. 
91 Καὶ θέσεις. ΔΙΙ8, Ώ6πιρο οεΜ/ίοΓαπι. 
95 Καὶ γέγυς. Πα Ο0οἱβ. Ε4ῑι. γένος. 
100 Εγκυ.λούμεναι. [ιβ Οοἱεί. Εάῑν. ἀγχνλαύμεναι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΦΙΟ. 

Αίφιο η φαἱρυσάθιη ῥγοθθὰ οἷο πιογδ Ίινος 
οπείιυν, μἱ ΗΟΠ ΡΓΟςδµ, αυἱ οχδίεί ΡαΓυῃι. 

Αο [ογίθ εἶιι ἑμίπιο ἵπ οογἀἶς βἶιά 
Ἰήᾳυθθοεῖ, ἠουηίπιιπι γἰβίέγας Πι1ΑΠ. 96 6ΧΟΓΑΜ. 
Οὐδμ[ί8 ΡοσΓο οπιπιούσώ ορί ολη». 
ΑΔ τα μάτι ρεμίτιιφ οἱ οἰαγυίά οβί ωαίαπῃ, 
Ἰηγ{ίο ἱπιαβο οοΓ{ροτθ αἱμο ργοµιίηθηα. 
δἱ γίβυφ αλ[φυί «Αρίις ορ 1ποτλο ον εἰΕὶ, 
Οιιοά ἀἱορ οφ: Ρίπᾷοτθ θἱ από ος 106. 
Ῥγοφίαταί ήΗΦίη [εγν]αΐς γα ᾳγαγἰ 
ΒρεοΙΙΠΠΙ, μὲ γἱἀομίθφ ἀθάεειμα, ργοῦγυσι οἱ δυµΠη, 
[υ]ηφοο πιοςὺὶ φἱθρίαυν ήπο εοπηνιθση!, 
Ταςἱεηας «αγρι! θοσί[ες ῃθηίος εἑατοπί. 

"ορ αίμα οί, πεμηρὺ νο]δέου ω118ι 

Β Ἱή 4ο 1ῃ8θ ἰδίο, δι Υ408ἱ, ο6ΓΠς ορ. 
Μογὺυὶ ρᾳγίς η ΡαΓἷΑ νυηί Αγπιρίοπιδί4 
γω]τις ογωοπία», ΓΗ) ηνογος οἱίμς, 
Οπίποφ αργὶηὶ. Ὀαγῦα παύίάα, οἱ ρα 
(πα, ἐ5566 θὐυθΐε5 πιογιο ερµ/θοίὶ» φοἱουί, 
ΑΙἱἱ9 γιὺεπί6θθ, διιηί μυ Ρο Ρ8γο5: 
Πεπῃο ΠΑΗΙ οοἱοξοίὮ η νηρ, οἱ σης τµγδυς σοµἰα 
Ἐιιγίυωμάτιο Ἰηύ1ἱ ρἱοίου δἱ ῥτογθυη! ἱπιρεοῦως, 
[ηνία οργγἰσ, νδυιι]ς ἱηρυιγὸ, [γεφυοης 
Αο Υεγυα αοἰηίθις δρ ]τμς, οἱ αΗΛνο τις 
Βαὐίόάυπι φιἱά οίβαυς. (οπεέιις ομιπίπο Ἰράθσθης, 
31115408 Εδιίς, οἱ ΜΗἱΛν ρίγα σΓἍνεςδ, 
ππμΗ ΗΕ ῥἱα15 οἱ Ρού δα 1ἱαέ1ος 
Μι χυμός, α1δηδς οἱ δµ{ωἵ, Εταγία 



4ο ΦΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΠΑΙΗΑ. ᾽ θε 
Τίνος χοποῦντος ; οὐδενὸς, πλὴν δαίµονος. 

Νεύσεις ἄνω τε χαὶ χάτω, λόγου δίχα, 

Υνάθοι φυσώμεναί τε καὶ ψοφούμεναι, 

Ὡς δή τις ἅλως, παιοµένη τ: δαχτύλοις 
110 Ἡ χεὶρ ἀπειλεῖ, χαὶ ψόφων προοἰμιον. 

Καὶ τἀπὶ τούτοις τίς παραστήσει λόγος ; 

Ὕδρις, ἀραγμὸς, αἱσχρότης, φευδορχίαι͵, 

1] λώσσης ζεούσης δαψιλῆ ῥαντίσματα, 

Οἷον θάλασσα, ἑξαχνιζούσης πέτρας. 
115 Λέγει χαχὸν τὸ μέν τι, τοῦδ’ ὁρμὴν ἔχει, 
Τῷδε στενοῦται, χαὶ παραυτίἰκ᾽ ἀγνοεῖ. 
Καὶ τοῖς παροῦσιν ἠρεμοῦσι δυσφορεῖ: 
Ζητεῖ τὰ πάντα συνδονεῖσθαι τῷ χλόνῳ. 
Αἱτεῖ κεραυνοὺς, γἰνετ' ἀστραπηφόροας, 

Α 130 Αὐτῷ µένοντι δυσχεραίνει τῷ πόλῳ. 
Ίὸ µέν τι ποιεῖ τῶν χαχῶν, τῷ δ᾽ ἑστιᾷ 

Τὸν νοῦν. Φρονεῖ γὰρ, ὡς δράσας ἃ βούλετσι. 
Κτείνει, διώκει, πυρπολεῖ. Τούτων δὲ τί; 
Οὕτω τυφλόν τι χαὶ µάταιον ἡ ζέσις | 
125 "Αφωνός ἐστιν, ἀσθενῆς, βοηλάτης, 
Ῥήτωρ, Μίλων, τύραννος ἡμῖν ἀθρόως. 
Ὁ δυσγενἠς τε χαὶ πένης, τὸν εὐγενη, 
Τὸν εὐποροῦντα, δυσγενέστατον χαλεῖ, 
Πένητα) δουλόµορφον, ἡ λώδη βροτῶν, 
100 Τὸν ἄνθος ὥρας' δυσχλεῆ τὸν εὐχλέα, 
Ὅ μηδ ὅς ἐστι, μήθ᾽ ὅθεν, λέγειν ἔχων. 

Οὐχ οἶδα χλαυθμὸς,  γέλως τὸ δρώμενον. 
Πᾶν ὅπλον ἑστὶ τῷ χόλῳ, χαὶ μὴ παρὀν. 

Ου Ι4ῦοΓαπίθ } ηθιπίηθ, ργΦίου ἁβηιοβίωπι. 
Νυέμς δΓδπ οἱ ἀξοίδύῖῃ, αὖθᾳυο τα!]ομο, 
Ώμοςιο ἐυπιεπίθς θἱ θοπαηίθς, 
γε]αί (γίὰ α1θα; Ρ6γοµσθα ἀῑρίιις 
110 Μανυς πηἰἑαίας, οἱ ἑυπυ]έυιίπι ορ οσον, 
0 αὐίείΏ Ροςί ἠπος βεηαυπίυς, αιῖς εχρεῖιραἰ 66ΓΠΙΟ 7 

Μαἱοάίοία, Ρι]δαιἰο, µιγρίιιἀο, Ρογ]υσία, 
ὑῦογεβ [δεν]ά ἱίπρυα ΓγοβροιδίοηεΒ, 
[ημίατ πιαρῖς, ουπῃ βοορι]οΒ, απἱθις αἰά[έυς, δρύπια οοπερετᾳἰ!. 
110 Ου όλ ργο[ετί οοηγἰοἷα, δἱ]ά ρτοίεγιο ἰένς, 
ΑΙ οοαπρυρίαίυς, οἱ δίλξίιη ἱρπογαξ. 
Ει οἱ αφίαηίοφ αυἱοίος νἱἀορίί, [6γἱ πιοἰοίο : 
Ὑοἱ]εἰ οπιηία 66ου ἑυπηιμασὶ. 
Ροδείι (ομίίτυς, [μἱρυγαί ; 
120) Τρ5ὶ, ααοά η δια βο49 ΡοΓπιᾶηθαί, δυθοδθηδοί οΦίο. 
518-519 ΑΙιυά φυἱά πια! ροτρείγαξ, 419 ρᾶςοῖε 
Μομίθιι. θΠθτί οπἱΏ] β656, 46 νοδἰυίὶ {41 [εουγί αιος ουρίί. 
θοσἷά!ι, Ρρογδδᾳμἱίυγ, οκ αρ]. Που αἱθιη αι] αρίί Ἡ 
ὕδφιιο αἆθο 00863 Γ68 ορί οἱ ναΠᾶ (γα ηιου!ἰ5) Φδίιςί 
125 Επγιῖς Πι, Ἱπῆτπους, Ὀυρμ]ους, 
Οἱ ργίας ποίς εγαί οΡαίου, Μίιο, ἔγγαπηυς. 
οφ. Ι]ς 6ἱ ΙΠοΡδ, ποβ!Ίεπι 
ι ἀἰνίίοπι αμρεἰἰαί ἰσιουὴἡἱ5δίποιιπι 

Γι ραυρετουι» νἰ]θμι δόγνί, [οάἱδδίπιιις Ἰοπιίππῃ, 
160 Ριεφθιαηίὶ (ΟΓπια ἁδοογμπὸ; η[αΠπ]θηϊ θµ1Η1, ααἰ Όθμο αιά{ξ, γουσί 
[5 αὐἱ µθο φυἱς δίέ, π6ο0 66, [ασ αιιεαί. 
Παιιά 66ἱ0 4Η Πδιιι, 4η δι ὁἀἱρηιεπι δέ η οά αρ]έυς. 
Ομἱάλδεί ρτο αγηιίς εδί ἰγαευμάί, 4 μαπονῖς 0η αὐρῖε. 

106 Κοπούντος. Οοἱβ]|. σχοποῦντος. 
107 Λόγου δἰίχα, αὔεφκε υεγὂο. 
409 "Α.Ίως. [ία Ὑπί. Εάῑι. ἄλλως. (οἱςα], ἄλλος. 

Μο]ίογ 5406 Ιεοίῖο αἱ. (οπίεγί οπίἩ (γεποε]ιις 80- 
Ἠἰέπι θὔ1η, ὔοπ Όσο Ποπηϊπίς ἵνα ἱππαιιπια] 
αμ) ἡέΗ1{, ου] 60 80ΠΟ φἱ οὗ (γαπιοπίή ἐγ]ένταυ οκ 
Άγοα θἱμιρ. Ναπι, υἱ Ιπίοίρτος αμμοϊαί {η μἱφ ν6ι- 
Ρἱ9, 9. ν, Πίαά., νους. 4099 : 

Ὡς δ᾽ ἄχνας ἄνεμος φορέει ἱερὰς κατ) ἁ-λωάς, 
Ει εἰεμί υεπίµ: ραίεας ἀῑ[εγί εαετας ΡεΥ αΤεδδ, 

οσους ἵη 1ο ἐγἱέίοπη (θέ, 40 (ΓωΚ6δ 4 ῥαἱόὰ 50- 
οεΓηΙπἰΗΥ, ἁλωή οἱ ἅλως αρροἰἱαγὶ φοἱεί. 

114 θάλασσα. (οἱδ]. θάλασσαν. 
Ι98 Κα.εῖ. ἵια Ουἱς]. ΕάῑΙ. καλεῖς. 
120 Τὸν ἄνθος. 0οἱν]. τὀ. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Εἰ αδιιμάο (8045 ἠ4ηο ἀφπιου ρας1{), 
Νυυς ἁδυτβιτῃ ἱοἱἰάμβ, οἱ θΗ ΓΙ) δἱπι): 
Βιιος ἰυποηίες, Ιησίας οἱ (Γἱί αγοῦ. 
ομίμιΏὶ ἐκοξληίός; Ἰείδφιο ἀἱρίῖς πΙηῖις 
Μι ιαέιτ, Λίήιιο θἱγορίίυς ο8ί ρω ίυ1η. 

ὅαιν, (58 οφ μηί ας, νδυδ] 8 Η1ρυς οσρι πα! ᾖ 
ΜαΙοάἰεία, ρι]διις, (Φάῑίας, ρο]αγία, 
Αεροτβἰοηος (ογνἰ4 Ιίηρι μὐυσες, 
ριμιεδο]έ αἱ ο ταρίυας [ήθη ΠΙἀΤο. 
ἆ41 ῥτουγα αι αιη ρτο]ίοί, αμα ραΓαἳ, 
ΑΙΙίδαυο τυδ9 ρτομι]έαγ, 3ο μεθοῖί δἑα{τυι, 
Ει, οἱ φυ]είορ νι "αἱ ββἰαηίςς, ἀο]οί. 
Τι ευ. τί οι οία ΠΩ) 66ου) ουρί!, 
Τοπίίευα ροσδοῖί, [αἰσυγαί, ἡγηνάς δια 

Β Οιιος πιαηοκ! οἰίαιῃ δοἑο, κιεσθηθοί ΡοΙο. 
ΑΙἰιά πιδΙοΓιισ 41: ραίγαί, Πιοηίθιη ἀ[έογο 
Ραδείί, οωρίίο αἱ εχβδζμἰο 8ο οἴογεηδ. 
Ρειδου ως, υπἱς, ορρείονἰέ: αυἱά ΑογΗ1η αρευςΤ 
Ταιη 63963 Γ08 οδί πιεμίῖ5 ἱγαίοο οα[ος | 
ΠΒορερία μυς, ἀνδί[ῖ9, ἀμείογ Όουη), 
Εἰί ἰί]ε, ειοίογ φ αἱ ρείαφ, Ταχ, δἱ Μο. 
Οὔβοιιγις οἱ ἰπθῥΡΒ, Ρἀύῤογεπι Αθ {φιιουί]οε 
ΑΡΡεΙΙαι ωμο, αἱ ἀἱνθῬ θ8ί, θἱ{3 οἱ ἆοἱΜο 5 
Ργ:εδίαμίο [ουπια ργρύ 11η, [ορ γοσα 
Εαν δυργα 9Π1Π6Φ: ορ]ομάίάωπι {. 
Ι, αἱ ηός επί, πθο ϱἱν θ.8. (α΄ 
Ιεἰμάπυ Ἰαογγιπίς ἀἱριίος, 80 
Τοἱἱ ἱαδίας ἵνα ου οί 0. 



.. 
Εηκός ἐστι, χαὶ Τυφωεὺς Υέγνεται. 

4307 Ατηστρέφει τὴν χεῖρα, χυρτοῖ δακτύλους, 
Σ΄.τε] λόφον τιν, ἣ τὸν Αἰτναῖον πάγον, 

Ὢ; σφενδονήσων καὶ μαχρὰν βίᾳ χερὸς 
Ὁμοῦ βέλος τε χαὶ τάφον τῷ δνσμενεῖ, 
Τί πῦρ ἑφέξει τὴν ὕδριν, χάλαξα τίς; 

{490 Όταν χενώσῃ τῶν λάγων τὰς σφενδόνας, 
Κἲ χεῖρες εὐθὺς, ἀγχέμαχοι προσθολαὶ, 

Μάκη ῥία τε, χαὶ χοατεῖ τοῦ δυσμενοῦς. 

Ὁ δυστυχέστερός τε χαὶ χρατούµενος. 
τταν γὰρ οἶδα τὸ χρατεῖν ἐν χείροσι. 
410 Ταῦτ οὐχὶ δαίµων; καὶ πἐρᾳ, πλὴν πτώµατο». 

Καὶ πτώµατ εἴδον ἔστιν ὧν δονουµένων, 

Ὥταν φέρωντφι τῇ φορᾷ τοῦ πνεύματος. 

Φἱπιία ο6!, οἱ Πἱ ΤΥρΙιοεις. 

6, οὔ6ΟΒΗ ΤΗερι.. ΟΛΑΕΝΙΝΟΝ ΗΠΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΦΙ0Λ. δι 

Α Ταῦτ) οὐκ ἁλλοτρίωσις ἑνδήλως Θεοῦ ; 
Πῶς δ᾽ οὗ; Θεοῦ γὰρ τὸ πρᾶον χαὶ Ίμερον, 
150 Οὗ καθυθρίζειν οὗ καλὸν τὴν εἰχόνα, 
Μορφὴν ἐπεισάγοντας ἁγνοουμένην. 

0) δὲν τοσοῦτον ἡμῖν ἡ ἐμπληξία, 
Οὕπω τοσοῦτον αἱ νόσοι τῶν σωμάτων. 
Ταῦτ᾽ οὐχ ἑχόντων, ἀλλὰ δυστυχῶν πάθη, 
15ὺ Εἱ χαὶ πονηρὰ, χαὶ παροῦσι δάχνοµαι 

(Τὸ γὰρ παρόν πως τοῖς χαχουµένοις πλέον] 
Οἴχτου τε μᾶλλον ἡ χατάρας ἄξιον. 
Καὶ τῶν χαχῶν τὸ δηλον ἀσφαλέστερον' 

Τὸ δ᾽ οὗ δοχοῦσι προσπεσὸν, λυµαίνεται. 

100 Μέθη χαχὸν μέν πῶς γὰρ οὔ; τίς δ' ἀντερεῖ; 
Καὶ τοῦθ) ἑχόντων' αἱ γὰρ ὧν ἐστ᾽ αἴτιον 

135 (ομιογημεί Π]ᾶµσῃ), οιγγαί ἀϊρίιος, 
Ορ]: ποπίδιη ηυοιρίαμι, αἱ ΑΡίηδαϊη Γυρεπ, 
θιιαςί νλεαέατυς ἱοπρίὶφοίιις νἱ ἀοσιογα 
ολη] οἱ ἐο]ύ1ὴ οἱ δεριἱεγυη ος]. 
Ουἱς ὶᾳηίς οοεεοθφί Ίιὰ11ο πο. χιΐ Ύυὐ8 ρΓαηάο Ἱ 
1:30 Ῥυείθα αυαὶ θλναις Γγος) ναγνοσμῖη [υπάας, 
διΑί{ηΙ 14Ώ 16 οο:μήπυς ραρηαμέ, Πε ουπρτθνςίο, 
Ῥυρυς, νἱ τος αρίί.5, εἰ ΙΟβίθίη βυροιαίὲ 
ην η[ε]]οίου ἱρ5θ οἳ νἰοίας οεὲ. 

4μὴ 6υπ) γἱποί ριῖίο, φυἱ νἰποῖε η πια]ῖς. 
1/90 Νομηο ωο 6διπον οβ]οἰε 17 Ιπιο Ρίιῖθ 441. Φ:8οἨ, ρεοίδς ευἱῃαις. 

Πυίηας οἱαιη νἱάἱ ααὐρυιηήαιὴ δὐ6ουβοοζυη), 
ἑῶμ [ογγορίς Πρείυ δρίἰγίίυφ. 
Πως ΝΟΠΠΘ πιδ][εςίθ οδἱ αὐαἱθηδίίο 4 Ώεο Ἱ 
Γι αἱ πυΏ εδεεῖ} Όοιιό επἰῃ πιαηδυείυς οἱ [εηίς 68!, 
100 (υ]ας5 πο ὑομυπῃ ορ γἱᾶτὸ ἠηαβίηεπα, 
Εὐγοσιή ἱπάμορηάο ἱποοφιήίδῃ. 
ΝΙ1 (αἱ ποὺίς ορί ἱηδαιμία, 
ΝΙΗΝΗ (αἱο ποὺὶς πιοτυἰ οοροξιη. 
[του οηἱπ ποῦ γοἱεηέίυτη, ο ἑμ[ε[ίοίσπι ιδία συὲ, 

«195 Οιαιηνίς Πηιο]θεία, θαυ6, ου αἀδυπί, πιογάεαηῖ 
Ῥεοκειθ επίπι Ππιαίαπι [ς, αυἱ ϱ0 ἱα0ογαοί, οἱ σγανἰσδί στη γἱάσίμτ), 
1ᾳυ6 ζομΠίδδαήοηθη ροἱίμ5, 441Ώ οχθουγδἰορθι εγείυ. 
Γι Ἰηίδυ πιαία, ἰά βιοά ηλ [οδέυιν οδί μας οςί : 

μι» ΔΗ1ἱ6ιὴ Ἰηοδυἱ5 ασοἰά]ὲ, ργοῦίρα!. 
Γειᾶς παίυῃ ηυἱόεπι θδῖ, οἱ φυἱ που δἰιὸ φαἱς οομίρααχθΓὲ 

[ιά εεί εἰίιη νουηίασίάν :; παιω αυἰ, 4µογά) δἲὲ (ά1δὰ ιαἰογυ:, 

15 Γίγνεται. Οοἶβ]. γίνεται. 
145 Ταῦτ οὐχὶ δαίµων. Ηοπιίποιη ἱγαουπάίορ αγ- 

ἀονὸ ἀεαργδιιίεπι ἆχιποηβί οοιηραγαξ: ἴπιο οἰἶδπι, 
ενυθρία {αρδι, ΡεΙο{θΠ! ἑ0 00956 α5θθεῖί. ΕαΦ{λ15 6Η Π) 
ουυλη] α ἆδουιο 0Ἠδύφ5ο θἱιπί]θίη 9586 5ο]δ]ε, ἱῃ 
μουιηῖ]. αάνογενςδ ἱτακοεπίε». Όιι.. | 

1489 ᾿Εγδήκως. Υάι. ἐχδήλως. 
149 θεοῦ γὰρ τὺ πρᾶον. δεί εκίπι Ῥοεμ[ἱαγὶο ρε 

(ςπἰίαε εἰ Ια)ιδμεἰκάο. 

156 Τὸ γὰρ παρόν. Ρυ]εβγα δομίεηί, 1ο) ἵρ- 
Φοιιεῖ Οπὀροσίυ5 ἓ ογα!. Ὀ6 Ρίαφα φγαπαἰπὶς αιἰ Ίππο 
πιοάυΏ εχργἰη]ϊ: Καθάπερ ἐν τοῖς νοσήµασ. τὸ λν- 
ποῦν ἀεὶ πᾶθος ποῦ μὴ παρόντος ἀνιαρώτερον. ΝοΟΛ 
δέεκα αίηκε ἐπ ιογδῖε, εαἰαινί[αδ ΡΓα ΕΠΣ 26ΠιρέΓ Ἠιο- 
ἰεε/ἱοΥ εδΕ, 6 παπι θα, Φις ῥγουνἰ αδεσί. ϊάὸ ἰοπι. ἓ, 
αρ. ὀ04. 

: ᾗνν Λυμαύνεται. Ιιαὐε[αείαί, πιασὶε (ᾳάὶι. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΟΙΟ. 

ἱσαφ νιάυτὶ, ρἰπιίαφ συ. δἷί, δἱαύε!. 
Μα 1ρ96 τογφ οἱ, ουσναί οἱ ἀῑδίίο 8105, 
Αρ νον εμουίενι (αδιηρίαα, απί παπι αἱίδγαπι, 
αουἱθίυΓ ᾖάπο αἱ γ! π]άπυς Ιομρίδείμς, 

Ηορίίαυο είσαι φυῷ οἷι, οἱ ἑυές δἰσυ]. 
Ωυἱ9 1ρΠἱ6, απί φυ τεργίπιθι ποο ᾳτάμάυ ΙΙΙΗΠΙ 
Όι (μάἲί αυίοπεεἷα νοτυογυιη Γ119Υ, 
]απυς δδηυΜηέτ, Γόδφο βεγίέις οοπιἶηυς, 
Λο βνυπῃ {μίας ργα]ἰδη, Ἀίᾳαθ Μοβίθιη δη 
Εον]ποῖί {9 η! νίοις εδῖ, νηἱσευ ϱ πιαρῖς : 
γοέυιη, Ἰὰ μλη]ίο φυἱ ν]εθεῖί, Ώαϱ) ᾖόςο, 
Μιεύ ΠΟΠΠΘ ὀἆ ΦΟΡ, μίυδηι6, δἱ 66ίὴ οχίιηας ) 

θὐ11 οἱ σαἀσῃίθς ὁομεβὶι η αοδάσι μή [ή 
η [ογΓεί [ἠμροίαν οὔμη Άυς ρίση5, 

Β Ι:δο ΠοµΩΘ ἀἰγίιιπὲ Πα χίιπο ρ]αηὸ 4 Ὀνεο } 
Εοί ΠΑΠΙηΙιΕ ρἱαεἰάς, [θηίς οδῖ δυππια5 Ραΐες 
Έιεραγο ο] 15 τοσίαι ο[Π]μίθιι Ἱαιά ἀοσεῖ, 
Εογιιαὶ ἱηδουθιός δτίεΓα!η Ἴο0ο {ας. 
η ἰαἱὁ ηοὈϊς, ἰαἱο μἰἰ 1ηδαμία : 

1! (αἱ μου οογροΓ 10. Γη [δ ΙΟ ζ 11 
Μοία (υἱρρο διµί Ἠωο, ποη Ίο γοἱσ απ - 
Ουαμινί5 Ιμοἰεθία, Ρι6ειί6, ο αἀθυμί, μμουάεδιές 
Οτανίυν γἱάοτί ποη) ἀυἱογ ρ)ᾶδοης δυἱεί. 
Νου ἴ8ιη θσδἐοΓαιᾶ, ἀἱρηα ϱυδ1 Πωεία ρἱο. 
Οἱ, οἶαρὰ «ιδ δυηέ, ἑυία δυηἱ πιαία ο ΓΩΔΕΗ5, 
ιοαυίο αἱ 4 αυος ασ ρεδίειι ραν]ῖ. 

ο Εαπιμαηάα ος εδῖ, ηυἱ5 ιιοροί 7 ἰδλμ]εηί]α. 
Εν ηδΙὰ γοἱεηί]. Ομἱδηιιῖς οἱοιήηα, ου θςἰδίφ 
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Ο)ὐχκ ἀγνοοῦντες, ἀλλ' ὅμως ἠττώμενοι, 

Αὐτοὶ προδῄλως τοῦ χαχοῦ γεννήτορες. 
Αλλ) οὖν ἐχεῖ μὲν τοῦ χαχοῦ τὸ δυσχερὲς, 

1605 Γέλως, ὃν εἷς ἔπαυσεν Όπνος αὑτίχα. 

Θυμοῦ δ᾽ ὑπερχλύσαντος, εἰ χεῖρον, λέγε, 
Τι τῶν ἁπάντων οἶδας, Ἡ τι φάρμαχον ; 
Ἄλλλοις μέν ἐστιν εἰς φρένας πεσὼν θεός 
θυμὸς δὲ πρῶτον τῷ θεῷ φράσσει θύρας, 

110 "Απαξ ὑπερσχών ἡ δ' ὑπόμνησις θεοῦ, 

Χεῖρον' συνάπτει χαὶ θεὺν ταῖς Ὀδρεσιν. 
Αὐτῷ λίθους ποτ’ εἶδον, ὢ δεινοῦ πάθους | 

Ῥιπτουμένους, χόνιν τε χαὶ πιχροὺς λόγους. 

Τῷ ποῦ, τίσι τε χαὶ ὅπως ἁλωσίμῳ; 

175 Νόμοι παρωθοῦνται, οὗ διεγνώσθη φίλος, 

Ἐχθρὸς, πατὴρ, γυνή τε, συγγενεῖς, ἴσα. 

δΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΛΙΗΛ. 

Α Μιᾶς φορᾶς ἅπαντα, χειµάῤῥου θ) ἑνός. 

Ἠν χαί τις ἑνστῇ, τὸν χόλον µεθείλχυσεν 
Εἰς αὑτὸν, ὥσπερ θηρίον ψοφήμασιν, 

180 Αὐτός τε χρῄσει συμμάχων ὁ σύμμαχος. 
Τούτοις μὲν οὖν μάλιστα χάμπτεσθαι λόγοις 
Οὐ γὰρ δεῄσῃ πλειόνων, ἂν εὖ φρονῇς. 

Εἰ δ' στ ἐἑπῳδῆς χρεία σοι χαὶ μείζονος, 

Βίους σχόπει µοι τῶν πάλαι χαὶ τῶν νέων, 

180 Οσοι ποτ ἔσχον ἐκ τρόπου παῤῥησίαν, 
Τίΐνες μάλιστα προσφιλέστατοι θεῷ 

Τἰ πρῶτον, ἢ µέγιστον ἐξησχηχότες, 

Μωσῆς ἐχεῖνος, ᾽Λαρὼν, οἱ φίλτατοι, 

Δαυὶδ, Σαμουὴλ, εἶτα Πέτρος ὕστερον; 
190 Οἱ μέν γε μαστιχθεῖσαν Αἴγυπτον τόσαις 
Πληγαϊῖς ἀσωφρόνιστον εἶχον' ἁλλ᾽ ὅμως 

Νο ἱρηογαπίος, ηἱλλἰοηχίηιις 56 νἱποῖ ραιλυπίως, 
οι μιαη[[οβίο μια] δυηἱ αιοίοΓο8. 
ἐγυπιίαπηθιι ο αιιλάθπῃ ππαΙ! αἰγοσϊίας 

105 Βεαϊπὶέ ἵπ ρἶδιπ. Ναίγυιη οὐτὶθίαίθπη υηίοας 60ρος {ου ρε]. 
Ίνα αμίεπι οΠογνθθοθηίθ, η φμἱάηαπη δἷί Ρε]ας, εάο 

» κ οππ] ια φιι ποβιῖ, οἱ φυοά θίῖ τειηδάΐυνη. 
ΛΙ ηυἱάειι {εἰς τοιιθάἶαπῃ δι, ἱ]αρδις απἱιὶς Όουςφ. 
Γτὰ αιιίθΠη ργίπιμπι Όδο οσσἰά1ί [ογ65, 
170 Ὀ0ὶ ᾳτανίος θεχδἰαἰ. ἱ Ὀοὶ πιομίῖο θαί, 
Ρυ]ογ οναάϊέ, Ώευπι ἱρδαπῃ }ηρίί οουνἰοἰ(ς. 
ἴῃ ουπι Ιαρίάςν γἱὰΙ αἰφμαπάο, Ρο Ποί[αγἰαπι βοθ]υς ! 
Οιἱ Ι4εθγαῖ οἱ ριινοΓγδιη οἱ αἰγοεία ναγῦᾶ. 
Ὀδι, αια.δο, 4 φμἶνιις, οἱ ϱὖα αγίο οσριρηατὶ αθαί ὃ 
Τὸ Ί.μρος ργο]ἱομπίγ, Πο «Ισποδοϊας απίους, 

Πυφιῖ5, Ρραίθυ, ΙΧΟΓ, οΟΡπαἰἶ Ρ4Γ6ΡΒ δυΠἱ. 
Εούεπ ομαπία ἱππροίιι, ευάεπι οιπηῖὰ (ογγοηίο ταρϊυμίυς. 
οί αὐ{οιι φυἱδ ουβίείαί, ὑἱ]όα ατα]! 
μι βείρσυη, υἱ ὑοίίαα οἰθίι) οιἱέο εἰγορ]έα : 
150 Ει ἱρθο Ιηάΐροί ορο, ουἱ ορ8ιι [ογγο τοἰθυαί. 
"5 ογβο πιασἰπιο Ποοῖὶ Ρ4Υ ορὶ γογυῖς - 
Νεο ομἷπῃ ρἱυγί δις οριι» ορίί, ϱἱ δαρίας, 

Θδ]η αυίθι ιο οαγιίηθ νηάΐρες ο(Πσαοίοςί, 
γ]ίας ἱηφρίορ μὴ γείθγιπῃ ας γδἙεπίίυπη, 
1δ5 Οσο παθ οἱ οαπδοοιὶ δυηί πιογ]υ09 4 υοίοσ](βίθίη. 
Ουἱπαιη ριγαεῖρυε Γιεγυμί οατὶςκ]ιπὶί Όσο, 
θιιάΠπι ρΗΗΠη, 4ὐ4Ώι Ιηαχίπιο υγἱγιμίοιη οχοο]υστυπί, 
Μυγοεβ ἰ]ς οἱ Α4τοΠ δγαπί Ώθο ἀῑ]οσι]νδὶποὶ, 
Βανίά, Ὀαιηυθὶ, ἀεϊπάθ ΙοΠβο ροβί ἴ6ιπροτο Ροείτυς ) 
190 ΗΙἰ αυἱάθπι οββιἰρδίαπι βργρίυηι (οἱ 
Ριαρίο ἱηβιριδηίίογθιη εχρογἱθυαπίςς πἰἰ]οπιίημς ἔ4Ώι6η 

«105 Αγγοοῦντες. ἵνα (οἶθ]. εἰ Ὑαΐ. Βάῑ. ἀγνο- 
οὕντος. 

105 Γεγγήτορες, ΡαγεπίεἈδ. 
168 ᾽Α.1οις. [ία Οοἱς]. Εάῑξ. ΡΓατο ἄλλ᾽ οἷς. 1ἱἀ. 

πὲσόν. (0ἱ8]. πεσών. 
474 Τῷ ποῦ. ια Οοἱβ]. Εάῑξ. τὸ ποῦ. 
485 Εἰ δ᾽ ἔστ᾽. ἵια Οοἱει. Εάῑι. εἰ δήτ᾽, 

ΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

Οµιιαρίαη Πα]ογαπι οοπῇ6ί, Ώυὶο οθᾶἰἰ ί8πηςη, 
ἑὔβδδπύ1ς Ὦ]ις Πἱο πησ]ἰ οὐγίθ επί ΡαΐοΓ. 
Η1ο αἱ οπἱ16 οἰαμάϊέις τἶθυ ἔβπθη 
Ναΐυμι, αμ 19 ῥώ μη δἰδίοι δορο5. 
Συτγοπίο αἱ ἵτα αυοά βγατῖυδ µδρφυα Ωαίυ 
ἑωρποτῖθ, οἀς. ΡΙιαΓΙΆουΙη εἳ αὐοάιαίη πιο[ὶ 1 
ΜΙούΐσβιιεῃ αῖν οδἱ Ώουιφ οπή οὐυν]0β. 
Ανι ἵτα ῥγίπιυπῃ Νυπ]ηί αεο]υά!ί (ωτεδ, 
πι ργανίου εχσἰαῖ. δἱ Ώδυπι φυἱδ Ρεοίογαῦ, 
Μα]υιη Ἱηρτανοφοί!ί; πρ Ώάπο οομτ]οἰ]φ. 
Υι4ἱ {ρ5ο, νάσχα, Ρυἱνογοιμ, θἱ γθςῖ -υ-υ-υ-- 
Οι αυτοί ἵμ θι!η, ῥεοῖι εδ]. πουμε! .. 
Νιλ αγία, ηυἱ]ο φυἱ πιούο γἱας) ροΐοςὲ. 
ἔτα οὐτετυρίυς, που απιίσμς ϱυθαἱ05. 
Χου φαί: αχογ. Κδμίίου, Φ4λωι 

8 Εουί οππεία (οΓτο8, ἱπροίως ουιοία μηίομδ. 
Μερείσιοςε ἱορίος ) ἔπ οαριί δἱ1εῦι έυυπι 
Ένα Βιγοπίοσι αἱ Ὀδἱ]αβπι βΟΠΟ οἑἱίο. 
Αἰσφωο ἰπά]αοθίο ἱρ9ο, ΟΡΟΙΩ [2Γ6Π8, 0Ρ6. 
η.» νογυῖθ ροϊὀαὲ; 

Ἠϊ8, δἰᾳυἱἆεη φαρῖφ. 
πί αἆυμο Εδἱ, 
ιθὶ ΡὀΟεΠΗΙ η, 
(πιογυη αυ] ί. 
εἶνατί Ί)οθο 7 

161 ΙΠΑΧΙΠΙΟ 7 
ολα γἱςβίη η, 
οσὶς αιιμῖς ΡουίΓδ. 
ι τοῦ ΠΠ ργριὶίς 

πὲ δ08δ6 {αμίοι, 
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Φειδοῖ προσἠγονθ᾽ ὡς τὸ Φαραὼ θράσος, 

ἝἜως ἐπεχλύσθησαν ἐχ τῆς ὕθρεως, 

Οἷς μὴ τὸ µαχρόθυμον Ίνεγχεν σέδας, 
495 Ὡς ἂν µάθωσι πάντες αἰδεῖσθα: τόδε. 

Κρεῖσσον θρασὺν γὰρ ἢ πρᾶρν περιφρονεῖν. 
Αἰνῶ Σαμονἡλ, ὃς ποθ᾽ ὕθριν δυσφορῶν, 
Ῥήξαντος αὐτῷ τὴν διπλοῖδα τοῦ Σαοὺλ, ᾿ 

Εἶτ ἀξιωθεὶς, ὥς Υε συγγνώµην ἔχειν, 

300 Αφϕῆχεν εὐθὺς τῷ λόγῳ τὴὺν αἰτίαν. 
Τούτου τί δ' ἂν γένοιτο ἡμερώτερον» 

Δαυὶὸδ ὑπομνήσθητι, χαὶ τῶν χρουµάτων, 

Ἐξ ὧν πονηροῦ πνεύματος Σαούλ ποτε 

Α Ἠλευθέρωσεν' εἶτ ἀγνώμονος τυχόν, 
9Φ0ὸ Φεύγων, ἁλύων τὸν περὶ φυχῆς δρόµον, 
Δοθέντος αὑτῷ τοῦ Σαοὺλ ἑφείσατο 

(Καὶ τοῦτο δ᾽ ἴστε), χαὶ µόγις σεσωσµένος. 
Ἡ διπλοῖς γνώρισμα τῆς ἑξουσίας 

Κεχαρµένη, φαχός τε τοῦ χράνους χλαπείς. 
210 Τί δεῖ λέγειν τὸν υὸν ὡς ἠνέσχετο, 
Τὸν πατροφόντην, χαὶ τύραννον ἀπρεπὴ; 
Ὅπου Υ ἐχεῖνον χαὶ χλάει τεθνηχότα, 

θρήνοις τε πολλοῖς ἀναχαλεῖ χαὶ Υόοις, 

Τὸν μηνυτήν τε τοῦ πάθους ἀμύνεται, 

3Ιὔ "Ώσπερ λαδών τιν ἐχθρὸν, οὐχ εὐάγγελον; 

],επἰίου βο κοιοῦδηίέ 6ΓΡΑ [6ΓΟύΘΠΙ ΡΙΑΓΑΟΠΘΠΙ, 
Ώοηπεο αφυἱθ αΏδαγρίί ουπί οὗ ροιμαπί(ᾶσι, 

"ουίυυφ ἀππίπγπα Πεηίξαφ ποη ἱηδεανοταί γοἱἱρίοηθαι, 
405 Όι ὀἱδοογοπί ΟΠηΠΟς [8ης νγετοΓ] ; 
Ῥγαφίδί οΗΊτῃ 4ά40ΘΙΗ, 403) Πίἔεπι ΘΡΘΓΠΕΤΘ. 
Γ.αυύόο δαπείεπι, φαἱ αἱφυλπάο οοπιυπιε[ίαπι πποἰθοφίο ῥογροσθας, 
[,αοθγαπίς ἱρθίυις ραπ δαυ]ο, 
5225920 Ρωπάο τοραῖα5 υἱ γεηίανη ἀατοί, 
00 Οοιιάθηανίί οἱαίέην γοσαυ(] ουἱραιη. 
ος Ροττο αι) πεις) 

ἵη πιθιμοΓ]αη Τότοςς Βανίά δὲ οἨ]ιαγα ριι]φαίίοπος, 
Θυἵῦυφ α ιηα]ο αρἰτίξα Φαπἱσω οἱέμι 
Γἡεγανὶι. Ώεϊμάθ ἱπσγαίμῃ εχρεγίι8, 
305 Ειρίους, ναρυς, 9ο ἱοἶέμΦ ἰΠ ΠΙᾶςΠοΟ τι 4ἰθετίιίπς, 
Ίταύ]ίο {η ΠΙΒΗΗΦ διια8 Φαιηἱ Ρορυγοἰὲ 
Που 58119 μοβ:ἶς), ἱάᾳπο γὶσ ἱρ8ε πεοῖ οτερίέις. 
ἰβείδδα νθείΐθ, Π(ἱοίυπῃ θδίὲ 94ΙΗΘΗΙ Γ1ής5ο ἱπ Ὠαγ]ήἱς ροιοθίἰαϊο͵ 

Ει οηί]οιι]α, αι αἆ οδβΗῖ θραῖ, δυγΓορία. 
540 Ουἱά µ6οθθδο ὁρί Γοίουγθ, 44οπι 
Ραττὶοϊόάαπι οἱ (γζαππΗΠι ροτΠά απη ἓ 

ο [η (οἱογανοαεῖί 

Οιοπιοίο δἱ µυης Ιπογἑα 1η εβενοσι, 
Μυ]ιίδφυο Ιαογγιιὶς εἰ ο)]αξῦιις {ιο αιπαγοτίε, 
Αἰπιιο θἰἶαηι ΠΩ ζυἱη οσ18 πιυγίο αῄοοεγὶέ, 
215 εϊμί Ιιοδίεπι 140619, πο αἱ [ία ηιλαηίθιη ἳ 

193 Φειδοῖ προσή]ονθ’. Μαπειιείος 5ε ετ[ιθεβαιαί, 
Ραγεεθαπέ Β/αγαοπἰε ακἀαείᾳ. 

1950 Αἰδεῖσθαι. []ὲ ἴεεεγεπί οΠΙΠες τευεγετὶ, ἰά δεί, 
10Η αὐμίί υἰγογαπὶ εαπείοτδηι [επίίαίο. 

904 Εἶτ᾽. Ἱια (οἱθὶ. Εάῑί. εἶπ'. 
3205 Δρόμογ. Οοἱδ]. τρἐχων. 
209 Φαχός τε, οἱς, πμ ἵηπ ΠαΠυΦ [ανα ἱηοί- 

ἀθος Φα μ1ἱοπι παγγαί θυ]ρίατα : Ργῖηυ ου Ρανιά 
ϱεοἰαἰν ογαπι ο]υς εἰ]αιπιΐς (1 Περ. χχιν, δ), 
ἀδιπάθ οἱ (11{ Ἰαδίδίη οἱ «εγρΙάπῃ ανά», φιἱ οαί 
Α οαρυί Θαυ/ἱς ἀογπιίοπιῖς (1 Βεη. αχνι. 32). Καὶ 
ἔλαδε Δαθὶδ τὸ δόρυ, χαὶ τὸν φαχὺν τοῦ ὕδατος ἀπὸ 
προσκεφαλῆς αὐτοῦ. 1 δεριμαβίπία : Μι πεεερίί 
[αυἰά ἰαπεέανν εί Ι6ΠΙΕΊΝ αφµα α οερυϊεαιἰ ε]η». Ὀτίις- 
ιἱ6 Προ] μοι] ΟΓγορογίαβ. [ίασιιθ φαχός τε 
οὐ χράνους, ἱμειμεηάις ἡυτία ΒομρίγαΠΙ 60Υ- 
Ρ]ιὰς πηυ, ϱυἱ ογαί αὐ οαρυί Φαι]ἱ5 σοι ἂά οαυγἱ- 
αἱ, ΡΓυ Π]οΓθ ΓΟΡΙΙΩ ἀαίᾳυο ἱιηρογσίογυπι : ποπ Ύοτο 

αἶεα, υἱ Πηδία Ἰνσίοεμυς γοὐιάσγυαμὲ ἱωίεγριοίςς. 
εο Γε]οίαν νο] Βἱ{]{ιι5, µατν φαΐεα:.. Ὀϊ οπίηι «οἱι- 

οὐάβιηιι6 χράνος φἱρηϊ[βοατο Φαἱεαπι, 54095 ἰδχίιι 
10 αἰίαᾷ ἸηίθΙΙίσεγθ θἰΠίΙ Ρος φαχός, ϱΙ1Δ1η εευρΙ πι 
αηπα ομὶ εταί αά εαρµι δαμίς, υἱ ἵη Ὑμ]ραία ἱερί- 
μρ, Εογίθ᾽ δἱ 1η ἵπ (Οτοροτίο Ἠοῦ ἱορομάμῃ ο5δοί 
χράνους, 804 χράνω. φιιος, ἰθδίο Εωδοιμίο, δἱρηϊ- 
ὑεαί εαριεί. γα ημηιατἶοὶ ἐγαυηέ πουίγμηι 9586 φαχός, 
αἱ ιπαφου[ἱηὶ ρεηοτίθ εδἰ αριάἀ Ὀεριυαρὶηία, υιάθ 
1ο Υοςθῃη) οχδογὶρεἰἰ σγορυρίις. 

2ἱὅ Αγακαεῖ. Οοἱδί. ἐγχαλεῖται, φυἱ πιοχ, λό- 
Υοις ῥτΟ Υόοις, 

214 ᾽Αμύνεται. Η]ὸ πιεπιοτία ἱαρδυς γὶάοίυς (6- 
δοτίας αἱ οἱ ἱπίγα, Πο. µ, 866ἱ. 1, ϱΔΥΠΙ. 11, αά Ἠ- 
[απῄαπιπι, Υ. ὅλλ. Ὀανὶὰ φυἱόρα πυπίὶου πιοπῖφ 
δαυ]ἱ5 οἱ Ι90οδεί1ι {αβ8ίί 1πιογβοῖ : αἲ ηλ! ἰαἱο ϱες- 
αἱ ουπ οἱ η οδί ποτ ΛΑδαίοιμ : ἶμιο που 
πυιἰαέα οδί, 5ο] δυἱδοίίλμάο ἁἰάὶοίί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ἀμίηιος [ογθοεΒ γορῖθ ή δἱο Ποοίδγεπί : 
ἢοπες 6πρετα ρε] αμἱς οδί ουτηία, 
Οι. Πεηίίαίδιι (εππιρεογαῦ Ππιῖς Ιηφδοίἱθπο : 
Παπο τί νετογὶ φυ1μοί ]απ ἀΐδοργοι. 
ΡΙαςσῖά0 (8γοςδιῃ (ὐ{ἱ18 απ βργονοΓῖθ. 
Γαυύο Φαπμο]επι, πιαχἰίιησίη ρος ἀθι]σοιδ 
Α τθβθ νερίουι φπἱ ἀθίεῃβ γπρίαιη οἱ υἱ, 
δι! αἰαιις γεηίαπη ροι1ἰῖ 116, οι ΠΡΟΓΒΠΙ 
Ιη]6οῖί υἱωιη, αἱ οἱ τοιρ]ιίογοι. 
1ος Ροεγο φάνπη μη τις βηαὶ 4υ6δί 1 

Βανὶά, οἳ Ίνα] νοπίαξ {η Μιεηίσπη οε]γς, 
μα [ἱυορανίέ αρἰτίία ηαοπόκ!η {πιργοῦο 

Η δαμυ]ειη. Ηυπεσιθ ροδ!Ίιῶο παρέυς ἱηργδίυη πἰπιῖφ 
ΝΜωτγεης, Υάμιιδ416, ΓΙΑΧΙΠΙΟ η ἀἰκογίπι]πο, 
[ρα ρορετοίῖ, ἵη πιαµ δ1υἱ ιγαάϊίο 
να μοβ), ἰά4μ6 νὶς ηἱργα ετθρίυ5 Πο. 

Ιδοίθδα νοφδιῖ5. ΡᾶΓ5ηἱ9 βαἱοῖο ϱΙ3 ο μή 
Ὀυγγοδρίᾶ, [οἱ] εἰσπυπι ογαί ροίοπ]α.. 
Οι τυ[θγαπη ιὲ ἱρθο ραυγἰοἰἆ πι μι, 
Πορηιὴ θοοραηίδιη Ρογβάς, Ιομίς ε]ιί } 
Πυπο Παηιφυο οἱ οΓέ0 πιογἰο ἀθιηίδδιιη ἀοῑεί, 
Μιιιῖδφιο Ιαογγηιίς ρἱυγῖπιο οἱ Ποια νοσα:, 
Εαιιςί!ηο πο εί πι έηη, [οἱ ἠμάίσοιν, 
δες θθνυὴ μἱ ἠορίοιη Ρριο 5 ιοί «οί. 



Ἡ γὰρ φύσις ἔμπροσθε τῶν ἐγχλημάτων 
Ἔστη, λαθοῦσα τὸν τρόπον συνᾖγορον' 

Ὡς χαὶ προσάντης τῷ στρατῷ κατασταθεὶς, 
Μιχκροῦ γενέσθαι τοῦ χράτους ἁλλότριος. 
320 Τί δ᾽; οὐ τὸν ὑθριστὴν Σεμεεὶ ἑχαρτέρει. 
Δύσφημον ὄντα τῷ χλέει τῆς εἰσόδου : 

Πέτρου δὲ δῆτα τοῦ σοφοῦ τεθαύμακα, 
Ὡς μαχροθύµως΄ χαὶ λίαν νεανικῶς 
νεγχε Παύλου τὴν χαλὴν παῤῥησίαν 
220 (Καὶ ταῦτ' ἐν ἄστει τηλιχούτῳ χαὶ τόσοις 

Ἐπαινέταις τε χαὶ μαθηταῖς τοῦ λόγου), 
Ὦς συντράπεζος οὗ καλῶς Ἶν ἔθνεσιν, 

Εἰ χαὶ τόδ' ᾧετ' ὠφελήσειν τὸν λόγον. 
ν γὰρ τὸ χινοῦν χαὶ µόνον Θεοῦ φόδος, 

ΝΑΙΠ Ππαῖυγα ἱρθα αηίθ οτἰπῖη 

ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟ:ΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΙΑ. 
Α 3950 Ἡ τοῦ λόγου τ) ἔλλαμψις ἔχ χηρύγματος. 

80 

Οὐκ ἂν παρέλθοιμ’ οὐδὲ τὸ Στεφάνου χαλὸν, 
Ὃν οἵδ ἁπαρχὴν μαρτύρων καὶ θυμάτων. 
Λίθοις ἑχώννυτ' ἀλλ’ ὅμως, τοῦ θαύματος | 

Μέτος λιθασμοῦ, φθόγγος ἐξηχούετο, 
950 Αὐτός τε συγχώρησιν, ὡς εὑεργέταις, 
Διδοὺς λιθασταῖς, τὸν θεόν τ᾽ αἰτούμενος. 

Ταῦτ᾽ οὗ προδήλως τῆς θεοῦ τυπώσεως, 

Καὶ τῶν ἐχείνου χαὶ παθῶν χαὶ δογμάτων, 
Ὃς ὧν θεός τε χαὶ χεραυνῶν δεσπότης, 

914) Ὦ- ἁμνὸς Ἠγετ εἰς σφαγἣν ἀφωνίᾳ; 

Ἐμπτυσμάτων τε χαὶ ῥαπισμάτων ὅσων 
Ἠνέσχετ ! ἄχρις ὡτίου πεπληγότος 

Τὸ χρτστὸν οἵδε Μάλχος. Οὐκ ἐχραύγασεν 

διαύαί, α6θΙπιεῃς απἰπηί Ἰδηίέαίοιη τἷοῬ ραίγουί, 
Οιια ᾳυἱάσπι αροπάἱ γαίίοης αἳ {ρ860 ανοτίξ 6κ6τσΜΗπι, 
Ὀϊ ραρυπι αὐζιθε], (Ηἱη γορπο δχεἰἀεγεί. 
220 Οι[ἀ Ἰ ΝοΙΠο πιαἰοιἰουπι Θαπιοὶ για], 
Ουἱ ἱηαυδρίραίας ουδιυτίς οοἱουρίεοιεῖ {ρθεις ἵη αρυθίη γούνας Ἱ 

Ρείτυπι οίίαπι γίτυπι φαρἱεηιἰςδίπχυπῃ πτος, 
Ου] ίατη ρ]αρίάα πιθηίο, οἱ (8πι [οµἱ ρθείοτᾶ 
Τυϊ Ραυ]ἱ ερτορίαπη ἀἰοεπάϊ Ηὐθτίλίδιη 
Φ35 (Εἰ ηιἰάεπι Ίῃ ἰαηία υτῇς, ἐοίααο ἱπίος 
Ι, αι αἱογες οἱ ἀἰφείριίοφ ἀοοϊγίπαν), 
Οιοά ηοη γδοίθ οοπιθἀργοί ουπι ᾳοη{( ος, 
Ουαπινῖς ἰά ατὐἰιταγοίατ ργοίυίυβπη βἀρὶ. 
Οιοἆ οηΐπι αά ἰά πιονουα!ί, φοίσπ ουαί Ὀοί εἶπον, 
300 Ει Εναηρο[{ ἠἠμρίγαῖο, ρου ρτςἀἰσδίίρησιη. 
Νεο Υετο ρεβιθγπηϊιίαπι Ριορ]ιαπὶ νἰγέυίστα, 
Ουεπι 4ρποςεο ρεϊπι ας ΠαβΓΙΥΓΕΠΙ 30 γἱοί{πιβ ια 
245935 Ἱιαρίάίθιιφ οὐτυεέαίας, δἱ ἔαπηθη, ο ργοάἱρίαηη [ 

ηιθῦ δᾶχαᾶ Υοχ ε]υς αμϊευαίυς, 
300 Ουα ἱρδθ γοηίαπι, ἵαπφυαπι ἆθ 96 Όρο πιογίε]ς, 
(οπάοπαβαί Ιαρίάαηιῦιις, δὲ Ώδυπι ἀεργοραὐαίαν. 
ΑΠΩΟΗ Ίος πιαμἰ[οδὲὸ διιηἰ θριπι]αξ]ο ΟΗσὶφί δχθηρ!!, 
ω ἱροίυς ογιοἰδίυμπι ο ἀοοίτίπα, 
υἱ ουπι Όουφ οφθοί, 46 (ππίπυπι ἀοπίηις, 
0 
Οιοι δρυία, εἰ ηυαοί ρυρηος 
Ρογιυί { Νοο ππίπιιο, 40/9 ἱῶ54, 

Ταπβ απ αρΏ5 εἰπθ γους ἀυωεθύλίαγ δἆ Ππεοθπι 

Βεηἱρηϊεαίεπι ἱροῖης 6χροσιυ9 οοί Μα]οίας. Νοη οἱαπιαγέ 

4! 7] Τρόπον. Απίηιί [επίιαίεπι. Ὀὶ]]. πια]θ [είμπι. 
991 Δύσφημο». Ουαςὶ οοηνἰοἰα ία αιιίοιις Όα ν)- 

ἀέπι Φθπιθί Ἰαεέγανεγαί, οε]ευτί γερίς ἵη Πἱογοβο]γ- 
ΗΙΑΠΙ τού(ιιἱ [ογθηί ΟΙΠΕΠ θἰπίδίγιιπη. 

341 Παῤῥησίαν. Ηίθεγαπι τεργεβεμαίονεπι. 
33] Συγτρἀπεζος οὐ κα»λῶς. ΒΙΙΙ.: (κοά υεεςε- 

τ6ίκγ ἐπιργοθο. 0ο φυἱάεπι ἁμγίυφ. Ὑἱάθίιτ 1ῖο (γ6- 
ογἱης 4 ὈοτἱβίΕΓ πηθηί6 ἀϊἱθοεάθγο. Νου εηίπι Ραι- 
ιο γεργολεηά(ί Ῥεέγιπι, 4ποά ηιαἰα οοπη μη! μηειιδ4 

ουσ ϱοη(]]]ρυς υἱογοίαν, οοἆ αιοἆ αὓ ἰἱδ 5ο ουὐάιι- 
χοηῖῖ πιει ὀμάφογιιη, αἱ θΗβογγοποΓαΠί, Π6 ἱ]]]8 
οβθεί οΠεπάϊσιίο, Ὠΐησοφιθ σοι πια]οσί οῇΠεη- 
ἀϊευ]ο [οτοἰ. Εχεἰάϊι [ογία μπιιθ οἱ αἰίοί νογφίοι]φ. 

254 Μέσος «9θασμοῦ. Ἱπ πιεἀἶα [αρίάα({οπθ. 
245 Οὐκ ἑχραύγασεν. Αἰ]ιάἰῖ αά [ιο ν6γ)ς [α.. 

χι, 2: Νο εἰαπιαδίε, Ἱειε αεοἰρὶεί ΡἐΓΕΟΠΑΠΕ, Ἰθὸ 
αμά{είμτ σος εἷμε [ογίς. (αἰαπιμπι φκαεεοίπι 10Η 
οοπίετεί, δἱ ΠΝΗι [μπιῖδαπς πον ετε(ἑποκεῖ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ναίυτα 4ἱρρθ οἰαῦαί απίο ογἰπιῖηᾶ, 
Ἰηδίατ ρα! τοπ] [απ Ἰιαῦσοην γηι]ροἰηοὶ : 
Μο, ηλ ἐαγἱ ᾳγανἰίεν οἤθηδα υἱ παπι, 
Ιΐπο Ρεῃο τερυἱ ομ/π]]ης οχοἰἀθε]ί οι, 
Ουἰἱά! Νοηπο Ὀριποὶ ρομυ{ι οοινὶοία, 
Μα[ο οπιἱηληίῖ5 δΡ]επάἱάο γοργθβοιιί Ἱ 
Ροίγυ {ρ8ο ιηὶτί9 ]αυάίθυς 6απο εΠρτο, 

(αἱ πιθηίο Ρἰαείάᾷ, ΡδοίοΓ6 οἱ πιᾶβπο αἀιωοάυω, 
Ροτιίανο Ρα] Ιύθγβω γουθίΏ (ἳ 
(Λιαυε νου ἱω υΓΓο πιασίηια, δἱ Ιουάληίἱμπῃ, 
α]άοἱ πιαρίίος φυθῖθ οΓαί, ΠΙΔΡΠΟ ἵη ϱγορο), 
πο Υθευθγοιυτ Ἡπρτυυο ο σεπύυυς : 

ΚΙάεἱ φιιοι) Ἰδίυά ογθἀςγοξ [ογς οοπιπού μη). 
Ναη] αιιοιὰ πιονοραῖ, φοἱαπ] εραί Ιποίιι Ὀεί, 

Ὦ Τοτυίᾳαο βαεςί Γμἱροτ ος ργδεοηἱο. 
Νεο ργῷ1 θείο οοπνεπἰε δίερμαπί ἀθους, 
Οἱ νἰοαρυ θἱ ΠΙΑΓΙΥΓΙΠΙ Δυ6ροχ οχδιἰ{. 
δαχἰς ρογίῦαί : οἱ ί8Π16Η, αμἷά (81 πονυη) ἵ 
Ιηίογ Πιθῦδὶ 64χ4 ΥοΧ δαΠο(1 γ)τὶ, 
Ρο ϱὐδ]η ἱρ86, πιογἁἰς οριἰπιο υἱ ἀθ ϱ6, Ποβίΐρις 
ῥατοεῦοί, δἱ Ρτο ἡὶς Νυπι]υῖς δΙρρἰεχ ογαί. 
Λη Ἰὰθο αροτίθ που Ρεγιηί ΟΗτ]θεί ἔγριπι, 
Τορπιθηία οἱ ε]υδ, ἀορπιδία θ6ἱ θ86θ/ΓΙΙΠΑ ἳ 
Οἱ ουπι Ὀουδαυο, (μπι οἱ ἀθιπ]πιις [οσοί, 
ΦἰποΦ νους ἀπιείυς ἱηδίαρ ορί αρπῖ δἆ ηδύειῃη, 
Εἰ δρυία (ωάα, οἱ Ρἰαγίπιος ουἱαρίοςφ (1ί. 
Βοπὶβπ]ιαίθει δδηδἰῖ, αἱ Μαϊοίιας ίάιῃοη 
γα] 6βηιιο αἡ 4106ΙΗ. ΟΙαιηος 4ῦ Πίο, ἱιιάἱςα1ιδ 



ε5ἱ 

Ἠνδεικτιχόν τι καὶ γέμον παῤῥησίας 
245 0ὐδ εἴριξέν τι. Τὸν χαχίᾳ τεθλασμένον, 

"λκλαστον ἔσχε. Τὴν φρενὸς χουφἣν φλόγα 

Σθέσειν λέχει μὲν, ὡς δὲ χρηστὸς φείδεται, 

ως ἂν χρατήσῃ τῷ πρἀῳ τὺ συγγενές. 
Τοιαῦτα χαὶ τοσαῦτα τοῦ σοῦ Δεσπότου. 

9ὔ0 0ἷς, ἄν τι πάσχοις, ἀντισηχώσεις τὰ σὰ, 
Κάν πάνθ᾽ ὑποστῆς, τὸ πλέον λελείφεται : 
Εἴπερ τὸ πάσχειν χρίνεται πρὸς ἀξίαν. 

Αρχεϊ τάἀδ' ἡμῖν εὐγενῆ παιδεύµατα, 

5 Ο8βεουβι ϱΗΕοί,. ΟΛΗΜΙΝύΝ ΙΗΡΕΗ {. ΤΗΕΟΙ ΟΦΙΟΛΑ. 

Α 2600 Μεμνήσομαι: δὲ χαί τινων, χαὶ συντόμως. 

Παίειν ἔμελλεν ὁ Σταγειρίτης τινὰ, 
Λαθὼν ἐπ᾽ αἰσχροῖς χαὶ χαχοῖς ἐγχλήμασ.᾽ 

θυμοῦ δ᾽ ἐπεισελθόντος ἡνίχ᾽ ᾖσθστο, 
Ἔντη παλαίων τῷ πάθει, ὡς δυσμενεῖ. 

905 Μιχρὺν δ ἐπισχὼν, εἶπεν (ὢ σορροῦ λόγου |) 
εΚαινὸν πέπονθας. Προστάτην ἔσχες χόλον; 
Εἱ μὴ γὰρ ὁργὴ, χἂν δαρεὶς ἁπηλλάγης. 
Νῦν δ᾽ αἰσχρὸν ἣν µοι τῷ χαχῷ πλήττειν καχὀν, 
Κρατεῖν τε δούλου τοῦ πάθους ἡσσώμενον. 

δδΣ 

Πλαχῶν νόμοι τε χαὶ τρόποι τῶν ἐξ ὄρους , 

Φυῦ Εὶ δεῖ τι τούτοις προστεθῆναι χαὶ νόθον; 
Καὶ χεῖρον οὐδέν ' ὥς τι χᾶν τοῖς χείροσι 

Τῶν χρεισσόνων τε χαὶ φίλων δρεψώµεθα. 
ν γὰρ χρατεῖν καὶ σφόδρα, οὐ σφόδρ᾽ αἱνττὸν, 
Ῥούτων χρατεῖσθαι χαὶ λίαν, πόσον χαχόν | 

970 Οὕτως ἐχεῖνος. Τὸν δ ᾿Αλέξανδρον λόγος, 

Εἰπόντος αὐτῷ Παρμενίωνός ποτε, 

Πόλιν τίν᾿ ἐξελόντι τῶν Ἑλληνίδων, 

Εἶθ᾽ ὃ δρᾶσαι χρὴ πολλάχις σχοπουµένῳ, 
Ὦ:, εἴπερ ἣν ἐγεῖνος, οὐχ΄ ἐφείσατο " 

Φ]ῦ ε Αλλ' οὐδ ἔγωγ ἄν, εἶπερ Ἡν, φάνας σύγο. 

ἵπ οδιοηιαίἰοπ6πι δὲἱ, δἱ Ἱη δἱρηυω Πυθγαιήνς 
Φ/ύ Νοιιο Πεἱρανίι. Ουπ]ηίδις εοπἰσίέωπι 
Γιιείυπι θογνανἰι. Μοηίής οσἰ[είΏ δι ηδΙη 
Εκχαιποιυταη ϱ6 αωἰάθσι πιἰηαίας, θεὰ Ώδμῖρπυς ραγοἰ!, 
Όι πο ουυἰραί δι Ιοη]έαίο. 
Τ 4/8 4ο (8Πἱ4 δυηί οχοπιρία Ὀοποἱηὶ {ἳ, 
950 θἱ06φουπη, 4υ58 [οτίο ραιοΓίς, 5ἱ 60ΗΩ/6Γ28, 
Αίηυε οιἶαπιδὶ οπιπῖα Ρρογίδγᾶ», ρἰωγίπυι ἀθοςίέ : 
δἱ αιἱάεπι ογιοἰαί9 ρεηραέυΓ ες ους φμἱ ρα έως ἀἱρηϊίαίο. 

ὈμΠοἱμηίης ποὺἰς πουἰ]θς ἑπεβέμίομςς, 
Τα 0 άγυπὶ Ίθᾳ68 ϱἳ ΠΙΟΓΘΒ ϱ 840Γ0 ππου/ο ὃ 
Φῦ5 Απ ἡῖς αἰᾳυ]ά αἀάεπάυπι 68, θιίᾶπ ποίυπη ὃ 
ΝΙΕΙΙ πάς ρε]ιθ αοοἰἀθεῖί, δἱο θΙἶ81η [οτίο ος ρε]οτίνυς 
θιἱάρίαπι Όοπί ας 119 ἀθοθγρβογίποιβ. 
θιος επἰπι να]άθ βυρεζατθ Πο] ΠΙιαΡηυΡοΓο Ιαυάρπάυη) εδῖ, 
Αὺ μἱ9 πσ]ίμπ ρυρογαΓὶ, ᾳυδηέ0Π1 65ἱ Ππαίυη! ἶ 
900 Μοεπιογαῦο Αίδιη ποηηυ]ἱος, οἱ ααἱάσιι ὑρεγὶιορ. 
ὑφάςτο ῥβγλδί (Απἱκιοίεῖος) Φιαβὶειίες ααοιιρίαηι 
ὑοργεμθησυπη ἰα εωτρίδι» ργανίδφυο [αοἱποπίνυ. 
(1η αυἱεΠῃ ἰΓΑπῃ δὐρογνθη!ιθηίδπι ϱεηθἰςφοῖ, 
διυφδε(]έ, οἱ απ ἱμιρυρηανί{ τοῖυί ἱιοδίθιῃ, 
205 Ραυἱυ]ιμηααθ ΠΙΟΓΑΕΙΙ5, αἲῖ (ο ρ/Φοἱογυ ἀῑσιυιη )). 
εΝονυπ ουἱά οχροΓἰή6 68. ΡάἱΓοδιη Ώαὐες υἱόπι; 
ΝΙδὶ ου) 18 Π)θ Ἰηναδίδδοί, ονιις 1ὐϊί69θς : 
Νυης αιίοπι ἰυγρο οβδοί πΟΩί, οιπι ΙηΛ8 δἱηι, ο 1ο Αα], 
Εἰ «οεΓγςοΓὸ β8ΓγύΠΙ, ο1η ἱροθ ἱασυιόία γ]οις δἱιη, ) 
210 Ηδι 1ο. Αἰοχαπάνγιιη αυίοπι μανγαϱ!, 
Ρατπιδμίοπο ἱΠὶ ἀἰοεπίε αἰἰᾳμαμάο, 
Ου αααιωάσπι αγΏθπη (γαοοσυπ] οσριβηᾶδςεῖ, 
926027 Ει αυἱά [αείο ορυς εδδεῖ, δφρίας ἀοἱρύγαγος, 
οδ, 9ἱ [υγ Αἱοχαπάθς, μὴ ληἰ ραγοίάγυη, 
215 Βυδροιι]δ8ο: « Νεαιθ εβο Ρ8ΓουΓΟΠΙ, ἱ 66561 Ραγμιθιιίο. 

34ὸ 0ὐδ' εἴριξέν τι. Εὰῑι. οὐδ εἴρισέν τι. 
248 Τὸ συγγεγές. (:οφπαίαπι εἱδὶ φεπίεπι. 
Δυὺ Εἱ δεῖ. Εοτίο η. 

2ὐ5 ἘΕπεισεᾶθόντος. [1 Οοἱδί. Εάῑἰ. ἑπελθόντος. 
205 Εἶπεν. Οἱεστο, ἰΠ Ιἰ. Ώε εεπεεί., ἀἰοίμια νου 

Ατοιιις Τατομίίπο, που Απἱδιοία]ί η ὐμ1ί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Β ΜεέπιοταΡο ρογίο ραιμιόμ]ος, οἱ 5 ὑγονί. 
Οιοππό αι! ρα αἱ, δὲ 1906 Φιασ]γα δεις 
Οι {ογίτο, ο ηἱης αγΓδρίΗΙΗ ῃ ρελνἰ; 
Όϊ δοµδἰι υυἱδια ἱ6 56 δυ)ίία ναρί, 

Αιιοιονἰαίοπι ΙΙΑΧΙΠΑΠΙ, 1οη οχ]ε. 
Νου Πρανίτ, Οεἱλήπυη φι86θάπι αρπηίηε 
Νο (γερίί. Λιηαο [απισαπίοπι οχδηριετε 
Μοιίθηι Ιηἱπαίιις 18 αλά, αἱ πο Ἰά {1οἱξ : 
Ουο Ιθη]ίαίυ πος (γαἰναί δΕ)ΙΙὰ Ίναο 514. 
Εκδιηρ]α Που) ἱ ἑαμία δυί οι οἱ τα]. 
Οι 1 αιι]ά ἱρδο Ρογίογ6Β, Μια οοπ/{οΓθς 
Ὀιἱ ομησία αυὐυας, Ρἱυγίπμιη ἀθθρίί (4π16 
Αά ἀἱριίαίεηι ρ888ΙΟ οἱ οχἰομάἰ ές. 

Βωςἰτίπα ποὺῖδ ιιβ]οίιιο ο ποδϊ]ΐς, 
Ρο]ία (αυ α φαοτῖς πιοπιίς θαογὶ Ἱ 
ΑΗ ροιία5 αἰϊᾳιὶἁ αἀάοιο ἐς του αά θεοί ὃ 
δἰς [ορίο Ιηοίίας. Οιιἀρίαπι οχ Ρο]ογίυυς 
Πα Ηά) ἱορθιηυς [ορίε, ααοά ιμομίεῦ ᾖυνοί. 
Θ1105 Παιή( ο να]άς ν/πεςγς, ααμά πιαβηυ! οδῖ ἀοςυς, 
Ῥιρογατί αὐ ἐροὶ» ρυγίυηι σα μίυπι ον πια [πι | 

Αάνυιδιι5 1] ]ιαι ἀἰμίσθεις ἰδίῖ ευ, 
Ρα ἱπῃ οἱ Πιοταία5, ἀἰχιι: Ο ἀἰσίμίη εἰεραιῖς | 
ε ΝΟΥΝὰ γες, ραίγουα οοπιἰρὶι Ὀἱἱἱ9 αλ]. 
ύφδιις ἀὐἱ6εςς, Ιυευγ ας δἱ πιηο [ογοΠ). 
Αἲ ίυτρο ππο οί, δἱ πια] ὅσα μ]α]ας, 
ἵναπιιο γὶοία5 δογγἱάπι ουθγοθαξ. 0 

δίο Πίο. Βατθύδ Πλαρπυι Αἰοχαπάγινι [ευη 
Ῥαγιηθιίο φπομάαπι [ονις επι ἱρδί φἰεθτοί, 
μον υΓ.6 ιαάσπι ατασία, αιίά [αείο ορι!ς, 
Γυἱ0εγαηΗἱ ραρίης: «Φἱ νοχ [ογοιµ, 
ΝΑΙ πιἰδογίης ορρἰάσια Φα ανοιι δοἱο : 
{νηΑΓΕΙΗ οἱ {μνο, οἱ, οἱ (4 [υζειη. 



δρ” 

Σοὶ μὲν γάρ ἁστιν ὠμότης, τὸ δὲ πρᾶον 

Ἐμὸν, φυγεῖν τε τὴν πόλιν τοὺς χινδύνους. » 

Κάκχεῖνο δ' οἷον, ὡς ἑπαίνων ἄξιον ; 

"Ἑλοιδόρει τις τὸν µέγαν Περικλέα, 
280 Πολλοῖς ἑλαύνων χαὶ χαχοῖς ὀνείδεσι 

(Τῶν οὐδὲ τιµίων τις), ἄχρις ἑσπέρας. 
Ὁ δ' ἠσυχη τὴν ὕόριν, ὡς τιμὴν, φέρων, 

Τέλος χαµόντα καὶ βαδίζοντ᾽ οἴχαβε 

Προῦπεμφε λύχνψ, τὸν χόλον τ᾿ ἀπέσθεσεν. 

985 "Άλλος δ᾽ ὑθριστὴν, πλουσίαις ἐφ᾽ ὕθρεσι 
Π,οσθἐντ᾽ ἀπειλήν ' ε Ὡς ὁλοίμην παγκάχως, 
Εἰ μὴ χαχὸν χακῶς σε χτείναιµι σθένων. » 

Τούτοις ἀμείθεθ) ὡς φιλανθρώποις λόγοις" 

ε Κἀγώ Υ) ὁλοίμην, εἴ σε μὴ θείην φίλον. 

900 Κωνστάντιον δὲ (χαὶ γὰρ εἰπεῖν ἄξιον, 

Ὡς μὴ τὰ πρόσθεν τυγχάνῃ λόγου µόνα, 

ῥΓΩΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΙΗΑ. 

Α Περιορονῆτέ ϐ) ὤνπερ αὐτοὶ μάρτυρες), 
Φασί ποτ’ εἰπεῖν ἄξιον µνήµης λόγον 
Τίς δ' ἣν; ἐχεῖνον τῶν τις ἓν τέλει ποτὲ, 
300 Παρώξυν᾽ ἡμῖν, οὗ φέρων τιµωµένους 

Τιμαῖς τοσαύταις (χαὶ γὰρ εὐσεθέστατος, 

Εἴ πρ τις ἄλλος βασιλέων, ὧν ἴσμεν, Ίν) : 
Πολλοϊῖς δ᾽ ἐπειπὼν χαί τινα τοιοῦτον λόγον ’ 
ε Τί τῆς µελίσσης ἐστὶν ἡμερώτερον ; 

500 ἸΑλλ᾽ οὐδ' ἐχείνη τῶν τρυγώντων φείδεται " 
Ἔχουσε ' ε Πῶς οὖχ οἴδας, ὦ βέλτιστε αὺ, 
Ὡς οὐδ' ἐχείνῃ χέντρον ἐστὶν ἀσφαλές: 
Παίει μὲν, αὐτὴ δ᾽ εὐθέως ἀπόλλυται. » 

Τοσαῦτ᾽ ἔχεις σὺ τοῦ πάθους τὰ φάρµαχα, 

ὅ05 Πάντων δὲ μεῖζον, ὧν ἔφην, τὴν ἐντολὴν, 
Ἡ μηδὲ τὸν πλῄήσσοντα ὑθρίζειν ἐᾷ. 
ε Οὐ γὰρ φονεύσεις,» τοῖς πάλαι τεταγµένον ” 

Τιυὶ φιἱἆσπι ρἱασδί ογαἁρ]ίαφ; Ἱοπίίας αιιίθπι 
ΜΗ, οἱ αυ οχἰτηί ρογίου](θ. 
ἆ41Ώ γέτυ εἰ ἰδίυά αωαίε, δἱ 4µοπ ἀϊρπυπι )αμάῑῦιις 3 
(οηγἱοἶ(ς Ιαερβθεῦαί φιἠδρίαπι ΙπαρηυΠ) Ρεγίοἱθιη, 
28) Μυ]ιῖό οχαρἰίαης 4ο ἑωγρίὺις ργουσὶφ 
νο πο α[1οι]19 ργοἰ] μοςππο), µΦΠ!ίιθ αἱ νοδρεΓΑΠΙ. 
εγίοἰεθ αιίειη ρ]αείάθ Ρργοῦσα, 40 γε]ιῖ αιήε5 ρευρυδδης, 

Ταράδιὴ [αμἱραίαπῃ ορηγ]οἰδίογοιι, οἱ Γοροἰομίθῃι «{ολίέ0ὶ 
Γοάυχὶὶ οἶπι {αοι]α, οἱ δἰο ἱγαίΙη οκσεωχί!. - 
255 Αἱὶυς οοην]οἰαοςῖ, αἱ απιρ]ἰς πιαἰοςίοιῖθ 
Αἀάάϊάθγαί τη] Ὠὶς νογυίς: ε ἱδρογοᾶπι ρθςςἰπιο, 
Νἱ (ο ἠιαίαπι πιαἰα ἱπιογβοίαιη, δἱὶ µοδβίτη, » 
Ηὶ6 γτοβροπε1ἱ ἴαπι ἠπιαηὶς νογυῖ : 
ε Τι 6ρο ἀἱδρειθαπη, ηὶ {6 πι μὶ {ε0θΓΟ αΠΙΙΟΙΗΙΩ. ) 
9090 (οηφίαυίιπῃ αμίοΠη (1ου θηίπα ]ιιναί γε[ευτθ, 
Νο νυίθία, ἀἱΡιιὰ αμ παγγεηίσ 96014, 
(ομιοπιπεηάᾶ αὐίοιπ νουίς γἱἀθαπίμέ ϱΆ, 4 0συπῃ εδίῖ ἰοςίθς), 
Αἰυπί αἱᾳμαπάο ριοἰι]ίςθο ἀἱρπιαπι πιοπιοτ]α γεγὺιῃ]. 
Οιιοάηατω αίοπι [ιά 2 Οαἱάδιη ἱη απιρ]]δείπιο ἀἱρηίίαι]5 ϱγαύιι Ιοραίμ9 
90ὅ Π]απι ἱπῃαπιπιλὺθί 6ΟΗΙΓΑ Π08, Ιπίαιιθ [6Γ6ΠΏΦ Πο ἀερογατὶ 
Ταμ(ὴ5 οποίους (οἰθηίπι γερὶοθἰδδίπιυς ογ»Ε, 
Όι ϱἱ αἱ αἰίας ἱιπρθγαίοτυπη, 4105 πονἰπηιιβ) ; 
Ας ρ]ιτῖπια [αίας, ἰα]ο αυἱαρίαπι δυ)) αχ! : 
« Ουἰὶ αἂρο ορῖ πιεις ὖ 
500 γετυπίαπθη ἰἰία [ωγος οχἰπιοηιίθιιδ ποη ραγοίε.» 
Ι αιιά νίί: «Απ ΙΡΠΟΓΔ8, γἱγ ορείπιο, 
Οιοά ποαιι]άοπι αρί θε 115 δἱί 9δοιί(υς Ἱ 
Εογίι οηἱπι, δε ἰρδα θα ροςἱὲ. » 
Τα] ἰιυςφ (ὰ πιοτοί τομιουύ]α , 

205 Οιηπίιπι αυἱεπ, 4 ὐ ἀῑχί, πιατίπιυπη, Ποἱ Ίοροιῃ, 
Οι ποφιἰάεπν ρετεμἱδμίθπῃ γθγρῖ Ιάςδββεγο δἰπὶι. 
ε Νο ομἷπι οσσἰάθθ, » Ιεχ 4 αμα ιιίς ογαῖ δαηοἷία. 

316 Σο. Οοἱ8]. σῇ. 
9830 Παγκάκως. Οὐἱβὶ. παγχάλως. 
909 Περιφρονητέ ϐ) ὧν. (οἶδ]. αιίθηι οθἆες 11δ- 

ὑοί περιφρονηταί θ' ὧν 
996 Καὶ γὰρ εὐσεδέστατος. Ψἱά. ἴομ). Τ, γρ). 

η ογαί. ἆ εἰ ὅ, ὃ 19. 

ον 

506 "Υδρίξειν. Ἠετγβίε αεεεκετε. ΝοΟοΠπ πο ΠΠ, 
[εγίγο. 

ὅ0Ἴ Τεταγμένο».. 1 (Οοἱβ]. Εάῑἰ. τεταγµένων. 

ΜΕΤΗΙ(Α ΥΕΠΡΙΟ. 
Ὀ(ργ]ε]α ΠΑΠΙΩΙΙ5 {6 ἀθοσί, π]ο Ιεηίϊας, 
Εχἰιν]οτθ 6ἱ υΓΌθιη, Ματίο Πο οδἆαί ϱ/Π6ερο. ) 
ἆ91Ώ αωαίο οἱ ἱκίαά, Ιαυἱυυς ἀἱραυπῃ οἱ αἱ μις ὁ 
Μαρηιπι Βεγὶοίοπι ρἱασἱηί ο Ρτοῦγίβ 
θιήάαιη ουγιεθαί, ργανίρας δἱ οοπν!ο({8, 
Ριουείτις ἴδηυε, Ρος ἀἱθιι [6γ6 Ιπ/ιδργίπι. 
Αι Πίο ργοὺσα ἰαοίέας, υἱ Ιαμά68, [ΕΓΕΠΕ, 
Γ 45ο, 4ο ΠΙ(6 ]άπι τονογἰοηίθιη, [409 
Ὀοἀάαχίέ. Ἱναα θέ οἱ ης. 
Βγουη αἶιον ἐμπι, αἱ ΠΠπ]ηαΦ ἰὰφ ]μηχεταί 
Ρορι ιηὶο ργοῦτα : εΕυηάἰίης Ρρ6γ6ᾶπι, Πια]αΠη 
Νϊ ἰὸ ΠΘΟΛΓΟ ροβείπιο, νἱΤ08 Ἰά0δηδ: » 
Πεπιυπογαί υἱαπύά 5 [19 οἱοι]ς δἰαιίπῃ : 
« ΕΙ ἰρ5ο ῥροτδα!η, Πὶ {6 αιπίουπι [6ς0θγο. 
(ἑοΏβί ΗΕ ἀιπίοπι (Π ΑΠ ΓΘΙΘΤΓΕ Ίου οοπγεηίε, 
δὲ υείογα ουἱα ἀΐσπα αιιῖς γεγρἰφ ριίοι, . 

Τοβίαϊα νυδίς 4 οφ19 δη1, πλ, α.θί1πῃοί), 
γεγύυπι οχἰμ]δθο ἠιοπιογία ἀἱρη η {εγυηὲ. 
θοάμα1η νου ἳ Ε!π {η ηος ρεἱμοίροιη εµπα φυἱβρίαἴα 
ΟυοπάσΗ ἑμο]ίαγοί, ΠΟΠ {6Γ6115 πο «ομφοαιιΐ 
Ταηίος ᾖοηογύδ (παρ οταί ρίάφ αὐπιούυπι 
Όϊ οἱ ϱφἱς αἰίβ ργἰποίριπι, 1ος ποτἰπιυθ), 
Αἱ πια [αξ0Α, ἰαἱο αἱ πιος θυρἀοσθε : 
ε Απίιηαίπο Βηρί πηἰ]ωβ ροίθοί ρο Ί 
Αιηυἱ ἱερεηίε» ρυηβὶί σοο {ανος 40Ί6Π Σ 2 
Αιἰνἰί: ε Ποσμε (9 [αρίι, τὶς ορίίπιθ, 
διήππυ]α9 ηος ἱροὶ αυοά ναςθί ροσἱοσῖ. 
Ναπιφιιθ {ρδα Ριηπρίέ, θ6ά βἰαί]π 4 

Ευ αππηία ηιοτοὶ ἑωρροίαςί Σ 
Αοσ Ης]ογα ἰδιῖς οιηηπίθς ἰοχ 6” 
ἤυπο αυ [οσεῖτο πθς οἱηὶε, 6 
Ργἱδεἰφ θΓαἱ {εχ ἰρία: ε Νο 6 
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Σοὶ μηδὲ χολοῦσθαί ἐστιν ἐντεταγμένον, Α Ἐν τοῖς μαχαριαμοῖς, οἷς ἀπτηριθμῆσατο, 

Μή τοί γε παίειν, μήτε δῇ τολμᾷν φόνον. 20 Τὰ μἐτρ' ὀρίζων τῶν ἐχεῖθεν ἐλπίδων. 

519 Τὸ πρῶτον εἴργων, οὗ κ ἐᾷ τὸ δεύτερον Τούτου χάριν σοι χαὶ νόµους τοίους γράφει. 

Τὸ σπἐρμ᾿ ἀναιρῶν, τὸν στάχυν χεχώλυχε. Παίῃ παρειάν; πῶς δὲ τὴν ἄλλην ἐᾷς 

1ὸ μτδ' ὁρᾷν κάχιστα, µοιχείας τομή. "Αχαρπον; εἰ μὲν οὐχ ἐχοῦσ', οὕπω μέγα 

Τὸ μςδ) ὀμνύειν, φάρμαχον ψευδορχίας. Πέπονθξε, μεῖτον δ᾽, ἣν θέληῃης, τὶ λείπεται ” 

Τὸ μτδὲ θυμοῦσθ', ἀσφάλεια σρὸς φόνον. 550 Καὶ τὴν ἐχοῦσαν πρόσθες, ὡς ἔμμισθος ᾖ. 

21ὅ Σχόπει γὰρ οὕτω ' θυμὸς ἐχπέμπει λόχον, Χιτῶνα γυμνοί; προστίθει χαὶ δεύτερον, 

Λόγος δὲ πληγὴν, ἡ δὲ πληγἡ τραύματα" Εσθημ᾽ ἂν ᾗ σοι καὶ τρίτον, γυμνωσάτω 

Ἐκ τραυμάτων δὲ τὸν φόνον Υινώσκομεν. Τούτων ἔχεες τὸ χέρδος, ἂν πρόῃ θεῷ. 
θυμὸς πατὴρ πέφηνε τοῦ πιχροῦ φόνου. Ἐν λοιδορώμεθ', εὐλογῶμεν τοὺς κακούς 

Τοῦ μὴ φονεῦσαι τές ποτ Ίνεγχε γέρας ; 5δυ Ἂν ἐχπτυώμεθ', ἐχ θεοῦ τιμὴν ἔχειν 

530 Τὸ μηδὲ θυμοῦσθ) ἐστὶ τῶν αἰνουμένων ᾿ Ἀπεύδωμεν. Ἑκδιωχόμεθ) ; οὔτι καὶ θεοῦ ς 

Τοῦ μέν Υ ὁ μισθὸς, ἡ φυγὴ τοῦ γινδύνου " Τοῦτ) οὐχ ἀφαιρετόν γε τῶν πάντων µόνον. 

Τούτου δ᾽ ἁμοιθὴ, γῆς µέρος τῆς τιµίας. Αν τις χαταρᾶται, σὺ προσεύχου τοῦδ᾽ ὕπερ. 
΄Αχουε Χριστοῦ, τοῖς πράοις ἃ βούλεται Δράσείν ἀπειλεῖ; ἀνταπείλει χαρτερεῖν. 

Τιυϊ νογο, υἱ πεφιϊάσπι ΙΓ4δύΔΓΙ8δ, ργαοθρίιπη οοί, 
Νοάμπι [ορίνο Ιου δἱὲ, αυί ος46Ιπ ουβιπι]ίογθι 
510 Ουἱ ργη υπ νεἰαῖ, 10η ρεγβίεί βοευπάυπι. 
Οἱ 6διήδιι ανδ[ἰί, ααοπιίθ 8 ρίσὰ ογἰαίας, ἑη 0 
Οἱ μιι]ο ἱπιαθτὶ πεμ]ίσγδια ρτο]ήνοξ, αἀνηιεγίυπι ρροεἰά1ε. 
ᾷ36 539 Οπιηίπο ποῦ ᾖωγαγε, τοπινράίατη οδί Ροτ]αγὶί; 

ο Νου ἱγαδοὶ, εα{10 οδί οοηίγα Ο9ήεηΙ. 
515 Ρίο ΠΑΠΙ(ΙΘ γεριυίος : Ίγα ργοάμο]ί ΘΘΓΠΙΟΗΘΙῃ 
96ΥΠΙὺ αὐίουὶ Ἰείυβ, ἰοειδ νυἱησια ς 
Εκχ γυ]ηδινίῦιφ ὐίθ6ιΠ Ιηογίοια ἱπίδερὶ ποντους», 
ίοᾳυθ Ιγαουμόία Ρ4ΓΘ6ΗΡ εδ αρεσε ορά]ς, 
Οµἱς απᾳυαΠα, ϱ0 ᾳαοά ποπ οεοἰἀθηε, ἐαμέ γω αεη ῇ 
2320 Νο ἱγαροί αιίεπι, Γ65 οϱί Ιαυάαυ]]5 
Ει Πυ]16 π]εΓοςς ὁδί Γιρα ροτὶου], 
ΙΙ αν ιογια’ ρυγς ργοίίος».. 
Λιιάί Οὐρίδίμπις ποϊέέας αυἱἀ ρτοηιέκί 
Ἰμιου (6ἱἰοἰίαίθς, 68 γδ6υρηφεί, 
ὤ4ο Μθηβιγας ἀεβμίθης γε ζω ἀΙίογὰ υἱίὰ βροζδηάλγιπη. 
Ριηρίεγεα ἐῑυὶ ἰαἱος ἀάί 16Ρ6Ρ. : 
Ο94ἱιως ευἱ εµαχ]]ία, αμ ομποάο αἱνογατα θἰπί 
Ε.θο [τυυίμς οχρογιοιι Ἡ δἱ αμἱάρδίη ἱπγής, ηἰλ!Ι! ρεοίαοίθ πιδρυ σα 
Ρρεωφι]ι]ι. Μα]υς αυἱθι, αἱ γοῖίς, αἰα μία εθρίαἰ. 
ὤ50 Ειαιη νοἱερίθυι ρυῦθ, υἱ ππεγοράθιη οορβδηυ μυς. 
Τυμίσαιη φιιῖς (οἱ 7 αἀάο οἱ αἰίθγαπη 
Ὑδροίοιι : αἱ αιἰδίι Οἱ ἑδείί, 93) οσχ6, 
Εκ [5 Ιιναυευῖς Γυογυῃ, δἱ δα τγοἰἰᾳυθίς Όρο. 
ὦἱ μια]ούλειῖς Ιπιρθίητ, Ώοπο ΡΓΘΟΘΠΙΗΓ μας, 
ὤσυ0 οἱ ὀεερίοίμιάς, 4 Ώου ΠΟΠΟΓΕΙΩ οοιιεεηυἱ 
Φάθαιηυς. δἱ μειδουιἰοηἱθμθ νοχαπλήσ, Ωιιηφυἱά 4 Όθο ἀϊνομπυςτ 
Ιά ππῃ οϱί οχ ομιπὶρας, αιιοά ποδἰς θ4ἱμιὶ που ροίεςὲ. 
οἱ ἀίτας εηυῖ αυἱς ἱιηρτοσσίυς, αἀλ]ὸ Ώνσο ΡΤΕΟΘΑ ῥτο ε0. : 
Μαὶ φμἱἀρίαὰ Πααίαν 86 (αοἱωτωῦο } αίασγο ἰο (οἱςγδίυΓάπῃ 

δ51 Τοῦ μἐν γ ὁ µισθός. Ηὶο νογδυς οχοίά!ι 8ἱ19, 630 Βού.εται. θυἱὰ ]αγβίτὶ το], πο] ις 4 υα1η 
[οίο ἱγροβεβρβίιο. Ἠμπο δαρριενίπιαδ, ροβἱογίογτ Όθῃς νο. 
ευγγεο!ο, οἱ ἰα1οἵς Μέγαρα ἀῑδηχλωις. ΟλΠ.1λὺ. 50 Ἐκδιωκόμεθ'. Εμψαπιγ πκκφμὶά αἱ α Όευ 2 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Αἱ (ἱυὶ πες ιτα οογη1ρὶ ἵη φαδιμααῖη Ἰ]οςί : Β Εοα[οιαίος δυρρυίαης, ΦΙΊΠΙὰ οἱ Ώ0ΗΠ4, 
Νεύυπι [ογἱ{8, εὔράθΓθ 40 ΠΗΝΙΟ πηίηυ. 0.19 ερεια! Ιέο βαποία σθῃς, ἀεβηίθῃς. 
Οἱ ρεΐνηα ῥτομ/ύδι, ροδίιοτῖφ ηἰἰ ῥαἲ Ιθεῖ. ὁ0 ἰδία (πἱο8 ἀπί ΗΡἱ Ίόμες 4οφυ6 : 
ΡΙΕΔΠΗΙ16, 66116 αἱ ποσοί, ἰπιι! ἱπιρεή, Μοία [ογιῖς, ΔΙΜΕΓΑπΙ ου ΓΙΔΙΩ δἶηίβ 

ΒΙΗΡΓΗΗΙ ἁιλριιαυἱς, [οπαίηᾶ ιαιιὰ δµοείᾶβθ ΠΙΑΐθ. (Ο4γεγο9 [γεια 7 ραβδα αἱ πυΐσπφ ἰά ος, 
Νε Ίάγα, αβοδὶς ρ]ιάρηιαοίμα ροτ]αγ]ο. αυ ραγνα: πιο]ας Τενδίαί αἰημῖά, οἱ νους. 
Εαρθοθηί ἵνα, οα1ἱ0 αἱ ο {ει Ίος θΓἱε. Παμο δροµίθ 11Ἠε6, ργδιηαπι υἱ οθΓίΗΠη Γ6ὐ29. 
δίο ΠΙμ(1θ κεριίος : γα δδεπυιεπ ρδεἱε, Τυμίοδιη φυἱς αὐ[εγί Ἱ Βα]έάπι φαοπυθ αὐ]ίσο, 
Ιοέιιδιο 86ΓΠΙΟ, νµίπονα ἐσίὴφ αΠεγαμί : δὶ ιἱὈἱ δΊί, 4ο ἰο (οΓἱ14 γθσίο οΧΙΙΔ8. 
(4161 φυοά θµἱέμι γυἱπεγα 4οοθγναὲ, ᾳαςε. Πωο οἱ Τοιιδηιί Ιᾳαστῖς, [γασίας πια σὲ. 
οἱο Ίνα τος Μογγίάσβ ορτία δὲ Ρ8τοΙ6. οἱ ]αοἱεί ἵη {6 νἱγ πια] ργούγα, Ἱυίο Όσπα 
Οιιῖς μαι ραϊσαές ργ ρήση οσουἷν μι Ἱ Ῥγεσαγθ : φἱ ἰο οοπεδρυαί, ΏΟΠΟΓΘΠΙ ὰ Ώ6ο 
Αἱ νασυυς Ίνα μιαχίηαηι ἰαυύθαι οὐεἰτιεί, ΄ Ορ. Ευραί ἰ6] ποη αωίθπ γοχ ο Ἠ 1], 
Ἠεγεεο ρτὶοτίς δεί ρετίομ[ἰ [κα Οἱ δοἱυ8 αάἰπιὶ γεὺυς ος εμπεῖς ποφυι. 
ΑΙΠεγίης απίεηι ἑετγα ἀῑτες ργανιίαηι. οἱ {9 εχδοίγείν ααἱβρίᾶηι, ο υδα {ρδίμφ 
Αυάϊ φυἱὰ ἐρβο αιέθιιν ΟμΓίδιυς νοιίε, ύνα. Μἰαίυς πιυ]ία } μηηίτατο Ἠσο ρ8/]. 



δ0] 

50 Ἔργων ἔχεται, σῇ ποᾶξις ἡ εὐπραξία. 
Δύω γὰρ οὕτω τὰ χράτιστα χερδανεξς 
Αὐτός τ᾽ ἄριστος τοῦ νόµου φύλαξ ἔσῃ, 

Κάχεῖνον ἕξεις τῷ πράφ τῷ σῷ πρᾶον, 
᾿Εχθρὸν μαθητὴν, οἷς χρατεῖ νιχώμενον. 
580 ὉΟρᾶς: μάλιστα μέν σξ μὴ χολᾷ» θέλει; 
Τοῦτο γάρ ἐστι χαὶ τὸ ἀσφαλέστατον ᾿ 

Εἱ δ᾽ οὖν, προλύειν ἑσπέρας τὴν ἕχστασιν 
Δύεσθ) ἐπ᾽ ὀργῇ μὴ δέχου τὸν Ίλιον" 
Εἴτ᾽ οὖν, ὃς ἑχτὸς ὁμμάτων πέµπει βολάς, 

οδῦ Εἴτ οὖν, ὃς ἔνδον τοῖς σοφοῖς αὐγάνεται. 

Δύει γὰρ οὗτος τοῖς πεπληγόσι φρένας, 
Ὡς τοῖς ἀρίστοις χαὶ καλοῖς ἑχλάμπεται, 

Ιλεῖον τὸ λάμπειν τοῖς βλέπουσιν ἑνδιδούς. 

Ἔ δ᾽; οὐ φύσις δέδωχε, φησὶ, τὸν χόλον ; 

ὅδ Καὶ τὸ χκρατεῖν γε τοῦ χόλου. Λόγον δὲ τίς ; 

ΦΕΟΤΙΟ 31. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΛ. 

Α Τίς δ' ὄψιν, ἡ τίς χεῖρας, ἡ ποδῶν βάσιν ; 
θΕεὸς τὰ πάντα χαὶ φύσις, πλὴν εἰς χαλὀν. 
Σὲ δ' οὐχ ἐπαινῶ μὴ χαλῶς χεχρηµένον. 
υὕτως ἔχει καὶ τ’ ἄλλα τῆς φυχῆς πάθη. 
60 Δωρήματ) ἐστὶν ἓχ θεοῦ, χινούµενα 

Λόγου ποδηγίἰᾳ τε χαὶ στρατηγίᾳ. 

7ήλου μὲν ὅπλον θυμὸς ἐμμέτρως πνέων ' 
Πόθου δὲ χωρὶς οὐχ ἁλώσιμος θεός. 
Λογισμὸν οἶδα τῶν χαλῶν διδάσχαλον. 
ὧ0δ Εἰ δ' εἰς τὰ χείρω ταῦτα τὴν ῥοπὴν ἔχοι. 
Ὅ μὲν χέων ὕδριν τε χαὶ µοχθηρίαν, 
Ὁ δ' εἰς χαχίσιας ἡδονὰς οἰστρηλατῶν, 
Ὁ δ' οὗ χατάγχων ταῦτα, χαὶ πλοχὰς στρέφων. 

Οὕτω τὰ χαλὰ γίγνεται τοῦ φθορέως. 

10 θεοῦ δὲ δῶρον οὐ καλὺν χαχῷ φύρειν. 
θεὸν δ᾽ ἀχούων ἓν Γραφαῖς χολούμενον, 

σ40 Ἐασϊπις οοπιπ]ἰ{ } έσαπ; ορις δἰί ὑοποβορπίία. 
Όιο αμίνη δἱο Πιᾶχίιηα εοιηπιοάᾶ ρογοὶρἰθ»; 
Ίρεο ργβριαμἱβοίπηιις Ιερῖς οιδἰος οτίδι 
Εί Ώυης λαμουὶφ παηδμείυἀἶηθ έυα πηἰίσ]η, 
ἆαπι (ἰδοίρυ]απῃ ες Ιορίθ, 1ἱΒ, Ρος αι νἱλοῖε, δυρεΓοἰο. 
ὦ4υ γἱάεῬ ηυἱά νεὶ κἱε) θµηιηλορετὺ ος ἱτλδοβτὶς, οἱμάοίο. 
Που εἰ οί (υἱἱβδίυ ς 
Αυὶ οἱ Ιγαβοστῖδ, ἀ6ρΡΟΠ6 ΑΠίθ ΥθόβοΓαΙΗ {ΗΡΓΟΓΘΙΗ : 
Νοο θἶπαῬ οοπάθΓο 96 ἵῃ ἵρα έμα βοἱθη!, 
οἱγο ἰδίυπῃ, οἱ οχίγα οεμἱοθ Ποδἰτοθ Πέ γαά1ος, 
δυ0 Ὀΐνο ΠΠ, αἱ ἱπίυς ραρἱομίυυν {αοεί. 
Ι5 δυίηι οεσἰα1ί φιυ]ιῖς οἱ νυησγαῖ5 Πνοηί]δις, 
(ωοπίγα νεγο οριἰηὶφ οἱ λοπθείῖφ Γυρεξ, ἳ ς 

5930-54] Ὑοιοπιδηιίωφ υἱ Γαἱρεδηί οεγπορ εις Γ1νθηΝ. 
θυιά ιρίιας7 πο µαίαγα, ἀῑσθί Αλλφιιίδ, ἀειίέ Ρ11εΠη Ἡ 
οδὺ Ύθδγυιη οἱ ἀθάῖι ἱίαμη ἀοιηατθ. θαἱ9 θηίπι ταιἱοπεπι ἀθηῖε 1 
θιή εἴῖαια νίδυπι  φἱθ η ηιις  φωἱν ρούτα νη0ββδιη) ὃ 
Ώευς (εάῑἰ Ἰο ου] οἱ μαίυγὰ, οι αἱ ἐν ου Ην 18 μίδαιας, 
Το αυίουὶ ΠΟΠ Ἰαμ6ο, αἱ πιαὶο υἱορίς. 
δἱο 56 Ἰιαμομί οἱ αἰἷορ ιηοπ!ΐφ αΠοςμοῃθῬ. 
50ῦ Βοια διιηὲ, ΟΗΙ ΙπογδΏίυΓ 
Ἠαίίοις, «08 635, αἱ ἀωσ, τορῖί, Ιίδαιιο ιπιρογαί. 
2ε]ἱ φυἰάεπῃ αγραίνγα οἱ ἱναουπάία ππούθΓωία θρίγα : 
δδθι] 408616 4ΠιΟΓὲ Ώους αρρεεμοιιὰάἰ ποι Ροίοθι. 
Παιἱοηθιη 5οἷο ΓΘΓυΙΩ Ώ0ηάΡιπι 6986 πιββἰδίνλπη. 
ὦ6υ δὶ αἱίθπ ἱη ἀθίογίογα ἱεία Ώφο Ργοροπάθαπἰ, 
Ιαευμάία φμἱάδιη [ωμάςπο ἑμ]ωσίασι δἱ πθηἰέαια, 
Απιος γεΓγο ἂᾱ Παρίιῖοδας ουρίἀϊίαίος αι»! Οὐ5ίζο δΗΙ4ΠΦ, 

“Ει ταῖο ης πο οοθΓοδαί, 5δδὰ οἳ ἁοὶυβ ποδυἰα!, 
δὶο αι δυμί Όομᾶ, θυμί ἀφιιοηίς. 
ὀἹὺ Ὠεὶ ἀοπιιπὸ ΟΙΙΠΙ πια] Πιίςοθτο πο οδὶ ὈομΙΗ). 

Ώευιη αμἱθίῃ ΟΙΗΩ Ἱορίς ἵπ δοτὶριυσίς ἱταίμιη, 

516 Ἔξεις τῷ πράῳ τῷ σῷ. ΙΙ Οοἵρί. Εάὶι. ἕλ- 500 Οὐχ ἁώσιμος. Επογαγὶ, /παεὶ ετρκφιαγὶ ΝΟ 
ξεις τῷ πρόῳ τὸ σὺν πρᾶον, ε[βεῖες (ΜΗ οἱ παέίεπι µῥοίεεί θειι αθεφνέ αΙΧΟΤΕ, ΦΝΟ ΝΠΟ μοβὶς ευ οἰ[ἑαίκΗ. 
εἲ Ποσέε ἀἱφείριίνηι, υἱείογεπι οἱ υἱείνη. ὦ0θ Τοῦ φθορέως. (»ογγκρίοτίε, 4απιοηὶο. 

661 Ποδηγίᾳ, πιοχ, στρατηγίᾳ. 3 Οοἵκ]. ΕάΙ. 510 Φύρειν. Οοἱε. φέρειν. 
ποδηγίαι... στρατηγία: 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Εχθεφυ]ί Ίδια Ἱ [αο Όσιο : Ίιος {ΗΠῃ θ5ί 0ΡΙΦ. ο Β Ουἱς γυγθι5 οἑμἱο8, φαΐ πἹὰΠης, βγέδδυπη οί ρού 1πη Τ 
Ηίμο υἷμα ϱἄνρος οοιωμιοίία, Ιθθούιθ μμαχίπια. Ναίυγα ουηοία μας, εἰ Ώειβ; 66ος Ἶπ ΡοµΠΙ. 
Νπιπηυο 1ρ99 ἱορίς ορίίιωαφ ομςίος θμ8 : Αἱ νοὺυς 5 (6 ποη ὑςιιὸ υἱεπίεπ Ἱηρτοῦυο : 
Ραεἱάμπιᾳηο γοά(ς Ρασίάς Ίναμο εἰ ἀἰδείραίαιη δἱο πιδηίίθ ἁἰς γος Ἠαῦθι 56 μοίθως. 
Εκ Ἠυδίε, ἀαμίθιμ, αοά [δγαί ΡΔ ΗΔΗ, 1ή1119. Ποπππδηιῖν Α{ίο η ππθγα Ἴμρο δυπί ορίίηια' 

ΦΙΙΗΠΙΘ κἰαάθίο, ὑἱίο ηο ΡθοίίΙΑ (1011 Οη τωίο τοςία ἀμοῖί γῶς, αἴιιο ἱπιρεγαί. 
Ε αὐοτεί, Ίου ΠΑΛΙ Ίοημο δὲ (αἱἱβδίρι η : Μοιοτα!ὰ πεἰο Ὀἱἱ16 αγ ροισὶρὶ! : . 
Αιἱ εοΓίθ ιιὲ ΑΠίθ νεβρεταπι {µγος οοε]αἰ. Λινος οχἰδίς, πο Ροίοδί πε ορ. 
Νου δοἱ η ἰρλκθο (πα οοπέ αἱ, ο,νο, Βαιϊο πιλβὶδἰγ εδ αἆ ΡΟΠΙΙΗ ᾳαοἀνίς ργου] 
Ῥἱνο ἰ]]ο, γαίος φἱ [ογαβ Πέ 8υο05, η Ρο]υ5 δυίθιη δἱ ἐγία Ίο ργορεπάεδ!, 
Φ]νο ο, ταὐίαί «ή ρτουίς ἑηίιι νἱείς. ΠΙίπεηιιε (8 ἱπιροίοπθ Πιηάαί δεοἱης, 
ΝΑΙηηΤΙο ἱρ5ο διυἰς οσοἰδι: οομίνα ὑορίφ Απιοιηυο ΓιιτδµΠπὶ ἰπιυ]δί αἆ μια]α ημάς, 
(υρίάἰδᾳαὺ Ἰνοπυφίὶ Ίυσοί, ἂο ου μομίυιις Νεο ναιἰο βἰγηραί ἰνία, κο ηουίαί ἀοΐος, 
Που (νυμ]ῖ, ἐρθί αἱ [πἱρθαηί νοἰεπιθιιί5. μας αγιο βυπὶ 81018, φυὸ δµηί 9οβ.. 
Ναιγα ουν που θα Ἱ [ουια ἱπηίρς. Ιμβέσγθ πια αἱ εί [αι ἀθοσί πια]ο. 
ΑΙ οἱ µαµς ἀθμαγς. θι1ς εἰ υἱ μιοίοαι σάιτ [τὰ Ιμογοτ} ρθΓτο ουπῃ ἱερί5 Όευπι, 



(25 
Σολ μηδὲ χολοῦσθαί ἐστιν ἐντεταγμένον, 

Μή τοί γε παϊειν, µήτε δὴ τολμᾷν φόνον, 

5189 Τὸ πρῶτον εἴργων, οὐκ ὲᾷ τὸ δεύτερον 

Τὸ σπέρμ᾿ ἀναιρῶν, τὸν στάχυν χεκώλυχε. 

1ὸ μτδ’ ὁρᾷν χάχιστα, µοιχείας τομή. 

Τὸ μιδ' ὀμνύειν, φάρµαχον ψευδορχίας. 

Τὸ μτδὲ θυμοῦσθ), ἀσφάλεια αρὸς φόνον. 

215 Σχόπει γὰρ οὕτω θυμὸς ἐχπέμπει λόγον, 

Λόγος δὲ πληγὴν, ἡ δὲ πληγἡ τραύματα" 

Ἐκ τραυμάτων δὲ τὸν φόνον γινώσχομµεν. 

θυμὸς πατὴρ πέφηνε τοῦ πιχροῦ φόνου. 

Τοῦ μὴ φονεῦσαι τίς ποτ ΊνεΥχε Ὑέρας ; 

030 Τὸ μηδὲ θυμοῦσθ᾽ ἐστὶ τῶν αἰνουμένων ' 
Τοῦ μέν Υὁ μισθὸς, ἡ φυγὴ τοῦ χινδύνου ' 
Τούτου δ' ἁμοιθὴ, γῆς µέρος τῆς τιµίας. 

6. ΟΠΕαΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ., ΟΑΠΜΙΝΟΝ ΗΡΓΑ 1. ΤΙΕΟΙΟσΙΟΑ. 
Α Ἐν τοῖς μαχαριομοῖς, οἷς ἀπτριθμήσατο, 

ὤδῦ Τὰ μἐτρ' ὀρίζων τῶν ἐχεῖθεν ἑλπίδων. 
Τούτου χάριν σοι χαὶ νόµους τοίους γράφει. 
Παίῃ παρειάν; πῶς δὲ τὴν ἄλλην ἑᾷς 
"Αχαρπον: εἰ μὲν οὐχ ἐχοῦσ᾽, οὕπω μέγα 
Πέπονθε. μεῖζον δ), ἣν θέλης, τὶ λείπεται ” 

250 Καὶ τὴν ἐχοῦσαν πρόσθες, ὡς ἔμμισθος ᾖ. 
Χιτῶνα γυμνοῖ; προστίθει καὶ δεύτερον, 

Ἔσθημ) ἂν ᾗ σοι καὶ τρίτον, γυμνωσάτω 
Τούτων ἔχεις τὸ χέρδος, ἂν πρόῃη θεῷ. 
Ἐν λοιδορώμεθ), εὐλογῶμεν τοὺς κακούς" 

ὅὅὅ Ἂν ἐχπτνώμεθ', ἓχ θεοῦ τιμὴν ἔχειν 
Σπεύδωμεν. 'Ἐκδιωχόμεθ) , οὔτι καὶ θεοῦ 
Τοῦτ) οὐχ ἀφαιρετόν γε τῶν πάντων µόνον. 

Αν τις χαταρᾶται, σὺ προσεύχου τοῦδ’ ὕπερ. 

Ἔχουε Χριστοῦ, τοῖς πράοις ἃ βούλεται Δράσειν ἀπειλεῖ; ἀνταπείλει χαρτερεῖν. 

Τιυϊ νεγο, υἱ πεφυ]άσπι ἰγλδύχΓιδ, Ργαοορίτη οοὲ, 
Νοάυπη [θείο Ποίέυηι οἳί, αμί οςάθιῃ οοβιΠΙίογθι 
510 Οἱ ρΠπιυπι νείαί, ΠΟΩ Ρεγσίεἰ θοευπάυῃι. 
Οἱ 6διηθ!! αναλἰ, φμοπια6 ρίοᾷ οτἰαίας, Ἱηρούή. 
Οἱ 1ο ἱπιμεςί πυ]ίογοι ρεολ ο, λάνηίθείαπι ργφοἰά!ε. 
ᾷλ6 529 Οπιηἰπο που ᾖυγαγε, γεπιράίστη εδὶ Ροτ]αὶ! ; 

ο Νομ ἱγαφο, εαυ0 οσί οοηίγὰ οθάεΠ). 
515 Ρἱο η8ΠηΦιι6 τεριίο8 : Ίνα ργοάμοἰἰ Θ6ΓΠΊΙΟΠΘΙῃ 
ΘΟΓΠΙΟ αὐἱ6υΙ ἰσέυβ, 1οέίςδ γυἱηρΓα ; 
Εχ γυ]ηοτίας αμίθιη Ἰηογίδια ἑη[δεγὶ ποντους. 
Ιίαφιθ ἱγασυμάὶα Ρ4Γ6ΙΙ8 εί αοθσίνε ορ4ἱς, 
Οἱ υπφυα1α, ϱ0 4ος ποπ οεοἱἀθεε, (αΗέ ρτ ει ῇ 
220 Νοη Ίταφοὶ αιίθπη, Γ6 ο8ἱ Ιαιάα]]ἱς; 
Ει πυ]18 πι6ΓςοΒ οδί Γρα ρο]ου!!, 
Πας ργαροίυνη, ἑουι ρυγ5 ρεοίίο55». 
Αιιάϊ Ογ]αίνπς πρι αυἱά ργουμεικαί 
]υίοι (οἱἱοἽιδίθθ, 4υμς8 Γγθυθηθοί, 
ὤδὺ ΜΘηΡιΓας ἀοίμίθις Γετυσ ἷς ἀἰίογα γἱία δρογωπάκτυπη. 
Ριωρίεγεα ἐἰυὶ ἰαὶες ἀαί 16Ρεδ. ἳ 

ἱεις Ηυἱ µαχ]α, νρν αἱιογατ θἱπίθ 
Εᾳθο [γμυίας οχρογίοιη Ἡ δἱ αμλάσίη ἑηγήθ, ηἰη]] ρεοίαςίθ πιδρυσεα 
ρω. Λα]υς αμἱθιη, θἱ νο]ἰδ, αἰἰααίά τρία! 
250 Εἰἰαιη γοἰδμίθιι ργ2ῦς8, υἱ ππετοθάθιη οοηθδηυαίυς. 
Τυμίσαιν φις (οἱ 1 αάάὲ οἱ αἰίθγατα 
Ὑδδίοιυ : οἱ αἰδίί εἰ δεί], 63) οχ6, 
Εχ ἡὶς Ιαυουῖς ἱάορυιη, οἱ ο τεἱα ες Όου. 
ὦ] μια]ούἰεἰῖς ἱπιρθίπιτ, Ώθηο ΡΓοοθδΠις μας, 
ὦοῦ δὶ ἀεερίοίμις, α Ὀεο βοποΓεη οοιισεφυἱ 
ἑμάθαιηυς. δί ρεγφεομοπἰυμθ νθχαίΏςς, θιηαίἆ 4 Όεο ἀϊτοέπιυς 
Ιά τΠ 1 ο8ί οχ οπιπίρας, αυ ποδὶς φδἱηιῖ που Ροὲεςὲ. 
οἱ ὀίγαρ εηυὶ αὐἱς ἑπργθοδίης, οἀμίοὲ Όσο ργεςθᾶ ῥγο 60. - 
Μαἱ φυἱάρίαιη Παλμαίαν 96 [αοἱυγμπο } αθἰααγο ἴο ἑοἱεγδέυ Γάτα 

ὃ9ι Τοῦ μέν } ὁ µισθός. Ηἱο Υεγδις οχοἰάἰι Βἱ1119, 
ἰὁ ἱγροβταρίιο. Ἠωπο εαρρἰονίπιαςδ, ρορίοι]ογθ 

ευτγεσίο, εἰ 1έα11οἱς αἱγαρ]ηθ ἀῑδεηχίωυς. ΟλΗκ0. 

ὅδὅ Βούλεται. θαἱά Ιατᾳὶϱὶ νο], πε ῦυδ αυδίη 
ψ6πο νοί]!. 

ὤ50 ᾿Εκδιωκόμεθ'. Εμύαπιγ πκκρκῖά εἰ α ΌΏεο } 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Αι ιἱυἱ πες 1γα οογηὶρὶ {η φυδιμαα!η Ιἱοεί : 
ΝοιυΠ) [ογΐγα, οφάθτθ 40 ΜΗ μ]ίο Πιἰηβ. 
Οἱ ρειηὰ ῥεολ]υθι, ρθειοτ] ηἲἱ ῥαἱ |οο). 

-Βρίοαπιηνς, 66/16 αἱ πθοοί, δἱπιν! ἱπιρεάέε, 
ΒΕΗΡΓΗΙ αλιριιαυῖς, [επαίηδ! ἡιαιιὰ δρθδσίαςς Πλα!6. 
ἵς {1Γα, αβελὶς ρίιαγηιασιµα ρο]μνίο. 
Εαρθοφηί εὰ, ολ υ110 αἱ οσφυ1θιῃ λος οἱ. 
δίο ΜΠΙ(9 τεριίος : Ίγα Φ6ΕΓΙΜΟΠΘΠ ρδΓίὲ, 
Ἰοιιθι1ο 86ΓΠ10, νµῄμοτα ὀειάς αΠετυί : 
(94611 φυοἆ αμίεμι γυἱῃαρα 4θοθνα!, Ιᾳμςἳ. 
δἱο Ίγα ορ 4ἱ6 ἡογγάςο ορΓίΑ θ5ἱ ΡάτΟΠδ. 
Οι Γαιά ραίγαε ρηβίυιη ον πα. 
Αἱ νάσυυς {νὰ μιαχέµηαηι Ἰαυ ο οὐειιοῖ. 
Ἠετεεο ργὶοτίς εεί ρετἰον[ἰ [ρα ; 
ΑΙ(εγίης αΝίοηι (ετγα ἀΐθες ργανιίαηι. 
Λυάἱ φυἱά ἱρθο ηἰέθαν Οµρίδίαν γοιίε, 

Β Εα]οίαίος δπβρυίαης, ΙΠΙπΙα οἱ Ώομα, 
0.16 δ6ροιαἱ [ο δαπεία σεης, ἀεῃηίρῃς. 
0) ἰδία (πἱο8 ἀάί ή Ίορεδ 4ὐοᾳυ6 : 
Μαἱα [οι1γίς, ΔἱΜΕΓΔ{Η ο ΓΗΔΙΩ δἱηίβ 
(ω1γεγο [γυςίυ) ραβ5α ἱ πυ]όὴς Ἰά ο5ί, 
Ἰαυς ραυνα : πιο]ας Τασία αἰ]η μία, οἱ νοιῖς. 
Παμο 6ροηίθ ]ήηφ6, ργμιμῃι υἱ οθΓίυΠ {ογ289. 
Τυημίσαια φυἱ5 αυ[εγί Ἱ Ρα ]ίαπι φάοπυθ αὐ]ϊσο, 
8ἱ ιἱὈἱ δἱί, ας ἰο (θοΓ/3 Ὑοςίο οχΙΙ48. 
Παο οἱ Τοιιαπί) ἠἰᾳμοσίς, [στασιυς πιαμεξ. 
δἱ ]9οἱοί Ίη (6 γἱὸ πια]ής Ργοῦγα, Ευἱο Όσσα 
Ῥεέοαγο : οἱ ἰ6 οοΠορια!, ΛΟΠΟΓΡΕΠΙ ἃ Ώ6ο 
Οαρίς. Ευραί ιο] ποη απίοπ γοχ ο υμς 
Φυἱ οοἱα9 αάἀϊπιὶ γεὺις εκ ουπο]ς ποφυι. 
δἱ (6 εχδδεγείυγ αμἱφρίαπι, ο µδα ἱμδίυς 
να. Μἰπαέας πιυ]ία Ἱ απήπίταγο Ἠανο ραί]. 



85] | ΦΕΟΤΙΟ 1! ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΔΑ. 

50 Ἔργων ἔχεται; σῇ πρᾶξις ἡ εὐπραξία. 
Δύω γὰρ οὕτω τὰ χράτιστα χερδανεῖς 
Αὐτός τ᾽ ἄριστος τοῦ νόµου φύλαξ ἔσῃ, 
Κάχεῖνον ἕξεις τῷ πράῳ τῷ σῷ πρᾶον, 
Ἐχθρὸν μαθητὴν, οἷς χρατεῖ νικώμενον. 
56 Ὁρᾶς, μάλιστα μέν σε μὴ χολᾷν θέλει; 
Τοῦτο γάρ ἐστι καὶ τὸ ἀσφαλέστατον ' 

Εἱ δ' οὖν, προλύειν ἑσπέρας τὴν ἔχστασιν 
Δύεσθ᾽ ἐπ᾽ ὀργῇ μὴ δέχου τὸν ἥλιον" 
Εἴτ οὖν, ὃς ἐχτὸς ὁμμάτων πέµπει βολάς, 
ο5ῦ Εἶτ οὖν, ὃς ἔνδον τοῖς σοφοῖς αὐγάνεται. 

Δύει γὰρ οὗτος τοῖς πεπληγόσι φρένας, 
Ὡς τοῖς ἀρίστοις χαὶ χαλοῖς ἐχλάμπεται, 

Ιλεῖον τὸ λάμπειν τοῖς βλέπουσιν ἑνδιδούς. 

 δ᾽; οὐ φύσις δέδωχε, φησὶ, τὸν χόλον ; 

ὅν Καὶ τὸ κρατεῖν γε τοῦ χόλου. Λόγον δὲ τίς ; 

Α Τίς δ᾽ ὄψιν, ἡ τίς χεῖρας, ἢ ποδῶν βάσιν ; 
θεὺς τὰ πάντα χαὶ φύσις, πλὴν εἰς καλόν. 

Σὲ δ' οὐχ ἐπαινῶ μὴ χαλῶς χεχρηµένον. 
υὕτως ἔχει καὶ τ’ ἄλλα τῆς φυχῆς πάθη. 
60 Δωρήματ) ἐστὶν ἐκ Θεοῦ, χινούµενα 
Λόγου ποδηγίᾳ τε χαὶ στρατηγίἰᾳ. 
Ἰήλου μὲν ὅπλον θυμὸς ἐμμέτρως πνέων : 
Πόθου δὲ χωρὶς οὐχ ἁλώσιμος θεός. 
Λογισμὸν οἶδα τῶν χαλῶν διδάσχαλον. 
0ο Εἰ δ εἰς τὰ χείρω ταῦτα τὴν ῥοπὴν ἔχοι. 
Ὅ μὲν χέων ὕδριν τε χαὶ µοχθηρίαν, 
Ὁ δ' εἰς χαχίσιας ἡδονὰς οἱστρηλατῶν, 
Ὁ δ' οὗ χατάγχων ταῦτα, χαὶ πλοχὰς στρέφων, 
Οὕτω τὰ χαλὰ γίγνεται τοῦ φθορέως. 

910 θεοῦ δὲ δῶρον οὐ χαλὸν κακῷ φύρειν. 
θεὸν δ᾽ ἀχούων ἐν Γραφαῖς γολούμενον, 

ὤ40 Ἐαοΐπις οοπιπη](1{  έἔάυπι ορυΦ δἰί ὑοποβορπιῖα. 
Ώιο εΜίη κἱό πιαχῖιηα εοιηπιοάα ρογεὶρἰες ; 
Ίρ5ο ργδίαημἰβφίηιιις ἱὲρίς οιφίος θγἰ8 
Εἰ βυπο μαὐουῖν παηςυεἰμάἶῃο (μα πηίσιη, 
δαπι ἀἰδείρυ]απι οκ ἰοδίθ, [ἶ8, Ρ6ς 4 γἰποῖι, δυρεγαίο. 
ὅέυ γἱάεῬ ηυἱά γεὶ εἰ} ΘΗΠΙΗΙΟΡΟΓΟ ας ἱγαβοβτίς, οίμάοίο. 
Που δηἱωὶ οί (μἱἱδδίμιυ ; 
Αι οἱ ΙγαδςΔΓί5, 46ροΠθ ΔηΠίθ γθΦροΓαΙΗ {1ρο0ύθήη : 
Νοο δἰηπὸς οοπάθΓο 96 {ι ἰτὰ {ια δοἱθμ, 
ίνα ἰδίυπῃ, φυἱ θχίγα ϱομἱο8 Πποφἰγοθ πη]ξ]έ Γαἱος, 
δυ0 Ὀΐνο ΠΙΑ, αἱ ἱπίυρ αρἱεηίυαν {αοεί. 
Ι6 ομἷηι οεσἰἀῖ δευ]ιῖς οἱ νι]ηθγαίῖ5 ποεη!ίριιφ, 
(ωοπίγα νεγο οριἰπιῖς οἱ λωμοδιῖς (υἱρεῖ, ! Ι 

50-53] Ὑειιοπιδηιίωφ υἱ Γαἱροδπί εεγπορῆδιις ἐγνθη», 
θυιά βίας πο παίυγα, ἀἱοεί αΗφιιίδ, ἀεώίέ υἱ1εΠῃ Ἡ 
ὅδὺ Ὑέγιῃ οἱ ἀθθῑί ἠ]αιη ἀοιατθ. Οἱ δμίαι ταιἱομθιι ἀθήῖε 1 
θιἱς εἰίαιη νἴδιπι  ηιἱθ 1Πιις η φμὶν ρεά τα ἱηοββδυη» 7 
Ώοιις ᾖοάῑί ο ομαηἷα οἱ µαυτὰ, ο αἱ ἰμ ὑου μη) 115 ΠίΔΩΙΠΕ, 
Ίο αὐίο ΠΟΠ Ιαμήο, αἱ πιβἰο υἱθγίς. 
δἱ6 50 Ιναυεμί δἱ αἱἱο ιποηίΐς αΠος6ίομθς. 
500 Βομα δη, ου μι Ιπογθουίς 
Βαιίομ6, «159 635, αἱ ἆωσ, τορίι, ἰΐδαιιο ιπιροςαὲ. 
2ε]ἱ φυἱάεπι αγΏαίιιγα ο8ί ἱγασμηάία Ιποὐςγωίο δρίΓΑΗΦ : 
δει 40816 4ΠΙΟΓΕ Ώους ορρεοἰιοιάὶ πο Ροίοθι. 
ἸλαἱοπειΏ δοἵο ΤΘΓΗΙΠ ΏοπᾶΓυΠι 9966 πιλρἰδίινλιη. 
ὦθυ δἱ απίεΠη η ἀρίθγίογὰ ἱγία Ἠφο Ργοροπάσθαη!, 
Ιιαςυμάία φμἱάδιη [απάθης π]υσίαηι δἱ πθηυἰ ίσια, 
Απιος ν6Γ0 34 ΠαβΙιίοφας ουρἰἀἰίαίος ᾳυδβί σδίτο δΛΙ]4Π9, 
Εί γα(]0 Ἠῶο ΠΟ οοθΓγοδαί, 5οἆ οἳ ἀοΐυβ πουϊἰαῖ, 

ζ4όύ Ἔξεις τῷ πράῳ τῷ σῳ. ΙΔ Οοἱβ]. Βάϊε. ἕλ- 

ος ας δυμὲ Όομα, θμμί ὁιποηὶς. 
ὦἼ0 Ὠεὶ ἀΟΠΙΙΠΙ ΟΙΜΤΩ ΠΙΔΙΟ ΠΙἰςΟθΓΟ ΠΟΠ οδί Ὀοῦη]. 

Ώευπῃ δυἱεῦ ου ορίφ Ἱπ Ῥοεϊρίυτίς ἱγαίμὴ, 

ξεις τῷ πρόῳ, τὸ σὺν πρᾶον, ε[ᾷεῖες {1818 οἱ πηίεπι 
ὶ ετ Λοεέε ἀἱδεῖρμίκὴε, υἱοίογεμὶ οἱ υἱείΜ). 

01 Ποδηγίᾳ, ΠΙΟΣ, στρατηγίᾳ. Μα Οροἱθὶ, Εάῑι. 
ποθηγίαι... στρατηγία: 

505 Οὐχ ἁ-λώσιμος. Εαοταγὶ, φπαεἰ οτρηφιιαγὶ ΝΟ 
Ρροίεεἰ Ώειι αδαφε α1ΔΟΓ6, ΦΝΟ ΝΜΠΟ μοδὶφ ου [{αίκς., 

300 Τοῦ φθορόως. (ογγκρίοτίε, ἀαπιοηίς. 
510 Φύρειν. Ο9ἱβ]. φἑρειν. | 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Εκδεφυήίιις ἴδια Ἱ [πο Ώοιμο : ἔου (α1πῃ ορ 0ΡΙ6. ο Ἡ Ομἱ5 γσδι5 001108, 4υἱδ ΠΊΛΠΙ5, βγόδδυπῃ 6ἱ ροή πῃ 
Πίμο υίηα «αερος οοιμλοίία, άοφσς ατίηιὰ. 
Νπιηηυο {ρ9θ Ιορίᾳ ορίίπιφ οωδίος οσίᾳ : 
Ρασἱάμπιφιιο γοάήες ρ]αοίάας ἔιπο εἰ ἀἰθείρα]αιη 
Εκ Ιιοδίο, ἀμίθιι, αιιοῦ [εγαί ΡΔ ΗΔΗ, 114015. 
υ1ππς κιμφσιο, Ῥἱίο πο ρθοίι1ς {01ὴ 

Ε 4ὐοΓ6ί, Ίου Η4ΠΙ Ἰοηρθ οἰὲ (υἱβδίηι 1η : 
Αιὶ οογίθ τί απίθ νθδρεγαπι (ωγος οοςἱ αι. 
Νο οἱ ἵῃ {ρὰκδο (μα οοπάα!, ο.νο, 
Ἠνο ἀίο, γαὐίος φιιὶ ἔογαφ πιλ(έ 5υο5, 
"νο α, ταδίαί εἱ ργουίς ἐμίιις νἱεῖς. 
ΝΑΙΠΗΙΙΟ {ρ5ο κ] οζσἷἷι: οομίγα ὑοηίφ 
(ριάΐδφσ5 ᾖοπυφεὶ ναί, 4ο ο πο μυιιθ 
Ηου ευ]: ἱρθὶ μἱ [αἱροσηί νοἰιδηηθίηφ. 
Ναιγα Ρί]οηΙ μοι ἀθθίε Ἱ [ουιο ἱπηιιίρα. 
Αι οἱ Ἆαμς ἀομμας», Θη19 Ευ) ΠιείομΙ σάς Ἱ 

Ναίνγὰ οποία ο, εἰ Ώευδ; 86 π Ώοµ μπι, 
Αι νους μἱ {9 ποη δι υἱεπίειῃ ΠΗΡγοΡο : 
οἱο πιδη!ἰς αἱ γος Ὠαὺεί 56 ιοί. 
Βοππϊπαιιίὸ 4ἱίο ΙΠΠΠεΓΗ ο θυηί ορµπια 
Οι γαιἰο Γθςίὰ ἀμοί ν.ας, ἀἴιιια ἱπιρεγαί. 
Μοι]ογλία σθὶο υἱ]ἱ5 αγηια ρονσ]ρὶ!ί ς 
Απιος οχ]αίυ5, πΟῦ ροίθοδί ΝΙΠεΗ αρ]. 
Βαιῑο πιλαἰδἰΓ εδὶ 34 Ώομυ!η αυοάνίς ργου]ς 
η ρο]υς αυἱθιη δἱ ἱγία Ίο ργορεηάεαι!, 
Πποηιιο Εἱ[ἱ6 ἱπιροίοῃθ Γαπάαί δοδἱ1θ, 
Απποτηιιο τι ΓΒΗΠΙ φηγα]οί πά μημδία αυ ία, 
Νου γαιῖο βρίησαί ἰδία, οἱ πθοιαί ὁο1ο8, 
ἰίαο ατἱο βωαπὶ ἀδηιομίθ, ευ δµΠ Ώοβ.. 
ἱμβύσοτο Πλ 5 αἱ Όεἱ ἡλιά ἀθοθί πιβ]ο. 
τα μηογοτὶ ροῦτο ουπι Ἱερίς Όευπι, 



550 

Ἵϊ πἀρδαλἰν τιν', ἡ παροιστρῶσαν πόθῳ 
"Ἄρχτον, ζέοντα ἔχ µέθης χαὶ χραιπάλης, 

Ἡ χαὶ µάχαιραν τοῖς χαχοῖς στιλθουμένην. 
3Ἴυ ΜΗ τοῦτο ποιοῦ τοῦ πάθους παρῄγορον 
Ὢ προσπλαχείς' ζητεῖς γὰρ οὐ λύσιν χαχοῦ 

Καλῶς ἄχουε, μὴ χαχῶς, τοῦ πράγματος. 

Πάσχει γὰρ οὐδὲν ὧν ἐγὼ πάσχω θεός. 
Μή τις τοῦτ' εἴπη " καὶ γὰρ οὐδ' ἐξίσταται 

580 Αὐτός ποθ) αὑτοῦ. Ταῦτα γὰρ τοῦ συνθέτου, 
Καὶ τῶν µάχεσθαι Ἱργμένων ἐκ πλείονος. 
0 ὃ ἔστι, τοῦτ εὔδηλον, ἄτρεπτος φύσις. 
Πῶς οὖν τυποῦται ταῦτα; τῆς τροπῆς νόµοις. 
Πῶς; δειματῶσαι τῶν ἁπλουστέρων Φρένας, 
ὦδόὸ Ὥσπερ τὰ πολλὰ τῶν λόγῳ δηλουµένων. 

5. στΕςΟΟΒΙΠ ΤΠΗΕΟΙ,. ολβΠΝΟΝΜ ΙΙΡΕΗ Ἱ. ΤΗΕΟΙΟαΙΟΛ. 510 

Α Αντιστροφὴν νόει γὰρ, καὶ τὸ πᾶν ἔχεις. 

Ἐπεὶ γὰρ αὐτοὶ πλήσσομεν χολούμενοι, 

Χολᾷν τὸ πλῆσσον τοὺς χαχοὺς ἐγράγαμεν». 

Ὡς ὄψιν, ὧτα, χεῖρας ἐξευρῆχαμεν, 

500 Οἷς χρώμεθ) αὑτοὶ, τῷ Θεῷ δεδωχότες, 
Ἐπάν τι τούτων, ὡς δοχεῖ, ἑργάτεται. 
ἘἜπειτ) ἀχούεις τοὺς χαχοὺς, οὗ τοὺς χαλοὺς, 

Ὀργῇ θεοῦ πάσχειν τι χαὶ δίχης νόµοις" 

Ὁ σὺς δὲ θυμὸς οὗ µέτροις ὀρίζεται. 

590ῦ Πάντας δ' ἴσους τίθησι. ΜΥ τοίνυν λἐγὲ 
Ὡς ἑχ Θεοῦ σοι, χαὶ Θεοῦ τὸ σὺν πάθος. 

Ἡ χαὶ φρονεῖς σὺ Υ ὡς θεὸν μιμούμµενος ; 
Ζἠλωσον. ἀλλὰ τὴν νόσον Υ αΌραις δίδου. 

Εἴ που δ) ἀνέγνως εὐσεβῶν ἀνδρῶν χόλδους, 

Ὑοαἱ 9566 ἵππαυδπι ραγήλ]ϊπι, οἱἱἱ ρογοίίαπι ἀθεὶὰἀεγῖο 
Όνααιη, γοὶ (θγνοπίσοπι ἰοππυ]επίία αμαάαπ οἱ οταρι]α. 
Ὑεὶ ᾳἰαάϊυπι πιο] [αἱβερίοπι. 
Τὸ Νε Ίου αβογας ἱπ είοιιδίοηοπι πιοτΏὶ . 
Οἱ Ιαῦογαδ; Παπ] Ἆος Ρασἱ0 ηο αυβγὶσ ἀερυϊδίοηοπι πιαΙ!, 
Ἡοείο Ἱπίο[]ΐίμο, πο αἰηίδίτα, Τοπ. 
ΝΙΗΗΙ επί λοσυπι, αἴιιο ραἼου, Ρα Πευφ. 
Ν6 ηιιβᾳ ΔΩ Ίοο ἀῑσαίι. Νοπ ομίἱσι ΠΠ απὶ 
580 Ώοειις οχίτα 806 οβἰ. Ηφο δυπί οοπροβ!ίογιίπι, 
Ει 6ογυπ αυ ρυρπαμάἰ ἰπίήσπ [εοςγε ]απηάάη. 
ΙΙΙ νεγο δϱί, υἱ ραίδί, οχρογς πια ἐἰοηίς Πα ΜΙΙΓΑ. 
Οιοιποάο ἰβίέως 11ου (τίραμπίυς Ώοο Τ ρ6γ πιδίαρ]ιογαη. 
Ου4 γα(]οπε Ἱ ιἱ ἐἰογς Γοτοε]απίας ἱτηρ]ἰοἶ πι Ἱπθηίθ8, 
ὅδο Ουεπιαἠπούιπι ρ]έταηυο οογιυσὶ αμ οραιίοπθ οχροπυη!υς. 
Απίϊρίγοριση οπίπῃ οοβίία, οἱ Γ6Πι ἰοίαπι μαὺες. 
Οιοηίβιη επίπι ἱροί οφθάΐππυς Ἰτου, 
Ἰγαδοῖ 4ποᾳιε Ῥδυμα, οἵη ρἱθοβῖ' Ππια]οθ, βογ]ροίπιης. 
δἱο οσ{οβ, 41168, Πιαπυς αροΐ οΏιηχίπιις, 
500 Επι αυἶοις ἱρ5ὶ υείπιων, Ὀθο ἀδηῖες, 
μὰλ554 Ουπη ἴα]ο φιἱἀρίαπι, τί γ]άθέυς, [αοἱέ. 

. δγίεγθα ἀἰιάΐ6 ΠΙΔΙΟΒ 11ΟΠ Ιίθπι Ώ9ποβ, 
Εκ ἵτα οί ραιί αἰἰᾳυ]ά, οἱ ιδ ἱερίιυιδ; 
Τυς αὐίθΠη Τγα Πρίσγις ηοῦ οοιμο]ιόυρ 
595 ΟιηπρΑ ρ4Γος [4ο]. Νο 6ςϱο ἀἰχοςίφ, 
Εχ Όοο (1, οἱ ὑοὶ 6986 ἑάμιη αΠοοέμ]η. 
Νυι ἰο ]4οίας Ὠδὶ 9596 πιι]αίοΓεΠ) Τ 
ἨΠΙΙΙΙΑΓθ 84Π06, 964 ΙΠΟΓΕΙΙΙΗ ΜΗ νεηί]ς ἐγαάο. 

Οιοά οἱ αἰἰουὈὶ Ιορὶδή νίγογαπι ρίοσυπῃ /γ8ς, 

210 Ἰῃ προσπ.αχείς. Τα (οἳκ]. ΒΙΠ]. Ἱορίί άνα- 
πλάσεις, «191Δ1 ΥΟΟΘΠΙ 0Π τερεΓίἰ, 56δἆ {ρ5ε [αυγί- 
ομνίί οχ νασία ἰοσείίοηο οχδιηρ]ανὶς Βοπιαπ!, αιος [4- 
Ὀδί ιμεπάοθο τν ο π οἳ βιμρ. Ιπ. ἀναπλ., 30 
δἱο οχρομίξ... (οπιπιεπία, ἱπαυἰῖ, οἱ οὐζείς φ.05. 
ἀαπι, 10π πια[ὶ ἀερι[εἱοιέεπι ομά τίς; ειιοά α γε- 
Εουίΐ πιοηίθ Πο αλογγοί. 

ὀὰ2 "0 ὃδ' ἔστι. [ία Ο6οἱδί. Σ4ᾳι Ευ οπιθηἆαγε- 
ται, σιανἰίογηυο [ευνοπκο]αίυιη τοργοεηἰί, αἱ 
ἱερῖῖ, οὐδ' ἔστι, ΡΓανΗπιη!Ι6 ἰθοίίΟΠΕΠΙ θδουί5 γθγιέ, 
γεὶ, μί ου Εἱἱο ἰοψφματ, ρογνογηὲέ Άάπο [ούυυη). 

98δὸ Της τροπῆς γόμοις. Ττορῖου οἱ βριιγαίθ. 
ὧθ4 Δειματῶσαι. Λά ὑιομ[ίεπήπι εἰπιρ[εἰογίθες 

ΟΓΕΠΙ. 
586 ᾽Αγτιστρορὴν Υόει γὰρ, χα. ἰλ Ο0οἱς|.; ἀθοκι 

γάρ ἰηπ οἁ]ῖς, οἱ οἰπιιάϊσαί νογεἰου]ην. Απιΐσιγορίιον 
ππίδιη νοςαί 6γεροΓἱή8, οηι ἢ6ο δα ἐπἰραίπιις ᾳιίὰ 
Ιρ6ἱ μΟη «οηγδμμηί, δοἆ ποδὶς : υἱ, αἷα ἱγαιἱ αἰί- 
αυεπι οεάΊνας, Ὁδιμπῃ ϱ οσο ργοἱηο ἰγαφοὶ ἀΐσα- 
πι, ΟΠ) 4 αἱίηο δπρρίίοἶσ δυἱ. 1υἱά. ἔχεις, 
/ιαβο», ἱιὶ οξὲ, ἐεἰφὶς. 

ὅ9ῦ Πάντας δ'. Για (019. ἵη οἷι. ἀοονί δ'. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕβ5ΙΟ. 
Ραγάυιμαυς, αιηοσὶς Ρογο]ίαπι αι Φδίτο νε]υί 
Ὀτρδαπι, νεὶ ἑρδιιω (οεν]άμπη Πι]ίο πιθγυ, 
Θα ν]η αὐί ππὶσαηίθπη, φοπέίρας αφ υἱ δέ Πίπας, 
Η]πο πο [αγθζθιΙ ΟΟΙΠΡΑΓΟΦ ΠΙΟΤΩΟ ιο. 
ος παπι (πογίδ, ποη Τπραθ, ρ8οίο πια]. 
Βοπι ποη θἱμήςιτο, 9οἆ Ώ9πο 86ῃ5µ αεοἱρο. 
ΘϱυΦ ραίἰοῦ, Πογαι πὶ] Βους ριουδιν δα] : 
Ἠοο Ποπιο ἀῑσαι. Νυπ θΗΐιη 4 56 ο] έμ1η 
Βοςσ οσἰέ υπηαπι. Οοιηροφιἰς λαο οοπρτυυπί, 
(ῶὥροτε ἁἀμόαιη ααθᾳιιθ απ Ώοἱἱο ργοιί, 
ΑΑἱ ο, φἱδ ηοηῦ Ίου γὶάθι, νογὶ ποηυϊε. 
Ουἱπαπι 6ερο οἁαπίυς ης Ὀ6ο1 ἑτορίοο πιούο, 
Αλομίο8 υἱ {ρ5ὸ (6γγθᾶἰ πιᾶρο βἰπιρ]ίσςρ 
Μια νοὶμί ος Ιὶς, ἑγορίσα αιιᾶ ἀῑοία ἱηδΐσαηι, 

Β ΑπιϊδίγορΏοη [ας οοἰἰοφ : οἱ (οἵἵτη Ἰνληος., 
Ναπι υἱἱο αιουίαπι οοπυ](ἱ οἱἱαιιοιη ο άίπιυς, 
ἵται ριοἰμάςθ, οΗ [ορίί, ἆδπιας Ώοο. 
οἱ γΥἱδυ!ῃ, θἱ 4ἱ1Γ68, δἱο ΠΙηυς5 μιιίο βηχίωυν, 
Βαπίος δυργοπιο Νυπ]ηί ας, αἡδιι αλίπας, 
Πονατῃ. υἱ νἰἀείνς, φμἱρίαιι οἵπι [αοίίαι, 
Αυὶς ἀοϊπάο, πΟΠ Ώ9ποβ, νογυπῃ ἰπιρτοβοβ, 
ἵνα Τομαπῖς, Ιορίραδαυα, αἰἰαυίά ραἱ : 
η Ρίο νετο πι] οδί οἱ ἔΙὰ : 
Εκφυαξ ΟΠΙΏΟΘ. Ἐγρο Οηγνθςς ἀῑσθγο 
Οιοά ποτ ἱίο αἳῖ {Οἱ ος Όσο, οἱ οἱ. 
Νυπ {6 Τοπαηίἶθ ]αοίίας 6550 πι ]απη 7 
Βἱ6 6αΠ6 : αἱ αγ.5 ἰᾳ ενος ππογὺπη αὈ]ΐσ8. 

[να ρἰοζυπι ίη ἱθμας [ογίο αβρίαπι, 



δ.1 

Φὺ0 Πάντας δικαΐους εὗρες. Οἶμαι δ᾽ οὐ χόλους, 
Καχοῖς δὲ πληγἁς ἑνδίχως χινουµένας. 
Οὕπω γὰρ ἣν ἐχείνοις ἡ πληγἡὴ κακόν 
Πληγαὶ δ᾽ ἐχείνοις σφόδρα συμφορώτατον, 
Χρῄζουσι πολλῆς τοῦ βίου χαθάρσεως, 

405 Ῥάμνου σίδηρον ὀξὺν Σχχαλουµένης, 

Νόμου τε πρόσθεν, καὶ πρὶν ἰσχύσαι νόµον 
Οὕπω τελείως τοῖς τότ᾽ ἐῥῥιζωμένον. 

Οὕτω μὲν οὖν σὺ τὴν νόσον χατασθέσεις, 

Τούτοις τε σαυτὸν ἐχμαλάσσων τοῖς λόγοις, 

210 Ὡς οἱ χατεπάδοντες ἀσπίδων γένους. 

Οἷσεις δὲ δη πῶς; τοῦτο γάρ σοι δεύτερον. 
Μή που, πυρὸς πῦρ ἐκχαῇ χόλου χόλος : 
"σον γάρ ἐστιν αὑτὸν ἄρξασθαι καχοῦ, 

ΡΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΝΜΟΒΛΙΙΛ. 11) 

Α "Άλλῳ τε χινηθέντι συμπαθεῖν χαχῶς. 

415 Πρῶτον μὲν εὐθὺς πρὸς Θεὺὸν κατατρέχων, 
Αἰτῶν τε τὴν χάλαζαν ἑκτρίψφαι καχῶς, 
Ἡμῶν δὲ φείδεσθ᾽ οὐδὲν Ιδικηχότων : 

Σταυρῷ τε σημειούμενος παραυτίκα, 
Ὃν πάντα φρίσσει χαὶ τρέμει, ᾧ πάντοτε 
430 Πρὸς πάντας οἶδα προστάτῃ χεχρηµένος 
Ἔπειτα σαυτὸν εὐτρεπίζων πρὸς πάλην 
Τοῦ τὸν χόλον κινοῦντος οὗ χολουµένου, 

Ὡς ἂν κρατήσῃς τοῦ πάθους ὠπλισμένος. 
1ὸ μὲν γὰρ οὐχ ἔτοιμον οὐδ' ἀνθίσταται ’ 

420 Ὅ δ᾽ ηὐτρέπισται, τοῦτο χαὶ νικᾶν σθένει. 
Τὸ δὲ χρατεῖν τί; τὸ χρατούµενον φέρειν 

1ρίτον σεαντὸν μὴ µεγίστων ἀξιῶν, 

200 Οπιπές ]αδίας γορογίρε. Οτοάο θἱἶδῃ ποη σα, 
9ρᾳ Ρ0ΗΔ8 (υἱ66 ππφ|ἰβ ]υβίο νηβίοίας. 
Νοπάαπι οηίτη ογαἰ ἰ)Ιίς 
Ίππο ρίαρο ίς οταηί υἱἡἡρδίπης, 

Ι4µ4 68 Ιηαἱς, 

ο ἰπάρεη(1ρι πιαρης υἱίω οχρυτραεἶομο, 
405 Βρἱπα νίγραπι [Θγγθ8 Ργογουαῃίθ 
Απῖε Ιερεπι, οἱ ργἱιθηάαη γἱπῃ ᾖαύῦοτοί ος, 
Οι ποπάση ρεσ[εοῖθ ἱμ Ποπηἰπίυυθ Όηι] 9 (θπηροσίο γαάἰοςς ερεῖαἰ. 
δίο ἰρίίαγ έὰ ποζθυπα δχδιίηρυον, 
Πὶς (ο ἱρθιπῃ πιο]]]θης γα οπίου», 
410 Αοσ νοἰαέ αἱ οχοαηἑαη! αβρἰἱἀρᾳ. 
“Οιοπιοάο αιιίοπι {αι {εγθῬ Ιη]υγίατ Ἰ ἰά πΑΠηαυ6 ργΒίθγεὰ αρδεϊαηάαια: 

Νο [ογίθ ᾳυοπιαάῃιοάσπα {βπίς ἱδπεπη αοοθπά!ὲ, δἱο Μὶ]{ς Ὀἱ]απι οκοίίοι. 
Ροτϊπάθ εδἰ οηἱτη. δἱ αιιῖθ ἱμορίαί ιαίηπι, 
Αι αἱ ουΠΙ 8ἱἱο οοπιπ]οίο ἱρβο πιαὶρ α/Πσίαιην. 
415 Εγίπιο φυἱάειῃ βιαΗπῃ φά Όθυπη οοπ/(υβἰα8 
Οἵαη5, υἱ ἀἰΤΔίη οχίθγαί ϱταπἀἱηαπι, 
Νουίδφιμν ρατοαί, αἱ πθιηίησπι Ιαοἱηιιις ; 
οτυος αυαπρΓίη πα βἱρηθέιυς 
Θα οιωυία πιθίντηί οἱ (Γδιηαηί, (4 60Πιρος 
420 Αἀνοιθις ΟΠΙΠΘΑ ἐιἑη!γίοθ 8οἱΟ ΠΠΘ ΙΘΙΠΙ 6960: -- 
Βεἰπάθ ΡΓρ8Γα ἰ0 ἂἆ Ο6ΓέΑΠΙΟΙΙ 
Οομίγα δυπι (υἱ Ώαπο Ὀἱ]οπι πηονοεῖ, ΠΟ οθηέ{ὰ ἱτείυπ, 
Όι αΏοσίτηι δΗρεΓΑΓΘ6 411986 αγπιαίης ; 
Ναπι φὐϊ ρ8ταίυθ πυη θδί, ποφαἰὲ Γγοβἰςίογθ. 
440 Ἱποίγισίυς αμίθπη αγπηῖς, νίπουγς Ρροίθε.. 
θά αἱ οβἰ γίποργο Ἱ νἱποὶ (6 Φ410 αηίπιο [εττγο. 

Τοετιπι, πο ἰ6 ἑρρυπι ππαχἰπιῖφ ἀἱβηιΠπὶ τερυἱθ6, 

403 Οὕπω γάρ. Το επἰπι εαφάετε αἰἰφμεπι γεν 
Λο 6) αἲ πιαία. 

404 Χρῄζουσι πολης. (οἱδὶ. πολλῆς δεοµένοις. 
409 Τούτοις τε σανεόν. Τα (Οοἱδί. φμἱ χατεπά- 

δων, εχἐαπἰαµάο. ΕάῑΙ. τούτοις δὲ αὐτὸν ἐχμαλάσσων. 
413 Χό]λου χό.ος. ἵι ᾖαῦσί Οοἱβἰἰηίδηις «οἀορχ. 

Εάῑι. αιιίθπι Ἱδριπὶ χόλου χόλον. 
4ἱ0 Ἐκτρίψαι κακῶς. Εογίθ καχἠν. Οοἱςὶ. ἑχτρέ- 

ψαι. Ὑαϊξ. χαλῶν. 

493 Τοῦ τόν. ἱὰ ο5ἱ, οοπίτα ἀἰαῦο]απι, αἱ ἱδαπι 
Δο(οπάἰτ. ια Οοἶθὶ. Εάῑἰ. τοῦτον. Μος, οὐ χολουµέ- 
νου. Ἰίὰ (Οοἱςὶ. Μαΐο οἁ1ἰ, οὐχ ὁληυμένον. 

49ἱ Οὐχ ἔτοιμογ. ἴἰ4 Οοἱβ]. οἱ Υαὶ. [η οι]]ὲ. ἀοεθι 
ΟΥ. ι 

ορ “Ο δ' ηὐτρέπισται. ια (0οἱδί. Εάῑι. ὁ δ' εὖ. 
τρεπίσας. 

497 Ἀξιὼν. 0οἱςδ]. οἱ Ταϊἱ. ἄξιον. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΠΣΡΙΟ. 

Νυ]]ας Ιηΐάμὰς (αἱ Ίορος : ἱγαβ πθο ἴνας, 
Ριάµας πια]ἰς οοἆ Ροίίμ5 ἱηβίοίας νοςθιη, 
Νεο ρί8Ρα ποπ τ6 ου ἰς πιαία, 
Οµωΐη ρἱοπὰ ροή οριπῃιοἀἰς. ΝάΠΙ Ππλχίνης 
Προίς ἱπάἰρεβαπί ογίη υπ ρυτραηιίπο, 
Αό ῃνονοσαθαί ερίπθους [θγγυπι [ευίος, 
Εἰ απο Ι666ΠΙ, ἁπιηΠΒθ Δάμιο |οχ ἱαηρυίάα 
Μδδοιί, Ποο αἰίο (χα φαίὶς ἱη οονάἰδυς. 
Μὶο ἱρθο πιογΡαπη [αοἳέ οχθίίηραθς ῥτἈνοιῃ, 
οἱ Ρορίυς Πἱ80θ πιυ]οσας ἀϊοιίθ έυ1πι, 
Φθνας ιἱ Ὠἱ]αγίς αβρἱἀάθθ οδηίυ6 5οἱθί. 

Αι υἱἱἱ8 (14 Πο ου 1 (τις) θέ πι αἱ [6γ08, 
Νε Παπιπηα Ὀἱ]15 οχοἰεοι Εἱ1ἱΦ [αι ὃ 
Μαϊυπι Ιη0θΔΤθ ΠδΙΩ ΡάΓ6ΠΠ ουἱραπι αξλήίτος, 
Αἰιεσίις ἰγῶ 6646 ρίςὐογθ Φιπ μη). 

Ελτποι, αμ. ΧΧΣΧΤΙΙ. 

Β Ρτίπιο αἆ δυβτόοπιηπι οοΏοἱιβ Ναπιθη [αρο, 
Α0 οσ(19 ῥρο86θ, βΓαμάἰπθίη τί 4ρδιη θχίεγαί, 
Εαοἰ]ίδηιιο Ευἱ δἱὲ, ηθιηίμειΩ αἱ |.96ςῖφ. 
ΜρηΞΤθ6 ΠΙΟΣ (6 δἱδ πΙοιπογ 84ηοία «Γ1ς6, 
Οιιαπ1 ουηοξὰ Πιδμσηέ, 40 ὐθιπυηὲ: 4ὐ Ργῷςὶἀάθ 
ΑινοίδιΙΦ ΟΠΙΠΘΡ ΦΕΠΠΡΟΕ ΗΘΙΠΙ Π19 δεἱο. 
Ρορί αυἰοπὶ 1η απ ιέ ἀἱηιὶοςθϐ {θ. ΟΠΩΡΑΓΕ, 
Νοπ αυεπι ἱγα Ργ8οθβΡς ουππονοξ, 66 αφυἱ Ώσιιο 

[ιιονοξ: 
Όιϊ βεµέυς αγηγὶφ γἰποθτο Ἠπιπο πιοΓῦυ 1635. 
Ναι ἱπιρα{αέυς μἱδηυί θ6ὲ, γεβἰκίογὀ 
Νοεσιί; ρᾶταίο αἱ πιαµοί ραἱπι ἀοοιβ. 
Οιι]ἀ (εΓγ6 Ραἱριαπι ὁρί Ἱ οθά6Γ6 Ἅ94υο0 ῥροείογο. 

Τεειῖυπι οείε, υἱ (ο μιασιιηϊς ἀἱξη η ος, ρα: 
(68, 

νλ! 



5. «ΠΕΟΟΠ ΤΗΕΟΙ, ΟλΔΠΙΜΙΝΌΟΝ ΗΙΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙΟΦΙΘΑ. 

Α Τὸ πλεῖον ἡμῶν, ὦ Ὑάθ', ἓν τοῖς πλε[οσι. 
Ά μὲν γὰρ ἡμῖν αἰσχρὰ οὐχὶ καὶ Λόγῳ; 

440 ΑΆ δ᾽ οὐκ ἔμοιγε, ταῦτα τῷ Λόγῳ τυχόν. 
Ἑν ἐστι πάντως αἱσχρὸν, ἡ µοχθηρἰα, 

Τὸ δοξάριον δὲ τοῦτο, χαὶ τὸ εὔπορον, 

"Η τ εὐγένεια, παιδἰων ἀθύρματα. 
"Ωσθ) οἷς μὲν ἄχθομ’, ἐντρυφᾷν ἐχρην ἴσως ; 
λὺ0 Οἷς δ' ὀφρυοῦμαι, καὶ ταπεινοῦσθαι πλέο», 
Ἡ νῦν ἐπαίρομ’ οὐ χαλῶς φυσώμενος. 

Πέμπτο», λογισμῷ µείζονι χρησώµεθα. 

Ὡς εἰ μὲν οὐκ ἀληθὰς οὐδὲν, ὧν λέχει, 
Ὁ τῷ χόλῳ ζέων τε χαὶ τυφλούμενος, 
450 0ὐδὲν πρὸς ἡμᾶς ' εἰ δ' ἀληθεύει λέγων, 
ἙἘμαντὸν ἠδίχηχα, καὶ τί µέμψομαι 
Τὸν ἐχλαλήσανθ' ἃ πρὶν ἣν χεχρυμμένα : 

Μ5 

Εἰδὼς ὅπως προῖΏλθες,  χαταστρέφεις » 
Ὡς μὴ ταράσσῃ τὸ παρ ἀξίαν πνέςιν. 
450 Τὸ γὰρ ταπεινὸν χαὶ φέρει νιχώµενον. 
Οὐ κάµπτεται δὲ.τὸ σφόδρ᾽ ἐξωγχωμένον. 
Σποδὺν δὲ, καὶ γην, καὶ σχιὰν χαλουµένους 

Αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑ-ῶν οἶδα τοὺς Θεῷ φίλους, 
Ὡς ἄν τι συστέλλωσι τῆς ἑπάρσεως. 

455 Σὺ δ', ὡς ἄριστος, τὰς ὕθρεις ἀπαξιοῖς ; 

Μὴ χαὶ δίχας ὄφλῃς Υε τοῦ φρονήµατος. 
Πῶς δ᾽ ἂν παθῶν ἔργῳ τι τῶν οὐχ ἡδέων 
Στέρξαις, ὃς οὐδὲ ῥήματ) εὐπετῶς φέρεις; 

Τέταρτον, εἰδὼς οὐδὲν ὄντα τὸν βίον, 

440 ἸΑλλ' οὐδὲ χριτὰς ἁπλανεῖς τῶν πραγμάτων 
"Απαντας ὄντας τῶν χαλῶν ἢ μὴ καλῶν ; 
Στροθούμενον δὲ χαὶ περιπλανώμενον 

Νοδεθης υπάο ργοἱθείς, 6έ 4ο Γ6Υθεβιιτις, 
-οὦ Νο (υτροΓίΒ, ΔΙ810ΓΘΒ, (81η ῥτο ἀἱρηίιαις, αρἰτίίις ρετξηδ. 
Οἱ ομῖπι νυπη(]5 οςἳ, νἰποί 66 ρα]: 

Νου Ποοίμγ αυἱοπι, αἱ ναἰἀς οδί (υιη]άμρ. 
ΏΙποίθηι, (ΘΗΓΑΠΙ, υΠΙΌΓΑΠΙ αρρε]]ατο 

ὶρ5οβ φοἱω νὶτοβ ΏΌ6ο αοοθµίος, 
Ὀιἱ πο πἰμὶἰ οοσιρτίπιαηἰ οἱαίίοβοπῃ. | 
400 Τι αιΜεηι, γδ]ιί ργῷδιαηἑἰθαίηις, ἴθετο ἱπ]ασίας τουιδ4ς Ἱ 

:. Ὁλτθ Πθ ἱμ36 ΡΦΠΑΡ (υ αμροτυία, 
Θ0 Ρρασίο Ρεγρθθδι8 το {ρδα οἰἰᾳυ]ά Ἱπργλέαπι 
110διιξογ θιιδίίπυγος, αἱ ποφιἰάεπι γογῦα [ες ραιἰθηίοι Ἱ 

Αυατίυπι, δοἱθς αἱ Ώἰ! 6896 ἨαΠο νέου, 
440 ὙΝθς 9π6θ 6586 γδυίος ]μάΐορς 
λδδγυπι ΒΟΠΑΡΗΠΙ οἱ ΠιαΙδΤΙΠη : 
Ρεαἰρί αυἱθπι, νεγρατὶ οἱ εγεοτο εἶγοιηιαρὶ 
Ματίπιοπη ραΓί6ΙΏ ποδίτιπι, ο Όοπ6, ἵπ τοῦις Ρἱοσίφᾳσο. 
ου εμίπι ποὺῖς δυπί ἑμγρίᾶ, 10Η ἱίοσι Τεγὴο διιηί ἑωνρία» 
45 Ουὐ59 αυἱέπὶ πηηὶ ποῦ βΠἱ, (αἱ (οτίο δυπί Ύθι)ο. 
Ἱηὰ το οπιπἰπο ἐυγρί8, ρΓανίίας, 
(ἱοτῖοίὰ Ίναο ἐθηυῖς, οἱ οραἱθρεία, 
ρδααυο ηοδἰ{έ88, Ρυδτοσυη ]υάΐσσα, 
Πίαᾳυς, αυ υμς ογιοἱος, 19 [ογίθ Ἱθίαηάμπι θµδοί : 
450 Ουἱῦαβ γθγο ἱηβυἱθβοο, ΑηίΙηιιπη ἀρπιίίέογο ροίἰαφ ἀοῦε[θαι, 
ΘΌυαπι οΠαυτὶ, βἰουί ΠΏςΟ ηυΠ Ώ6πο ἱπῆαίυς 8υπῃ. 

Οµωΐπιο, ται]οο]ηβί]οηθ Εγπιογὶ υἱαπιυ}Ρ. 
9ἱ ηΙΠΙ] νογὶ 68 {η {ἱδ αυ ργοίοτίε 
1ν αἱ δυο {εγνεί οἱ 68 οχοςοαίι8, | 
400 ΝΙἱ αἁ Πο αι(νποηί : δΊΏ αὐἱ6ΙΏ γθγὰ δυπί 6 ἀῑοιί 
Μοιπεί {ρ8ε Ιῶςί, 6ἱ αιιἱὰ τεργεµειιόάο θπα 
Ουἱ ρτοαίί, αᾳὐθθ ρυίυ5 οταηί αὈφοοπά]α Ἱ 

125 Ἡ χαταστρέψεις. (Οοἱδ]. οἵ- 
420) Παρ᾽ ἀξίαν πγέειν. ὡοἱθ]. παρ) ἀξίαν πλέον, 
405 ᾿Υφ᾽ αὑτῶν. ἔία Οοἱβί. ΕὐΙΙ. ὑπ᾿ αὐτῶν. 
4054 Ὡς ἄν τι. (Οοἱδὶ. ὡς ἂν σε, δί ἵμαπι ε.4ρε- 

δίαυι γειµιάαπ!. 
455 Τὰς ὕδρεις. Μεπάοςθ θάἱξ. τὰς ὕθρις. 

441 Οὐχὶ καὶ Λόγφῳ. ΝοΟπ ει Ῥενδο, Ποπιρθ 
Ώεο. ΒἰΙΙ. οἱ [,ουν. γαιἱοπῖ. 

Φ10 "Εν ἐστι. ια Οοἱκὶ. ΕΠΙ, ες οοἩἳ οδυίαιὰ 
επιεηάανογαἰ. 

40] Τὸν ἐχ1α1ήσανθ ἅ. Ἱια Οοἵδί. Εάῑι. πωοἨ- 
ἆθδοθ τὸν χαλέσανθ᾽ ἅ. 

ΝΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

ΝοδοσηΒ οἱ ογίΗ5 αυἱς {υυς, ᾳἱδφυο δσ/έηθ: 
Τυτγὺςτῖθ τά πο, αρλσυς 4ἱἱ09 6ΕΓΕΠΡ. 
μηπιίδθιιθ 114 ΠἱθΠίθ Παηι νιποὶ [ογο : 
Αι ζυπι]άὰ [αδίὰ Πιθης ᾳγανὶ Πθε(ί περαἰ. 
Τεγταπισιιὸ δὲ υπιὍγαπη, οἱ Ρυ]γοΓθΙη 6686 ΥΟΟΔΗΗ, 
θὐος τος Οἰγπιρὶί πιαχῖτηο οὔνατος ἠαῦεύ: 
Ε]αἱοπὶς ποηπἰΠ! απο αἳο ργεπιαηξ. 
Αο ἰὰ γ6εδ88, οριίπιας νό]αί, ρτοῦγα Ἱ 
Πι]αςοςῬ {αθέµ9 Πθ Ίυθφ Ροη85, νἱάο. 
Οιἱ Ρρογγο, γ6οὺις δις, ος ας {6Γ68, 
Μο]εφδία ο) {ά γ6γῦα {απ ϱγαΝ/έος [6Γας Ἱ 

Οιιαγίο, -6996 Υἱίθηι ΡΓΟΙΦύ6 ᾖιάηο οτδύᾷς Ωἰ]ἡ, 
Ἀοοίοδ ηϱο 9Π1Η68 6586 Γ6ΓιΙΠΙ Ἰμάΐσος, 
ας γοὶ ρτουαγὸ οουτεηίέ, Υ6ἱ ϱΔΓΡΘΙΕ: 

τοτο εὰ πο ἀεεῖρὶ εωτρὶ α,αιοάιίη, 

Ὦ Ὡς ΡαΓίθ ΠΙΡΠΗ, τους ἵη φυαιηρ]ατίηι]ς. 
Ναπι [Φα 4 πο ἀμοίπιας, γαϊίο ἠαι Ἱίθηι : 
Αο ρυ]ογᾶ φις πο8, ἱρθα Γογίαφδο ἱπιργουαί. 
Ότπα, υπὰ νογθ [944 Γ68, θ9ί ργανἰ(ας. 
(Ιογὶοἰα Υετο 9ο (δμιίβ, οἱ πιοῖθς οριπι, 
Βρ]επάοζφαο ροηογἰα, Ιιιά119 οδί Ρρι6ἵος ἆθοθΠβ 
Οι/δας 6ε{ρο ογαςἶος, {οτίο ἱφιαπάωπι Ἠἱς θεα! : 
Θυἱδι18 ἰπςο]θεοο, ΡὰΓ οΓαἱ πιαρο ἀε]ὶοί 
Οµ ἰδίά, 41181 Ώυις ΊΠΙΡΓΟΡΘ Ππθηίοπι οΠετο. 

Ο1μίο, Αἰέμ5 οἱο οορίἰο5 ἰδοιιπι νο]ῖπι : 
δί [194 θιιηί ως ομηοία, 4 46 πιο ονοιηῖ!, 
Οἱ υἱ]ο [θγγοῖ, ἠμη1πο θί πιθπιἰφ ϱάΓοί, 
ΝΙΙ πιο ἰδία ἔ4ηρυπι. Ύδεα οἱ απίοι οὐ]ἱοἷε, 
Μεπηο ἴροο ἰ8ἱ. Οωσηαπι οἱ Φ6οΘΗΦΕΔΙΗ, 
Επυπεαγὶί βτοῦσα ααἱ ργῖα ου]έα ᾖ 
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ᾶόλος φυλάσσειν πίστιν οὖκ ἐπίσταται ᾿ 
Ὃς γὰρ χαθἰστατ᾽ οὐδ' ἀληθὲς πολλάχις, 

400 Πῶς ἂν κατάσχοι µοι χόλος µυστήριον; 
Ἔπειτ ἐχεῖνο σωφρονῄσεις ἐννοῶν, 

Ὡς εἰ μὲν οὐδέν ἐστιν ἡ ζέσις χαχὸν, 

0ὐδ' ἐγχαλεῖν δίχαιον εἰ δ᾽ ἔστι χαχὸν, 

Ὡς ἔστί, κάὶ σοι φαίνεται, μῇ αἰσχρὸν ᾗ 
405 Πάσχειν, ἃ τοῦ πάσχοντος εἶ κατήγορος , 
Καὶ μὴ τὸν ἐχθρὸν λαµμθάνειν παραινέτην » 
Εἶτ) εἰ μὲν ἔστι πρόσθεν οὐκ αἰνούμενος 
Οὗτος. ὁ νῦν ζέων τε καὶ πνέων θράσος, 

Καὶ νὺν προδήλως ἀντὶ σοῦ µεμφθήσεται. 
470 Εἰ δ' ἂν χαλῶν τις, οὐ σὺ δόξεις σωφρονεῖν. 

Ποὺς γὰρ τὸ χρεῖσσον ἡ ῥοπὴ τῶν πλειόνων. 
λλ’ εὖ πέπονθε; πλεῖον ἐγχληθήσεται. 

[γαυυπάῖα Βάθπῃ ΦΘΡΓΥΑΤΟ ΠΘΡΟΙΙ : 

Α Ἁλλ' ἠδίχησέ σ᾿; αὐτὸν οὗ δράσεις χαχῶς. 

Αλλά σχεθἠσετ ; ἂν δὲ πλεῖον ἑχμανῇ. 

4156 Αλλά προἠρξατ᾽ ; ἀλλὰ κλασθήτω τάχος 
Τῷ σῷ λόγῳ τε χαὶ τρόπῳ περιτραπεὶς, 

"Ὥσπερ τι χῦμα λυθὲν ἐν χέρσῳ τάχος, 
Ἡ χαὶ ζάλη τις οὐκ ἔχουσ) ἀντίστασιν. 

Ὕρις τάδ᾽ ἐστίν ; Όδρις, ἣν συνεκπέσῃς. 

450 Ἡ χαὶ νοσοῦσιν ἀντιλοιδορήσομεν :; 
Τῶν δαιμονώντων οὗ φἑρεις τὴν ἔνστασιν ; 
Ἰούτων λέγω δὴ τῶν ὑλακτούντων βίᾳ. 

Τοὺς ἔχφρονας δὲ χαὶ δεινῶς µεµηνόταςς 
Αν εὖ φρονῇς γε’ τοὺς μεθυπλῆγας δ' ἔτι, 
48ῦ Ὃν τὴν φρόνησιν ἡ µέθη κατέχλυσε. 
Τΐ δ' εἰ χύων σοι προσδράµοι Ἀύσσης γέµων; 
Τ{δ' ἂν χάµηλος φυσιχῆς ἐξ ὕδρεως 

(ο οπίπι οὐ]ἰοἷί Φρ6 αμοά νθευπι που θ8ῖ, 
460 ϱυἱ βαί μὲ θογτοῖ π]Εὶ ἑγδουπάία ϱοοτδίύπη } 
Ώεϊπάε πιοδεγα(ἶος Π68, ᾖ9ρο (6ου) γδυομἰέης : 
Θὶ φΙΗἱἆθίῃ ἰγὰ ΠΟΠ θδί πια]υη, 
Νεφιιε ἱγδίαπῃ τεργε]ιοηάθγο Φ4άὐ1η θδί; οἱ δυἱ6υι οδὲ πιαίσπα, 
Όι ερί τὰ ἱρδα, ας ΗΡἰ γ]ἀείυς, Ποπηθ ἔωτρο θοί 
4065 Εοάεπ) γιῖο Ι4Όοζαγε, (1ο Ιαβοξαπίθηι ἁἰίαπ τοργειαπάϊς, 
Νεο Ιιοβίδιη Ἠδῦαγθ ἱπρίας πιοπ]ιοτίᾳ 
Ῥγαίοιγθα, 8ἱ 8Πίθὰ ΏΟΠ θγαί Ιαιἀαδί118 
[α, ααἱ πυπο ἰγ [εεεί, οἱ αρἰγαῖ Δυἀδοἶλπη, 
δα - 7) ΕΒιῖλπω πιηό μηδηὶ[οδίο γἱευρογαβ]έΗσ, έα Υοτο Πη/ηηθ. 

10 Ῥίπ αυίθιη γἱρ Ῥοπις οί, ί που γιἀθυεστῖς δδρἰθης : 
Ἱῃ ΠιοΙΙογΘΠῃ οπἱπι πι Ργορεπάοί Ρλἱ8 ΠΙδΙο;. 

Ὕεγυπῃ Ό6πο ἀ9 [1ο πιεσίέαφ δαπῃ, Ιηᾳι]ές : Εἱπο πιλρῖο ουἱραδίευς. 
Αι ἱπ]υτίὰ ἰ6 αβθοὶ : 0396 πο ἐν γἱοἱβαῖπι α/οίας ἱπρτοῦς. 
Αι οοθγοθυϊμις : {οείθ πια]οτὶ (μγουο οοσπἰρἰείυς. 
415 Αἱ Ι]]ο οορρἰἰ : [8ο υἱ εἴιο (γαπραίΗγ 
γοτρίς (αἱ ει πιορίθυς ὑἱαπάίς ἑιπυέα! 1», 
θιειπαἁπιοάαιη Παοίιις αἆ ἵθεραΠη [ταμρίέωρ 1ήσο, 
Αυί ργοσείία, ᾳαοἆ που Ἰαῦοί ααοά ἱραὶ γεπ(αίυγ. 
Αἱ ργοῦγα Ἠερο δµηἱ : ΡτοῦΓα 646, βἱ δἰπιιὶ σλάφα. 
480 Απ ριοῖϊς ΠΠ ἱπβογεπιιις οοην]οἷα ᾖ 
Νοπηθο αβἰἰαίοΓὕῖη α ἆΦπιοπο ἐοΐογαθ Γωγουθπη ἳ 
Ποτυπῃ αἱςο, αἱ νὶ οοαοιϊ Ιαέγαηί. 
Νοη {68 ἱπδαποβ, οἱ ᾳγανἰίου (αγεπίθρ Ἱ 
Εοτα οοτίς, αἱ αρῖς; ἰδιπυ]επίος οἰῖαπι 
485 Ουὐογυπῃ γα(ίοποεπι οὐρίθιας οῦγι!. 
ον οἱ οἱ αοοαγγαί Γμγ]ορυςᾖὃ 
αἱ οἱ οαμηθ]ά5 μαιιγα]ί ρευἱαπίίᾶ 

476 Τῷ σῳ «Ἰόγῳ τε. ἴία (οἱδί. δὲ αἱ. Ώδργδὶ ἱπ 
οὐ1εὶδ τῷ σῷ, εἳ πο ροἆο οἰδιάίσαὺυδί νθγςιιθ. 

417 Τάχος. Οοἶθ]. πρᾷως. οι. 19 Παερ. [επί(εν. 
451 "Εγστασι. 4 ΕοἱεΙ. ΕάῑΙ. ἔχστασιν. 

409 Ἀ.ληόές. Τα Ιεροπάυπι. ΕάῑΙ. ἀληθής. 
460 Χόλος. (οί. χόλον. 
410 Αόξεις. ια (οἱς]. Εάῑί. δόξης. . 
415 Ἡδίχησέ σ᾿; αὐτὸν οὐ δράσεις κακώς. [ἱ3 

(οἱε]. Εάῑι. ἠδίχηχε ; αὐτός. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Β Δι ]ωρ]ί Ὠἱο πιθ: ἐμ ϱ3Υ6 Ώ110 )ᾳάας Πίεῃ. 
Αι τορτίωσδιυς: {Ο0ΓΡ4Π Εἱπο ογεκοδὶ {11ο0ς. 
Αι οαρῖε 6: ργοίῖπις νογρία είς 
Εγαηβδίυς, αίᾳμθ πιοτίθυς υἱαπάἱφαἰπηίς, 
ους Ιηθία; Πυοίυυπι αα ἵ6ργαῦ ἠοο, 
Αυὶ υἱ ργοοε]ϊα, ου ηἰλἰ{ γε] ία. 
Αι ργοῦγα ουηί ο: ΡεοῦΓα, οἱ οαἀδφ οἱω]. 
Ακτορηο ρτουτίθ πιυιοῖς {ρεο {πι ἳ 
Αηποη [ατθηίθς ρλίοείς Ἠο8δ, φαἱ 4ἆφπιοπο 
Αβἰϊληίυσ, 4ο υὶ Ρρογοἰε ἑογγοπάσω Ιαίγοπί 
Φιμά Τ πιεοηίο οΔΡίος που (6Γ68 } οοτίο [9Γ68, 
δἱ πιοπιὶς {ρβ6 65 Ιπίεβτα. Ουἱά οὐυγίον, 
θμοευπι [,γἱ ηἱπιία γὶθ πιθρίοπ οὐευ]! 
θά, ταῦϊάυς ο (9 {ονίο αἱ ουυταί οαπ/ρϱἳ 
Ουἱὁ οἱ οαπιεἰ]άς αιἱορίαη (6γοςχ ἰοιισί 

Φδγτλτο ὑἱ]]5 ΙΠροίθπβ ποφοῖι βάδπη. 
Ροιςερο η αυ [αΐδα ργοἱοφυίτυγ εης, 
Οοευ]ίὰ 4µοπᾶπι οοΠρτίιηαἰ (4Ω46Πῃ πιούο Ἱ 
Ἡος ρτα!εΓ Ιδίὰ οοβΙί8ηδ, πποθγΦΙΟΓ 
Που ἀογῖς. [γὰ δἱ ΠΙΔΙΗΠΙ ΠΟΠ θοςὲ, 93 
ὡαΡίιιπι ἱπιργοῦαγο ποη ἀθορῖ. δἱη οδί τπαῖυπ, 
Κι οι, οἳ 6566 ]υάϊσαν, αμἱἀ ευτρίυς, 
Οµαπι, αὐοπι {α {ῃ αἲίο οδγρίφ, ὧοο πιοΓῬο αΗ]οἱ, 
Νος {ρ60 4) Ἰιοθίο 6Άρβοτθ οοηςἡἑαπῃ ἐιο Ἱ 
Εις αἀάθ, αυοά οἱ πο ρεῖυς ἰαμάαυ]]19 
Εγαί Ρίο, πιοὀο αἱ [ετνοξ, οἳ θρἰγαί {6ΓΟΣ, 
Νιυμο εἰϊδιη αρετιο ἀεάθοις, ποπ 1, [ογοί. 
δἱΠ αυἱεσι οηορίως, Ἱπρτοὺις ν]ἠεβετίφ. 
Ργακιαπι]ογῖ ρ815 θηἵπῃ ΠηΣ]ος (Ἀνει. 

ἱηρταίιθ ἵπ πιο οοί: ϱγαν]υς ἡΐπο ποαδίέερ, 
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Βροντῶσα λαιμῷ,χαὐχέν᾽ ἐκτείνουσᾶ σοι, Α Οὐ γὰρ μιχρόν τι τῷ χρατεῖν συνεισφέρει, 

Στὴσῃ παλαίων; ἢ τὸ φεύγειν σώφρονος; Οὕτω θέλησον αὐτὸς ἣν λῷον λαθεῖν. 

400 Τί δ᾽ εἴ σε πόρνη τοῖς ἑαυτῆς αἴσχεσι 505 Ἡ δ᾽ ἔστι τὺν λυσσῶντα βάλλειν παιγνἰοις. 

Βάλλοι ; σύνηθές ἐστι γὰρ πόρναις τόδε, }έλως µέγιστον ὅπλον εἰς ὀργῆς μάχην. 

Λἱς ἐστι δεινὸν αἶσχος, αἴσχος εἰδέναι, Ὡς οἱ χεινὴν πέµποντες ἀθληταῖς χέρα 

Τέχνην ἐχούσαις μηδὲν αἰσχύνεσθ' ὅλως. Ὁρμήματι σφοδρῷ τε χαὶ μεμηνότι 

ϱ δ᾽ ἐχ Σινώπης προσιὼν ταῖς ἐκ ὀτέγους, Κάμνουσι πλεῖον τῶν πονούντων σωμάτων 

195 Ὕδριζε ταύτας, ὡς λόγος ' τί μνώμενος; 510 (Κράτηµά τ᾽ οὐκ ἔντεχνον ἰσχύος χλάσις) ’ 

Φέρειν τὰς ὕδρεις εὐχόλως ταῖς ὕδρεσι. υὕτως ὃς ὑθρίξει μὴ χολοὐμενόν τινα, 

Ταῦτ) ἐννοῶν σὺ τὰς ὕθρεις ἀτιμάσεις. Ἁλλ' ἐχγελῶντα τὴν µάχην, ἀλγεῖ πλέον. 

Ἐἴπω τι χαὶ τεχνιχὸν, οὐ μὴν ἄξιον Τὸ δ ἀντιπῖπτον καί τιν ἡδονὴν φέρει, 

Τοἴς τὸ πρᾶον τιμῶσιν' ἀλλ᾽ ὅμως ἐρῶ. Πλείων γὰρ ὕλη τῷ χόλῳ χαθίστατα:, 

ῦ00 Σθεστήριον γάρ ἐστι τῆς ἀηδίας. δ5 Λίαν γλυχεῖ τε χαὶ ἁπλήστῳ πράγματι. 

Πύχτας πού εἶδες; ὡς τὸ πρῶτον ἡ στάσις Ἐχεϊνό σοι Ὑένοιτο τῆς βουλῆς τέλος. 

Τούτοις ἀγώνιαμ ἐστὶν, ὑψηλὴν λαθεῖν ; ο Τί τὸ πρᾶον μάλιστα τῶν-ὄντων; θεός. 

Τοηοί ᾳυίίατο, οἱ οεενίοδιη θτὶβαί ΕΡἱ, 
1 1ὐἱδῃ6 οοΠίΓὰ ου πῃ ἀϊπιίσαπα  ΠΟΠΠΘ δαρἰθη(ῖα ο6ι [αξοτο 
490 Οι]ά αιἱθιη αἱ ἴο βοοτίσι ργορ5ῖΐς εὐγριιμάἰηίοιις 
Ροιαί ιο ἑηίπῃ οοηβυειιάο θο8ί πιορείγ]ου]]8, 
δώμα πῃαρηυ5 οδί ρυάος ρυάφγο αΗἱοί, 
ος ασθ αΓί6Π ΠΠ) λαῦθαηί η υἱαέδηυς ογ1ΏθδοςΓθ. 
ῥπορθιίς ρἱήΙοβορΒυθ, 4οοθάθηθ ά 'Γογηἱσθιη, 

49ὺ Οοηνὶοία οογ]5 Ιησεγεὺαί, αἱ {ογυοί. Οαἱά «οπδεᾳυἰ ουριοῦαί ἶ 
Όι ραιῖ [ασ οοπαπιεἰ188 ἀἰδορτοῖ οοπἰαιωείή]ς. 
Πας ἱυι οοαρἰάρταης, οοηνἰοία ἀθβρὶοίθθ. 
Όιοβπι α]]ᾳ]ά 2εἱἱβοίοβδΕΠ1, λα οᾳμἱόθηι ἀϊρπιπι 
18, αυἱ Ἱεηἰιαίδηι ἱῃ ργοξῖο μαῦθηί, νθγυπιίαπΙΘη 41η : 
900 ἰά οπίαι οχφῖιρυοτο ροίοθἰ μπυἱθδύίδη,. 

: Ριρίιέσηο αἰἰᾳπαπάο νἰάΐθεῖ  φιο ρᾶοίο ρτίσυπῃ ἆδ Ίο 
Ιροις οθί ο8ΓίΑΠΙΘΙΙ, θἱηρυ][]6 δυροείογεσῃ οεοΙρατο οοπα λείος Ἱ 
οἡ ουίπῃ ρατνὶ Ώου οδοί θά γἱοίογίασι ποιηθηί{. 

δἱὶο {μ δἰμάελα ἱωοθυπ οΡρρογμηἰοΓθηΏι 6ΔΡ6Γ6. 
ϱ0ὔ 16 αυίθπι θβί, υἱ Ἰουιηει ϊρα (μγοηίθπι ἱωζ]οτὶφ ἀῑείογῖῖς Ρρεία». 
Βίους επίπι (ογἱἱδδῖπια οδί αΓτηδίυΓὰ ἵη ργῶ[υ 4άνογεις Ίταπη. 
30-5439 Ουδπιαάποά αι ἰ1, αμἱ ἱπαπίίος ποἱιέυηέ 1η αἰ]θί8ς Πα ΜΗΩ, 

ππροιυὰ νοῦεπιεηεὶ οἱ [αγ] )υηάο 
Πειαἰἑραπέυγ πιαβὶς, αυάπι ΙαΌογδηίίᾳ οΟΓΡΟΓΑ, 
510 (Βγεμθηκίο πἱπιίγυηι ἱηθοῖ(ὰ νίρευ (γαηρίϊ)» 
οἱο “ἰ οοηνἰοἰἶθ |αουςδὶέ ααθπιρίαπα, αἱ πο ἱγαδοίέιν, 
πιο αἱ πάθὶ ράρησΠη, πιυ]ίο πιαρίς ἀοΐθε. 
Ναπι ου) ὶραὶ τορυρηµαίυς, ἰά ϱαυάίυπ αμοά και ρα. 
Ὀνετίος δμίπι πιαιογία 1γῷ διρροά]ίαίυς, 
515 Ου αἀπιοάυπι ἀυ]οῖφ οἱ 1ηςδαα 8 Γ68 ο8ἱ. 

[9 ε0ἱ θἷί ποδἰτὶ εοηβἰἰἰ βηἱς. 
Ου] ἵ ΓδΓΙΩ Παίυτα οϱὲ Ππἰἰδδίπιυπη } Όους. 

291 Αἶσχος. Ποε οσο, ἱπηυ]ι ΒΙΙΠιβ, Ποη ίαπι δ05 "Η δ᾽ ἔστι. (οἳθὶ. εἰ δ' ἔστι. 
(μνρί(μαἰπεπι ἵρεαπι, κατι ΡΝάΟΤΕΠι εν ἐωγρὶιιά(πο 50δ Μεμηγότι. (οἱδΙ. µαινομένῳ. 
εοπεερίµπι εἰφηί[εσαί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΟΙΟ. 

ὀμἱιυτο, ΕΡίάυο (πάσα! Ἱη(ορέμτο δρυ! ᾗ Ώ Ηαυά ΠβπΊᾳ9 ρᾶνµ!η ροπά ως 4 ΡραΊσ]αση ὧου [ι]νοι. 
ιηβίδης ΡΙΡΠαΠ» Ί ΠΟΠΠΘ φιἱ βαρίι, Γυβὶι] δίο αἱιἱογθπὶ «οπδοφυἱ ργαάυπι οἰυάς, 
ΕΤ) 5ἱ ουἱς {6 (ωά8 πιοαιεὶχ ἱπιρείαί Που εδι υἱ ἵγα (ουγιἆσπι ]οοίς Ρροίας. 
Ρνουγὶφ1 ἰά θἰοπίιη ποτίς οδί παργεισὶου]θ, Λάνουςιις ΙΓ} ΏὨβΙη ]οσςο ηὶὶ [οσμβ. 
Ριιάοτθ φυἴθιμς ορί α[ᾗοὶ Πιαρηι6 ρυάος, [παποπι υἱ {5 αμἱ ποἰΕἱ{ Ίπ ριυμἰἶθιη Παπ πι, 
Όι φυεῖς ἷι ασεὶ παέ(µδ1η «Γήθροθγδ. Μαρποφυο [οτί Ἱπιροία, οἱ έοιις (ωτίε, 
(νίφ ΒίπορεΡ [ουμίσοθτη Φ4ίδης, μωγρίθιιφ Ηος, ουἱ Ἰαογαη! 1ΩθίήῇΓΑ, Ια9δαίιΓ πιαρὶφ 

Φοογί4 ἱπιρειουαί νοσίθυς : ααἱά ωωθίίθυς 5 (αμθοίία ν]τοῬ πα) αμα ργο)οιιδίο), 
ῥει ριοὺγα Ρτοῦγα ἀἱβορτοί [3οἱἱ6 υἱ ραἱἱ. οἱο αυἱ αορςρῖἰ ρἱασίάναι οἱ ἵτα ἰύθγυπι, 
Ηῶο πιεῃἰθ γο]νοπς πομἰίρος οοαν]εἷς. Γηεηίθπι οἱ αἰγοχ ργα]ίαα), πιαρὶς ἀοΐοι. 
Αἱ]ηυϊάπο ἀΐεαπι οα]άυπι } ποη ἰά φυἱάθῃι Αι αἱ γορυριαί, ϱαιιά μη αποὐάαπι ραγί:, 
Ριαοἷάἰ αιαγαδἰὲ πιεπίῖδας : ἀΐσαιη αἩίαΏιεη. Μαϊοτία ᾳιἱρρὸ δυγρὶι Ἠίπο ἵτα απιρίίος, 
Ἠου πιεπ!ῖί εἰεηίπι (04 ση οχκφεηβμίε ϱτανο. Οι ἀυ]οί ὁδί Γεβ, αἰυς δαἑαγασὶ µοραί. 
Ῥυμψίίεειο αθγηῖς, ιάίυεα μὲ ἠὶς νου οἷι ρείως, - Εχίγεπια μοβετὶ ως οἰαυσι]α ογίαέας ογ]ε: 
Όιοτ αἰίίογο ἠβεί η. ἰοοο ῥοάθη!. Οιἱἀ τεὺς οχρίαί πιίας οὕποιῖς βαν. 
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Τίς δ ἡ χολώδης φύσις; ὁ βροτοχτόνος. 

Ὀργὴν γέ τοι γίνωσχε χαὶ χαλούμενον, 
620 Πρὸς αἷς καλεῖται κλήσεσι πονηρίας. 
Τούτων ἑλοῦ τιν ἣν θέλῃς μοῖραν σύγε᾽ 
"λμϕω γὰρ οὐκ ἕνεστι. Καὶ τοῦτο σχόπει ' 

Τίς μὲν γελᾶται, τίς δὲ τῶν αἰνουμένων ; 

Μιχρὸν γὰρ οὐδὲ τοῦτο τοῖς σχοπουµένοις. 
ποὺ Τὸ λοιπὸν, ὀρχίζω σε τῶν χαχῶν φίλον, 
Τὸν δυσμενή συνἠγορον χαὶ προστάτην, 
Οἰδοῦντα χαὶ διδοῦντα ταῖς ἆδου πύλαις, 

Εἶξαι θεῷ τε χαὶ Λόγῳ τὸ σήμερον, 
θυμὲ, ζέσις, πλήρωμα τοῦ βροτοκτόνου, 

60 Αἴσχος προσώπου ἐμφανὲς, φρενῶν ζάλη, 

ΡΟΤΙΟ ἩΠ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΠΛΙΗΑ. , 850 

Α Μέθη µύωφ, χρημνιστὰ, ταρταρηφόρε. 
Ὦ πνευμάτων λεγεὼν, χακὸν σύνθετον, 
Δεσμοὺς διασπῶν χαὶ πέδας σὺν ἄμμασιν, 

Χριστός σε βούλεθ', δύ τὸ πᾶν τόδ οὐ φέρει, 

ὧδυ Αὐτὸς φἑρει δ᾽ οἵαξιν ἁπταίστως τὸ πᾶν, . 

Νωμῶν βροτῶν τε χαὶ τῶν ἀγγέλων βίον, 
Ὃς χαὶ πονηρῶν πνευμάτων λύσιν φἑρει 
Παθῶν τε, τοῖς χαλοῦσιν αὑτὸν ἐχτενῶς , 

Οὗτός σε βούλετ) ἔνθεν ὡς τάχος φυγεῖν 
940 Τῶν σῶν συῶν πλήρωσον εἰσελθὼν βάθη ’ 
Δέξονθ) ἑτοίμως εἰς βυθὸν πεσούµενον. 
Ἡμῶν δ' ἁπόσχου τῶν θεῷ µεμηλότων. 
Καὶ ταῦτα σιγῆς ' οἱ δὲ λύσαντες λόγον, 

Οἱἀ αιἱδιη ἱγασιπάα παέυνα 1 Ποπιπανι οαγηί[εσ. 
Ἱγαιὴ νους Ἰνάπο (4ΠΙΟΠΘΙΗΙ) δοἰίο 9996 2βρεἱἰαίωπῃ 
5390 Ιηίες οΦίοΓ88, αὐιὰς Ἰαλγοί, αρρε[δίέοιμὸς παδ]{ε]ο.. 
ΠἩοτμιι 6ἱρθ, 414Π1 νο]αθεῖδ, ΡαΓίεΙΩ | | 
Ναπ υἱγαιήφυθ θἰππυ] ποη ροίιθς ἠλῦογς. Που 4ὐοφιθ «οηβδἰάρΓα : 
Ουἱς Ιτγάθαίας, φαϊς αμόὺας ομἱεργοίυν ὃ 
ιο εηίπι Ίενε ἰδιυά οδι αᾳυἱθ γουυ δμαίοτῖθις. 
62ο ΟΦίεγυιὴ αζ]υγο {6 ΠΙαΙοΓάῃ αΠίΟΔΗΙ, 
ΠηἱπιίοβΠι ΡαίτοπᾶΠι οἱ ἑμαίτίσδαι, 
ἱπῆβηίρπῃ θ6ἱ (γαάρηίοπι ἱπ[εγηὶ Ροτι18, 
Όιϊι ουάαφθ Βο6ο οἱ Ύοατὺο Ἰοάίς, 
Ίνα, [9ςνος, ἀοιπίολέμτω οἱαφ, αἱ οπυἱπθιη ἱπίογίοοϊέ, 
υ00 Τιγρὶμάο νυ]βθ πιαπὶ(οςἰ, πιεηίυ ρογυγθαίίυ, 
Εὐγίοίας ο ηλυ]αἰτίχ, ριφοἱρἰιαἰεἶχ, αἆ ἑαγίάγμίη [6εγθης. 
Βρίτ]ίσ ση Ιορίο, αηἱπιᾶ θἳ εογρυσῖ8 ἰαῦος, 
γπου]α ΓΙΠΙΡΕΗΡ οἱ Ροήἱ0Δθ εηᾶ ου1η πδχίυιις, 
γαι! κο Οσίβίυς, 4ὐθίΏ υπἰνογδυιη ἱδειά [6ΓΓ9 πύῃ Ρροίοςε, 
9όδ ϱΟµἱ {ρ99 οἶανο συῦθγπαί ἱΙποῦέηςο υηἱνογς]ἰαέθπι ιο, 
Περεπο Ποπιίμαπι οἱ απρεϊογπῃ γἰέαμ., 
Οὔ1ᾳα9 4 ργανἰς ορὶρἰῦυς ἠῦογαί 
Εἰ α ευρἰζ(οἱυμ5, ο08 ο. ἱρευπὶ οοπήπυο ἱπιρίογαρί, 

υ Φμ]θίμ5, ἵμαμα[η, (9 ν ἑ Πήπο οοη/(θβἑἰίπ (μµογο : 
50 Ῥογοορυπῃ ἐάογυπ] ργο[μπάἰταίοβ Ἱηρτοάίθης τορἰο : 
Εχορίθοπί ργοπιρίθ ἵΏ 1Ππ4Γ6 Γυθηίδιη. 

μἱ Ώ6ο ος βυΠ] 9. Α ποὺῖφ νοιο αὐδέίης, 
50-54] Ει Ἠσο οἱἱδηιῖὶ : νο αυίθσι, αἱ Πιθαπῃ θοἱνίθεῖς ογαἱΙοΠδΙη, 

518 Ἡροτοκτόνος. Ώδπιοποπι ἱπίο[]ὶρὶι. 
519 Οργήν. Ημπε, Ιὰ ο8ι, ἀβπιοῦποιὴ : Ἠἱθ Υ6ί- 

Ὀἱ5 αγἰἰγαίιις Βἱ{{έμ5 Ἴηο ΒΕρὴθ8. 11, ὅ, ἰούμπῃ θἳ- 
εΗεατὶ : εδ η16 Πηαίτα ΛΗἱ γα, φΙΔΗ ΗΔΗ Αἱἱ0 
86)5ιι ἀἱοί ροβαδίπί βΗἱ ὑγα, φαὶ δεπιρἰἰθγιὰ εί ἔγα 
θυμί ἁἱμπί. 
52 Τῶν κακῶν. Οοἱβ]. τὸν χακόν. ὧϊο Ἱερίι [ευκ., 

αἱ νογεἰί πιαίαπι απιίεαπι. 
ὅ20 Προστάτη». Ππίπιίεαπι αἀ]ωίτίοεπι αρρεὶ]αὶ 

Γγοσμπάίαιη Οτεροτία8, ϱο φιοά αχ υιη ἐαά, 
αυοά ποὺῖφ Ἱη]ωγία φυαρίασι αΠεοίί ργῶ)εῖ, 881 
ΠυδΙΓΦ ΠΟΣΙΜΩ δἱὲ οἱ οχΙἰο8υπ. 

οδ] Οἰδοῦντα καὶ διδοῦγτα. Οοἱδ]. ἱδόντα καὶ 
διδόντα. 

928 Λόγῳ τό. Οοἱκί. λόγῳ τῷ, νετυο : Ί,θιν. ήο- 
αἰεγπα οταιἰοπὶ. Βίως : Πἱς μιεῖς σογπιοπἰθια5. Ἀὰ- 
Εμ, Τετόο, ου]ως τεροτίας ]ωάϊοίαιι ορρομίί ἐι- 

ΠΙ3ΠΟ ]ιμά]οίο, νεί Εναηρο]ίαπι, 6ου ἀοεμ]παπι Ο)γὶ- 
Βἰἰ8ηαΙΩ. Αἱλιζἰἰ [οΓδαΏ αά ἰδιυά Ηοὺς. χι, 8, ὄεεμε 
γἱείμς Πεγὶ ει Λοάίο. 
62 Π.Ιήρωμα. ἰὰ οδί, τοῦ δαίµονος πεπληρωµέ- 

νον, υἱ Βίας ἱπίετρτοίαίατ {η ογαξ. φυλάαιη υ)Ὀὶ 
(νερυγίμς νουλί ΑτίάΠ πλήρωμα τοῦ δαίµονος. 

οό0 Προσώπου. (οἱδί. προσώπων, 
δῦὀ Πνευμάτων «Ίερεών. Αἱ]ιάϊι.αάἁ Γιο νι, 

50. ΜοΣχ, χαχὸν σύνθετον. (οπιροείέπε πιαίκπι 4Ρ- 
Ροἱἱαι, αἱ οἆ Ἰοπηηϊ οοπιροφὶἰο ες 6οΓΡροτε δὲ απἱπια 
ποοθᾶί (απι 1Ώ 6ΟΓΡΟΓΘ αΠδίη ἱῃ ΗΠΙΑ. 

οαὅ Πέδας. Τὰ (οἱε[. Μαἰο οἁ]ι. πόδας. 
δῦθ Νωμῶν. Ιιὰ (Οοἶςί. Εάῑε. νομῶν. 
ϱᾷ{ Δέξογθ’. Πα (οἱς]. Εάῑἰ. δέξοντ’. 
542 Τῶν. Ιια Οοἱβί. Εάι. τῷ. 
δ4ὅ Σιγῆς. δἱΙδηΗΐἱ φαοά αἱδί ἰηάϊχοται, ί6πιροΓε 

εοηάἰέυῃι ου ϱΑΓΠΙΘΗΩ βἱρβίβοαι. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΣΡΙΟ. 

Οιιῖς (6Γνοί ἵνα ) Οαγμ]ίοχ ιηουια]ίαπη. 
Ναιμφιο οἱ γοσαίυς Ίτα, ργᾶίες οφίθγᾶ, 
θις [οδοί 1 Ποιηίπα ἱμρεῃς Ῥγανίίας. 
Ηατιυπι ἐ υἱταιηνῖς ραρείαπι ρᾳτίοπη οἱ]μο : 
Ε]ιγαιπ (ιο πο ομίηι [5 εἰδί. Που ᾳαοσαυε οορίἰα : 
Οιἱς γἱάδαίς, αυἱς δὶί ἵπ ἱαμάς οιηπίυιη ὖ 
Ηοειο ΦδιιηιαΠη ΠᾶΠΙ πος ἴου δ8η9 6Υ9. 
Οι γεδίαἰ ) ὁ 8 ε5 αρυ]ηϊ οπαγὰ ἰπιρτοῦο, 
λα] Ἰη]ιηίζα ΡτᾷΦ68, αό)μἱτὶχ. βἱιη!, 
Τμπιοφαυ6, οἱ 00550 εγαςἱς, υἱ οράας Ώ6ο 
Το αά]άτο, οθ448 Πἱ9 Πιοῖς δογιπομ]ρις. 
ϱ ἱτα, [οσνου, ἀφιιοπῖς ἀοινις μουι]άὶ, 
Μαπίίορία νυέυς αοιι]α, ἐάοο ους, 

Οταριία, οἱ αβἰΐθ, ἑγισγὶ αἆ Ιαοιις [εεη», 
Ηυγιοηάα ἱερίο, πιυ]ωρ]ος ἰάὺος ρα, | 
Ει νἰπο]α ΓΙΠΙΡΕΠΒ, οἱ ρούμι ἠρόωθυα. 
Το Ομτὶσίιις, ἀίο 4υθη ουσία 
Αι ἱρβθ εἰᾶνο οποία (εγξ Ίαροτ 
Ηοπιίμιιπαιο γ]έη., θορΗ (ή 
Οἱ αρπέμκαυ6, δἱ ααῑς 
Ψγανοβ, θί αηΙιη] 
Το Οὐσὶδίυς, ἵπακδαα, / 
ο ο. ἵπ αἰταπ {ο! 
μαρἱθε ΓυθηῖεΓη 
ΑΙ ραγ09 ποβής, σαὶ 
ει ου εἰ]ορής. 
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'.Βροντῶσα λαιμῷχαὐχέν) ἐχτείνουσᾶ σοι, 
Στήσῃη παλαίων ; Ἡ τὸ φεύγειν σώφρονος ;᾿ 

100 Τί δ' εἴ σε πόρνη τοῖς ἑαυτῆς αἴσχεσι 

Βάλλοι ; σύνηθές ἐστι γὰρ πόρναις τόδε, 

Ας ἐστι δεινὸν αἶσχος, αἴσχος εἰδέναι, 

Τέχνην ἐχούσαις μηδὲν αἰσχύνεσθ' ὅλως. 
ϱ δ᾽ ἐκ Σινώπης προαιὼν ταῖς ἐχ ὀτέγους, 

1095 "Ὑδριζε ταύτας, ὡς λόγος "τί μνώμενος ; 
Φέρειν τὰς ὄδρεις εὐχόλως ταῖς ὕθρεσι. 

Ταῦτ) ἐἑννοῶν σὺ τὰς Όθρεις ἀτιμάσεις. 
Εἴπω τι χαὶ τεχνιχὸν, οὗ μὴν ἄξιον 
Τοῖς τὸ πρᾶον τιμῶσιν  ἀλλ' ὅμως ἑἐρῶ. 
ὔ00 Σθεστήριον γάρ ἐστι τῆς ἁπδίας. 
Πύχτας που εἶδες; ὡς τὸ πρῶτον ἡ σιάσις 
Τούτοις ἁγώνιαμ) ἐστὶν, ὑψηλὴν λαθεῖν ; 

Α Οὐ γὰρ μικρόν τι τῷ κρατεῖν συνεισφέρει. 
Οὕτω θέλησον αὐτὸς ἣν λῷον λαθεῖν. 

506 Ἡ δ᾽ ἔστι τὸν λυσσῶντα βάλλειν παιγνίοις. 
Ἱ έλως µέγιστον ὅπλον εἰς ὀργῆς µάχην. 

Ὡς οἱ χεινἣν πέµποντες ἀθληταῖς χέρα 

Ὁρμήματι σφοδρῷ τε χαὶ µεμηνότι 
Κάμνουσι πλεῖον τῶν πονούντων σωμάτων 
510 (Κράτηµά τ) οὐχ ἔντεχνον ἰσχύος χλάσις) Ὁ 
υὕτως ὃς ὑδρίζει μὴ χολούμενόν τινα, 
Αλλ’ ἐχγελῶντα τὴν µάχην, ἀλγεῖ πλέον. 
Τὸ δ) ἀντιπῖπτον καί τιν᾽ ἡδονὴν φέρει. 

Πλείων γὰρ Όλη τῷ χόλῳ χαθίστατα», 

51ὅ Λίαν γλυχεῖ τε χαὶ ἁπλήστῳ πράγµατι. 
Ἐχεῖϊνό σοι γένοιτο τῆς βουλῆς τέλος. 

«ΤΙ τὸ πρᾶον μάλιστα τῶν -ὄντων; θεός. 

Τοπθί ριιίατο, δἱ οθενἰοθη θτὶραἰ δὶ, . | 
Φιλὐΐφηο οοηίΐτα ουΠ ἀϊπιίραπς Ἱ ΏΟΗΠΘ δαρἱοπίίᾳ -οοί Γαογο 
490 Οιά ααίοπη αἱ 6 βοογύη ρεορσϊΐς ρε ζλπίθις 
Ρεία! ) ᾖν9ρο ορίπη οοπβειυἀο θο8ί πιθρείγὶου]ἶ8, 

υἱθε6 τηββυυ6 οδί ρυάος ριύοσο αλοί, 
ἰροίο αυ αγίου ὕΗΑΠΙ Ἰλδαηε Μη υἱλοίθηυς ϱΓπΏθδοςΓθ. 

ἱπορθμαὶρ ριὶ μυς, Φὀρθὀρης κά 'Γουμίοθιη, Ι 
395 Οοηγἰοῖα βοογέίθ Ἰηρθεοῦαί, αἱ Γεγαυί. Ομἱά «οπδεᾳυἰ οωρἰθζαι 
Όι ρᾶιῖ (αοἱ]ο οοπέαπηθ]]ας ἀἱφοεγοί ρορίαιησί]]». 
σος ἵ οοηδἰἀείθης, οοπνἰοῖᾳ ἀεδρὶοίθθ. | 
Ώποαπι α)αυἷά αγβοίολ μα, Ἱναιά θᾳµἱάθπι ἁἱρπιιι 
ας, αυἱ Ιθηἱἱδίδπι να Ῥεοίο άῦοηί, γθγυπηίαπιθη ἀἱεαη : 
500 {ά οηἱπι οαίηριοτο ῥοίεδί Ιαοἱθδίίθη). 
Ρυρίἱέσηο αἰϊᾳυάπάο γἰάἰδεῖ ” 4ωφ ῥλοίιο ρτίσυπι ἆθ Ίο0ο 
Ἱρδις θρί οδγίαώδῖι, οἱηρυἱ{9 θυροσίουθαι ο6οΙΡαξο οοπαυίδιις ᾖ 
ος θΗἱπῃ ραυνὶ ἠοο οδὲ θά τὶοίοπίαπα πιομεη. 

δ5ΐο (υ θειάεας Ίωουπῃ οβρογέυηἰίοΓδὴ 8656, « 
505 Ἰ6 αυἱοπι ϱοὲ, υἱ Ποηιηθαι {ρα (ωγθηίοπι ἱμά]οςί ἀῑοιερῖῖς ροία». 
Βίευς οπίΏ (ογιἱβῖπια θοί ατπηδίυγα ἱηπ ρε] αάγδγους γαι. 
μο8ο5ρ Οιοπιαἀπιοδμπι {ἱ, αμὶ ἱηαγ/[έος οἱ μϱί Ἱπ αἰ]ι]οίας ΠΙαη ΩΩ, 
πιροῖα νολθαθηί οἱ [με]λπάο | 
Βεἰαἰἱραηίυς πιαρὶ», «δι ἰαὈογαρίία ϱΟΓΡΟΣΑ, 
510 (Βγε]ιοπαῖο ηἰπιίτυσι ἰηβοί( γίτοῬ (σαηρί!); 
δίο «υἱ οορνἰοἰῖ Ἰαουδίί φαδιηρίαπα, αἱ πο ἱσαρείέις, 
ἵπιο αυἱ εἰάθὶ Ρύρπαπι, Πημ]έο ππββῖρ ἀοἰοῖ. 
Ναπι ου) ἱραὶ Γορµβηί5, ἰά ραιιάίυσι αμοἀάθι ρα]. 
Ὀμετίος οηίπι πιλἰοτία τῷ δυρροάἱμλις, 
55 Ύυ8 αἀποάυπ ἀυ]οίς οἱ Ιηδαἱἱαυἱἱ6 γοἙ θ6ἱ. 

16 ϱ)ἱ θίἰ ποβιτὶ ορης!1ἰἱ βΗἱΑ. | 
Ου] ἱλ Γθγυπη πλίωγα οδί ποςδίπ]υπ ] Όεις. 

203 Αἶσχος. Προ [οεο, ἱπααῖι ΒΙΙΠΗΡ, Ί19ὴ ἴαπι 
ἱννρί(κάϊπειι ἔρεαπι, ϱμαυι ρψάοτειι εν ἐνγρἰιαίπρ 
εοποερίµπι εἰφμίεαι. 

505 "Η δ) ἔστι. Οοἱκ]. εἰ δ' ἔστι. 
.. 9085 Μεμηνότι. (οἶθὶ. µαινομένῳ. 

ΜΕΤΕΙΟΑ ΥΕΗ5ΙΟ. 

6υίιτα, ἰδίααθ ἐθπάαέ ἱη/[αδέμπα ορ) 
Βιαβίθηθ Ράρυλης  ΠΟΠΠΟ φἱ Αλρίι, Παρῖί] 
Οἱ αἱ δυἱ 16 (ωάα πιογοίσὶχ ἱπιρείαί 
Ρνοῦυςίφ! ἰἀ-θίοηίιη πιοτῖς θθὲ παογοίσὶου]ἱς, 
Ριάοτο φαἰθως ορί αΠὶοί πιαρηι8 ρυάἆος, 
Όϊ αυεὶς οι αἱ μοιέμδπι δειορεργο. 

Οινὶθ Ψίπορορ [οτηὶοθιὴ Φῤεης, ἑυτρίὺις 
5οοΓί4 ἱπιρείουαί νοείθις : ααἱά αυθίίθις } 
ρεγ ρτοὺγα Ρτοῦγα ἀἱδοθγοί {οἱ]ο οἱ ρα. 
Ηφο πιθπίθ γοῖνθης ποθρ/ίρος οοανἰεἶἷα. 
ΑΙἰυἱήμο ἀϊσαπη οα]ἀ μπα } ηφη ἱά αυἱάθηι 
Ριαεἰάϊς αμαγαδὶι ποπ ή ῦμς : ἀΐσαπι αἴἰλθη, 
Ἡοο πιεηῖἰς εἰοπίπη (ράΐστω οχοηβμὶξ ᾳεᾶνο. 
Ῥιμίίεδης φθΓηἱΦ, φάμε ιιί 5 ου ο ροῖμς, 
Όιου αἱέίοια (Ρε {η.Ἴοςο Ρθάθπι. 

Ώ Παυά η ράσνυ!η ροπά ια οἆ ραΐσιαπι ᾖγου Ἰα]νοί. 
ος α[ἱογθΠι οοηροᾳἱ ειαάυπῃ δἱμάε, 
Που εδἰ υἱ ἰτα (ογριάυπι ]οοίς Ροίας. 
Λάνθιςιιβ ἰγάΠὶ Ώ8Ιη ]οου ηὶὶ Γοσέμ8. 
[ηαποπι αἱ {5 αυἱ ολεἰέ 1η ρυβἰ]θιο ΠΠ η), 
Μαρηοηυο [θτίις ἱπροία, οἱ ἑοίυς ζωρίε, - 
Ποο, οἱ ἠαὐογαβί μηδιηῦζα, ἱαβδαίαγ παρ] 
(1ο νίτες Όλη η αἱ ργείίοιιςίο), 
δίο φυἱ ἰαοθσαὶί ρἱασίάῃ οἱ ἱτα Ιθθγυπι, 
Γηδεηίοπι οἱ αἰγοχ ρτα]ίαη), πλαὶς ἀοίθιε. 
Αι φυἱ τοριριιδί, ραπ αμοὐάσπι ρας1:, 
Μαϊογία ᾳαἱρρο δυγᾳὶί πίπο ἵτῶ απιρἰἰίος,, 
Οὐ ἀαῑοίς ὁβί γεβ, Δίφιιο δαἱυγηί ιιοραί. 

Εχίγοπια ποβέγὶ ο οἰαυδιία ποτίαέεις οε]ε: 
Οιἰά τε οχρἰαί πιω σιμης(ἶβ1 Ώευς. 
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τίς δ ἡ χολώδης φύσις; ὁ βροτοχτόνος. 

Ὀργήν γέ τοι γίνωσχε καὶ χαλούμενον, 

620 Πρὸς αἷς χαλεῖται χλήσεσι πονηρίας. 
Τούτων ἑλοῦ τιν ν θέλῃς μοῖραν σύγε' 
”Αμφϕω γὰρ οὐκ ἕνεστι. Καὶ τοῦτο σχόπει’ 
Τίς μὲν γελᾶται, τίς δὲ τῶν αἱνουμένων; 
Μικρὺὸν γὰρ οὐδὲ τοῦτο τοῖς σχοπουµένοις. 

ϱ9ῦ Τὸ λοιπὸν, ὀρχίζω σε τῶν χαχῶν φίλον, 

Τὸν δυσμενή συνἠγορον καὶ προστάτην, 
Οἰδοῦντα χαὶ διδοῦντα ταῖς ἅδου πύλαις, 

Εἶξαι θεῷ τε χαὶ Λόγῳ τὸ σήμερον, 
θυμὲ, ζέσις, πλήρωμα τοῦ βροτοκτόνου, 

60 Αἴσχος προσώπου ἐμφανὲς, φρενῶν ζάλη, 

ΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΑΙΙΑ. ι 

Α Μέθη µύωψ, χρημνιστὰ, ταρταρηφόρε, 
Ὦ πνευμάτων λεγεὼν, χαχὸὺν σύνθετον, 
Δεσμοὺς διασπῶν καὶ πέδας σὺν ἄμμασιν, 

Χριστός σε βούλεθ', δὺ τὸ πᾶν τόδ᾽ οὐ φἑρει͵ 

ὦδυ Αὐτὸς φέρει δ᾽ οἵαξιν ἁπταίστως τὸ πᾶν, . 

Νωμῶν βροτῶν τε καὶ τῶν ἀγγέλων βίον, 
Ὃς χαὶ πονηρῶν πνευμάτων λύσιν φἑρει 
Παθῶν τε, τοῖς χαλοῦσιν αὐτὸν ἐἑχτενῶς , 

Οὗτός σε βούλετ) ἔνθεν ὡς τάχος φυγεῖν ’ 
540 Τῶν σῶν συῶν πλήρωσον εἰσελθὼν βάθη ’ 
Δέξονθ᾽ ἑτοίμως εἰς βυθὸν πεσούµενον, 
Ἡμῶν δ᾽ ἀπόσχου τῶν θεῷ µεµηλότων. 
Καὶ ταῦτα σιγῆς ' οἱ δὲ λύσαντες λόγον, 

"Ουίά αυἱδιὴ ἱταευπάα ηλίαγα 7 Ποιηίπυυι οατη![εχ. 
Ἰγ8μὶ νθγο Ίωης (ἀφπιοποπι) δοἱΐο 69896 αΡρεἱ]αίωπι 
520 Ππίοιγ οείογα8, ας Ἰαυεί, αβρρο[]αΜἑυμόθ παρεα. 
Ποτιηι θἱίρθ, 4ὐάπι νο]μοςῖ8, ρ8τίΘΙΩ | | 
Ναπ μἰγαιύατε δἱπια] ποη ροίθς ἠαμθγθ. Που άµοφιιο «οηβἰάρΓα : 
ους ἱσρίάραίαν, ᾳμἱς Ιαμάΐρις οἑ]ερεδίας ) 
Νεααθ ομ]πι Ίονθ ἰθιμά οί θᾳυἱφ γογα οαιἰμιαίογίθιις. 
52ο (θίετυη αὀ]υγο {9 ΠΙα]ογώπῃ αηίσδη), 
Ππἰπιῖσαπη ῥραίγοηβη οἳ ἐυ(αίτίοἙαι, 
[ηῇαπηίεηι οἱ (γαάθηίθπα ἱη[ετηὶ ΡροτΏς, 
Όι ευάαφ Όρο οἱ Ύοτὺο ἡοάἱθ, 
Ἴγα, [δγνου, ἀοιπίοί τω οἷυς, αἱ ἠοιοΐησπι ἱηιογίοοῖέ, 
υ00 Τιτριιμάο νυ]έυς πιαπ](ορία, πιδηῖαπῃ ρογέυγὴαείυ, 
Εὐτίείας αιἡπλυ]αἰγὶχ, ργφοἱριιαίεῖχ, αἆ ἑατίβγιίη [6γεηνΝ. 
ρίγίτισ]η ἱορίο, αΏἱπυς» θἱ εογρυςίθ 10968, 
γππου]α Γάπρεης οἱ ροἡἱοᾶθ υΠᾶ Ού1η Ποσ[διιβ, 
σαι (ο (Ητίδίυφ, αμθίΏ υπἱνδγδαιη ἱςιμά [6ΓΓ6 πύη Ρροίθβί, 
9ό5 Ομ 1ρ59 οἰανο ρυνογῃαῖ ἱποίεμδο υηἱγθιδίίαίθμι αιις, 
Περεπς Ποπιίπαπι οἱ απρεϊοτυπη γἰίαπι, 
Ο/4α9 α ργανἰς θρίπέρας ρεγαί 
Εἰ α ευρἰάἰ(ωέυμς, 09 ν ἵρδυπι οοηίίπυο Ἱπιρ]ογαρί, 

υ ΟΗγίδιυ5, Ἱπαυαπῃ, (6 ν ε Ιήπο εοπ/[δδίἶπι {αρεγο : 
540 Ῥογεογαπα ἑάορπῃ ργο[μηάἰταίος Ἱηριοάίεις γορἰο : 
Εχοἱρἰεπί ρτοπιρίθ {Ώ 1Ππ4Γ9 γυθηίεπι. 

αἱ Ώ6ο ου δυΠ]09. Α ποὺὶφ γοτο αὈρί]πο, 
50-54] Ει πο οἰ[ορι] : νο αυίοπι, αἱ πΊθᾶπῃ δοἱνὶφείς ογαἑίοπθῃι, 

918 Ἡροτοκτόνος. Ώδιιοποπι ἱπιοιὶρίι. 
519 Οργή». ΒΗιπςε, ἰὰ θ8ἱ, ἀθπιοσοιη : ἱδ Υου- 

Ὀἱς ατγΏἰιγαίατ Βἱ {15 υπο Ερ]ιοῬ. µ, ὅ, Ίουυπι ϱἱ- 
εὐήεαγί ς θγαιηυς Ιαέαγα ΓΗ γω, ιδηυδὴ 419 
δέηςυ ἁῑοὶ ροβδῖηί βἱ γω, αυἱ δεπρἰίθγιια εἰ ἑγα 
βυπί ἁἱρῃὶ. 

53ὺ Τῶν κακῶν. (9ἱβ]. τὸν χακόν. δἱς Ἱομίῖ [εατ., 
αἱ νογ{ πιαίαπι απιίσαπι. 

93260 Προστάτην. Ππὶπιίσαπι αά]μίγίεεπι ἀρρε]]αῖ 
ἱγοσιιπςἱδι σγεροςία8, ϱο αιοί αακυη ἐ]υά, 
αοά μουΐφ Ιη]ηγία φααρίαπι αἴεσιῖς ργφυεῖ, βαἱυἱ 
πυςιγῶ Πποχίμ!η δἰι οἱ δχἱ{ἱ08ΙΙΠΙ. 
ο] Οἰδοῦντα καὶ διδοῦντα. Οοἱδὶ. ἱδόντα καὶ 

διδόντα. 
928 Λόγῳ τό. Ο0οἱδ]. λόγῳ τῷ, ν6γ)ο : [μειν. Πο- 

αἰέεγπα οταιἰοπὶ. ΒΕἰλαΦ : Πἱς ηιεῖς εεγπιοπίθες. Μὰ- 
Ιίπι, Ψεγθο, ου]ως Ετοροτίαθ ]αάἰείμια ορρομίι υ- 

πιαΏο ]μά]οίο, νο] Εναημβε]ίαπι, 6ο ἀθοέρίπαπι Οτὶ- 
διἰαηαη. ΑΙ]αόἰϊ [ΟΓ84ῦ αά ἰδίιυὰ ΒΗοῦς, χι, 8, ὄεεμες 
Λγἱείως Πεγὶ εἰ ἡοάίο. | 

ὅ20 Π.1ήρωμα, ἰὰ ε8ί, τοῦ δαίµονος πεπληρωµέ- 
νον, αἱ Εφ ἱμιθγρτοίδεας ἱη οται. αιαάαια υὐἱ 
6γερυγίμς γοσαέ ΑπίάπΙ πλήρωμα τοῦ δαίµονος. 

δῶ0 Προσώπου. Οοἱδὶ. προσώπων, 
902 Πνευμάτων «Ίεγεώ». Αἱἱιάϊι.αἁ 1μις νι], 

50. ΜοΣ, χαχὺν σύνθετον. (οπιροείνπι πιαίαπι 3Ρ- 
ρο]ίαί, ααοά Ποπιϊπὶ οοπιροςἰἰο ες οοΓροτθ θξ αΠίσιὰ 
ποσθα! ἴαπι η ΟΟΓΡΟΓΘ 4ὐΠῃ η ΠΠ. 

οσο Πέδας. 1ίὰ (οἱβ]. Μαὶο θάί. πόδας. 
δῦθ Νωμῶν. Ἱια (Οοἱςί. ΕάΙί. νομῶν. 
δὲ1 Δέξογνθ). Ἱια (ἱἱ. Βάῑί. δέξοντ', 
542 Τῶν. Ιια Οοἱκ|. Εαάῑί. τῷ. 
δ4ὅ Σιγῆς. επ φαοά αἶδὶ Ἰπἰχογαί, ί6πιροτε 

εοπά{έυπῃ ου «ΑΓΠΙΘΗ θἱρηϊμραὶ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ουίς (Θγνυι Ίντα ) ΟαΓ[οχ Ιπογίφ]ἰαπ. 
Νας οἱ γοσβίέυς ἱγα, ργαίου,οφίθγ8, 
Οιιῶ [δεί ΙΙΙ ποιηῖπα ἵπβοης Ῥτανίίας. 
Ηαγυπι ἔι υἱταιηγίς Ρα ΓΗ ύπῃ ΡΑγίεῃῃ εἰὶρο : 
ΕΙ Γγαιη(Ιό πθο οηίπι Γα8 ἰδί. Που 4υοφυε οορἰἰα : 
Οἱ τἱάδαίυς, αἱ δὲ ἵη Ἰαυ46 οιηρίυιη ὃ 
Ηοσ1ο Φβιπιαηίἶ ΠΔΠΙ ῃ6ς Ἠορ δ8η6 Ι9Υ6. 
Ου] γεδίαι ο 418 ε5 αριη]ηί οΏαΓα ἰπιργοῦο, 
ηυἱ Ἰηλιηίοα Ργῶςθθ, αὐ)αγϊχ. θἱριυ1, 
Έμπιοφαυςε, οἱ οΓεο εγαςἱς, μἱ οοάᾷ5 Ώεο 
Το αά]1γο, οθ38 Εἱ5 Πιθίθ 5θΓΙΠΟΡΙΡΙΙ5. 
ὁ ἵγα, {οενογ, ἀπιωιοπὶς ἀουὰς Ιιογι]αἳ, 
Μοαμί[οδία νυίς ασια, (άγου ΠΙΟΣ, 

Οταρυία, οἱ αρἰῖς, ἑαγιαγὶ κ Ἰας19 {6Γ6ΠΝ, 
Ηυτιοπάα ἱερίο, πιυ]ηρίεΧχ ᾖαῦ6Ρ πια], 
Εἰ νης]α ΓΙΙΗΡΟΠΒ, 6ἱ Ρο 4μ) πεχυα ϱγανος : 
Το Οιεϊδέας, ὑὶς 4υθπι οµμοία ποη οἰπιπὶ [εγυ!, 
Αι {ρ86 οἱαγο ουηοία (ογὲ ἱαρδυ]η οἶΐένα, 
Ποπ ησιιο νΙέλπι, ο) {1 οἱ Ω]θπί5 ΓΟΡΟΠΕ : 
Οἱ ρὶγιέµδαυ6, δἱ αὐἱ8 ιο ργοεῖρας νουσί, 
ΨγανοΒ, θἱ απιηϊ Ρραροίεπς πιογῦος [αραί : 
Τε Ομΐδέας, ἱπααίη, Γρ6το σου [οδί ἡέπο 11008, 
Ρρτγεουυπι ἵῃ αἴνυτῃ {6 ἑαοταπι ομ]]οο : 
Οαρίοί ταθηίοπι σγοχ ᾖῦοης Πίο 1ῃ Π14Γ6. 
Λι αγ ποΡίθ, «ἱ Ὀοθο ο 5δΗ/ηΙΙ9. 
Ει μα υ δ]οηίΐ5. θα αἱ Πιοα 5υ]νιί5, 
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Εἰ μέν τοι τούτων ἄξιον φθέγγοισθ᾽ ἔπος, 
545 Φθέγξασθε χἀμοί» εἰ δὲ σιγῆς, οὑχ ἐμο[. 

Καὶ ὦτα δήσω τοῖς λόγοις, ὥσπερ λόγον. 

κα’. Εἰς εὐγενῆ δύστεροπον. 

Αἵματος ἐξ ἀγαθοῦ τις, ἅπαν κακὺν, ἀνδρὶ γένας μὲν 
Οὐ τῶν εὐπατέρων , τἆλλα δὲ Βαυμασίων, 

'Ἱρούφερετοὺς προγόνους. Καὶ ὃς µάλα ἡδὺ γελάσσας, 
Εἶπε λόγον µνήµης ἄξιον, ὡς « Τὸ γένος 

ὅ "Εστιν ὄνειδος ἔμοιγε, γένει δὲ αὖ, ν Τοῦτο φύλασσε 
Ὡς μὴ τῆς ἀρετῆς ἄλλο τι πρόσθεν ἄγοις. 

Βὶ σοῦ τις τὺ ἀνσειδὲς ἑκέρτομεν, ἢ τὸ δυσῶδες, 
Εἶπες ἂν, ὡς «Ὁ πατὴρ ἣν καλὺς, ἢ µυρίπνους 

5, αβξΕσυΜΗ ΤΗΕΟΙ.. ὀλαβνινόμ ΗΒΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΕΙΟΑ. 
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40 ε Ὡς πρὀγονοι πολλὰς εἶλον ὀλυμπιάδας; Ἡ 

Οὕτω, εἴ σε χαχόν τις ἑλέγχει χαὶ ἀνόητον. 

Μή µοι τοὺς πατέρας, μηδὲ τὰ νεχρὰ λέγε. 

Χρυσόδετον χιθάρην τις ἔχων , ἔχρεξε χάχιστον. 
Ἅλλλος ἀπ' εἰκαίης εὐγενὲς Ίχε µέλος. | 

15 Τίς τούτων, ὦ λῷστε, ἀμείνων σοι χιθαριστής» 
Ὃς σώξει τεχνιχοῖς χρούμασιν ἁρμονίας. 

Αλλά σὺ χρυσῶν μὲν πατέρων ἔφυς, ὣς σε λέγουσιν, 
Αὐτὸς δ' οὐχ ἀγαθός. Ἑἶτα µέγα φρονέεις; 

Τοῦτό γέ σοι λαμπρὺν γένος ἐστὶν , οἱ προπἀἆλαιοι 
40 Νεχροὶ, χαὶ μύθων πλάσματα, χαὶ γραῖδες; 

Παίζεις. Πρὸς σὲ δ' ἔγωγε βλέπω µόνον, εἰ δίχαιός 
τις] 

Εἰ δέ σέ τις ὡς δειλὸν ἐπέσχωπτεν καὶ ἄνανδρον " Ἡ χαχός. Ἡ ὃ ἀρχὴ., πηλὸς ἅπαντες ἴσος. 

ϱἱ φμίάσπι Ὠὶς ὀἱρηιη ργο[ογαιῖς νογίιπη, 
υὰῦ Ῥτοϊεγίο οἱ πής δη αὐἴειὴ φἰ]οπίῖο ἀϊρπυπα, που μή ργο[ετίο. 
Αρο8 εἰἶαπι Πραῦο δογπιοπ]ῦας, αἱ νοσεια Πρανί, 

ΧΧΤΙ, Ιπ ποδίεπι πιαία πιοταίκηι”. . 

Οµἱόσπι οχ πολ βαπριῖπο, οπΙπΊπο Πηπ]Ης, Ινοπηϊηῖ βοποτο φμἱάσπι 
Νοη εἶπτο, οπίεγα γετο αἀποταβί]ῇ, 

Ροεγε]α! πια]ογος, εἰ [ο ρογ/ Παπ βαν] αγγ]άεης, 
Πεάαἰάῑί νετιη πιοπιοτία ἀἱρπυσπι : ε σπις 

5 Ἐθι πη ή ρεογο, 1Η γοτυ πεπθεῖ, » Που ἀἰσέαπη 5ετνα, 
Νο ντι αἰίμά ημἰάρίαπι ΔΠΙΟΡΟΠΗΡ. 

5] Ευὶ φιἱδ οσἷς ἀο[οτηιαίσπαι οχρτοβγατοί, γε] οὐοτὶς [οἱσγοπα, - 
Βίεεγδρπο : «Ραίογ πιο ογαῖ [ΟΥΠΠΟΡΗ5, δἱ δαγ]βδίπιο οἶοπςἳ 

5 γεγο ἴ6 η], υἱ πάω Ἱττάστεί οἱ {βπανΙπη, 
10 (Λη ἀἰέεγεκ): ε Μα[οτος πιοὶ ρἱάρον οἰγπηρίσας ραΐπιας τοροπίαναε Ἡ 

δίο, αἱ ἡμῖς {6 πιαίαπι οβίοπόαί οἱ δα, 
Νε πι ραγοπίος οἱ ϱπ4ανογα [πμάος, 

Λιτραπι οἴναταπι οἱ λες, Ρηδανίι ροβείπιο, 
ΑΙάς 6 τηρανί ορτγορίαπα τούς πούλα ἴυποιη, 

{ο ιο Ίνογήπι, ο Ώόμο, η:οίος ΗΕ ν]άρις ο λατα ας ὸ 
Πίο η ι{ ογιά(ης ριεἶτπις ϱογνα! οΟΠΟσΠΙΜΠΗ, 

Ἐτρο ἓι αιγοῖς απἰάσπα ῥαγοβί αι παϊας 8, μἱ ος {6 αἶμπι, 
ϱ8ε νογο ποη ΒοΠΗΒ; Ροβίθὰ παρπος κερί μονής Ἱ 

Ποσο αρ]ερύίά ατα ΕΙ ϱυπ5 εδί, Ργοανὶ 
20 Μοτιμί, (αμαίοδα οἱ απἰία σοιηπποπία Ἱ 

Ἰουατ]8. 1 16 6ρο τεβρῖεῖο οἵπη, ΠδίΙ5ΠΕ βαν 
Απ πια] Ἡ Ρτίπια ογίρο, Ἱπίαπι Ἰάσπι οπᾶς δΠπς, 

4 ΛΙ89 ΒΗΙ, ὅ5, Ρας. 196. 

δ44 Εἰ µέν τοι. Ο0ἱ]. εἰ μέν τι. 
δ0 Οὐκ ἐμοί. πα Ο0ἱβ]. ΕΠ. οὗ κὰμοϊ, 
ΧΧΥΙ. 2 θαυμασίων. Οοἱδ. θαυμασίῳ. 
ϐ Αγοις. Οσἱδ], ἄγης. 
Ἱ Εκέρτομε», Οοἱκ]. οἱ Πετν. ἐκερτόμησεν, 
11 οὕτω. Οοἱθί, οὕτως, 

44 Εἱκαίης. 091]. εἰχέης. 
49 Τοῦτό γε. ία Οοἵἶβί. ἵηπ οἁϊι. ἀθοθὲ χε, αἱ οἱ 

λαμπρόν σοι. | 
ὃς Γραΐδες. Οοἶθὶ. ε4ρ. ἴνηπ. γραῖδα. 
43 "ἴσος. Οοἵβ]. ἴσως. 

ΜΕΤΕΙΟΑ ΥΚΒΡΙΟ. 

5ἱ, θμοά οἷί 5 Ρατ, ω ον Ιοαα πι ῖν 
Ἐν πε μῖ Ἰοψαἱπηί : δἱη ππἰπας, πον οἱ αι], 
αἠραῦο οἱ αΗτοβ γουῖθηδ, νουσα νο! 

ΧΧΥΙ. 1Ν ΡΙΝΊΤΕΝ ΜΑΙΕ ΜΟΒΛΤΟΜ. 

(Πίο πιενρτείς.) 
Νοβ]]ς, αἲ σγαν]ας γἱ15 πἀορογίας, Ἰνομορίο, 
Νο πιο Πηςεγῖ, ΟΙΗΠΗΘΗΙΟΓΛΡΛΙ ΑνΟΝ. 

Πἰδίί αι) Ίος αἰίον, εοἰόφ ο Ίου τος ε ΕΙ πεί 
Βούεεστί πεπς οδἰ, βἱο απού μα ροπογί. ν 

Ποσο πιοπιοτί εαηύα5 Πίο, εροιαδημὸ αμ 
Όε ν πυίο ΗΕ μῇ] ργίας 6586 41648, 

Θιιοά οἱ ἵο βαν ΦΙδαπ ῥεουείραο Ἰουδδαί, 
Ομ οά ή ομΠι [αοῖς 5 σπούμο [ῶή5 οὐ ος : 

Λι ἀΐσεν : ε Οείος ρε ναί, οάστήνο, 

π Όπει ἀπμαί ο ἴοιο 6ο Γροσα, βΓΛΗΗ5 ενα Τ» 
Ἆπ ία, ἀΐσας, (πλ ήις δἱ [οτίς νουυστῖς, 

Γπι]νοίδαιο, αἰανυς νίοι ΟΙγπιρία ας Ἱ 
δίο “ποσο, οἱ φπἱδίε πδηαπα ιοάμνφηο νοςα, 

Νο μιά, 4ος γαρ μιογς [σγα, Ῥο[ος 4908. 
Ῥμ]ομνα τάς πιοὐ]ος 4ο υπί Ὀαγυίέας: υηὶ 

ΨΠἱ αἱ ομτορίος οὐ1ά1 Ίοια 50Πο5. 
Εἱο παπά ο μἲς Πάΐσθη πιοίίος σεηδεόάα5 εογσι ἳ 

ΛΗΠΟΝ οἱ ἀσοία Ὀατρήτοι αγίο [οι Ἱ . 
ἔνπο απίπνος [οἱἱς, απο, 5ἶς Πσαί αργούς 1ρ5Ῥ, 

Ε1οστῖς απγοιίς μα ἶληι5 ἱρθο βαη1ς | 
Απ ΗΡί πουίίας δαηί ρεῖκοα οπάανονα, Πο 

ΒΟΡΙΠΟΠΟΣ, οἱ φπος ϱΆτγα]α Γαδς ης ἳ 
Γμήΐ5. Έσο αἱ ΑΠίήΗ δροσίο (ας ομηίθης ογίυ5 

Ατειιία οδι εἰοπή)ν δὶς Ώορά5 ΗΜΟ πια], 



δυδ ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΛΑ᾽ 8οι 
Δέρματα πάντες ὅμοια, φυσώµεθα δ᾽ οἱ µετέωροι, Α Ἐθλάστησε φυτοῖο, ῥόδον γε μέν. Εἰ δ' ἀπὸ γαίΐης 

Ἰλούτῳ χαὶ δόξῃ, χαὶ.πατρἰσι µεγάλαις. 

20 Ὥστε τί µοι τὰ περισσὰ, πατὴρ, γένος; Οὔτε µε 
| [μῦθοι 

Τέρπουσ’, οὔτε τάφοι. Αλλ’, ἀγαθὲ, σὲ βλέπω. 

:. Ες χοῦς πάντες, ἑνὸς πλάστου γένος. Ἡ δὲ τυραννὶς 

Εἰς δύο τὰ θνητῶν ἔσχισεν, οὐχὶ φύσις. 

Δοῦλὸς ἐμοὶ πᾶς σχαιός ' ἐλεύθερος , ὅστις ἄριστος. 

0 Εἰ δὲ σὺ τύφον ἔχεις, τοῦτο τί πρὸς τὸ γένος; 

Ἡμιόνοις τί πατἠρ ποθ᾽ ὁ χάνθων ἑἐστὶν ὄνειδος ; 

Οὐδέν. Τίς δέ τ' ὄνοις δόξα παρ) ἡμιόνων ; 
Οἱ δ' ἀετοὶ τίχτουσι, χαὶ οὓς ῥίπτουσι νεοσσούς. 

ὝἜὭστε τί µοι πατἐρας, σαντὸν ἀφεὶς , σὺ λέχεις; 

55 Κρεΐσσον ἄριστον ἑόντα χαχὸν γένος, ἢὰ κάκιστον 
Ἔμμεναι εὐγενέτην ᾽ χαὶ ῥόδον ἐχ τραχέος 

Ἡλθες ἄχανθ) ἁπαλῆς , τοῦ πυρὸς ἄξιος εἴ. 

Πῶς σὺ χάχιστος ἑὼν, τόσσον φρονέεις προγόνοισιν, 
40 "Ὢ κάνθων μυλικὲ , ἵππιον ὄψος ἔχων ; 

ΚΖ’. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. 

Εἴ σοι πίθηχον εἰς λέοντα σχευάσας 

Σπουδῇ προσῆγον, ἄρ᾽ ἂν ἠδέσθης ἰδών; 
Καὶ πῶς; τί δ᾽ εἴ σοι χύχνος ἠγωνίζετο 

Δοχεῖν ὁ πάντ᾽ αἴσχιστος ὀρνίθων κόρχξ, 

ὅ Χρωσθεὶς τὸ λευχόν; ἢ γελοῖος ἣν πλέον» 
Ἔμοιγε φα[νετ'. Εἱ δ' ὁ δυσγενἣς τρόπον 

δρυάσσετ᾽ εὐγένειαν , αἰδεσθήσομαι ; 

Οὐ δὴ γὰρ εἰχὼ τὴν γεγραμμµένην πλέον 
Τῆς τοῦ πνέοντος ἀνδρὸς , εἰ χαὶ λάµπεται. 

40 "Άλλοι Υραφέσθων ’ ὁ τρόπος δ᾽ ἐμοὶ γένος. 

Ρο]ἱο ουποίϊ οδἆδῃι ἱπάυτί; ἵπβαπιυς αυέοια, (απι]άἱ 
Ορίυις, εἰ οί, οἳ 1 Ιυδίτὶ ροίζία. 

2ῦ [ίαφυς ααἱά μηΗ] Ίο ἱηδηΐα ]α6ΐ48, ΡΔίΓΘΗ, ϱεης” ΝθΠΘ Πο (αῦμ]ο», 
ΟεἰεοἰαΠῖ, πεαιό ἑπιυ]]. Ὑόγυπῃ (9 πουπι, ο Ώοπο, ἱπερίείο. 

Όπις ρυ]νῖθ ΟΠΊΗΩΘΡ, υπίυς Εοίοσίς ϱους : ἰγγαηηίς δμίθυι, 
Νοῦ ΠαίυΓα, Ίη ἆμαρ Ρ8Γίθς ΠΙοΡΙΣΙω1η Γον οδομε. 

Βουνυν πιἰηί οδἰ οπηρίς μια] : 1θερ αιἱθαυίς ορίπιυα, 
50 Θἱμ αιίεπι ἴα [α8έ1 (μπιοθ, αυἱά αᾱ που ρεηυβ] 

Μι] αυοάπαπ ραΐος, αυἱ αθίης θ8ὲ, Πεγί ν αλάιλω, 
Νυ]άπι. Ου: γ6γο αβἰηίς ᾳἱοτίὰ θ8ί ἃ πι] 

. 45 563 Ααιίια εἰίαπα, 4408 ργουγεκηί, ργο]ἱοἰαηὲ ρυ]ἱο. 
ἑάφ16, «αἱ πμ] ραγοηίθΒ, {9 ἱμδο ομἱ5οο, Ἰυάας Ἱ 

δὺ Ργφοίαῖ ορΙπηυη 66566 ος Ιρηοδίἱ ϱοηθΓθ ηαλίυπῃ, Έὐ 8 ροβδίω μι 
Ερδο οχ ποὈὶὶ οτἰίὔπῃ : θἱ Γ09ὰ 6χ 48Ρ6ΓΑ .. 

Ναθοίιως δρίηα, ΓΟΡὰ {46η θ86. δἱ Δίδιη ἐυ 6 Πο] 
Ίετγα εχισεἰ δρἱμᾶ, ἰδηθ ἀἱρπις 68. 

ΔΘΦιοπιοάο (ω, οἱ Ρ6βδίιηυ8 8ἱ8, ἰΠίΟΡΘΓΘ μας πα]οσίρις, 
40 Ο αρίηο μιοἱατίθ, δη μἱ [αδίμπι Ἠ9αΏθηρ Τ. 

ΧΧΥΙΠ. δε εοάεπι ατθπιεπίο". 

οἱ ΗὈἱ βΙπηίᾶΠ 1η ]δορίς αδίέυ οθἀμ]ο 
Ε/βνρεηε οὔθγτόσι, πυπῃ {ἱπιθγθς ἱ]ωπι οοΏδρἰοἴθηως Ί- 
Γι ουἱ ἤπιογος ὓ αιιίά αμίοπι, οἱ 0ἱΡἱ ογρπις οοποίυς 
γιάοτί οπιηίυιη (ῶά]ββρίωις τουσ ουτνυς, 
5 Αβοϊιο ο01οΓ6 αἱθο} ΠΟΠΠΘ πιδρὶς γἱά{ουμίωμς οςροίΊ 
ΜΙΠ ρτοίοοίο νἰἀείως. δἱ αυίθπι ἱρποβί[]9 πηοσίθυς, 
δασιοί ποδἰΗἡ(θίδπα, ηυπα ΤΟΥΟΓΟΡΟΓ : | 
Μἰαΐιπο : πε ομἱπι ρας οϱί Ρρίοίαπι ἰσιαρίπεπι ρ]ι8 
Βονογοςί, αμ απ ρίγα μίθιω γίτυπι, Ιἱοθι Ι] βρἰθηάθαξ. 
10 Αἱ ρἱηραπίΗς; Ππογθθ ηλ] 80ηΐ ϱ6Ππυ6. 

ΣΛίίας ΒΙΙΙ. 465, ρ.ρ. 251. 

35 Ῥίπτουσι νεοσσούς. Ῥοε, θοἱ]]οθί, οί άεῃς- 
ΝέΓΕΣ 2Πί πεθκε εοἶεπι ἐγγεογίέφ οσο Ρροφδεκπέ ὑπ- 
ἐκεγὶ. 

αὔδηι ἱῃ ος. 

κχχΗΙ, ΥυΓΡ. 90. 
06 Τραχέος. ια (Οοἱβ]. Μας οἁἷι. ταχέως. 10 Γραφέσθων. ΑΙ ρἰπφαπίμτ, ἰὰ εδί, εἰπί ποθὶ- 
57 Ρόδον γε μέν. ἴια (οἱβ. Μεἰίαθ ρτο Πηθίτο, {ες ρίοίμγα, [μεαίς, δἰς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Οηιηῖδα5 οϱί οαάεπι ρο]]ῖφ : Πο8 αιτία, ορθβαυ6, 
ΝυΒ ἰᾶμµ]οη οἱ ἑυπι]άος γοά(ί ἵπ4ηο ἀθοιις. 

αμα αυἱὰ «Γρο τείεΓβ, ραίρίατη, Κεπυς  Ἰαιά 
πιαὶ βοία, 

Ποιά η ϱὶ Ὀυδία Ρ]ασθηι. Τεπιεί 6Ρο ἱπερίοίο. 
Οι υ9 ο8ί ἰάδιπ ρυ]νίς, Βείογ(υο : ἐγταμηίς, 

Νου υαίγα, Ἰοπηἱηθς φοἰαἰῖ 1η ἰδία ἆμο. 
Οι πια] 5, Πο θεΓνς: αμἱβᾳιἱθ ος, ο μη]! 1ος, 
Οἱ [αοίι αἁ ϱἰαΓυπι ΠΙΘῃΦ ΩἰΠι]5 αἰἱα 6ου 8 Ἱ 

Οιοἆ ρτοῦτυπι οδί πιυ]ίὴ5 48ἱπο Πυχίδδε ΡὰΓἑηίθ Ἱ 
Οιοά ππυ]ος ἀδίμίς οδἰ ϱοηιἱᾳ5ο ἀεευςῇ 

Οι ρατίί, αἱ [δίις πἰάρ ον ο]οίέ αἱες : 
Ειρυ (6 Πιί65ο φυἰὰ πλ Ώὶ Ρτοπιῖδ 4γ09ἵ 

Εδσο μγοῦιφ πιαἰίπι, αᾳμαπονίς ἱσποδίἡίδ οτίι, 
Θα.ἱ οἰαγο, νε Ρίδι8, ἠαῦεγο ραίεε». 

Εκ ερἰπἰφ εἰοηίπ Γοδὰ παδοίίυς : ἐριίυαθ μἱ (α 

Β ῥµὈίρπυς 6ς, 6 πιοἰ δρῖπα ογθαίς 1Ο. 

Ου οαρυί ἑπδίατ οη αἱ πιοίίέου δα»! ο)ἱ5 αςο]/ο, 

ΧΣΝΙΙ. ΡΕ ΕΟΡΕΝΜ ΔΠΟΝΕΝΤυ. 
(ΒἱΠἱο ἑπίετργείε.) 

οἱ οἱπιίαπη Ιοοηίβ ἱηδίας ϱοἁμίο 
Εἰοέωπι εἰ οἱ οἵσγροπ ; νεγοσίδηο ίὰ 
Όυπι οθτηἰ5 ᾖου} Οαἱ ὃ ϱἱ νὶἀδεὶ οἷος Ε0ἱ 
(οπιαπάθιθι οοξνυθ ασ] (σ]δδίιωυς, 
(απάοτό ὑποῖυφ, ἀϊρπις Εἱο γίδα Πιαρίς 
ΜΙμἰ νιάοτείυς. δἱ ἰνθιη αι]ς πιοσίδιις 
Ιρπουἱ1ΐ9, 66 πιοῦί[επι ]αοίοί ραἱδηι, 
Αηπο τόγεγεῦος Ἱ αμηυ] Ππιαρίηεπι Ππι]ηι6, 
θυαπι βρὶείυ Πα νἶσυη, οδὲ ἐπεγο Λµ45, 
Ειδί ἰ]ὰ {αοθαί. Ὀτρο ρἱηραμίυτ αἲη : 

ν µέν. 
ΧΧτΙΙ. 1 ... πλαν Ιια (ωγο ἱμία, ΟΔΓΙΏ. 

Οὐπι1θ 8ί2νο8, εὔΠ) δἱβ ἵπιργορις {ρδο, μις] 
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᾿){ ταῦτα, καὶ τὲ πάσχετ᾽, ὦ θνητὸν γένος; 
"Ίππος μὲν οὐδεὶς , ὅστις οὐχ ἵππος φύσει, 

0ὁδ ὄρνις, ὅὃστις οὐ ἁτερῷ κουφίζεται. 

Βοῦν ὃ' εἰσιδών τις εἶπε, Δελφὶς τοῦτό γε; 

15 "Όπερ δ' Ἑχαστόν ἐστι, καὶ γνωρίζεται. 
Δύω δὲ ταῦτα τῆς βίου χωµωδίας. 

Κατηστέρισται ζῶον ἐν γῇ χείµενον, 
Καὶ γράμμα ποιεῖ τὸν χάχιστον εὐγενῆ. 

Ἴππον τιν ὠνῇ τὸν χαλόν τε χαὶ ταχὺν 

20 ἛἩ τὸν χαχὸν μὲν, ἐχ γένους δὲ γνωρίµου; 
Τὸν καλὸν , οἶδα. Τοὺς χύνας δ᾽, οὐ τοὺς ταχεῖς ; 

Οὕτω. Τί δ', οὐχ ἅπαντα τὸν αὐτὸν τρόπον; 
1ὰ πάνθ᾽ ὁμοίως. Σὺ δέ µοι κάχιστος ὧν, 

δ. 6ΠΕΩΟΒΗ ΤΗΕΟΙ. ΟΛΗΝΙΝύΝ ΗΙΒΕΗ |. ΤΗΕΟΙΙ0ΚαΙΟΛ. 

ΞΑ Καχεῖς σεαυτὸν εὐγενῆ; Ληρεῖς µάτην. 
2ῦ Ἡ σπάρτος ὀρθὸν δε.ξάτω, χαὶ πείθοµαι. 
Σὺ δυσγενῆ µε, χὰν ἐλεύθερον, χαλεῖς. 
Ἐγὼ γελῶ σου τὴν νόσον, εἰ χάχιστος ὧν 

Οἴει καλύψειν τῷ γένει τὸ δύστροπον. 
Ὁ πλοῦτος ἔχριν εὐγενεῖς , οὐχ ὁ τρόπος, 

50 Τυχόν γε τοὺς ἀφ ὧν σύ. θὲς χαὶ τὸν τρόπον’ 
"Τί τοῦτο πρὸς σὰ τὸν χάχιστον εὐγενῆ; 

Τὸν εὐγενῆ μὲν, δυσγενΏ δὲ τῷ τρόπψ, 
Νεχρὸν νοµίξω τῶν χαλῶν ὁδωδότα. 
Μί’ εὐγένεια, τὸν τρόπον χρηστὸν φέρειν. 

ΚΗ’. Κατὰ π.ουτούγτωγν . 
: Φεῦ, φεὈ, ὅσων γέµουσιν οἱ καχοὶ χαχῶν ἶ 

Οµμ]ά που” οἱ αυἷά ασεῖαἰ!, ο πγοτίαϊο ροπιις 7 
Γνηυμ8 (πετ πας ἀἰσίίμτ, αἱ οη 18 πυη ἷί παίυτα, 
Ἀρημο αγὶδ μία, ο ΠΗΙΞ ΠΟΠ [αγηιτ. 
Βονεῃα Ἰηέπεις, φαἱς ἀῑκογίε, Ώοἱρήμας Ίο ος Ἱ 
15 Ουά απίοπ μπππιηποάφαο οί, ἀἱρηοφοι. 

Βιο ἰδία γἱρ η] δυπί οσα δία., 
Λή θιε]]ας [ογει απίπιαὶ Παπηῖ Ίασσιις: ΄ 
Γι φοπἱρίμα εὐἰείπα [ποῖί γοὶ ρεδαῖπιαπα πολή]δηη. 
Λπ εΜΙΠ ομηίς ΏοπαΠι οἱ γείοσση Ἡ 
30 Αη νίΗσθΙΠΙ φπἱάσπι, βοά βεήστο ορ]οῦγοπη ὃ 
Μανις Ἡοπυπι, 14 δεἷο, ππος εἰἶαπα, παπα Πήάσπι νοῖοσος Ἡ 
οἱ6 οί, Ο14 ΠΙΕΙ, ΠΟΠΗ οηπία οοάσπι Που Ἡ 
Οµημία ῥτουδΗς. Τμ γε φμὶ Ρε κβί ης 6, 
Ρ16ἱ5 Γδἱρδιπι ποβῖ]δθηι : τηδίγα ηυμαΓΙΝ. 
30 ΝΟΙΠΙΗ το τουαπι εοπιρτοῦεί οἱ ΠΑΘΟΠΙΙΟΓ. 
Τμ πιο ἱρποβήίοπι, οἰδὶ ΙΏοναπι, αρρείίας. 
Ερο απίειῃ πἰάθο πιοτῦαῃι παπα, αἱ, μπι ροβείπης οἳς, 
Εκἰδιίπηης (6 οσο άγαπα πο ἰαίο Ῥγανον Πι0γο8. 

-Ὀζο Ὀινιωο οὔρεσγαπί πολίος, µ0ἱ Ρτολήτας, 
9 Εοτιαδεῖς Ίος ἴρεος οκ φμίνπς ογιΗβ ον. Ῥοπο εἰ ρτομήαίσῃη: 
Ομίά Ίος αἲ {6, ρεεδίπια πι πολ] ίει ὃ 
Νουεη φπἱάση νίγαρα, ἐρποβίτεπα ἁίοηα πποτῖ]ας, 
Μογιπα) αγιήίτος, ομἰ [ομάα δυηί ορίπα πηρες, 
δοἱα που]ίας οδί ποσα ρεοβίίαν. 

ἉΧΥΠΙ. Λάνεγεις ορµηι απιαεε ᾽, 

Πει ! Ἴνευ ! αααηιῖς ααπόάαηΕ πα Ππναῖς ἵ 

"Αίας ΒΙΙ. 159, ραᾳ. 271. 

14 θγητόν. Ὑαΐ. θνητῶν. 
46 Τῆς βίου χωµφδίας. Ὀκο πο ποθὶε ετἠἰθεί 

λμ: σέ εοπισάία. 
41 Κατηστέρισται. Αά εἶἰάετα εἰαίμη. 
34 Σεαυτόν. Υ9ἱ. ἑαυτόν. 
δὅ ᾿Οδωδότα, αυἱ αυοά δρεοίαῖ ο λοβονεὶ ρὰοιῖ- 

αυο ᾗώτα [οἱει. | .. 
ὂ4 Μί εὐγέναια. Ὑαι. μί εὐωδία. 
Απουμεντυν. Εἐυΐ(ες Ίος ποπιἶπε «παθίιπὲ «γο90ο- 

Γἶμα, όµυά εἰιπι ϱΤαυϊαδίπιο ΠιοΤῦο ἰαθογεΠί, ἑαίπεη 

[εεείἰεαγκ! ἵπ ΜΙΟάΝΠΕ Φργοε 26 6εεε πεεεϊαπί, 6 
ῬΡγοϊπάε πε τεπιεάΐα φνίάεπι μ{ία φματαμ!. θεϊπάε εᾱ- 
μηιπίας ϱἱ εὐάοίας αγίεε ἄεεετὶθι! ϱρετ φμας αά ανι- 
Ρίίογεε οΡεε αερίγαπι, Φµ00µε Ραείο εκ αἰενίς εαἰα- 
αι αἴίθαε ουπιπιοάα οκ ϱΟπιραΥαΤε εοίθαπ!. ΗΜΕΡΕΣ; 
είαιν πεἰοεγία οἱ εἰοάἰέαίκδ ευε ποίαι, σαῖ ο αυατὶ- 
Γἰαῖπ οἱ (αὔογεε ειιεοϊρίαπι, 9Ρεε ενας ἴφποῖς [ογ- 

ίασσε, 

ΧΧΤΙΙΗ. 1 Οσων. [ία (0191. ΒΕάΙΙ. οἵων. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΜΟβε βοµς Πϊμί δε, Ομίά ή 7 απλά ασοϊάἩ, Ε Επίσης ο98ο τοείαπι ϱεοπρτοβο: εγεάδηι εΙςο. 
Πιήπαμα ϱεῃς, νουίςἹ δη 15 ποῃ οδί, ηἱβὶ 
Ἀαμιγα εφίας [μερῖί; πδαο αγίς εδ!, Ύπςς Παιιά γοῖσι, 
πεις ΟΥεΠΙ, ααἱς ἀἰκου, ἀοἱρίηυς ἴο τ 
Ει ο μἱά ιά δι ημούσμπφδ, ἰαίο ποδείας, 

Εωο ηπα γ]ίαί οκ νοπῖ σοι (πα, 
Μος πο απο Τμ (ος ον 
Ἐν τονα [πο πο δ]σμι γεὶ ΡΟΕΡΙΗΙΗΜΙ. 
ΑΠΠΟΠ ομηῖΒ Ρο ΡΙΠΠ(Πς ρειπἹεσπιή σσ ΗΜΙΠ, 
Απ οπΙοΙτομόΠΙ, ΠΟΡΗ 6 βεήείς απ Ἡ 
Μανίς ΕΟΜΙΙΗ, βαῖ βεἴο, (ππόρύυς οσδγπος Ἡ 
Ομ, πθηπς ρας τα{ο ορί ἵῃ αἲίς ο ΗΕ Ἡ 
ποια ρατ]οί 8ο Ἰ]νοα : αἱ ἴρρο Ρςβίηις 
σα δἱς, γοτας ἴο μου]]σπι : Γηδίνα Τὰ [αςἱ5, 

η, δη απ λπινῖς, πιο {ρμολήίδιι νοςᾶς 
Μυτήι παπι, απο Ἱπιργοῖηις εἰς, γά9ο, 
ρ]αγο γῖα μοβ Η ας ΗΠΙΑ : 
Ευοσνό µοβ]]ες ορο5, δυο πο 0) 
Μουρ, Άγος [ογὁ απ 1105: προ εἰ Ιπούος : 
Ομίά πολη [ής ο ρορρίαιο, νου οὐ τε αἰιίηοί τ 
Ῥμΐνο πὐρήΊοιι πφμδ, πο ΘΙδηο ἱρηοθ]]οτη, 
Ὀμς 6556 ΠΙΟΗΗ, οί Ἱοπονίας [ὼἱάᾳ οςὲ. 
Ναι το πο α5 Ώσησς πιονος ο. 

ΧΧΥΗΙ. ΛΕΥΕΠΕΟΡ ΟΡΕΝ ΑΝΑΚΤΕΘ. 
(ΕΗΠἱο ἱπιογργοιε) 

Ειοῖι, ϱεον! αὐαπάσαί Πημοδί φαἶδας α.: [19, 



- 
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Λη λλ) οὐδὲ τοῦτ) ἴσασιν οἱ τρισάθλιοι, 

Ὡς ἄν τι χαὶ λάθοιεν εἰς σωτηρίαν, 

Λόγον τιν’, ἣ σύμδουλον, ἣ μνήμην θεοῦ ' 

ὃ “Α πάντα φάρμαχ᾽ ἐστὶ τοῖς πεπληγµένοις. 
Ἁλλ' εὐσθενοῦσιν, ὡς δοχοῦσ’. Οἰχκτροῦ πάθους | 

Ὦς οἱ παραπληγές τε χαὶ µεμηνότες, 

Ἰσχὺν νοµίζειν τῃν νόσον χαὶ τῶν φρενῶν. 
πταντ', ἀροῦσιν, ἅπτεροι, βοῶν δίχα. 

10 Ποηδρομοῦσιν, ἡ φάλαγξ δ᾽ οὐ πλησίον ’ 
Πλέουσιν οὗ πλέοντες, ἀθλοῦσιν μόνοι, 

Πλουτοῦσι, βασιλεύουσι , νιχῶσι δίχας. 

"Άπαντα ταῦτα τῆς νόσου. Πείθει δέ τις ; 

Καχόν τι λἠΦῃ πρόσθεν, ἢ πείσεις λέγων, 

5Ε(«ΤΙ0 Η. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΛ. 

Α 1ὐ Ὡς φαρµμάχων χρῄζουσι τῆς ἀῤῥωστίας. 

δ5οἈ 

Τίς γὰρ, νοµίζων μὴ νοσεῖν, ἁλλ᾽ εὔσθενειν, 
Ἡ φαρμαχεύετ', ἡ ξητεῖ σωτηρἰαν; 
Τοῦτ) ἔστι τοῦ νοσοῦντος, ἀλλὰ µετρίως. 

"στις δὲ τὸν δίχαιον οἵεται νοσεῖν, 

20 Πότ᾽ ἂν δέξαιτο τοῦ πάθους παρῄγορον» : 

Πλουτεῖς ΄ βιάξῃ γειτονεῖν σοι µηδένα. 

Ζητεῖς ἔχειν ἄρουραν  ἡ δὲ πλησίον 
Οὐ σή τὸ πρᾶγμα συμφορά. Χρῆ σοῦ μόνου 
Τὴν ὄψιν εἶναι. Δεινὸν , εἰ τὸ σῶμά σοι 
2) Κόπτοιτο. Ἡλος ὀμμάτων τὸ τοῦ πέλας. 
Ὡς εἴθε χαὶ γένοιτο. Ἡ γὰρ ἂν τυχὸν 

ἛἜστης ἀεὶ τὸ πλεῖον ἐχχαρπούμενος, 

Φρᾷ ηε(υο ἰά πογυπέ λοπ]ῃος ἴου μηϊφοι], 
Όι αἰἰφιαρίυ]απῃ φαἱίθπῃ οοΩςδ]αηί καἱυ1], 
Βοειγὶμαπι ΔδδΙηΘθηά9, θαὐί οοβἰαγίπη, αἱ ΤουυγάδίΙοΠεΙη Ὀ6ί : 
ὃ Ου οπιπία δυηί γοπιοάία γυθγα(]ς. 
ΎδγΠ] 6405 5ο 6986 αγἱίγαπίυς, ϐϱ πιὶδογλυἰ]θῦι ΠΙοΤΟ ΙΙΙ Ἰ 
Αο γεἰυῖ μηθηίθ σαρι] οἱ (ασίοβί, 
Ῥτο ποηίἰ6 Τοῦοτθ θυὐ1] ἀοιηί πιογυύΠ. 
Τοἱαηί, 41801, αΏβᾳυθ ροηυῖς οἱ βΡοῦ8. 
10 Ῥιβ]αίο οἱδπιογο ἱππυυμηί αιιαθὶ αἆ ΡΗΚηΑΠΙ, ουπῃ πυ]]α ΡἈαίαυσ ΡΓΟβο δἰε. 
Νανὶραπί που υανὶραπίθς, ῥγβαπίαγ αὐθαιιο ἠοφδίβρας, 
Αυυμάαηί ορίυμ8, γορβηδηί, ο8929 οὐιἱπεπί. 
Οι] μ9ο δυηί τποσὺὶ οβος[β. Ὑἱ8δ ουαάςτο αυ] ᾗ 
Μα|ἱ αυἱἀρίαπῃ γορογ(βῦὶ8, ῥείυ9 4μ8πι Ρρθγβυαάσαφ ἀΐσοθπάο, 
45 Εἰ6 οριυ8 65866 γδιηρά!ἱφ αἆ ουγαπά μπι πιιμάἱπειῃη. 
Ερφιίφ θομίπι Γαις9 606 ΏΟΠ ΦΡΓΟίΔΓ6, θά ναἱθτο, 
Αι τοιποάῖα αὐλίοθε, αυἱ αυῶσίί α[μίοπι ὓ 
Ἰδιυά ο5ί αρτὶ, οοἆ πιοάἰυερίίοτ. 
Οιἱδαυίς αυίθυι Ποπηίηθιη ]ηδίαη ρυίαί ργοίατθ, 
390 Εοφιιαπήο θυπ αἀιπὶδογίἰ πιοτδἰ ουἱ ηιοά[οιιις ὃ 
Ειν{ {19 αδὈιιάας »; νίπι 4ἀλμίυος, υὲ ποπ]ο οἱ Ηδἱ γἱοιηῖις. 
Ουὔτὶς αργπ) 4ῦς9γ6, αἱ ῥρτοχίπιας 65ε, 
Νεο {108 : πιᾶρης Ἠςρ0 ὁδί εαἰδιρίίαφ. Ορογίεῖ (αἱ οοἱίας 
Ριοβροεἰιιπῃ 6996. (Γανο οί, δἱ οογρυς Ηµ)ἱ 
20 Ριἱδείας, Οἰανις οσους (ἱς σδί Ε1Ρἱ γὲς ρτοσ]μη]. 
Αίηυο υἱἱΠαΠ) 6βδοί! δἱο οηἵπῃ [ΟΓΘΑΠ 
96-54] Ὀεείιογον ΦεΙΠροΓ ηθρὶς 80 ππαρῖδ ἀορββοθίο, 

{ᾳ556, αιί εἰἶαπι Ποφῖθμς γεἰειτὶ. Μϊάαω ἵπενρεν εἰ 
ἀϊμεααὶ οὐ ἱπεπριεδίίειι ορνπι εμρἰάἰ[αίεήι ε0Φ εοἱἰ- 
[εγί, οΡίαίφμε μὲ ἰάεπ ἱρείς εαυ υεπἰαί, φμοά ἐὲς οἱἶπε, 
1 ΠΙΦΊΠα η ραΣί6γΙΠι ἀἰεπι αεεετναδαπ!. ϱοπίαπι 
αμίέπι ος αυαγὶ(ἶα εμ ΡΥσΙεπέτε οοµεµευεγαπέ, πινί- 
{96 (μοι δΗΠΙΠΙα οἰγίμίε αἰφμόο εαποιἰίαίε υἱγος ομὶ- 
πο ο/μάμίακε, ἀἰσιἰπρμεπάα ἐ95θ ἰέπιρογα ἀοοεί. Μα- 
7ύτα ἐπίπε εί μεθ Ηπιῖυτα α ποθὶς γεφµϊτὶ, ϱΚα1ι αὐ ἐς 
{μ! (εφέῖ (απίμπι πιαρἰείγαπι Λαθεδαπί, ας υεἰαἰ ριιστὶ 
αείε ἀιπίαχαί μιεδαπίμγ : αίφμε ἰπ Ιιοο ἰοεο ΕΧρο- 
[επάο εἰ επογπαπἀο μεἰτὶβειπι αγ ιἰβεεπι εκἡίθεί, ἆληι 
1 60 πυεΛίμτ, ομἱ επι οπιπίδας υἱς ἀε[ογπιαιἰ 
ἐδδΕΠ{, ΘΟΠΟΓΗΠΙ ἱγογαπι ἐπεπιρἰἰς ἡἰπο ἰάς οΟΓ/Ο- 
ϱ4:ἱ5, ΟΘίΕΠΙΜΗΙ α[ίφιεπι εἰ ραιγοοἰπίμιρι είς ογἰηιηί- 
ὑμ5 φμαγεδαΠί. Ῥιδίἐα ε0Φ αά θεπεβοεπἰία εικαίωπι 
εποῖία!, ἴία (απιεπ 1 4ὲ εµο ἰαγθίαμίγ. 011οά εἰ Λος 
αὐ ἱρείρ ἱπιρειγατί πεηιεαί, καἰίειι μί ταρὶπὶε εἰ {α- 

(γοσἰπ]ἰς εἰς πιοάνπι [πεπιφμε εοπο (παπί. [4 αν - 
ἰεπι πο [αεϊ[ίις ρεγεπαάδαί, ΠΠΘΓίΕΠΙ ἱρεῖσ ας αἰνί- 
ΠΜ γἰδιπαί, 6ἱ οεπιρἰίεγπος ἱπιρίογιπι εταεἰαίμε αά 
πιειιοτίαυι Υδύοέαί. Ροείγεπιο εΝΠι {. Ραμίο εος 01η- 
πος ἰά0ἱΟΥΗΠΑ εΜ/[ίογες έεεε ΡΓΟΝ ΜΗ Ηαί, φιί (οίος :ε ἱπ 
ἀἰσί(ἱαγιιήὶ απιΟΤ6 4ς εμῖν ἀεσετιί. Βιει.. 

10 Βοηδρομοῦσι. Τοεἰ[εγαπίεε οωγγαηί. 
41 Πέουσυ οὐ π.Ίέογτες. ἴα (οἱβί. Εάῑἰ. οὗ 

πλέρνυσι. 
45 Πείθει δέ τις. Ἱία Οοἱε]. Εάῑἰ. πείθει δέ τι. 

Βἰὰς5 ρυίοί Ἱερεπάυῃ πείθεις. 
99 Ζητεῖς ἔχειν. Ουὶθί. ζητεῖς, ἔχων, αιτία 

αθΓΗΠΙ, οΚΗΝ Ίαπν παθειι. Ἱία Ἱερίὶ οἱ νεγηἰ ειν. : 
Φέά αθεΥ Ρτυκίπιμα ΠΟΠ εδ ἔμιις. 

9] Ἔστης. ία ὁοἱς. Εἰι. ἔστιν. 

ΜΕΤΗΙ(Α ΥΕΒΡΙΟ. 

Ιειιά (αιηθίςὶ μεβοίαηί ! παπι αιἱἀρίαῃι 
ὁμρίάἰ δαἱμίῖθ δυπηογεηί οογίο δι; 
Μορίιογίβ, ἱπαιιαρ!, νότα, Ιηθπιοτίαπῃ οἱ Ὀοἱ, 
Ου νυ]ηειδί ΡΠΓΙΠΟΗΗΙ 1ηθμὶ (ογμπί. 
9305 θἱ ἱρδὶ 6 ρυϊαμί. Μοτουπῃ ϱΓανο! 
Νου αἰίίες αἰφύθ, αεί Γάγου πιθηίεπι αὐδί]]ε, 
Μαρπυπ 6586 τοῦιΓ μιθιυ) πο ρα. 
Ρεμμῖθ οαγοηίαξ υοδις 6ἱ, γοἱαϱί, αγληί : 
Ορεµι, ργορίηφιιὰ ου Ρρὑαίαησχ που δίί, Γθρυηί : 
Νοη πανιραμίο5 παγ]ραηὲ: 5ἱης Ιοδίραθ 
Οδιίαπι, αὐυάαί, ἱπρογαπί, [ίοσι ουίποηε. 
Ἠσδυ οποία πιογ)ις εΠ]εἰέ. δἱ αυἱά πιοµο6, 
Ραιέοτίς ἁἰ]φμίά απίο, αδί1 ον αἀάμχοι]ν, 

Β Όι ἱπάίρερο ρλατηαοίς 86 εχἰφι]πιδι!. 
θἱδιιαΠὶ, ΥαἱθηίθιΏ 96 ΡΙΙΙΔΗ5, Υοὶ Ρα Γπ]αουΙη 
Αιμίυοι, δααεἱδ ναί ρογίἱ οἵγαιν καθ! 
Κ.ι ἰιυά αρτὶ, ΏΟΙ ίαιπεμ ργφίευ μούυιη. 
ΑΏρτιῃῃ 6556 ᾗαδέυιο αυἰδηυίς αἱ οἑησεί γίταπῃ, 
Κεφυδμάο πιοτὺὶ δαπιρβογίἰ πεάίουπα µαµο οἱ ᾗ 
5 ἀϊνος : ιἱ 6ἷὶ πόπιο ν]οίηις 91, | 
Φιιιάθθ; 4βογαιθ ουν 001 αἰε, λαιιὰ ρτοσ!πιαπι 
Τι 9556 οἰδίεσι ἀῑῑεῖφ. Δερεοίυπῃ ϱεζοἳ 
Τυιπῃ 965υ (μίνι : οοτρι5 πο ἐπ 1 εδ 
6τάνο εδί: ρτυρὶπαυἱ γίδυφ οδί οἰδγιιδ 140. 
Αἴηιο οβδοί υἱἱμαμι! δἱ οηἶσι {ογιθ ἓι 6ἱευ 
γωγατο ρίυγα [ογτίάμς ἀεδίδέοτυς, 



Ὡς φλόξ τις. ἢ χείµαῤῥος, ἢ λοιμοῦ νόσος, 
Μέσου χρατοῦντος οὐδενός. Ὡς µοι δοκεῖς 

50 0ὐδ' ἠντινοῦν ὄνησιν οὐδὲ σῶν ἔχειν, 
Εἰ µή τι προσγένοιτο τῶν ποθουµένων. 

Εἶθ᾽ ἡ συνεργὸς τῆς χερὺς συχοφαντία. 
Ὑδριαμ'; ἔχω χρήστην σε, τράκτορ' εὐθέως, 
Στρέδλαι, τὰ δεσμά" φείδεται τοῦ σώματος 

5ὺυ Ὁ πένης" δίδωσι πάντα, σωθῆναι θέλων, 
Εὐφυχός ἐστιν, οὐχ ἑκὼν, ἐν οἷς ἔχει, 
εΤί δ); οὗ πολιτείας αὐ καὶ ναναρχίας 

Ὑπεύθυνος, αὐ δ᾽ οὐγὶ τοῦ ληστοῦ φίλος ν 

Λέγει τὸν οὐκ ὕνθ', ὡς φοδήσας κερδαίνειν. 

40 « Ὁ βοὺς δέ σοι πῶς τοῖς ἐμοῖς ἐνύθρισεν; 
᾿Ηδ ὕθρις, εἰπέ; Μεῖζον ἑδρυχήσατο, 
Πένητος ὧν, χαὶ ταῦτα ὡς µάχης ἑἐρῶν, 

5. 6βΕσΟΠΗ ΤΗΕΟΕ, ΟΛΕΜΙΝύΜ ΙΗΙΛΗΕΗ 1. ΤΗΕΟΙΟσΟΙΟΛ. 

Α Ἡ χαὶ νενἰχηχ). Ἡ δὲ τῶν δένδρων σχιὰ 

500 

Ὑπερχύπτουσα τοῖς ἐμοῖς λυµαίνεται. 

46 Ὁ παῖς δὲ σου προσῆλθε τῷ ̓ μῷ χωρίῴ. 
Ἐπίσχες, ἢ τοῦτο δράσειν μαρτύρεται.) 

Οὕτως ἀπῆλθε βοῦς, ὁ παῖς, τὸ χηπίον. 
Ταῦθ) ἡ τυραννίς. ἊΑν δὲ καὶ σοφὸς χαχὸς 
Τύχῃ τις ὧν, τὸ πλάσμα πειθανώτερον. 
5 "Άλλους ἀνείρχει (σχΏμα προστάτου λαθὼν), 
Ποιεῖν χάχόν τι, χάὶ σχέπει δουλούµενος. 
Ἔπειτα θοινᾶθ), ὡς λέων ζώου τινὸς 

Θήρας διώξδας, οὗ φιλανθρωπεύεται, 
Αλλ’ αὐτὸς αὑτῷ θήραν ὡς ῥάστην ἔχει. 

66 Τί κάμνεθ᾽; ἁπλοῦν ἐστιν, ἀρχεῖσθ᾽ οἷς ἔχεις. 
Τῆς δ᾽ οὗ μετρητῆς χτήσεως μέγας πόνος, 

Μάχαι, δίχαι, σοφίσµαθ᾽, αἱ ψευδορχίαι 

Υο]αι Παήπια αμήαπα, απι {ογτρης, αἱ ροςιῖς Ιποτθς, 
Νη]]ο οὐβίφίεπίο πιοάίο. δἱο πμ γτάσγῖς 
50 Νεφμάσια ο αα5 (πἱδρίαπι οκ ορίέμας ἰμἱς οπρενο, 
ΝΙ5ἱ φυἱά ποσνήα! ος 5 θα" εμρίς, 

Βεϊπήο αὐ [τίς ΤΣΗ εδί οπἱηπηία. 
Ὠαιπηῖ αφ πουεμὶ Ἡ ος οποίου, πο οκασίου, 
Τυγπιομία, γίπεοίας ρατοῖ οογρογί 80 
οὗ Ρα Γ: αἱ οπή, «απἶνης ογπήσργα νοίσῃης, 
[ἡρογα]ις οδί, (παμινίς ποἰσης, ἵπ ἴἱδ ας ρορείἀοι. 
ε Ομ] αυἱοπι πο ΗΙ αὐμηζμϊκιγαῖας τοιρ]έσυς, αί πα ναἰἰς Ἱπρογί 
Πεὐόεμάα ορι το Ἱ πο ἔπ Ἠη]ας ρρα οπίς 65 απιίσιις τν 
ΝΟΙΠεΠ( Πο ΠΗΡΙΙ 6]15, ἱ ΠΗΦΩΊΙΑΠΗ 68, αἱ ιδεα η]ἱσοίοῃς Ἱαοτυπα [αοίαι. 
40 ει νο 1015 πισος ον ίι) 
Ο0 90811 Π]α Ἠεῖο, ΠοΙίο Ἱ--- Μαἱογεπι οὐτα ππηρίίσπη, . 
μπι δι μος ραυρεΓῖς, ἰάᾳπ6 μαδί ρυρπασι ὀχρείεης, 
Αι οιἶσηα νἰοί, Ανογυα ἵπαγαπι απιΏγα 
Ῥγυιηίμσης απο μες πιοῖς ποσο. 
4ὗ Ρο 18 γοπίί ἵπ ργαάαη ΠΘΙΠΙ. 
(εὐίίος αὐί 4 [ποσγο γομίφεο (ορ πομῖς οοπιρτουας. 
Μο απμώμις Ῥαός, Όοε, Πογπ]ης, 
Πας Ίρδα ἰγγαμηῖς οί. Βία ασἱεμι πΙργοῦαβ Ἰοπιο 
γοτβιίας δι, Πρπιοπίππῃ πμίθοί σα ὔ1μ5. 
σὺ ΛΙΙου νοῖαῖ (ἀθ[οηςοΓΙ8 ΡΟΓΡΟΗ ΙΙ Π55ΙΗΠΠΟΗΣ}, 
Εαοσς πια]! ημΙάρίατη, 4ο ἁ μα ἀε[σμαε, η θογν μίεῃι τομ. 
Βοίπός ἠενονγαί αἱ Ίεο, αυ! ου α μοδα (ΛΑ ΛΙΗ 
ΛΙίπ4ξς Γογαδ ρτορα]δαί, ποπ Ἰοπιρηϊίαίο 4 ρα: 
Ὀοή ἱρφο αἰί, υἲ ρα αίαα [αοῖίο γα Ἠλήθαί. 
υὃ Ομίά ἀσ[α Ιράν Ἰουιο Ἱ Όππῃ ἠ]ά εἰπιρίον οί, Τἱ5 6.56 σοµίσμίάπΙ απ ἸαυοῬ, 
γοτυια απ ποφαιγοπόο πού Ππεροίτο ΗΙαΡΠ5 οδί Ἰαρου: 
Ριδεἰάία, Πεν, [αἱαοία, ρογ]απίας 

57 "Εχω γρήστην. Παδεο [ο ογεάἰίογει. Λος 
πράκτορ᾽, επαεΙογεΠι. Ο018Ι. πράκτωρ. 

δἵ οὐ. 0οἳ, οὐχί, αποά πείνα ποσο, 
58 οὐχί, Πα (0ἱδί., οἱ Ροβιμ]α! βία. ΕΙ, οὗ. 
09 λέγει τὸν οὐκ δψθ), Επι αμρε[ίαί φἱ πο εμῇ, 

(οπνοβνιυς μπεί λέγεις, Μον, ὡς φοθήσας κχερ- 
δαΐνειν, Οοἱ8Ι, κερδαίΐνει, δἷς ΠΙΕΙΝΗΙ π]1Ιεη [μεγμην 

αοϊ(. 
40 Ἐπίσχες, Εχερεεία. Εις Πίπας ω6ηθ: ΠΗ ἐς 

εεᾶἰε; ἄ6γεε αἱ εἰαἰϊπι ᾖαείαί ΠΙΙΙά5. 
δΙ Σχέπει. (οἶνί. σχέπῃ. 
506 Μέγας πόνος. Οοἶε]. χαὶ τίς πόνος! (ϱκαπίις 

(αθοτ, φµοι ἀῑεείάία, εἴο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Όι Παιήππα, οτγοης αἱ ταραχ, ροδ5 νου!, 
Μοιπομίο πι]ίο ῥτογδ». ΔΑ ΜΗΝ οκ Η15 
Ορ» γάστῖς οοηςθη ηἳ ΓΙΟ ΜΗ ΠΗ, 
Αζσμαι ου, Ύὐς ομρίς, ἡδί αμιάρίαη, 

Εοδί παπα! ὀροµι [οτί ο μἱσ οπΙΙΙΠΙα, 
Ῥἱ Ἰωάος, 5 ἴα ογεδ(ίος: πποκ εαΓΗΙ{οχ, 
Τοτιπσηία, νἰποία, οὐτροτ! Ρα 50 
Ῥαμρος: αααιῖς οποία πί οββά : ΓοΠἱ5 
ἔδι Πογα ες 1η βμἱ5, δροπίο Ἰαιά Πσοι. 
ε Ομ] Ἱ (μοι ομίς5 ρα ίσα ποη οί Γε8, 
Νανατοήα στο Ἱ ΠΟΠ [ανος ΡγρἠοπίνΙς 
Νοποπῳο Εηβί, αἱ πιο Ππ]οσίο ΠΠ ΓΙΗ 
Οαρίείνς Ουἷά ἳ πΗΠΟ Ὦο8 119 Ἰη'δίς π]οῦς Ἱ ---- 
θ1, 1.90, 511 Ἱ --- Αμ, ου ῥραρο]ς 

οδυς ουήπίς οβδοί, ΠΡ, ΡΙ ΣΠΑ οχρο ου», 

Λη ν]οῖι οιἴππ. Ῥγαίου νου πα] αΓΤΟΓΗΠΙ 
ΝΟΦΙΤΙ5 ΗΙΑΓΜΙΙ ΡΓΟΠΙΙΠΣΗΦ ΠΟΧΑΠΙ ΡΑΓΙΙ; 
Τμήδήςο επί ρα τπα Τη ποδια ρΗ05. ) 
Πιο οεδἶδ; αὐγὸ8 αἱ θα 111 ]ποθί ΠΙΙΠΗΘ. 
οἱς Ώ08 ρµέγή ο Ρο 15, εἰς ποτ], 
Ηιου γἱς αροτία. Βἱ ππαίας δι οαΗἱάμς, 
Εαυοίία ἵμπο μας Παν δρεοἰοθίμ», 
Ὡμοθσ]ς ραιγοµί τιπάῖσαι αἳ Πη]αγία 
ἵδογις εἰρίφμο )]{οἰέ, ἀπ ργοιορῖὲς 

Ὑοναίσφσε Ῥορί Ίππο, αἱ Ίσο, ἱ ᾱ Ὀοδίία 
Εστις ογπεμίας δυυπιοναδί, πο μοι 
Ῥοπήρηαία, ος ραναί ρα αμα β), 
Οἱ το [αήρας Ἱ γίνογο οοΜΙΘΗΗΠΙ 510 

Εει (αοἶ]ο: αἱ Τημεμα, ΠΟΠ πού πο»»ε, θδί ]α0ου. 
Εηβε]ά(α, Ἠ1ο5, ομ5Ι 405 ρουτίο, 



ἒόι 

Εἰ μηδὲν ἄλλο, φροντίδες, ὥσπερ ζόφοι, 

Τούτοις ἀξί τι προσφἑρουσ᾽ ἁλλότριον. 

60 0ὐδ', εἰ τραπέζης ἀπίωμ᾽ ἔχων ἴσον, 

"Άπληστος Ἴσθα, χαὶ βαρὺς τοῖς συµπόταις, 

Πάντων ἀμέτρως χεροὶν ἐμφορούμενος , 

Ἐπήνεσάν σε, Μή τι δὴ τῆς χτήσεως; 

Ὢς τό Υ) ἄπληστον πανταχοῦ βδελυκχτέον. 
05 Σοὶ δ' οὐχὶ φαἰνετ᾽ ἑγχεχωσμένῳ φρένας. 
Τὸ μὲν γὰρ ἔστι, τοῦ δ᾽ ἐρᾷς, τὸ ὃ᾽ Άλπισας ' 

Τοῦ δ εἰσὶν οἱ προµνήστορες χαὶ μµαστροποὶ, 
Ὢς εἰσιν ἄλλοι τῆς νόσου τῶν σωμάτων. 

Σέθεις δὲ χρυσόν. Ἡ δὲ σητῶν βρώματα 

10 Ἐσθῆς τέθαπται. Τῶν δὲ σιτώνων ἀεὶ 

δΕΟΤΙΟ µ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΝΟΒΛΙΗΑ. 

Α Πλήρης. Καπηλεύεις δὲ τὰς ἀχαιρίας. 

50/1 

Οἱ μὲν στένουσι, τοὺς ὃ᾽ ἔχουσιν ἑλπίδες. 
Κοῦφον γάρ ἐστιν ἑλπὶς ἡμέρας ὄναρ. 
Τοὺς μὲν σφραγίδεις, τοὺς δ' ἀνοίγεις εὐστόχως.» 
Ἰδ Όπως ὃ ἂν, οἶμαι, χαὶ τὰ τοῦ χκαιροῦ ῥέῃ. 

Φεῦ, φεῦ, πενήτων συλλέχεις τὰς συμφορὰς, 
ἸΑλλοτρίαν χάχωσιν ἐχχαρπηύμενος, 
Ἕλλλην ἄρουραν τὸ στενὸν ποιούμενος ἶ 
Τίς ταῦτα; κάκ τίνων σύ; καὶ θαῤῥῶν πόθεν; 
80 Ὃν ἡ παροῦσα νὺξ ἴσως ἕξει νεκρὸν, 
Μέσων ἀναρπάξασα τῶν ποθουµένων. 
ἙὪς ἔστι δεινὸν, χαὶ τὰ πάντα πλονσίως 

"λλλων διδόντων, σώματ', οὐσίας, θεῷ 

Ει οἱ η) ]]{ αἰιιά, δοἱ[ο]ιαάίπος, νοἰυὲ που], 
Ηἰς Πομιἱη] δις 6επηρεγΓ Ργορομιιιί Γ6β αἱήσῃας. 
60 Ει αυἰάεπι, δὶ ΡάΓ6Η1 ΠΙθιβα» ἀἱρηϊξαίοιι υυήπεης, 
Πυδαιἱαὐἱἱ9 99968 οἱ πιοὶοδἰαθ οοπνινἰς, 
Οδ νεί ἱπιπιοάίες πηβηἰθυφ ἱΠβογοῃθ, 
Νυι Ἰιάατεπί ἱε] Νυπαυίά δἱ {η ραταπάἱς ορἱῦμο Ἱ 
Ἰηεχρίεὐϊ[ῖφ οπίπι ουρἰάἰίαφ υὐ]αᾳμθ αὐοπ]ηδηςα. 
6 59 65 ΤΙΡὶ αμίθσῃ μου Ἱία γἱοίων, ου] μ6 ΠΊΘηΦ οδί ουσυία. 
ος αυιάθιὴ πι ρονφἰάθα, ἰθίιά ουρί», αἰίαά Ἀρεγας, 

Αά αἰιυὰ οοσυραμάμω )0ἱ Ργῶβίο κπὶ οομοἱ]ίαέοτθφ θἱ Ιθη0Πο, 
Ομειικἀπιοάυιυ ΑΗ θυ1ιὲ Ηρλἀληίς ουτρογασι πλμ]δίτἰ. 

Απζυιη 60/9. Τἱηθαγυπι 6808 
10 ὙδείεῬ τεοοπάϊϊα ϱυΠί. (ςαηαΓἷα 66ΠΙΡΟΓ 
ΡΙειια (πἱσο. Αὐιιεσῖδ ἵη αυ ὔδίυ ωυπῃ ἀἰβῃοιίΌις ἱοππροτίους. 
ΑΙ ρεπιωπί, αἰ! δρεταπί (ροπιγία 66 Ι9Υ4Πάο6) : 
Ὁρ6θ 6Η] οςί Ιθνο εἱθί θοηιηίη. 
Ἠυτιοα ραπΐπι οὐδίρηας, Ραγί]τη γουσπάἰς ϱοἱογιὶ οοπε/{ἱο, 
Ἴὸ Ηαυίία, αἱ ορίηος, Γ4ἱἱ0Π6 (διηροςΐθ. 
Πει { μει! ραυρεζυπι οοἰἡμὶθ οδἱαπιιαίοδ, 
Ἐκ οἱἱογυίη πιὶφθε]ἰθ [γαοέαῖη ρογοἱρίοης, 
Εἰ ος αηρυβί]ὰ αυ Ευἱ οβοιπιαης αρτυΠ | 
Οι» Ἱία } Ουἱῦις οχ οαυδίς! [πάς ἑαμίυπι αῦςος θάμοίσο ᾖ 
δ Τυ φάειῃ ΡΓΦΦΘ6Ης πος [ΟΓ88Η ᾖαλίέαγα οδί Ιµογίυυπη, 
Ε πιος]]5 αγοἱίθηφ {9 ορίδιιδ οοπουρὶιἰν. 
Θ14Π ϱγανθ ἑβί, αιοά ΟΙ οπηπία Ιαγβθ 
ὠίεΓὶ ἀθιμί, 6ΟΙΡΟΓΑ, [αου]ίαίθς, Ώ6ο 

ὃ9 ᾿Α.].Ιότριον. Ἶες αἰίεπαΣ ΡΤΟΡΟΛΝΙΙ, οἱ]]οσὶ μέ 
οεεειάαπί εμρίάἰιαιεπι. 

61 "Απ.ίηστος. Τὰ (οἱδὶ. Εάῑἰ. ἄπλητος. 
03 Ἑιμβορούμενος. (οπβυΓ. ἱία ΥθδγδΠ υπο 

οχροπίέ : (μί γα πἰπιία νογαεἰιαίε οπιπίμπι οἱα εἰι[- 
βεεγεπί ΠιαΠ 8, κα {εφε ἵπ εοπυϊνίς φοίειί, εἰ ενἰ- 
με αρίπι υἱάείμγ, α εομυἰναίοτθ, εν αἰίο, 49 Μι]νς 
ηΜίμ, άαρεε αρροπἰ. 

ῥό Μή τι δή τῆς κτήσεως. Τια τοάαἰἰ ΒΙ]]ἱιις : Τι 
ορίδις πιμίίο μες. 

10 Τῶν δὲ σιτώνων. Αά νογὺνπῃ, Ρίεις εεππροΥ 
φγαπατίΐ, φαἱ που]ία ἡαὐεῖ ἠοιγθὰ ἰγίήεο ρίεα : 

υπήθ φεφυ]έάγ, αἰίαᾳ οδείρπαε, αἰία γεε[μάΐ», Ιιαθίία 
Υα{ἱ9Π6 ἰεπιροτίε, μὲ οαγἰµε θεπάαε. Σιτώνων, ἃ νυςυ 
σιτὼν, σιτῶνος, αῇο; [γιπιεπίατίμε, θἱνο θἱἱΛΗΙ [ογ- 
γειπι (Τἱἱεο ΡίΕΠΙΗΠΙ, ΠΟΠ α σιτώνης, [τηπιθμεί θ)ι- 
Ρίου, υἱ ποη τγθυῖο Βἱ{ις οχαηιβν/1. 

13 Οἱ μὰν στένουσι. Αἰὲ 46Ι1ΗΗΕ, Τη” ηἱ- 
πιίτυπι {απο ἰαυοιβπίοῬ, [υίάἀ. Τοὺς δ', ἵια Οοἱύ]. 
Εάό]ί. τοῖς δ'. ΑΙ ϱβε/α!, ἱπάε Ρδπμγία 96 ἰἐυβιάοδ. 

15 Κοῦφον. 8ρου ἴευε ἀἱεὶ κου ίμηι; ϱυαμάυφιῖ- 
ἀδιῃ ρου ἀἰγίυιη α8υΓ85 ϱΓανίας φοιπρος ριδιηέά). 

80 "ον ἡ. Μία [1ο χι, 20. : 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ὀιη 6 αἰίὰ ποη δἱηί, αἱ πίριῶ οὐ Γῷ (4ΠΙΘΗ 
ΑΙἰεῃα 66ΠΙΡΟΓ Πή5 δο]θιί ΡΓΟΡΟΠΘΜΘ. 
ΛΙ ὀἱμη]ιαίθιη δἱ Ρ8ΓγεπΙ πΙθης ΟΡΙΙΠΘΙΗΒ, 
Ημηοάίοιις 68566, οἱ ᾳγανἰςδ οὐ α/ἱνυς, 
Ομηοξ]ς ϱυ]ο5ο {4γε]έη8 γομµίτοπι ους, 
Νο (6 ργοβαρ]πί : η ορίῦυβ Ιπυ]ίο πίπιις. 
Οάΐοξα υΏίᾳὰθ γεβ δη] Πἱπιία οδὶ [α1166. 
Αἱ που τ]είυγ ουγμία πιοπίο ηου Ηυἱ 7 
Ουἱἀόαπι ίεηςς Ἰδίη, η ἁἆα1η 4ὖεβ, ο μ)ἀι]απι Ιον] 
ρε θηρῖς; αἰίιιά (ατα ἱεπομ Ρἱ 
ὑαρίοπί, αἱ αἱ [οπιίπαπι αἱ δίύργυπι σοἱομί. 

επεταγῖ5δ αΗΓΗ]Ώ. Οοιιάἰέαθ νοςδίο» ἰν]νν 
Ἐἱηεί5ς οἀεπύας. ΤεΗοἱ οπιρίος ρἱυγίλως 

Το οἰγοιῃι. Αί {ρβ9 νργίΐο ἱπ φ1:θ8ἱ πι [απισῃ). 
Οἱάαια ἱπεοπιίδομηί : 6ρος ἰεπεί ἑοπίΓα μ/ι0ρος. 
9ρ6β ΠΔΙΠ υγ φοιμηίυπι οοὲ Ρ6Γ/µ 4η) Ιθν6. 
Ρα γοσ]ωός ογτθα, δἱ ρασίι οἱνδνής, 
ΑΙΠΟΙΦ υἱ 5569 ΡΙυΓΊΠΙΗΠΙ αυί ρου γἱάο8. 
ΡγοΙι, Ρτο { εβευίαπι ἀειιθίίθ οςδυθ ϱΓωνος, 
Αἰίεια (808 ἱπ (υος Υογίοιι 1μαία, 
Αργύπιφμθ [λοίθηβ 4ΜΡΘΓΔΙΗ μον υ!η (πεΠη { 
Θιἱς ἐιι ἰδία, οαυίς οἱ ουίοιι ἠάεις, [μοἱ», 
Πα ΏἱίάΓΑ 416 ΠΟΧ {ΟΓΦ4Π οσί [ιο ιού 
Α οσπευρί(19 1ἱοο αγιίσυπι ἠοηίθτ 
μάίσηα Γο9 ο8ὲ, οµησίᾶ ούπι ἀρηομί Ό9οο 
ΑΙ Ηρομίσγ, οΟΙΡΟΓΗ, εἰ (υίαφ ορος, 



Παρ) οὗ τὰ πάντα, σὶ ζητεῖν ἔχειν δέον. 
β5 Ὡς ἂν λάδῃς τί; δεινὰ ὑησαυρίσματα, 

Ὄγχυν τραπέζης, καὶ στενοῦ λαιμοῦ χάριν, 
Εἰς ὃν τὰ πάντα συντρέχει φροντίσµατα, 
ὑΐδημα γαστρὸς, τὴν χόρου τ΄ ἀἁῤῥωστίαν 
(Οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ τόχοι τῆς πλησμονῆς), 
90 Οἴχους περιττοὺς, χαὶ χενοὺς τῷ πλείονι, 
Χρυσωρόφους τε, πλαξί τε στιλδοµένους, 

Παΐδας γυναικῶν εἴδεσι χοσµουµένους, 
Σχιάσματα, ψυχτῆβρας, Σχμεθύσματα, 
Συνῳδίας τε χαὶ χρότους ὀμοῤῥόθους, 
96 'Υφ) ὧν τὸ χάλλος φθείρεται τῆς εἰἱχόνος, 

Λαμπρὸν φυσᾶσθαι χαὶ µέγιστον ἓν πόλει 
'Ὑφαυχενοῦντα, χαὶ θρόνων αὐχεῖν χράτος, 

5. αβΒΕΟΟΒΗ ΤΗΕΟ,. ΟΑΕΜΠΟΝ ΗΡΡΑ 1. ΤΗΕΟΙΟΟΟΛ. 

Λ Θρόνους, φθόνου πάλαισµα χαὶ τυραννίδος. 

5604 

"Αλλος γὰρ ἄλλον οὖχ ἐᾷ φρονεῖν μέγα, 
100 Ὑπερφέρων τε χαὶ πλέον γαυρούμενος, 
"Ὥσπερ ὁράχοντος ἐπιῤῥέουσαι φωλίδες. 

Εἶἴεν ' τί λοιπὸν ἔστι σοι τῶν τιµίων, 
θρύψις γυναικῶν ἑν΄ λίθοις καὶ χρυσίῳ, 
Διαπλόχοις τε καὶ πλοχῆς ἀλλοτρίοις: 
105 Δεσμοί τεχειρῶν χαὶ ποδῶν, τερπνὸν βάοος, 
Ἐξ ὧν τὸ χάλλος οὐ καλῶς σπουδάζεται, 
Πολλοῖς ἀρέόχειν ἀῤῥένων ἀσχούμενον : 
Τί δ' ἄλλο; παῖδας εὐπόρους λιπεῖν ἴσως, 

Καὶ τῆς ἠατρῴας Όδρεως ἐπιστάτας 

410 Ἡν ἄν τι τούτων, εἰ συνήντων ἐλπίδες. 
Νῦν δ' οὐδὲ χοῦν τις οἵδεν, οἵ λυθήσεται, 

Λ. πο οπημία (ρτο[δοία µη), ἐν  θνάκσμαν ορίας θά θας 
δο Ει ηυἱά οοηξοηυατίς Ἱ πιαίος ΕΡΑΗΓΟΣ., 

Ομ15 ππέηδας, οἱ πησιδ! η μνῖς ρα μα, 
απ Ύμο ΟΠΙΠΕΦ οπου ο λοαύίπες, 
γεπιν]ς ΜΠΟΡΕΙ, αἱ δα θιαἡς ἱπήράσγοιη 
δα παπι δηἱ [σας τορ]οοπί5), 
ϱ Ώοπιος βαροτήμας, οἱ νασμας πια 
Άνευ ἱεσιο αἱ (αρ πλζαηίας, 
Ῥιογ05 [δπιποίς γης οτηα{ο8, 

δυα οκ ρητίο, 

Ὀνηργασυ]α, ναδα πε[ηᾳυταϊοτία, (οππ]εηίας ουπιροαίσπος, 
(,οποθηΗ5 δἱ ΡΙΑΗΡΗΣ 6ΟΗΣΟΜΟς, 
ὴὸ Ομ ἱοις ουρίας ριστμάο ὀἰνίπαρ Ἰπιασίμίς, 
Βρ]επήϊόσια φπἱά οἱ πιακίπππη ερίγοτο τν υγ]να, 
Οστνίοεαι (οσπάο, εἰ (Πτοπογαμ Ιπείατο ροιρδίαίδ/αν 
ΤΗτοπος, αἱ Γαοἱς σα αδα δαπί, Ἠνοεῖς οἱ ἰγταπμ]ά]ς, 
ΑΠ οπῖπα απ πον ρα υσ 5ο εΠεντ πιαμμ] σα, 
100 Ώυπι {ρ5ο 56 ο[ἴδει, οἱ μιαρίδ εαρογβίῖ, 
μοι ἠπιομ ἀτασομί5 δη ΛΙ αἰία δ4ρες Λἱία5 που μις, 

5ἱΙ Πα : αμἷὰ Ρπείστοα δή οδί ἵη ργοῖο ὃ 
ρ50 551 Ρεισίας πμ δταπα ἵπ αμγο οἱ ρεπιπεῖς 
οἱ εἶπιιί ουηησκίς, νοὶ πόπ οοηδογι{ς Ἱ 

105 Οαἱοη πιαπυμ!ῃ εἱ ρεύ σσ, ΥΠ Ροµάι5, 
Ομ4σας ριομγ]όάο ποπ ρἱσ]πο οκοσης, 
Ενας ρίαοσγε γἱγίς σε5Ηεῃς Ἡ 
Οιἱά αάλιιο ] 4η {οί ῦεγος ἀἰτίίος γεἱἰπαιοτο, 
Ει ραίοτηί ἀθίθοοτὶδ ργῷςκὶἀθρᾖ 
410 Εβαθηί ἐν αἰἰφμιά, 
Ναπόο αυἴοθω, ποαυὶ 

8ί Εχει δέον. Βτο δέον Ἱερῖι ΒΠΙ. πλέον, αἱ δἰί 
ΦΘΙΙΦΙΘ, Γέι καπό ὑπάίηπαπι εἰ ΦΤαΌΕΠΗ εδκε, επι αἲῆ 
οπµιεε οἰίαπι [πει α[ες εμας Ώεο ἄοπο ἀεπι, αναγκς 
ἰαπιεπ α Ῥία ἠπὸ {ατυπε (απ αὐσαδε, μέ εμαΠι 
Ρίτα σµαπι Παὐενῖ, πανετε εἰμάσαί, 

δὺ Δευ ὰ θησαυρίσματα. Ἰνοαν. ΠΗΙΓΟΒ ΕΠΗ ΓΟΑ., 
86 "Ογκον τραπέζης. Οπικίας ἀαρίθης πεπκας. 
δ7 Φροντίσµατα. αι, ἵπ ΠΠΑΙΠ. φορτίσματα. 

οἱ γοδροπάθγθδηί ϱΡ08. 
πογἰὲ αμἱδ (εγγαο, αρἱ ἀϊδεο]νοίυς, 

ϱ7 Ψυκτῆρας. Ταθα ροἱοσία Πια[ογα ἀ η) αλά 
αυείογ Τεβομγὶ: Ῥγαίσγοα πο ΠΗµί Ρροῦδυηί ἴοέα εο»- 
4εηκα εἰ 0µαεα. 

οὐ Ἐν πό.ει. Πα οἱ]. Μαῑε εας, ἐχ. 
993 Φρονεῖν. Ο0ἱδ]. φθονεῖν. 
101 Φω.ίδες. Οοἱβί. φολίδες, 
11 Χοῦν, εἰἴο. Νεηπίάεπι πο φμὶς ἴοσμπι μξὶ 

εοτβμς ει ἀἰκεονεπάνπι ἷ, μί Μιοτένγις αἱί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒςΙΟ. 

Τυ ρἱήν οοµίτα ρεσίοτθ ΙΠβΑΠοΟ οχροίας. 
Ὀι ουηδοη μα σίς {ρος πνοδαπγος Πια]ος, 
Μθησας οπΗδίας, ρα μπα το σα μιτῖς 
Ώγενο, ἵπ (μοῦ ο/πο5 ορ απ ους απ], 
Ὑοπίν1ς ΓΗΠΠΟΓΟΠΙ ποχΊπ, οἱ γοπα στα νο! 
(Ηυ5 παπι Μα αγίας οογρογί5 [οιμς ἠαμεί), 
Ὀοπιυ5 εβρεῦ5, ρατίό νασμα5 ΕΙ ΑΧΊΗΙΑ, 
Τοείο πι ζαπίες πγεο, οἱ (0115 Ίίοπε, 
ᾠοπιρίορήμο ρµ6γ08 Γομ/πις ΡρτοΓΒΗ5 ππούο, 
πι ρεορα ἀσμδί ποπιοτῖ8, οἳ πἰιίηπι πιο! 
ὑαπίμδή ο Ἰωίος οὐπδοµίς οµπα ραμβί μας, 
ἵπιακο οἷα αιιοῖς ἀθόνδ ρογά τί βΗ ; 
Ὀρίτανυ ἵπ ατθο παπα οι ἠάόαπε, οἱ ο) 
ΕΠοττεα, ρείμιος οἱ ήοπος 5ο ποστς, 

Π Τοπος οι ιδοι νου οἱ νὶς ἀἰπισαηί, 
Νπηφιις αἰίογ αἲίο γροῦς αι εἰ! αἰογΙπ), 
Ώιπα 5ο μδυ ἵπ απ Το, οἳ μεπιοί τα δμίς, 
δι ππαςς μἱ ἀγασομίς ηιυίπο ἵη δὔ5ε Ἰη η. 

Οµμιά ΙΒ αρ {6 πιατίπιο Τμ ροίο νῖσεί Ἱ 
Λπ [οπή άκυς ἵα ρο μι οἰαἷς 
(οπαῖς, οἱ 4µΓος να ποχίς, δἶνο ποῃᾖ 
Μπιν Ρε ππη ο ντποία, ΟΠΗ5 ΡΓΗΠΙΡΦΗΗΙΙΠ, 
Ρος αι γοπηδίας ας Ῥπο το Παπ αλούον 
Μις ρίασστο μλαδο]1ς Ργανο δίμοιις Ἡ 
Λη [ογίὸ ϱηΣ10Φ ο ντος ΓΕΠΠ(ΗΕΓΟ, 
ορμής, Ἱαχας οἱ ραισνπὶ ρναδίάος ἳ 
Πογαπα 886 αἰίά, νοῖα αἱ Ρηοθο ή /οΕ, 
ΔΙ παμό με Η ΜΟΓΙΗΙ5 οδί ος ἴουμα, 



δὲν 

006) οἵ προδήσεθ᾽ ἡ βλάδη τῆς κτήσεως. 
Σὺ μὲν πονεῖς τε μακρὰ, χἀγρυπνεῖς ἴσως, 

Νύχτας συνάπτων ἡμέραις ἓν φροντίσιν, 

145 Ὡς πλεῖον έῖναι τὸ στενὸν τῆς τέρφεως ' 
Τοχογλυφεῖς τε] χαὶ τρέφεις τόχοις τόχους, 

Ἐν δαχτύλοις τε τοὺς τόχους ἀεὶ φέρεις. 

Τάδ' οὔτε σοὶ φυλάσσετ’, οὔθ) οἷς Ἠλπισας : 
᾽Α)λ’ ἔστιν, ὧν πέρ ἐστι, χαὶ ξένων τυχόν. 

430 ᾿Ασπαστὸὺν ἣν ἄν; νῦν δ' ἴσως χαὶ δυσμενῶν, 
Οἵ σου χατηγοροῦσι χαὶ τῶν σῶν καλῶν, 
Οὓς οὔποτ) ἠξίωσας οὐδὲ χλάσµατος. 

Τούτων τυχόν τις τῶν χαχῶς πεπονθότων, 
Ὃς ἤρδεν ἀλμυρῷ σε τῷ ποτίσµατι, 
190 Οἶχόν τε τὸν σὺν, ἐν Υόοις καὶ δάχρυσιν, 

ΦΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΑ.᾽ 

Α Οὗτος τραφήσετ᾽ ἓν πήνοις ἀλλοτρίοις, 

5606 

Αλεχτρυὼν παχύς τε χαὶ βλέπων ἄνω, 

Πόλλ᾽ οὐχ ἐπαινῶν τῶν γε νῦν τυπουµένων;: 
Ὃς οὐδὲ ἄρτον, εἰ τύχοι, διαχλάσει 

450 Τῷ χληρονόμῳ σου τῶν χενῶν φαντασμµάτων. 

Πρὸς ταῦτα, εἴ τι περινοεῖς, προσλάμθανε. 
Στρέθλου, βιάξου, μηδὲν ἑλλείπῃς χαχὸν, 
Γῆς καὶ θαλάσσης ἐξερεννάσθω βάθη. 
Κέειν᾽, ὃ δη λέγουσι, χαὶ νεχρῶν τρἰχας, 

155 θύειν σαγήνῃ, προσχυνεῖν τὴν δεξιὰν, 

"Ἡ σοι τοσοῦτον χρυσἰον συνἠγαγεν. 

"Άπαντα ποιοῦ τοῦ λαθεῖν χατώτερα , 
Ἐχθροὺς, φίλους τε, συγγενεῖς, εὐεργέτας. 
Οὐδὲν διοίσει ταῦτα τῇ ἁμπώτιδι, 

Νεο 4ἱοΓδΗπι ουοπ]οηί ἱπ]ιρίο [αου]ίαίθβ. 
Τι ᾳυἱάςπι ἰαῦογας ρ]ιτίηαπι, εἲ νὶρί]ας [ογ]ίδη, 
ΝοοϊίθΒ οΟ ΙΙ] ΗΠΡ6ΠΘ ἱοῦυύς ἵη φο[[]οΙ μα ἁἰπίυις, 
415 Ρίο υἱ 1ηο]ις αἰί ἑάϊμπῃ (υαπ] γολυρίαςς 
Γι [επογαςίς, οἱ αἱ αβυγας υευτὶῖς 
Ἱπ αἱρίτί (86η8 κ. Γ68 {πα οΓ68ΟΙΕ) 66ΠΙΡΟΓ κεδἰᾳφ. 

| Ηαο αὐίοπι ηος ΕΡὶ βοΓναπέυΣ, π6ς αἱθιθ δρεγαῦας : 
δι ορυηί, αὐἱθυφ ετπ!, οἱ (οσίο οχίγιπεῖβ. 
120 Οιοἆ ααἱάεα δἱ ργαίυπι ο5φεί; 
Οἱ (ιο τορτεηοπάσι! οἱ (148 0Ρ68, 

ΠΑΠΙ κά 1808 [οτίε ρενεπἰεηί Ιοδίο», 

01108 πηᾳΙα!η ἀἱρᾳηαίας ϱ6 ραρἱς {Γυδιυ]ο. 
Ἡογιπι Γογίθ α[ίᾳυ]ς, αἱ 4 {6 Πια]ο ναδἰἱ απ, 
μἱ ἱγπὶραίαί δ8|8ο ἰ9 Ρροουἱο, 
125 Ει ἀοιηύπῃ δη, ἵπ Πειίθις οἱ Ιαουγηπίς, 
Πιο νεδοεέιγ Ροπ]φ αἱἱθπο Ια0ογε ρατεῖς, 
(αμφαιε ρἱηρυίς οἱ βρεοείαη6 θΗ5ιΙίΠΙ, 
ΡΙυγῖπιᾶ ΠΟΠ ΡΓΟΒΔΠ8, αι πυῃο ἀθείρηφς; 
Οἱ [οσίθ πο αιἰάειη (Γυδίαπι ραπἱς (Γαπροί | 
150 Εἰ 4«υοπι βηρίθ Ἰαγθύθτη Ιηληἱθυς οομβ/ἡ1ἱδ. 
Λά Ίῶς, ἱ φαἱά οοβίέα5, ἀοηιίτο. 

Έοταυογς, νίτῃ αἀλίρο, πἰ 1 ἱπέαοίυπι γεἱίπφιθ πικ!!, 
Τεντ οἳ πιαγὶφ ρειςογιίατο ργοζυπάἰίαίφ. 
Μας, υἱ αἱυηί, οἱ πορίυογµΠι οδρί]ο8, 
405 Ες τοί βαογἱβοίάπι, α4ΟΓΑ ἀθχίθγαπι, 
Ου 0) (απίαπ αατὶ ο0Ρρἰ8ἳη οοππραγαγ]ε, 
Οιπηία Παῦθμάὶ ἀεριάεγίο ροδίρυπας, 
Ιυ1Π1ἱ008, ΠΙἱΟ08, οΟΡΠΑΙΟΒ, ὑεπ6 ΠπθΓ{08. 
ΝΙΕΙ{ ος ἀϊβογυπί αὐ Εωγίρο, 

119 Τῆς κτήσεως. Τα Οοἱβ]. ἵη θἁϊι. ἀθθεί τῆς. 
417 Τόκους. (οἱκι. πο, 
449 141) ἔστιν ὧν πὲρ ἐστι. 

ορη]θοίγα θιπεπάανθγλί. 
420 ᾽Ασπαστὸν ᾗν ἄν. Ιάφμε ορίαπάωπι 655εἰ; 

ἨΜΠε απ[εηι [ογίε αά ἔρεος Πιοσίε». 
12] Παχύς τε. Ο0ἱδ]. πλατύς τε. 
4326 Τυπουµέγω»ν. 014 πµπο ἀεείσπαε, νο] οἑα(ΐα. 

Ργαεἰρὶε, ΒΙΙΙ. : Οι πάπο εομ(ρὶε. Ἱευν.: Οι πωπο 
επί. 

ἵια Οοἱς]. ΒΠἱμς οχ 

150 Τῶν κενῶν φαντασμάτων. (µ6πι θαπα «ῥο 
ἀμείμα, ΓαδΙ(ΜΥΗΠΙ εϱε Λαγεάεπι ερεταθαί ἀνος, ἵμα - 
αμήν ἀιπίακαί ἱπιαφιαίίοπμπι ἠατεάεπι υοεαί (7ε- 
ογίμ. 

. 451 Προσλάμδανε. Ιπεκρεγ αά]μπρε. 
155 Προσχυνεῖν. (οἱ6ὶ. προσχυνε:. Υϊἱά6 81ρία, 

οχίπι. νι, Ώε εοπιραγαίἰοπε υἱίαγ]α, νοῖῬ. 66 
459 Διοίσει. Τα Οοἱβ]. ΕάΙ1. διοίσοι. Μος, τῇ ἁμ- 

πύτιδι, αὐ Φείκ πιατἰε Υεείρτοεο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΣΟΙΟ. 

Νεο 4ἨοηΏα!η ἱέωτῷ οἷηί ορος ἰπάεπῃ Ιπρτοῦς. 
..οηρβος ἰαογεδία ααἱάεπι {0Γ841 οαρίθ, 
γἱρίίαφφιιθ ογί6 αηχἰα8 Πποοῖι εἳ ἀἱΠ, 

ιδίο αἱ γο]πρίας δὲ πιπος, αὔληι ἰδάία. 
Τι (δηογαΓίς, [έποΓα υδυγῖς 1ἱἱ9, . 
.Ὀβἰιίφηυο 6επ]ρεΓ {εΠεΓΙΠι ΦΙΠΙΠΙΑΠΙ ϱεΓΙ9 : 
ΑΙ βία θεέναδ. Ἰὸς Ευἱ, πεο αμεῖ5 ρυίᾶς : 
γεγυιν αἰλιιδηδ!η } Γογδἱίαηης εχἰγαηοίθᾖ 
Βρηο γοῦ Ιαςογεί; ργατίθις αὲ {ογιο λοβυμφ, 
Οἱ ἵεφυθ οτρυη!, δἳ έΗ1η Ἰάχυη δἰπια], 
Ὡἱμπαίις 68 φ11ος Γγιιδέυ]ο πυπη μη αμίεο. 
Ηογιυπι αἰἰᾳμίς, αὖς {ο Ἰα9119 δρίης, 
ὦαίδο ἰγεὶσαῦαί Ρροει/ο αυ {ο, 4ο Ε1άπη 
Όνπιυπι, ολἱεηἰο» Ποιιπ!η οΠιπάςις ϱἱοῦον, 

Ὦ ΦιάοΓθ ΡαΓίἱ9 νἰγοῖ 31ἱ9πΟ Ὀοπίς : 
Ριηρυΐβᾳιιθ ρα]19, δἱ οπρυΐ δυ/βυΠῃ {6γ6η9, 
Ρογηιιι]ίᾶ 050 πυπο δου1ρίς, Πα ιάᾳ αρ Ηδ!η ΡγΟῦΒΠΕ : 
Οἱ (ουίο ραπίςθ πο ιἠάθιῃ Ἀυὶο [Γυδίνη ὁαὓ):, 
«11όΠ1 πιουίο ΥΠ θπᾳὶς Πφγούθιη Ου]. 

Αά ἰβία, εἳ αυἱά οορ!ί18, {1116 Ἱπδυρευ. 
Τογθγυ, γί αἀπίνο, η] ηιαἰί πέπλο δἱηὸ : 
Τοιγῷ Ρργο[ιπάἀοθ δχοιιίὸ ὐ Π)8Γἱ8 ΒἱΠΙΦ. 
γαι πιοτγιμογυῃ ἆθδεςα, μἱ ἀἰσιιηίέ, «011486 5: 
Βειὶ βαογώπ] {8ο, ἀεχίγηπι αἄογα, αὐ εἱρὶ 
Ταπίήπι αιτὶ, ΡΕ! 6 οορίαµι ἐδηίδηι αυ]. 
Ροείροηε {ιογἱθ οπηπία, ργορίηφμο8 {106, 
Ηοςίες, 811608, 46α 19 (θ πηπθΓ]έο8 99/9. 
Οπ)ηΙΠο ηἰλή! Ίιας ἀῑποτουί αἱ Ειπὶρίς, 
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110 Ἡ καὶ Χαρύδδει τῇ ῥοφούσῃ τοὺς στόλους. 

Μιχρόν τι καὶ ὁ πλοῦτος ἐχθλυσθήσεται, 

ὝὭσπερ κχόρου τις φόρτος εἰς ἄνω ῥνείς. 

Μικρὺν μενῶ τι, χαὶ προσέρχεθ᾽ ἡ δίκη, 
Κρεῖσσον μὲν, εἰ νῦν, εἰ δὲ µή Υ’, εἰς ὕστερον. 

146 Καλῶς πένεσθαι χρεΐσσον, ἢ πλουτεῖν καχῶς, 
Ταπεινὸν εἶναι μᾶλλον , ἡ φυσώμενον, 
Εὐεξίαν δοχοῦντα τὴν ἀῤῥωστίαν. 
Ἡ πἀντ᾽ ἔδει σοι χρυσὺν, ὡς Μίδᾳ ποτὲ 
Φασὶ, γενέσθαι, ὡς τὰ Μίδου καὶ πάθοις, 

450 "Ἔχων δίχαιον λιμὸν ἐξ εὐχῆς καχῆς. 
Διφάς τίς ἐστι τῶν ἐχιδναίων γενῶν, 

Τούτων, ὅσ᾽ ἡ ἔρημος Αἰγύπτου φέρει. 
Ταύτης τὸ τύμμα οἷον, ἡ χλῆσις λέχει. 

508 

Α Τὸ θηρίον γὰρ τοῦ πάθους ἐπώνυμον. 
455 Πίνων διόλλυθ᾽, ὃς τὸν ἰὸν ἕσπασεν ' 

Εὐρών τι ῥεῖθρον, χανδὸν ἐμπεσὼν ὅλος, 
ἝἜως τὸν εἴσω φόρτον ἐκρήξῃ πότῳ. 
Ὁμοῦ δὲ τὸ ζᾖν καὶ τὸ δίψος ἐσχέθη. 
Οὐκ οἶσθα τοῦτο, φίλτατ’, οὐδ' ἀχήχοας, 

4600 Ὡς ἄρτον ὗσεν οὐρανὸὺς λαῷ ποτε, 
Περῶντι τὴν ἔρημον εἰχὸς ἄτροφον, 
Δῶρον δαψιλὲς , ὡς θεοῦ, χαὶ ἄφθονον ; 

λλ) οὖν ἔχειτο τοῖς ἀμέτροις χαὶ δίχη. 
Ἔπωζεν εὐθὺς τὸ πλέον ' µέτρον γὰρ Ἶν 
105 Ἡ γρεία τοῦ δωρήματος. Τοῦτ᾽ οὖν ἀεὶ 
Πάσχειν ἔχαστον τῶν ἀδίχων ἕἔνδιχον, 

Ψοφεῖν ποθοῦντας , ἡ συνόζειν οἷς χαχῶς 

1140 Αι α (να γ τν απ πΏδογὴδί (λασος, 
5525558 Που! Παρ εξί μἱ 0µ05 ἰδίας ϱΥΟΠΙΠ5, 
ὁ τομ οπού θα ειδ1ς ΟΠΗΣ ΒΗ ΤΣΗ Πα ἰίαης. 
Ρα] ἐχδρεσίαὴο, οἱ αὐνοπίει γίπάεν δή]. 
Ευ α» απἱάεμι, οἱ ἵπ Ίνας γα» δἷα αμίσῃι, ἵπ αἰίογα. 
145 ΗΠοπθείς Ρα ρΡοζΟΠΙ 6586 Ργοδίαί, αααΠα Ἰηα]ο ον απ Ία νο, 
Πω σι ο. κ6 Πιο 5 ὁδί, µαπα αροτγυία μῆαίπι, 
Οἱ το ἵπιερνα γειάίμο πο Ιποτυαπι. 
Ορογιευαῖ με οπιπία ΗΡή ατα Ποτῖ, αποά Μάο οἶῖηι 
(οπμίςεὺ [οτυηί, πἱ οπή σπι πο Μας, Πετροι]απίς, 
50 Αα αὔογαμς [απιο οὗ πιρροῦσι γοίυτη. 
Ώ]ρεις εδἰ φυο απ γροΓαγΙΠΙ ϱεμς, 
Εκ 5, 145 [οί 5ο) 4 ΡΟ. 
Ππ]ας Ἰσίς (α115 δέ, ΠΟΙπεη ἠδοἱαγαί. 
Ληπιι σΗ εκ ΙΜΙΟΓΡΟς ΠΟΠ ΑΓΙ, ΠΟΠΙΣΠ οΟΠΡΒΟΟΠΙΜΠΙ ο8ί. 
15ο Ες ρε, φΙδηηῖς η]. γοπἩ ΙΙ Ἰααδίί 
οἱ νομοί Ππομ μ1, πάς ῥγυδί οἱμ5, 
Οπής ΓΠόΤΗΠΙΗ ρυπύ 5 Ρο ἀἰδτωηραί. 
ια οἰπια] ου για θλ{5 οχι μτ, 
Νο ποβιί Ἰνου, απιο]βδίηνο, πθς αμ ἰδιὶ αφιαπάο, 

160 Όι Ῥαποιη ρ οσΊμπι ρορυἱο οτι 
Πιογ [αοἰεί ρος ἀεδογίαι, οἱ Ρας οδί, ους 61ΓΕΗδ, 
Γαγράπι ΠΙΙΠΗΕ, µροίο Ὠοι. οἱ δίην ην τα” 
ἨΡγυμίαΜΙΕΙ ιο ῥγοροδία οσα αγ]άἰοτί ιδ Ρώμα, 
Ευιευαί ἸἨίσο, απο μηίαιη οτί: πο θΗΊΗι 
05 Μιποτῖς οναί Πποοσδφίίας, Που Παλο δημο 
(οπιίήρογο ο 0οι Ἰπ]ηδίο η πσπι ο58οἱ, 
Όι ναί οτερατεηὶ ἀεδίάσταμίσα, νο αμα! [οιργοπί σαπι 18 αὐ πηαἱθ 

141 Ἐκόλνυσθήσεται. Ἱμ Οοἱθ]. Αἰ]μά]ί αἆ ἰφεμά 154 ἘΕπώνυμον. Ε]νεάεπι ποπιἰπἰς ας ΠΙΟΤΘΗ9. 
ἆοῦ χκΣχ, 15: Πἰνιίαα, ζµας ἀενογαυίί, εΌοπιεί; οἳ 157 Εκρήξῃ. Πα (οἱβ]. Εάῑί. ἐχρήδει. 
Ῥτου. ΧΣΗΙ, δ, (4δο8, µοε εοπιθάεγαε, ευοπιεε. Εάἱε. 462 Δῶρον. Ὀθορί ἢιὶς νδςδυς ἵη 6οἱ»]., που ἰπίος- 
ιο Ρτεἰαίυς οδί Βί]]υς. --- ῥαρῤῥονίιωυς, οἱ Παἱἰοἱς ἀἱδ- 

144 Εἰ νῦν. δἱ ηνπο, εἰν πεῖπκε η Ρροε(ίεγκιν. ἠηχίπιιιδ. (Οκ λυ.) 
445 Καῶς πένεσθαι. 198 [9Γ9 ἑωΐρα ο.Γα1. ΣΧΣΙΗΙ, 101 Ψοφεῖν ποθοῦντας. Ὑεὶ. ἀεεάεγῖίς εἴγερο- 

γ. 1415. γε!ί. Τά. Συνόζειν. Τια (οἱ. Εάῑἰ. συνόξειν. 

ΜΕΤΒΙΟΛ ΤΕΒΟΙΟ. 

Λυι α Ονανγράς γαλλόα, ας «ἶαδεος νογα!. 
Ἠγενἱ [μμ γα νι ο8ἳ αἱ γοπιας ἰδίας ορας, 
ο τσα γομἰσῖς βαγοῖπα ηὶ δοἱσί νου, 
γομίητα νίηεκ ογ]π πι νἷς οι υεονῖ, 
Λα Ες, η πο ο5δεί πιο, αΙ ἵπ ροδιδγιή. 
Ῥααρογ1εΠὶ Ἰνομεδίαπα ΗιαΙΟ 01411 ΡΓάγα5 ορυ5, 

Β Πίο παπα ποτ], (δι ρα πί, Πόπ]εη ἀθάίε. 
Ρεγὶῖ ροπής, απιδα 15 Ίνας σεις Ευἱ:, 
Αηπῖς ορΘΓΙΙ5, Το: ΤΠ 618 ΓΗΟΠΒ, 
Οσο αἰμίο (αγρίά 5 ροια οτθρεῖ. 
πια οπή επίς γα δις οσοι δ]1». 
ΝΗΠΗΜΑΠΙΠΟ απ ααπες νουί Ἠσο, 18ο, ἐμλθ, 

Λιηυς μμ] εδδό, αμα ΙΜΙΠΕΗΝ {[αρί τα γ], 
Ῥτο βαηΙἰαίο δρυ ης μονη πίρρτα. 
ΕΌι πας, η ΑΗΤΜΙΗ δῖο ΗΡΙ νοή οπιπ]ᾶ 
54Π6 ἠνορμαί» αγ ΕΠ ρΠᾶ αἱ [υτοί, 
Ππδίαι ολο Πό Ρτοῦο οκ νοῖιο [ΑΠΙΟΠΙ. 
[δι νιρογα η απορία ορθά ΡεΠΙΒ, 
μας ο μάο Ριναν]α οοΗρίτος αἱ1τ. 
Λό νυ]πς οἶπς η μαία 8ἳί, ΠΟΠ ἀοοεί, 

Εὔδηπι ε556 ἠποπάσΙ ος Ῥαηθι αρηιίηί, 
Ὀεδυτία αμοά ρου εἶσσα σπτροαί νίαπι, 
Γ.αγηπι α Όευν εαγεΝ» εἰ ὑπυίάία ἀαίαηι ὃ 
ΛΙ οὐπδΗ ία Ρώμα οηί ορίάΐς μ]πιῖς; 
Οποί ρίας, οἰεῦαί πες, Ἁππι ππετ]5 
Μοάνς πευσξε]5 ογα{, 4 εγμό ραιἱ 
Πομήπος Ἰπίαπος ο ἡσοί Πηδίπι [ουοξ, 
Όι γεὶ ογοραερΠῖ, ορίθα5 απί οµπα Ροδδἰιιθ 



00 

Ἔχουσιν. Οὕτως ἂν µόνως ἦσαν σχετὀἰ. 
Τί δ) οὐ τὸ σῶμα τοῖς θέλουσιν ἑνδίδως ; 

470 Τί δ οὐχὶ χαὶ λῄσταρχον ἀσπάζῃ βίον, 
Τοιχωρυχεῖς τε χαὶ διοχλίζεις τάφους, 
Εἴ σοι τὸ πλουτεῖν καὶ µόνον σπουδάζεται, 
Τοῦ πῶς δ', ὅθεν τε, μηδὲ .εἷς ὅλως λόγος: 
Κάλλους μὲν εἶναι µέτρον, εἶναι δ' ὄψεως, 
1 1ὅ Δρόμου, σθένους τε καὶ μελῶν, καὶ ἁλμάτων, 

Λόγων τε, µόχθων τ᾽' ἔργον οὐχ ἁρπάγματος ' 
Κτήσει δὲ μηδὲν µέτρον ' ἀλλ᾽ ἔχειν ξένον 
Τὰ τοῦ χαµόντος καὶ καλῶς χεχτηµένου, 
Ἡ καὶ πατρῷον χλῆρον εὖ δεδεγµένου ' 

ΘΚΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΒΛΙ/ΗΛ. | 

Α 180 Καὶ τοῦτ ἐς μικρὰν ἔστιν οἷς βίου πνοὴν, 

δ)ὺ 

Τὸν οὐδ' ἔχοντα γνῶσιν ὧν χἐχτητ᾽ ἴσως. 
Μὴ σοὶ µόνῳ δοθἠσετ᾽ ἡ οἰχουμένη; 
Κὰν ταῦτα δῶμεν, οὔτι χαὶ λειφθήσεται; 

Τί οὖν δράσεις; σὺ σπουδάσεις χαὶ ταῦτ᾽ ἔχειν ; 
48ὺ Αεὶ µογήσεις, τῷ λείποντι γὰρ πένης. 
Αλλὰ σχεθήσῃ; τοῦτο καὶ νῦν δοξάτω. 
Τῶν σῶν ἔχεις ὄνησιν ’ εἰ δ' ἄμετρος εἶ, 
Ἰὸν τόδ᾽ ἴσθι προστιθεὶς οἷς νῦν ἔχεις, | 

Καὶ φλὸξ ἀχάνθαις, ὃ προσέρχεται χαχῶς, 

490 Οἷς δ᾽ ἂν προσέλθη, ταῦτα χαὶ συνόλλνταε. 

Ὡς οὗ µαραίνει δίφαν ἐξ ἄλμης ποτὸν, 

Ρορβρἱάρηι. Ρίο ἁμπιαχαί ρο8δεηί οοπηρερεἰ. 
θἱἀρί βυἱεσῃ οουριῖ5 έυπῃ ου] γίβ ρεγιη]εὶςἹ 
4Τὺ Ουἱάπὶ οἱ Ιαίγτοηυπι απιρ]οοίοτῖ γἰνοηπάἰ ρεπις Ἰ 
ΟΘιἡηἱ πάγο οΏοάίς, οἳ (μπιυίος ἀῑγὶρίς, 
οἱ {μι {η ἰά υπυπι, υἱ ἀἱγος 848, Ιπουπιυίς, 
Ουἱυυς πιοὰίθ, οἱ υπάο αοφἱγας 0Ρ68, ΠΙΠΙ{ ϱΓ8ης Ἱ 
Ρο] ιά Πὶ φίαέαἰέυσ πιοάυς, οἱ νἱοι], 
415 Εἰ ευγθίους, οἱ τουοΓ!, οἱ οδη1]οηἱς, δί ο]ογοὶβ, 
Εἰ βογπιοπίθυς, οἱ Ιαῦογίοιθ; που νἱοἱθηίῖα ορι6 οβ!. 
Βἱν{ήαγπῃ αυίθηι πυ{19 οϱί πιο: Υθειιη Ἰαῦεί οχίγαπουθ 
Καρι]ίαιςς οἶυς αιἱ ἀεβιάαν]ί, εἰ ΙοηΏθδίθ θὰ5 οοιπραγαγίε, 
ρα οσο Αυῖ οἰίλπι ραἳίθΓΠΑΠΙ Ἠοργθάἰίαίεπι, αυάπι Ιοβίτηθ αοεθρἰέ 
180 Αίηιο ης (ρ]έσ αά οχίρυυσι νο ἴθιηρυς, 
Ομἱ πεφυἱάθηι {ο{β8Ώ ποτὶέ Ώ0β4 αυ ροβδἰἀθι. 
Νυησαἷά Εδἱ ”πυς ἀαδίένγ οτρῖς ἳ 
οθά υἱ Ἰ]υπι ἀθιΙθ, 4ΏΠοῦ αἰῑαυ]ά γοἰἰπαυσίέας Ἱ 
Οωά ἱᾳίέιτ [αοἱθς 3 ίαΠο θδἱαρθς {ιά οἴία αοιἱγθτθ Ἱ 

455 ΡΕΠΙΡΟΓ ἱαυοταί», οὗ 1ά αυ0ά γδδίαί, Ρ9µΡεΓ. 
Λη ἰαπάεπι 8 υἱ πιοάαπῃ διαίυες) αυἷη Ἰά Ί8ι πυπο Εδὶ Ἰαοἱδπάυπ ἀθοδι μἰίο } 
Εασυ]έθίισ ΜιΑΓ Ἠαἱος (Γἱἐοηθαη ; δί δὐἱδίη ἱηδααὈἱ1ἱ9 68, 
γεηδημη δοῖίο {6 αὐάοτο ἰδ η οοἱἀ6ς, 
Ει Ἱπείαγ (απηπις δρίηας οογεἱρἰοηί!ς ο8ί ααἱάφυἱἀ ἀοθθάἰί Ἰη]υβίο, 
190 Ει φυἱυυς αἀπιογθίωτ, Άο αἰπυ! αὈδυπυπίυς, 
Οιεπιβἀιηοά μπα ΠΟΠ οχκθιησαυιέ οἰθέπι βαἱδα Ροἱ]ο, 

109 Οὑ τὸ σῶμα, εἷο. Βἰ]ἰίαν Ώ9ο Ρος αοι]θαίαηι 
ἱεομίαιη ἀῑοία α (αγορυς]ο οὐθογυναί. 

110 Οὐχὶ καὶ ἁῄσταρχοκ. Πσπο γεγδυπ Βινς 
πρη τοάἑἰά(ε, ηθς αθιν. -- δυρρἰογίπιιιθ, δἱ Παἱἰοἱθ 
Φδμαηιιδ. (Ολ αυ.) 
ο "Οως «Ίόγος. Ὠοὶθ]. ὅλος, ππίία γαίοπε 
ία. 

476 Μόχθων τσ’. ἴια Οοἱδί., φμ89 γοχ ἱπίειργεία- 
εοποδεραν αγ αῦ μἱβαυας δη μέσ, ἔργον οὐχ ἁρπά- 
γµατος, ΟΠ ορια οί υἱο[επεία, ὶὰ εδῖ, ἰά [ί 9ροπ!ο, 

44µε µία οἱ; οἰᾳμίάθπι ἀε[αιἰσαιίο ε[λεῖέ, μὲ [ης 
τεὺι ΠΟ ΜΠΕ ἐΡοπαπις. ΕάΙἰ. µόχθον. --- Ὁπάε εοη- 
ΙΓὰ 6θηδΙΗΙΝ η οἱ οοπίΓὰ πιθίγυπῃ γογίογαί Βἰυς: 
ΨεΓδίεφμε, ἰαδοΥ δεί φμἰάεπε, ΠΟ οἱε Γαρας. 00516- 
οἵμΏ φυος υἱγυησυθ νθεδπα Πα[οἱς ἀἰδηχίπιις. 
(μι ευ.) 

180 Τους) ἐς μικρά». Ιί4 αἱ. ΕάῑΙι. τοῦτο µιχράν. 
--- δίο Εομευἱοἑηὶ, ααἲ, υἱ ρδιιδμὶ [ανθδαΠί, Η6ἱ1ο 
Ρτουδυς πουεί, υἱ ευ ρεῖ μααηἱἑορίατη οςὲ (ΟΛ λυ.) 

18” Κὰν ταῦτα δῶμε». Ῥυρεςὶοςὶ γθγει οἶχου» 
µένη 10 ἱη ο. ΡΓο ἰοἱο ἔωγγαγυπι ογ06 αοεί- 
Ρἰεπά» οδὲ (α[ίοφαἱ η! αοφυἱγθπά μη δµρογεθθοί }, 
φο4 ἀυπιαχαῖ ῥτο 119 ἰδγγ ραϱ{υυν συ αὐ ποπηη- 
νυβ ἱπεοίσπιίνγ. Βες.. 

184 Τί οὖν δράσεις. ἵια Οοἱδὶ. Εάῑι. τί γοῦν, οἰο. 
--δίο οοἑγοχδοτυπί Βεπο{ἱομή, [ἱοεί οὐ ἱέογμπι 1θοξίο 
πιθίγο πιδρίφ [Ἀνθαί., (ΟλΛ.Ελυ.) 

186 Τῷ «ἀείποντι Ἶίὰ [εγο δΙΡΓΑ ος ΠΙ. ΥΙΗΙ, Υ6Ι8. 
85. | 

188 ἉἈχάνθαις, ὅ. Ἱία (Οοἱδὶ. ΕάΙῑι. ἀπάνθ), Π)6η- 
ἆθβο : αὐοά ππεπάμιη οογΓίρεΓθ {επίαν]ί Βίας, 5ὲἆ 
ἑμαδίτα : ηὶδϊ ηυοά οὐθοτναί γαςίθ, ἁἰγίίίαφ {η {θ. 
αΙΙΌυΑΦ οΟΙ1ΡΑΓΑί4Α, ἱηδίας πι οογπρἰεηι!» οἱ 
9Ώδυμιθμέίς φἱάᾳυἱἆ αἀιποτοίυγ, δἰἶδπη ποηθοί]ο γὰ- 
Ηουίδιι αιικἰήφ ορίδις Ρογμἱοἶθυι ἀΠειτὸ. 

19: Προσέλθῃ. ὡοἱκι. δἱ Ὑαί. συνέλθοι. 
191 Ἐξ ἅλμης. ΠΗαιοίμ5 ὁ Ιπατὶ Ροί9. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ραγιῖς οἸετοπί. Όηιιπι 1ά 1ος θἱδίοτει. 
Οἱ ἐρ86 οοτρυς οὐ]ἱοῖς ουἱν]δ 11Η) Ἱ 
ϱ1 αἱ ἰαίγοπµπι αε[ἰφὶο υἰία επ» ὁ 
Βεριίογα αἱ ἐυ ἀῑεὶρίς, ἰθοία οβοάῖς Ἱ 
ΟΡίυιις θιγασιιάἰφ ἰᾳιιάθιη οπ]ῖπο δἰμάςβ, 
Νους υηάθ οὐΡὰΠ8, η6ς αἱθβ ΡΓΟΓΒΙΦ πιο(]ς. 
“Ἔικετο ἀθοοςῖ, ν]δεῖ, αἴηαε τυυοςὶ 
Μυόυωπι, οὐοτοίς, οαμἱ]οηίδ, οιιγείυς, 
Ψεγδίε, ἰαδογί; ποπ υριµ:ε υἱο[επιία. 
Αἱ ποη πιοάυβ οΡυῃ) οοί υἱ15, ηἱ5 δεἆ οχίογιι6 
Εγιῖς, ἰαῦογο ραγία ϱ 138 αμ Γηβτίπιο 
Τεηεὺαί, αὐί αυ ἱίαυδγαί πιοτῖοιιδ ραίσ;. 

Β Ιὴ (Γυ]ίαΣ, ἵπφσασι, Ρ8ἱΙΟΙἱΟ8 β.05ϱ9 αά ἀῑθφ, 
Οµἱ [ογίθ πθο αμ: ροββἰἀεί πογίέ οµα. 
Οτυίφπε ἀαϊιασ τοῖς ἐς οἱἱ Η0ἱ Ἱ 
Όι ἁἆοπιυς ἱρδυπῃ, ποηηίΡ]] γοςδίαί ίαηπεη. 
Ου] «υρο {αοἱθος } αἀάοτο Ἰῶς βδίαρες 4υοᾳ16, 

ΘΙΙΡΘΓ Ι4Ώ0Γ4ΗΩ8, ραιροῖ οὗ γοδίαΠ!ἰα ᾖ 
Οομ/0εΡὶς αἱ {ο 3 αμἱη Ἰάέπι ημηο ]9Π1 ρἱαςθί ἳ 
Ετσι ἱΠογΗΠ] {ο 1ηναῖ. Νθδοίβ πιοάΙῖπη Τ 
ΟΡρίῦιΦ νεπεπασι, 4148 μαῦςς, αάάἰθ ΠΙΙΕΕ, 
Ἰηδίαγ(ιε {Π1πι εδὲ αυἱἀᾳυἷά ἡ]αςίο αἀγεριί. 
Οιιοήέμπαιιο ἰαηρίε, ὶά βέαί]πι οἱπε] ἱηέθγίί, 
Όὲ υη 4 δαἱςα {ο νέαπα ἐναμά (μραί δε, 



δΤι ὃ, σπΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΑΒΗΙΝΟΝ ΠΩΡΕΑ 1. ΤΗΕΟΙΟΟΩΙΟΔ. 

ΛΑ Τοῖς δυσπλοοῦσιε, πυρσὺς ἢ λιµῃην φανεὶς, υὐδ' ὄψις ἐμμένουσα τῷ ποθουμένῳ 
Τὸ φίλτρον, ἀλλὰ διπλασίως ἑξάπτεται " 
Οὕτω τὸ ληφβὲν τοῖς ἁπλήστοις φάρμακον, 

95 ᾿λεὶ χαθίστατ’ εἰς ὄρεξιν πλειόνων. 

Γνώµην ἔδωκ᾽ ἂν τοῖς ἀπραγμονεστέροις, 
Ἡ τοῖς πένησι, συµφέρειν τι τοῖς καχοῖς, 
Ὡς θηρσὶ βρῶσων, ἢ χοὰς τοῖς δαίµοσιν, 
λς προσφέρουσιν οἵ γε δεισιδαΐµονες, 

Φ/) Εἰ, τοῦτ' ἑχόντων, Πρεμεῖν ἐμέλλομεν, 
ΤΩδ' ἄν τι καὶ πένητας οἷόν τ' ἣν ἔχειν, 
᾽λεὶ τρέµοντας τῶν κακῶν καὶ τὰς σκιάς. 
Νῦν δ) οἶδα πάντων φάρμακον, πλὴν τῶν καγῶών" 
Λιμοῦ δίαιτα, πλησμονῆς τὸ ἐνδεὲς, 
805 "Ὕδρωπος ἡ κένωσις, ὀφθαλμοῦ σκότος, 

Πένθους λογισμὸς ἢ φίλος, λύπης χρόνος" 

Κόποις, ἄλειμμα” τοῖς πονηροῖς δ' οὐδὲ ἓν, 

Πλὴν τοῦ Θεοῦ τε καὶ δίκης καὶ τραυμάτων" 
210 ἸΑλλ' οὐδὲ ταύτης αἰσθάνονῦ οἳ δυσσεδεῖς, 
Ἡ πλησµονὴ γὰρ καὶ δίκης καταρρηνεῖ. 
Ἰόφῳ καλύπτει τὰς Φφρένας ὁ συνεργἆτης, 
λαλκοηί τὸ νῶτον, ὡς ἀνήλατος σαφῶς, 
”Άχμων σιδήρῳ, τῇ κακώσει Ὑίνεται. 
9/5 Πρὸς τὰ παραδείγµατ' εὐθέως ἀνατρέχει. 

Τί τοῦτο, Χριστέ; πῶς δέδωκας τοῖς καχοῖς 

Τὰ τῶν ἀρίστων ἔστιν ὧν προσκρούσματα, 
Ὡς ἄν τιν εὑρίσκουσι τοῦ τρόπου φυγήν; 
Καλὺν μὲν οὐβεὶς, καὶ πλέον, λογίζεται, 

330 Κακὺὸν δὲ, καὶ μικρόν τι, γίνετα: πίναξ 

Τοῖς ἀφρονεστέροις τε καὶ κακωτέροις. 

Νου ἄδποσις ἠοῆχις ἵπ γοη ἀρθί σαι 
ΑΠΙΟΓΕΙΗ, 564 ἠμρίο ππαμῖς ἀοσθηάης, 
δίο μιπρίαπὶ 0 Ποιος Πηπδαταβίσις πποιἠσαηνοβί η, 
195 ΒοπΙΡοΓ οχοαί πά αρροιήομοια Ρα γίη, 
ιὰ οοηςί! άαγεπα νομος 15, αἱ ἑκαπηαίίοτοα να επί, 
Λπι ἱπορίνας, ἆατο απ δρίαπι ἱππρτουίς, 
Όι [στίς οβσαπι οἱ απίπα ἀσποπίρις, 
θα) οσγαπί δπρειδ[ος, 
200 οἱ (αἱ ππιποτο ἐγαπηΗἠαϊῖσπα «οπβδσμ! 686ΦΠΙΗ5, 
ιό Περὶ Ροίοβί, ιτ 1ρ8ἱ δἰίαπι αἰἰφμίά ρα"ρεῦος Ἰαογοπί, 
αυ επιρος το[ογπάαπ νεἰ Ίρρας πρτοῦογήπ πιῦγας., 
πο απίσηι 5οἶο αἲ οπιπῖα 6586 γοποδία, ροπής αἱ ἱπηριοῦος, 

Εαπις τοππείαπα οεί οἴις ο περ]ειίοηπίς, ἰοία 7 
Φ0ὸ Αηυα Πμορομιίς, οΥγασουαίος οσο], οπβο 
Ισια8, τα Ι0 νοί απο; ἀοίοτίς, δρα: 
Τοιπρεείαίς ποιας, [αν απἰ Πας οομεροσΙτη : 
ποπίθς, υποίος Ἱπιργουίς απίεπι ΠΙΙΙΗΗ, 
Ῥήπίες Βειιπὶ οἱ ρπάπι, εἰ ρίαρας: 
914) Ίπια ποπυἰάεπι ΡΗαΗΙ θοη πηί ἱπιρτουί, 
Ειοπίπι δα μἱείας ἵβραπι 4πσσις ϱΒΠΑΠΙ οομίθημ. 
(απ ἱρίπεπα ο πΠΦ{ί πιομΗ υς λος Ἱπρτομογαπα ΟΟΟΡΟΓΑΙΟΝ, 
Ανπεμια τος ἀοήδπα, αἱ πάση ας ΡΟ δὴ, 
ου Ίπους [δύτος οπιο αομ]οπί αἱ. 
315 Διά εκεπιρία ΡΓΟΠΝΗΦ ο ΕΓΗΗΙ, 
Ομ] Ίνοα, ο Οληεἰνία, φποπιούο οοπρεεαϊι! Ἱπργουί 
5ος] ΡγαςιηἰθίπΟΓΙΑ 4ο γυ ΙΟ ΛΙΗ Ἠοιίη σα οΠοΗδίΟΠΟ8, 
(πού αιη ν ης ας Ἱπνοπίαηί επιμ μα 

Βοπυπ; αόάσπι ΠΕΙΠΟ, φιαηανίς απρίηε, οοηρἰ γαι: 
930 Μα] νότο, αἱ ἠῑνοί ρα ίνα, οδί οσο (αβα]α 
Ῥιι{βδίμιίς οἱ πργουλςδίνιί5 Πουλί υ5. 

1960 Τοῖς ἀπραγμογεστέροις. Πἱδ φιὶ υἰία ({αή- 
φμογε [γαί νο ΜΗΗ. 

107 "Η τοῖς. Ίνα (6ἱ]. ΕΙ. ἤτοι, 
200 Τοῦτ' ἐχόντων. δν ῥοδίφμαπι Ίισο Ιιαθένεπ. 
204 Λιμοῦ. Ο0ἱ8Ι, λοιμοῦ. 

313 Συνεργάτης. Ορεγῖν κοείµε, ἀἰαθοίις, 
315 Τὸ νώτον. εοἱκί. τὰ νώτα. 
οὗ Ἁνατρέχει. Πα θοἱβ]. 41. τρέχει. 
9/9 Καὶῑόν, Επίμίεπι φάει πεΠιό φ ώΠεΝΗ ηβ]- 

Φε, εἰο. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΟΙΟ. 

Νου ΠΑΠΙΠΙΑΙΗ αιποτῖς βχιις ἵπ αΙΙΑΛΙΗ τι 
Ύΐδης, 5εὀ ἱπής δυγείι [ως ἀμρίο αΙΙΟΥ : 
(µερογο ἷς (ιο, πἰηία Ύπσδ ορ. ἰδιισί 
ἑαρίάο, γίγας ρω οδί θ11πι αΠογομς, 
Αγιος αμἰοί, νοὶ φίδς ὀερπί ορ», 
ΓΗ νε5 ΠΙΟΠΕΤΘΠΙ, οφ ρία ή ἱ αγομί ηα]ῖδ, 
Εογί5 υἱ 680.µά, πιο μάι απἲ η γας Ἱπιρία 
Πα υαηιίπα, ρόδι μίο ἡία" άσπιεης σος, 
οἱ ορια ποθί5 ΠΙΠΠΕΓΕ ου οβδεί αἱ68, 
δίο αἰηυ]ά εἰσπίπι [οτίο Ἰανογοπί Ῥήαῤογος, 
Ὀμηγαια ἱπιρτοβοτηπι Πάς φιί πη][ο (οπηη!, 
Λά ομησία ΠΙπΟ Εδί ΡΙΑΓΙΗΑΟΗΠΗ, αἳ ποῃ ἱπριουίς, 
ΦΗΟ πιοσίης Ἰπεάία, εἰ ν]οίας [απη, 
Γη αη/{10 πα) ἱπιογοι!, Ἰερίς πἰστου, 
Πάμο αἰ αππίσυς Γασιυῖ, ανοἰυςίαν 

Β ΤεΠΡΙΣ, ῥγοσθ]](ς νίδα [αν απὶ Πέρτα, 
ΟΙ ει ιο [εδρῖν : πργοίος αἲ π] ναί, 
Ριπίον Τοπαμίοια, νΗΙΠΕΤΑ εἰ ρῶπας ρτανό5., 
ηφφηῥόεν πθς ἴρδας Ροβί]επς φομ οοἱι0Γς, 
ὑδίίαν πα τη ίσσῃα (σης ἈΝμιηιηϊς 

γππι δρυ η : ΠΙΟΣ ροπίας οἱ οαοαί ΠλΛΙ5, 
Γουδή ο το ποπ, οἱ, [σντο γοηί 
Ίποις, ἀοιματί πο αεί πλ]]ο (ου. 
Εκοιηρία νοιεγιῃ Ρο πι ππ]ία αΠογαμί, 
ϱ ὠνήιο, αμἰάπαπη Ίος Ἱ Πππργο]ής πρ γε] 

(ων ορπιοτπη, ὔεο, 5Π 4: (ο 114, 
θμο [πρεια ροβ5οηί ρεγο ες η πιο νης Ἡ 
ηδίριιο Ποιο ο Ώοππι ουηβἰἀετοῖ, 
ΥΕ ἑππιομ ηἰἱ ΓΔΗ1 Ίονε ο μρτρυΐς 
τι βφο (4Η]ά2 Ίος, ] μκΚ9σς ΜλοΗ, 



Καλοῖς οἴδηρος, χηρὸς ἐν τοῖς χείρΊσιν 
Ειοὶ, τὸ χεῖρον ῥᾳδίως τυποὐµενοι. 
εΟὐ σω-ρονῶ' τί δ; ἄλλος οὔχ εὑρίσχεται 

9345 Τοιωντος: » Οἴμοι ! χαὶ σοφῶν λέξει τινά. 
« Κτείνω” τί δ ; οὐχὶ χἀνθάδ εὑρεθίσεται 
Τῶν τις Γαλαιῶν, ἡ νέων; Πλουτὼ χαχῶς” 

Ἔθνη δὲ -᾿ ἄλλος χαὶ πύλεις ἑχτίσατο. 
Ὄρχου δὲ τις οὑχ οἶδεν ἄρνησις πόσον 
2500 Χείρων» Ἔπειτ' ἄρνησις ἐπλάσθη τινὸς, 

Εἰς συγχἀἆλυφιν τραυμάτων ἑλασσόνων. 

Πρὸς ταύτα χαί τι μυθολογτσαί σοι θέλω, 

Εἰ δεῖ τι παἶτειν ἓν µέσω τῶ» συμφορῶν, 
ἩΜνθον πρέποντα τοῖσδε τοῖς σοφίσµασι. 

200 Τὴν γλανχ ἑπέσχωπτέ τις" ᾖδ' ἑφύγγεν 
Τῶν σχωµµάτων ἔχαστον εὑστόχῳ λόγῳ' 

ΦΕΕΤΙΟ ΠΠ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΝΟΒΑΙ.Ι4. 11. 

Α ει Ὅσον χάρτνν! -- Τοῦ Διὸς δὲ πηλίχον | --- 

Ἡ γλαυχότης δὲ! -- Τοῦτο τῆς Γλαυκώπιδος. -- 
Φθέγγηῃ δύστχον. -- Π δὲ χίττα χαὶ "Ὅέον. --- 

2/0 Τὸλεττόπουντὼς; -- Τὲο δὲ σοι ςἱ φαίνεται .ν 

Ἑτεὶ δὲ πάντα διέδρασς ὁᾳδίως. 
Ἑνὶ χρατεῖται, χαὶ σοφὰ περ οὖσ ὅμως. 
ε Ἁλλ', ὦ σοφὰ, σχόπττον, ὡς τούτων μὲν ἓν 

Ἑνὶ πρόσεστι, σοὶ δ' ἅπαντα χαὶ λίαν ᾿ 

20 Γλαυχ}, δύστχος, λεπτόπους, βαρύχρανος 

Τούτοις ἀπτλθεν ἐντραπεῖσ ἡ φιλτάτπ. 

Σὺ ὃ οὐδὲ τοῦτο, ἀλλὰ χὰν μύθῳ πολὺ 
Ἔστι τις ὄρνις σᾶς ᾳρενὸς σοφώτερος. 
Ἑνὸς τὰ πάντα ' τοῦτό σου τὸ δυσχερές. 
900 Ὡς ἓν μὲν ἁρπασθέντα, χαί που δεύτερον 
Πταϊσαί τι, χαὶ μικρόν τι, συγγνώµην ἴχει. 

Λά τος ἱοποσίὰς [ογτοὶ, αἆ ἐωτρὶῖπιας «οτοὶ 
μη, [αοἳ]ς ἵπ Ρ6]οΓΘΠΙ ραγίοπη οοΠ/ΟΓΡΙα(ἰ. 
«Νοη δυπη ρυάιοίδ: 4ΗΜΟς αἰίις τερετίέυς 
220 Τα» Ηεὶ πι] ! οἱ δαρἰθηίἰυπι ργοίοτοί φιδηγρίοπο. ν 
εΠοιηϊεϊάα δµπη: αυἱά αιίθπι ΠΟηπο οἱ Πίο ἱπνοπίθειις | 
Οιἱς ες απἰ]φυῖς λοπιπίυυς αυί πονἰς Ἱ Εαοὶο γ6ῖι Ππιδία ΥΔἱΊΟΠ6: 
Νοηπθ αἶίες οἱ κευίες οἱ υΓγῦθβ ἷο αεφαἱθἰτίι ὃ 
ἆμτο :) ]αγατπεπίο Δπἱεπι ᾳιὶς ηεδοἰθὲ, φηδηίυπι αὈπεραίίο 
ϱ δἱτ ἀοιεγίογ1» Βεϊπάθ Εηρίέιις αὈηομα[ίο ου/υερίδηη, 

Ίη ἱοριπιδηίυπ ναἱπεγυπῃ πποτυπ. ὁ 
Ἱη 4ης ΓΕ, ΦφΙαπιάδ ηαΓΤατο [α0υἱαπα θἱδἱ τοῖο, 

ο δὶ ηυἱὰ ἀεεοί {μ4ε{6 πιθά]]ς {η πια]]ς, | 
Εαὐιμίαπι, ΙπΙ8Ιη , ορηνοπἰεηίθιπι Ἠΐ9ορ γογκυ!]ΐς. 

200 Νοείμαιη φυἱβ ἱγγίάευαε, ἴ]α φαἱεπῃ ρτορυεαῦαε 
(αν δέίοπυπὶ ππαπιηΜαπιᾳυθ ἱηρεπὶοβίθ νουυίφ. 
εθιαπίήπι Η0ἱ οαρυί ο5ί { --- δουἱ αιιδηίο πισ]υφ) -- 
θυαπι οεγιίουφ οευἱογαπῃ «01ΟΥ { -- Ηἰὸ Ρα4]αάΐς οοἱος οςὲ. --- 
Οαπίας Πογτγ]άο. --- Ρίο αἆλωο ἠογγάϊδ. --- 
2410 Ουὐ4Π) δχ!ῖ]ες ρεἠος] --- Οιά εἰδὶ νἰἀρθίυς δίαγηυς ὓ) 
(1 αὐἱεπ οπηία ἀερι]ὶφαοί [αοἱίο, 
Όπο εἱρεγαίΗ5ς, φμλπηγὶς δαρίθης ϱ996ἱ. 
« 0 οαρίοιο (ἀῑσι! 16), οοηθἰἆεγα φμοι Ἡοταπι ἀυπίασαί υπ 
Ομἱφιε οδί νἰέυπ , Εηυἱ αυἱθπι οπιηία, οἱ φυἱάθπι ἑηδίᾳηίίος ; 
240 (ω6ἱα 65, 804Π9 Ἱιοττίάθ , ἰεπυὶ ρεἀθ, ϱ;ληάἱ οδΡίΐθ. 2 

Λά Ἠ9ο ἀἱδοθρθίί Πημ]ίο γαὺοτο βυβυς1. 
Τι γετο πεφυἱάθπι Ίου; 5δἀ οἰίαπι ἵπ [αυ[α 
Ενι ανὶς αιιδόάδπι Ίοπρὲ, ηιιαπι ἐὰ οἱ, δαρίομ]ος. 
Τα ιοἱ απὶ οηπία δυπί υἰιῖα: Ώου ἔλυὴ εδὶ Παν. 
950 Βεπιθ] αἱάθιη Ρο; ππεπεῖς αὐγορίῖοπείη , αἱ θἱ14Ρ) 1ἱδγυ κα 
Ῥροσδίυπι αᾳιοά , πιοάο οσίρωυπα, αάμξίετε, γεπία ἀἱρηυπι ε6έ. 

395 (μοι. Οοἶεὶ. Ἠ µοι καί, θἱο, 
99] Π.Ιουτῶ κακώς. (οἵδί. πλουτῶν. 
93) "Όρκχου δέτις οὐκ οἶδεν. ια 0οἱ»ὶ. ΕάῑΙ. ρ- 

χον. --- Πιο ονἰἀθπίοτ ἀεθςί αἰἰᾳυ]ά, Π]ςὶ ἱορεπάυη) οἱέ 
ὀρχῷ δὲ: τίς οὐκ οἶδεν, οἱο, Ολιάικύῦ. 

20] "0σον κἀρηγον ! θµαπι γαπάθ, φκαπίωπι εδὶ 

εαρα! ! Βἰ]]λως φµαίε οοίἰμπι, ᾳμοἆ ποσα ΠΟΏ ϱ0η- 
γορὶΐ ου]α5 ὑγενο οςί οοωπῃ. | 
945 Ὢ σοφἠ. ΒὺΙι. ὡς. 

9411 Σὺ δ' οὐδὲ τοῦτο. Τι οετο πεημἰάεπε Λος, Ίος 
οί, ποηιἰἱάθπι ριάοΓθ αΠἱεστίς. 

201 Πταῖσαί τι. Ἱέα Οοἱς|. Εάὰ. πταίσαντι. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Λλά Ἰοηθδία {διτυπῃ, οογ ριιηῖ αᾱ (ὐτρία, 
Εασ{ίο οχρτϊπιομἰθς αὐἱάηα]ά ορ ἀἱρπιπι ρτοῦτο. 
ε Νοη ΒΕΠ ρμάϊοις : (αἱ 4Ππος αἱβρίαπι 
Βερογίέυς αἰίθυῦ » ας Ργούϊηι αἰίφυεπι ργοίςγοί. 
ε Ῥογίιπο : αιἱά } 4ΠΠΟΠ Ὠἱο 4άοφμθ οχθἰὶδεεί Ρε 
γείθγυπη αυἱ γδυρπίυπι φαἱδρίαπι ὃ Πίος Παίο : 
6επιθρ οἱ υγῦθῬ αἰίις αἀ)υηχ]ί οἱ]. 
ἆυτο : φπἱὰ3 4Ώποη ᾳεανίος οδί περαίίοῖ 
ΘέλΗἴπιαυο ηρεί αἱ άεπ αὈ]υτανθγίέ, 
1,ονίοΓᾳ ἱ8ροΓθ Π110 φυθαί 5ἱο εΓἰπήπα. 
ΛάνοΟΓΑΙΡ Ιδία [αὐυἱαίη 4 μαπιάαπο [ρεί 
Βοίεττο, οἱ φμίά Ιαάσγο ἱπ πια ἀεςεῖ, 
Ου αιαάγοί ἰδίς οβίίπιθ νογδι!118. 

Βιάεὺαἰ αἰἰφαῖς ποςέαα!η ; αοἰίο αδί ϐ4 
γεευίδαιο αοι(ἰς δοοηπιαία Γαραυαὶ ρτοσα. 

Ῥμκταοι. σα, ΧΧΧΥΙ. 

Β «Που αυαῖᾳ οο]]απῃ 1 ---Μαίας οδέ πιυ]ίο δοτ]. --- 
6ἱαιεθάο αιιΠίὰ εσί { ---Εί Μίμεγνα οᾷςία. «--- 
ἵἹη9ιανο 6ΛΠἱΑ8. --- Ρἱοᾷ Ίοπρο ἱηδυατίις. -- 
Ῥεάθσαυθο (επυθθ ιά (1 Ρἱ ! ---- ΘέΓΠο πηδβῖδ.ι 
Αἱ ομποία Γαοἱ] Γ6βΙΗΙέ αἱ περοίο, 
ΘΙ1ΡΟΓΔΙΗΡ Πο, αΔΠΙ106ί δοιία αἁπιοάυπ. 
ε ῶροιία (11ο ἀἰχίί), ο 8αΡασ , αιοά υπίουπι 
Ε.ι οιίᾳυθ νλήαπι; ουποέα 96 να]άο Ευ]. 
Οοἱία αἰία, ρἶδισα , θἰγ]ἁυία, οἱ (επί ρεἆθ.» 

Αά Ίο ραάεςεεῃ ία 4ἱδοςβθὶί δἱαείτη. 
Αι ιμ που διά : νο]ασσίς αςί ἱπ [αὐυ]α 
Μμίίο, ἱρδθ α!ἴιάΠΙ 5ἱδ, οογπ]γ ϱαρἰθη!ῖὐΓ, 
Το γἱιία (αωἀαμί οπιη]α: ού ἐυμπι οί ΠΙαἱυΠ], 
Ῥευςατθ ΠαΙη(ΠΘ, πθη]9 αὐγορίῶ ἱπιρεία, 
Θοηιθὶ Ιίδζαηια6 ποπηϊηἰἰ, γοπία Ἰναυά οαΓοἳ 
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δΊὸ 

᾿Δώσω τι μιχρὺν χαὶ σχήτῳ τοῦ σώματος. 

Τὸ παντελῶς ἅπταιστον ἐν θεῷ µόνῳ 

Τὸ δ᾽ ἐχ προνοίας, καὶ φρονοῦντα τῷ χακῷ, 

Φὺ Καὶ πολλάχις τε χαὶ χαχῶν τὰ μείζονα 

Πταίειν, ἀναισχυντοῦντα χαὶ γελώμενον, 

Καὶ μηδὲ πληγαῖς σωφρονίζεσθαι θέλειν, 

Αἴς καὶ τὰ πάντα ἆθλι ἐχπαιδεύεται, 

Γυμνῇ δὲ χωρεῖν τῇ χεφαλῇ πρὸς χινδύνους, 

9/00 Τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ δεινἠ τε χαὶ χαχἣ νόσος. 

Τὰ σὰ σχόπει σὺ, χαὶ τὰ προστεταγµένα, 
Γή πρακτέον σοι, χαζ τί σοι μὴ πρακτέον. 

Καιροῦ δ' ἐχεῖνα χαὶ τύπου σχόπει τίνος ; 
Ἡ πίστις Ίρχεθ᾽' ὥσπερ οὖν τοῖς νηπἰοις 

Φὐῦ Ἔδει ποδηγίας τε χαὶ λεπτῆς τροφῆς ᾽ 

5. απΕΟΟΠΙΙ ΤΙΕΟΙ,, ΟΑΗΜΙΝΟΜ ΙΗΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙΙΟΕΙΟΑ. 

Α Τοῦτ' ἣν ὃ καὶ πταίουσι συγγνώµης μετῖν 

970 

Σοὶ δ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἔστι, τοῦ λόγου πεπλησμµένο». 

Καὶ πολλὰ Χριστοῦ σοῖς χακοῖς πεπονθότος 

Ἁλλ' ἡ τίσις μενεῖ σε τῶν ἑπταισμένων ' 
970 Ἐπταισμένων τί φηµι; τῶν νῦν δρωµένων 
Ἔχει δὲ πολλὰς χκἀνθάδ ἡ δίχη λαθάς 

(Οὕπω λέγω σοι τὰς ἐχεῖθεν ἑλπίδας ) ’ 
Οἶχος, γυνή σοι, πὰϊΐδες, εἴ τι φίλτατον, 
Εἴπερ μενεῖς σὺ Υ ἀλλὰ τούτοις δεξιὸς, 

315 Ἡ χτῆσις αὕτη, τὸ τρυφᾷν παῤῥησίᾳ, 

Τὸ σῶμα πάντων ἔσχατον. Ταῦτ' οὖν ἔχω 
Ζωἢῆς τοσοῦτον φόρτον, ἀσφαλῶς πλέε. 

Τί δ'; οὐχὶ καὶ σοι χαὶ νόσοι χαὶ συµφοραί; 
Πένης τε χαὶ ἄοιχός ὲστί σοι βίος 

Γαῦο οαἰίαπι φυἱἀρίαπη Ῥάσναπῃ σαἱἱρὶηϊ οοτρο]φ. 
Οιπμίπο ουἰπὶ πο ΙΠΡΙΗΡεΓο εδ Ρε φοἱἱας. 
γεγυπι οοπεμίο , δἱ ο. διίαπι ἆ9 πια]ο͵, 
905 Εἰ δαρἱι8, οί γο ΠΙΔΧΙΠΙΑ ροεραία 
Ροτρείτατε, οἳ Ἱπριάεηίθπι 6µ66, ἰοθί ἱποίδιπῃ, 
ὅδθ σσο ΕΙ ποφυἰάετω ρἱαρὶς αἁ {Γαµοπι γουοσατὶ γοῖ]ο, 
αἱ πιἰβογγίπιθ αυἶαυο ουυάίυπέις, 

Νιάο οὔἵᾶμι οδρίί9 [ογρί ἵπ ρετ]ου]α, 
900 Ικιιά ορί ϱγανἰφ οἱ ποχἰ18 πιογὺιφ. 
Τια ( οοηβἰάθγαὰ , οἱ ὐ8 ργφοθρία αἰπέ, 
Ου]ἆ αρεπάυπι Μὓ1, οἱ αωἱά Εὶ αροπάυπῃ πο οἱὲ. 
6/15 αυἱοπη 1]]α (θιηροσί6 ρεγερίζθ, δὲ οιι]1ς (αδείηί :ΥΡί. 

Ειάες ογἱευαίυς, Ίίααυ6 νοἰυί ρασνυ]/9 
305 ΟΡρυς εγαῖ πιαηιάυοίοµο οἱ (οηἱ οἶμο : 
Πως ογαί ο8υδα, ους οφἀθηίῖθιβ γοηία ἁαυσίης. 
Τιυὶ αιίθΠΙ πο ροτίύθ ο8ῖ, ουΙη ΡίθΏα ᾖαἱ) οί ἠήο8, 
τα. Ργο ρεεσθιίς ευῖς Οµη]δίις ρογια]δεῖι 

(6 πιαηεί γ]πάἰείὰ δογυπ 4:98 ρογροίγηθι]. 
910 Ου ρεγροίγαρί! ἵ αωἱά ἀΐοο } ο Θ0ΓΗΠΙ (1:89 πυΠο ΡδγροίΓα9. 
Παὺοι αυίθπῃ Ρἱυτῖπιας ο ἡαδε]έ]α οὐσδδίοπος 
Νεοάιπι ἀἱου 4υθ (6 πιαηθαηί ἸἨΐπο ἀἱργοδλαπι 8Ώ69) : 
0) ἆοωὰδ, αχουγ, 18, εἰ αυἱάφυίά οἰανἰβθία]η οἱ, 

Μοάο ἰαίπεη ἱροίφ Γαεγίθ οοπιποά 8, 
375 ἱῃρας ορ68, οἱ ἀθίίοίαγυπι Ιἰῦθγα (αποι]ίας, 
(ουρυς Ἱρδιιπι ἀθιίαιιθ. Ηεοο ἱφ]ίας Παῦοθης 
για ἰαηίαπι. Ροπἀυβ., οδυίθ μανὶρα. 

Οµίά αυιεπν) ({παυἱθ) ποπηο ΗΌὶ 
Ίπορδαιθ οἱ ἰδοίο «8ίεΠΑ γἱίαὃ 

905 Τύπου σκόπει τίνος. σης τς ας [ογπια. 
3614 Ἠργεθ), Εἰάε ὑμεϊρ]είαί, επεµεςίαδαν. Ηις 

Οσεροτίις οσσυτεῖι οἰεοιισπίθας εκ Ὑειονί Τοδίη- 
πιοπίο ρε 15 6Λδη 16 ἰβεο[γῇῖ, 
90] Σοἱ δ' οὐκ. Πα 0οἱδί, ΕάΠ, σὺ δ' οὐκ, 

908 Σοῖς. ἵνα οἱθ!, ΕΙ. τοῖς, 
3274 ΓΙπερ µεγεῖς σύ κ). α Οοἱε], ΒΒ εἰς 

απιοπάα!, απἰ οποπάατο δή τἰάσιαν [οσυ Πα, 4π6Πῃ 
ἀθργανα πι αγ γαίας : ὑπερμένης σὐ Υ’, ἀλλὰ τού- 
τοις δεξιός, η: φμἱάεπι πιο ΠΟΠ Ἰπίο]ίβετο {ωἱ6ος, 

οί πιογυὶ 6ί οα]απιίθίος ασοἰἁαιιί 

οἱ αἱο να! : εμρογύνς ος φάει, [5 αἱ εογππιοάµ». 
Θετίθ πἰ ποςεβΦο οδί ἱοχίμια ἱπημυίαγο, αἱ Γες- 
ἴυπῃ απἰΐ9 οχ]δθί 66Η ΙΙΙ. οἱ (απιέη Πὶ5 ἱρδε εΟΠΙΠΙΟ- 
ας ο σιἱ(ογίς : δἱ ὑεπε ἱ[ἱς δις [κεγίς, αἱ σμα ἵνα 
ἐπ εος παπιαη]ίαν. 

978 Τί δ᾽ ; οὐχί,οίο, Ύετνα Ίο ιιπί ἁἰνίεής που» 
ῶ08 οἱ γοῦ ἀάνθγνας οὐ/1οἴθη[8. 

9]9 Πένης τε. [,ειιγ. ἱίὰ γοδά(ς: (8) ον εἰ {1 
υἱίαπι ἱποβεπι δεί εχίΟΤΤΕΙΑ αρ» } 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Όι ἁεα]α αᾳπἱά οοτροσῖφ οαἱᾳπὶ: 
Νάπι βο]υβ οπιπἰφ {ου οϱὲ ουἱρᾶ Ώοις. 
Λι ἀθδὴωῖία ιπθηίθ οµπι Ρ00088, ΠιΒΙΟ 
Ἶνι ϱ]οτ]αρῖς, θἱ [ΓθφΙΟΗΒ, 6ἱ πιασίνηα 
(ο πι]ιής, ἱγγίδασεφις Γγοηίθπι ρογίτίσας, 
Ριαρί5 πθο υἱἱς ο[]οί πιεϊίος επρἰς, 
Ομοίς αγιάλἐὰγ ᾳμἱδηιο νεἰ ιπὶ]φδγείπιυς, 
Νυάοφιθ οαρίίε [εγγίβ ἵπ Ρογίουία; 
11οο γογο ππογῦιθ οδί ιπαἰμ5, Ροτᾳαπη οἱ ρταγἰβ. 
Τείο {ρε βροεία, ααἱήφιο Ιεχ α ἰ6 οχἰραῖ, 
Ομἱά [αςεγ6, αωἱή πο , ἀευεΔβ. Βροςίὰ «1οσιθ 
δἱηί ου] 06 ία ἰοπιροτί6, ου]ας ἰΥρἰ. 
Οι ἐγαλεραί ἴωπο Πή68 : υἱ Ρρασνμ]]ς 
|. εγρο (επι γἱοίιι ογαί, ἁιιία οἱ ΠΙλη 5; 
Οὐ Ιάᾳπε τομία ἀαυάα ἴαπο Ιαρδῖν οαῦ. 

Β ΤΙὈἱ ποη ροε]πάο , ρ]επα | συπῃ φἷι Πά96Β, 
6Ηγὶκιυθαο πιυ]ία (μἱεσίί οὗ ποσας {ι.9. 
γεγυπι οὐ Ραϊγλἰα Ρῶῃα {6 γἰπάεχ πιβηοί : 
Ου] οὐ ραϊγαία ἀἱου 1 οὐ Ὦδυ, συ ηυπο ραίγᾶθ. 
Εἰ εδρίἰουδς ἡἱο ἠαυαξ Ιη]{45 Ώειις 
(Νοοάυια, ἱπ [ΠαάγυΠΙ ηυ μιαμεπὲέ, 0ἱ ργο- 

Ι{ετο) , 
Τιρὶ ἆοπιαςδ, Ἀχος, ΕΠ, εἱ αιἰά Ε)ἱ 
(αγυπῃ δρί (6προγῦι9 ο (μἱάθηα, μἱβ αἱ οοπιπιοά ας), 
Ορος οἱ ἱρ5ς, Ίυχυς, οἱ Εὐσία, 
Εἰ «ονρις ἱρδι ἀθηίᾳιιθ. ἔο παῦθις , 0ΠΙ18 
ΤαπίυΙπη ν)(Β, ΠἹΟΠΕΟ οαυἱθ πανίρες. 

Ουωἱά ἳ (ἰπᾳυἱ5) 8πΠοῦ ἱΡἱ 4υοφυθ εί ποτ , 6ἳ 
[6τανος 

Ο.9119, ἱαοβεααμο νἰέι Ἱ Ποπ 1εςίο 621657. 



δ.7 

980 Πάλιν πλέχη σὺ τοῖς ἀλλοτρίοις χαχοῖς 
ἀτι σοι τόδ' ἑστὶ τὰμὰ δυστυχήματα, 

Ὡς ἂν χαλέσαις αὐτός; Ἡ σὺ καὶ πονῶν, 

Ἠλχεις ἂν ἧττον, συγκάµνοντος τοῦ πέλας 
Ἔπειτ ἄκουσον, ὡς ςὸ πάσχειν οὐχ ἴσον " 

355 Τούτων τὰ μὲν δέδραχα, οὗ πἐνονθ) ἐγώ" 
Τὸ γὰρ πένεσθαι καὶ πλανᾶσθ᾽ ἐχουσίως 
Ποθῶ, τὸ δεσμῶν τυγχάνειν ἐλεύθερος, 

Μηδ᾽ ἐνθάδ᾽ εἶναι τὴν ἐμὴν χατοιχίαν. 
Σοὶ ταῦτα φἰλτατ᾽, ἀλλ ἐμοὶ τἀναντία. 

200 Παῦσαι λέοντι µέτρα χέρχωπος φέρων. 

Ταῦτ᾽ οὖν νομίζεις συµφοράς; ὦ συµφοράς ἱ 

Τοῖς δ) ἄχθομαι μὲν (καὶ γὰρ οὐκ ἀρνήσομαι, 

Ἔχω τι κἀγὼ τοῦ χοὺς χαὶ τοῦ ξύλου, 

5ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΙΛ. 615 
Α Καὶ τῆς ἐχεῖθεν ἡδονῆς, ἄνθρωπος ὤν | 

290 λλλ' οὖν φέρω τε χαὶ στἐέγω πάσχων τόδε. 
Ἑμοῦ τὸ πάσχειν χρεΐῖσσον ἡ σοῦ τὸ σθένειν. 
Ἔπειτα τοῦτο συνδιασχεφώµεθα. 

ἼΑμϕω χαχούμεθ’' ἀλλὰ σοὶ μὲν τοῦ τρόπου 
Δίχη τὸ πάσχειν  ὁ τρόπος κατήγορος, : 
500 Τὸ πιχρὸν ἔνδον καὶ σαφὲς κριτἠριον. 

Ἐμοὶ δέ τις χάθαρσις ἡ µοχθηρία, 

Καὶ τῆς τυχούσης αἰθάλης ' οὕπω λέγω 

Πεῖράν τιν εἶναι καὶ πάλην τὸ δυσχερὲς, 
Ὡς ἂν χρατήσος καὶ τύχοιµι τοῦ στέφους, 
50δ Τί ταῦτα: τὶς σοι τῶνδ' ὄνησις τῶν λόγων» 
Ἰατρὸν οὐδεὶς εὖ φρονῶν σοφίζεται : 
Ἡ λήσεθ᾽ οὕτω τῇ νόσῳ διαφθαρείς. 

280 Ἠωγςιις αγἱἱΠοίοθο οχαβίἰίᾳ5 αἱίθηα 1ῃαἱ4. 
Οιιά αἆ ο πιο οαἱαπιίίφίος, 
ΟιιεπιαάπιοδΗι 15ο θΡρο]ίας2 πιιπαιλάἆ {ι ΠΙΟΓΗΟ οοττερίιι 
Βοἱεγεδ πιίηι8, δἱ θοάδιΏ πιογὺο Ιαβογατοί Ργοχίπιυς Ἱ 
Ῥγοίογοὰ αιιάἰ, αιοά ἔρδυπὶ ραἱἱ πδφααφυδ!Ώ ρας εἰί. 
285 Πογιηι αἱ θυἱάΕΙη [οοί, ΠΟΠ ΡᾷδθΗ5 δΗΠΙ ερο. . 
Ναπι ἰπορβ 6ὔ5ε οἳ ναραγί βΡΟΠΙ6 π]θα 
Ομρίο, οἱ νἰποιμ]ῖδ 6556 Π)δγιπη, 
Νρο ἵη Ἠ3ο γἱίὰ βχαιῃ 6966 ΠῃθαηΙ Ἠοὐίαιίοηθη). 
Τι0ἱ νο εἶαγα διηῖ, πεηὶ νθγο οοπἰζαγία. 
990 ΝοΙ!ϊ Ιδοποπι πιοἰϊγὶ οκ αἰπιία. 
πο 6Γϱο αγυἰιγατὶβ 6966 σαἱηπηϊιαίθς Το οδἰαπη]ίαίος 
Οἱ ὑμςόάαπ] δηυἱ{6ίΩ προς (ἱὰ θΡίτω ΠΟΥ πεᾳαῦο: 
ο60-5961 Ι4υου ᾳπἱρρο αἰἰφίά ἑοττ οἱ Πρηὶ, 
Κι ποχἰσο, αἱ Ἰπάθ Ιιαία θ8ὲ, γοιηρίαιἶς, ἨΟΠΙΟ οι 1η); 
295 Ύεγυπιέαεη Ρεγίυγο, δί ἰοἱθγο α!͵ιΦ ραιἰος. 
ἐτιεῖαίυ5 πιοιδ ρΓαδίαί τουοΓἱ {μο. 

Ουΐη εἰίαπι ου υπα αἰπιμ] οοηδἰἀδγ6ΠιΙιΦ : 
Απιῦο οΗΠἱρίνωας; τογυπι Ε)υἱ νἱείογυπι - 
Ρ(πα οδί, ἰ4 αοά ραίεγὶς; 1ρδί πιογθς {6 αοοιιδαηί, 
00 ΑεοετΌυιηφιιο οἱ αεοα γα δαη, αωο ἱπίγα ἰ6 6µί, (Πουπα]. 
Μπ! νεγο ΑΓΙΠΙΗΦ οἱ φυΦάαη Ρυγραἰο 
Ὑοἱ Ιονίοείς Γαἡἱρίηίς : ποου!ή ἀΐσο 
Εχρ]ογα{οιιοηι φαιά ᾶπι 65996 θἱ οίαπι, Ἠας αἀγογδίίαίοπι, 
Όι νἰποεηάο ἁδδδΠιιΔς οΟΓΟΠΑΠΙ. 
ὅ05 Οω]ά ἰδία ] αὐηθίη Ε)ὶ οκ ἱς νογυὶς τοάίί ε1]1(ας Ί 

'Μεάἰου Ὥεθπιο πηθηί]5 οΟΙΗΡος ἱ]]μά]ί ; 
Ὑεί δίο ἰηδείᾳ5 Πιοξύῦο Ροείτοι. 

360 Πάλιν π.έκῃ. Ὥσο ορ γοδροπείο Οτοφογί:. 
253 Κα.έσαις. ια ὡοἱςὶ. οἱ αι. Εὐί{. χαλέσσαι:, 
355ύ Τούτων τὰ µέν. [θψ αὐνοιδᾶ» Ἱία ἁἰνίαιί 

στεβοσίαφ υἱ αιαβδάαιη Ίου ποιπίηο αβρρε[]αηάας 
68686 πδρεί, οὐπι νο]μπιαγί δἱηί, υἱ ραυρεγιΦίεη), 
αἱ οκ αἰιίς ἰουῖς {η αἰίὰ ἰοεα οὐθγγαιἰοποι » η 119 
πἱοπί, υἱ «οΓροΓί5 ἀοἱογίβι8. ραἹοπί]απι αὀ[ήηεαί. 

28] Ποθῶ. Οοἱδι. πείθω. ΜοΣ, 8.ρ. Ιπ. τῷ δε- 
σμῶν, ΡΓο τὸ δεσμῶν. 

990 Παῦσαι, εἰο. ος ργονδιδίυπι, ἱπηυ]έ Βίας, 
Ὦοη ἱπε]ερβηίοι υδιγρατ] δοἱοί 49 ἰΐδ φᾳαἱ Ρρτορίεγθα 
ἀυοά 1ρ8ί ἰπ γοἱυρια(ίθις θἱ ἀε]ίοίίθ ΦΗΠΙΠΙΙΙΩ ο 

πυπι ροπυπὶ, ορίῖπιος Υίτοβ, οὗ Ργῶρεπιί νἰίῷ ]8- 
ῶυτος οἱ οαἱαιπί(αἱθΒ, Πιὶδογος οἱ Ιπ/6]ἰοος ἀἰουπί. 

991 9 συµφοράς. ία Βἰ]υΦ οπιεηἀαγἰι. Κάῑι. 
ὡς συµφοράς. 
᾿995 Στέγω πάσχων τόὀδε. Οοἱδὶ. σέδω πάσχων 

τάδε. ΑΙ. στέργω, απιρἰεείογ, αεφιίεκεο ἵϊε φιιᾳ ῥρα- 
97. 

999 Ὁ τρόπος κατήγορος. Γρεἱ Πιογέε (ἱ εν! αε- 
οδαίογες. 

505 Τί ταῦτα. Ἱία Οοἱβ]. Εάϊι. τίς. 
5υθ Ιατρόν. Τὰ Ο9οἱ5. Εάῑι. ἰατρῶν. 

ΜΕΤΗΙΟΩΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΛΙΙΕΠΑ τιΓΦΙΙπΙ νι οχαρἰίᾳς πια]α. 
Νοσιτα φαἱἀ ἰ6 πιἰδογἰα; ὃ δἱο παπι γουας 
Ου ἀυγὰ ραίἱου. Τυπο οοντοριυ5 [οὐμ], 
1.ονῖις ἀοἱεΓεδ, αἰίογαπῃ α.σγοιάπῃ νίάθης } 
Αιάϊ ἀθίπάθ: ἀἱδραι οδί ἱ{ρδιπι ραἱ. 
Ἡργυπι {ρθο ᾳμΦάαιη ραςδι5 Ὠδιιά δυπῃ , δεἆ {αῦθηβ 
Εοοὶ. Ὑαρατί αι ροί, «εηθα 1ἱραι 
(1οΓ6: [νου νίποι]ὴ Παπ δυ1ῃ οπιη]θυφ, 
Νεο υἱία οὐο5 μβρίαιη Ὠίο [χα ο8ί πο. 
ΤιὈἱ εαγα δυηέ σος } αἱ πλῖ οομίΓαΓ]ὰ. 
Νο ἐ Ι6οΠΘΙΠ ΠιδἰαΓο οχ 8ἱ1ΠΙΔ. 
(αἱαηιίιαίερ Ὠσρο ρυία5 } ῥογίθιη ᾳτανοῃ | 
Αιιρος ϱμἱὑμδάθηι γα Γδιιβ (η μά Π6ΡΔΝΥΘΓΟ, 
Μι φυἱρρο Ιω, «απο δἶπι Ἀοππο, βᾳςς ἑδί 4µοᾳυ9, 

Β Ἱήππίηυς, οί Ι]έπο ᾳαιιά οσεἱ ποχ!!), 
Τοἱογαμίδρ ἰδία ρεοίογὸ αἱ [6ΓΟ {4ΠΙΟΠ. 
Ογιοίαίιις ἰδίο τουοιὶ ργᾶρίαί {ο. 

Μοσιιη ἰδίμά οἱίαια ἵὰ, νοἱῖπι, οοπβΙἀἆθγθβ. 
Ύοδχαπηιι; 4ΠΙὗΟ : οτΙβίη η δοὰ (κι 1υἱ8 
Ρῳηᾶ5 : αΡρεγιθ που αἴφιυηί ΠΙΟΓΘΦ ἐΙ, 
Όσον ἱγιῦυπαί πεηῖ», οἱ εἰαγυπ απιοά σι, 
Ατιίπηα 60ΠΙΓΑ ποπ] τηθα ογ]ηίηα, 
Ειμίρίπθιηφιιο νεὶ ἰονδιη οτρυγμαί δα, 
Οι (ογίο ἰσίῶ οδί Ἰηδίαγ Ίαο πιοἰρρίία, 
Ὀι, ἡορδίο γἱοίο, ποὺ]]θι] ΡαἱΠΙΠΙ 4Ρ6ΘΦΗΡ. 
Οι] Ίδια Ἱ αἱδηαιη Γγαοίιιςοχ νουυῖς Η0ἱ Τ 
Νειπο πιθάρι! , ργΦάἰέαδ μωεηίθ Ἱπίόργα, 
Π]ιάἰί : αἱ δἱο δειλοί ἱπρευόεηβ Ἠθολε. 

κ. 



8] 5, ΟΠΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΑΜΙΝύΜ ΒΕΠ |. ΤΙΓΟΙ.ΟσΟΙΟΛ. 

Δύω νοσήματ', ἡ καταφρονεῖν θεοῦ, 

Ἡ συ, επνιγέντα τοῖς χαχοῖςι ἆπ ἑληίδος 

510 Ἔχειν τὸ χρηστόὀν. ᾽Αλλ) ἐμὸν δέξαι λόγον. 
Ἐούτων πάθοις σὺ μηδέτερον ' ἴσον χαχὸν 

Περιφρόνησις, χἀπόγνωσις ἑλπίδος. | 
Κριτῆς μέν ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ πατὴρ θεός" 
Δέδοιχας ὡς χρίνοντα, ὡς χρηστῷ δέ γε 
15 θάῤῥησον ' εἰπὲ τὴν νόσον, σωτηρίαν 

Αἴτει, δίδου τε δάχρυον τοῖς τραύμασι. 

Ἀὸς χαὶ πένησι, τοῖς καλοῖς σου προστάταις, 

0ἳ πλουσίως χαρἰζονθ᾽ ὤνπερ χρῄζοµεν 
Ἡμεῖς, τὸν οἶκτον ἐκ θεοῦ τάς τ’ ἑλπίδας : 

520 Δὸς δ', εἳ δίδως, τῶν σῶν τι’ τοῖς ἀλλοτρίοις 

Μήτε τράπεζαν.µήτε τὺν πτωχὸν σχέπειν. 

δδ5 

Α Ὁ μὲν γάρ ἔστι πλάσμα τῆς τοῦ Θεοῦ χερὸς, 
"Ωστ) οὑχ ἄτιμος' ἡ δὲ χαὶ σεθασµία. 

Μή µοι τὸ θεῖον ὡς διχαστὴν ἄθλιον 
550 Ὑπόσπα, μὴ χαί σοι πλέον χολώσεται, 
Κλέπτειν διδάσχεις τὸν χλοπῆς ἀναιρέτην ; 

Εἰ μέν σε πείθω, χρεῖσσον ' εἰ δὲ µτδέπω, 
Τὸ γοῦν τυραννεῖν ὀψὲ γοῦν στῆσόν ποτε 

(Κόρος δὲ πάντων καὶ χαλῶν χαὶ χειρόνων) 

ὅδ0 Καὶ τοῦτο τῶν σῶν αἰνέσω τοῖς γὰρ χαχοῖς 
Μέἐγιστόν ἐστι χαὶ στάσις πονηρἰας. 
Ἐὶ μὲν δέχῃ τοῦτ' εἰ δὲ μὴ, σὸ μὲν τάφου 

Μνήσω, τὸ πάντων τῶν χαχῶν ἔστιν πέρας, 
Ὃν πᾶσιν ἕξεις ἴσα, χἂν Ἡρακλέους 
ὦδὺ Στήλας παρέλθῃς, χαὶ πύλας τὰς Κασπίας, 

Ώιο Ἠ]ο δυπί ποτ], 41 Ἠοι1πῃ ΦΘΠΙΦΠΙΠΟΙΕ, 
Απί ουσαέαπῃ πια] οπΊπόπΙ μοπἱ 6ρεπι 
210 ΑΡ]ιεοτα. Τι Υ6Γο πἹθΙπι Θχοἱρθ οορ]]ίσπι. 
Νευϊγαπι Η0ἱ οοη6]ηβαί. Ραυ πια]μπ; ορ 
ᾠοπίθπρέυ9 Ποἱ οἱ ἀαοφροταιίο. 
ἆυέεχ φμ]άσπι θ8ί, ὙΘΓΗΤΩ οἱ ραίογ Ώου» ; 
Όι Ιαάἱοαηίθπι πιθίιἱς, υἱ Ῥοπο 
615 (οπῇ/άθ; 6χροΠο πιοτὺυπι» α]υίοπι 
Ῥο508; ἆά Ία0γγπηβο τιι]πογίυι9 (ἱ.. 
Όα οἴαπι ραυροτίρας, τοὶυὶ ὑοηίς ραίτοπίς, 
Ουἱ οαὔαίίπι Ιατρίυπίντ, αιιοῖς ἱπάίροηνυς 
Νο, φοἱμοεε Ὠθὶ οοπιπι]θθγαίθπεΠΙ οἱ Ώ0Π85 6Ρ68. 

930 Ώα ροτγο, 6ἱ ἀ48, οχκ [μΐδ; π6υ αἰἱοπίς ος τοῦ 
ΜΠΡΑΠΙ οχη{ 618, αυί Ρλ“ρ6γειη ἰομ19. 
Ῥαυρος εη]πῃ ο5ὲ βρπιθμέαπι Ἱπλη ας Ὀεί, -- 
Ἰἀθοφίθ Ώοπ οοπἰθπιποµάαδ: ΠιθηΦα ΔΙ4Θ6Π1 γεπογαὈ)]ἱ5 θµ6. 
Νο {η Νυπῖηί (8ηήααπΙ πια]ο ]αάϊοὶ κα. 
ὦ2ῦ Οοττυρίείαπι πιο]ἰτὶ γε]ῖθ. πο Εδἱ πιᾶρις 1ΓὰδοΦίυ5. 
"Ψυῤηήροετο ἀοσες 6απι, αυἱ (αγίάπῃ ρτουλοδε 
'ΒΙ {ο ρογδυδάδαπι, Ἰὰ ᾳαἱάθπι πιθίίαφ; δἱη π]πιθ απίθῃη, 
Φαἱέθιη ἐγγαπηίάθπι 6χ6Γςθ5θ (πάθπη αἱἰφιιαπάο ἀθβίηθ 
νο. οηίσι οί τοζυπῃ οπιμίυτη (μπῃ Ὀοπαταπι, {άπ Π]αΊαγυπη) ; 

ϐ Ει Ίος δηυἱάεπι {η {9 Ιαυάαδος ἱπαρτουίς οηἱπι 
563 σος αχἰπιηπι ᾳυοἀάαπι ορὲ ἀθβίίεΓο 49 ΡΙαγ]ίαί6. 
ἱ Ίου Δάπι]ιὴ5 (Ίσπο ὁδι)» βἷη πως, δυηυ]απι ' 

Τιὶ ἵη πιοπίοπι Γενοσ8Ρο, φαἱ οπηπίαπῃ ππα]ογαπῃ οδί βλῖς; 
Ομεπῃ ἸαθεΏὶς οοππ παπι οαπι οπιηΐρα, εὐἰαιηθὶ Ηεγου19 
ῶὅ5 (οἰμπιπας ργῶιογργοάθγοσί6, οἱ μἱίιγὰ ρογίᾶς (26ρία», 

5086 Δύω. τὰ (οἱε]. Εάῑε. δύο. 
ὦ00 Ἡ συμανιγέντα. ΟοἱδΙ. συμπηγέντα. 
631 Τράπεζαν. ΒΙΙ{η8 νουἰ]{ εαεγαπι ΠΙΕΠΣάΠΗ, αἲ- 

Ύυὖς ἱη ποίί οθηςεί ἱπιειίροπάμίη 6556 Φ1οΓ8 πι Ειι- 
οἰιαγὶδίατη, ϱ0 αιιο ρορίθα ἀἰοθίιγ σεθασµἰα. Ἠίο 
ἴαιποπ (γοροτίαφ ΠΟΠ Βἰδἰ 4ο πεηςα ἱοδρίἱυιμφ οχ- 
Εὐίία, αμ ᾳαοβι]πΙ6 ἔρεα υεπεταθί(ἐς αρρειἰθίις, 
η{ η] ρτο[εοίο ναίαί, ἰοᾳυἱ γἰάσίαν, 1ἱά. τὸν πτω- 

χὸν σχέπειν. (οἶθὶ. τῷ πτωχῷ σχἐπην. Οοπιὺθ[. τὴν 
πτωχῶν σχέπην. ᾿ 
σόι Μή µοι τὸ θεῖον, οἷο. Ἐτπι, αἱ ροςδί που]ίας 

0Ρ68 οοοἱεγαίε ῥρ8τίας, ἁἰἰφι]] ἵη Ρίο µ5υφ ειοραῖ, 
(8η014πΙ Ἠίηο θοδἱοευ ἱπριπίίαίεπ οπιρίυτυς, 
λυὶο ριἱοὺτο οοππραταί ααἱ /ιάΐσεσι ρδουπίὰ 90Γ- 
Γµπιρογθ πιοµίας. Ειει. ο... 

65ἱ Ὃν πᾶσυω". 14 (οἱδ]. Εάῑί. ὧν. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Μοτοης ἀπρίες Ἠίο, ναί Ώδυπῃ οσΠΜΕΙΙΠΕΓΕ, 
Μα]ἰς τοὶ οιμη(Πο ο ΗΠΙ επποίας ρροσι] 
προς ο[ππραπα, Μοπ]ία δε ποδίτα σχαΐρο. 
Νειγαπα ΗΕΙ οκ ή ασοἰδαί. Γατί ἵπ πια] 
Πιογοί, Βεαπι φἱ ταηπῖς, οἳ (ἱ 6ροπι αβ]ἰοίΕ, 
[δι ο [αή6ςκ : εδὶ Ποπ ἀμ]οῖς ρα1ος, 
Γι Ππὐσαπίδία ποαῖς αἱ ὑοπῖρη ας 
Το ἤγιηοι. Εσηπίὰ ἀοΐεπί, εχροµὺ, αὐ Ροίο 
Ῥμρρίες απίσας ἵαευγπια οὗ ΡΙαΡΠ5 198, 
Ερεπῖρης ἀᾳα, ῥγβλίάες αἱ δαπὶ μη, 
Οι ἱαγρίση μα αβωιίπα, φποἰς οδἰ ορι5, 
Νους μοι ΕΠΟΣ, ογἰπι παπι τοπία α Όρο, 

Ρα ῥροττο, δί ἀᾳ5, 6 110: πες γε ΒΠΟΥΑΠΙ 
Μσδηδαπι, πε ἴπορες ορίθι5 εγερἰῖδ ἵερε 

Ώ Πορὶβ δυρρεπιί Ποια θοἳ ραυΡοΓ πια, 
Ου ἰάπιο ρε πιαχἰπηί : Ίο νοπογαλἰ]]δ. 
Νεο {μ Τοηαπίσπι, μάΐεσπι αἱ ΡΓανωπῃ, δίαἆς 
ΦιιΓΓίρ6Γ6, αΐ πο (0ἱ Ἠἱπο Ιη[6ΠβίοΡ. 
Ὀμεγίρεγθ πΗΠ {ων (μγία ααἱ γεια, ἆοςος } 
Ειεχοτο αἰ (9 ο, Ρρι/ζηγο ἠαῦδί : δἱη αἲ πίπυς, 
Οιιαπάοιιις θ8ίθΠι ΓΑΡΕΓ6, 13:80, ἀεδίηθ 
(Ποἱ ςαιυγίέας οι)ηῖ5 θ5ἱ. Ώ0ῃ56 θἱ Πορ) ς 
Ποο α«ὐοφαθ ἑµογµπῃ Ιαμάΐρυς {οἱ]βι: Ἱπιργουῖς 
ΝαΠι ΠΙᾶΡΟΣ Ἰ89 εθὶ 4 πιαἰυ ἀθείδίςγο. 
δἱ Πεοίο, ριἱοίιγο ὁδί : δἱη ΙΠἱ116, ὑμδεὶ αἱ 
16 δµΏιπαΠεΒο (Πηὶς ἰά ουποίίς πιαί/ς), 
Οιοἆ ρα ἠλδευίφ οπηυἱυμ8, οδοί Ηεγου]ῖς - | 

ε6 οοἰήσρὰς, (28Ρρἱᾶὰο ροσίας ]ἱςοῖ, 



Τὰ τῶν συνοίχων χτώµενος χαὶ γειτόνων 
Ὃν ἄλλος, οἵομ’, ἑξολεῖ τοῦ σοῦ τρόπου, 

Τὸ λοξὰ βαΐνειν ἐχ πορείας σῆς ἔχων, 

Χείρων μαθητὴς τοῦ σοφοῦ διδασχάλου » 

ὐΜ) Καὶ τῆς ἀπευχτῆς τοῖς πονηροῖς ἡμέρας, 
Καθ' ἣν ζόφοι τε χαὶ φλόγες, χαὶ τάρταροι, 

Εἴσπραξις ὄντες τῶν χαχῶν τῶν ἐνθάδε, 

Τὴν εἰχόνα ζητοῦντες ἐγχεχωασμένην 
Ταῖς τοῦ δράχοντος χαὶ πολυτρόπου πάχγαις, 

ὦδν Γεύοντος ἡμᾶς τῆς καχίστης ἡδονῆς. 
Ἐτὼ δ' ὅπως φύχοιμι τὴν µοχθτρίαν 

Ζητῷ, τίσι πτεροῖς τε χαὶ τίσι βυθοῖς 

Γης ἡ θαλάσσης, Ἡ τίσι σοφίσµασιν, 
Εἰς ποῖον ἐλθὼν τέρμα τῆς οἰχουμένης, 

550 Τίνα ζόφον πρόδληµα ἢ νέφος λαξὼν, 
Εκευ]ιαίες οοπεἶτίσαι ροεείάδας οἱ 

Οὐ]ΐᾳαο ρᾳταάῖ εχ ἔωο ἴποεεσα 
Ρο]οτ ἀἱκεῖραίας τα(τὶ πεαρίοιεεὶ 

5ΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΜΛΙΙΑ. 

οσο 

θυεαι αἰίας, αί αελήίτος, ἀἰςρετόςε, ἔν 

861 

Α Ποίαις τὸ θεῖον Σχθεραπεύσας λιταῖς; 

Ὡς ταῦτα τρία πανταχοῦ, χρόνος, τόπος, 

᾽Αμαρτίας τε τῆς χαχῆς ῥάστη τύχη ᾿ 

Στήσω νόµον τὸν θεῖον. Οὗτός ἐστι τίς; 
ὅσ5 Πόλεις ἀμείθετ᾽ ἐχ πολέων᾽ τῇ γὰρ φυγῇ 

Τινὲς λελείφοντ’, εἶπε τοῖς ἁποστόλοις, 

Ὅταν διωθηθ) ὁ κρατῶν πάντων θεός. 

Πάσας ἀμείψφω μέχρις ἑσχάτου πυρὸς, 

Φεύγων πονηρῶν ἀσχέτους ἐπιδρομά». 

560 Ἐχεῖ μὲν ἒξει καὶ ἄχοντας ἡ δίκη. 

0ὐδὲν διοχλέσουσι ταῖς ἄνω μοναῖς, 

005 ἐχθδαλοῦὺσι τοὺς πένητας, ὡς Υε νυν, 

Κάχεῖθεν ́  εἶπον χαὶ δεῄσόντα, τυχὸν 

Οἔκτου βραχείας ῥανίδος εἷς φύξιν φλοτός. 
505 Ὁ κπιούσιός σε πειθέτω χαὶ Λάζαρος 

ο  Ἂ 
4ς ἴπ, αοεΐνας ργχάμας, 

ὦ4460 (Πενοςαῦο εἰϊλπι) Εογτεπάδη μα λ]ίς (εἱφίοσαυε ἀΐσιι 
η ϱ04 ἐεπεῦγα, θλιπις, οἱ (2Είάτας, 
Ὑ]ηάϊοςς πιλίογαα, (αφ ζαπφσε ἐς οοπαπεεἶπνας, 
Ιπιαρίηεαι Ὀεῖ ᾳαδτοπίος 
Ὀγαεοηίθ ευδάοῖί [γαυάΐοας, 
5ὲ5 Οαἱ 

0ο, ασἶνας αἱίς, οἱ 

ῥοα]ίας ἀείοίλπι οἱ ουγαί2α 

ΤΈειτα οἳ πιλεῖς, 35 ο καορῥαἐνακοτ ή 

Ησε ἱΕ4 αξήφυε νογελαέας, ἵεπυρας, ἴφευ», 
Ρος ἱ - 

21250 πού 
ὅσο Ε, εἴνκλίο Ἰ9 οἰναλέοπι (ασί 

Ευρίους Ἱπιργοῦοσααι ἰαέοίογλδίίου 

Κου 

(ο ΐαυα οος 29. 
ἀῑτίαλαι ἱεροα. 11ου δα ο) ΄ . 

: θἱερίαι, νά ΦΗ19 (ωχετε ροής, αΓΌεν 
Αφονίοῦς, 

ὦθθ δε φυίόεαι ους (πο νε! ωτίέου αλίο ἁῑνίαα. 
µου ψετῖατλαλσαί εαβοφιος πιλαφίορες, 

Νοε Ἰπάε µασροτες οτρεϊίεωέ, εί ας εἰεῖουι, 
Ηϊς 19 (εττίφ; απίη εἴἶλαυ αὓ ἱροίς (οεσί(λη 

- 

πιεί οεται]οαίς «χίφαολεη Επιίααι αἆ γείγἰβεταὔοροτη ΠβαιποΓυτη. 
ῥετοιλόε2!, οἳ ἕα1λγυς. 56ο Όιτες κος ευ 

540 Τοῖς πονηροῖς. Ἡια Ο0ἱ9). ΕάῑΙ. της Ποντρᾶς. 
δὲὁ νῤρλεκκά η γαι. ἐγχεχοσμέντν. 
ὧσ6 ψοντ᾽. Πα Ιορευάνσι τἰἀείατ ασ Βι]- 

1ο. ΕάῑΙ. λελέφοντ’. Ἠλάς λαι11. κ. 22. 
35] Διωθῆθ', ία Ιορίπιας, ΒΙΠΙΤΙ εοπ]οςίαγβίη Ρτο- 

λαηίες. (οἱ οἱ. διώκῃ δ'. Εάῑι. διωθῆ. Έυπε εσρεΙίαγ 

Ώρας, «αΠ ἱροίπς ἀοοίσίπα, δἱ αἱ απ εοἰαῖ αμ 
ῥργφϊεληί, εχαρι(αηίυΓ. 

5ὅ9 ΑἈσχέτους. ἴια Οοἱε]. Ἐάῑϊ πιεπάοςε ἐσχά- 
φους. 

564 Εἰς νψύξιν. Ἱία Ται., 4ὐ Ἰθείίο πηπίαπι 35” 
γάει. Εάῑι. φύδιν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΣΕΒΟΙΟ. 

(οποϊνίσππφιςο, Ργοχῖπιὰ οἱ Όοηὰ εοἱ]ήροιις : 
Ουοἆ, ορίρος, α1ίεγ ἀΐριθε, Γἱέὰ {πο 
Οµυ]ίπυς ἤρεης (εἷο «οἱεθ) τοφι]ρία, 
γαΐγί πιρβὶσιτὶ ὁἱοίραίας µοεδιῖος. 
Ἡοιτοπάατα οἱ Ἠ πι τωτςις οὐ]οείδηι ἀἱειη, 
ἵη 64ο ἰοποῦγα, Παπιπιᾶφυς οδί, δἱ ἰαγίαγυ8, 
Οιιεί γλμό]οθέιιγ αιλάφιιλά ο ουπιηι]σίσηυφ, 
Γι ρεγ αυ Ίμιαρο υδγίέας, ρίαπθ ουσία 
ΑΦιυβ ρε; απρυὶ5 φι]κ]οίἱ : Ρρὲτ Ρα όἷα 
Ου{ πος ἵπεδεαης ροβοίπια, ἵη 635569 ἰγα)]έ. 

Δι ἱρςο ᾳποπαπι ορἱίπα δβαρίαπι πιοᾷο, 
Οώυμ6αυ6 ρομηί», αυῶτἱίο, εἰ 4υὐ0 ρυτριίο 
Ἱρθεγῶ πιαγίδυο, γοὶ αυἱ0μφ δυρι!βπιαί!Β, 
Ο9)ή9γο απθίππαπ ποἰίθιι οχκίγοπια!η Ροῖθιι5, 
θυα πυῦθ, αὐαγθ πιο (εροης οα1ἱρίπε, 

ΕΒ Ουἱναφνο ρτουίῦας εσρίέππι οσο Γπης Ραΐγοπι ᾖ 
Ὀμίαυο (εεμα ο δμηί ομἱΠον {ο 1β 5, Ιουμς, 

Νυχά (πο ρευηρίσο Γποι]{ς οἱ οοµ{ΑΡΙΟ: 

οί Ὀεί Ρατεὺο. θαἱά Υενο ας )αὐεί 3 
Εκ ιγὺς ἵπ υΓύθη ροτρὶιθ; [αρ δἰᾳμἱάθη 
Οωιοάαπι θυρυγδγυί (ἀῑκίε Ίου Οἡὐγίδίας ουἱ) 
Ριουυἱ οχἰρείυς οµ1ηΏ ροἱἱ γοςίοτ Βευς. 
Οὔηπες ο νίο, ἀοποο ἱρηῖφ ηλ16 
Αάὶί, ΙΩΔΙΟΓΜΙΗ ηθ ϱΓᾶνος 06) 1ρούΦ. 
Πιο μαυθ] αἱείο Ἠοβ, μοίμι ἰίοει. 
Νοπ ᾗλὴα πιοἰοβῖὶ θδάἰυυς βιιρεγὶ5 οΓέ, 
Ιπορυς πθο ἠλίμο, αἱ πιοάο, θχροἱἱδιι (ΦΓΛΦ. 

Οι (οτίο αὐ ἐρνῖφ ή δλ/ΕΙΑΠι ῥροἱθηέ 
Ατόοτ Ιονατὶ ποπ Παν εμέ φιιοαέ, 

Βου ὀἱνου [ίθ, Ἱ,άσδτιι ἰθη 19 μου ο μ0δὲ 



 «Ί 

Ὅ μὲν μόνον ἑλλους -τ -ᾱ- -ρ5ν σας, 

(δες -ὰς οὖν κᾶκττνας ὃς σὲ, ΑΕ ππου]- 
Ὁ ξ. ᾱς «έπων Έπαν-α πεὶ --πώεενας 

Ὀδκκκίον απ χίον στον Ἔ πα ππασνεδιοας, 

Εβιζκκ-ετς οὗσας εἲρκ-α- μνας 

{9 σου παπίον με τσ-ὖν Έπ-ν ἓν Ῥαο)., 
Ὃς αἶδεν τει ἕ ο. σα, ταύτν” 

Φον Ὡς παὲ -ὐξ ὁν -ἄγισ-α -ἳ εἶσῳω τπδίον 

ςε ο σαπῖνα αμ μι ττρασασ” 

4 Ἠδένιν Θ5ῦν αδδον-ς, ὃν “ταν -ασφει. 

ΕΦ Κατα “νποων οι λικκομόνισ. 

αι πεπκλὰς -ρ-τς-ε νόνας «οπότε τπαῖχες, 

Δρύτουαας: ππαπαοςς α-χέιας ἓχ ζας-ξκον, 

Ἠενρε 4μου παοραᾶς Ἑ-καεῖτε-ς χρνµαςν α-χρος, 

σΣσας ος αυκτὲα πε παὈν έτος πιξας Ὕπαξχκ 

Φεύκι, 7 χμ πουν ωμέπου “κκ πεσν, 

Ἡς πὔπες ὀξττοι πππωσσδῶον Ένθα κα: Ενα 

Σενμοεσις ἅτοπαλαν ακτιαδας Ἐς ἀπέπασε. 

δες επ γρ το στε πεί πεί, αν ο ετες επ ὃς Φ ππαξστος, 
μείνε ο δΕ ως Επ 1} εως εκουραῖς, 

ει [κεί (οσπιας Ἱπσπκεήε [α-ᾷτν ελοστ]ναν : 
δε οί συ σι (λες, δε σετ εμείς, 

5 Ἂρηνε ετώεη πώ σα ε2ςΙ [ας τΙτο εαν γε 
Οµμεμπόστε, ὅσα αἱ 2.0Γυ ΗΠησππίηγ ετίπες, 

Απ εώσ εο εἵ ἁαενγν έδνς τω. 
Ππνοίησε, πες Μαπηλότε, εποινας γεπεῖς αροία, 

Ἁρηφυε επεέλα ὀπροτηε [ες "κει ελλεῖς εἰπιέρια, | . 
40 Γνοεα! εανρίευλ ερετεῖστω ν]τὶς οὐ οερίεαι, 

ωμώμενος : 
570 Πέρας. 3 (οἱοΙ, Εάῑε. πέρα. 

51 ρα Κάδοι να οδοί, Ράϊ λοΥ ΕΙ : ι. ἵδεται. Ὁ[- 
νε ; Ρα «ΓΙΝΕ μἰ! οεἴ{, σα! κίί εοσί[αἰ. 

57] Χαμὼς βδέΊνγμα τὸν Λ.1οὔτον. Ηατοί ο 
ΜΙΐων οἱ [Μείας ϱε ετ Οπεροτή οετίρώς εοἰἱήρετο 
Α0ς Ρροίωΐφεο, ευ ροοείμιυπ 0τγερογίως βΙσίοσι 
Ομπλης νοςςέ, Ῥεγωμο, οἱ πιηαο οκ εἶυς φετίρές, 
ροἡἱεη εν ντο δωόίεμ χι, 24, ἰ4 οοἱρετε ῥοεσα- 
βης, υ]ή δερλίο τορί Απιμιοη ὑεϊίυπι Ιποτοπή, οἱ 
γοω ο ΓΕΡΕΙΘΡΗ, 403 ΑΠΙΟΓΓΜΑΟΓΗΠΙ [οοςλα, 
εἰ ἡΓ2ε]/{, ευ 2υοἱογο, Αυθίμίεται, εἷε Γε- 
ϱρήήκς: Ονχ Α ληροοµήσει σι Χαμώς, ὁθεός σου, 

ΣΧΙΤ. 1 Πυργοῦτε. Ξαονοὶ. Οοἷςι., ὑφουτς κὺρ- 
Του δΐχην. 

9 Ἑκ σκοπέλων. θασ ἔρεα εἶπί εοσφαξὶ, οἳ /πεο- 
Άκπι ερεε(απ(ῖπε εετία παα[ταφια. 

6 Φαίνειν. ορ. Ἱπ. δειχνύειν. 
10 Σχοπίην. ία λαῦοπί εοὐά. Βερῖϊ 993, 9ὸ ο 

Όοιει. ΕάῑΙ. σχοτσ{ν. 

πετβΙω ΥΕΒΟΙΟ. 

έ μη ΗΝ) δι μα Πα ΗΕ ον τη άν, 

κκ ΑΜΑ ΗΝ Γη εἰ οί ΙΕΟΓΙΗ 

ο ο... ΕΜ Μέι ῥα ΙΕ ΓΕΑ], 

ή, αν ΜΜΑ ΣΗΜΑ αμ] ίμετει, (αε, 

έν αλή οΗν ΜΑΗΙ Ίος ἀπ αι αΗπιο, 

Μι μερέ ο, ϱἱ ΜΕΡΗ ΑΡΓΟΙΑ, 
ΓΕ ΤΡ) Μη 

Νε ΕΕ ηε Τη 

(νο παν Ἡν Αν Εν οί καπ εσας), 
ἑλιὶ ΕΥ ΗΡΑ ΙΙ ο, αι, η εορ]ιία!ί : 

αἱ ἡ Ἠμη [εα οί, ποπ οἳ 6ΗΗΠΕ, 

να ἠδρίαπι Γαστὶ αΠετεῃ», 
Γαπόωπ (μυ Ον Ῥαπη εο]αί, 

εΤμο (ωά4α οἰπιυ]αετα, εἰ Ώουπι 

Γι ῥοίασπι οοἰδηῦ5, Π0556 ᾳπδοπι ποὶς ἀλίαιο. 
ΣΧΙΧ. ΑΡΤΕΑςῦς ΗῦΙΙΕΚΕς 6κ Χιμῖδ ΟΚΠΑΠΤΕδ. 

(Γεά. Μογε[ίο ἱκίετρτείε.) 
Οηἰπίρας αροῖιῖς εαρὶι{ [4511ρίὰ νοςίτο 

Νε αάάῑίε, οοπβρίουια αἱ ιωοἱ{ἆ οοἱἱ ο1εηί 
Νενε Ὀεὶ Γογιω3ς ρἰοίαγὰ ἱπάποῖίο [αὐ4. 

Όϊ {10 Ώου [αοἱος, ἰάΓνὰ «οἆ ΟΓ3 ποῖςῖ; 
Εεπιίπειπῃ αρυί ἡοίέασι οί πυάαγθ, τίγοπιπα 

ἵη οσα, 66 4ο ος δατί ἱπρ]οϊία - 
Θἱνὸ εὐυπια Ότο ἰμο αρίίαίᾷ., οἱ Ρ0Ώε ταρληΐες, 

Ρετᾳπθ εντος 41Γ146 Μηλάϊς ἱωδίαι οληί. 
Εομιῖης πού οχἱδίαπι ληδία τεγοςε ροσίοῖν 

Νεπορο τ]σίς {ιο υἱ ερ]οπάρᾶί νε ερεει]. 



δδ5 

Ἠὲ λίνου μαλαχοῖο διαυγάνουσαν ἔθειραν 
Κρυπτὴν, ἀμφαδίην, τήνδε µετωπιδίην, 

Ξανθὸν ἁπαστράπτουσαν, ὅση χρίδεµνον ἄλνξεν, 
Ὡς δοκέειν παλάμης ἔργα πονησαµένης ' 

15 Εὖτε τὸν οὐχ ὁρόωντα διδάσκαλο», ἄπνοον εἰχὼ; 
Μορφῆς στασαµένη, χάλλος ἐχεῖθε γράφεις. 

Κάλλος δ᾽ εἰ μὲν ἔδωχε φύσις, μὴ χρύπτετ' ἁλοιφῇ, 
Αλλ' οἷἵοις χαθαρὸὺν ἀνδράσιν ὑμετέροις 

Σώκετε, χάλλοτρίῳ μηδ ὄμματα λίχνα φἐρουσαι;’ 
20 "Όμμασι γὰρ χραδίη ἔσπεται οὐχ ὁσίοις ᾿ 

Εἰ ὃ οὐ γεινοµένῃσι συνέσπετο, δεύτερον αἶἴσχος 

Φεύγετε, ἔχ χειρῶν χάλλος ἐφελχόμεναι ' 
Κάλλος, ὃ γαῖακ φέρει, χαὶ ὤνιόν ἐστι γυναιξὶ 

Αυι πιο]ὶ ροἱαοἱάαπι Ιηο ος δ4Γί6Πι, 

δΕυΤΙ9 ΗΠ. ΡΟΕΝΜΝΑΤΑ ΝΟΠΑΔΙΗΛ. δδὐ 
ΑΛ ἨΠανδήμοις, ὁθολῶν περνοµέναις ὀλίγων 

25 Κάλλος, ὃ ῥυπτόμενον χαμάδις ῥέει' οὐδὲ Υέλωντι 
Ἴστατ., ἑπην λύσῃ χάρµα παρειὰν ὅλην, 

Καὶ δαχρύων ὀχετοῖσιν ἑλέγχεται, ἰχμαλέῳ τε 
Δείματι, καὶ ψεχκάδος λύεται ἐξ ὀλίγης. 

Ἡ δὲ πάρος στίλθουσα, καὶ ἦ χαρίεσσα παρει], 

50 Χάρμα μέἐγ ἐξαπίνης διχρόος ἐξεφάντ, 
Περχνῆ, µαρµαρόεσσα. Μελάγχροε, µιλτοπάρῃε, 

Ηῶς δύνασαι χατέχειν χάλλος ἐλεγγόμενον ; 

Ταντ’ οὐ χινυμένοισιν ἀγάλμασι ' σοὶ δ ἁ τορητὴ 

Μορφὴ, καὶ πολλοῖς λυοµένη πόθεσι. 

ὀῦ Τοῦτο θξοῦ δέµας ἐστὶ, χερὸς τόδε: τοῦτο παλαιὸν, 

Τουτο νέον. Λειμὼν ἄνθεα δισσὰ φέρων, 

Οεοιίαπι, οἰπιυ] οἱ ρογβρἰοµᾶΠΏ, [τοηίοπι βὐργᾶ Γονἱποίδιη, 
Εἰαναπῃ φυἱάἆαπι εογιδοβηίεπι, 4 Ρατίθ γε]ο ΠΟΠ ουίθρίέις, 

Όι νἰἀεδηίας ορεγα παπι οἰαῦογαία : 
45 Ο0ι10ρρο αι «Φε ΙΠι ΠπιδβἰθίγυΠ), 6ΧΑΠΙΠΙΟ βἱην]4ογμπῃ 

Εογπια ΕΡἱ ΡΓΟΡΟπεΠΘ, Ι]ίηο ριομεϊιἀἰπθια ᾳμαδὶ ρορμἱοἰ]ίο ἁιισὶς. 
Ρυ]μγἰιμάίποιη αιίεπι, οἱ αυἱάεπι ἀθάίί παίυγα, ποϊῖίο οροιίατο Ρὶρμιοιιεῖς, 

Φος 9οἱἱ6 ΡΙΓαΠῃ πιαγ](15 γοριγὶ5 
δογναίς, πθο αἰἱφ αἱ βδᾳα.πα ΡρεοσβοεΒ οουο8 ἰπ]ίοιίς : 

20 Οευἱοβ οπἰπι ο0ς πο[αγίοφ δεᾳίέατ: ) 
οἱπ ηυίθιη νουίθ ποραγἰί παἰυΓὰ [ΟΓΙΗ 29 εἱεραπίίαπι. δεευπάαπι ζε[ογπ]ἑαέοινι 

Ευρῖία, υ]οἡσ]ιμάἱηδπι πιαπἰθιι οοΠΠΡΑΓΔίΑΠΙ : 
Ρι]ο γειά Γπείη, ϱ,αῇ1 ἵθγγὰ ργούεἰί, αυ γεπά( αγ ο ϱιυἡ{εγῖθιις 

Τνϊγία μας, αδίη οὐο]ΐς γεπάμηί ρα ι6ἱ9. 
560 567 95 Ριἱε]τιάίπδη, αμ αὐδίογςα ἵη (ογγαιν Πέ: αυ αἱ εδ 

(οηβίςιεγθ ποη Ροίθρι, δἱ φοἱγεγὶέ Ιρλ(ἱ4 οΠιδίου ῥεπαδ, 
Ει ἱπογγπαγυι γ] νι] ργοάιίωτ, οἱ μάο 5διάογα 

Νεία εχουρςο, οἱ ρυίτί ο] νίέντ εχὶρυῖς. 
Θιι6 γ6γο απίεα ρ]επάϊάα οἵαί, ᾳγαίρφ!ιθ φοάφπι ργσάῑία ΠΙΙΟΓΟ β6πα 

50 Πἱδιιη] ΙΠΑΡΙΗΙΙΠΩ Ἰηονοί, δυΡίίο Ὀἱοοίοία 4ΡΡᾶΓΟΙ, 
δι αί να, εδ ἰάὰ. 0 πὶρτϊουϊος, πλπίοφυο {αραία, 

Οιιομιοάο Ρροῖες γοίπεγο ρυ]ογ(μάϊηθηι, αυ {41 [αοἷ]ο Ρτοάἱτ οἱ ἀολοίιιτ ) 
Πιες ἰηηιουἱἱένυφ θἰαέμΐβ Ιἰπαιεπάα : ΕὈὶ νεγα 

Εοτπια φὐφοίία ρἱρπιεηίῖ6 ΠΟΠ οοπνοεη!!ΐ, ας πιυ]ῖς φον] οαδί δι». 
ὅδ Ηυο ἁἰνίηα [αὈγίος οοτρίβ, Πιιά πιαηι{αοίη ς ιά απ ση, 

Που ΠπογυΠ. Ργαίυη ἀῑσας ἀμρίίοςς ἤογος [6/6Ι15, 

44 Μετωπιδίην. Βιρ. Ιπ. ἄλλην δὲ χατὰ τῆς 
ως. 
45 Κρήδεµνον. (οἱς]. ἰπί. τὸ σουδάριον. 
45 ᾿ΑπγΟΟ». Μαὶο οὐἰι. ἅπλοον. 
46 Γράφεις. ὁοἱδὶ. θἱ ἀμο Βερῖϊ γράφῃς. ἵη υπο 

«ο. Οοἱδ. Ἱερίιατ οὔτε, ΡΓο εὖτε, στησαµένην ΡΙΟ 
στησαµένη, εἳ Υράφειν ΡΤΟ γράφεις, ΄ὐ8 Ιεείίο ρία- 
η υπ ε[Πεἰί 68δΗπ]: Νέφος εσεπι πιασἰείγπε, ἱπαπα 
δικα στὴ [ογπις εἰθὶ ΡΤΟΡΟΠΕΠΕ, Πίπε ριελτίμιαϊ- 
Άρπι ομαεί ρεπὶεϊ[ίο άμοας. 

47 ΜΗ κρύπτετ’. Φὶο ΟΠἱΡ. οἵ (οἱε]. Εάῑε. μὴ 

η Κλλ1 δ᾽ ὅ οἷο ΟΜἱσ. εἰ Β οτρίῳ µη ατα. Φὶο Ολἰᾳ. εἰ Βορ. 
905. Εαάῑ. μην λα. -. : Ἱ 

30 Οὺὑχ ὁσίοις. ία Ο)Ρ., Ἡεᾳ. 990. Ριρ. ΠΠ. τοῖς 
ἀδίχοις. ΒΕυ]ι. οὐχ ὁσίως. 

ὦ2 Ἐκφε.]χόμεγαι. Φυἱο]. 99 { χειροποίητον., 
34 Περγομέγαις. Πηῖ. πιπρασκοµέναις. 

3) Ῥυπτόμεγον. ἣβ. ῥιπτόμενον, οἱ δ6ΗΡ. 1. 
πλυνόμενον. 

2] Ὀχετοῖσιν. Ἱπι. ῥεύμασι πλατύνεται. Μον, 
ὑδροποίῳ φόδῳ. 

ἰ Μαρμαρόεσσα. διρ. [π. 99ἱ, λευχή. Μυς 
βοἱιοἰ. ὦ µελάγχροε. 

03 Ἐ.Ιεγχόμενον. (Ορ. 5ιιρ Ιη , ὀντιδιζόμενον. 
55 Οὐ κιγυµέγνοισι. ΙΠ1., ἀχινήτοις. Ηας {ἱπφμει- 

4α πιοτιμῖς εἰαικμίς, δὲ ΜΕΓΟ πο εοπυεπἰημὲ φμα’ ποπ 
εε ἱπιπιυθί[{ε, εεά [ουπια πι Πιοοἷς αἀἱςεοίαδί[ἐ8. 
Ι0ἱ4.. Σοὶ δ᾽ ἀφορητή. ἴία οχἰρὶΐ 88ΗΦΙΙΦ. (οἱς|. οἱ 
(οπιΏοα[. σοὶ δ οὗ φορητή, ουι Τεριβηᾶί πιθίγπι. 
α1ι. σοὶ δὲ φορητή. Βὲρ. 991, 50. ΙἱΠ. περιφορητή. 
-- Μεἰγίσα Υ6ιβΙοΠΘΙΙ Ἠῖο οαρίαί αἱ ροίυεγΓΙ!. 
Ώιιο 9Φοηιεηίε5 γευ5δυβ 3άθο οοηίγα 5θη5υπι Ροςσα- 
ὑαπέ, τι πιυαἰομεπι οχροδιιαγομί, ιαπ 1αἱἱοίδ 
ἀἰδιληοία η Ιπ[ογίυ9 τεροΓίθ8. ΟΔΙΕ Λ0. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΗΡΙΟ. 

Αο γε] Ἱιιοθη:οπι Ιπο γα μιῖγο οαρἱ{σην, 
Οεευ.ίάπὸ ααἱ οἱβγυ) ΠΠ Α ΡὸΓ ου ηϱ[46: 

Εἰανιπ [υἱρομίδιη, θἱμ{ ας γο]διησιι αὐεσίε, 
Όι ραίνπις ουηδίοί ἵπυπιι8 ἰ4 ατιὶῃοίς : 

μη) ὤδευμῃι ἀουίογδί, ΔίΦιιο οσα απ) δπα{α γα 1Ώ 
Εοτιης «ΟΗΡΙΙΙΙΙΟΠΡ, ἡίο ἆθοιδ αδδοιἱέυ5. 

9) {ΟΓΙΠΑΠΙ Παίτα του ὲ, μο ἱηάας1ίθ {αςο, 
Φοὰ [αοἱίθ υἱ 9οἱἱ6 ρυγα οἷί ία γἱγὶς: 

Νενο οἑυ]ω9 ανἰάος αἰίττη αλα ληί ἵμ υἱωπη : 
Ναπι 605 ηοΟΠ οαδίθ ἡαηΐπα φαὐυδοφυίέης. 

οἱ ιηΐηυς ο8ί νουἰς [οΓπιῶ ο0Π6σθδα γδηιςίας, 
Νθο ἀοίογιπο ἆοοιδ οοποἱ]ϊαίς παπι. : 

θποά (οἶίας ρτοίοτ ἆοσυ6, οἱ γεπαία Ιρὶς οδί 

Ῥ Ἆἵἴι δοοτιῖβ, πιιηηΙς οχἰρυΐδᾳιιο επ Μ1γ. 
Πίο ἀθςοτ ἀὐδίογδις ρου ΗΠΙΗΙΗ Πμ]έ, ἀἱἰᾳὰθ ΠΙ4πΠοΓΟ 

[η γίδιι πθθοῖί, 44π40 5ο]υἱ4 ρέπα ϱ8ἱί. 
Εάν, αμο(ῖες ἰαοιγιηαευπῃ υπ λές ωρες; 
Πτι εηαὀ{άιιδη1ιθ Πηθίϊις, δΜἶβηιιο ρασνα αδἱβὶι. 

Ἱιά6 ρεί5 [μἱμαί ρεπᾶ αυ: ργωἰνσιηιι γίδι, 
ὑιδεοίυρ αβραγεί, Γον ὑορο ϱἱάἱομὶ8, 

Γι9ο0ὰ οἱ ΠΙΔΓΙΩΟΓΘΑ. Ὁ ΠηΙ] πια] ἐὐμοία οοἱοα, 
Οἱ τεἰῖηοτο ροἱθ8 αιιοι! άαεις αγρυ]ι 7 

Πο ποη δροπίὸ 814 δὶρῖς σα ἱἱομυυς οδυμί: 
Εχίιογα ([οΓΠπ)α ιω01ς δοἰν]εας {μη ΠΙθΓΙ6. 

Νιιπιηὶς πῶο οριδ, ἱία ἨΙαπιδ; Όεί5 ἠία [Ταν 
Ηαε πουα; οεµ Ριδίμιη [θγί γάγίαρ νἰοίας, 



5 Οξύ Ίππο. (4 ήστσε εσεα ι Ίσοεσκι. 

Ἱερπιὼν -ε φ:στερῶν τε ἁρμαδαξς, 1 τ-ς ἐσθις α Αν ἕμτης Ἰνύσρ τι ταξξονχε.. Ἔ- δ΄. ἀνᾶ- εν 

Τοπεχεν ἅ φεύτεν τρασ-ῶν έμας, ἐξ ο λάθσεςν, 

449 Ἡτδ Επιλοθκ σὺν εδίεας ἄχκτφ ἔχεςν. 

στον Επνεχόσες. ον νξ χει, ἅμαρ Ίανεν 
Ἑνιω- τν Ἐκάθε», Ἐκεθ- τν Εκένεν. 

Ε: μὲν 5 αγ χίς τι ἀαθ-ἓν πέσεν, οὁ αὲν ἄνεχ-νν, 
Ελης ἀτπαρόττεςν θεβότερον Ἀφοτέαα, 

45 1 τε θεάς -μδωσον ἀμείγπταε χελεχάκας- 
1ΐς, «ὔεν ὁ σλάσττς ἕδλε ος, ἁλλοτρές. 

υ- 5 ἔτραμα, χύων, ἀλλ ἔσλασα επών Σλαξαν 

ἔχω». 
Στίαςν αὗσχτις 2 Σᾳυ-τὲς πεασαν-ον Εττέρεςν 

Ἠδτρρς», ἓν τ'. τφάφε-ς ἔα νου κα: νάσε. 

55 δως ἓξ σὐν εἷδες ἔχοαα αλα τον «εξ τε απλοσὼν 

δεις εἶδωιον Έχι εἴδεος ἄν] σέου: ϐν Ὄσεαι ἁλλοτρᾶο» χάλλεος ὅσονν ἅγις. 

δαεναθος οἱ Ἰ τεϊεςῖαυ - 2546 (πλσιἆπσα νοτίσαυ 

2... εθαφεστα, 

νά σος εοΐνεναε, ες 

---- έετε πααγῖεσαι ροσοες, Ἰαά ἴσαυεα Γεγεπόσνο 
ο (οσαααι 

τς ολες οσπέω ' 

ἱ ο ο ---ᾱ-ᾱ-.... 
Βατκας Εῖς παδλίανα εἰάλεπίῖπαι), αποινοἆἀο, ἵπφαλαι, θα ΕωΓας 

ἡματίη μὲν ὑραίγνεσκεν . στὸν 
Νύχτα ὃ ἁ ι1ύεσχεν, ο ανά παράθειτο. ι 

ΒΠος αλ νι στην αφωγραί ΡΙαἱο 9 Ρἠσάοπε, οἱ Τα. 
: .”!. μυ. µ. 

42 ᾿Εκάόην. πι. σώφρονα. Μος, Ἑλένην. ἴαι. 
φο 

4 ᾿Εῤῥε. Φαρ. π., φθείρου. | 
47 Κύων. Φαρ. [ίπ., ὦ οκ, 

19 ' . κ Οοἱς]. 1. ΕάΙΙ. Ἀρίδη 1ον α Οἷς ἀρίδήλα, 

«5 Ἐτείρει. Οκ. ἐγεέρε:ς. 
ροκ ἱερεπάσεα : 96Ώ5ας ροσσ]αὲ. 

ει οετίο οενοὶ. που Ἱερι Αλχινόο, υἱ ἵ οὐἵεῖφ, 
φεἱρρε αφ αἱ 6αµεα ᾽Αλκενόου φετῖρςἰί ταῖς ἴδίαις χεραὶ, 

ορτιὲς πισπῖδα». 
5 Κήπος Ἀξώνιδες. ΕάΙιΙ. πιο] χττς. Δά αι. 

991 οετίίας -:. Ἔσὶ τῶν ἀώρων, χαὶ ὀλιγοχρονίων, 
καὶ μὲ; ἑῤῥιομένων. Ἀϊποίγατα ρεοτεςδίυ οσοι ἆς 
χολας [οτὶοκῖς, ϱΆγαυ [ταξίίεγις, Ὀγέτοινφας Ὦ- 
ὑουῖνας τοἱαρἰλίσπα, γδάΐεςς πο λαυευυς. Τιάς 
Εγαθτω. Ενιά. Ὦ λεσίκαρπος. δαρ. Πω. (οἱ5ί., χαρ- 

ἀποθάλλουσα, υμένη. 
56 Που. 1ύποδος χροίη. Ροϊψρὶ «οἱοτ, ο [μετα ἴπ 

ατεια ἀετετὶιρίω, ρ.οτεγὈῖλ φυηΐ ὁς τεῦυς Βατὶ. 
Βχο αρίὶςσίως ἰγαμσίογί αἱ [αςλίδα ειαλιοτὶς ρυ]- 
επιιαάίπειν. 

5ὸ Κολοιόν. 0υοἆ ἀς εταευ]ο Άορας ἵη (αὐυἱΐς, 
Ἶος άε οοτη]ουί σετ Πογαίας, ερὶςι. ὅ, Π1. |. 

πετηω ΥΤΕΒΟΙΟ. 
Σε μήλο ππ]οί2 Ἰη2πισηίο : τεειίς οἱ ᾖποιας, 

(αἱ νασίε αφι2ο εαΡ!, ναγίαδφυο οοἱος. 
Ιάείνεο ρἱείανη εοερας {αξίιο, δίφυςο «λείο : 

Ἄος ρτοῦγοφυπε ουεἰάίαπι ἀεσοςίς : 
Τε Ῥεπείορος Ίαςο οΓδ118, Ὠυςίο γοἰδσίαπη : 

Νεπιρε Ηεευ2 εσι Ίπιυς, «ο (οςῖο ο5ι Ηεἰοη». 
Οθυσά εί αἰί2 αεί ταιίο αἱ Ιάἱεας γίτυπε, 38 ος ροίο 

που εοὲ 
Μωσια!ί ἀῑνίηλαι οςευ]ετε ο[Ώρίοπι ; 

Κε Όεας ηίεμφας {6 άῑειἰς ἵπετεροί ἰςίῖς : 
« Ομµΐσηθαι, σράε Πίο θείος 1 τάς, ἀἰίοις οί Ἱ 

Τε Μαμά ρίησῇ, ολρίς; οοἱ 3 .υς ΠΗΘΑ οὐ4Ι(4 Ίπιαρο: 
Ομ; ρεο (ΟΓΑ ία ἆλς οἰπιυίλογα μον 

Β Αιαπιεη Ἠυῖς πιοτῦο τευίᾶλ ἁἆλπιις. ΑΙ πιΦηϊ[οςίὰ 
εν, 

Ριεἰ2 309114 [στη ος ασπουε ος. 
µ2ἵ{4πι ἱριοιωίσο {οσα ολ 01ο οοἱ Ε1ΩΔΕΩ 

ὧτοάε Εὔ4, τῖταῦν 11η [4εἱ5 ἱωρεπίο. 
Ποτίας Αὐουίάὶς ἰδίὰ τουυδὶὰς, (γυσιίθυς οΏξίλης, 

Ρογρας οωηἱσοοίος, έίεΓὰ οἱ {η 520 5ο. 
Εαύυ]4 Ποίὰ, ἀγὶς υἱ [ωΓίΙγο πωσπεγο ϱαμάθας 

Ρεπηαγυσι, γἰδαπι εοπεἰἰοί ἀΗἱείυας, 
Μος οἱ παάλίυςγ «ροεὶο Πα. Ον εΕδὶ ε. εοῖ 

Πεάθοις οσίτοσιυωῶ, βῥεςίετασφυε ὰ! 
Λη 6ρεΓ2Γ6 66ος ροιίίαγα ἐς ᾳαυὐἷα ϱαπφακ ο 

Οπ4μ) ῥε1ο οὲ οὔξΏες ΠΙΟΣ ἀεοας λα ρεορείωη. 
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Πυνθάνομ᾽ ὥς τι φἑριστον ἔχει πλάσις, ἣν ποτε γΏρας Α. Μύστας σῆς μορφῆς ἄνδρας ἐπεσπάσαο.] 

Ῥιχνώσῃ μορφὴν, τὴν πάρος ἀνθοφόρον ᾿ 

Τῆμος ὅτ' ἄγραφός ἐστι μελῶν πλάσις, ὡς πνρἰχαυ- 

[στον 

Ἴδ "Άνδρες γὰρ τρίψαντο τὰ φάρμακα, οἷς σὺ γἐγηθας, 
Ληϊσταὶ µεγάρων, τέχτονες ἧς µανίης. 

Ταῦτ' οὗ σωφροσύνης τὰ σοφίσµατα, μαχλοσύνης δέ. 
Πᾶ, γὰρ ὃ τεχνάζῃη ἄῤῥεσι, μαχλοσύνη. 

Φασὶ ταὼ µεγάλανχον, Ἑπὴν περίχυχλον ἐγείρῃ 

"60 Αὐχένα χυρτώσας χρύσεον, ἁστερόεις, 
Κλάζειν θηλυτέραις φιλοτήσιος. Εἰ δὲ σὺ μορφὴν 

θὐ σφριγόωσι γράφεις ὄμμασι, θαῦμα μ' ἔχει. 

Εἰ μὲν γὰρ πὀσιός σου ἔχεις πὀθον, ὡς σὸν ἐχεῖνος, 

Ἐξέτι τοῦ, ὅτ ἐρῶν σ᾿ Ίγαγε πρὸς θαλάμους 
8ῦ Κουριδίην θαλέθουσαν, ἔχεις χάριν’ εἰ δὲ σύ Υ' ἄλλω» 

"Ὄμμασιν ἀνδανέεις, τοῦτο πόσις στυγέει. 

Κεύθειν λώϊόν ἐστι βελῶν χάριν οἷσι δόµοισιν, 

Ἠὲ φενδοµένην οὐχ ὁσίως προφἑρειν. 

Λείπεσθαι σαρκῶν λείφανον ἐχ χονίης ’ 

ϐὔ Ὀψὲ µεταχλαίειν δὲ μελῶν δόλον, εὖτε πίθηχον 
Ἑντίσιν ἓν πυχιναῖς ὧσε τὸ λειπόμενον. | 

Τοίη ψευδοµένων µελέων χάρις. ᾽Αλλὰ, φερίστη, 

Νῦν στῆσον μορφῆς ἕἔχτυπον, ὡς τὸ πάρος. 

᾽Ατρεχὲς οὗ μὲν ἔγωγε ὀΐομαι' ἀλλά πολὺ πρὶν 
10 Μηδένα μηδ ἀνδρῶν εὔξεαι ὄμματ ἔχειν, 

Οἵ σε πάρος χλἠϊζον, ἐπ᾽ ὄμματα δ᾽ εἶχον ἔτοιμα 
Τῇ καὶ τῇ σοθαροῖς ἵθμασι χαυµένην. 

Καὶ τὸ, γέλως, ἀνδρῶν λήθειν γένος ἰσχανόωσα, 

Μἱ γογα αιόῖο, ου οοπιπιοάἰ Ὠαβοί {αοις, Ρροβίᾳυᾶπι δδηθοίις 
Βιρὶς οοπίγασθεἰε [ΟΓΠΙΑΠΙ ρτίας Πογορίθπη : 

Τυπο ουπ Ία1η ηιεπργίς ρ]ρπεηία οι αἀμλυουίυς, νοίυέ {ρπί αἀυδίας 
Πο]παυἱ οαγηίθ ρδ]ᾳ138 6 οἰπογο ; 

65 Έωπι 9ογΓο ἀερίοσαί πιοπιῦγοτΠ (αυ σσ, οΙΠπι θἱηλ]α{ῃ 
Ευρὶς ἀθηείθείπιί Ρτοριἱορίέ ὶὰ αιοά ουρογορί. 

Ταἱἱ5 οοιηπιεΠε]ὰ πθπΙΡΓΟΓΙΠ γθημβίαθ. Αἱ ηΙΠο, ϱ ργδδρ(ληἱδοίπια 
Φἰβίυς [ΟΣΗ ἰπιυ]αοτυπ), οἱ αηίρα. 

ΒΙΩΟΡΓΙΙΠ Ἰιαιά εφιἰάεπ] 6μο Ρυίεπῃ : ος ορΓίθ ΡΓ]ΙβδαυδΠῃ [α6ἳ6ΙΩ 341Π0Υ636 
10 Νεπιηθιη εχ {5 γὶγὶς ορἰαὺῖς οσο ᾖαῦςτο 

Ου ιο απίθα Ιδιάῖῦυς εΠεγθδὺαπέ, οἱ οευ]ος αυθυαπί νη ἰᾳ ἀοῆχος 
Πιο οἱ Ιίυο δαρορθίθ ϱγεβείδυ5 Ρρτοεθἀθηίοπη. 

Ει Ίου ρἱάἱου]άπι θ5ὲ, (9 λοιηίωυη Κοπιβ ἰαίοιο νοἰο, 
Οι πιγδία5 ἐς Γογηι γ]γος αἀφο]γ]δι]. 

1ὅ υἱτὶ οηἱπι οοπἰγίνεγυηε ηο ρὑαγπιασα, ααἱθιιφ ἀθε]εσίασίς, 
Μασπατυπι ργΦάοπθ6θ ἀοΏ]οτΗπ, αγβῇςεςος 8υ ἱηββηδν. 

Πσφο ρυάἱ ο αγι]βοία ηοῦ θυηέ, ϱεἀ Ιαφοίνία». 
Ουἱάᾳυἱἀ ουἱη βἰραῖς η ργα ίση γἰτοξυὴ, ἠυάίπεσι Ργομι!:. 

Εογυηί ῥνοπείῃ δμρθιΌιὸ , οµπ] οἱγομίμπη ο[Ποιέ, | 
δ0 Αιτθυιη Ιπίογᾳαεῦς οοἰίμπι, ροημίς ρειαπαπ /θυμς 

Οἱαηροίο 6ἱ0 [6πιΙΠα6 44 ΥΕΙΘΓΘΙΗ 1ηγίίαγθ. δὶ αιίθια ἔ [ΟΓΠΙΑΙΩ 
Νοπ ρἱπρί8, υἱ Ιαβοἰνίς Ρἱαςθβθ οΕΜἱ6, [ου δἀηίσορ. 

Θἱ οηἱιη πιαριί ἀθείάθτίο Παργος, υἱ τυἱ 1]]ο 
{απ ἱπάοθ ος αυο {9 αἱ μπαἰγ]πιοηὶο φοοἱανἰ 

8ῦ Ριο]]απι Πογεπίοπ, 1 ϱΓΔυΙΩ. ἱ αὐίθι ΑΠἱΟΓΙΙΠ) 
Οευ15 Ρἱασετθ δἱίμάες , Ίος ηιασίέυς οάἱε. 

Οεοι]ίατὸ πιθ]ἰις οί πιοπηΌγοζΙπη οἱρραπίίατῃ ἵη δυἱς ὤάΐδυς, 
απ. οοιιπιεη/{εαπῃ μείαγίἰο ρτοίςζτο. 

60 κά λεος. Ομ. οἱ Ο9οἱθὶ. χύδεος. 
656 Με]ῶν δό.Ίον. Χάριν, εἰεθαπίίαπι. 10ἱἀ. Πίθη- 

ον. δἰπιίαπι ργορι[ετίέ, ἰὰ οδί, επιεπεἰίαπι ρι[οἡγὶα- 
άῑπειι. 

ϐΒ Στήσο». Ἔγειρε. ἰγοπῖεα. 
69 Α.1.1ὰ ποὺ πρίν. Βτίωε εγεάεγεπι {ε ορίατε 

πί ποπιο ϱς ὶς υἱγὶς οσ[ος παθεαί. 
16 Λήθει». ΩΠρ. λήθην. 
Ἴθ Τέχτονες ἧς µανίης. 1ρεί επίπι οἰδὶ {αφιεο 

ημίθις οαρίαπίμτ ραταπί, ἀνπι ρἰσπιεπία εοπβοῖπ!, 

φίδι εἰεφαπ[ίογες γἑάάαηίγ πιμ[ίεγεδ. 
Ἴ8 Τεχνάζῃ. Πα ἆάο Π6ρρ., ΟοἱςΙ. εἰ ΟΗ11ᾳ. Εάῑς. 

τεχνάκοι. 
Ἱ9 Ταώ. 606. οἱ Οοἵκ]. ταών. 
80 Αστερόεις. {68 ΠΙΙζαἨδ. 

84 "ος ἐρῶν σ᾿ ἤγχαγε. Βερ. 991, Οοἱκ]., Ο)ᾳ.. 
ἑξέτι τοῦ ὅτε σε ἠγάγετ’. ΠΠ (ααπιμπι αἀπικί!. 
7 Βελῶν. Ὀιεγᾳυθ ἱμίεγρεθς Ἱερὶί μελῶν. (6 

ΥεΓΦ. 05. Β9Ι1Τ, - 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. . 

Αιά]ο φαιά ριοδίὶ πιοάἰσαπιθη, ᾳυδπάο δερεοί6 
(οπιτασῖι [αοἱειΏ Ποτίυ8 ΑΠίς Ραΐθιη : 

απ ποπ ἱπβοῖυηί νυ]τας ρἱρπιοβία, δυρειδυπί 
(ουροςΐϐ απ δία. γε α1 ϱ ϱἱµ6Γ6. 

Ῥεϊογο αἱ δεΓΙΠΙ 65: [ταμήδῦ πιθ]οαη ης ἐ]ά5, 
απ ἀεηβίβ γυρὶ5 δἱηιία ου Μἱ 15. 

Τα] πιοπάαοῖς ἀθεογῖφ δα ρταϊἰπ. Θιιατθ 
Φἱδίς οΓί5 δρεειι]αίΏ ηυαἱο ριία5 [υεγαί. 

Ἠαυά ερο ογεἰἁθγῖη γθγυπη : δὲ γοία έυα ο5δθηἰ 
ωηςἱ5ς ηυ]ία νἱτῖς μία ἵῃ Οτο [0Γ9: | 

Βἱ» αυἱ {ο ο. οε[ευταὑαηπί, ίεαυε [εγθυαιιέ 
Απίο οομ106 ἱμόθβδι Δίᾳιο ργὰάυ (υηίώο. 

Αι φυοὰ τἀἰου]ασ1 ὁδί, ῥοποςί Ίου οδίαεθ τίγοτα - 

Β Ἅ«ομίθβάεης, Πιγδίᾶ9 05 ἰγα]ίρ 3 {α6ἱθῃ]. 
"Ῥμαγιιασα παπιφο υἱγὶ ἐγίνεσυπί αυ ΕΡὶἱ οσα, 

Ῥγιράοποφ ἀοιπυπῃ, πεί αυο [αυτ]. 
ος ἰομοσίη]ί οδῖ οοπππεπίση, αι ρουσὶοἰαί]ς: 

ΝαΙπαιιο οδί Παρίιίωνη αυοά βίγυῖς αγίο υἱτῖς. 
Ῥανοιθιὴ πιθιηοταμί ϱιο [αδί ουἱή δχκρ]ἱοαί αἰας 

ὑδιηιδηίος, οοίαπι οἱ »ἰοἱ]][ου αυγθοίώπη, 
(αησουθ αν 66 Δ00ἱΓ6 610 Ύεπογθιῃ. {ρ8δα ϱ0Ι0ΓΘΠΙ 

οἱ ιιουη οὗ πηοἱ]65δ., Πἱγος, 4ΠΙ38 οσο. 
Εοιιο νἰγὶ ἀθδίάργίαπι (ωὶ Πλ ΙέΠ οἱ 4ΓάΘη8, 

Εχ αυο (9 4 ρΓίιμα ν]τρίμε ἀμσχίέ α01π8 ο 
Ιη ἐλαἰδιηΙΠι ϱοηἱαίεσπι αβι]θεὶ ϱΓαἱίδίη : αἱ Ἰάεπι 
είς (ο οὐἱς, δἱ αἰἰἰς απο ίυμς ρἱᾶςς88. 
Οεοιἰίατο ἀοιπί δὲ θλ{ἱ19 αδ ἱη «οἵροςθ ἀοίθξ, 

Οθὔ41 Ώ0µ Σἱ8 [οΓ186 Ρεοάργο βοἰΙ{νλὰδ. 
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τῇ μὲν γὰρ πέσις ἐσὴν ἑπάρχιος: ἡ δ ἐτὰ πολλοῖς Α "Άλλας μὲν βάλλουσιν ἐτεσθελίωσι φαεινὰς, 
Φ0 Ἱσταται, ὥς τε λίνον ἑπταμένων ἀγέλη. 

Τέρτη τερποµένω, χαὶ ἀμείδεαι ὄψιν ὁπωτῇ, 
Αὐτᾶρ ἔτειτα γέλως, χαὶ λόγος ἀντίθετος, 

Κχεττόμενοι τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ θάρσος ἔχοντες. 

Μηχέτι µ τὰ πρόσω «φθέγγεο, γλῶσσα λάλε. 

Φύ λλλὰ τόδ ἀτρεχέως µυθήσοµα:, οὐδὲν ἄχεντρον 
Τῶν ὅσα θηλυτέραις καίΐζεται ἀμφὶ νέοις. 

Πάντα γὰρ ἀλλήλοισιν ἅμ' ἔσπεται, ὥστε σίδηρος, 

Ὃν μάγχνης ἑρύει, ἄλλον ὑπ' ἄλλον ἅγων. 
Ὡς ὄφελον φιμύθοις χαὶ φύχεσιν, ἀντὶ γυναιχῶν, 

100 ΣτΏδειν, καὶ λιπαρῶς, ἀνέρες ἀφραδέες, 
6) τόσον αἴσχος ἔχοντες ἐν ὀφθαλμοῖσι σύνοιχον, 

ὃς. Τέρπονται καχίη, ἀχλὺν ἐφεσσάμενοι » 

Αὐτοί δ᾽ ἓν σφετέρο:ς αἴσχεσίν εἶσι συες” 

405 Ἡ τάχα χαὶ συφεοῖσιν ἑνὶ σχωτίοισ: Ξέσκεν. 

Εἰρχθέντες Κέρχης χρίσμασ: θτροτύχοςς, 
Οἱ μήτ' ἐχθαίρουσι, χαὶ ὡς πορὶ χάγχανον ὅατν 

Βάλλουσ᾽, ἣν ἐρύειν λὠῖον 1ὲ φέρειν. - 
"Άλλον γὰρ τ᾽ ἄλλος τις ἀνλρ χόσµοισι γοναικῶν 

410 Ναῶσ', ἀφραδέη πλεῖον ἔχειν ἐδέλα ν. 
Ηολλάκι χαὶ χτεάνων ἐπιδενέες, ὥς γεν ἐγείρειν 
Ὕδρυ ἑῶν ἁλόχων, κλεῖον ἔχουσι τόνον. 

Ἐχθρῷ δ' οὗ τυτ) ὄρεξας ἓὺν ξίφος, οὐδὲ χαράδρη 
Σοΐσιν ἓκ᾽ ἀστάχυσιν ὥσασας εὐοδίτν. 

115 Πανδώρην ἑνέπουσι, πυρὺς μαλεροξο χλακέντος, 
Ποινὴν ἡµερίοις ἄνθτον ἐλέμενα:, 

Ναῑΐτα [54 ρα]οιγιισάο πιαγῖϊο ο(Ώεῖὲ : οοσιποσμ( 1 ἷα τοτο ρἱασῖνας 
90 Ργοσιαὲ , αἱ γείς τοἰλ][έαπε ργεεῖ. 

Ποἱεεια))ε ἰ6 Πίο 4σσπι άείοείλς , εἳ γεάδες εροείασεο αεροειαῖ » 
Ὀοϊπόάς εἶκας οἱ πυίσσ 

Εατύτακι ά ρεῖο, Ρροσίοα 
ὡ ᾱ αἰμί Ίσα, ἆ 

σαι , 
ὲ υ4ἀλολ. 

φεᾳπαπέας, λοφαᾶεῖς , Ἱπραα ραγγα]α : 
ὦσὰ Ίου νετεο ἀΐελπα, ΡΙΗΙ εἶἷως 2επἱουο 

Εχ οσιηίῖϊνας 4.5» που[ίετος 95ο ἀϊσακε αἱ Εοἰαπέ Ύπαυ ]ατουίνας. 
570-571 Οἱ: ουἶεν ἰηίος ο6 οοκεουί, αξ {εστααι 

0υοά πααρυςς εγαλ]ε, ρογπιω] ἀς6ἳ σαρίι. 
Αίαυο αἰωαπη «εταςςα οἳ ίσοο, Ἰο0ῦ πενβοσααε, 

100 Βεηϊάετενί, οἱ ααἱάστα οαμάς, τὶσὶ οἱοἳ]δῖ, 
Οἱ (41ΐέ4μυ ἑαὐρἱισάίπεσι ἠαὐεπίος οὗ οσσἱος οοπαδεταλίοας, 

γιμο ἀεοσίαοιας, ελΙρίως εἰτοσειίαςὶ : 
ΑΙ45 αωἰάεαι ἱηςεοἳαπίαν ὀἰο οτι οαρίοαίῖα ἱΙαείτος, 

ἱρεῖ τογο ἵπ ρτορεῖϊς οὐςορη ας δα αἱ ροτεί : 
105 Αα (οἵςλη οἳ ἱω ωαγὰς ἀθειάοτου!, 

[ηείαςί Οἶτοες αποἰοπἱυας (εεὶραγὶς, 
Ομἱ που οὐεγυπέ λα] ασσιοάί (0005, ἴνοο ἱραὶ αααςὶ αγάσαι πολίοσίλοε 

Ιπ]εῖαμί, 4πμ οχίγαλνετο «28.5 οσφεῖ 46Πι Ἱηίοττο. 
ΛΙαπι οηἱπο αἰίως τὶς ογηδέα πεμῖεταπε 

140 Ύϊποετε, οἱ ἱπαρῥίεαίία ρεῖσκας μαύετο ρε»... 
κάν κ είἶαπι (λεπ]ελίδας οχεοῖες, αἱ οχοῖονι 

Δοίασι ἄχογασι 662Γα58, πιλχῖοιους οαφεἱρἰααί Ἰα0οςες. 
Ιπὶ]αίεο παπραλα 6υ πι ροττεσὶςεἰ Εἰσάΐαπα, Ώ6αυς ἑουτουίὶ 

Τυλς ]ω εἰίες (2εἱἱεπι αροταϊςῖ ρες : 
115 Ραράογασι {εγαηί, ΊξΏς 4 οοΏκωπηορίο {[ασίῖπι οαλλαίο, 

Ρα0250 πιογι2[νας αἰἰσῖοεα θἀτεπίςος 

89 ᾿Επάρπιος. δίο αῦοπί οἁῖι. Βες. 991, ἐπά 
χεος. Μος. ἡ ὃ ἐπί. ἓ ρατί(ου Ἰάεπι Γορ. 991, 903 
ο... εἰ δ'. 

Ἡ τερποµένῳφ. πι. Οοἱ5]. χαὶ ἄντι- 
τέρπεις, ἀοίεςίατίε εἰ ἀε[εείαν. σπα 

95 0ὐδὲν ἄκεντρον. ΝΙΙ{ φκοά κον Ρκλφα!, φποά 
Άον επίπετεί. 

ἐτν», 8ἱς Λες, 0, ὅρω  ᾱ ες Εδνν ἅγος Αα ων. «990, (ὠἱε|. οἱ Οκ. Εὰιι. .Α/{ 
..ρε : 
305 Φαεινάς. αι. Οοἱεὶ. βάλλουσι λοιδορίαις 
ο γνναῖχας. Ππ]αγίίς μμ... πια- 

ε. 
406 Κίρχης χρίσµασι θηροτόκοις. (τες γοποῦ- 

ος οαῖς ἴἵῆγεςις φοεἷος ἵω 5ος μίατίί. 8ις Ἰςεῖτα 
πιυ[]εγοσία {ας 1ο Ρ]ρτησπίῖο ουὲς Τί πιατὶϊος ἆς- 
πηθηϊληι υἱ ροπο Ἀοπίπαπι οσαἶσος Ρλίυτα, οἳ 
δεἰαίπαεη ἰπάσῖασο τἱάραπιαγ. 

810 Ναώσ᾽. Ἱπι. Οοἱεί. ὑπερθάλλε.. 
"5 4ρην. Ραπάοία Ρρυε]]ᾷ ΠΟπςη ος 4ραά 

Ηεκοάαιι, δἱο ἀῑεί3, αυοά ἀἱἱ οσ1ηες ὀοῦ μα αἰίαιιοά 
ἵπ 35 οομυ)ἱσεσμῖ. ης, οὗ εεδίει ἵσηειο 3 

φυγτεβέωτο, 6 00210 ἵη ἔείγαο ἀθιωΐνσληι 
(αἱεος Επεῖϊ ροεῖ», αἱ λοσιίαςς ρλἱισὶς ουἷς ας [αεί 
ἵπ οχἰέωπα ἱπρείίογοι. Προς οΡπἷΏι 5υπὶ ἆδ 63 δουνῖς 

Σολ δέ τοι ἀντὶ πυρὸς δώσω χαχὸν, ᾧ χεν ἅπαντες 
Τέρπωνται χατὰ θυμὸν ἓὸν µόρον ἀμφαγαπῶντες. 

ΜΕΤΗΙΩ ΥΕΒΟΙΟ. 
Εογαια ἵω εἰ μλΕἶ νὰ τῖτακι Ἰσταί; 2ἱ οἱ ολάστα Αποδ]ι 

Μαίου, τειε ετέρῖ (επάίναν υἱ τοίποτυπη. 
19 ΜΜ οαἱ ἔροᾖ ρἰσους, οεγαῖδαυε ἰαδυίστη, 

ίσα Πας, ϱεΓνοφως σας. 
Βος {οτί ρΓίαιααε, ποος ήμο θά μοἶλ ουτε : 

Κε αἰιετίαο Ελεγεία Ἰπσαα, «.νο. 
Ηος (4µµεα εὔαμος νετε, φωοἆ που ]οσα» αἰίας 

Εετοίρεο {π εαρία νε, ϱµἱ οἱαια]υ «λΓοΛΙ. 
(απεί 4 εἰεοίιη οἱ 0ἱ {ρίδρεεσευηε, νεῖαῖ ογάίπε οταν, 

Οαοά εγαχίέ ΠΊαρρες, (6ΓΓΕΑ υΦηυε ταρίί. 
απο τεί[εω οΡΓωδεΑ Ώου 

Οαἱ εἰς ἀεειρίσυε, δὲ πιαἰἰοῦεο 6669 | 
Νεπιρε οσσίς ἔδρίκπ ους ου]: ἀεδεσαν , 
Ιαάα γήογυπ; οσκμαὶ πεῦα]α ; 

ἴπες, (αοοφυς μἰίοτοπέ, - 

Β Νου οεσδληί οσ](15 ἀῑοιὶς ἵποξσδετο αοετδίς - 
Αι ρογοί Γεπιληεηῖ ὑθάεεοτο {η ρτορτίιο; 

Γοεἱάθεῖοι η ἕναγας ἴλίες ἀυιπίαταί ΟΡΑΚΑ5, 
Ῥϊηοί (γοκεῖς, πωρυἱη]ρασφυς (οτῖς. 

ΝΟ οἱοπίπι οάστε Ίος, 3ἱπιοηίὰ οοι) αγὶάα η Ίρηςς 
(ουᾖεἶσηῖ, απο οδοοί ουὐἱγαίογε δἱ5 υνε]ίας. 

Πιο ῑασπι ογμαῖω αχοςῖο γυ]ἰ γνηοεγο δεΏΙΡες, 
Νεε ααἴδᾳσαπῃ ομἱᾳσδπι «δάεγο εξυ1τία : 

ἐς μή ευπι ἱπάϊροκηιί ορίθις, 410 ἀιἱοἰίετα ροςςἱαῖ 
χοζυη [15 , Ὁδ]ὴς ορύσαᾳυε πιονθα!. 

Αἰααὶ εοςίἳ εἰκάϊσσ Ώυς 448, ἰοςγερίϊς οἱ υπάϊς 
η φεβοίες ρεορεῖὰς ἢ2αά ἵίος ἱροε (αοἱδ. 

Ρουί ἶδοσα «ἰὗετοο οαυάνείαι οωἱεοίωε, [στίς 
ῬαηάρίΓδαι τουῖσδο Ώυς στατε ουρρ]εἶυπι, 

ο πι ιδ ας ο 3 νι -- -- ο - 
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Αντὶ πυρὸς πῦρ ἄλλο, χαλοῦ χαχὸν, 

Καὶ πλέον, ἀσχῆσαι χάλλεσι δαιδαλέοις 

Δαίμονας, ἄλλο τι δ᾽ ἄλλον ἐπίκλοπον εἰς ἓν ἄγοντας. 

120 Συμφερτὴν ἁπάτην ἀνδράσιν ἐμπελάσαι, 

Δειπνολόχην, δολόεσσαν, ἀναιδέα, μειλιχόμυθον, 

Τερπωλὴν ὁλοὴν, δαλὸν ἀειφλεγέα. 
Οὐ μὲν δη µύθοις ἐπιπείθομαι : εἰ δὲ χελεύεις, 

ΜΗ σύ γε Πανδώρη γίνεο δαιδαλέη. 
13ύ Πανδώρης γένος εἰσὶν ἀναιδέες ' ἀλλὰ σὺ Χριστοῦ 

Εἰχὼν, σωφροσύνῃ λάµπεο καὶ πραπίσιν. 
"Αλλος δ) οὐχέτι μῦθος, ἐμῶν δ᾽ ἑπέων ἐπάχουσον, 

Οὓς σοι θειοτάτων φθέγξοµαι ἐχ λογίων. 

Οὐκ ἀῑεις χαὶ πρόὀσθε τεὺν πατέρ) ὡς ἁπάτησεν 

150 ᾿Ανδροφόνοιο φυτοῦ εὔχροος ἀγλατη 

ΦΕ(ΤΙΟ Ἡ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΙΑ. 

ὥς κε φλέγῃσι Α "Ἠπαφεν, εὐθαλέος τε ἄφαρ βάλεν ἐχ παραδείσου, 

δὀ 

Δυσμενέος τε δόλος, παρφασίη τ ἁλόχου. 

Οὗτός σοι νόμος ἑστὶ πατρώὠϊῖος ἑξέτι χείνου, 

Μή ποτ) ἐπ εὐχροίῃ θάρσος ἔχειν, θύγατερ. 
45ὺ Πᾶν μὲν χάλλος ἐμοὶ, βαιὴ χάρις, εἶαρ ἕνειχε, 

Καὶ χειμὼν χρυερὸς ὤλεσεν ἑξαπίνης. 
Ἡ νοῦσός µιν ἔχαμφεν ἀώριον, ἢ χρόνος αἰνὸς 

Ὠλεόε, τηκεδανῶν χύχλα φέρων ἑτέων. 

Τοῦτο δὲ χαὶ πλέον ἐστὶ γελοίῖον  οἶδεν ἄχοσμον 
440 Εἶδος ἔχουσα γυνὴ, χαὶ πατέει Δανάην, 

Α’σχεῖ χυδιόωσα. Τὸ δ᾽ αἴσχιον (ὡς ἐνέπουσιν 
Ἴδριες, οὐ γὰρ ἐγὼ, τῆσδε χαχοῤῥαφίης), 

Ἑυνὴν νοῦσον ἔχουσι, χαὶ ἀλλήλας ἐθέλουσι 

Κεύθειν. Τέπτε νόσου τήσδε χερειότερον ; 

Ρτο Ἴρηθ, ἵρπεπι αἱέηπῃ, δε][ἱοθί Ρτο ΏΟΠΟ ππαίυπι, οἱ 410 Ἱπβαπιπ]αγοί 
Μαρῖς, 68πι ἱηφιγυχίσςθ οιπηἱ ρυἱομγ]ιαἁἰπῖς ρ6ηυΓο 

Ώεος, 5048 οογἰαιίπι Ί]δοθῦσαδ ἵη υηήπι οοΗ[εΓθΟυίΘ6: 
4309 Τυπι νογο οοπ/[υγίαπι Ιουιηίθας Γταυάθηι Ἰηνοχίσδο, 

Ερυ]ἱ9 Ιηδίάϊαηίοπι, γεγδυίαπι, ἱπιριῤοδιίοπι, ἀμοἰ]οαπα), 
Ουἱεοἰαπιθηίαπι ρεγηἰσἰοβί!Π), [ποπ 8δηρεί αΓ(ἱθΙίθ!ῃ. 

Ηαιά αιἱάσπι [αρα]ἱς ογοἀἰἀθγίπι : γδυτηίδΠιση, δἱ νοἱυοτίθ, 
Νθ {ι [146 Ραµάοργα γογςιρει[ῖδ. 

4320 Ραηύοτῷ (ο θαΠί ΟΙΛΠ6Φ ῥγουᾶς68 πἱοτου]; θ8ά ( ΟἡΓὶςιί 
ἵιπαρο, δαρίρηιῖα βρ]οπάθας οἱ ρτιάρπιῖα. : 

Ὑδευπι Ί4πι οπι]δοῖς [αὐιμἶς, γογῦα πιοα αμά!, 
Ου η)Ρἱ ἁῑν]ηϊς ἄοργοπιαπη ος ογασυἱ5. 

Νοπ αιάϊςεϊ ᾳαοπιοάο οἶἶπι (αμπι ραγοπίοπι η [ζαμάσπι ἱπρυ]οείέ 
150 ΙΠοπι]οἱά ατροσῖν «οἱου πἰηἀς Ἱ 

Ώοεερίί Ίνωης, οἱ ϱ γἱγοπί] β0ί{ο οχίγαθίέ Ρ4Γὰάἱ5ο 
Εναυς Ἱπίμιίοι, οἱ οοηκ πι Ιτογίβ. 

υἹ2 ο74 Ησφο ι1ρὶ |οχ οδἰ ριί6γηα 6σ Ι]]ο (6ΠΠῃΟΤΘ, 
6 υμήυαπι ρι]ο γιά ηὶ οοπβάας, ο ἱ. 

125 Οππεη ααἱάθιη ρι]οιγέυἀίπαπι πα], βέαέυπι ο6οἆ Όγουο του αΠοτί, 
Ει δις ἀδρεγα οχθίηριέ οοη/οδί]πῃ : 

Λιέ ο8πῃ ποστς [γαηρίΐ ργῶιηαίυτα, ἀμί {επρυς ῥγανο 
:ὈεΙεῖ, οάδοἶμπι οΓΏθ6ΠΙ γο]γθῃς ΔΠΗΟΓΗΙΗ. | 
ριυά αυίοεπι πιαρὶς ο5ί γ]ἀἰομίαπι : πογὶϊ 56 ἆε[οπιθιι 
410 Βρεοίδτη παῦθγο 1ηυ[ΐος, οἱ οαἱσαί [λάηαθΗ), 

Ουαπινίς ἀε[ογπιῖς ϱἱοτίαπάο. Οοἆ γετο (ωγρίας 68 (υἱ αἰμηί, 
ΡευΗ Άυ]υς αγβοἱῖ, που θηίπι ἰά οχρ]ογα( απ) μηἱ ο5ἱ), 

Οοπιπιυπὶ πιογὺο Ιαὐογαλί, θἱ 566 Πιμίµο νοἱυμηί 
Οεἰατε. θυ1ὰ πιογύο ηου Ρρε]ιις οι Ὁ 

Ῥγο ἶσπε ἆαθο (ἱδὶ φγαίαπε ρεδί6ΠΙ, Φα ΟΠἱΠΕΦ 
ΒεἰεοίεπίΥ εαηι {ΟΥ ΗΠΙ ΗΠΟΓΙΕΠΙ απιαΠ(έ8. 

(οππσιοάς Ιίᾶφιο Οτοροτίις Ραπάοτ οοιπραναί πιτ]- 
Ἰ]εγος Γιοσδίας θδἱ υπριεπιῖς ἀερυίας. Η)αδηιοὰί 
Ῥαπάοτας ορτορἰα οδί ὁεροτὶριίο Βτουςτὺ. Υ!1. 

195 Εἰ δὲ κε.λεύεις. Πμι. Οοἱς. εἰ βούλει, μὴ γίνου. 
49ὸ Οὓς. Νοπ οομοογάαί 6υΠΙ ϱεποιθ βυὐςίαι- 

εἰ νὶ που! ἑπέων. 
151: "Ηπαφεν. Βὶο Οοἱδί. 6ἱ Βερ. 991. Μίαΐα ειἰέ. 

ᾖταφεν. 

100 Σοί. Ἱια (οἱκ]. δἱ 11Ρ. ΕύΙΙ. µοί. 
1054 Μή ποτ ἐπ. Οοἱδί. µή ποτ ἓν. 
157 Αώριον. ΟΠὶρ. ἀώριος. 
159 Οἶδεν. δμα εἰδὶ εοπσεῖα ἀε[ογηιῖ(αἰἰδ. 
140 Πατέει Δανάη». ]βεαπι [)ααεν [οτιπα γτα- 

«είαπΏἱφείηιαΙι αερεγπα(µγ. ΘὈο]ιοίἰ., καὶ τῶν φύσε. 
εὐειδέων χαταχαυχᾶται. 

142 Οὐ γὰρ ἐγω. Ιπι. Οοἱβ]. ἔμπειρος. οχ ερ. 
990, καχοφραδίης. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Τδιθπη αἱίμπῃ ΡΓο ἰρῃο, αίᾳιθ πια]άΠῃ Ρτο εοπιπιοάο Β 
[εί Φήιο: 

Ὀτεγοί υίᾳιιθ πιαρίς, Ἠαυο ροπί] ἀεοογαπί : 
Αγιυιις ἱπαυο ὕπυῃι οοἰἱαία (ταυάο ἀοἱοβίδ, 

Λάογετε νἱτὶδ ἀοείρι]αι οληἰβέΠΩΙΗ : 
Ιδίά]αμίοπι ερυ]]5, ὑαμάδπη, δἱµθ ο ο 

εοιυ, 
Αγιοηίσοι {Ο0ΤΓ6Π1, [ή ληι Ιοςυαη. 

Στου] ἰαιιά 6µο διιπ] (αὐοι[16 : ογεάθγο αἱ γἱ5, 
Νὸ Ραμάργαπι ακία βηρίίο οἱ ρἱ{οἱ. 

Ῥαπόάογς ρεηιιδ 5 ρει[γίζία [Τοπίο 5ο Ώεις {ι 
Μερηίο (υα Οδ εἰ δουείείαίε γο[οΓ. 

Εαῦυ]αὰ πια ιηοἆο θδί; 11έὰ 1ΗΠ6 ἃρο ἀῑσία 03Ρ6856/; 
Ου εἰυἱ αὉ ογαεἰἰς εἰοφμὰγ φιλθγίν, 

Νυμφυθπιηρ αάἰδιὶ ραίοτ υἱ ὀεεορίως Αα 

εί έως ἱη ροπηὶ ροςι][ογὶ ἆεοοτο ὃ 
Ηυπο Ἰυςίί ν{γἀἰᾳθ εἶίο ε]εοῖέ Ρ4Γ4 15ο 

Ηορι{1ἱς ἁο]ας, οἱ οοπ]αρὶς αἰἰοφί 1η. 
Ηίηο ΗΟἱ αὐ απιῖαμο ἰεχ ος ργβδοΠἱρια ραγεηίο 

Νο ογθἆας (ογΠς, βία ομαγα, 0. 
Οιηπο ἀάσιι (γαμίΐε ορ, γεγῖδ αυυά ργοί(αἰίε ηογα. 

Μομιομίοαιι ὑγονὶ Ὀγαμιᾶ ροι δια] ΔἱΓΟΣ. 
Μοιδιι οἱ αμίο ἀίοπι [γορίὲ , ἰθιμριδιυὸ νοἱαςγόθ 
Μοβσιί, αΏ1105 ααοά οογερίί Μ1ΠΗΙΗΘΓΟΡ. 

ἤωο οἰίαω πιι]ίο; ὁἱριια εδ ΙΔ]ΟΙϱ οΔ«ΊΊΗΠΟ, 
Οι πονίί 5ο ἱπ[ογιποπι, οἱ δογίί αἱ Ώ4µαΘΗ, 

Ὀεάθεοιο θχδυἱίαης. Αἱ ευτρί8 ου πιθιογαΗγ 
Εχρογιί9 (πος ΘΗἱΠ1 ἱά Ιόῃ5 πιθὰ οα1εί ορυς); 

γοχαηίας Ιου Όο οοπιηυηῖ: δέ μ9ο [αἱοο ο. 
Ιωνία απιΏί : ΠπΟΓΡΟ λος αἱ ,τοβοι ἀείοσλας' 
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{45 Τίκτων τέκτονος ἔργον ἐπίσταται, ἴδρις ἀοιδὸς Α Αλλη δ' αὖ ποταμοῖο χαλοῖς ἔπεμήνατ, ῥείθροις, 
δριν ἀοιδοσόνης, φῶρα δὶ φὼρ ἰδάη. 

ΛΑ’ αἵ Υ΄ οὐκ ἐθέλουσι τά περ νοέουσι, νοεῖσθαι, 
Ἡ ῥ' ἱπεὸν, καχίη ὄμματα πηρὰ φέρει. 

Άι δ’ ἄνδρες τίουσι τά περ γελόωσι πρόσωπα, 
4500 Τερπόμµενοι χροιαῖς Χινυµένων πινάκων, 

Οὔτι τόσον πινάκεσσιν ὀῖομαι, ὅσσον ἐπ᾿ ἀνδρῶν 
θυμῷ, τοῦ τελέθει χρώματα µαρτνρίη. 

Πννθάνομ’ ὡς κενεὴν, καὶ ἀνείδεον, ὑστερόφωνον 
ἸΠχώ τις ποθέων, πλάζεθ) ὑπὲρ σχοπέλων; 

ϱδὔ Καὶ μορφῆς τις ἐῆς ποτ) ἑράσσατο, χαὶ κατ’ 

[πηγῆς 
λα) ἐπὶ εἰδώλῳ κάλλεος οὐλομένου. 

Μαίνετο, οὐδ' ὄχθας ἨΥ ἀπέλειπε φίλας: 

Λάπτεν ὕδωρ, χείρεσσιν ἀφύσσετο, ἀφρὸν ἔμαρπτεν; 
460 Αλλ) οὐδ' ὣς πυρόεις ὕδασι ληγε πόθος. 

Οὕτω τυφλὸν ἔρως χαὶ ἀνάρσιον. Οὐ µέγα θαῦμα, 
Εἴ τινα χαὶ σὺ νέων τῆλε νόοιο βάλοις, 

Εὔχροος, ἀθροχίτων, ῥοδοδάκτνλος, ὑψιχάρηνος, 
Οὐχ ἕνα, ἀλλὰ τόσους, ὀσσατίοισι γράφῃ. 

166 Πείθοµαι, ὥς ποτε ταῦρον ἀνὴρ σορὸς Ηπαφετέχνῃ, 
Χρώμασι µορφώσας δουρατέην δάµαλιν 

(Βεινὸς ἔρως 1 ἀπνόοισιν ἐπ᾽ εἴδεσιν ἔμπνοα βαίνει) 
Ὁππότε χαὶ σὺ νέοις µήσαο τοῖον ἄγος. 

Ὀρφεὺς θῆρας ἔπειθε, σὺ δ᾽ ἀνέρας, οἷσιν ὁμοῖος 
410 θήρεσίν ἐστι νόος, θηλυµανής τε βίος. 

40 Ταἱνος [ωμή ορ ο, ΡΟ Η5 οΔΗίοΓ 
ῥοραπ πηιδίος, Ποπ Πας ον, 

Ελα νότο ποἰπηί, αὔσς τη ας ἀερτοίνοπόηί, ἵπ 56 ἀδρτε]νομά!, 
(σεις νοββ ια οδί διά απ οσμή ομοἰαίοία αΠοτί, 

Β]ο υπ] Ἠοποαης, σΗ18 γἱάρῃ!, Γλοίοα, 
050 Οµἠοοίπηίος 5ο οοἱογίρις γ να ΓΗΙΑΡΗΠΙ, 

οσο οὐ ἵαπι ας ἀθ]σεία τί ρπἱο, απ ΥΙΓΟ ΓΗ 
Ἱηποπίο, ο] 18 εοἱοβος δη! Γδ5ίο5, 

Λυύία πο ναµα, ἱπ[οτμιίς, ροδισείας τοςυπαη(5 
Ενας αἱ δηι ἄπιογὸ οδρίας, ογγανοεῖε ρδς δεορη]ό5; 

10ὔ Ει [οι αἱ δα ἀορονε, οἱ 1 [οπίσηη 
Ιηθ πὐ απηρ]οχαπά η θα απα ο οκ ρολό τηῖς. 

ΛΙΙΑ απο γω Γρ ρυἱοτα Βιηζηῖς ηδπο ππποτὸ ργοδεηπδυαίας Βμοηίαη 
ο Ἱπκαρίοραϊ, πθο α οδοί ἀἰκοσσυαί Ἱἱρί5: | 
"ναι σα, αλ ας Ἠαατοαί, Ρο αγπρίοραί; 
00 Ὑογυπι ποῦ αἷς {βποα οσαθααῖ θείο, 
κ ὀσύα τος δν αιος οἱ ρα ροδίογα. Νομ εΓβο ναἰάς ΙΗΙΤΗΠΗ, 
5 ηποπι οἱ ἵα άν 48 πποπίο ἀοικευαδί, 

(σίογο Πἰίσης, Πο ος νορία, εοδοῖς ὀἰμίίς, οτοσίεο οαριίς, 
Νου ΠΙΑ ὀἀνηίατοί, ού ποια οί δηηῖ, ΦΠΟΓΗΠΗ ολα [ποίςι Ραβὶς. 
10 Ονοίς τὰ φμοά μαγκες ἵαπγσμα ηδίραι5 ριονΟς εἰ Αγίο 584, 
(οἱοίθς ἀορίηρόας Πρβηδαα 14 ΥΠΟ ΛΙΗΑ 

(Χονης ΠΙΟΣ αὖ ἱπαβίηιας [οη ας ενα Απλα επεγαη); 
Οπαπάσαπἰόσηι οἱ ἵα Ἰάνοπίθας ρα πιο 65 5οείας. 

στὰ 
4438 Πηρὰ φέρει. Οοἱὺ. πα .. 
149 Τὰ περ. ΛΙ. ἅπερ μορόα 
153 Τοῦ. δἱο (Οοἱκὶ. Εάῑι. τῷ. ΜοΣ, χρώματα. 

Ῥοε. 990 ὅ 
ιο Ἠχὼ ει ποθέων. Νατγαὶ Ονἰάΐας, Πδ. αἱ 
ο ο... σα ες 8ωοτο 90ὲ- 
τερίὰ [υδυί; νου ουἰς ἱβδλεῃ ο ἀεροποιί, 
μου ἱνάϊοαι. [υἱἀ. εθ'. δλὶς. πλάτεσθαι. 

Γ5ὸ Τις. ἴία Οἱ 9). Μαὶς εὶι. τῆς. δίο δἰίαεα ἱη- 
[γα, Πὸ. εἰ, οσοι. 1, αυτα. τι τους. 09. 

α9ὸ Ἡ ας). ΑΙ. Ελλατ 

7 ὐρίνους [ους Πουιοῦαί, ἐ απἰδης γέρος, φθας βἰην]1]9 
ες οί απΙπΙς, οἳ ΠΠςΛηΙς [οπή παπι ΔΠΙΟΓ. 

465 ἨἩγτοηὶς 11γδ8µς4, Ακίλοί. ερὶστ. {. 
1607 δεινός. ἱ βλ ρα (οείοθ ξυνός, Ἱπαυι Εἱ|- 

Ἡως, αἳ ρεοδἀεη!ῖς ἀἰςεγεοδὶ γαιῖο γεἀύΣίας, ηεφαἰ- 
υ6 Οτεροσίας ωἰγαηάσσι οἱ ἵααγας ργσαηιῖ αγἱὶς 

ἆδοερίας η ρἱοίλαι ατεηεδη ἱπρείυσ [οοσξ : ἓος 
σπίτη ἱροὶ οΟω5.1σΏς οσὶ ο δέα]ιὴς τὶῖς, ααἱ [αελίς 
ου. 8 ἱποςσαίὶ ἵν Ιαουἱεπίαπι [γλυόσα 
ἱποίάσηί. αἰωὶ ἱσαίαλπάση τὶδείατ. Ός 4αο- 
άκα ἴο ρἰσίογο οἰἶδτα ουωωσοποΓγδίατ, φυοά 
Ἀπίο 6.8 οἱο τίτασι οὖας εχρεεςεογῖ!, υἱ ἆνες 
κ 635, (8ΗΠΔΗ 3 τεΓας ατας αἀτοὶαγιπὶ. Μος, 

16 Μαὶ σὺ νέων Ολὶς. ουνέτων. Ἐορ. 000 πι- βαίνει. ες. 991 βαίνειν. 
νύτων. 168 Μήσαο. Τα ἀπυ Εασς., Οἱ ξς. οἱ Οοἱεὶ. Εάῑε. 

δι Οὐχ ἕνα. Ο)ἱΚ., ΟοἱςΙ. οὐχ ἑνὸς, ἀλλὰ τό. µμησαϊο. 
θων ὁσσατίοισι. ΄ 

ΝετΕαΙα ΥΤΕεΡβΙΟ. 

5ο πκάδας (1δεἳ (1995, οἱ (απ. αερὶεἰῖ α]ιος : 
θδαἱυὶ οσί φεἱ ῶφ.5 οοῖ «9 οἵς9. 

Εν κολκκὶ αἶνας φοοὰ ἠαὺουί ἵω ροείοτὸ φοΐτε : 
Νίτσε τω Ἰαυλίως οὔτα [οοὶι. 

Εἰοὰ ντ βαεϊίες ὀδηϊδεαί οἵἩ 
01ος ἑαδαίς τίτας, φωος τευγείοε οοἱου. 

Ἀόὰ εάλνος ἵα ἐαδαἰὶς τὶς οοἳ, φεὰ πνορίε τίτοζαας, 
ἄν ον]ας «οἱος Αὶς ὑεοσὶς οἱ ἰωίοίοαα. 

Οσάκα αἰἰφοῖο νάνο», ἱωέοσωκία εονοφαδὲῖς Εελες 
Ειτοδ, (νὰ σὲ, «Ἀρίας .99ἵς γαρο: 

Διδολολήςε ὅσδαι εφοοϊδίνα ζω ος 
Άλεν, αἱ οτἱΐσω Άγια τονασιο 

Β Ει ἀεεάετίο φακάακα ἱηςληϊδαί 246 2Γαπι 
Εἰαεαϊαϊς, οἳ τἾρας ἴρφπσογε 8ο. ροξετα! - 

Πο κο ὐλἑδφαλ.., ρα οὶς αυ: «ρασιαπωφσερτενονάε, 
ΒΠαυάφοο οκθηεῖας οφεἳς ἱ ἴκε ἵατος. 

δὲς βεγας οσί οἱ «πσας ἆωος. Ἠιταδὲίο ϱοα σὲ, 
δὲ Ίατερσα τοοπ!ῖς ας οἰλἱΐους οτος, 

Βοε [4εἱε, ος οσἷτα, μὶς ἀῑσίιὰς, οευτίοσφοε τες», 
Νου Ώµ.µ., ο δοἳ αλ νατίας «οἱος οτι 

(εόο οφεἰόσαι αγἱἱῶοσαο οἵἵτν Φεεερίςοε ἵατενςχα, 
Θθεἳ τοσα 6 ἰγαλίνας θα τοταί ϊ 

δει» ο0ς ἕω ἔρεπιας ορὶγαοίῖα «θερος» ἐωετῖες 
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Εἴ τοι μὴ σάρχεσσι χαρίζεαι, ἀντὶ δὲ σαρχῶν 
Ὄμμασι, χαὶ τὸ, νόσος Ἱερίη φιλότης. 

Αλλ) ἄτρωτος ὅλη ΄ ναὶ πείθοµαι, οὐδὰ τόδ᾽ ἐσθλὸν 

Ἐστὶιν ἐμοὶ χενεῆς δόξαν ἔχειν χαχίης. 

115 Ὡς δ ἂν χαὶ πολλῆσι νόµον Ὑράψειας ἄχο- 

ἴσμον, 

Καὶ πινυτή πὲρ ἐοῦσ'. Εὔδρομον ἡ χαχίη. 

"Άλλων μὲν ῥυπόωντα βίον τεχνάσµασι χεύθειν, 

Σοὶ δὲ παορροσύνην καί πι μέλαν φορέειν. 
Εἰ γὰρ σώφρονές εἶσιν ἐἑπανθέες, οὗ ποτ᾽ ἂν ἄλλας 

190 Ἠείσαις θηλυτέρας σώφρονα θυμὸν ἔχειν. 

Μῦθος δ' ἡμετέροιο νόµου, μηδ ὄμματα βάλλειν 
Εὐνιν ἓπ᾿ ἀλλοτρίην, µοιχιδίοισι πόθοις. 

Αρχὴ Υὰρ φιλότητος ἀναιδέος ὄψις ἀναιδῆς, 

Τήν χεν ἀνῆρ φεύγων, χαὶ χαχότητα φύγοι, 

5ΕΩΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΑΝ, . 

[ἄγουσα, 
Λυσιγάμοιο, γύναι, τῆλε μένεις χαχίης, 

Εἰ δ ἄγε, σοὶ καὶ μῦθον ἑοιχότα μυθολογήσω 
Λἴσχεσιν ὑμετέροις. Ἡ πολι δὲ λάλον. 

"Αχριτον ἣν τοπἀροιθε βροτῶν γένος, ὃς τε φέριστος, 
490 ὋὉς τε χερειότερος, ὡς φάτις ὠγυγίη. 

Πολλοὶ μὲν δοχέεσχον ἀνάρσιοι, ὄντες ἄριστοι, 

Πολλοὶ δ᾽ αὖτ ἀγαθοὶ, ἔμπαλιν ἀφραδέες. 
Κὔῦδος ἀτιμοτάτοισιν, ἀτιμίη δὲ τ ἀρίστοις 

Ἓνσπετο, οὔτι δίχη τῶν δ᾽ ἑπαμειθομένων. 
195 ᾿Αλλ' οὗ λῆθεν ἄναχτα θεὸν χαχίη µεδέουσα 

Ὀψὲ ὃ ἁλαστίσας τοῖον ἔειπεν ἔπος ' 

Οὐ θέµις ἔστ' ἀγαθοῖσιν ὁμὸν χλέος δὲ χαχοῖσιν 

Ἔμμεναι, ὧδ' ἂν ἔοι πλειοτέρη χαχίη. 

Φἱ αυἱδπι ΠΟΠ ιέ οαγηῖς ὴὈἱάῑπὶ ο,σθοφυασῖς ({υοο αίθςῖφ), οδἆ οαγηἰς ἴοςο 
Οου)ἱ5δ; οἱ ᾖου δοίέο, ποτ θ5ἱ 46Γἱ156 4ΠΙΟΡ. 

Δι αὐ οπιηἰ νυποτο (μία 65: δηιιἱάθΠῃ οΓθούο; δ8ἆ ηεαθ Ιά ρυοῦσυπη 
Μη νἰἀείυς, Ιπαηίς δανρἰοἱοιιεπι Ἀδῦογο γἱε]. 

415 Ρἱο οπἱπῃ [σον πιυἱορίθυς Ίωβοπῃ ἱποξίίος ἰηποηθρίαπη, 
Ι Οιαπιροί α οᾳ αἱ Ργμάθης οἱς. Ες ουγκις αἲ γ]ήυπη. 

ΑΙΙΑτυΙη οδἳ βυγήθφ γἱς αγὶο οοου]ί8Γ6 : 
ΤΙΟἰ νογο οαφιἰιαίοπι οὑάμοσγο οφ γοὶ ἰονυοπι ογ]πη]πίς ποίαι (65Γ8. 

Ναπη ο) εΦί πιυ]ίογοφ π]]άα ΑΠ [αοίς, πυπα Ηθη αἱἡφ 
180 Ροεγεααδετίς πιν]]ογῖίνυς, υἱ ρυάἰοἰιέμ απρ]εείαπίυς. 

Ριαεερίυπι ο8ἱ Ἱερίθ πονίγα, πεηίθ υοσἱος οοη]ἱςθγθ 
η ἀχογθδπι αἱἰοπαπῃ αἀν[ιογιηὶς ἀερὶάεεῖίθ. 

Ουἱρο παπ]ή!ιο ἱππρυάθηί]ς απιοσἰθ ο6ί ἱπιριάςπβ αθρθοίας, 
Θυεπι αυἱ (αφου, ν1άμπ ᾳµοᾳ16 Γιρὶοξ, 

185 Ουοιποάο 6ΓΚο {νὰ ἑαπίμπι απιογἰς ορδίη γ]γ]θ εχῃἰθεπα, 
Αὐ οἀυἱιεσίϊ, ο πια]]ες, ορ] Ρργουυἱ 9586 ροίςς ὃ 

γετυπῃ αρα, Εὐἱ (αὐυ]απι οοηΏργιεπίθπα γε[θγαπη 
Ταγρ]ιιυάληὶ γοφίρᾳ. θεποοῖυς Ιοᾳυὰχ εθί. 

(οπ/[µ8Ηπι οἶἶπι θταί ηΙοΓἰΔΙ{άπι σεηι5; οἱ αἱ ορίίπιις, 
190 Εἰ αυἱ Ροςβῖπια», πιο ἀἰδογ]τηίηθ θΓ3Πί, μἱ {απ [οί λη{ϊπιια. 

Μυ]ιί φᾳιἱάθδπι γἰἀεραηίέαγ ποί[αγὶ, αυ αΠηνίς θ5βεηί ορί{πι], 
Μυ]ιὶ οοπέα Ὀοπί (αυεβαπίγ), σε θί{{ οἱ ναυογάθς. 

(6 οτἷα αὐ]δοίϊβδίπιο8, οοπιεπρἰυ ργφίαηι]φδίπηοφ 
Φοᾳυεὑαίυς, υἱγίδηιιο αυ μασ Πιεγοείαεπι αοοἱρἰοπ θα. 

195 ΑΙ που αἱ Όδυπῃ Γθροπο ναπι λαἱἱ119 ἠοίηβης, 
Ει ιαπάθιη Ἱπάίρησίυθ, ἰδιας ργοἰωῖὲ τεγρυπη : 

«Πλυά αθὐὔπι ο8ὶ υοηῖς ΡΑΓΕΠη οἱ πια[]θ 
Ε5ςυ ϱογίαπα: οἷο θπἱπὶ πιδρίθ αωρετοίυς γ]ένιο. 

113 Ὄμμασι. Οομ[ὶε : 9οἱἱἱοθί, εί α υἱγίε «0Η- 
ερἰεἰαγί». 

118 Σοὶ δὲ σαοφροσύγη». Ἱερεπάυπι ποπημ[]]8 
γἰἀθιιγ σαορροσύνη. Τιία υΕΓΟ εακἑέας εἰί κ εἰ ρι[ἰ 
αἰἰφμἰά [εγαι. Ἓλγεί Ἱπί. Οοἱθί. σὺ δὲ σωφροσύνην 
ἀμπέχον χαὶ μέλαν ἱμάτιον, { Όεγο εαε(ἰίαίεπι ἱπάκςε, 
ΠΕΕΠΟΝ εἰ ΠΙΟΤΗΠΙ υεε(1πιεπίμπι. 

183 ᾿Α.λοτρίην. ια ΟµἱΡ. οἱ Βερ. 990. ΕΙ. 

ἁλλότριον. Μος (Οοἱθὶ. µοιχιδίοισ. Ἐάῑί, µοιχα- 
δίοισι. 

185 ᾽Αγαιδέος. Ο11Ρ. ἀπηνέος 
19) Ὠγυτίη. δ.ρ. ᾖΠ. (ο015]. ἀρχαία. 
196 Τοιον. οἱὺ. τοῦτο. . 
197 'Οµόν. 8ίο Ἐοερ. 993 εἰ (οἱθὶ. Ἐάῑι. πιαὶθ 

ἐμόν. Μοχ ΟἨ]ψ. χαχίστοις ΡΙΟ χαχοῖσιν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Όι πι] οοτρογίδι (τῖριας, δο]ῖς δοἆ οεσ]]ίς, 
Νοπ εχΡρο[8 πποτυὶ οδί Ἰι]ο ΔΠΙΟΓ 4θΓἱ115. 

Αι πι]{ἱ {ο ἰοέιι» Ροποϊγαπί: «οηοθἆο;ς θ6οὰ [ιά 
Νου Ργοῦο, ουίη ΥΕ [απια αῦηγαί ΙΠορ8. 

Ῥοϊπάθ ποσθς Πιμ](]5 αμ. εἰ ἱρρο ἱπποπθρία, 
5 ργυάεης Ιἱσει. Αἱ Ιαῦτῖοα τε νἱεαπι θ9ὲ. 

Εοι αἱίατιπι, δριγοἰ(ίοπι γἱία οὐϊαφοΓὸ αΓί6 : 
Αιἰγαπι αἱ (6ΓΓ6 ΠΟΙΔΠΙ, Υἱί πιοάθφία ΕΛ] οφὲ. 

Ναηι {π ομ(6 οἱ ου Γ81144 ορεΓαία ὁδί έατὺα Ριάίσα, 
γὶχ α[ὶ6 φαροτθςδὶ ουτα ρυάἱοἰεἰ 

Βεαοερίυπῃ ἱερίφ ποβίτ εδί πο Ποοίογο οερ]]ος 
Εδιμίπαπι ἱῃ οχίδτηᾶπι, ΠΊ6ΠΦ ἰἱ αφ ι]ίθρα θἰ[ο 

δηί αφοὶγὶ οευ]ἰ [ουά{ ργἱιπογάἰία απιογίς, 
θιιοῦ οἱ α αἱ γἱίοῖ, ὀΓηες Ἱία οΠυρὶεί. 

Β Τι φιιαπάο οδἱοπίαγθ γὶπὶ οθδίιμη ᾖ]σοθπι Απιοτίς 
(αμάες, ηυἱ ρυΓα 65 ογἰπιτο αἀμιιδγί! ὁ 

Ὕεγιιη 8β6, ΠΑΓΓΘΠΙυΦ [αὐδ]ίαπι, «οηργιια αυ δις 
ὁρρτουν1ῖβ γεβιγῖδ. Να!ππιιο φεηθεῖίὰ Ἰοφυαχ. 

1πἱδείποίιιη Πνοιπίπυπα ᾳαοπάαΠη πεπ5 οχκδιἰεἰέ αἰαηῖ, 
Νεο τἰτειἰ ουδέ, ποο νι 114 ποῖᾶ. 

Ῥ]αγοδαιο ἱπίαπάος, αἱ ρτᾶςίαρεπί ρἰεἰαίε, 
(Οεοθυαηέ Γουἱοβθ, Ηοἱθ Πι8Ι4 ΠΊΘΠς ΙΠ6Γδί. 

Ιπάΐσπος ἆθοιι ογμα)α!, δει ἀεάθοιμδ 9901108 
ῥγῷρίαηίθσφυε γἰγοφ, φογεἱῦμς ἰπιηθι 118. 

Πος ογυἱφ νἰίαπι νἰάῑί ἰαἱα ἠοπα αγ, 
Οι) ρδιηίέπημο ρτανὶ ἠαία γετρα (ες 

εΗαιά [ᾳ5 οί ελάεπι διπευαίαγ βὶογία γεοίφ 
Ει ργανίς; γε ογεδοθτοῖ μόύμ6 ηἰπηίφ. 

ο] 

Α 15ὺῦ Πῶς δὲ σὺ τόσσαον ἔρωτος ἐπ᾿ ἀνδράσι χεσ .ὂν 

: 
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Α Καὶ γὰρ πλοῦτος ἐμοὶ πατρώϊός ἔστιν ἀρείων 

Τοῦ δ᾽ ὃν ἐμἣ παλάμη οὐχ ὁσίως συνάγει, 

415 Καὶ τυτθός περ ἑὼν, πολὺ πλείονος. Ὡς δὲ γυ- 
[ναῖχα 
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Τοῦνεχα τοῖσιν ἐγὼ σημἡἠϊον ἐσθλὸν ὁπάσσω, 

900 "0φρ) εὖ γινώσκῃς, ὃς χαχὸὺς, ὃς τ) ἀγαθός. 

ἝὪς εἰπὼν ἐρύθηνε παρὴἠϊῖα τοῖς ἀγαθοῖσιν, 
Αἶμ) ὑπὸ δέρµα χέας, αἴσχεος ὀρνυμένον : 

Θηλυτέραις δὲ μάλιστα, ἐπεὶ καὶ εἶδος ἀραιαὶ 
Καὶ χραδίην ἁπαλολ, πλεῖον ὑπεσκέδασε ' 

Φ05 Τοῖς δὲ χαχοῖσιν ἔπηξε, καὶ ἄτροπον ἔνδον ἔθηχε 
Τοῦνεχεν οὐδ' ὀλίγον αἴσχεσι συµφέρεται. | 

Τῶν σύ µοι ἵη ἐοῦσα, πολύχροε οὗ γὰρ ἔρευθος 

Αἰἱδέομ’, εἰ χαί µοι τόσσον ὕπερθε φέρεις. 

Τοῦτο Υάρ ἐστιν ἔρευθος ἀναιδείης ἀνερεύθου 
410 ΈἜκχχονον, ὃ χλύζει ὄμθρος ὁ πρὶν Σοδόµων. 

Μὴ γράφῃς τὸ) πρόσωπον, ἀτάσθαλε, μηδὲ δολώσῃς 
Σὸν γρόα. Κάλλος ἐμοὶ μοῦνον, ὃ δῶχε φύσις. 

Στέργω χουριδίην, οὐχὶ δὲ µοιχιδίην 
Καὶ γραπτῶν παΐδων πολὺ φέρτεροι, οὓς ἐφύτευσα, 

Καί περ ἀρειοτέρων, οἵ γε χερειότεροι. 
Τῶν σὺ µνωομένη τήρει δέµας, οἷον ἐτύχθη, 

220 Μηδ ἐθέλειν δοχέειν ἀνθ) ἑτέρης ἑτέρη. 
Κελτοὶ μὲν χρίνουσι Ύόνον 'Ῥήνοιο ῥεέθροις, 

Καὶ χρυσοῦ χαθαροῦ ἄνθραχές εἰσι χρίσις. 
Σὸν δὲ σαόφρονα θυμὸν ἀχαλλέῖ χάλλεϊῖ μορφῆς 

Σταθμῶμ’. ᾿Ασθολόεις µή σε γράφοι Βελίας : 

220 Ἠ γὰρ τἐφραν ἔθηχαν ὅλην, ἡ χαπνὸν ἔχευε, 

Τόσσον ἀειχίσσας τέρψιος ἀντὶ τόσης. 

Οµαργορίος Πὶς ορο ΡΟΗ ΕἰσηΠΙ ἴπιροπα, 
200 Ὁι ροτδρίεμο εοσποξσσίας, φαἷς Ώομ5, φμἱ5 γογο πια]ς δῖε. 

θἱς [Αµ15, Τά οΓς Επχὶίι βεπᾶς ΏΟΠΟΓΗΠΙ, 
ὁπημιίπεπη 500 Ρρο]]α [απάεπς, σαπη Εηγρί(πάο Ἰπδπγρεγεί : 

Μι ιετίθης απίσοπι ῥροίρης, ημοπίαΠη ουίὸ γαγ]ογὶ 
Ει πιο! Ροείοτο μη, Ρρί15 ρυύοτίς Ημ. 

305 Μα] γεγο ἠεπβαν]ί δαπρΙπΕΠα, ΙΠιπιοΙΠι( ο ἴπλμς {οπιΗΕ, 
Οιουίγοα ποῦ ππίπια οὗ (πρι ἵποπα γα δεσμη!, 

576-077 Γκ απ οης ἅπα νι πα εδ, ΑΓΙ ΕΙΠΕ οοἱοΓ1018: ΠΟΠ θαἱπι Τυῦοῦθ 
μο ππόονεος, απαπι οί οορίοδ η αργα [ποῖσπι εκ οσα. 

Βυῦους οπΊπι 1ο εδ Ἱπιρυδεπία, απ εγαηοδοςγο Πποξοί, 
310 Ῥνοῖσς παπι ου ΡείδΙπς Ἰπιος ΘΟΔΟΠΙΟΓΗΠΗ, 

Νά ρίηρας [πείσμα ο ἱπρτοῦα πππ]ίον, πε (1ος Ἰηβοίαν 
μίεή παπα, Ῥη]εμεή ιο δοἷα πα λὶ οδὲ λα, απαπι ἀθάξ ΠΔΙΗΤΑ. 

Ειαπίπαι ο να μη μπίσγπς 5απὶ οκοςΠεΠΙΟΓΟΡ 
5 απ πιαΠΕ5 Ίπδα ποῃ Ἱομίίπις οοΠ{δῖῖ, 

315 Ει Πουι οχίσια. δἵηῖ, Πίο απ απ ἱογ1ς. δίςο οσο πι] σγθι 
Ὀιήρο, η παπι υγ τρίποπι ἀμκί πχυτοπ, ποπ ΠάΙΙοΓΑΠΗ : 

ὦἱς ο ππι Ρις ΠΗΙ5 πιμ]ίο Πγε]ίογος επί Τἱ, 4πσ5 βοπαῖ, 
Ομ πιν {5 Ρίο! οἱσβλμΙίογος, ἰ1ἱ νογο ἸπιοοΠογες νἱάδαπἱ5, 

στι Τα ΠποΠιοῦ, ένα οῦΓΡΙΙ ἔπαπα, αυ α]α ορπάἰταπι οδἲ, 
3350 Νας γι στ ναί οί το πμ], 

(οί. ο μἱά σπα εκρ]ογαπί [σας Ἠλοπί Πισμιῖς, 
Αίιις αγ ΡΗτΔΗ15 ἰρη15 68 με, 

Τη νεο ρή ο Ιαπα απ]πιί Ἱποοππρία ρπ]ο]γπόϊπα [οπι 
Ετρεπάο. Επρίποδις πο ἰο ρίηραί Εοἱίαἱ 

ὦπο Απι οβΊίη η οἵπογοπι τού]μαί οσα, απἰ [πι οΠμπάει, 
Ταμίαπι ἀε[ογπιαης ρτο οχίρμα γο]υρίαϊια, 

309 Αἴσχεος ὀρνυμένου. πι (µτρε ομἷά οεεΝΤΕα- 
εί, (ατρὶ ργοςεί[ἱομίε Πιοίμ..., Τό (ιγβὶ οθ]εεία. 

206 Αἴσχεσι. ἀ9ἱ. ιηΦΙὸ αἴσχεσιν. Μος συµφέ- 

μη ερβριώσης. Εάῑι. ἀνέρευῆος. 
215 Γυναῖκα. Τη. 00181. γυναῖκα παρθενιχἠν. 

4931 ΚΝε.τοὶ μέν. Ἠϊάς Ἱπίτα, 0, τν δυο. Ἡ, 
ρεται. Νέφιίάε ΡαγιΗι εοΙππιουθη ία. 

2ὐ1 Τῶν σύ µοι ἵη ἑοῦσα. Οἱρ., Ο9οἱε]. δἱ Περ. 
900 ἐρυθεοῦσα. Ὀὑἶᾳιε ἀείίοῖέ πιοίγυπι. 

209 ᾿Αγερεύθου. 8ὶε 0οἱὺ. Οοἱβί. δ5ρ. ἴίπ. τῆς 

οβΓπη. τν, Νἰεοδιί ΠΙΗ αά ραίτεία, νείβ. 140 
321 Ἀσθο.-όεις. Ομ. ἀσβολέης. 
390 ᾿Αειχίσσας. Καθυδρίσας. Μοκ τόσης. Ο090ἶδί. 

μιχκρᾶς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗσΙΟ. 

λάεἴτεο Ιι8 «Ρο ργῶῦεῦο δἱρμΗπῃ παηΙ(θρίαπη, 
Είμο ὓομε αιιῖδ π)αίμφ, μὲ πονθςίδ, αἰᾳυθ νοη5. ) 

δὲ [αἱμς, {150 88 Ρροἱἱθ οΓι0Γ86, ολ ῥαμι 
Μοχφιο ριάοτθ ογἱο, εἰποία Γὰῦ0ογθ ρεηᾶ 8. 

Εοπιίμεα ἵη [αεἱθ ρ/φφοείπι; θαὺ οιίθ γαγα, 
Ει «ον π μιο[1Μ, δἷο ταῦον οχοσειῖς. 

Ετὶριά:ις αἱ ργανἰς οἵτουπῃ ργ:ρεογάἶα δαηᾳιιἱ8 
ἠωρίί, οἱ ἀδοσποῖί πα] αἆ οΓ3 ΣυῦρΡ. 

Ὀμαιη {6 ες 1ίς δἱοίιο, αι ϱ εἠποία οοἱογθ 
Ε5 νατ]ο: που οηίη ὁ8ί πηὶ τυῦου 19 Ρριάογ. 

ΤΙΣ εοίο γαῦος ἰ9ίο Πρἀῑπίφ οχοία!, 
θ 16 οβοπιογμπ ατάθις ουτυργαί Ριυνία. 

Νο ρίηρας [αοἶθίη, {η[δ]ίκ, πουο ἱηῇοῬ Γαςο: 
Ομ) παίιγα ἀοάίί, ϱο]άπι αἆλπιο ἀόοις ᾖοο. 

Ἑ Ριυτῖο ορες [αοἵο α ραἰγίους πὶἡἰ ]1Γο γο]ἰοίας, 
Ου8Πι ρᾶζαᾶς Ρο). αυτ 1 οἰε{ς : 

Εχίρυυσι ᾖἱσαί, οσί ρτειἰοδίας. Ὃι πῖ οοπ]χ 
Οναγα ο5ί Ἱερίίίπια οἱ ογἱιηϊπὶδ αΌδαιο ποία : 

Ει ηλ μα] αἀορίαίῖφ ππο[ἰογίθις, 11, 
Ο0ς ϱομ! Ἰππρείίος, εηπί ππαρίς ἵῃ Ργοιο. 

Ἠιπο εσεριΒ βοΓναΓὸ Γηπι θἷπο 1116 ΠΙοπισµίο: 
πο βἴδαιο 6556 τοῖς, ος νιάσατο απ. 
Ναπι Οετα οχρ]οταί παίος ἵπ Παπιπῖς μπας, 

Λιηπο αμγὶ ρυγί Ππὐοίμπα ἰρπίς Ἰαγαι. 
Ρευάο ραάΙζ μή αΠΙΠΙΗΙΗ που ου οοτροτί8 Ώυ]α5 

Ονπατα, Νο αἰοτ {ο μῃοίαί Βε]ία! : 
Ὑεγιοτει ἵη οἴποτος αμα τὸ, νο] ποπῖπα ΓΗΠΙΟ 

ὩραβεΓοί, Ἠπς ρήθαης ρα ία ναπα γἱσδ. 
Νο πα υ ϱοηπις ΠΠθχ η Γηπιίπα πα γὶ 

ΡΕΙΞΙΠΠΡΕΠΣ οσμ105 ποβΙΠθις Ργειίο οί: 



οθ] 

Οὐ χρυσὸς λιθάχεσσι διάπλοχος ὄμματα βάλλων 

Αὐγαῖς Ἱερίαις, τίµιος εὐγενέταις ' 

Δειροπέδη στήνεσσι περίτροχος, οὖας ἀτίζων 
950 "Αχθεῖ μαργαρέῳ ἀμφιπερικραδάων ' 

00δ' ὅσος ἀμφὶ χάρηνον ὑπέρτατος, οὐ πολύχρυσος 

Ἐσθὴς, λεπταλέων δαίδαλα ἔργα µίτων, 

Πορφύρεα, χρύσεα, διαλαμπέα, σιγαλόεντα, 

0ὐδὲ παρειάων φάρμαχα λευγαλέα, 

250 Κόσμος θηλυτέραις ' οὗ χείλεα πορφυρόεντα, 
Οὁ γραπτῶν βλεφάρων ὁφρὺν ὕπερθε φέρειν 

Κυανέην, διεράς τε χόρας ἔντοσθεν ἑλίσσειν, 

υὐκ ὁπὶ θρυπτοµένῃ εὐμενὲς οὖας ἄγειν, 
0ὐδὲ χέρας τε πόδας τε φίλῳ καὶ ἠδέῖ δεσμῷ 

Νοηῦ αὐγαπι ρεπιπις Ἱεχίαπῃ 0ο]08 Ρογβίγίηρειις 
Φρἰθπάοτο δυο, πιυ]ἱατίρυθ ργεξίοδύϊΏ ποδἰριις; 

οΕ( 110 ΙΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΠΑΙΙΛ. 

Α 940 Χρυσῷ σφιγγοµένην, δούλιον εὖχος ἔχειν, 

903 

Οὐδὲ μύροις μαλαχοῖσι τεὸν δέµας, Ἡξ χάρηνον 
Χρί[εσθαι (νεκροὺς ἀμφιέπουσι γύπες) 

Μηδὸ μὲν ἐν στοµάτεσσι τεοῖς ἄθρωτον ἁἑδωδὴν 

Μαλθάσσειν, δονέουσ᾽ ἕνθα χαὶ ἔνθα γένυν, 

Φλὺ Οἷα περιφρονέουσα σαόφρονας” ἐκδ ἄρ᾽ ὁδόντων 

Πέμπειν χαὶ διερῶν ἀφρὸν ἀπὸ στοµάτων. 
Μηδὲ δίφρων στεροπῇᾗσιν ἀγάλλεο, μὴ παραφαίνε:», 

Εἶδος ἀπὸ σχιστῶν δαιδαλέων διθύρων, 
Δερχομένη λεύσσοντας ' ἀείρεο μὴῇ θεραπόντων 

300 Πληθύϊ, μὴ δμωαῖς εἰχόσι σῆς χραδίης. 
Εἴαρος ἄγγελοί εἰσι χελιδόνες, ἄνθος ὁπώρης, 

Δεσποίνης δµωαί χαὶ τόδε φράζεό µοι. 

Νοπ οο]ἰαγθ Ρθείι9 4ΠΙΡἰΘΠΒ, ΔυΓ6ΠΙ ἀεργίπιθιις 
200 Φ4Γ0ΊΠᾷ 66ΠΊπΊΘα οἰτουπῃ νἰρταης; 

Νοη 1ά οπιΏθ α!ιο δυηπιΙπῃ εαριί ογηδίς, πο 410 αὐιάσης 
Ὑοβιΐδ; ποπ οΡρεΓα (εημ]θδίηιὶ5 εἰοραπίογ οἰαβογαία Πἱ19, 

Ρυτρυγρα, 4168, ρεἱ]αοἰάα, θχἰτηία ἁτίο εοη[θοίᾶ, 
Νθφιθ ϱοβαγΠῃ ρἱρππθηία ρογηἱοἰρβᾶ, 

305 Ογπαίυι οοπ/θριηέ πιυθγί]α5; ποῦ θἱἱ1η Ίαῦγα ρυΓΡριΙΓ68 : 
Ἡοη ρἰοίβγπι ραἱρευγαγάπ δυρογεέαπι αἰέο]]εγθ 

ὤεγυ]ευπι, παπιθηίθδμθ Ρρυρί]]4β ἱηίέης γοἱνετο, 
Νοῃ νους Ὀἱαπία Ὀοηενοίαπι αὔγοπι α[ιίοεγθ, 

Νο Π]α)5 εἰ ρεἀθς αιπίου ᾳταίοφυθ νἰπου]ο 
210 Λιτου ΒΙΓΙΠΡΕΠ6, δθγγἰ]θπι ϱἰογίαπι ἠαῦθτ6; 

Νοφιο πιο τῦις αηφαδη(]5 έάυπῃ οοτριφ αὐί «δρυ 
Ιπμηρετο (οἶτομπι οαἆλγογα ουτευηί γυ]ίυτες); 

Νοσαθ οἵ6ο [10 ἰπυδίίαίδίη 6868Πῃ 
ΔΠάἀΦΓ6, ΙΠΟΥΟΗΦ Ἠίης ἰπάθ ϱεπᾶπι, 

578-579 945 Λο νοἰυὶ δαρἰθοπίθδ [οπιίηας οΟΠίΘΕΠΙΠΘΗΦ: ποη οκ ἀθεηί] ας 
Αιαυο Μυππίάο 0Γ6 δΡΙΠΠΔΠΙ θη]{{οτο. 

Νεο γογο Πεοιοβγιπη {μἱβογθ ρἱογ]ετῖδ; ποπ ορίίογ ορίευόας 
Εοῦπιαπι ἔωδιη Ρροί Βἱραίεπίος οἱερληίες [επεδίγας, 

(οπδρ]οἰθηβ δρθεἰωηίος : 116 οχίο]]αγί5 οὗ βεγνΟ ΓΗ 
900) Μιιιάίπδτη οἱ αποϊ]αταπι ας (αἱ Γπιλρίπθς διιηί ροοξοΓΙ8. 

Όιϊ οπίπι ναί ηυηί] δυί Ηἰγαπάίηςς, Πογος (γυσέατη, 
ὶο ἀοημιίτα πποτη αποΐςο: θἱ ἃοο ἀῑ[ίρεηίος οχρεμάο. 

456 Αὐγαῖς ἠερίαις. δρΙεπάογίδιιε αετἰδ. 
250 Αμϕιπερικραδάων. δαρ. μμ. περισείων, πε- 

ριχινῶν. 
251 Οὐ πο.ύχρυσος. (οἱδί. εἰ ΟΜἱᾳ. οὐδὲ πολύ- 

ρους. 
207 Κυανέην. ἈῬε]ο]. µέλαιναν. Μοχ, διερὰς , 

χαθύγρους. ΒΘ6ΙΠΙΙΗ ἑλίσσειν, περιστρἐφειν. 
240 Αού.]ιον εὖχος ἔχειν. Ὀι επίπι πιαποὶρἰὰ 

[ογγείς οδιειίθ οοιιδιγ]ηρυίαν, δίο Αν] 1θηιοάί τηι- 
Πετου] οδἰεμς, κεί αωγοῖδ, οο{ρυς δυήπ ϱ0ϱ- 
αίτ]ηρυηί. | 
:212 Ἀμφιέπουσι. Θο]ιο]. περιτρέχουσι. ΝΟΠ 98- 
16 ροτδρἰοἰο, ἑηφηἱν 111118, 4 πῃ Γοσυίθ οοηγεπίἰαπί 
πας γεγὺαᾶ οΠῃ λῖς αυ ργΦεθἀμηὲ, ος ί8Ππ1θΩ παληὶ 
εἱρηίῆοατο νὶάδίιτ ᾱ 

ξὴν 

γΓορογία5δ υηρυθιίὰ που γἰγο- 

τυηΠ], δυά ΠιογιμοΡη Ρος οογρογίνυς αὐπ]ροτὶ 
8Ο/114. 

945 "Αόρωτον ἐδωδήν. Μοτίφ οταῖ Ἠου «ποφιιθ 
ιαβοινῖς αυμἱἱεγίριας, μί οἰεπά φαν οβίδα νο 
ρω μίη αἰίφμοά, νεὶ αἰἱᾳαυὶά πυ]υβιιοάΙ ἀεπιίυας 
Ρεοιεγεηί, οτθἀο υἱ ἨΠιοΓί6 Π]ίιις θηιὶδσίουθ το- 
6υΐμς ος τοὐοΓείιν, Λά Άυπο ἰΡίέΙΓ ΙΗΟΓέΠΙ 6χ- 
Αβἰιαπάιτηι ἵνα Ώσο ἀοβογίθίι αυαςί 46 οφυἱ5δ γεγρα 
[αεθ[θί. Εαογαμή εμίηι ργορτίωπι θβἰ ἄδρωτον ἔδω- 

µαλθάσσειν, ΤΟΠΘΕΥ 80Η [γείπ, 8ο Πιχί]]α5 Άμο 
ἔμιο ἀθίογαιθίθ, τος οτε οπι]!ίςΓ6. ᾿ 

0 Μἡ δµωαῖϊς εἰἱκόσι. Βιεβαπίετ νοςαί ἀρπιίηᾶ- 
ΓυΠΙ δυαγύΙη ἰπιαρίπος ΑΠΟΙΙ]48, αιιοἆ ἰ4ἱ69 6556 Ρ0- 
ἰθαμί ασ] ᾳυ.ἱ68 ἀοηιίηςν. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 

Νοη «018Γ6 6Η ΗΠῃ ΔΙΙΓΟ ΟΓΠΔΗΦ, Θἱ ΡέΠΙΠΊΕΑ ρεπἀεπθ Β ΘΙΓΙΠΡΑΠΑΕ, οαρίἶνο ἔάπι Κιθτίς ἀθεοτο : 
αγείπα αὖ ααγίοι]4, 41δΙω Ργθριίξ αἴή 1ο αυδιίὲς 

ΆιΓδα ΠΟ οαρῖ:εἱ γοιἰπιίοιι]α, νοφείς οἱ αυτο 
Ώ]νες, δυΡΗ11ἱ6 Γαγὰαιιο βία οροΓί», 

Ει Τγτίο, εἰ [υ]το, οἱ Πἰι{ο δρἱοπάογο ἆθοοτα: 
Νου Ρὶρπιθηία ἱρ5ίφ οχἰἐίοδα μομίς, 

Εοιπίπευπι ἀεοοταηί ϱεΠ18: αμ Μία ρυγρατα Ιαῦτίφ 
Νου ρἱοιᾶ ραἱρευτῶ αἰία δμρογοἰία, 

Ηυπιῖάα πες ρυρί]]ᾳ ΙΠί5 γουο]ιία, πος 411Γο8 
Πἱεεεῦ)ὶδ οαρίεῃς Ὀ]απάυ]α [Γαοίαφ6 νοχ. 

ῥο]]ρθί πυγοοἱἱ5 γἰηο]ῖ6 Ραπιαδηυο ρεάθδ(θ 

Μοϊιθυς εἰ εαρυέ υηριθηίῖ5 ΡοΙἱίηρεγε οοτρι8 
Οιιά ριοάεςι ἳ (νηἱίατ π6πιρο οαάᾶγογ αΠ)αί ) 

Αί (10 Πηο εἰθιπῃ ἱΠναΙδίῆ ρτοπηὶς οΓ8 ἰθγίδιιιθ, 
δι πε μία, αἱΓάΠΊσΙιθ οχαρἰ(αδᾳ6 ο νὰ 

Απ εομοιηηἰς ο46 φυἱΏως οδί δίοἰα γἱίαφιο πεδία ᾖ 
Όιη δριΙᾶπῃ 9Γ6 υάο ἀεπιίθις αἰηυο οἱες. 

Πως µε ἰὸ οαρίαηί, ηδη Ιθοοςς μἰίος 1πρεη, 
Νέο ᾖ1ναί {Ιδογο9γ9 98 Ρος ὑἱ[ογοφ ϱ6Ρρεοιίαβ. 

Νενο ργερες Γαμαἱογαπῃ (6 αἰιο]]απί, ἠθφμο 118 
Απο, ὐ εδί οογὰ 5 ἰπιαρο ἐ). 

Νυπιίυδ υἱ Πο56 οςδὶ [γαοίυβ, μἱ τους ἡένμπιί]ο 
Νυηιίὰ : δἱο ΓἉπιυ]α εδί Ιηάἱ οί υπ ἀοπιλησθ, 
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Τῶνδε γὰρ εἰ χαὶ ἕκαστον ἀχοσμίη τις ἑλαφρὴ, Α ἨΠλείονα, χαὶ θείοις προσλαλέειν λογίοις, 
Πάντα Υ᾿ ἅμ' ἀλλήλοις ἔμπεδός ἐστι µόρος. Ἱστῷ τ᾽ Πλαχάτῃ τε’ τὸ γὰρ γἐρας ἐστὶ γυναιχῶν 

405 "Ανθος ἓν ἔστι γυναιξιν ἑράσμιον, ἐσθλὸν Δμωαϊς ἔργα νέµειν, ὅμῶας ἀλευέμεναι, 
[έρευθος, Χείλεσι δεσμὰ φέρειν, χαὶ ὄμμασιν ηδὲ πχρειαῖς, 

Αἰδώς. Τοῦτο γράφει ζωγράφος ἡμέτερος. 31! Μηδὲ πόδα προθύρων πολλάχις ἐχτὸς ἔχειν - 

᾿Δώσομεν, εἰ ποθέεις, χαὶ δεύτερον ὧχρον ἑφέλχοις αι πρ ηρε σαιεροαινκἁνορς δε μρύψων Τῷ µίτρην θεόθεν λύ 
ο ο ος πο ο καὶ εὖ . .... ο... ὥς χεν ὁπά- 

Εὐχαῖς τε στοναχαῖς τε χαὶ ημασι ν»ξί τ' ἀθπνοις ' Ψ µέτρα φερειν αυ Υ ρ ος, ὥς χεν ὁπά 

960 Ταῦτα καὶ ἀζυγέων φάρμαχα, καὶ ξυγίων. ο ἓ Ες με σεν. [δοις 

Χρώματα μὲν τοίχοισι παρῄσομεν» ἠδὲ Υυναιβὶ 9]ὔ Τίς πρῶτος χροίησε θεοῦ πλάσιν; ὣς ἀπόλοιτο 
Ταῖς, ὁπόσαις λύσση βόρθορός ἔστι νέων. Πρῶτος ἀναιδέην χρώμασιν ἐγχεράσας. 

Κεῖναι καὶ σχιρτῷεν ἀναιδέα χαὶ γελόφεν, Ὡς ὃ ὁπότ' ἀρνευτῆρες ἀναιδέες, ἄνδρες ἄνανδροι, 

Ἡμῖν δ᾽ οὐδ ὁράαν µαχλάδας ἑστὶ θέµις. Εἴδωλον μορφῆς ἔνδοθι χευθοµένης 

405 'Ὁ τρόπος ἐστὶ γυναιξὶ τὸ τίµιον, οἴχαδε μί- Ἔκτοθεν ἑστήσαντο, τὰ δ’ ἔσπεται, ὅσσ' ἐπέοικεν 
[μνειν 250 "Άλματα, χαὶ λιγυρῶν αἰσχρὰ λύσις µελέων, 

Ποτυπι οπἱπι, 1ἱοεί υπυππᾳαοάφυθ ἀεάθεοις αΠοταί ἶοτο, 
Οπιπῖα οἰπιιί «οἰ]θοία οθείὰ θμπί ΡθγηἱοἰθἙ. 

Φυῦ ΌΏθυουγ υπίοις η ποπ] Όις οϱί πιλυἡ]ἱο, Ώου τυῦος, 
5εἰ]ϊοδί Ριιάος, 4αθιη ρἱηρίἰ Ρρἱοίος πορίο;. 

Ραὐΐπιις, θἱ ναί, οξ αἰίθγυπ; Ραἱ1οΓθί 45οἱθοθθ 
Ρυ]ομρευδληί ἐν, Οεὶκεὶ ύοδοεης Ιαῦοσίδιις, 

Ρεοείναβ, βιδρἱεῖῖς, ἀϊιγηίς ποοιυγηίδαυο νὶρι]] : 
900 φο ἱπηυρί]ς ρἰσπιομία δυ)έ οἱ πυρίί». 

(ροἱοτθς {ίαφιιθ πιατῖς γδἱἰπαΙβίηις5 αἰᾳυθ οίῖδω πιιοσίνυς 
Ηἱ9, αυ ο {η ταῦίθιη αρὶῖ Ἰυγδηςς. 

ΕΙ 846 οα]ίουί ἱπιριάθπίος οἱ πάθαπί : 
Νοβίθ αιίθσι πθο Ἱπέπθγὶ πιογείτῖοῬς {48 θ8ί. 

90ὔ Μοτες ουτπί πιυ]ίοταπι ογηλθηίσΏ, ἀοπηὶ ΠΙᾶΠΟΓΦ 
Όι ρἱωτίσουπη, ουπῃ ἁϊν]ηὶς οοηυθσρασὶ σταου!!5, 

Ειδο 40 ἰαη οΡΘΓΑΠΙ ἆαγθ; ἴου Παπιᾳυθ6 ΩΙ υη9 οςί (οἱηΓυ η 
Απο ΟΡΕΓΑ Ραγί]Γῖ, β6ΓΥ08 γ{ίαγο, 

1,α0ἱἱ9 οδίθη8ς ἰπ]ίοῬγ6, οἱ οομ]ἱθ 4ί419 οἱἵδπη βοηί5 
910 Νου Ροἀάειη οσίσα ἱηίπα [γομιθπίος εἴειεθς 

Ουἱδείατὶ πευἰογῖνμς ρυἀἰοίς, γίτοφιο οοἱο 
Οι] τοπαπι ἆ Ὀδο ἀπίλιι βοἰνὶδίι γἱγριηθαΠι, 

ΟΠ οἱ Ὠυίο ἔα ἱἱοσηιί πιοάσιω Ίπιρουθ, υἱ ἱραὶ [αοἷας 
Εἰάοπι, ἰ6 αὐ αἰἱορίς αΏ]ιογτθγο οσμ]ῖθ (οἱ αιιορίθις ). 

415 Ουἱς ρτίπιις Ρρἱητίι Ὀ6ἱ ἤσπιδηίνπη 7 εἱο ρεγοαὲ 
Οἱ ργίπους ἱπιριάεηείαιη οοἱογίθιις ἱππίδου]!. 

Θεπιαύιηοά μα αυέδιη αγἱπαίοΓερ ἱπιριάθηίθς, τἰοζΠπι ποπηἰπθ Ιπάἱρη), 
επιιίαογαπι [ογια ἱπίις αΏφοοιιά( το 

Εκιγίπθθοις οχλἱυθηί, ἀθίηάθ θδαιιυπέας αι οοηνυεηίαηί 
350 Θα[ιαἱΊοπος οἱ οἰγἀυἰοτυπ (υγρίς δοἱυίο πεπιῦτοςυπη, 

373 Μίτρη». Ἀερ.990 οἱ (οἱε]. μήτρην, οἱ βιρ. ᾽ 378 Εἰδω-ον. ]ά δβί, ἰαγύα ρτίπικπι [αεῖεπι οδ/6- 
[ἱπ. ζώνην. Οοἶδί. Ἱπε., τῷ ἐχ παρθενίης συνοιχί- οσκπί. 
σαντι. 270 "Ο0σσ'᾽ ἐπέοιχεν. θµκα οεοπυεπἰκηίέ ἱπλοποεί(α 

316 ᾿Αναιδέην. Ἱέα Οοἱς]. Εάῑκ. ἀναιδείην. γεὶ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ 

Πᾳο πιεάϊϊαπάα εδ]. [μονίς αἱ ο/αδᾳυς θἷί ΘΤΤΟΓ, ἍἩ Ῥό6ΠβΟ ΟΡΟΓΑΠΙ ἆ.γθ, {ΕΠΙ Ρ6τοµτγοτθ Ρεζρθ 
Θὔποια Αἰπι] ΡΓαΥὰ Ώσοο οσἰεἶπο ραγίυπί. Ποπαιη 

Όνις απιαὐἰ]ὲ ἵπ πιαἱθγίρις θέ οοἱος εἰ Π98, Ει ριρογίΏθςς οΡΙΙΑ, [δπἱηδΙπῃ ο[Ποίυηι οςὲ : 
Εφιθ Ριάοτο τωύος: ρἰησίε 6υσι {ρ99 Βευς. ΨόγνοῬ γ/έαγε, ϱἱ ἆλγε {γοπα ογίᾳμθ ᾳεπίδηνο, 

Βὶ ουρίς, αἰίθτυπη ἱέθιη ἀαθίπιις. Τυςα ραἱος ἁ οἵ 4 Βγοπιονῖσθθ βυὐα) ἠἰπιίηθ γίχιμθ ῥρεάοπι : 
Λοονάαι ΟΗτὶφεῖ ιαυ]άα νυ]ηετίας, Κκιτοηί Ραιάοςο ρτοῦῖς, εαφιΐδηυ6 ρυς]]ής, 

Ει σοιπἰία, οἱ ργδοίυυς, ποοιῖθ [μοίδηιιο Ια8οτο : Λιφυο γ!το, ]αποίυς αἱ ΕΗΡί ]ητό {οσο εδί: 
«ο αχοεῖθις 6ἱ ρμάγπιασα υἱγρἰπίνις. Ηυἱοφιδ πιοάαπι βάθη] ἀπεπιφῦο ἵπιροπεΓε οδείΠῃ, 

Έγμο 4Ρ6, βἰοιυγ πηυγί Ιπαυαπιυς Ἀοπουδτη, Όπάο εἰδὶ Ιηγίφο8 6669 Ργυῦες 4ἱἱοθ. 
Αίαυο η ᾳιθὶφ γαῬίθς δριυγο]έ]ὰ οί Ἰάγεπαπι. ο αν ο λλλώσμα Τυερίϊος οἱ βαἰιατο ἰὶς 6ί γἱάοτο Ιἰοσυῖέ, Όι [Φάἱ υτἰπαίοτοα, ἔαιά ποπαῖπθ ἀἱρηὶ 
Νοῦί» ναὶ πιοτδίγίοθ ἱπίσίίωπι 6586, πεί[α5. Νοπηρο νἰτὶ, ατναία εἴ]σίο ογα ἱερυηί : 

Μογος δυπί Κεπηπιο του]{εῦτοῬ, 8ί 168 Ππὰηοτο Οὔεεοπ! ρεδίιφ πιυἀο, δα[έως ἀείπάθ οδᾳυυηί Γη 
Ῥάΐδας, οσαο]ἰδ οοβοαυἱ οἱ αοι]νογ]. Τυγρίυαφ οἱ ρταιῖς πιεπιῦτα κοϊυίὰ ποάς. 
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Α 205 Σοὶ δ' οὔτ᾽ ἔργον ἄναχτος ἑλεῖν χόλον, οὔτ ἑνὶ 

Μοῖραν ἔχεις ' τῷ µος φείδεο σωφροσύνης. 

Οὐ τροµέεις ἱερῆας ὑποχλίνουσα χάρηνον, 

Σχηνὴν ἀμφιθέτοις εἴδεσι λαμπομένην : 

0ὐδὲ χέρες φρίσσουσιν, Σπἣν ἐς μύστιν ἐδωδὴν 
900 Τείνεις, αἷς σὺ γράφεις πἐνθιµον ἀγλαῖην; 

Πῶς δὲ σύ Υ ἀθλοφόροισιν, ὅσοις ἵστησι χορείην 

λαὸς πασσιυδίῃ, τίμιον αἷμα σέθων, 
Εἶδος ἄγεις πολλῶν θελκτήριον, ὡς ἀγορή τις 

Πληθὺν ἐφελκομένη ἐν µεσάτῳ πτολίων, 

505 Ἡ θηρῶν δείχτῃσιν ὁμοίῖα, τοὶ προφέρουσιν 
Ἑρπυστὰς σχοτίων᾿ δειµαλέοι λαγόνων; 

Αλλὰ, γύναι, μύθοις ἐπιπείθεο ἡμετέροισι, 

Μή σε νόος τρώσῃ χεῖρας ἐπ εἶδος ἄγων. 

905 

ΑἈνδράσιν ἀφραδέεσσιν ἑαδότα, ὡς ἄρα ταί γε, 
Ἑσσάμεναι μορφὴν ἔχτοθεν ἀλλοτρίην, 

Κωμιχὸν, οὐχ ἱερὸν αἰδοῦς σχέπας, ἔνθεν ἔπειτα 
Κίνυνται μορφῆς ἄσξια δαιδαλέης. 

98δὺ Τῇ περιµοχθίζουσι θύραι, χληΐδες, ἔσοπτρα, 
Φάρμαχα, φαρµακίδες, ἄτρομον οὐδὲ τέγος. 

Ταῦτ᾽ εἰδογραφίης χενξαυχέος ’ ἀχομίης δὲ 

Οὐδὲν ἀμοχθότερον σώφρονος ἁἀγλαῖης. 

Εἰ δὲ σὺ κἀλλεϊ τόσσον ἐπιπλάστῳ βλεμεαίνεις, 
990 Οὔ ποτ ἂν ἁπλάστῳ σώφρονα θυμὸν ἔχῃς. 

Ἑσθὴρ εἶδος ἕτευξεν ἑράσμιον ' ἀλλὰ τί χείνης 
Ἔργον ἀριπρεπίης: ἔθνος ἔμεινεν ὅλον. 

Γράψε ποτ' ὄμματα πόρνης Ἰεζάθελ ἀγριόθυμος, 
Λοῦσέ γε μἣν πόρνας αἵματι πορνιδἰφ. ᾖ[πόρναις 

Ἡοιαίηίρας θἰυ]έὴ5 ρἱαρεηέία, δἱο υἱἶᾳυο {ία 
ἱπάυιίῶ [ΟΓΠΙΔΠΙ ΘΧίΘΓΗΟ αΙἰθπάΠη, 

Φ0οΠἱΟἩπῃ, ΠΟΠ 6ΛΟΡΙΠΩ ριάἀογίβ ΥΕΙΑΠΙΕΗ, οχἰιἀρ Ρορίθα 
Μονοαπειις, ιὲ [ΟΠΠ ἀΙσηιιη οί [μοδία. 

5 5Θ] 285 Πυὶο Ιαὐογπηί {0Γ68, οἰανο», ϱρθοµία, 
ἐρμιθιία, Ρρἱ0ττίςθ8, πεο Εἰπιοτῖς οδὲ 6χΡεΙΑ ἰδοί]η. 

ἔσοο ἱποσιπμπο/ία αΠογί ρἱείαγα ἱπαπῖς ΓΟΓΠΙς : ἱποοπρίᾳ Λιιί(θΏῃ 
ΝΕ πιῖπας ΙαμυοΓίοδιιπι οδί ρηάϊοα ρυ]οτ]ευά]πο. 

Θἱ νογο {ιι οὐ αθοἰΜ1έἶαπι τοπιδίαίστη 6ΠίΟΡεΓΘ ἱηβο]εβοίβ, 
3200 ΝΙΠΩΙΙΑΠΙ 6γρα 6ἳΠῃ αιιὶ [Πο ΙΠῃ ανεγραία5, Ρυάἶευπι 4ΠΊογεΠΙ ᾖαυθὺῖς. 

Βρίηοες ᾳυἱάσπι ΓογιήαΠά οοπιροφεἰί αἆ 4ΠΙΟΓΘΙΑ οοποἰἰαπάκπι; 6 αι] 16 
Ενιιοίιις [αἱ ρι]ο]νεμάἰηὶς 1 ιοιἶας ϱοπιῖς εαἱαβ. 

Ριηχ1{ οἱ οοι1ος [ογπίσαγία οἱ [ετοχ εζαῦοὶ : 
Ὕογυπι Ρεγ[ιάϊί πιθγοίγίοθς εΓιογο πιργοίτἰοῖο. 

905 ΤΙΡΙ αιίθη] Ἠσοηιιο ορι5 οςί γορίς ἴγαπι δοἱἱατο, Ώθηι1θ ἱπίογ πιογοίγἰσος 
Ρατίστῃ Ἰ9ῦθν : 4ωατα Ρ4Γ08 ρι({οἶεἷσς ἔτι. 

Νοη ρογἱπηεβοί8 βαοθτάοίθς, ἁμπῃ βυπηλε]ς οαριῖ, 
Γαγναπι γεἰυί φιαηιάαπ) οβροβὶς Ἰηίογ 6ο [ογπηὶς Ιυοεπηίοπι 7 

Νο Ιογγο8δουηί ΠΙΔΗΙ5, οἵιπι αἆ πιγδίσβΠ) Θ8ΟΔΙΗ 
500 Εας οχιρπαϊς, αυἱθιις {η Ρρἰηρίς ἑιοίυοβαη ρι]ομγ(μάἱηδίη 7 

Οιοπιοάο νογο ἓι πιαγιγτῖρις, φυἱοις δε έω]ς ολογθας 
Ρυρι]ας αρηϊηαίίπι, ΡΓθίἱοΒΙΙΠ ϱαηρἰποθπι γθποῦΣέι9, 

Εαρΐοπι ροπίδ πιο ἱποςοβηίεπῃ, γο]ιί [ογμπι ᾳμοάάαιη 
Ροριι]αγες αἰίγα]µεης ἱῃ πιοάίο υτγυῖμπι » 

505 Αυι [εΓα ΓΗ) οριθηκοσίὺις οἰπιῖ{]5, αἱ Ργοίοσιιπε 
ὑργρεῃίος 6 (οποῦγοςίφ ἱτορὶάϊὶ εαήµίδιις 

Αἱ Γι, πι], δογπιοπἱῦιμς οὈίθπιρογα Πποβίγῖς; 
Νο {6 ΠΙΘηΦ νμ{ηθρδί, ΠΙαΠΙΙ5 αά [αείθπι ἆμςρῃς. 

953 Ἑσσάμεγαι. Ἱία Οοἱδὶ. οἱ ἆπο Περρ. Εάῑι. 
ἱσσόμεναι. 

290 Ἔχῃς. Βομ. 991 ἔχοις. 
993 "Εθνος ἔμειγεν δ.Ίον. Βο]ιοί., διεσώθη, 6επε 

ίοία εετυαία ε»!. 
309ἱ Λοῦσὲ γε. ει [ογβαπ Οπεβορίας ἱπρίάπι 

Σεχαἰνθίεῖα, οἵἵπΙ /αὗεπίο δδίια ρηοοΙρίιαιὰ θδί, 68- 
ἀθμήο Ἱπιριάεης 06 δυύΠῃ οομΙοθᾳμθ 808 οΓµθη- 
956. Α]υά1ί οηίπη αά ἰά φυοά ἀἰοίμπι οἱίπι ἀθ ἱπιρι- 
ἀθπιο Ποπιίηπθ, ΘΗΠ Ώοη Ἰιαυογο ἵῃπ οου]ΐφ χόρας, 
δε πόρνας, χόρη ΠΑΠΙ0υ9 οἰίαπι ἱρηίϊβοαι ρυθ/ἴαπι. 
(οπιυε[. πόρνας αοεὶρὶἰ ϱΡΓΟ πορνείας, [αυἰ! εεογἰα- 

{οπές πιεΓείΤΙεΙΟ 6ΥΜΟΥ6. 
39099 Ἐς μύστιν ἑδωδήγ. ἷὰ δέ, 8αεγαπι Ρεᾗα- 
ο Ἡ -μαπι οἶπι [άείες εἰφηδί πιαπίθκα αεεὶρίε- 
απ{. 

ο. Ὡς ἁγορή τις. Μμ[ίε εἰτειπι[ογαπεα, ἆγο- 
α α. 
504 Πληθύν. Τια Βορ. 990 οἱ 0οἱ8!. Εάῑἰ. πλυθύν, 
505 Δείκτῃσιν. Ἀοᾳ. 990, δῄχτῃσιν ἐπαοιδοῦ θη- 

ροδήχτου, ἐποαπίαογὶ α ΕΥΡΕΠΙ6 ΡΕΓΕΙΦΕΟ οἰπε[ἱε. 
“206 ᾿Ερπυστάς. Ἐομ. 990 οἱ (Οοἵθ]. ἑρπηστάς. 
508 Μή σε »όος τρώσῃ. Πω. Οοἱδὶ. μή σε πλήξῃ 

λογισμὸς πείθων Ιἑπαίρειν χεῖρας εἰς ποιχίλαν µηρ: 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νοη αἱίίου Ιαφοΐνα «0105 βιια οι οχι]ί ογα, 
Ρειδοπαπη οἱ [οΓπι Πο] ἱπάμοτ]ί, 

Οὐ41ο ἀθοθηί δ66Πα8ΠΙ, Ώαυά οας[] μα Ρυ- 
οςἱ8, 

Ραν οᾳυἱίωγ [ΟΓΠΙ πιοίίο, Π6πιρο β8ἱαςσ. 
Πἱ8 ναίνῶ εἰγερίίαπι, οἶανθβ, δ[ουία αίμό «οἱ9Γ68, 

Ρἱοίγῖοςβ, Πϱο 60 ἰδοιίᾷ ΙΓΘΙΙΟΤΟΘ ο8Γ06ΠΙ, 
ἤεεο [ογπις ρἰοίωτα ἰγαλῖί ἆαιήπα : αἱ ἀεσοοτ ατθὶς 

Άχῃους, Ἱπουπιρία οἱ [υτιπα, Ιάῦογς τασαξ. 
Οιιοάἆ δἱ Γµοαίο Ρρἱαορί Ἱπάμίρογο Πἰ{έοΓί, 

Εμουπι ἀνογδαμίοιπ Ἰαι Πηιοπίθ ο0ἱθ8 ρ]αςίάλ. 
Εωγπια Γι ῥ6ΓΛΡΙΦΗΑ Ερίμογ. ὧοὰ φιἱδ (μἱί οτἱ5 
Ετος (υγηιοςδί Ἱ ροιῖς ηιηίσα δαἱις. 

Ἱσχαῦεί αἲ πιογοιεὶχ οσμἱος [βΓὰ ρἰηχίί, θἱί ἱπάς 
πιίηα ροἱ11ο Εἰηοία ου 1ος 111. 

Ῥλταοι. Ωω. ΧΧΧΤΥΙΙ. 

Β Λι εΡὶ ποη ορί5 οδί Γ6ΡΘΠΙ Ρὰ68Γ6, ηθΟ ὶηίθς 
ΒΟΟΤΙ8 ᾖ9065 : υἱ οἷέ γἰίὰ ριιάῖοὰ νἱάθ. 

ΦαςγἱῇΠοἱδηθ οαριί ποη πογγος διὐ]ΐοεγο ἡαά, 
Γ.41Υ 8 ἱηδίαν, (ογηιὶ5 ορροθίεῖς π]νάμῃ ᾖ 

Νοπ Ποττοπί ραἱπις αυβ ἵνα δἆ πυγείῖοα ἰοπάϊς, 
Ει αιιοῖς ἀερίησίς ἰγὶδίο οἱ ἵπαπο ἀθοις Ἱ 

ἆ8πι ουσ πα τγτ] ας Οἰιτὶθεὶ φαἰαπυπίαν αἰἡ]οιῖς, 
Α Ρορι]ο οἱοτθ, ἱ να]πεγα βδηεία οο]αξ : 

γυρις ἰηθδεβηίθηῦι Γαοἶθπι ϱθ:οτ6, 0 όν .. 
66 

Νοη 8665 αί(ιο {οΓπι αιοά πιθάῖα μτυθ ραίοί 1. 
Αυί ΙΙ Ρας, αἱ ργοίδτγο ουΡἰρις 4ηριο5, 

Οειοπιατο [οΓας 6 ἰρπουρίδᾳμο ο]θηῖ. 
Νο πιομ{18, ΠΠ]ἰ6ς, Πωςδίγί Ρ1Γ6Γ6 Γ60µ868. 

Νος ἰδιμοΓΑΓΙΑ Ππαπς ἀμολί α4ΟΓ8 ΠΙΛΠΙΙΦς 

ων 



90] 

ΜΗ σύ γε, μὴ χείνῃσιν ὀμόπλοος, ὦ τέχος, εἴης, 

510:Μ) σύ Υε συμφράδµων, μηδὲ συνωροφίη 
Ἅλλλησιν τὰ περισσά ’ σὺ ὃ' ἄζεο χεῖλεσιν ἀνδρῶν 

Καὶ χληϊζοµένη. Τοῦτο γυναιδὶ χλέος. 

Εἰ μὲν σοί γε βίος πανελεύθερος ἔπλετο δεσμῶν, 

Χριστῷ ζῶε µόνῳ, πἀντ ἀποσεισαμένη, 

55 Παρθένος αἰγλήεσσα, περίφρων, ἀγλαόμητις, 

Νυμφίον ς χραδίης ἁγνὸν ἔχουσα Λόγον. 

Εἰ δέ σὲ γε πλευρῆς εἶλεν πόθος, ἧς ἐχεάσθης, 

Μούνην γε πλευρὴν ἀμφιέπειν φιλίην, 

Εοθλὸν φίλτρον ἔχουσα, ἐλεύθερον ἀντὶ χακοῖο ' 

590 Τοῖς ὃ ἄλλοις πάθεσιν, μηδ ὄναρ ἀντιάχν. 

Καὶ σὺ Θεοῦ µεγάλοιο παραστάτι, οὐδὲ σὺ λήθεις, 

ν πστε τῷ χθαμαλῷ θῆλύ τι συγχεράσῃς. 
Ἔστι καὶ ὃν ῥυπόωσί ποθ᾽ εἶμασι θρύψις ἄσεμνὸς, 

5. 6ΠΕΟΟΠΙΗ ΤΠΕΟΙ, ΟΛΑΗΜΙΗΟΝ ΠΙΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΕΟΙΟΑ. 309 

Α Καὶ σεµνότης μαλαχοῖς. Ἴστορες οὖχ ὀλίγοι. 
595 Ῥυτίς σ»ι πλέον ἐστὶν, ἐἑπίστασο, Ἡ τὰ μέγιστα 

Τραύματα χοσµοδίων. "Αζεο μαρτυρίη»ν. 

0ὐδὲ γὰρ ἓν ῥυπόωσι ῥανὶς τόσον, ὁσσάτιόν περ 
Φαίνεται ἓν χαθαροῖς εἴμασιν ἰσοχρύοις. 

Ταῦτ' εἰ μὲν πεπίθοιµεν, ὀνήσομεν ' εἰ δὲ πρόσωτον 
500 Στῄσειας, λάμποις δὶς τόσον, εἰ ποθέεις, 

Χρυσῷ τ) ἠλέχτρῳ τε καὶ ἀργύρῳ 1δ' ἑλέφαντι : 
Τοῖα χαρίζομ᾿ ἐγὼ ταῖς νεοχαλλιγράφοις. 

Ἡ στήλη μὲν ἔτοιμος, ἐγὼ δ᾽ ἐπίγραμμα χαράξω; 
Δεῦρ) [θ᾽ ὅσοισι φίλον, χἀλλεῖ τερφόµενοι. 

Λ’. Στίχων ἡ ἀκροστιχὶς τῶν πάντων στοιχείω», 
κάστου ἰάμδου τέλος παραιέσεως ἔχοντος. 

Αρχὴν ἁπάντων χαὶ τέλος ποιοῦ Θεόν. 

Νου ο πο οὐ) Ἰαἱένας πια]ἱογίνας πατίρος, ο 14, 
510 δἴν οοπαἰ η! φοοἷα οἱθ, ποιο οοπευυθγηα!!6. 

ΑΙἱίς δΙΡοΓΥΔΟΔΗΘΑ τεἱίπααθ ; ἐὰ αυἱοπι 6Γυἱε5οθ τεἰ ο5ε γἰγογαπι 
Οαἱοῦεαγί. Πῶο οδέ που ίθγυπι ᾳἱογία. ι 

οἱ εἱυἱ νὶια ρορίέας Ιῶθγα οἱ 4 πιαἰγἰπιοπἰ{ τἰποσ]ἰς, 
ο Ὀπί ΟΗεὶκίο νίνο, οπιηῖῦας οχοιςοῖς, 
15 Τίρο ορ]οεπά]άα, Ργυάθης, οἶλγα οουφ!]ῖο, 

Θροηδϱ αηἶπισο ἰσερ ἱπιπιδουἱαέπι Ἠλῦεπς Ὑετουπῃ, 
Ῥίῃ αυἴοπ (ο Ιαίοτὶς οερἰῖ ἀεκἀογίσπα, ο 4:ῑο θδ0ἳὰ 66, 

Ὀπίουπι φαἱίοτη Ἱ][αά Ιαίμς ἀῑῑοεέσπη οοριρὶθσίεγς, 
{1 αμάαυὑ]]επι {076ης 4ΠΠΟΓΟσΙ , ΠΏθγυπῃ Ρτο Πιαίο : 

330 ΑΙἱὶ6 αμίεπη αΠθοι]θας, πε ᾳαἱάειη ρε οοπηπίυπη ἱπάυ]ᾳε.΄ 
Αἱ ἵ, νίτρο, νο ΠΙΑΡηΟ ὮὈφο ἀδίας, π6υ ἓυ Ἰαἑοῦῖς, 

5ἱ απαυᾶΠι Ὠπιϊ]ἱ γιο σοηετὶ πια]εῦτο ααἷά πιὶφοαθεῖς. 
3 δὰὰ Θυηῖ αᾳιαηάο Ἰη θογά]άΐς γαρ! ρυς ἀθῖίοία Ιαομορί; 

ἴςί οί ρταν]ίας {η πιο]ίυαφ. Νογυηί ποῦ ραυο|. 
5ὸὅ Πυρ 1δὶ (ατρίος οί, ἰά οδΓίο ϱ6ἱ46, 40401 Ω)ΑΧΙΠΙΣ 

γη]πογα ἵη πυπάο γἰτοηῖ ας. Βονεγεβγο ΡΓΟΓΕΒΦΙΟΠΕΠΙ, 
Νθηιε ερία ἵη δοτάϊ4ῖς πιδου]α ρετίπάο ἁἰᾳυθ 

1π ρυτὶς αρρᾶτοὶ νοβύα9 οἱ υπίυς οοἱογίς. 
Πσπο οἱ Ευὶ ρεγδυδάθαπι, εγό 5 δη υίθοπι [οἶθπι 

Οὐβττωος (Ρος ποῬ [1οεῖ), (α]ροβς ἀυρίο αρ]ϊυ», οἱ ουρία, 
Άιτο αἲ οἰθοίγο, 6ἱ αγρεπίο εί οὔουο: 

Ηαο «πο Ιατρῖογ πουἱερίυας ηογὶ ογηδίέυς οιω]οςίς. 
(οἶωπίπα αιι]άθαι ραγαία 66έ, 660 ΔιίεΠι Ἠ9ο γογῦα ἱπδου]ραπ : 

Βυς γουίαέ αωἱαυἱ8 γο]αθοῖἰ, οἱ ρυεὐτ](μάίωο οὐἱοοίείυ;. 
» 

ΧᾶἄΧ. ὔεγεµε ἰαηιθὶοὶ αετοκἰἐλὶ θδεΜΠάΠΙ ΟπΙΠ6ε αἱρλαδειὶ [ή((εγας εἰε ἀἰεροφίεί, αἱ φκἰ[ίδει ἰαπιδίενε ἵπ α- 
ΜογίαΙἰοπεπε αἰΐφμαπι ἀεείπαί”. 

Ρεπο]ρίαπη τετᾶπι οπιηΐίαπη δὲ ββεπα Όδυπῃ ΕὈὶ ΡΕΟΡΟΠΟΘ. 

«Αίας ΒΙΠ. 199, ος 186. 
φἠν. Νε (ε µ[ία ταίιο νατίαπ [ογπιαπι εμαᾶεαί ἵπάκ- 
οετε. Οοπινεβεϊας ρτοῦαί ΒΙ)ΗΙ οου]δοίαταπῃ, µή σε 
νέος, πε /κοεπίς υμίπμα ἐπ/ίθαί, πιακης ἵπ οτα ἐπ]ί- 
εἶενδ. 

2390 Κοσµοδἰων. 99. χοσμοδίῳ. 
5ὗύ2 Νεοχα.λιγράφοις μοι. τοῖς νεωστὶ χάλ- 

λος αν Πες πουϊε εἰεφαπέᾳ μἰὶειγἱεῖδαα. 
ΧΧΧ. Τιτ. Σείχων, σίο. Βεΐπυς Ίου Ο8ΓΙΠΘΠ θᾱῖ- 

ἁῑί Γ ευνοιοἰαίς, οἱ δἱο τεύυ]άἰε, υἱ οἳ ἱαπαδίοὶ τος- 
δυ [,αηὶ αἱηρη]ὶ Ογαοοί5 γεδροπάθοί, θἱ αἰίᾳυ δια 
Γαἰἱηὶ 4αοᾳυθ αἱριαῦεί γδίοποτη Ἠλῦμοσ ἠηίες- 
Ρ[69. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΣΙΟ. 

Νο εοπιρεῖθ οιιπὶ 1]ἱ6 ἵπ οαἀθπι πανε νο]ατίς, 
Νος ο0ἱ6 (εοίᾶ εδήθίη : οοΗς{ίαιη ηθφι6 4969. 

Γήηᾳυς αἰἰῖ ναµα : αἱ ]αὐ0ἱἱ8 γεγοᾶγο γίτογασι 
Οοπιππεπάατὶ οἰίαπι. Που (Θππἱποιπ ἀεςις ο8!. 

Δι εἰᾳυ]άσπι νἰπο]ο ποπ 68 ου]αία |αρα!ὶ, 
μπὶβίο νῖνο απί, οδίογδαυο εχοιυίίο͵ 

ἱηβῖρηὶς τίτρο ρτουϊϊαίθ οἱ ἀοιίῦυς αἱπιῖς, 
γετραπι ϱΓο 8Ρροη8υ οογἀἱθδ Ιαῦθηδαιθ οἱ. 

Δι αἱ ἰ6 οοδίῶ, 4 φ113 64 θθ66ί3, ομρὶάο ν]εἰ[ῖς, 
ὡογεῖρίι, υπυπι 1ιά αἰί(α ουτα ἰαἱως. 

αμ αέμίΏ Γονοας ρυγΙπηιΙο θ(6[ἱί6γ Ίρηςπῃ, 
Νυίίααιο τίς 6εµδυς Πδοίαῖ θἱ μύγα ἐ109. 

Δι ια, νἰγρο, Όεο αἱ βίας, ΠΟΠ, ογοἆο, ἰαἱουΐς, 
οἱ νοειὶ αὐ]θοίςα πιοΙ]θ αιι]άἁ αἀ ἀἰάοτῖς. 

Πυχυσίὰ Ἱπίογάσπι νδρετυς οοτάίυμς ἑιγος, 
Μυιο 9 σγανἰί15. ΡΙυπίυι8 ἰάᾳ1ιο ραἱοι. 

Β Δρί ρταν]ου γαρᾶ οδί 1η {ο, 40411 γυ]ηδγη (υατνὶφ 
Μυπαἰ ουΙίοΓΗ1η : Πθδοία Πθ [ιοΓίδ. 

Αἰγὶφ ἱη Ραμἱδ πιαομία ἡαυά δρρὀΓοί, υξ αἱ υἱ9 
Ὑδείίθις οἱ ριγίς φις οοἱος ἵηι9 80148. 

Ηἰρ ἱ ρλγιιογῖς πιοπ!1ἱ5, εί ργοάεεῖί : αἱ οἳ 
ΟυΗγπιε {αοἱεῃι : [α5 πιαρὶς υἱ Πἰίδας 

Αγποηίοφυο, αµΓοσῖι6, δἰεοίτοιίθ, αἰφιθ εΙεριαηίο : 
Φο ἑρο Ρἰρπιθιί! Ιαγρίογ αγεῖ[ἰοἱ. 

Εεοθ οοἰώίπηα ραίεξ, Ιμ0οί υἱο Ιωςογϊυοσθς ΥΓ Ώ)ς 
Ηυς, ἀούοτο ορἰαίο 40 Ροιἰασῖ6, ἀάε5. 

χχτ. Υγεβςσυύ5 ΙΑΝΗΙΟΙ Λοβύθτίση, δεουκρῦμ ΟΝΝΕΕ 4.» 

ΡΗΑΡΕΤΙ ΙΙΤΤΕΒΛΘ 8ἱ6 ΡΙ5ΡΟΡΙΤΙ, Ὁτ οὗ. ΡΕ ΙΑΝ- 

5ιςὐθ ΙΝ ΑΡΗΟΒΤΑΤΙΟΝΕΝ ΑΙΙΟὔΑΝ ΡΕΘΙΠΑΤ. 

({ωεμσ. ἱπτεγρτείο.) | 
Αφποπάοτυπι η Ιω οἱί οἱ Εηὶ9 Όρδυς. 
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Βίου τὸ χέρδος, ἐχδιοῦν χαθ᾽ ἡμέραν. 

Γίνωσχε πάντα τῶν καλῶν τὰ δράματα. 

Δεινὸὺν πένεσθαι, χεῖρον δ᾽ εὐπορεῖν χακῶς. 

ὃ Εὐεργετῶν νόμιζε μιμµεῖσθαι θε΄ν. 

Ῥήτει Θεοῦ σοι χρηστότητα χρηστὸς ὤν. 
Ἡ σὰρξ χρατείδθω καὶ δαµαζέσθω καλῶς. 
Θυμὸν χαλίνου, μὴ φρενῶν ἔξω πέσῃς. 
Ἴστη μὲν ὄμμα, γλῶσσα δὲ στάθµην ἔχοι. 
10 Κλεὶς ὡσὶ χείσθω, μηδὲ πορνεύοι γέλως. 

Λύχνος βίου σοι παντὸς ἡγείσθω λόγος. 
Μή σο. το εἶναι τῷ δοχεῖν ὑποῤῥέοι. 
Νόει τὰ πάντα, πρᾶσσε δ' ἃ πράστειν θέµις. 
Σένον σεαυτὸν ἴσθι, καὶ τίµα ξένους. 

γι Ίυογπι οδὲ πιογὶ σἱηρι]ίς ἀΐεῦις. 

ΡΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΙΑ. 910 

Α 15 Ὅτ' εὐπλοεῖς, µάλιστα µἐμνησο ζάλης. 

Πάντ' εὐχαρίστως δεῖ δέχεσθαι τὰκ θεοῦ. 
Ῥάθδος δικαίου πλεῖον, ἢ τιμὴ καχοῦ. 
Σοφῶν θύρας ἔχτριδε, πλουσίων δὲ µή 
Τὸ μικρὸν οὗ μιχρὸν, ὅταν ἐκφέρῃ μέγα. 

20 "Ύδριν χαλίνου, χαὶ μέγας ἔσῃ σοφός. 

Φύλασσε σαυτὸν, πτῶμα δ᾽ ἄλλου μὴ γέλα. 

Χάρις φθονεῖσθαι, τὸ φθονεῖν δ αἶσχος μέγα. 
Ὑυχῆ θύοιτο μᾶλλον ἣ τὸ πᾶν θεῷ. 
Ὢ τίς φυλάξει ταῦτα, χαὶ σωθἠσεται; 

ΛΑ’. Γνῶμαι δίστιχοι. 
Γυμν»ς ὅλος βιότοιο τάµοις ἅλα, μηδὲ βαρεῖα 

Ναῦς ἐπὶ πόντον ἴοι, αὐτίκα δυσοµένη. 

Νοδος οπιηϊα θρτορἰογαπ νίγογαπ ργῶοἶαγα [αοί4. 
(γαγο θ8ἱ ορεγο, Ρὲ]μβ ἀἰνίίοπι έ966 ἱπιργοῦς. 
ὃν Βεηο[α(Ίεης ογεἆθ ἴ6 9966 ἱπιίιαίογθω ο]. 
(οποϊ]ῖα ΕἱΡἱ οἱ μωἱδογὶοογάἰαπῃ, {ρ5ο πηὶκργἱοογθίαπη αἀλλοπάο. 
(ατο «οδγοθαίι5, οἳ Ρυἱεμτο ἀοπηοίιΡ. 
ἔγοαπι Γδ[τοπᾶ, πο 66 Πηπρη(ἰς οἵδίι θχο]άδς. 
(ομί0θ οευ]ος, Ππρυα ΙοΓπια μ4ὐθαί. 
10 Ῥετα 4/99 οἰδιιάαῃίαγ, ηθυ ἱαφοίν]αί γίδυς. 
. ὑέηοη οἱ ἀάχ (οιἷως υἰις; εὺἱ δἷι ταιῖο. 
Νο ΕὈἱ γαπα δροοἱθ ἀθοθρίο τός ἱρεα εἴῆυοι, 
ΝοδοΦ οπηπἰα ; δε 6 {αίάπι 43 [ας θ8ἱ 4β6Γο. 
Ρεγορτίπιπι {ο 6586 8οἱίο, ϱἳ Ίνο1οΓὰ Ρθγθρείµ08. 
{5 (01 ΡΓΟΘΡΕΓΔΠΙ Ἰ4ῦθβ ΠΑΥΙΡΑΙΙΟΠΘΠΙ, {πῃο ΠιαΧἰΠΙ6 Πισιηοπίο (οπιρεδίαεὶς. 
Οπι]ὰ ου ϱγδΗΙαΓΗΠῃ ἀ0ἱἱ0Πο αοοἰρἰεηἆᾶ δυηί α Ὠρο. 
γέτρα ]ηδιὶ Ρυέίος εδἰ 4ὐ8ΠΙ βεαί]α πηδ[. 
Ῥαρἰδεηίυπι Πί]ηα 1656, ΠΟΠ ΥοθΓο Ιοουρίοίυπι. 
Βες ΡάΓγα ραΓνὰ ποη 68ἱ, μπι τηβρηυ αᾳυἱά αῇοςι 
30 [.ήηΊάΐποηι γοίτοῃα, οἱ θΓἱ5 ΙΠΑΧΙπΙθ βλρίθηΦ. 
6ανο εδ! ἱραί, πεο ἀἰιθεῖυ5 Ίαρδυπῃ γἱάρ88. 
Ιου] 68: Ἰην]άορὶ, ἱηνίάθγο αμίθιη Πηβχίπιυπη ο8ἱ ἀθύσουβ. 
Θ{ 585 ΑΛπίπυς Βου πιαοίείυΣ ροίίι8, ϱβΠ) αἷία αυφ]λοί γἱοιίπια. 

ὐ φυἱς φο φεγναδίέ, εί ἱρ5θ βαἱναδ]ευς } 

ΧΧΧΙ. θἱειἱοίια εεπίεπίίῶ ). 

Νμάμ ἰοέας γἰι δυἱοα ροίδριβ, Πθο Π]ηιία οΠΙΙΡΙ3 
Ναγίδ έυᾷ πιαςὶ 96 οοηπηἑἐαἳ, πιοχ ἀἁθπιογροπάλ. 

5 ΛΙίας ΒΙΙΙ. 65, Ραρ. 140. 

ὅ Πάντα. ἵιθμρ. 13221, πάντων. 
4/ Ποργεύοι. Βερ. 12321, πορνεύῃ. 
49 'Υποῤῥέοι. Περ. 1311, ὑποῤῥέῃ. 
1ὐ Δεῖ. Περ. 1221, χρή. 
11 'Ράδ6δος, οἷο. Αἰἰιάετο νἰἀδίαγ (στοροσία8 αἆ 

ἐ]μά ροα|. οσ:., ὃ : ζογγίρίείπιε εδ» ἵ πε εεγἰεοτάἰα 
εἰ ἱπετοβαθίέ ππε, οἱειΏῃ αμίεπι ῬεεραΙογὶς ΠΟΛ ἵπι- 
Ρἰπομείεαρμέπιευπι. Ι0ἱ4. πλεῖον. Πορ. 1227, χρεῖσσον. 

19 Ἐκφέρῃ. Βορ. 1237, ἐχφύῃ. 
30 δρυ. Περ. 1231, ὕδριν μικρὸν χρατοῦντα 

φύσασθαι µέγα. --- Ύθγβις 341 Ἱη νοΓβἰ0Ώ6 πιο 
Ρεεσαί, (ΟΙ. λ0.) 

ΧΧΙ. Τιτ. η αι. Ιάοπι ο6ί 4ο {η δες: (Οοἵκ]. 
Γνῶμαι παραινετικαὶ ὧν ἡ ἀχροστιχὶς δε. Ῥοττο 
ἀχροστιχίς, Μεπις οδί οατπι]ηίς, ἱπ 4ὐο ρίπο δἵη- 

Ευ]ογΗπι γδΓδΙΝῃι Πιιεγ αἰίφιιοά ΏΟΠΙΘΗ το] 86η: 
ιοηίίαπι οΠ]οἰυηί. δίο ἵπ ἰδίο οὐγηίμε, ος ῥηϊπι]ς 
ος λρλρς γεγβας Πεγῖθ Ὠθεο [θγο ἀῑο ρεηίαπηθίγα 
εΠ]οῖος : 

Γγώμαι Γρηγορίου, δίστιχος εὐεπίη 
Εσό.ιὸν ἄθυρμα νέοις, καὶ χάρις ἐξοδίη. 
οολ(επιἰα ὤγεφοτίὲ, ἀἰείείια υεηκείαε, 
Ὀιηές ἔωειις /κυεπίθκα, ΠΙΑ ΡοΣ/ΤΕΠΙΝΠΙ. 

Α]ίος ΕΗί.: Δίστιχος. δίο Οοἱ8ί., Πορ. 905. Εάῑι. Δί- 
στιχοι. Ἐσθλόν. δἱο. Ὑαΐ. δἱ Οοἱδί. Εάῑι. χαλόν. 

Βαρεῖα. δὶο Οοἶδ]. ΕΕ. βαρεῖος. 
3 Ναυς. ΕάΙι. σης. Γρίά. ἴοι. Ρίο Βαα. 995. Εάῑι. 

ἴοις. Μοχ Ἠερ. 902, 905 οἱ (οἱθί. δυσσομένη Ρίο 
δυσοµένη. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Βου. ἵμσογα γἱίς αμοι]άΐς ΠΙοσ]. 
(ὀ0ςΠΟΦΟΕΓΕ6 νόμ πι [4οἱὰ ὀργοβίογίπα βιυἀθ. 
Ὀμγιιπ) εί 6βοτο : ρε].φ ἀῑί6ιῃ 9966 ἱπιργοῦς. 
Εγὶς οἱ νοηπο[ςι!ις, Ἱλίαὐοτῖς Ώουπη. 
Εας οἱ ὑοπίρπις, υἱ Ὀοπίσηιπι Ίαῦθαφ Ώθιπι. 
(εΓα5 ϱ.νο οαΓΗἱ ΠΙΟΓΘΗΙ, δεᾶ Θ4Πι 40Π)Δ, 
Ἡαυοπίς γεί]πο Ταπι, πο ἰ9 οεουρεί {γ0), 
Ἱημ{οίο γἰδυπι, ημφάαπι πρι ποσα οἱ. 
(άνοπι αυγίθας οὐάς, ΓΊδυιη ἱαδοῖγυπῃ {μρθ. 
[ἱεογπα σἷι γα(1ο νι ΕΗΡὶ (ος. 
ΜΙΦδΔΙΩ [4ς οΡἰΠΙΟΠΕΠΙ Γ6πιαΙς ἀπΙΡΙΘΟΙΘΓΘ. 
Νοφερπόᾶ οµπεία Ριίλίο : δες αιιᾷ {48 4ρ6. 
Οπιποµ δχμὶὺε Πιοδρίϐ] ΙοΠοΓΘΠΙ, 6ΗΠ] ωοονα 

βἱ9. 

Β Ρτουε]ϊα ἠπιετὶ ουΓ5ι ἀεῦοί ρΓ0βρεΓο. 
Ο5ουπαε ἀαὶ Ώ6ιβ, ΠἱΠΙΟ ϱᾳγαίο αερα, 
ος νίγρα /ιδεί Ροῖίος 66ὲ, (181) Ἠοηος Πια[]. 
ΘαβίθΗΕΙΙΠΙ πι] [0Γ68, πο Ιοεαρ]δέαπι (9Γ6. 
Τιτίπο ριιθἰἡαπῃ δεί, πάς αὐἷά ἵπβεης ργονγεῃῖ! Ἱ 
γὶρ πιαβηις 99866 ροϊθ8 {Γ6ΠΦΠς ροια]απί{απι, 
Ριουα Ευὶ ϱ8νθ, αἰίοτίας Ίάαρδυπι αι γἱδογῖθ. 
6γαίμπῃ ἱητὶάθρὶ, αἱ ἱπν]άογο ἵηπρεης Ργουσυπη. 
Ριαρίαί Απ]πιάπι (υαπι ορίεγα οΠεστί Ρεο. 
0 4ὔλΏ οοαίυς, ᾳυἱδᾳμ]6 Ώο βογναγογί! | 

ΧΕΙ. ΡΙΦΤΙΟΝΑ: ΦΕΝΤΕΝΤΙΕΕ. 
(Β{Ηἱο ἱπίετρτείθ.) 

Νυάιις αΓα γ]ί ρε]αρυς, ες οηµςδία ε8Γ1Π4 
Ἱη ΙΠ8Γ6, ηθ Ρ6Γ6Δ8Β, {9 ἀαίο Πάοιιναριε, 
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, Ὡς αἰεὶ χρυεροῖο παρξσταότος θανάτοιο 

Μνώεο, χαὶ θανάτου ἤσσονος ἀντιάσεις. 

δ Αἱεὶ νηὸν ἔγειρε θξῷ νόον, ὥς χεν ἄναχτα, 

Ἵδρυμ ἄθλον, ἔχῃς ἔνδοθι ας κραδίης. 

Γνῶθι σεαυτὸν, ἄριστε, πύθεν χαὶ ὅστις ἐτύχθτς, 

Ῥεϊά χεν ὧδε τύχης κάλλεος ἀρχετύπον. 

Ἡμαρ ἐπ᾿ ημαρ ἄγει σε χυλίνδεται ὅστις ἐλαφρός ᾿ 

40 Γνώμη δ᾽ εὐπαγέος Άμαρ ἄλυτον ἔχει. 

Ὅστις ἀπερχομένοισι καὶ ἐρχομένοισι πἐποιθε, 

Ῥεύματι πιστεύει οὗ ποτε ἰσταμένῳ. 

"σον ἐμοὶ χαχόν ἔστι βίος καὶ μῦθος ἁλιτρός ' 

Ὁππότερόν χεν ἔχοις, χαὶ θατέροιο τύχοις. 

ς ϱΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟλΑΜΙΝΌΝ ΗΒΕΑ Ἱ. ΤΗΕΟΙ ΟΦ ΘΑ. 

φ 

/ 

10 

Α 15 Ὕδρις ἄναγνον ἐόντα παρεστάµεναι θυέεσσι 
Δεινότερον νεχύων λείφανα πάντα σέθειν. 

“Ἵστασο μή ποθ᾽ ὁδοῖο χαλὼν ́  χαχὸὺν ἓς βυθὸν ἔρπειν 

Σοὶ στάσις, ὅστις ἔθης ἔχτοθι σῆς χαχίης. 

Τυφλὸς ὁρῶν, ὃς ἑῆς χαχίας οὐχ ὅσσετ' ὄλεθρον “ 

9 Ίχνια μαστεύειν θτρὸς, ἄχρων φαέων. 

Χρήῄνων δὴ παθέεσσιν ἀχέστορος, ἦν χαχὰ χεύθῃς, 

Οὔ ποτε σηπεδόνα φεύξεαι ἀργαλέην. - 

Σὸς λόγος, ἔργον ἐμεῖο. Ὃς οὗ χαλὸν ἔργον ἔρεξεν, 

Εὐεπίην ἐχέτω σύμμαχον ἀμφίθετον. 

Φῦ ᾿Υθριστὴς χόρος ἐστίν. Ἐγὼ δέσε βούλομ’, ἄριστε, 

Ἔργον ἔχειν, φυχΏς πΏςιν ἀειστρεφέος, 

Τα απ 66ΠΏρος ΡΓΦδεπίεπι Γἱρ]άατη πιοτῖεπι 
Ιπίνθίς, οἱ Πο» Ιονίου αοςἰἀεί. 

5 ΦοπιροΓ (θιπρ]Π Ώεο ππεηίεπι ΕχδῖΓιΕ, αἱ ΓΟΡΘΙΗ, 
Έλη(υΔΠ Ἰπιβρίηθπι ΙΠοΟΓΡΟΓΘΑΠΙ, άυθας πι ρεσίοτο έωο. 

Νοφοο ἰεἱρευπι, οριίπιθ, πε οἱ αυἱς οἱ: 
Εασίίο θηίπι ἱο ααφδφυοςῖς ρυἱομγίίαάίηοσι αγομείγραπι. 

Όιος αἁ ἀῑεπι (6 ἰγαηδηι]Η]έ : νοἰνίέυγ φαἱσαυἱς εαί [εν]; 
40 γἱγ αυίοπι οοΏβίαης6 4ΡΙΠΟ ρετρδίυυπι ἀῑεπι ιαυεὶ. 

Οαἱεφυίς νεπἱεπιῖομς οἱ γευεάεπβρας οοπβάἰε, 
Εἰυπιίηί οοπβάἰέ θυπααβπι οοπεϊςίοηΜ/. 

Ρως πι αὶ γἱάδίυγ πιαίυπη, υἰία εἰ ογαἑίο δοε]δγαία : 
Ὀιγασινὶς Παλιοείς, αἱέογαπ Ἰαυοὺυίφ. 

15 Εἰαρίίοδυπι οδὶ ἱπιρυταΠ Δ6ί4Γ6 δαογ]ῃοῖῖς 
Εἱαρίιιοσίις οπές πιοτίαογαπη γεΙφυ]15 νεηογαγ. 

Νιπασαπι ουὐθῖσίας 1η τία ν]γέυς: η τ]ἰἰ οπίπι γογαρίπειη τε]αῦοτῖα 
δἱ συφε]ιεσῖς, ἴι αἱ οχοθθαἰα!ί ο τ]!ο. 

γἱάθηδ οΦουβ οσῖ, αὐἱ υ]ἱ δεῖ ποη τὶεῖ εχἰέυπῃ : 
90 Τοειὶρία [εγο ἰπάλραγθ, Ρογερὶοαοῖυπι θοί οευἱούσπη. 

μπι Ιπάΐροας ου Γὰ πιδὐ(οἱ, δἱ γἱ4 ορἰανεσίς, 
Νυπαυαπι ριἱγθάϊποπι εΠαρῖοφ οχἰεἱβίθιη. 

Τυις 66ΓΠΟ, οΡριι που. ϐ υἱ ποῦ ργβοίαταπι ορ 5αδεθροςί!, 
Ῥγφο]αταπι οΓαἱΙοῃη6ῦΙ Ἠαῦθαί αὐ]ιϊγίοει ορροδίίαπι. 

Φῦ ΡΓΟΟΑΧ οᾳί δα!ἰθίας. Έρο δυίεπ γοὶο ἴ6, ορίϊπιο, 
Ορας ἠαῦςγε, 4ὐ0 οοηβῖδίαίι απίπιυς ρεγρείιο γοἱυλ]]], 

ὅ Κρυεροίο. Θ6λἨο]. Ο6ἱ8ἱ. φυχροῦ. 
4 ΄Ησύογος. Βομ. 993, χρείσ : 
6 "Ἱδρυμ). πι. ἄγαλμα. Πυἱἀ. ἔχῃς. Πορ. 996, ἔχοις. 
ὃ Τύχῃς. Περ. 95, τύχοις. 
9 Κυίνδεται ὅστις ἑἰαφρός. ΒΙ]νς εἰ πας 

ροίογυπί Άῶο γογὺα, ἐευἰεείπιε σο(υἱ(κν αὐ ἀϊεπι. 
6επυθ ριρπαί; ορροηίί 6.πο Ογεβογία8 ευ φωὶ ]ε- 
γνἱ ερὶ ας Ἱπουπδίαης, ἑλαφρός, ΠΠ αἱ μαυοί αηί- 
ΠΠ οοηδἰδηιἷὰ (μ]έυιη, εὐπαγέος γνώµη. 

44 Απερχομέγοισι. Ρομοἱ. ἀνθρωπίνοις πράγµασι, 
γεῦις πμπιαπὶδ. 

46 Νεχύων «Ίείψανα. Ὀο ([α]εὶφ ἀῑῑδ Ἠό αοεὶ- 
Ρἱεπι]ᾶ δυμ1{, ἸπαιΙέ Β]ας; ποφυο θμἶπῃ Ώὶο Ἰαῦθηί 
υοά ἀιγοάθηί Ὠαγθί]οί. Ταπίυη δηἱπι αΏ 6ο αὐθαί 
γεβοσἰυ8 υί επι ἠοποζθπι, φυἱ δαΏοίοΓυΠ] «0Γρο- 

τη τοἰιηυἱἱς 4 ρἱἱς ἱνοιπίηῖρας Ἰιαυογὶ δοἱοέ, οχαρὶ- 
πάυπι ρυίοί, αἱ Ογρτ]απἱ οἴπογὲθ ἱππιπιθυὰ ηι]γᾶ- 
οιήα θἀθγθ δοἱἱιος 6656 ρογ]ῦαί : "Απαντα δύναται 
Κυπριανοῦ χαὶ χόνις μετὰ πίστεως, ἰἀ θ8ἱ, υἱ εςκ- 

«Ροηϊϊ Νιοείας, Οπιπία ροἱεεῖ Όοἱ ἔρεα Οψργίαπὶ οἰκίε, 
εἰ φμὶς επι ῇάε αεεεάαι. ὙἱάῬ 64 46 το {οιμ. !, 
μας. ο πυῃ. ἠς κα 

“στασο µή ποθ'. Φο]ο]. ηθι τῆς ἐπ᾽ ἀρε. 
τὴν ὁδοῦ. ᾧο]οί. 991, τὸ γὰρ ο μον αλα, 
εἰς βυθὸν ἔστι φέρεσθαι, ἔστιν ἔρπειν. ᾗπ υἱ(ἱ είπε 
νογαφίπεπι γε[αδὶ, ἰάεπι 6εί ας ακὐοίείκτε δί, εἰο. 
Ράῑι. ἵστατο. 

19 Τυφ.ός. Τα (Ο9ἱΦ]. οί Βορῖϊ ἆμο, Φο]ιο]. Οοἳςί.: 
ως ἐχεῖνον ἔγωγέ φηµι, χαὶ εἰ λίαν ὁρᾷ. Καίῑε. 
τυφλόν. 

2! Χρῄζων δή. Ὑαι. οἱ Οοἱκί. χρῄζων, οπιἱ55ο δή. 
Μος, χεύθης. Πορ. 996 χεύθεις. 

30 Σὸς «Ἰόγος. ΙΠί. (Οἱ. σὺ λόγον ἔχεις τὸν ἔξω- 
θεν, ἐμοὶ δὲ τὸ ἔργον μᾶλλον θαυμάζεται 

3ἱ Σύμμαχον. ιί. Οοἱδί. συνῄγορον. 9ολοί. 990 
πολύστροφον. 

20 Ἀειστρεφέος. δε]νο]. 0υἱ9]. ἀεὶ χινητοῦ, σκο 
μΝἰπΙΚδ 5ΕΠΙΡΕΥ υοἰμδὶ [ἐς βΥπιοίμτ ἵπ 6οπο, πρὸς χαλόν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΒΣΡΙΟ. 

Εαο ευ πιογθ βυη( πι πεπιοΓὶ ἀ9 πιοπίο τεοδάωέ: Β ΞαοσίῇσβΓο ΡΓΑΥΘ 69ἱ ΠΟΠ ρυΓα Ππιοηίθ, θεά οπιπὶς 
Μουα μἱυ] δἷο γθηίθης ἡαῦά ρτανίς ἰιοδεῖς διυ]ε. 

οἱ δίδυμα {η πιεὰἰο εΕὐὶ ροσίοΓο οοτροείθ ΧΡΕ6ΓΘ 
δὲ Όουις; Πίο ἑοπιρ]υπι οοηδίγιι6 ππθµίο Μα. 

Τ6 ΠΟΒΟΔ8, οἱ ϱυ9 υἱ οἷῖ οΦΙεςεὶδ οείρο : 
ίο {αοἱἱ6 νεηἰθ αἆ ἀθοις αγολεέγριπῃ. 

Λά Ίαοεπῃ {ωχ ιο ἀμοίί; γοίνπίυς {παιιος, 
ΙΑἱ ουηδίαπιί απίπιο δἰ8ί 9:ηθ ποοίθ ἀἱεβ. 

Εἰάοτο αυ» νοπίμπέ τεῦις, [αρίμηίφ ιο νἱοἱδοίπι, 
Ειωπιηίς οἱ γαρἰἀἰς Βἀ6γθ Β6ΠΙΡΟΓ αηιἱδ. 

Ῥαν αιλίιὶ β8ΓΗΙΟ Πια]υβ, βοεἱυγαίαφιθ γἱία : ἀ1θγυβι 
ΑΙἰεγυίος (ιὐἱ οἷί, Πηος οοηες α[ιος οσίέ. 

Ώε[ιποιὶ Ρρεοσαί φἱ οοἱ 0958, Πιὰρὶδ. 
[η τοσίο πο Προ ρεδήιω. Οἱ οσἰπιίπα [οίο 

Πθίδηί, υἱ1 γὔγδυς ο ἑλα του: 
ΝΙ νἰάοί 8, ααἱ ποῦ οθεηὶῖ ηὐ0 ογἰπι ἀσουηί : 
Οι Ίσα (γ]ία [ου ρτγοδρἰο]έ, 16 νὶάει. 

Οσπι πιοδίουπῃ Ρροθο8ηί η γυἱηργα, δἱ ἰορῖς ἰί]α, 
Ροβιἰ[εγαπι θἀπίοπη ηἰἰ ρτομίρογο ᾳυθαί. 

οἱέ 1 υἱ οἵπιο Όοπυς, πηηί οοηίνα Ιηποσὶα γυἰίὰ5 
Απιζμισηι 4 γογυῖς ᾳυγαί ἰπίᾳ1ν οΡεΠΟ, 

ΠἹηβὶυνίερ ρειμ]αηδ. Τι γθγο µιέάδ ηι ου οἳς, 
εγρείιὰ υἱ πιεηί! οὐρροίαῖ 6564 {υδ. 
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Πλουτεῖν δ᾽ αὖ θεότητα µόνην, καὶ χόσμον ἅπαντα, ΑΛ. Μήτε δικαιοσύνη» τν ἁκαμπέα, μήτε φρόνησιν 
Ἴσον ἀραχναίοις νήµασιν αἰὲν ἔχειν. 

Πάντα μὲν ἀνθρώπων, ἀλλότρια τοῦδε βίοιο " 

50 Ἡ ὃ- ἀρετὴ βροτέη, τοῦτο µόνον βιοτή. 
Δεῦτε δὲ, πᾶσι Θεοῖο ῥοᾷ Λόγος ἀφθιτόμητις, 

Χπεύδετ) ἐπὶ Τριάδος γνῶσιν ἐπουρανίης. 
Θέσθε νόον, βιότῳ μὲν ὅσους γάμος ἁγνὺς ἔδησε, 

Ληνοῖς οὐρανίοις πλείονα χαρπὸν ἄγειν. 
δῦ ὌΌσσαι δ ἂν µεγάλοιο θεοῦ Λόγου ἀγχάξεσθε, 

Νύμφαι παρθενιχαὶ, πάντα θεῷ προσάγειν. 
Αἴγλη παµφανόωσα µονότροπος, ἁλλ᾽ ἀπὸ χόσµου 

Θυμὸν ἔχειν, σαρχῶν ττλόθεν ἱστάμεναι. 

Ὕθρις πίστιν ἔχειν ἓν χρώµασι, μὴ] χραδίῇσι ' 

40 ᾿Ρεϊά κεν ἔχπλυτ' ἔοι. Βένθος ἐμοί Υς φἰλον. 

Ἀγχυλόεσσαν ἔχειν. Μέτρον ἄριστον ἅπαν. 
Νωμᾶσθαι καὶ θάρσος, ἐπεὶ θράσος, οὐ χράτος ἕσται" 

"Ἔστι σαοφροαύνης καί τι γαληνὸν ἔχειν 
45 Οἴγειν ἓν. λογίοισι Θεοῦ νόον αἰξνν ἄριστον" 

Ἶδρις ἑπουρανίων ὧδ᾽ ἂν ἔοις νοµίµων. 
Σπεῦδε μὲν εἶναι ἄριστος " ἀφάνδανε, αἶσιν ἄριστον " 

Καὶ χαχίην.τέρπειν, δυσχλεές ἐστι χλέος. 
Αἰσχρὸν, ἄριστον ἑόντα, συνήγορον ἔμμεν ἁλιτρῶν 
0 'Ἴσον, καὶ καχίης τὸν πόδα ἐντὸς ἔχειν. 

Χρνσὸς μὲν χοάνοισι δαµάζεται, ἄλγεσι δ' ἑσθλός » 
"Άλγος ἀπημοσύνης πολλάχι κοιφότερον. 

Τεῖά χεν ἀρνήσαιτο θεὸν µέγαν, ὃς γενετῆρα’ 

Ἴσθι δὲ χαὶ γενέτην ὡς πατἑρ' εὐσεδίης. 

ΜΩιιοςεθγὸ 8ο] Ώεο, θ6ἱ πιαπόάπι ΠϊΥδγδΙπι 
ἱηηήοπι ΑΓΑΠΕΑΓΙΠΙ {6ἱἱ6 66ΠΙΡΟΓ θΧἱδΙΙΠΙΑΓ6, | 

8ρ. ϐ7 Οπιπία φαἱάεπι, 5 δμπί 1116 πιηςὲ,. αὐ ναο γἱία αἰίοπα θιιπί : 
0 ]τίυς απίεπῃ Ποιπίπυπῃ, Ώσο δοἱα νέα. 

γοη]ίο 6Γβο, οἰδιπσί οππίΏιις Ὕδγριυπι Ὠεί βαριεηἰδοίπιυπη, 
Ῥτορεταίθ αἆ οχεθἰδ Τα] ὀορπίήοπεπ. 

Ροπ]έο ἵπ ου απίπιυτη, αοίᾳ οί νἰί δαπείπη οοη]υρίαπι αλΗρανΙε, 
Όι (οτου]ατίδιιν οσἰοςίΌιφ απιρ]ίογείη Γτασέαπῃ Ἱη[εγος 

ὅῦ ΟιΦφέυπα1θ αυίθιΠ Γµσδιιθ πιαρπἰ Ὠοεί Ὑετύσαι οοπιρίθχῷ ονµἱᾳ, 
Ῥροηνι γἰτρἰηθα, οιηπία Όεο οὔετίθ. 

Φρἰθιάογ ργαεἱαγυς θ8ί ΠΙΟΠΑΟΗΙΦ; ΥοΓΙΠΙ 4 πιυπἆο 
Απίησι αὐάωσαί, οἱ α ουΓροξα ργουυ! βίθῖ. 

6οπιυπιθΙία θ8ί (άοπι ᾖαῦθτο ΒΠοίδπι, ΠΟΙ 1π οοτἆε : 
40 Εαοΐϊε οἱ]; Γιος. θυοά Ίππο ρθοίοςθ ἱπῆσιῃ) εδί, πΩῖ ρ]ασθέ. 

Νεο ᾖιθμ(ίαπι Ἰπῃαχ0ἱΙοίη, ποσθ ργιάεηί]απι 
ΟαΠἰάαπι ᾖαῦσας. Μοάυς ορίππυθ θ8έ ἵη οριηίδυς. 

Βομο αηἰπί οοπ/ἱἀεπιίαιη ; αἰἰοφυί ἐδιμεεῖέαδ, πο [ογθτάο απ : 
Εδί ἰοπιροταπιί αἰίᾳι]ά βετοηἰἑα[ῖθ Ρε 96 Πες. 

4ῦ Αρετίτο ἀἰνίηία οσασή5 ιπεηίειυ ἀδδΙάμθ, ορπαπι ο8ἳ : 
Ρο]ι5 οΦ]δδίϊμηπι οἷἱο Πες Ἱοριπι. 

ΟΡιἰνη1 9586 εοπἰεπἀο : ἀἱδρίίος, ααἱθιι5 ορια] οςί φἱρρ]ϊεσγο : 
Μ4ἱἱ6 ρἱασθγο (ωτρίς οί β]ογία. 

Την οδὶ ευη, φυϊ ορίίπι8 οδί, ΡᾶἱΓοΠυπι 6556 πείαγίογαπι : 
δὐ Ἰάεπι δεί αὁ οἱ ἱπίγα γἰαπι ρεάθε 1ρ5θ Παῦο58. 

Ἁυγαπῃ φμ]άθιη [ΟΓΠ4ς6 οχρ]ογαξυς, οπἱαριια{ους γἱν Όοπιις : 
Ὀυῖος Ιποοἱαι]ελίο 9.6ρο Ιενίο;. 

Εαοΐΐο Όθυπῃ πιαβππῃ ἠίο αλ]ατανατίε, αι] αβ]αζαί ραίτοιη : 
Αμποβδύθ νεγο βοηίέωγθπ) ἑσάσι, 8η 081) ραΐνθπι (1 ρἰδίαί{ς, 

30 Πάντα μέν. Φολο]., τὰ τοῦ χόσµου τούτου ἆλ- 
λότρια τῶν ἀνδρώπων. 

Ἀρετὴ Αροτέη, οἷἱς Βοσ. 991, οἱ Ιπι. ἀρετὴ 
ἀνθρωπίνη, αὕτη μόνη βίος ἐστί. Οοἱδὶ. μόνη δὲ 
ἀρετὴ βίος ἡμῶν ὑπάρχει. 

δἱ Δεῦτε. Βερ. 99ὖ ἕλθετε. Ὑπι. δεῦρ᾽ ἴἵτε. ΜοΣ, 
ἀφθιτόμητις, ἱπουτγαριὶ εοπκὶ[. 

ὦ3 Σπεύδετ ἐπί. ία Ἡερ. 995. Οοἱβί. οἱ αι., 
Εήἰε. σπεύσετ'. 

ὦἹ Μονότροπος. Ομἱ εοἰἰίατίαπι υἱίαπι ἆμείι. 
Ἱστάμεγαι. Ἰπι. ἴστασθαι. 

ὦ9 "Υόρις. Τοϊδις ἰδίο, δἱ (αἱ ργοσίπιο φεηυἱτας 

ἀσβιηπί ἵπ Βορ. 993. 
45 Νωμᾶσθαι. Ὑαι. νωμάσθω. 8ε6οἱ. χνδερνᾶ- 

σθα,. ]Ρίἀ. χράτος. 9ο]οΙ. ὄξα. 
4ὺ Λογίοισι θεοῦ. ἵια αι. Εάῑἰ. λόγοισιν ἐόν. 
47 Ἀφάνδανε. ῬυΠοΙ. ἀπαρέσῃς. Οοπιυε, Ἱερίί 

ἑπαρέσῃς, ἐῑς φμὶ επί οριπὲ, Ρίαςέτε ε[κάς, 
δΙ Δαμάζεται. 90]οΙ. δοχιµάξεται. 
5 ΑἉπημοσύγης. Φε]ιο]. ἀπαθείας. 
δ4 Ὡς πατέρ'. Ἱια ερ. 991. 5ε]ιο]. θείο ανίεπε 

Ριείια(ἶς πιαθϊείγα πι, εἰ ραΐγεπι εβὶ οοἰεπάήι ε2εε. ἵα 
εἰι. ἀοθβί ὡς, εἰ ἱερίίασ πατέρα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 
Βἱέ ευἱ ρτο ουποιἰς ορίµυς Ώ6ιφ. Αἱ Όοπα πιυιιάἰ 

96ιμρου αγαησθὶ δἰαπη]ηίς Ἰηδίαυ ᾖαῦο. 
Οι (ομεί [ο Παπάς, ομηοία Ὠαιο αἰίθιια ριίαίο : 

Υ]πίμβ, Ώαηο Ἠαῦθεας 5ἱ πιοάο, δοἱα ἐυὰ θβί. 
Νοδοεμίαπι αἆ ΤηαάεΙΠ (66ΓΠΙΟ ἀῑνίμιαφ ἂἆ 9ΠΙΠ65 

Ιηε]αιπαί) οε]ογὶ π]οχ ρτορεγαίο ρταάι. 
Ύος (αίαπιά Ππυμάο 405 ἠαμχίί, η ἠουγοα ἔτι - 

ἰοίμιπ 
Μα]ογοπῃ 6ΗρεΓγᾷ ἰομά]ίο [ογγο ἁρπηις. 

Αι νἰίαπι απιρίεχςυς Ὀλμείδιί ᾳΦουησαιο δδουί 
Υἱγρίποθιη 6ο1ἱἱ5, νο ἀαῑο ουπεία Όρο. 

Εχ]ηιίιις αρἰεπάυς ν1γρο οδί, ιποάο οαγπἰυιας 1μδα 
δίεί ργοςι], 40 Πυ40 5ἰί άυοφ.ο πιεμίθ ρεουι]. 

Νου {ας δἰμηαα]λάα Πά68, 5οἆ οοτἀς ἰθμθπάδ θοί : 
Ελ ίΡ [αζ15. ῬεείοΓί5 Ίιπα Ρεῖο, 

Ώ Νος εί {19 εἱρίό πι, Ευὶ πεο ρευάεπίία Γυγδυ8 
οιιυάοἷα δἰι. Μειίιις Πὶὶ αυθᾶίἱ 6556 πιοάο. 

Εοιίὶ5 η αιάθοθια πείργαῖ Ιμοάεταιηἰηθ ἀθΠΙΡΙΟ: 
Ἱυουμπάίαιο αἰίαιιά οαδίι8 μ4Ώ6τθ ροέθςἰ. | 

Μεηο (υα ἀῑνὶηί ραίθαί δευπποπίρι : υἱ 5ὶο 
Νοδεᾷθ αυ δµρεΓὰ θαησιῖ 40 ἆγθθ Ώου. 

Ε.956 Ὀοπ8 οἵ{α : ΡΓανὶ5 πε (Η3Γ6 Ρἰαςθ:6. 
(οι]4 παπι [ῳΦάᾳ δ5ί, νθ]]θ Ρἱς8Γ6 1Η4/19. 

Τυτρο Ώοπο θ8ἰ ργανί5 9δὲ56 ργΦῦεγο ραίγοπυπι : 
Νοο πιἰπι8 ἰά αωαπι οἱ Ροδδἰιηι5 1ρ5ο [0γοί. 

γἱτ ρτοῦυς αἀνειδίς ἑθρίαίυς, υἱ ἱρηίουθ αυ συν : 
ὥσρο ἰουί πιαρὶς ὁδί ργοδρογίίαίθ ἆοἱος. 

Οἱ ραίτοη, Ἰάάπι θἰίαιι Οιεὶδίαπι, τη μὶ ετοἆθ, 
ποραρῖί: 

Οἱ Οἱ αχ βά6ἱ 68, λμης ᾳαοσμ6 Πο5ο ραίἑος). 
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10 Καὶ γὰρ πανοῦργον τοῦτο τοῖς ἁπλουστέροις. Α 

ο ά { 

Χείλη σορὰ στάζουσιν ἡδίστους λόγους » 
Εὖ δρων φύλαττε σαυτὸν ἓν τούτῳ µένειν 

Ταχὺς γὰρ ἐστι πρὸς τὸ χεῖρον ὁ δρόμος. 
Γέλως χρατείσθω, χαὶ θυμὸς λάδοι πἐρας 

Αργὸς δὲ παντάπασιν εἱργέσθω λόγος, 

195 θεὸν φόδου πρὠτιστα, χαὶ γονεῖς τίµα, 

Ἱερεῖς ἐπαίνει, πρεσθύτας σεπτῶς ἔχε. 
Υἱὸν δίχαια πατρὶ µγδόλως λέγειν, 

Θεσµός 0) ὀρίνει, χαὶ πρὸ θεσμῶν ἡ φύσις. 
Οἷα πρὸς ἄλλου μὴ παθεῖν αὐτὸς θέλεις, 

30 Τοιαῦτα χαὶ σὺ μηδὲ ὁδρᾶν ἄλλῳ θἐλε. 
Οὐ δεινὸν ὀργὴ δεινὰ τοῖς εἰργασμένοις ’ 

Καὶ γὰρ διχάζει τοῖς ὁμοίοις ἡ δίκη. 

Φάρυγξ δὲ πιχρὸς ἐξερεύγεται µάχας. 

20 Ῥεῖθρα γλυχασμοῦ γλῶσσα βλύζει στωμύλη" 
ἜῬήσεις δὲ φαύλας ἄχριτον γεννᾷ στόμα. 

Φίλοι φιλοῦσι χαὶ ἃ τοῖς φίλοις φίλα” 

Ἐχθροὶ δὲ φαυλίζουσιν αἰσχρῶς τοὺς φίλους. 

Πτωχοὺς φίλους λάθουσι πλουσίων θύραι; 

ὤθ Αὐλαὶ δὲ λαμπραὶ, πλουσίοις ἀεὶ φίλα.. 
Ὕδωρ, ποτὸν φἑριστον, εὐχρατοῖ φρένας ᾽ 

Θολοϊ δὲ τὸν νοῦν συλλαθοῦσα χραιπάλη. 

Οὐκ οἶδεν οἶνος σωφρονίζειν τὴν φύσιν, 

Κινεῖ δὲ μᾶλλον ἡδονὰς παροξύνων. 
ῥδ Νοῦν λεπτὸν ὄγχος ἑχδιώχει γαστέρος ' 

10 Ριεπῖπι οα]]ίάς Ἰηδἱάλαίατ δωρ]οἰογίλριις. 
Ομ ω6ἱιθ αρίς, δεγνα ἰδίρσυπι, οὰ μί {η Ίου Ρ6ΙΠΙΑΗΘ46: 

(:ἱες παπ]φι οδί δἆ γἱεέσπῃ ουγςι8. 
Βίδις εοθγοθαίας, εἰ ἵτα οδρίδί Ποιη : 

Οιἰοθυ6 αμίεπῃ ρευ/θ αγοοδίης 8θΓππο. 
15 Ώευιη πιο ἵη ργὶπιίΒ, ργεπίες ουἱθ, 

ᾠδρογοίοβ Ἰάυφα, 66ῃ65 Γ6ΥοΓοίς. 
Νο βΙμ6 ουπῃ ραίγθ ᾳοφΙΟ Πιοάο εχρυβἰυ]οί. 

ἴιοχ νοίαί, οἱ απίε ἱ6ρος αίάΓα. 
Οι αὐ αἲῑο ἐοἱθγᾶγθ ἱρθο Ώοῃ νἰα, 

390 Εα οἱ {μ πο {4ουΓς αἰίογὶ νοἱ]φ. 
Νοη ᾳτανίᾳ ἵτα 6586 ἀθὺοί ἰἱ αἱ ᾳεανία ρογροίγαγμηί; 

Ειοπίπι γερεηάἰέ οἰπο ία υἱσὶχ ἡαςιίσία. 
Παυία δαρἱεηέία οεἰ]ίαπι ἀω]οἱδθίπιοῦ Φ6ΓΠΙΟΗΘΘ ; 

μις αὐέεπι ΑΠηᾶΓώΠΙ ογιιοἰαί ρυρηα9. 
20 ΕΙιοπίὰ ἀμ]οράληῖς {αουπάα ἁἰπΠυιιάϊί Ἱηριια : 

ΦΨΟΓΠΊΟΠΘΘ Αἱ6ΠΙ πιᾶΙο8 6χροΓς ]υάἰοἰἰ ος βἱρηίε. 
Αππὶοϊ απαηί η 5 αμηϊοί6 δυί οἶαιας 

ἱμλνηίοὶ αιίοπι εοπἰεππησηί ἑωγρίίθΓ 4ΠΠΙΟΟΒ. 
Ραιιροῦίθςθ απι]οίς οἰαιδῷ δυηί ἁἰγίέη [0Γ65. 

ὦ0 [,υευ]εηί αυίειη αἱ ἀἰν]ήραφ 9οπιρος δμηΐ απης.». 
590-591 Άουα, ροίίο ορείηια, φοὐγίαπι οί μωοβίθιη : 

Τιιγυαἱ ΔΕ απΙΠιάπ] οοσγἰρίθης οταρυἱα. 
Νοη πονἰέ ναί μιοάργαςὶ Πδίυγαπι, 

Φαμνεεί]έ ροίἵ18 νοἱαρίαιος ἱγείίαης. 
ὦο Μεηι!ς ου) ἑαίθιη οὐσιί ἑγαφρ]ι]ος νοπισὶς : 

11 Εὖ δρῶν. Όαο Βεμᾳ. οἱ ΟοπηῦοΓ. ἔδραν. Μος, 
µένειν. Περ. 1271, µένε. 

3 Πρὸς τὸ χεῖρο», εἰο. δί6 οἳ 6ρτα, «ΔΓΙΠ. ΣχιΣ, 
ν6ις. 176, εὔδρομον χαχίη,. εἰ ἱπίογ ϱ4 Ύαὐ οἀίάίι 
Τοἱἱ]48 ϱΔΓΠΙ. 1Η, Πο ΕΣΝΗΙ, 0. τι, δουξ. 2, Υοις. 
ὅἼ: Πολὺς Υάρ ἐστιν εἰς τὸ χεῖρον ὁ δρόμος, κἂν µη- 
δενὸς χινοῦντος. Ρ{μγίηια εηῖπι ἐδί ἵπ ρε]ις Ργορέπ- 
δἱο, εἰἶαπι πεπιἰπο ἱπιρε[[επία. 

16 Ἱερεῖς. Οοπε[. ῥητῆρας αἶνει. ΒΠοείοτεξ 
ἱἰαμάα. ΜοΟχ, ΑΣ ϱµ. 111, γῆρας. 

47 Δίχαια. Ύε {με ο πι ραίτε ]μαάϊείο εοπἰἑπάαἰ. 
{8 θεσμός θ) ὀρίζει. Οοπιῦθ[. οχ µΠο Βομ. οοἑ. 

θεὸς δ᾽ ὀρίζει. ὧὶο ες απιἰᾳιἱ5βίπιο οὐ. Γδιν., αὐ 
λεοίίο ἱροί πιε]]ο; νἰἀείατ: θεις ε(α μέ, εί αίμα 
απία [εσεπι. 

19 Αὐτός. Ἱία Περ. 1311. ΕάΙΙ. ὅλως. 
2Ι Εἱργασμέγοις. Πεμ. 1217 ὠργισμένοις, μὲ 

υεΛεΠιεπΙῖμς ΕΧΑΥΦΕΤΕ. | 
33 Τοῖς ὁμοίοις. Βορ. 42117 τοὺς ὁμρίους. 
3] Καὶ ἃ τοῖς φί.οις. Ἡορ. 1277 τοῖς φίλοις ἅπερ. 

η ΑΙλμῖς αν δες η]. αν Ρεο ο 
98 Αἱσγχρῶς. , ἓ ὤν. ΑΙὶιρ ῶς. 
99 αδουσι, Πα Περ. 139 τει, λάθωαι. ώς 
δ0 Αὐ.]αὶ δὲ ἁαμπραί. Ίια Περ. 4211. ΕάῑΙ. λαμ- 

πραὶ ὃδ αύλαί. 
51 Φέριστο». Βομ.. 1311, ἄριστον. Ι0]ἀ. εὐχρατοῖ 

ῥένας. ΟοιηὺοΓ. 6ς 9. ἔγχκρατοι φρένες, αυοά ρ:0- 
αι οἱ νο: Μες εοὐγία εἰ ΙΕΠΙΡΕΓΑΠΕ, Πθυ ΙπΙργο- 
μαϊ εὔχρατοι φρένες. ΑΙάπβ δδουηάἰ5 ομσίβ, εὔχρα- 
τοι φρένας οἱ εὔχριτοι ώ 

Ἡδονάς. Οοπιῦεί. ὁχ ἀμοῦιθ Βαμρᾳ. ἡδοναῖς, 
αἳ ναγιῖί, (1ἱάἰπίθις ἐγγ]ίαης. 
ὃν Νοῦν «ἠεπτὸν ὄγκος. Βἱο Βερ. 1277. Οοπιδε 

οί ΤοιΙ. ἵπ οΓΠΙ. αά ΕΡἰεο. Ποῖ. ἵη νειβ. ὅ79, πµΠο 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΡΙΟ. 

Δαπισιιο Πία γα[γα φἱπηρ]ίσος μιθηίθς οαρίὲ. 
γίνεπφθ ἠομµθρίε, ρογδιοίι μἱ νἱτίας, δἱαάς : 

Εδί ΙαπιΨυθ οὐ Γδς ἱπ πιαίυπῃ οο]θεγίη 8. 
(9πιρεσεο ΕἰδίΙά, Ιηθη(ΐ5 Φδίυπι «ΟΠΙΡΓΙΙΠΘ : 

Διαιος οἑἱοσίφ ἴτεπα γογυῖς Ἰπ]ίοο. 
οὐυΙη οεχίἰπ]οθοῬ : ᾳυεἷςθ δαΐυ8 ρἱο ηοφ οοἱθ, 

Φ6η65 Ί1οµοΓα, ργῶςιίθς Ιαιάα 8360Γ08. 
Νθ ουπι ρατοπίθ Ιεροί ργοῖεφ β.ο, 

Ναίμγα ΡΟ, Ροδί Θ68Πῃ Ιθρες Υοἰαηί. 
Οιιοἆ [εγ5 ἱπίφιο αῦ αἰίογο Πονί 91, 

ἔειιά οανοπάμπ εδι αἰιοτὶ ηθ [αοί]ίος. 
ὤγανο οφ υἱἀ ρ8(ΓΠΙΕΙΗ ΠϱΠ ργάνο οδὲ Ίσαπῃ ρα(ἱ : 
δν Γεροηάιί ΏαΠ Ππιαὶῖ ΡΦΗ45 Όει5. 

Β µΡιυάρθηίϊ 016 γθγῦᾷ ΠΠαΠΩΠί ο μ]οία : 
ΑΙ 09 ΑΠΙΑΤΗΠΙ Πἰἰ πηὶθὶ Ρρυκπας γοης. 

Ροσεία Πηριια νθτυα Γυηά]ί πιεἰ]θα : 
Ῥτουαοί αἱ ο{θ Ρεβδίπαα Υοςεβ Πιυπί. 

Απιαμί απιὶοὶ αὐ ρἰαςθηί Ἰιφ (ος ἀπηαηϊ : 
Ηοδιος απιἱοος εμγρίίος 6ρογηιηί 808. 

ἠσεῃίὶ αιηίσο ἁλ ντ οἶαιιθῶ [0/98 : 
Αι οορἰοςίθ δρἱοπἀἱάθ 66ΠΏρες ρδἱεπί. 

Μοπιὶ (υεπάς ηἰ! ἆΠυα ργσιοηί]υ5 
Λι Ρτουςις Παπ (αγθαί ογία ογαρι]ᾶ, 

ΓΘΠΑΓ6 ηποδοῖἰ Ἱπιροίις οαγπὶ5δ πιογυη] : 
πιο μἶπο νο]αρίιας οχοἰεδία; ποσία 

γοαπιγίρ (µππογθίη ππους Ρτουί! Τομυῖς Πιβαϊ 2 



0 

Τἀναντία γὰρ τοῖς ἐναντίοις µάχῃ. 

Κρείσσων τροφῇ σύμμετρος εὐπομουμένη. 

Ἡ δεἵπνος ἀθρὸς, ὃν ἔπλασέ τις τ ὄναρ. 

Ιλουτοῦσι μωροὶ τοῖς ὀνείρασι πλέον, 

40 Ἡ χρημάτων ἄθνσσον οἱ κεχτηµένοι. 
Ν..είσσων ἅπαις, ἡ μωρὰ χύειν ἔχγονα ᾽ 

Ὁ μὲν γὰρ ἅπαις, οἱ δὲ πολλοὶ χαὶ χαχοί. 

Παντὶ βροτῷ θνῄσχοντι πᾶσα ΥγἩ τάφος - 

Πᾶν γὰρ τὸ ἐκ γης, ΥἨ τς χαὶ εἰς Υην πάλιν. 

49 Ιοιμὴν ἀμέλχει, εἰ θέλει, καὶ τοὺς τράγου»" 

ὁλλλ᾽ ἀντὶ γάλακτος, αἱμάτων πηγὰς ὕσς:- 

Ἡ οὓς ἑποπτεύουσα δσιςνοσοιίαν, 

ς οκεσοιι τκοι, ολιμινῦν ρε]. τηεοιοώο]. 

Α ὑἶδε τραπέζης τοὺς ὄρους μὶ συΥχεξ:νν 

92: 

Ηίαζε χαὶ σὺ τους ἀτάχτους, μὴ λύειν 

δ Τάξιν πρεπώδη καὶ νόµοις ἡρμοσμέντ». 

Νόμους φυλάττων, τοὺς Φόθους ἔξω ῥάλοις 

Φόδων γὰρ ἔξω πᾶς ὁ τῶν νόμων φύλας. 

Κύθερνος ἵδμων φεύξεται τριχυµίας, 

Καὶ δεινὰ πάντα νους σορὰς ρέρων φρένας. 

δῦ Ζωτς ἀρίστης μὲ φορόνει τἀναντία᾿ 
Καὶ γὰρ πρόδηλος τοῖς χαχίστοις ἡ δίχτ. 

Ἠέγιστος ἄχμων οὗ φοθεῖτα: τοὺς χτύπους, 

Καὶ νοὺς ἐχέφρων πᾶσαν ἔλχουσαν ῥίαν. 

Φύλλων λαυωοὺς ἔχςοξοῦσιν οἱ «όσοι, 

0οαἱγλια οπἱαι οουῦγδηῖς αἀτεισαρίυγ. 
Νοϊϊος οί οἶθας υιοὐἱοοτῖς, πιοάο 5υ ι. 

θωσὴ ολα ἀθίίσδίς, «δω αἱ υἱ φαἷ5 τω φοµχαίς Εισιῖ. 
δἐυ]εὶ Ρος 

40 Ου αἱ ἰθλ εηδλὶ 
«ο "πα «[θυυμί τια)οτίθυς ἀῑτιϊς, 

υπἱαγυια τω ροδοϊἁσοῖ. 
Εεἰὶείος εσὶ αἱ οαγοῖ ἠενουῖς. Φυ1 φαἳ σα]ίυς ρεοσγεατίί β]ιος: 

Βἰο οφαἰάεωὶ 4Ώδαυς ἠοςῖς «σὲ, ὶ νέτο πο μὶ ας μια]. 
τὶς ὑοευλαὶ μιοςου αυ σὲ ἵουτα ὁδί 5ερυἰεγασι - 

θν 

δω5 ἱνδροείαας 

ἰἠαιιὰ οπἱω ος ἰουτὰ οξίδοι οοἱ, ἵδετα οἱ, οἱ ἵη ἰεΓγοι γοάιλεί. 
ὅδ 96 αοἱσοι, οἱ τε, οἰῖδνι ίτους : 

γεια ϱεο ἰαοῖο οος (οµἱοιὰ οτρεϊωοί. 
ἑραῖΐας ρα γλαίσι, 

Νον 6ρεως ἰδγπαῖρος ποη εοὐ{[ωπάστο- 
αδἱς6 οἳ ἵα ἰσωσίαγος, υἱ ἆ «εαπὲ που ονεσίετε 

50 Οεϊπδυι ἀδέογυπι οἱ ἰεσίδις ἱηςηζυίσηι. 
Ομὶ ἱερορ εωθιοἀἰθωάας φυφοδρίνεἰ, Ε1ρογειι [ογας ΠηΗί{υ 

9ἱΠ6 τωθίυ οΡΊιη «556 ἀεὺθί Ἱερυη) εὐδίο». 
6ιδρμαῖος ρεσ]ευς για] ἑοπιροείαΐος: 

οἱο ρεατὶλ οπηηία απίιηυς νἱγὶ ρτυάεηίῖ6. 
ο γίισ ομιίπιω η]Π]! αἀπιϊμας ηαοά οουἑΓαΓίατη ρε: 

Ειεηίπι πιαηἰ[οφία οϱί η φοδἰογαίος απἰπιαἀγεεδίο. 
ἵπουβ Πιαχίηια ΠΟΒ ρογιιηρθοῖ! ἰοίις : 

5ἱο Ώδο ΠΙΘης φαβίοις γἶπι (απιουπαιμο (γα]δυίεια. 
ἵεροτες οσίογιεηὶ [οἱίογυτη γερίτις : 

δν, Ἡ, 660ἱ. ἔ, οαὐπΠ. χι. δἱο δἰίαπη Ἱορίέαν ἱπ ΑΙάἱ- 
515 οιπεηόα{ἱοπίδιιθ, οιί οοΠοίΠίέ Ἰδίο νατρις ὅ8ο, 
οΆΓηΙ. Χν βργα, Ὀε οἰγίμίε : Παχεῖα γαστὴρ λεπτὸν 
ου τίχτει νόον, Ρἰηοκίο οδι(εγ εθίεηι «εΝΣΜΗΙ 11ο 
Ρατίέ. ΒιΙἱ. νοῦς λεπτὺς ὄγχον. 

ὦ0 Γὰρ τοῖς. Ἰομ. 13217, γάρ που. Μος, µάχαι 
Ρτυ }χῃ. 

ὅ] Κρείσσω». ον, {211, χρεῖσσον. 
42 "Απαις. Περ. 911, ἴνοιν., Ὀοιμθεί., [μαπά., 

.. οἷος, εοἱω». 
Εἰ θέλει, καὶ τοὺς τρἆγους. Πορ. 13217 οἱ 

ΛΙά. χαὶ τράγους, εἴπερ 9 εἶει. Ῥρο νοημα αυο αά- 
πΙΟΠέΠυΓ νἰἀεπάυπι 6896 η ϱυογυπῃ ϱΓα(ίαπη /αῦογες 
ουποἱρίαπη18, ηθ ῥργο βρογαίίρ υνίδ, μ)ἰ{ ργφίες |- 
Ότυφοας οοἱήρατηυς. 

40 Αἱμάτων πηγὰς ὕσει. Βομ., Οοπιδε[. οἳ ἴνοιν. 
αἵματος ῥοῇ βλύσει. 

{7 Η συς ἐποπτεύουσα. Ουἱά Ίφε οἱρηίβοθηι, 
80η ϱ0:ἱ6 Ἠφιοῖ. (οπιδο[. οχ Βθμ. μετριοπομπεύ- 
ουσα δειπνοποιία, θἱ νο: Μοάεγαιο δμΠιριν [αείι- 
κε οΦπΩ αρραταίις. η Βερίϊ εοάἰεί πιατρὶηε σῦς 
ποπτενουσα ' ἵπ εοἆ. Ἰμειν. ἡ μετριοπομπεύουσα 

οας νι οἱο εχροαίί ..... Ἡ 5... 
πνοποιία µετρίαν Ἡ τοι σὺ ὅσα τὸν τομ- 
πὴν, Ίγουν ον τν αλοιτων ο. ν2φνς 
νεγυογπ 86 ορ, ἱηᾳυί [θιν.: Αρμαγαίαπε 
έαπα πιοά(εκ], πε ίπιεφκε εκ πρίκοσαα ποια 
10 εοπ[{[απάετε. 

50 Τάξιν, οἴε. Βορ. 60 οἱ ζοιηῦεΓ. τάξεις πρεκώ- 
δεις. χαὶ νόµοις ἠρμρσμένας. 

Νόμους. ἰι8 ἀιῑιο Βεας. οἱ ΟοπιδεΓ. ΕάΙΙ. νό- 
μον. [1]ά. βάλοις. ἴια άῑιο ἴοςς. Εάῑι. ῥάλτς. 

53 Φόδων. Περ. οἳ 4ἱἱ φόθον. Μοχ, τοῦ νόµου 
φύλαξ ΡΓΟ τῶν νόμων. 

56 Τοῖς κακχἰστοις ἡ δίκη. Φῖο ἆαιο Β ϱᾳᾳ. οἱ 
(οπιο[. {.οιν. ἱορῖι χαχίστης, ηιιοά ἠάὺεί ἵη οσα 
ος. ΒΗΙΙ. Εάίι. τῆς χαχίας ἡ πλάνη. 

5] Ἄχμων μέγιστος οὗ φοθεῖται τοὺς κτύπους. 
οἱςο Πορ. 60, ΟοιΏ)εΓ., ειν. Βεονεευϊαιη 4 Εγπιο 
μοπι]ηθ αίφυς εΟΗ5{ΛΡΙΙ, αἀνθιδαφιιο οἱ σϱεδνῖὰ «πιπὶᾶ 
[ογί1 αΗἱπιο ρογ[εγθουίΘ. ΕάῑΙ. οὐ πτοεῖται τοὺς ψόφους. 
8 ᾿Εκουσαν. δίο ο”. οἳ ἴμοιν. Οοιυο[. ἱομιι ς 

εἴχουσαν βίαν, εἶπι οΠΙπεΙι εθἀεπίονι. Ἐθὶξ ἐχχροῦει 
βλάθην, ἀείγὶπιεπίμ εφιγκά!!. 

ΝΜΕΤΠΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

ΑάνεΓθα Παπ 6 πιεις Εε[]ίς ρειαπί. 
Μοάεγαία ργαςίαηὲ, δυρµρείαπί ἆπι, ραμα]α, 

ΦυΛίη «ΟΠ ρἱαριῖς, βοἰὰ Ρ6Γ δΟΠΙΩΟς ενος, 
γὶρ πιεπίθ ἰσὶα ἀογιιίθης οςῖ ἀῑιίος, 

Οἱ αἱ ΡοΓαΩΡΙΟ8 4ρρεγος ὀραπῃ (οπεβί. 
Ογύυσι 6966 ρΓγῶδίαί, Ιιργουοϐ φµδ1η ρίκιθγθ : 

Εσι οεύιις ἐς: πω]! αἱ ὶ υπ οἱ πια]. 
Οιμηὶς 5ο” πογίαο οδι (6/5. Πωπιο 

Λαπι η” . ππιαβ οἱ οςί, 6ἱ Ίνιιο γδά1ί, 
Μι ας ΡᾳδίοΓ 4ποφ.ο : 

μετυι οχρεἰπιεί |οςο. 
μα ί8µιθη «184101 γ]άσης, 

Ε Τυγῦδτςο Ππεης {ο]πος 5Θηιρος [ιᾳίι. 
διο ἱπιπιοιθδίοω5 6066 ΠΟΠ ἀἰδδοίνοις 

ΗἩορερίυπι οἱ θφιιῖς ἱερίνιις ΗἶχΙΙΠΙ ΟΓ4 1Η) 
[,6σειη ἐπεηάο ργο]ἱοῖδ πιοίιη Γουας : 

Ναι [ομῖδ οχίτα οδί ρα 1η οιιδέο5 Πο). 
Ευρὶει ρυγίέα5 εαγίπεπη ἁποῖος γαἰ» : 

Ἱίεπιαιο ργυάσηδ οµησία Ώ]οιις ρογἱου]α. 
Αάνεγδιιη Ποµεδίο πιθιίο μἰἱ νογθος (ων : 

Ναπι ραπ. [άν ουπιλμίς οθγία οδί οοιηός. 
Όι ερεγηῖί Ίησρης γάμος 1Ποιιδ 60ΠΟΝ, 

οἱο ρο[ξ ΟΠΙΗΘΒ µιοης δαραχ ἱπ]αγίης. 
»0ΜΙ5 ΡΑΥΟΓΕΙΩ [τομάίμιν μἱ ἱέριιδου]]ς 



2.1 

Μισῶ πένητα πλουσίῳ δωρούμενον, 
Ὦ; τῷ λέγοντι τοῦ τρέφειν λελησμένῳ. 

'Ῥήτωρ ποντρὸς τοὺς νόμους λυµαίνεται ' 
Ἁγνὸς δὲ ῥήτωρ, εὔχρατος ἁρμονία. 

65 Γςλῶσιν οἱ πλουτοῦντες ὀρφανῶν «ρόχους, 
Αὐτὴν γελῶσι τὴν θεοῦ τιµωρίαν. 

Ἰόμοις περιδραμεῖται πρὸς ὀλεθρίαν, 

Ὁ μὴ νόµου φύλαξιν ἐννόμως φέρω». 

Πέφυχε τοῖς πένησι μὴ φρονεῖν µέγα : 

10 Τοῖς πλουσίοις γὰρ οὐδὲ φροντὶς τοῦ βίου. 
Παΐδενυε μωροὺς, ὡς ἐφιχτὸν τῇ φύσει » 

Ἓξουσι γὰρ που καὶ φρένας παρ ἑλπίδα. 

ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΑΑ. 

60 "Ανδρας δ' ἀνάνδρους αἱ σχιαὶ τῶν πραγάτων. Α 

ϱ52 

Πλήττων σίδτρος ἐχπυροῖ καὶ τοὺς λάθους” 
Σχλτρὰ δὲ µάστιξ παιδαΥωγεῖ καρδίαν. 

.. Ἱὸ ΛΑ δυσμενεῖς φοζοῦσι τῶν ἄλλων πλέον, 

Ὁ σταυρὸς χαὶ βαπτισμοῦ ἡ χοινωνία. 
Ὄρχους χάκιστον διδόναι καὶ λαμθάνειν, 

Ἴσως Υὰρ ἄμφω προσχέχρρυκας τῇ δίχῃ. 

Αἱῶνα θησαύριζε τὸν ἔξω τέλους) 

δ0 Οὗτος γὰρ ἑχλέλοιπε καὶ πρὸ τοῦ τέλους. 
Μὴ δη φίλει τὸν ὕλθον, ὃν Χύει χρόνος ' 

Α γὰρ χρόνος δόµησε, χαὶ λύσει χρόνος. 

Αἰσχρὺν γυναίοις ἄρσεν ἥθος ἐχφέρειν ᾽ 
Ταῖς χοσµίαις γὰρ τάξ.ς ἡ αἰδὼς δυνΠ. 

8ὺ Κάταντές ἐστιν ἡδονὴ τοῖς χρωµένοις, 

60 δἱο µοπτίηος ἱριανυς ΗΡΙ Πο]. 
Ο61 ρα“ρογοιι ἁἰν]ιί ἀοπαμίοιι, 

Όι οἱ ἀομαπίόπι νίτο ΒΟΓΠΙΟΙΙΘΡ δυο], ουἱ οἶνις ἆοσςι. 
5939-5093 Οιαίος ἵμιργορις ἰεμος ἱαὐο[α σι! : 
βοι8 Υογὀ ογαίον οοπέίμηα οδί ἠαγοηία. 

65 Βἰάοπι ἁἰνίις ρυρίἱἱογιιΠ] εχργοῦγα(ἰοπον, 
]ρδαιῃ χἱάουι Ῥυί νἱάἰσίαι. 

μερίνας ἱηγο]νθίιγ αά 5ΗΑΠΙ ἱροίας ρογηἰοίοιη, 
Οἱ µύρεπι µοἨ ἱορίεπιο δάιιοίς. 

Ναίυγα οοπιραΓαίυπι οι Ραυροσίυυδ, υἱ οι µιαριίβεο 4ο 5ε δοἠαπῇ; 
Ἵυ Γ.ν]ηῦας αμίθΏὶ, πεφυο οιΙΓ ἑδὲ, υμόάο νἱναμ. 

Ετιιήί διυ]ίος, αμαιίυπι [ἱοοῦ ρου ἱπάοίδιη : 
Παμεριμέ ομίΠι [ογίὰςςο Ργμάρηιίαηι Ρπείει θρειη. 

Εδίτυπι ρεγοΙδδπι αοὐθιμάίῖ ἱαρίάες: 
Αδρεις αυίοιι νίτρα ἱηδίτυ]ί οὐ. 

Τὸ Οι Ιηἱη]οί πευυμί, ρίιιδ αὔαΠ αἲία ομηία, 
οταν οἱ ραριίαπιί οομιπιυρὶσαι]ο. 

Σ1ιδ)ΗΓαΠπάυΠ1 (14Γ6 δὲ ἀοοἱροτο Ροβδἰιπυη εδ: 
Α.φιιο θηΐπι υέγ 

γυπῃ {εβδαυγιζα βοπρἰίδγμυη : 
τι οΠομάρτῖς ηδη). 

δ0 ἰδιιής ομίπι νἰία ἠιοβθδιιγὶ ος ἀθδογιμιί αίὸ μοι ἔον) 
Νο ἀῑ]ίρας οΡρ6ο8, 4υαθ ἀείδί ἰοηιρι!ς : 

Οιιοά ομἱιη οχδίσυσὶἰ ἑοπρις, οἰἶδιμ θνογιοί (ο1Ηρυ9. 
Έυγρ6 ορδί πηυ[ίδηίρυ5 πιβδοι]0β 1µογε5 Ριυίοτίὸ. 

Π]οιιεςίῖβ δηἱπΠ ὠγάο οοπιηιηίς οί ριιάορ. 
δὺ ΡγουΙἰνὶς οδί νο]ωρίας το]υρία!] ἑάμ]ροιίυυς, 

60 Ἄδρες δ) ἀνάνδρους. Ἡερρ. ἀμο οἱ 6οπιΏοΓ. 
χαὶ ἄνδρ᾽ ἄνανδρον. 

03 'ᾱς τῷ «εγοντι. θοπ)ῦε[. ος Βορ. ὡς τὸν λέ- 
γοντα τοῦ τρέφειν λελειμμένον. Ὀϊ ευπι σμ ρο([ἱεἷ- 
ές αἱ, θἱ ίαηιεν αἰεκαὶ ο[Λεἰο 4εεεί. Νου πιὶπ6 6 ήι 
αιἰ θοπα ομἰάεΙὶ υετδα αι, ἱπίεγῖπι {απιεπ ἐεθεπίειη 
αἴετε οὐ [0ἱςοί(μ. 

ϐ4 Αρμονία. Γαημυβ ἁρμοσία, γεεία αἀπιἰπίοίγα- 
έἰο αδί, ναοί ιἱ [μαηρυς, θειε αἀπἰπὶσίσαί ἰπίεφεγ Τεηι- 
ρα) [ἶοαιν. 

θὗ Ψόγους. ἴερ. τύχην, δογἱεΠι. 
10 Του βίου. Όπάε οἶναπί; αιἱμρὲ αἶθας οπ)μῖα 

4υυπάς θδυρροίυηί, πες ἰαυογὸ, 1ο 5ομἱομά/το 
ορ θδί, υἱ αἰυὶ νἰουῃι ραΓεΠί, 0 Πί ιὲ [{αοί]ο 
αΠὶηιι εΠεγαηίυγ. Εογέο ἱορεπάυμι θΞοῦ, Πιπέμιε εµ- 
γαι 4ε Ῥεο. « 

Ἱὺ Ἅ δυσµε»γεῖς φοθοῦσι τῶν ἅ.ὶ.Ἰων π.Ίέον, 

Ὁ σταυρὸς καὶ βαπτισμοὺ ἡ κοινωνία. 
ΗΙ ἆπο νδγθι5 αἱ ἀεδυμί ἱω οὐ ἷν, ν «ο. (311 
τερορίυπίς. --- Πο η νειδίοιο Πμιεἰγίζα θυρρἰς” 
τίογιις οἱ Πια]οἰς ἀῑδιλησίπιυς. (ὁ κ] νλυ.) 

77 Διδόναι. 1μευν. χαὶ νἐμειν. 
Ἴ8 Προσκέκρουκας. ειν. προσχέχρουχε. ΑΙ. 

προσχεχρουχότες. (Ο9Π10οΓ. προσκεχρουµένη δίχη. 
19 Αἰώνα. Ἱία Περ. 1211. Εάῑί. εἰς αἰῶνα. 
8! Νἡ δὴ φί1ει. Περ. 1311, μὴ σπεῦδε πλουτεῖν 

ἆ βραχὺς λύει χρόνος. ᾿Α γὰρ χρόνος τέθειχεν, αὖ- 
τὸς χαὶ φθερεῖ, φθινεῖ. 

δὲ Συνή. ἵια ἱορειάυπι γἱἀείαγ. Εάῑί. ξένη. Μαἶ- 
Ίουι αἰδωσύνη Ρἵο αἰδὼς ξυνή. Ἰμειν. ο. ταῖς κο-΄ 
σµίαις γὰρ λές ἡ ὁδὸς ξένη. 50ο]. αἲϊ δείνην εἶναι 
«νι τῶν ἀῤῥένων, ρεγεφγίιως 6556 μα Μἱεγίθς υἱΓΟΓΝΗΝ 
11076. 

ΜΕΤΗΒΙΟΛΥΕΗΣΙΟ. 

ἔσεϊαί, ἑπογίες αππΏγα δίο Γ6ΓΙΠΏ ᾳαλεί!. 
Ερεπίοηι αν οὐἱ ἆοπα φηἱ ἀαὶ ἀῑνίεί, 

δἱό οἱ Ἰοψμεηίθιὴ, Ύἱ ἔΑΙΜΟῃ οἶῦυπι περαΐ. 
Ηπείου βοεἰεδίας Ιἐρίθιις ρεδἰοπι ρα ς1ἳ : 

Αι αἱἱ ργουα!ίο ΓγμείοΓθ εδί οομεἰηηἰμ5. 
ἑαδυμι ογρΡΙάποΓυΗι ἀϊἴνος ἱῃ γἶδυπι (ταλ]ὲ, 

Εἱ (118 υἠπαίας ἱμρτορί5δ Ρῶηας Ώοιις. 
Τοτιηεπία ρομάεί ἱερίνις ϱιαγἰδδίμα, 

Οἱ Ἱερυπι ἱπίφση δα λιίς ἱμάαχογ]ς. 
ᾠθηιἰγο ἀθ 66 ΡαΙΡΟΓΟΒ αἰίο Ώαμά δοἱομί : 

Αι ευγὰ γι πυ[ία ἰδηρίί ἁῑνίίος. 
Ναέυτα αιιδηέυΠ) οομοἱρίϊ, διμ]ίο8 ἀοοο : 

Εογίαςςο Π,ουιει πα) Ὀομαπή δἷε ἱπάμεπί, 

Ι ῥῬΡουγοεμδςις ἰριεπι εοποῖρἰί [ετο 51]εχ : 
Όμτιπι ογυὐἰιύΓ ρεσξυς αογὶ νοΓῦεγο. 

Ηαο επί μτο[απί (μα τε[ογπιϊάαπί μπαρίς, 
για οἱ 5α[αὐτίς Ιπάα δαριἰδηιὲ 8αΕΓα. 

ἱγο {ρ5ο ]1Γ68, Ρθ55ίΗΗΗ, δἰἱνε αἰίθΓιὴ 
Συτατς 60β35, ᾖ15 υἱπίπφυο Ικάῑυρ. 

Ορος ἵη ἄνυπι εοπο βηἰθ ηδδοΙὐη! : 
Ηιο µαπιᾳυθ πος οἱ δΠίο ἤπεπι ἀθδοτυηί. 

Εοἱοἰαίθιη 6ΡύΓΠΘ, (41) ἀείεί ἀῑςς: 
Θιιοά οσοἰιαΓίἰ μαπι εδ, (8μάεμὶ Γυ6ἱ. 

υιαβίσγτο Ι1οΓ05 [αμ] ὶς ἔτρο εδί πάτο» 
Ῥιούαθ ριάοίθ ΠΔΙΗ(Ιθ μἰ] υιαρὶς ἀεοθί. 

Μος οδι νοἱυρίας ἱυιρείὰ ΡΓοπο ἤμεμφ 



ναι «ςς “Ἀβόποεσι,, θἶχετα. αο., ὄσκην. 

λοφίςς δ τεστον Ἱ 12ρσαςς Ἄροτεον δδκε.. 
"Ἔχο: {αχασατςς. ὀνὰρὸς ἄβρουας ἀστο: 

Α0 Ἡρίδους-- ἀκτὰς. οἱ πταινοσοσ: γὰύας 

Στμα: ὀσπε: αχτους: καὶ κρὶ Ὅτων χβύκωον 

ὙἩἈ πὸρ τρόπος σα έτες.. οἱ πτύσε: χαύυςς. 

Ἡς Ἠλοσσος παχεσοῦς ωυν αεσαων ὀτηρρέττς 

86 Ὡς αρόσεισιν, (ή, ὄνσπερ ἔστίν... ὧν 14. 
86 Σοῶς, Εν, σαγώς, Μος βοτῶ». 8 Μες 

ϱύ Χ.1όας, ΝΕ μη, Μαΐς ο6(ε, κρά 
Φί /ΓΙαίόονσι, ΑΙΜΑ έ κ ρου να Κο. κα, ὅἱ, 

Καιία οἱ ΡΟ)ΙΑ ΑΚ ΚΦΗ{ οεΜίος ΑΙέΝΗΗ, 
96 ΙΙ ούῦτος τάχιστος, {9υν, 08, πλοΐνος κά” 

Επωπωμα ωαοί τω. ἧΏρ- ]. το .θοι(Ἀ. 

Ἅ 960 δρύτος γαρ καὶ χοάτως ἁτ' ὖκας 

ους ἐμμέριμιςς σης βάρωσσχων ἀστες᾿ 

Ὠδέεὶς πόρος πέρυκε πιαβρόνως Σεν 
ἀοἳ γὰρ ο τας Σισᾶς ταῖς ὅκας ϐέ:.ν. 

ὕεσγουσιν ἀργὰς οἱ ὅραςς ἀεδο-χήτες ” 

θυμὺν παρ ὀπσπσυυα:. πολκήαςς δίχαι. 

ατῦ Ἠλ) τών πούεοςς Έπσειστε πολαάχςς πούνας. 

αιστος ἓν χακοῖς ὑπτρέτης. 
ού Κηδέπου οτἰριί πείγυτο. Εά1ι. μηδέ ταςε. 
99 Τάξις. Βερ. 1271, πρᾶξ.ς. 
ο Οὐδεὶς χόρος. Ἰά δει, εα[ίείας (ιάΐπφαι ος- 
ία. 

406 ΄Ρώνγνυσι. β6ερ. 43211, 23:. 
410 Πόνους. Βερ. 1311, ο κό 

ΜΕΤΗΙ(Α ΥΡΒΡΙΟ, 

χθυὶέ {ρρα, ]έμ γο]υέ ωρίς, 
ή ιωο οβκίίς θέ βμη]ν ργ]ογ/ 

φώτο 6Ο νρΗΥ νωηρ ναός βκρεή!, 
Φ6ΓΙΠΟ μι]! ὀ{φραγ οκί ΠΙΑΓΙΜ ϱ0ΠΟ : 

ἑωοῦ Αλωρίδί, ργβίη κο μή! {ηγας, 
Νεδίθ εδ υαί ϱΓΡ {0 ΠΕ Ρο 
ηφέθ Ατίους οµί, Για ος πιογια νυν, 

Φλίο Εῶγογ οἱ 6ηςς, 

Φκθλὰ ἱεπρυ ποι, 
μιηὶςίογ ο λ| 

4 ἴρι μα. 
ντο 3 χουν 

μυ]. 
! 

Β Ναπι γοῦυς {ρο εφ, τοῦοτίβ εὐδίος 4αοηις. 
Τΐη6α οί, Ιπεύυ]]ας (υ οοα ΗΕ, πΊομς αμτία : 

υραε οὐας6ς αιιοά Γιρὶῖ, οο{ρις νἱρεῖ. 
(Δείυμ 6666 ποδοῖί οὑτυίμπι εοτρΏς οἱ υὶφ. 

λά ἱίμηα Περθ Παπηπια ουν! [ογν]ήᾶ. 
γπιίη /αοθΏίες εχοίίαἱ ἡρίάϊηος : 

Όιϊ Παπιιπα ἱίπηίς τοῦ αἀπιοίίρ οαρί!. 
[έρο Ράγογεπι φυεἰς ππογεί , ἴγας [ωραη! : 

Ι. 16 (ΗΓοΓθΠΙ 68Γ6 Πᾶπι ϱἱβιιηί ϱ2γοι. 
Γ40οτό (98016 ραΓ6ΙΠΑΠΙ 6δἱ βΓανθ αὐάετθ: 

Γπυοῦ 4) 0Γ6ΠΙ 8ᾳρ6 «οπιρΓγεθβ!! (4ἱπ6η. 
ΛΙἰιορίς ᾖογγεί φμἱ Ι1ὐογ6ς5 αησ]ίος, 

ΛΙ ῥρλίοτο ουγπίιιν ρογ]ουῖς. 
ὠμο ροΓέΠΏΟ εἰὲ άθοιμθ δεηροι Εηυἱ: 



2ὔ 

Ἡ γὰρ παροῦσα φεύδεται καθηµέραν, 

115 Οὐδεὶς μετ' ὀργῆς ἀσφαλῶς βουλεύεται" 
Τὰ γὰρ μετ' ὀργῆς οὐδέπω βουλὴν ἔχει. 

Δεινὸν δράκοντες, χαὶ χαχοῦργον ἀσπίδες : 

Διπλή γυναιχὸς δεινότης ἐν θηρίοις. 
Πείθουσι γυμνὰ τοὺς ὁρῶντας ὁστέα, 

190 Ὡς οὐδὲν ἡμῖν προσφυὲς τῶν ἐνθάδε. 
Ε! λοξὰ μὴ βαίΐνουσι χαρχίνων Υγόνοι, 

Π.ἴραν λάθωσι μητρικῶν βαδισµάτων. 
Δώσεις προδήλως ἐχθιάκων τὴν φύσιν, 

Καλοὺς μαθητὰς ἐκ χακῶν διδασχάλων. 

120 Κόσμει σεαυτὸν τοῖς χαλοῖς τεχµηρίοις. 
Καὶ μὴ πένητος ὀρφανοῦ καταφρύνει. 

Νάπη ργβθη8 {αἱ]ἱἱ αυοιἰάϊα. 

ΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΝΟΒΛΙ/Α. 920 
λ Οθεοῦ διδότος, οὐδὲν ἰσχύει φθόνας, 

Καὶ μῆ διδόντος, οὐδὲν ἰσχήει κόπος. 
Τέχτεις, ἔχιδνα ' μὴ φοθοῦ τὰς ὠδίνας ’ 

150 "Ἔχεις λαδοῦσα μητριχοῦ πεῖραν τόχου, 
Οὐδεὶς ἀριστεὺς ἐχ προδήλου δειλἰας ' 

Νίχαι γὰρ εἱἰσπράττουσι τὰς εὑρημίας. 

Ανὴρ ὑπνώδης, εὑρέτης ὀνειράτων 
Μύστης Υὰρ ὕπνος φασµάτων, οὗ πραγμάτων. 

155 Εἴωθε πείθειν μὴ θἐλοντας ἡ βία, 

ἼΛΥχει γὰρ αὕτη χαὶ γίγαντας πολλάκις. 
Δήμου σφαλέντος, πᾶς ἀγύρτης ἄρχεται : 

Δῆμος δὲ πάντη τῶν χαλῶν ἁταξία.. 

Ἔργον πάρεργον οὐδαμῶς ἔργον λέγω: 

1415 Νεπιο ἱγαίιδ 86ου(ο ἀθίίοσταί ; 
Ου θηἱη) ο1η τα ροτυηίέυσ, οοηδί{ῖο οατοπῖ. 

Ηοντειιά] ἆγαςοπθΒ, οἱ ευἡάοἰα ἁερίάες : 
Βιρίίεοη πιυ]ίες ᾖαῦθί πια]ἰιίαπα μέΓ]δηυο [ους. 

Φμαθηί πια θρεεἰαπίες 0963, 
120 ΝΗΙ πορἰφ Ργορτῖυπῃ 6656 ἵη Ίιὰο νἱία. 

Άη οδ]ίυ6 ποη ργα δη οποτοξυΙ [ον 
κα εαρεῖο Ιἱοθί πιαδγηἰ8 οχ Ἰπορβςίμιφ. 

αὐἱ5 ρτουι] ἀπλίο, αἱ ντο αιει]οεῖς αυτ, 
Βοπον ἀἰδοίρα]ος ος πιας πιδρἰςιτίς. 

130 Εχογπα ἰοἱρδυπι ργφοἱαιῖς ἀοιόις, 
Νους ΡΔΠΡΘΓΟΙΏ ΟΓΡΙΔΗΙΠΙ οοΠίΘΠπιηΘ. 

ε0 ἁθῃίο, Ππὶλ]{ Ρροιθεί νους; 
Ει6ο ποι ἀθπία, πλ! ροῖοςί Ια0ος. 

Ραγίς, νίρεγα: 0η επθ Ρρατίυς |10ῦογ68 
150 Βιπρίιϊπι μαῦος πιαἰογηὶ οχρθεἰπωθηίυπη ραγίως. 

Νεπιο Ἠθἱ103 Ἰαμάο Ποτοί, φαἱ αροτῖο Ίπηανις οδί 
Υἱοιοτὶᾷ οηΐπι οχίρυπί Ιαιιάλίίοπςς. : 

906-597 Υἱγ δοιωποἱεπίιβ ἱπνεπίοτ οδἰ θοΠΙΠΙΟΓΙΗ : 
Β0ΙηΗ 18 οΡΙΗΙ θἱπιι]αορὰ ΤογΙη οχἡ]υθί, ΠΟΠ Γ6β ἱρδ4β. 

165 Ροἱθί Ρρογριιαἀστο οιἰαπῃ πο]ομίθς νἰο]θηιἰᾶ : 
ομῖί «ναι να ἵροα ϱπρἱυ9 βἱραπίοφ. Ι 

εεερἰο, αιΠηνὶς οἰγοι]αίος ἀοπιπαίατ Ῥυρι]ο 
. μ6 ἁἱἱ6ΙηΏ οπιπἰπο θρί ΒΟΜΟΓΗΠΙ οοη/{μς8ἱο. 

Ρρυβ ργαροδίθζυπι, ηι]]Δί6ιιμβ ορυ5 γουο : 

1391 Μἡ βαΐνουσι, οἱο. ια Ποᾳ. οοἆ Εάῑ., προσ- 
θαΐνουσι. Ὑἱχ βοιὶ Ρροίεσί, φαί ΒΗυς, οἱ ἱ φιί- 
Ρας μια! γἱί πιαρισιγὶ εοπιϊπεγαηί, ποµ ἱρδὶ ᾳυο- 
φϊιθ πια[ὶ οἱ Παρίιιοςὶἱ οχθἰδἰαηί : υπάο Ἱυά : πια[ὶ 
οοσοὶ, πια[Μὴι ουμπι. | 

4309 Τίκτεις, θἱο. Ὀελο]. : Τίχτει ἔχιδνα μὴ φο- 
θοῦσα τὰς ὠδῖνας. δυχία Βἱάη λδ γουυῖς οδἰίορά(ί 
Οτομοτίαβ ΠΟ «9966 φιισά αἰδφαιῃ φυεγαέυς, θἱ 
εὐάθπι Πιοάο αἲ] ουπι 1ρ80 αραΠί, 41ο ἱρ6θ οἶπι 
αἱ είς ορίί : υἱ οἱ ϱυἱς εοάεπι δµρρ]ἰοίο, 4ο 
Δἱ086 α[ᾗοεγο βοἱεὺαέ, Ρορίθα οχογυοἰθίας. 

19] Δήμου σφα.έντος. Βερ. 4311, δήμων σφα- 

λέντων. Βἰἡ{ις νογει ἄρχεται, ἐποίρίε, θἱ οπι πυ]]αα 
βἰι 86ΗΡ19, ριίαί ἱεροπάιπι [ΟΓἱ45866 ἔρχεται. 
η! υλυ(δηό στη : ἄρχεται ἱάθπι οἱρηϊίβολί 4ο ἠγεῖ- 
ται, ᾳυοὰ Ηοπιεογίομιι θεὲ, ἱπαι]έ 600ΠηΡΘΓ., δδπβ πι - 
ᾳὐ6 ορπαπι ο[Ποῖί : δεάκεία γίεῦε, φμ οἱ εἴγεν[αίογ. 
Ῥγαεεί, οφ υἱνὶς ποῦυ]ο αυεἑογ]αίθιη µδανραί. Νυ 
εἰίαια ἀῑβΠου]ίας Ίη νογυῖ εοιαεηίΌυς, αμ ποιι]- 
(πι (ο596Γ6 ΒἱΠίμιπ, Δημος χαλῶν ἁταξία, Ρ[εῦε δο- 
ΠΟΓΙΠΙ εοπ[µείο, ΘΟΓΗΛΙ εἰ [έοεί, φἱδιις εγεάϊἰία εεί 
γεκριιδίίεα. Νθο ΠθΟΕΦΦθ Ππιυίαγθ χαλῶν, Ἱἐροβάο κα- 
χῶν, υἱ ΒΙΙΙΙο ρ]αςεί. 

ΜΕΤΗΙωΩ ΥΕΗΡΙΟ. 

Που παϊιπηιο Ργῶδθης αο[ἱθοί {α111έ ἀῑς. 
(οΗβΙ{ἱ8 ΠΘΠΙΟ γ6σἱα εοπιποῖυ6 οδρΙ!: 

Ορηδι]ια.πος δυ.ἱ, ἵτα ηυεῖς αι μπριυς. 
ὠσργὶ 4ΓαςΟΠΕΒ ; «α))1ὰν διιηἰ αβρἰἀός : 

Εοί [οπιίπαζυϊη γἱ5δ ἀμρίεχ ἱμίου [6Γ38. 
Όμιι εοηδρἰοβΠιΙς 0668 πιό οαζηἱϱυ8, 

Ηἰο 9556 μοὺίς ἀῑδοίωιας οθρίαιη ηἰλι/]. 
Ιηζυδν5 ἃ δἷῖ ουΓν8 ἱναιά 9ΔΠοΡΟ δ8ἱἱς, 

Ὀϊδοαηί ραγοΡΙί9 ἰδιιά εχ ἱπεθδδίριας. 
Ναιυτα οἱ γίπι βομί]αἱ ἰμᾶπι, ος πια]19 

Βοποῦ μιαρὶςιγὶς ἀϊδοίρυ]ος οεγίο ἀαὺίθ. 
Ογηα ααἱάδιη ἐὁ Γεῦας οχοθἰ{ειίνας. 

Οι)ο08 ὀβθῃίεδ µ0Ω ἰΠΙΡΏ ΒΡΟΓΜΘ ἱηφοίθυδ. 

Β Ἠὑοπαπίο ΟΠεϊὶδιο, η] πιαία8 ᾖνου ροῖοςί: 
Νοη ἁαπίο Οὐείδίο, πὶἰ Ι1ῦος ποδίευ ΡροιρΒῖ. 

Ρατίυς ἀοἱογθεβ πο Ρρᾶνέδοαί γίρεγα : 
Ραγίμιη ραγθηίΐ8 οχρεείίαρ δἱο δις. 

Εουὶ ΙΙο(ιο Ραἱμα, 416 {ομοί (αερίῖς πιοίυς: 
ΝαΠι δοἱα πω δος οχὶριἰι νἱοίοσὶα. 

γιο δοιιποἰεηίμβ δοἱα γερυγ]έ β6ομηία : 
Ναπι δυπιηυ5 αυά γ6δ, γἱδὰ 664 ίδµιοΠ ἀοςοξ, 

Ὑϊ6 Ρ6ΓΠΙΟΥ6Γ6 ἆαγὰ ποἰεηίθς δοἱει. 
Προὶς οἱ αΠοτὶ ΗΔΗ ΠΙΔΗ19 μἱρληί]0υ8. 

Ειταηίο ρἱ6ὺο, οἰγομίαίοῦ Ιπος ευδϊέ; 
Ρ]οὺς αἱ ΏοβοΓαπι νευΓβυΒ οδί ὁομ/(ωβἱο. 

ὁριι5, 4 υου αά ΓθὮι Πἰ! [461έ, πο οξὶ ορυ΄ 
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Καὶ ὡς πρόσεισιν, οἴχεται λίθου δίχην. Α 400 Κράτος Υαρ αὕτη χαὶ κράτους ἀξὶ φύλα 
Οὐδεὶς ὑγείας πλοῦτας ἀλγοῦσι πλέον - Νοῦς ἐμμέριμνος σῆς βιθρώσχων ὁστέα" 

| Σοφῶς δὲ ταύτην ἡ φύσις βροτῶν θέλει. θάλλει δὲ σῶμα φροντίδας παρατρέχαν. 
Ἠχοι θαλάσσης, ἀνδρὸς ἄφρονος λόγοι ᾿ Οὐδεὶς χόρος πέφυχε σωφρόνως ἔχειν : 

90 Βρίθοντες ἀχτὰς, οὗ πιαίνουσι χλόας. Καὶ γὰρ τὸ πῦρ εἴωθε ταῖς ὕλαις θέειν. 

Πείθουσι δῶρα χαὶ σοφοὺς παραθλέπειν 105 Οἶνος πάθους ἔγερσις ἐχλελοιπότος " 

Ἡροτοῖς δὲ θήρα χρυσὸς, ὡς πτηνοῖς πἀγη. Ὕλη γὰρ εἱσρέουσα ῥώννυσι φλόγα. 

Γ{ρας λύπαι τίχτουσι χαὶ πρὸ τῶν χρόνων” Φεύγουσιν ὀργὰς οἱ δίχας δεδοιχότες » 
“Α γὰρ τρόπος χαθεῖλεν, οὐ στήσει χρόνος. θυμὸν γὰρ ἑξάπτουσι πολλάκις δίχαι. 

95 Π)οῦτος τάχιστος τῶν χαχῶν ὑπηρέτης ' Δεινὸν πόνοις χάµνοντι προσθεῖναι πόνους. 

Καὶ γὰρ πρόχειρον εἷς χαχουργίαν κράτος. 1140 Αλλ' οὖν πόνους ἕπανσε πολλάχις πόνος. 
Οὐχ ἔστιν οὐδὲν χτῆμα βέλτιον φίλου ' "λλλοι μὲν ἄλλων τοὺς πόνους δεδοιχότες, 

Πονηρὺν ἄνδρα µηδέπου χτήσῃ φίλον. Άλλοις ὁρῶνται χινδυνεύοντες πόνοις. 
Τάξις τιµάσθω, χαὶ προηγείσθω χράτους ' Δόξης ἀεὶ φρόντιζε τῆς αἰωνίου " 

Ει υἱ αεεθαὶι, Ι]οο οδάῑε Ἰηδίας ἱαρίάΐν. 
Νυι γι αργὶθ αηὶἰαίο Ρροίίογος δυη! : 

Βαρίθηίος Ώδηο ΠΑΤΙΓΑ πιογία]ίυπη ομρίίο 
πΊέυφ πιατῖδ, τιγὶ θίυ1ἱ θυηΐέ Φ6ΓΠΙΟΠΘΕ : 

90 Ῥτεπιυπί Εεοτᾶα, πο Ρρἰπρυία τεάάυηί ργαια. 
Μυπεγα εΠῆοῖυρι, υἱ δαριειιίος Ἠαἱοἱπεπιυς : 

Ηοπι]ηίθυς αυΓυπ οϱί Ἰαφυδίφ, αἱ ατίῦις ρθάἱςλ. 
Φοποθοιιίθπι πιῶΓΟΓΘΦ ραγίυηί, δἰἶθπ απίθ (6πιρυς; 

Ομ επίπῃ πιοςθϱ Ργοβίτανθζυηί, πο γοβιμοἰ ἱεπρυς. 
9ὅ (επβυς εεἰογείιρας θ8ὲ πιβ]οσιιπι Ἠλρἰςίος; 

Ειεηίπι Ργοπιριὰ οδί α Παρίή πι ροϊοηί]α. 
59Κ- Νοη ερί υ]ἱα ροβδθδδίο Ργωφίαπι]ος απἱσο: 
ο. Ἰοµπίπεπη ΠΙπηυθίη ἠαῦ0ςὰ9 απηἰοη). 

τὰο εοἰαίων οἱ ργοροπαίας τουοτὶ : 
100 Βοῦιγ παπ19 {ρ9θ ε5ί οἱ γοῦοτῖδ 66πιρος ουιςίος, 

Μεπε ρο]]εἰία, [ἱηθὰ θρὲ οογεοάθης 0584” 
]ξεί οοΓρις οωγας εὔωρίεηδ. 

αἰἰείαδ ηιι]ία εοπάυοιί αά (επιρογαπίἶαπῃ ; 
Ειοηίπη ἱρηίς βοἱοί αἀ ]ρηα «ΓΓέΓ6. 

105 Ῥίηυπι ἠυἱάίπεσι οχοἰαί Ἱαπριθηίοπι» 
Μαιοσία ουίπι θυυ]οσία (πως νἶτου θἀάῑε. 
Ευμίωί Ίγὰς αἰ Είθε πιθηὲ: 

Ίγαπι ομἱ1 αςοθηάυη! δορἱα 1ο. 
Όυτυῃ θ5ί αμοτίῦυφ νεχαίο Ιάῦ00Γθ8 4ἀάειθ 

110 γεγυπιίαπιθη Ιαῦογςς 565ρο θε αγίὲ ἰαῦος. 
δυηί ουἱ οἱἱογυπῃ |4ὐογος ἐἰπιθηί: ο 

ΑΙΙἱ6 (8ιμεΗ νἱἀεηιυσ Ια0οσίθας ροτἰοιἰοθο οοιιή]οἰαὴ 
Ρειρειιᾶηι ειπρἰἰεγῃ ος] οαγαπι Ἠαύς » | 

86 Ὡς πρόσεισιν. Ουπιυε[. ὥσπερ ἑστίν... ὡς δὲ. Ἅκαιστος ἐν χαχοῖς ὑπηρὲ ης. τ 
δὺ Σοφῶς. [,ειιν. .. ΝΜοχ βροτῶν. Ιία Ηερς. 96 Μηδέπου οχἰρῖῖ πιδίγυ]Ώ. ΕΙ. μηδέ ποτε. 

ἆυο, Ἰειν. οἱ (οπιυς[. Εάῑι. ἀεί. 99 Τάξις. Βερ. 1271, πρᾶξις. ο. 
90 Χ.]όας. δὶο Π)99. Μαἱ6 οὐ]. χρόας. 405 Οὐδεὶς χόρος. ἰὰ εδ, εαἰίείας Ηδίάίπεπι 6 
9{ Πείθουσι. ΑΙ]υάῑί αά Ίο νετὺα Εοοἰ. χα, οἱ, οἰίαι. ' 

Κεπία εἰ ὃοπα ετεσεαπί οεμ{ω5 )αάἱονηι. 106 Ῥώνγνυσι. 8εµ. 1311, ῥωννύει. 
9ὔ Π«οῦτος τάχιστος. [ιοίν. ο0ἀ. πλοῦιος χά- 110 Πόνους. Βερ. 43211, πόνον. 

ΜΕΤΗΙ(Α ΥΕΒΟΙΟ. 

Όι γε] ρρα, Ιαβίυγ νε]υί ἱαρίφ. Β Ναπι τοὺς 1ρ86 εδί, τουοςί οἰδίοῦ 41οφιο, 
Παυά αμἱιαίθ σοι οοί Φαᾳεῖς υείος : Τΐποα ἑδὲ, ιηδύ]]α6 019 οοφέ, Πλέης ἀμχία: 

Ναίιγὰ ᾗάγο ΦΕΠΙΡοΓ ιο γαἰάο οχροίῖ. Οωτας οὰοθς φιιοά Γηβίς, οογρας γἰρει. 
απἀ 66ΓΙΠΟ εἰ μ]ιὶ ἀἱδραγ οδί ΠΙΑΓί6 60ΠΟ : Οµ5ἱΗΠ1 6956 πεδοῖί οΌγυµήπῃ οοτρΏς εἰνίφ. 

Πἱρᾶς αἀἱιηρίδί, ργαῖα θεά ηἰαί! {άνας. Δά ἤρηα πεπιρο ΠαππΙ ουεγίί [εγν]ήἉ. 
οἱ πιεηἰθ εθεαί ργαά!ίο ΠΠ οµα τ΄ γππαπι /αοερίεθ θχο]ίαί Πρίάίηες : 

Οιιοά γείο ανίθις οδὲ, ΠΠ ος πιοτα]ίδι». Όι Παπιπια Πρηίς γοῦυν αἀπιοιίς οαρί!. 
ΏιθηΏι ΔΠίθ ΜΙΦΓΟΓ οίΒος ρᾳταν/ς 60η65 : εί Ράγοζεπὶ φιιθῖ ΙΠΟΥΘΝί , ἶγας [υραη:: 

Ναπη δίταία {επιρυς πιυΓίριι5 ποη θΓἰροῖ. Πιο [αΓογθπι 888Ρ6Θ Πᾶπῃ βἱραυμί ΡΓΑΥΕΙΙ. 
(6πβυ8 πιηἰςίος ο8ί πα]ί5 οὐ]εστίις : 1. 40οτο (68βἱ6 ΦΑΓΟΙΠΔΠΙ 68ἱ ϱίὰνο αὐάοτο : 

Ναπι ῥτοιηρία Γ6β ορἰ 4 δορἱι8 ροἰεπιῖα. [4005 14)οΓ6Π1 8ἱερθ «οπιργθββ!ί (αππευ. 
ΝΙΙ υπᾳί8 απιῖοο οοµ/[ογομάυπι ἀυνχοτῖς : ΑΙίιοιέη5 ποστεί αἱ Ι8ῤογεθ αηχίος, 

Αι πυπᾳυθίῃ Διηΐέυσι ]υπχοσίς πιαίυπι ΗΝ]. ΛΙΙ]8 ραΐοτο ουΓηίεαγ ροτἰοιἶδ. 
Οτι] εοἰαίις, τοῦοςί οἱ δἰἰ Ργο ἀμςο: Οωγᾷ ρ6γεηηο φἰί άθουθ δορος ηυὶ: 
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Ἡ γὰρ παροῦσα φΦεύδστα: καθηµέραν. 

115 Οὐδεὶς μετ) ὀργῆς ἀσφαλῶς βουλεύεται» 
Τὰ γὰρ μετ ὀργῆς οὐδέπω βουλὴν ἔχει. 

Δεινὸν δράκοντες, χαὶ χαχοῦργον ἀαπίδες ' 
Διπλή γυναιχὸς δεινότης ἐν θηρίοις. 

Πείθουσι γυμνά τοὺς ὁρῶντας ὁστέα, 

190 Ὡς οὐδὲν ἡμῖν προσφυὲς τῶν ἑνθάδε. 
Ε/ λοξὰ μὴ βαΐνουσι χαρχίνων Υόνοι, 

Π.ῖραν λάθωσι μητρικῶν βαδισµάτων. 
Δώσεις προδήλως ἐχθιάνων τὴν φύσιν, 

Καλοὺς μαθητὰς ἐχ χαχῶν διδασκάλων. 

130 Κόσμει σεαυτὸν τοῖς χαλοῖς τεχµηρίοις. 
Καὶ μὴ πένητος ὀρφανοῦ καταφρόνει, 

Νάπη ργῶβθηβ [ΑΙ]ἱέ φυοιίάἰθ. 
145 Νοεπιο ἱταίυμβ β6οιΓγο ἀρίίροταί ; 

5ΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΚΜΛΑΤΑ ΝΟΒΛΙΑ. 

λ θεοῦ διδόντος, οὐδὲν ἰσχύει φθόνος, 

910 

Καὶ μὴ διδόντος, οὐδὲν ἰσχύει χόπος. 
Έΐχτεις, ἔχιδνα ' μὴ φοδοῦ τὰς ὠδίνας » 

150 Έχεις λαδοῦσα μητρικοῦ πεῖραν τόχουν 
Οὐδεὶς ἀριστεὺς ἐχ προδήλου δειλίας ' 

Νίχαι γὰρ εἱσπράττουσι τὰς εὑφημίας. 

Ἁνδρ ὑπνώδης, εὐρέτης ὀνειράτων" 

Νύστης γὰρ ὕπνος φασµάτων, οὗ πραγμάτων. 

15ὺ Εἴωθε πείθειν μὴ θέλοντας ἡ βία, 

”ΛΥχει γὰρ αὕτη χαὶ γίγαντας πολλάχις. 

Δήμου σφαλέντος, πᾶς ἀγύρττς ἄρχεται ' 
Δῆμος δὲ πάντη τῶν χαλῶν ἁταξία. 

Ἔργον πάρεργον οὐδαμῶς ἔργον λέγω" 

Ου δηἱπι ΟΙ) ἴτα ροταέαξ, οομΒ/]0 οαγοηῖ. 
Ηουγειμάϊ ἀγασθπθδ, εἰ εαράοία. αφρἰάεο : 

Βιρ]ίοεπι πια]ίες Ἰαῦθί πια]ταπι μήηδᾳμὸ /6γο. 
σιαήεμί πυφα δροςἰαΠίΘΒ 0884, 

120 ΝΙΠΙΙ πορἰς ργορεῖυπι 6856 ἱη Ἰ8ο νίία. 
Απ οῬ]ίφυθ που ργαἱαμέίγ οβηΟΓΟΓΙΠΙ [οἱ1ν., 

Εχρετἰπιθηίυπι «4Ρ6Γ6 Ιοδί πιαἰογηἰς οχ ἱπορβδίριφ, 
αὐἱ8 ρτοευ! ἀπδίο, οἱ νίπ ἁἰευ]οτῖς µαίυτο, 

Βοηο» ἀἰδαίρυ]ος ετ πια[]ς πιδρἰςιτῖ8. 
135 Εχοτπα ἰοἱρθυπι ργφοἱανὶς ἀούθιβ, 

Νοε ραι! 
Όευ ἁαπίο, Πἰἰ]! Ρροιθεί Ινος ; 

Ει6ο που ἁαηίο, Πἰ]!! ροιεςί 10ο}. 

Γ6ΠΙ ΟΓΡΙΙΔΗ ΓΙ οΟΠίΘΠΙΗΘ. 

Ραγΐς , γ]ρογᾶ; ΠΟΠ {Εἶπῃθ ραγίιι6 Ι400γ68 
190 Βυπιρίυπι μα0ος πιαίορηὶ οσρθηπιεπίυπη ραγίμ9, 
Νεπιο 

Υ]οιοσί οηίπι οχἰρυπί ἰαιιάφέίοπθθ. 
ιοα Ιαυάς Ποτθι, αυὶ αροσίο ἵρηανυς οδί 

-.97 Υἱγ βοπιποἱθηίυς ἱπγεπίος εδί φοπηπίογι!η : 
ΒΟΙΗΠ 6 οΡΏΊηι βἱπιιι]άσγα γετυπι οχἡ]υοί, ΠΟΠ Γ6Β 1ρ648. 

15δ Βοἱοἰ Ρογνυδάθτο οίίαπι ποἰθιίθς γ]ο]θηίία : 
6ορίέ παπι {ρθᾶ ϱαρίι5 ρἱβαηίοβ. 

υριίο ἀεοθρίο, αἰνίβ οἰγομίαίος ἀοπιπαέας: 
να 5 αιίοίη οπ]ΠΙΠΟ θ8ἱἰ Ώομογιπι οοη[μβο. 

Ρις ρυφροβίθζυΠη, μυ[δίθμΙβ ορι6 γοςο : 

191 Μὴ βαΐνουσι, οἱο. Ἱία Πομ. ουἆ Εάῑξ., προσ- 
θαΐνουσι. Ὑἱκ Βεγὶ ροίεδίι, ἰπφυίί Βίας, υἱ ἡἱ φιή- 
ὑ.5 πια! γἱίι πιαριςιγὶ οοπιἰπογυηί, πος {ραί 4ιο- 
46 πια! οἱ ἠαρίιιοθὶ οχβἰίαηί: υηάς ἡυά: πια[ἰ 
εοτοἰ, πια([νὴι ουμπι. 

1309 Τίκτεις, θἱο. Ὀο]ιο]. : Τίχτει ἔχιδνα μὴ φο- 
θοῦσα τὰς ὠδῖνας. δάχια ΒΙΜ1υιη Πὶς τουυῖς ορευάἰί 
ὤτεκοξίΗβ ΠΟΠ 6586 αιισά αιἰδφυδί αωδγαίς, δἱ 
εὐάόπι πιοάο αἲ] οπι ἱρ860 ἀβαΠΙῖ, 4ο ἱ ουπι 
αἱ ρτὶιι ομίί : υἱ οἱ φυἱ οοάοπι ουρρἱἰοίο, 4υο 
[106 α[ήῄοεγο φο]θὺαί, Ρορίθᾶ οχογιοἰείµΓ. 

16] Δήμου σφα.έντος. Βερ. 13271, δήμων σφα- 

λέντω»ν. ΒΙΗμς νο] ἄρχεται, ἱπείρίε, θί ο σι πυ]ίυς 
δι 6εδα9, ρυίαὶ Ἱερεπάιπι [ΟΓί4989 ἔρχεται. 
ΠηΙ η]! παπά υπη :; ἄρχεται ἱάρπι αἱρηΐβοαί ας ἠγεῖ» 
ται, αυοά Ηοπιογίουιη θε, ἱμαμ]έ Οοπιβοί., ΡοπδΠη - 
αυςο ορηµπι οῃοίί : δεἀµεία ψεῥε, φμἱοἷς οτε [αίο} 
Ῥγαεεί, φυἱνὶ πουυίο αμζυγΗσίοι αφυτραι. Ναίν 
δίίαιη ἀἰου]ί3ς Ίη νοτυῖς εοιυοπήθυς, αι πιή- 
(πι {οΓν6γο Βἰ]ίμπι. Δημος χαλῶν ἀταξία, Ρίεθε δο- 
ΠΟΤΗΠΙ εοπ[κείο, ΘΟΤΗΠΗ φεἰἱοεῖ, φίδι εγεά(α αεί 
γεεριδίίεα. Νθς ηθεςθΦ6 ΠΠΙΙ2Γ6 χαλῶν, Ιἐφοπάο κα- 
χὼν, υἱ ΒΙΙΗο ρἱαςθί. 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Που παπιφυο ργῶροπς φαο0θί (11118 ἀἱς. 
Οοης]{ίᾷ ΠΕΠΊοΟ γδυίᾶ οοπηπιοίις ορ: 

Οομδυ]ία πος δυμ1, ἰτα ο αὐ]υημίίας. 
εωνὶ ἀγαζοπες; ελ ουπί αερίὀςς : 

Εει (ἐπιίπαγιπι τί ἀυρίοεχ ἱπίος {6γ.5. 
Ώυπι εοπδρἰεβπιΙΓ 08684 πυάα ολγρίθυς, 

Ἡϊς 6556 ποδἰς ἀἰδείπιας οδγίπι ηἰα!/. 
ηευδοιιδ αιι οί «µγτυς |ιαυά «2ΠοΓο ολ1ΐ8, 

Ὀϊεεδηί Ραεοηί5 ἴδιυά εχ ἱποθοείυις. 
Ναίυτα οἱ νίπ οεηί]ὰἳ (υπ, ες πια]ίφ 

Βοπο8δ πιδρἰσἰγίς ἀῑφοίρυί]ος εργα ἀαὺἱν. 
Ουπα αἱάδιη {ο τες εχεεἰομήθυς. 

Οενος ἐβδπίες 10Ώ ἰδϱιρΏ 6ΡεΓΠε ἱηφοίεων. 

Β ὭἡὈομαπίο ΟΠείφιο , πἰ] πια]ας [νου ροίςεί : 
Νοη ἁαλπίιο Οεὶείο, αμ! 80ος ποβίοσ ροιεεί. 

Ρατίυς ἀοίογθθ πὸ ῥρανεσσαί γρετα: 
Ρατέυιη ραγεη((ς οχρεσίίαρ οἷς ους, 

Εετί µεπιο ραἱμιαπῃ, 4 "6η (ομιαί ἑαερίς πειως: 
Ναηι φοἱα Ἰαυά6ς εχὶρίἰ γἱοογία, 

Ὕὴν εοιηποἰεηίΗς δοἷα γερυρίί ουπηία : 
Ναπι θυπῃις ἐὰλυά ος, γίδα ες (4νεη ἀοςςί. 

γίο ρεγπιογεγο ἆωγὰ πο]οπίος βοἱοι, 
[ρείο εἰ αΠεγί Λαπι Πιαµας ϱἱραρι/ ος. 

Ειταρίε ρίεὺο, οἰτου]αίος πος οἱ 
Ρ]οῦς αἱ ΏοπβογύΠ! ῥτυγδυς δν «οµ/(ωρίο. 

ὐρις, η υο αἆ {επι μἰ! [αεί πο εει ορυε » 
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140 Τὸ γὰρ πάρεργον χαὶ καταφρονητέον. 
Ἡ πρὺς τὰ νεχρὶὰ τῶν χαμαιριφῶν µέλη 

Ἔάξις τιμᾶται τῶν χυνῶν Ἡθροισμένων. 

᾿Χρυσοῦ λαλοῦντος, πᾶς ἀπρακτείτω Ἰόγος, 

Πείθειν γὰρ οἵδε, χἂν πέφυχεν μὴ λέγειν. 
415 ἝἜξουσι χαὶ νῦν τὰ πρὸς εἰρήνην φέρειν, 

Οἱ πρὸς τὰ ῥευστὰ τοῦ βίου µεμηνότες. 

ΛΙ’. Γγωμο.-ογία τετράστιχος. 

Ἐπίγραμμα τῶν στ.χων. 

5. οΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΑΠΜΙΝΟΝ ΩΡΡΗ 1. ΤΗΕΟΙΟΕΙΟΛ. 

Α Γρηλορίου πόνος εἰμὶ, τετραστιχ/η» δὲ «υ.ἰάτζω, 

903 

Γνώµμαις πγευματικαῖς μνημόσυνον σοφίις. 

Πρᾶξιν προτιµήσειας, Ἡ θεωρίαν ; 

"Οψις τελείων ἔργον , ἡ δὲ πλειόνων. 

”Αμϕω μέν εἶσι δεξιαί τε χαὶ φίλα) 

Σὺ δὲ πρὸς ἣν πέφυκας, Σχτείνου πλέον. 

ὦ "Ἠρετό µέ τις πρόθληµα τῶν ἑχ πνεύματο. 
Ἂν ἐχρυπωθῇῆς, εἶπον. ᾽Αλλὰ σωφρονῶ. 
ν ἐχρυπωθῆς. Νὸν δὲ δεῖ χαθαρσἰων, 
Μύρον δοχεῖον σαπρὸν οὗ πιστεύεται. 

Μήτ) ἀντίτεινε πᾶσι, μήθ᾽ ἔπου λόγοις, 

10 Αλλ' οἷς ἐπίστῃ, χαὶ ὅσον, καὶ πηνίκα. 

149 Οἱ οπίπι αἆ Γ6Πῃ ποη [αοἱυηί, δρογποπάα δπῖ. 
Δά ποτ μπιὶ ργο]δσίογυπι οαάαγετα 

1 αυάαίυς ογάο οβΠΙΠ οο0ΙἱθοίογυΠ. 
. Αιυγο Ἰοᾳάεπίθ, οππίς ἀθδίηδί οΓα8ἱ0 ». 
Ῥεερυαάθί ομπω αὔγυπι, αιαινῖς νοσθπι ηπ]ίαη οὐ κε. 

4435 ΙΤ ἱοορῖίι δίαπω 16 παπο ρᾳαοἵς οοπιπιοάο [γῖ, 
Οἱ οάμεοεαπι λυ]υς γἱί Ῥοπογυπα ἑηδαπα ομρίά[ίαιο ΠαρίαΠΕ. 

ΧΧΧΙΠ. Τειγαε(ἰεια οεπἰοπίίᾳ". 

ΕρΙβΓαΙΩΠΙ {Ώ Φοᾳυθηίθβ γουςυ9. 

6κεφοτῖἰ {αθου εωπε, (εἰγακίἰεπαπι με Πιε([ιοάνηι εΤΥΌΟ.. 

Βεπ(επι{1ς ρε ἰιπα[ἶθμε, ΠΙΟΠΙΗΜΕΠΙΗΠΕ σαμίεπιίᾳ.. 

ςΛοβοπεπι ΡΓΦρΟΠᾶ6, 4η οοπίοπιρ]αξίομθη! ὁ 
(ομιεπιρἰαίἰο μεε[δοίοζΠι 68ὲ, 4ο1ἱ0 ΠιυΙίΟΓΙΗΗ. 
Απιῖνο αυἱάθιν θυηί ἰαυάαθί]οϱ οἱ απιἱοιο 
Τυ νεγο αἆ ᾳυθη δρίι5 68, 84 Ὠδπο ρουίαφ απίπιαπ) αρρεἰἰο.. 

ὃ (ιδβοπειη ριοροβυῖἰ παἰηί αἰάδπι ος αρἰγυα]υνς :. 
δἱ θχρυγροτίθ, ΓδδροιΗΙΙ. 96ά οαβΏἰαίείη εοἱο. 
δἱ ὀχρυγροΓία: ηυπο ορι6 δδέ οχρυτραιἰοπίδις. 
Ὀπριιοηέίπη βογἡλάο ναδουίο ποπ οοπιπιἑἱειΓ. 

Νεο οὐβθίςδίθ, πες οδάο οιηπὶ θδγπιοηὶ » 
16 86ά αιἱοπὶ ρεγδρουίυπΏ Ἀ4ὺεθ, οἱ αααπίαπι, οἱ 4υοιλοάυ οχρουἰὰ. 

ΛΙΝ ΒΙΙΙ. 69, Ρας. 1ού. 

140 Τὸ γὰρ πάρεργο», δὶς Πορ. 1277. Εάῑἰ. τῶν 
γὰρ παρέργων. 

449 Τῶν κυνῶν ἠθροισμένων. Ἠὶς Ὡεοί Βἰ]Ιας, 
εἰ ουἱάἀ οἱὶ νεἰἰὶ ὠτεροΓίι8 66 ΠΟΠ ἱπίθ][ίβοτο {8- 
ιδίας γἱγ ἀοείιφ. Ο18άο οαυἱάθιπ ου (οπιροβκὶο 
έαπέε εο[[εοῖος ἱπνίάβπῃ ροεη 1η ἑυγῦδ αἱροίί- 
σ458, αἱ ἱη οὐ]δοίος ἱτεαυηὶ, οοθᾳυ6 ορρεπυηί. 
ΡιΦίεγθα Πποίµπῃ ο8ἱ 03Ἠ66 οἰγοᾷ οβάατεγα οοἱἱεοίοῬ 
υΓ6/Ππ6εΠΙ 66ΓΝ4Γ6. 

415 Πᾶς ἀπρακτείτω .Ἰόγος. Ιια Ἡορ. 12771. [ωευν. 
ἀπραχτεῖται. Εἰι. ἅπας ἄπρακτος, οἵο. 

4ῦ Ἔξουσι, οἱο. Ὀοτϊροτίθ γὶάοἰἰοοι ἰοαυἱέως 
σεροείυβ. | 

147 Στρωμνὴν, χλινην, δάχρυα, θάνατον, χρίσιν, 
Λοῦς, αλ αι π πλ τρως. 
ίγαίκπι, ομθί[ε, {αοτήπιας, πιοτίεπι, κάίοίκηε, 

ο ζαῦα, [γγίφα, αΗ[ία, ργοδρίοε, εἶπιο. 
Ηἱ6 ἀμοῦιβ γεγδίνις ἰθνιήηαίυς η εοά. 1377. 

ΧΧΧΙΠ. Τιτ. Τοῦ αὐτοῦ }}ωμο.ογία, εἰο. δίς 
εἰϊαιη (οἱδ]. τοῦ αὐτοῦ τετράστιχα, εἰ ε γαρίοπε ἐπι- 
χραφὴ τοῦ αὐτοῦ εἰς ταῦτα, ειιᾶ οιηπία γυυγίεἰς δυηί 
ΡΙείᾶ. {1 Περ. τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου 
ἀρχιεπισχόπου Κωνσταντινουπόλεως, του θεολόγον, 
γνώμαι τετράστιχοι. | | 

1 Πρᾶξυ.... ἢ θεωρίαν. Ιὰ οδί εαπθθἰίεαπι υἴίαπε 
εἰ ετεπιεἰἰζαι, μὲ Νὶοοίαμς ἀϊβοομιας οχρυμµίέ, πρα- 
χτιχὴν, τὴν ἓν χοινοθίῳ διαγωγἠν, εί θεωρητιχκὴν, τὴν 
ἐν ἠσοχίᾷ χαὶ χαθ᾽ ἑαυτόν. 

ὃ Των ἐκ. ΛΙ. τῶν τοῦ. 
ϐ Ἡν ἐχρυπωθῇς. δο]λεθί ἡιχία (γορογίαπι γἱία 

υρίίας θοἱομέίαιὴ ἆθὺοι αμίείτο. Μοχ σωφρονῶ. (οἱ, 
66., ΑΙιῦρ., (4359. σωφρονεῖς. Πεᾳ. {31 σωφρονῇς. 
ἔ Μύρον δοχεῖογ. ὃς Ηογαί. θἰπεέΤΗΠΙ εδί πἱεὶ 

ὕαε, (μοάεμπημό ἐπ[απαὶς, αεθδοῖ. (Ερὶδί. |. τι, Υ. 
54.) Ἑι Οεἱδέι5 {ρου (ΜΑἱ{{ι. αχ) υοίαέ το γην 
μονη ἰλ γείογες μες παἰιαέαγ. [εροηάσιη [οτίε 
δοχείῳ σαπρῷ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Νάπα ἀθερίοβηάυπα, ααἰάφαἱά αἆ τοπ Πο [αοῖϊ. 
Ερί Ιαυάε ἁἱρπις οτάο 4ὐ6ΠΙ 63Π65 ἱεποηί, 

Διὶ µηοπιὺγα οµΊΏ 5ο οοἱἱριηί ]ασοηίίμηι. 
Αιιγο ἸοᾳεΠί6, 66ΓΠ1Ο μἰἰ Ργουβυ5 Ροίοςί : 

[ου παιπφΙθ πιθµίθς ρογιηονοί, πΝέιη [σοι 
1 λορΏΙ!{ 115 Ρρασςο ηπο ἀι]οί (τ, 

Ομἱ βυσα νἱίσ ροτύ]ίο πἰπιὶς απαλίυηῇ. 

ΧΧΧΙΗΙ. ΤΕΤΑΑΛΝΤΙΟΗΕ δΕΝΤΕΝΤΙΕΕ, 
(Β1[[ο ἱπιεγργειο.) 

Οιιῶ ργα/[οτεηάα ο8ί, αοἰ]0ο 4η (]οοτία ὃ 
Πες οδἱ ου] ππθη!8, ἰ]α Ρ)ΗΓΗ1. 
Απ ἰ8µ16Π δυηί Ἰαμό(υιις ἀ]ρηϊδδίπις,. 
Λι ϱΙΙ4ΠΙ αριίΟΓΘ6Η {6 γἰά6Β, Ἠαης αΓΓἱρ9. 

Ουἱάαπι οχρἰὶοαγὶ αυἱά δἱὐἱ φυςδίνογαί 
ορ] ἡππ]οΓῖ5. Ῥωγυς, ἱμαυθπ, δἱς Ρ)]5. 
ΑΙ πεπίο οοηδίο. ῥογά!μις γεγι!Ώ 908168. 
Ὀπρυευίμιη οἰθηίῖ γαβου]ο ποη ορεά(υ). 

Νευ οθεἆθ «υπείίς, πθς γεδὶςἰο γοσῖνις. 
Εας πΠίθ ΠΟΒΟᾷ5 : Μπο πιο σηι οἱ (6ΠιβΗς (οΏϱ. 
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θεοῦ δὲ μᾶλλον ἐξέχου , ἣἤ προστάτει. 
Λόγῳ παλα[ει πᾶς λόγος, βίῳ δὲ τίς; 

ἛἩ μὴ διδάσχειν, ἢ διδάσχειν τῷ τρόπῳ. 

Μὴ τῇ μὲν ἔλκειν, τῇ δ᾽ ἁπωθεῖσθαι χεροῖν. 
1 Ἡττον δεῄσῃη τοῦ λέγειν, πράττων ἃ δεῖ 
Γραφεὺς διδάσχει τὸ πλέον τοῖς ἐἑχτύποις. 

Ὑμῖν λέγω μάλιστα τοῖς τοῦ βήματος, 
Ὀφθαλμὸν εἶναι μῇ σχότους πεπλησμένον , 
Μὴ χαὶ πρόεδροι τοῦ κακοῦ φαινώµεθα. 
90 Εἱ γὰρ τὸ φῶς τοιοῦτον., τὸ σχότος πόσον; 

ἼΑφωνον ἔργον χρεῖσσον ἀπράκτου λήγουν. 

Ἐίου μὲν οὐδεὶς πῳποθ) ὑψώθη δίχα " 
Λόγου δὲ πολλοὶ τοῦ χαλῶς Φοφουμένου. 

ΦΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΔΙΗΑ. 960 

Α Οὑ γὰρ λαλούντων, εὖ βιούντων δ᾽ ἢ χάρις. 
2) ΑὔΏρον θεῷ χἀλλιστόν ἐστιν ὁ τρόπος. 

Κῑν πἀντ ἑνέγχῃς , οὐδὲν οἵσεις ἄξιον. 

Ὁ καὶ πένης δίδωσι , τοῦτο πρόσφερξ. 
Μίσθωμα πόρνης ἆἁγνὸς οὐ µερίζεται. 

Μηδέν ποτ) εὖξῃ. μηδὲ τῶν μιχρῶν, θεῷ. 

50 Θεοῦ γάρ ἐστι, πρὶν λαθεῖν. Τί οὖν λέγω; 
Κλέπτεις τὰ σανυτοῦ μὴ διδούς. Καινοῦ χρέους ἰ 

Ἀνανίας σε πειθέτω, Σἀπφειρά τα. 

Πανῄήγυριν νόμιζε τόνδε τὸν βίον. 

Ἐν πραγματεύσῃ, Χέρδος. ᾽Αντάλλαγμα γὰρ 
ὖν Μικρῶν τὰ µείζω, χαὶ ῥέοντ' ἀῑδίων. 

Ἡν δ' αὖ παρέλθη, χαιρὸν ἄλλον οὐχ ἔχεις. 

Εκ Ώεο ροιῖας ρεπάφις, αυθπι ευπι ἀο[οπάᾳς. 
Θ6ΓΠΙΟΠΙ Δἀνογβαίιιγ ΟΙΠΩΙΦ 86ΡΙΠΟ, αἲ νἱίορ αιιῖφ) 
599-599 Τε ποη ἆοςθ, νοὶ ἀοςς πιοΓί)ι. 

Νο αἰίογα ΓΓ4ἱΔ8, αἰίθγα τεροί]ας Π]αηι. 
46 Μϊπιις ορις ορίἰ νογδί», ϱἱ [εορτῖςδ αιιὸ ἀθοαί : 
Ριείος ἱππαρίπῖρας Ρ]υγίπιαπι ἀοςθί. 

Τουὶς ἀῑου πιαχίηιθ, φιῖ ργαςἰἀοιῖς, 
Νοη οἰεῖς οεα]µς ΊεποΏγασιιΏΙ Ρ]θη18, 
Νο οεἵδιῃ νῖ ργρἰάρς γἱάεαπιι. 
20 οἱ απἰπ] ἰα]ἱ8 Ίασχ, φιιαίο5 εειηί ιοπουτοἳ 

ΟΡρι5 Μπο γεγυο ργῶδίαῖ τοτυο σἶπο οΡροίο, 
Νοπιο ΙΠ4 ΗΔΗ δἱηο γἱία α]ῆυς θυ)ἱαἱ8 οεἱ, 
Μι]ιὶ ϱἱπο 66ΓΠΙΟΠΟ ἀἱδοτίο » 
Νου οπἰπι Ἰοᾳιεηίίυπι, 56ἆ Ώεηο νινοηίῖταπι εβί ρταί]α. 

2ὺ Ὀοπιαπι Όεο οριἰπιη διμέ ΠΙΟΓΕΡ. 
Ειἰαπις! οηπία οὔθγας, αμ ὴἰ ἁἱδμαπι οὔεγος. 
Οιοἆ οί ρ8µρος, Ίου ἔὰ οΠυΓ 
Μογοθάθπι πιογαἰτῖοἶδ δ4ΠΕΙΙΙ5 ποη αοεὶρῖ:. 
ΝΙ! ή(ὐΔιῃ Όθο, ηο Ρα Υπ αμίάείιη γονοΠ8. 

ὦ0 Ὀοδὶ εηίτη αςί, απίε(αηὶ αοοἱρίαἰ. Ου1ά ἱρίιν ἀἱσυ ὃ 
Ἐραγῖα, αυ ἔυα θέ, δἱ πο γοάἆσς, Ο µονινὶ ἀλλ ἶ 
4 0! γδυβάθαπἰ Ληοηϊας οἱ ΡαβΡΙΙΓΑ. 

Νυπιίηᾶς 6656 Ίάπο γἰίαιη οτί. 
οἱ Πομοιἰαξιις ΓαθΡἱ8, ιογυὴ [αοἱθβ. Οοπππιι{θη τις 1110) 
55 Μαΐογα ραγνἰβ, οἱ Πιθηίία Ὠιθυπίς. 
οἱ αμἱθιη πυπάῖπα ργφιογίθεἰμέ, αἰίμά (οπιρις ποη Ἰαύςφ. 

11 Μᾶ.1ον. Ώαο Βομὶὶ πλεῖον. Όεο πιαφὶε οὐ εό- 
ολέμπι ὑπρεμάε, φμαπι ραιγοεϊπίμπα. Ηίο (σαμἱγεγ 
1ηΦ/ἱοἰ ἱορογὸ Ρτο ἐξέχου, ἑνέχου, αλῶτο. ἔο Ιουί 
(γαροΓ1118 ΠΟΝ {μιργοῦβε 608 φυι γορίοπίς Ο)γὶςεῖα- 
ἩΦ Φυοἱ ΓΙ αἀγθγβιις Ἱατθίῖοος δίζοπθ (πρό διῃ 
αα5εορογυηέ; 56 608 ἰαηίμπι αἀιποποί υἱ ΠΟΠ ἔηι 
ογιάἰμοπθ θυα ἀἱδρυίαπάίφμε μυ 111 αίο αἰφυθ αογῖ- 
Πδηία ΠΙέΑΠΙΗΡ, απ οχ Βεο, ἱρείασαιο ορε Ρεη- 
ἀθαμί. ΒΙ11108. 

42 Λό]γῳ, οἱο. Ἱία ΦΗρΓὰ Ο6ΔΡΙΗ. ΣΧ, Υ6Γ8. 911. Μος 
βίῳ δὲ τίς; ἰά ερὶ φμίε οἱ ργαεἰατῶ αἀνεγσείμη ῇ 

16 Τοῖς ἐχτύποις. Νἰεείᾶ8, τοῖς ὑποδείγμασι τῶν 
ἀρχετύπων, Ρίμε Ρἰπφεπάο οιαπι ἰοφμέιάο ῥρὶείογ 
οεεἰ. 
90 Τοιοῦτον. Ο9οἱδί. τοσοῦτον. ία ΑΠ. νι, 20. 

36 Μίσθωμα πόρνης. ἴοο θα, Όειε ΠΙΝΗΜΕ αὐ 
πιρμτγο εἰ εεἰεγαἰο αΠῖμιο βγοβρίεεεε αὐεγεαίκ;, υἱ 
οἱ ρδαἱπι. Σια, 16, που ραἱίας αϐ Ἰοιμίης ἠπίφιιο 
Ι11468 9045 ρωράἰσατὶ. Αμα αμίθπὸ ἶνωο Ιο50 ὤ568- 
ζοεΐ9 αἱ ἐλαά Ὠδυίεν, σσ), 18, Λο ο[[εγες πιεγ- 
οεάεπι ργοε[ἰθμ{ἱ, πεε ργδ(ἶμπι εαπἰς νι 4οΙΠπο Ὀοπικὶ 
ἰμῖ, εἴς. 

329 Μηδέν ποτ εὔξῃ. Νοππ]μ]! οὔδουγα Ίο 868η- 
(οπιία. δἱο θχροπἱ οἱ ἰπιοἰρἰ ροϊοςι : ηλ] αβηυθΠι 
γοιἱηπεηάυ!Ώ, Π6 ῥράγνυπι φμἱάδπι, αιιοὰ ἢ6ο νονοτὶ- 
μν1β8. ΝΙΜΙ Ώο6υ νονοπάμῃη, θιιοι) ΠΟΗ ΗΗΗΠΙΑΔ βό6 
γοάἁδίυ», υἱροίο οἱ ομιπία δυί, δη] αμίο νουπ). 
Ηαπο ε566 πιεηίδη, ργοροδίίωη Αμανίο οἱ θαρρΏίοε 
οχοπρ]μη ἀθηιοηθίγαι. 

ὦ0 Θκοῦ Αιμὺγ, αὐτοῦ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Νεο ἴαπι (μοςῖ, 414Π1 φοαἱ ουγα Όρη. 
Λάτοιδα γογὺῖ5δ γοτρα ευπί : νἱέ μἰΠ!]. 

Ὑοὶ πο ἀοεοίο, να] ἀοορίο πιοντίυυς : 
Πία (γα]ας πιθ πο πλ, Ροἱ/ᾶ8 αἱ Ίο, 
Ενίὶ Ιοηαδιάυπα, δἱ Ρτοῦςθ γίναν, Ππίπις : 
ΘΙΠΙΟΠΘ ΠΟΠ {ΔΠ0, Φ11ΔΙΗ ΠιΔπυ Ρὶοίος ἀοορί. 

(Δνοίθ, ᾳµᾳ50, ιαχίπιο Υ08, Ρτᾶςυ]ες 
Νο Ιάπ]6ῦ οπινμῖ ΡΓΟΙΦΙΡ οτΌυπι Ἰαπιίηθ, 
γι]αιιο ἑαηίπι, ποη Ροηἱ, δ118ἱ8 ἀϊσθβ. 
οἱ {αΐο Ίάή)6Π, «11.115 οδὲ ἰαπάδηι ΠίρΓος 7 

Ἱη[δοία γετὺα πυία νγἱηοῖί αοἰίο. 
Νυπιο αΏσαυο γἰία Ιηβση8 πηΙαΙη υὶγ [ηἱἱ, 
Αἱ 3υφηιθ γουδῖν ρἱγηὶ πιωἰοσηί{νης, 

Ὦ Ναπιᾳυθ οδί αροπιῖς, ΠΟΠ Ἰοᾳαεηίΐς ᾳγα(ἶα. 
γγιμία πυυπῃ ργαί]μφ ἆοηυυπι Ώοο. 

Οω]άνίς []οεί 465, Πῖἱ (48η ἀΐρπασι {εγο65. 
Ηου οΠευ 6/Ρο9, αὐοά αυεαί ρ8µῤος ἆ4γ6. 
Μογοίγὶοῖς ἀογγοῖ ρυγι!ς ἴ]ο ργαπίυπι. 

ΝΗ ρο/1οθυε, Βἰί Ιοθί ρατνυπι,Ώεο 
Ναπι πιιπυς 9Πίθ 4η Ὀθί οδί, 4ὐαίη δυππρροεῖέ, 
Εως 65 ἴσαογυῃῃ, (ο ἀερία βεηυδ πονιπη ] 
Νίςί 499. Ώουθηί Ίου δαρρβίσα εἰ νῖς ρετβάυ. 

Πλῃο 6586 νἰδΠ πιηάιηα9 ογθἆφς γε]]πι. 
Νεοροιἰατὶ οἱ 96ἱ88, Ιαοζυπῃ (6Γ98, 
Οαόμσα πιυίθηΒ εοπηπηοάἰς ρογθηπὶῦμβ. 
Ροει (ειρις ἰδίμά, ΔΙίοσυι πο «πρροίθι. 
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Π]ολὺς μὲν ἔστιν ὁ προχείµενος δρόμος | 

Ἠλείων ὃ ὁ µισθός. Μὴ βλέπων τὸ πᾶν ἅμα, 

Τοῦ παντὸς ἑκστῇς. Καὶ πλέεις οὗ πᾶν ἅμα ' 

40 Καὶ τοῦτο πεῖρα πολλάκις τοῦ δυσμενοῦς. 

Μὴ σφόδρα θαῤῥεῖν, μηδ ἀπελπίψειν ἄγαν. 

Τὸ μὲν γὰρ ἐχλύει σε, τῷ δ' ἀνατρέπῃ. 

Ρὸ μὲν κατόρθου, τοῦ δ᾽ ἔχου ' τοῦδ' οὐ φθόνος. 

Οὐκ ὡς ὁδοῦ τὸ λεῖπον ἀχρειοῖ πόνον. 

1ῦ Μὴ θερμὸν ἅπτειν, ἐμμένειν δ' οἷς ἂν κρίνῃς' 

Κρεῖσσον προχόπτειν , Ἡ ει χόπτειν τοῦ χαλοῦ. 

Καὶ 1ὰρ χαχοὺς χαλοῦμεν, οὐχὶ τοὺς κάτω, 

Τοὺς δ', ἠνίχ ὑψωθῶσι, πίπτοντας μέγα. 

Σπινθὴρ ἀνάπτει χαὶ βραχὺς πολλὴν φλόγα, 

ς ΟΠΕΟΟΠΗ ΤΗΕΡΟΙ, ολΗΜΙΝΟΝ 1Η15ΕΠ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΩςΑ. 

Α 50 Καὶ σπἐρμ’ ἐχίδνης πολλάχις διώλεσε. 

Τοῦτ) οὖν ὁρῶν, ἔχκλινε καὶ μικρὸν βλάθος᾽ 
Μικρὸν μὲν ἔστιν, εἰς δὲ μεῖζον ἔρχεται. 

Ἐρεύνα σαντὸν πλεῖον, ἣ τὰ τῶν πέλας' 

Τὸ μὲν γὰρ αὐτὸς χερδανεῖς, τὸ δ᾽ οἱ πέλας., 

ϱῦ Κρείσσων λογισμὸς πράξεων, ἢ χρημάτων’ 

Τὰ μὲν γάρ ἐστι φθορᾶς, τὰ δὲ ἵσταται. 

Ὁ νοῦς ἀεί σοι καµνέτω τυπούµενος 

θέίοις νοήµασί τε χαὶ βίου λόγοις. 
Γλώσσης δὲ φείδου’ χαὶ γὰρ εὐκολωτέρα 

ϐϐ Βλάπτειν’ τὸ χέρδος δ᾽ ἤσσον εὖ χινουµένης 
Ὄψις συνἠρπασἑ µε, πλὴν ἀλλ’ ἐσχέθην᾽ 

Εἴδωλον οὐχ ἔστησα τῆς ἁμαρτίας. 

προς ααἱάοπα Ε1δῖ ργοροβίίας 66/55: 
ορ ΤΠΦ]ΟΓ εδί ΠΘΙΟΘΒ. (γθ 116 δἱπη] Μοίυπι Ἰπέυθης, 
Τοιυσ Απηϊιίας. Νεο επἰπῃ {οέαπι δἱηιι! πανίρας : 
40 Διαυε ἰά 6πρ6 οςί ἐεηία(ίο Ἱπίπιίς). 

Νο μἰπιίυπι οοη/άᾳ85, ᾳ6ο η]ιηίωπι ἆοφρετθοθ, 
Ιειιιά οπίπι {ο ἀοὺ]]ίέαί, α1ἱο θαὐυτοτίογ]α. 
Αιὶυά ἀυφο]νο, Ἱη αἰίθγιιπι {πουπιῦς : μα]. πιι]]α αἰί ἱην]ή]ᾳ, 
Νου οηἵπι αυοά γἱοο γο]φαυη ο5έ, ἱγπέμ γοάς]ἰ Ἰαὐογοπι. 

{5 Νο εαἱ]άῑιις αςθἰ[ία8; θοἀ Ρογςία ἵη 9 αυ ευἱ θἰαίυία δυηί 

Εἰδηίπι ΠΙΔΙΟ6 ΥΟΟΔΠΩΙΦ, Ώοῃ 608 αἱ ἑηίγα γορἱάθηέ, 
Ργαείλἰ ὃ Εικνὶ αυαπ Ώοπίἱ φυἱάᾳααπι ἀθίγα[ογο, 

εο6 ααἱ, ου) αἰέτς οοηβοειιάθγῖηε, ϱγαν]ίθς τυυηέ. 
γεαἱ ἰονίς θυἡε]α 1ησοηπίθΠη ΠΑΠΙΠΙΑΠΙ αοσοιιά!! : 

50 Εἰ νῖρογα 56ΙΠπ6η 9ῶρο Ππογίυπῃ 1π[οΓί. 
Ἡφο οµπ] τἰάθαθ, γα] Ράντα νυἰίθο ἰαῦοπι ἀργίέα : 
Ῥαγνα αυἱάειι ο8ί, 5εά «τοβδοθπάο Πί Πιβ]ΟΡ. 

δεγιίαγε Ροξίυ5 (δἱρδαπῃ φὐαπ Γε6 46η : 
Ἱ]μά δηἱ 00ἱ, ου αἰἰῖ ργοάςβῖ. 
ὕσ Ργιεριαί ἰπίτο Γ8ἱἱοηθΠΙ βοἴἰοπαΠῃ, υπ ΡοουηίαζΕΠ : 
Πα οηυἶπι οοιγυπρυρίς, 1] γεγΓο ΡοΓΠΙΦΠΡΠΙί. 

(ζοπίίπιυς 181 10ος δἷί, υἱ ΠιθηΦ (μα Ἰπ[ογποίυς 
Ὀἱνἰηίς οορἰἰαἠοπίθις εἰ βαἱυέαγίθι5 πιοπ](β. 
οι) ραΓος Ἱίπρυις : σο οηίη ργουἰνίογ αἱ Ιωάοπάυτη : 
60 Μιπογοπη οἰίαπα υΠναίδπη ρασίι, αααπινὶ ερτορία Ιποτεκίυς, 

Αδροοίι5 Ἰηθ αὈτὶρυ]έ; 864 ἔ8ιηθη 1Π6 οολ]υυ! : 
Πμιαμίμθηι ρδεσαἰἰ ποπ ο[Πησ]. 

58 Μὴ β4έπων. Ιια Βομ. 1277. ΕΙ. μὴ βλέπειν. 
45 Τουῦδ' οὗ φθόνος. Ἰ9ους ἀἰῆοΙ1β : µοη Ιη8ἱθ 

Μθιιν., πἰμὲ! µιοτετίό : ἰὰ εδι, ΠΙΠ{ ἐείμά {ο ΗΙΟΤΕΙΥ, 
εἰ αὐεί. Αἰίίογα (ἐ πο εαρἰᾳς, Πο χείρα, πε ἰπυϊάεαε ; 
ας εἱἶ έα πεϊπἰμιε οοηδεεμίµ5δ ες, ἱπυίάϊα αάνθγενε «05 
οκὶ εοπδεεµὶ «ΜΠί, πε (αδέδεαφ. ΟΟπΙὺΕΙ.: Η)15 
[ή ἱπυαία. Νἰε/ ἐπιεγεεί, πιοάο οἱ γείφακπι παμά 
οαεδώπ τεάἆαι. Νὶοθίας : Ππυίάία Όεο πκίία εί, ακὶπ 
οοπεεφµατίε. Ογεροῦὶ πΠῃθηΒ Ίος 66866 γἱάθίυς, υἱ 
ΠΙΟ ΠΟΠΗ οΟΠΟΙάΒΙΠΠΙΙ6, πεο ΒΡΕΠΙ ΟΠΠΘΙΗ ϱαἱμἱἱ8 
βἡοἰδίηυς, 8ἱ ΠΙΙΠΙΘΓΟΒ 0Π)η68 γἱτί{]9 οχρἰθΓθ Πθ- 
4ὔὕθαπιυς, αυαπήοσιἱάσει πευἰοετὶ οὐίαπῃ γἱπυίς 
ργαἁῑερ ἑω οσἰο 6υ ο8ί δη βεάεΒ Ραγαία. Νο 
οβἀοπι γα(ίο οθί 6ογΠι ουἱ αἆ δαἱυίεπι εοπίἰθοµόμηί, 
86 6ογΠ αὶ ἱέες αἰίᾳμοά [αοίυηί : Ρἱς εηῖπι Ππἰςὶ ἃἆ 
Ἰουσπι, 4ο ἰτθ ἱδὶ Ργοροιιαηί, ρεινευθεηί, ἱγείυθ 
οδί οιμηίς Ι4)ΟΓ; βδοἆ Ποῦ Ιίθιη 15, οἱ τη ᾖοιοδί3 
νἰνεηυἰ γαιίυπο υτεγβδπίαρ Δίαιιο ἀ5οθηςίοιϱθ ἱη 

οογάο 8110 ἀἹδροπυπίι. Να δοΠίπι, δἱ δΙΡΓΕΠΙΙΠΙ νἰγ 
τα(]6 αρίοδπῃ ΠΟΠ αἰκορίηί, Ρτορίθγθᾶ ἁμἰπιο ἀεδοπί 
οοποἱάστα, Ρεεὶιἀς 46 Ιαὐῦογυ1η ΦΙΟγυΠῃ πυ]ή5 οπιυῖ- 
πο [ρμοίας [υιυτας εἰ. 

48 Ἠγίχ'. Απὺς. εο. ὅταν. Βερ. 1371, εὗτεν. 
60 Σπέρμ’. Απιῦγ. σπάραγµα. Νἰοείας ἵία ἱερῖε, 

υἱ ραίεί οχ ε]ας οοπιπιθηἰβΓί0 : ὥσπερ σπάραγµα 
τῆς ἑἐχίδνης' φκεπιαάιποά μη Μεπμῖς υἱρέγα ΠΙΟΥΣΙΙ. 

δέ Τὸ μὲν... τὸ δ᾽. Π6μ. 1277, τῷ μὲν... τῷ δ'. 
66 Φθορᾶς. δίο (οἱδ]. οἱ Βεμρ. ἀιμο. Εάὶἰι. τετο 

φορᾶς. Εαγεπί Απιῦς. οἱ 60458. 
ὃ Βίου. Ῥὶ 4 τα[ἰοπίδμε, ἀοείτίπα, δεγρίπταγκ!η 

ππεά ια ἱοπίθμε, οἱο. | 
ϐ0 Τὺ κέρδος δ᾽ ἧσσον. ΑπΙΟΡ., (499. ἅττον. Εν 

ΠΟΥ μή [ἐίας, οιἶαπι εΊΗι Τόείς ΠιουδίΗΤ. 
61 ᾿Εσχέθη». δὶς Ιαῦεμί ἆμο Πορσ. ΛΙ! γογο, 

οὐ]ι. ἐσχέθη. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

Εδι ουτδις ἱηροπς, αἱ εδὶ ργορομίιτ : 
Λι απιρία ΠΙΘΓΟΘΦ. Νο οἰπιν] {οίμπι τἰάθηθ, 
Του γεπηυᾶ8. Νο πιαγὶς {οἱδς αἰιπυ] 
Τγφιιθη( 18 Ιπάᾷβ. Ηοσιῖς 98ἱ δι ρθ []ο ἀο]ιθ 

Νυ Πά6 π]έπίη, 16ο Πἰηηί6 «ρε! ρτο[ίοο. 
Μοης ἱαημριιοί 1ΐπο, Ργυγευς ο εγογί]]ις. 
Ι]οο {ας, (επ πι!» δἱ πεφι6 Ρουγο, Ίου γἱ 
(88ΙΗΝ Ἰιναυά {αῦοτοπῃ, 4υο.ἱ Ηθἱ γοδίαί. [αοίί 

Ργῶῷι6ρ8 ΔΡ88 Πὶ]: εΦΡίΑ θά Πθ ἀθβθΓαφ. 
Βγο[σετο ῥεσίαῖ, αιιαπὴ Ὀοπί φαἱ4 θε]ηά. γα. 
ΜΑαΠο6ηςΦ ἀθοιδύΠ ΠΔΠΙ Π4Ι49 ΠΟΝ ἀἰοίειν, 
Λά Ίπια αθἀ αἱ, εεἰδἰἀ5δ τοσίυς, ρυῖί. 

Θοἱηι]]ία ΠΙαβπας ΡΆγνα Παιηπιδς οτε]ίαί 

Β Δο νἱρογίπαπ Φ6ΠΙΟΠ Ὠαι] ΓαΓο παςαἰ. 
0) Ιάφαε ΠποΣδΙη, φιιβη/1Όδί ΡαγγαΠῃ, [υρο. 
Ναπι Ραΐἵνα ΡΓΙΠΙΗ δἰί ᾖἱσθιί, οἱ θ8ΕΙἱ (οἵῦθη. 

Τε ροἵ18 Ιρδύηι, (μπι ργορίηφιιο8 οχου!6 
Γπογυὴ Οἱ ἐς, ργοχυῖ5 ἰδιυά [ογοἱ. 
Νπιεγατο ῥΓγῶδίαί 8οἱα, 1811 γαδίις 0Ρ08. 
Να 86ΙΠΡΕΓ ἁοἰα ΡΕΓΙΠΑΠΕΠΙ, ορος Πυυη!. 

Βινίπα ἠιθη:ἱ 861154 Προ δοἁιι]υς: 
ὀπρεΓη 6 νἱι δευἱρία δἰι δογηιοπἰθιι6.. 

Αἱ ραι(ε Πηρυς: ΠΑΛΙ ποοεί ρτοπηριἰβεἰπιο : 
ΜΙμιαδφυθ ῥργοδδἰ, ου οδἱθΓ [ιιηά(ἰ 80µυ8. 

γἱδιι φάθίῃ πιο εθρἰί : ωἱ Τδργυδδυς εδί, 
η πὶομίε [ουπια Ρίοία, ος Ποχα ορί Ώιθα 



ο55 ΘΕΟΩΤΙΟ ΗΠ. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΜΟΜΑΙ/Λ. οἱ 
Εἴδωλον ἔστη ; πρᾶξιν ἐχπεφεύγαμεν. Α Μάλιστα μὲν πᾶς, τὸν πλέον δ᾽ ὁ πορνικός, 

-. Ραθμοὶ τὰδ᾽ εἰσὶ τῆς πάλης τοῦ δυσμενοῦς. Γέλως ἄτακτος ἐχφέρει καὶ δἀχρυον. 
65 Κηρῷ τὰ ὧὦτα φράσσε πρὸς φαύλους λόγους, 80 Κρεῖσσον χατηφὲς θος, ἡ τεθρυμμένον. 

Ὡρῶν τε τερπνῶν ἐχμελῆ λυγίσµατα; Κάλλος νόμιζε τὴν φρενῶν εὐχοσμίαν, 
Τὸϊς δ' αὖ καλοῖς τε χἀγαθοῖς ἀεὶ δίδου, Οὐχ ὃ γράφουσι χεῖρες, ἢ λύει χρόνος, | 
Εἰπεῖν, ἀχοῦσαι, χαὶ ὁρᾶσαι, μικρὸν μέσον. Ὄψει δ᾽ ὅπερ νοῦ σώφρονος γνωρίζεται’ 
Μὴ λίαν ὀσμῶν ἐχλύου θηλύσμασιν, Ίγσχος δ᾽ ὁμοίως τὴν φρενῶν ἀχοσμίαν. 

70 ᾽Αφῆς τε λειότησι, μηδὲ γεύσεσι. δῦ Λύπαι προσῆλθον, ἡδοναὶ, θάῤῥη, φέθοι, 
Τί ἄν ποτ᾽ ἀνδρίσαιο τῶνδ' ἠττώμενος, Πλοῦτος, πενία, δόξα, δύσχλεια, θρήνοι" 
Χωρὶς γυναικῶν χἀῤῥένων ἡδύσματα. Ῥείτωσαν, ὡς θέλουσιν. Οὐδὲν ἅπτετα: 

Δὺς, εἶπε γαστἡρ. Ἠν λαθοῦσα σωφρονῇῆς, Τῶν οὗ µενόντων ἀνδρὸς εὖ βεθηκότος. 
Δώσω προθύµως. Ἡν δὲ τοῖς χάτω δίδῳς, Ὑψοῦ βίῳ τὸ πλεῖον, ἡ φρονήµατι" 
Ἴδ Κόπρον λάδοις μὲν, ἀλλ’ ὅμως μὴ πλονσίαν. 90 Ὁ μὸν θεοῖ σε, τῷ δὲ χαὶ πίπτεις μέγα. 
Εἰ ἑ᾽ οὖν χατάσχοις, δώσοµεν χαὶ πλουσίαν. Τεύξῃ δὲ τούτου, μὴ μικροῖς µετρούμενος. 

Ἰ έλως γέλωτος εὖ φρονοῦσιν ἄξιος, Κὰν πλεῖστον ἀρθῆς, εἶ χάτω τῆς ἐντολῆς. 

Ρετει(ίί Ίπιβρο : δὲ αοἰίοποπι οΗυβ!. 
Ηἰ θυηί σταάύδ οργζαηι]ηἰβ ουΠῃ ἱππίοο. 

65 (6Γ4 8υγες ὀὐδίγιε αι/νθῖθις ΡΓανοβ Φ6ΓΠΙΟΙΙ68, 
Ει πιο] απ οαηΙθηαγΠῃ ἀἰδδο]αίιβ Ποχίοηος : 
Ηοηεςιῖθ απίθῃι εἰ ΓοΠἱ8 ΦΕΠΙΡΟΓ ἰίας αρονῖ. 
Βἱε6υὲ, αιάΐτα, οἱ [αεργθ, Ρ4ΓΥΟ ἀῑδίαπί ἱηίογτα]]ο. , 
Νο (6 να]άε ἀἰδδοίναμί οάογοφ οΠθηι/ηαιἰ, 

10 Μο[ίεδηυεο ἰαοίυς, ναὶ οίαπ] ρυςίιιθ. . 
Ου ἆ απ 1 γἱγ] {ορ ἆρος, Ὠἱς δρογαί!ι5. 
ΒικοτεραῬἱ πιυ]ίορυτη οἱ νίγογυη οὐ]θοίαιοπίΔ. 

Ρα, ἱηημίέ γειιίογ. Βἱ αοοθρίο (6ΠΙρΕΓΑΝΑ ας, 
Ώαῦο Ιμειίος. θεά θἱ ἱη[ογίας (Γαύα8, 
Ἴδ Ῥίοτοιις αοοἱρἰαθ (ἱάεηι, ο ποπ οορἰοδαηῃ : 
θεά οἱ Γοίίηρας, τἱαὐΐηιιδ οἱ οορίοθυπι. 

Βίδις εἶδι ἁρηις ορί εογἀκ!ῖς, 
Ας πιοχίπιο '.. δις οπιη]ς, 5ο ργΦεῖρυθ πιογοίἰγὶοίαφ. 
Πἰδιφ ἱπιηοάεγαίὴς εἰἶαιὴ ἱαο’γπ]ας οἱἰοἱε. 
δ0 Μουοε σιιυιι]δίος Ρργανίαῃπἰ ἀῑςςο[υιίς. 

Ριο]ιτίια ἀίποπι οχἰδί]τηα Μιθπίς ογηδίιιπι, 
Νοη 4ὔλ Ἠιάπας Ρ]ηριιηί, αυἱ ἑοππρας ἀἰδευ]νίε, 
Φ03 Θθ094 δεά αυ Ιπεπιῖθ Ριιάϊό8 οσο] ἀἱριοβοίέα 
ἡλέου άε[ογη(βίθΠῃ οχἰδί]ηια Πποηίθιη ἰπογηαίδη!, 
δυ Μοίεείϊ γεπειυηί, νοἱμριαίος, Ηιοίο», ΠΠΟΤΘΒ, 

Ὀιν]1ἱ, Ρᾷ 'Ρετία5, βἱογίᾶ, ἀοέσιις, ἰγοπί : 
ΕΙυαπι, υἱ νοἰθηι. ΝΙΗ{ ος 9 
θυῷ (γαηφευπί, ἰαυρίί νίγμηι οοΏβίδηίδῃη. 

Λιἰο]ίο {9 γἰία ροίίυςφ αἶαπι ουφἰἑαέίοης : 
90 ία οπῖπι (6 άδαι ο[Ηοἰί; ἰδίᾶ ααίθιη ργανἰίδς 64498. 
Ηοο αυίοπι οοηβοφυθσί8, δἱ {6 ραγνἰς ποη που αγὶς : 
Εί οἱ αἰεῖμ9 δυἡ]αίμς Γαοςίῖς, ἱΗΓίὰ ργδοερίυπῃ ϐ8. 

ϐ5 Πρᾶξυ». 8ἱο Βερᾳ. ἆπο εἰ (0458. Εὐῑι. πεῖραν. Ἐεβρ., συλλέγει χαὶ δάχρυα. 
60 Λυγίσµατα. ἵια ἀπο Ἠερρ., ΑΠυΓ. θἱ (1488. 2 Οὐχ δ. ἵνα (Οοἵςί. : 4Ἡ Ιεοξίο πιο[{ου νὶάδίως, 

[ά1ἱ, οΠ1118, μαι μμ Εάῑι., οὐχ ἣν. 
69 Λία». Ἡερ. 1271, σφόδρα. Ἰθίάεπι, θηλύσμα- 8δό ὍὌψει δ' ὅπερ »οὔῦ. ΑιηΡΓΟΦ., ὄψις δὲ πόρ- 

σιν, ομἶθμς ϱ[Γἑπιίπα(κγ απίπε8. νου. 
Ἴ6 Κατάσχοις. Πεμ. 995, Απιῦς, 6ἱ Ἡερ. 13277, ᾽ 88 ΕΚὖ βεθηκότος. ΛΙίαφ Ραῦοί εὖ βεδιωχότος, οἱ 

χατάσχης. ευρ. ΙἰΠπ., βεθηχότος. 
19 ἨἘλχφέρει καὶ δἀάχρυο». Απιὺυγ., Οοἱδίίπ., ἆάο 

ΜΕΤΕΒΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ἴπιαρο Ρὶοία οι) Εαοΐπις αἱ νἱανίιηιν. Ὦ Πίδιι, Ργοςᾶχ(υ6 π)δχίπιο οἱ πιεγδίγοία». 
Ηὶς ρταάίθι [ιοβῖς δαυάοἶι5 πο Ἱπιροίίί. ΕΙείαπι ἱππιοάοδίις Ἠαιιά Ίεγθιη εδ ραΓ:. 

Οεεἰιάαο γεγδῖθ μιτρίθυφ 66Ρᾶ {146 Τγἱδίεπι 6656 ρΓαδίαι, 1 41η δοἱ 16 μηογίθης. 
ΑαΓ6δ, 8ΟΠἰδᾳ16 οπίυυπῃ πιο]ἱδαϊπι]ς. γεγυπῃ ἀεοογεπι πιεηί6 ογηδέυς Ρρυί., 
Ραιεαηί Ἰοηεδί]ρ 66διηρος αἱ φοτπιορῖυυς ; ΝοΠ 4ὐεπὶ Γης ναί ρἱπρίε, αιί ἀείοι ἀῑδδ, 
Αυάΐνο, [4Εἱ, [α06Γ8, ΠΟῦ ἀῑδίαηί ργουυ!. Οευἱ6 ριιάἰος πιθη(ὶς ἀδί 4π6ι Ρεγβρὶο]ί : 

(ΟΔγοπάμιη οἀ0Γο6 πο Πἰπηἰδ ἰο εΠεπιίποηί, Ρε[οτπηἰαίδίη ΓυΓδ05 αἱ ΠΠΟΓΟ6 Π1Δ08. 
Τας{Η6ᾳ116 Πιοἰί8, ριευτὶ οἱ ἀπ]είς 4ΡΟΓΡ. Μωῶτος, γο]αρίας, ἴ6γΓος, οἱ Βάυεία, 
Αὐ Ι8οῬ γἱσέας, α μιά νίτο ἀἱρηαπι μοτερῖ ΟΡοβ, οβοβία», βἱογία, 4ο ἱπ[απιῖα 
δε οδἰ γοἱυρίας [οιηἱηΐς, 504 οἳ γἱμ]5. Ύεπεγε, δεάεσᾳιε εά(ις7 Όι νοίαπί, θαπί : 

Ρα, νθηίος ἱπαιίέ. ΡεΓιαύῦεης 8416, Ποι]0 Εἴγπυπι οαἀι1σα ηι]]α ες ἰληρίϊ τίτιιη. 
δ]ς ϱὰ5ίΗ8. Αἱ ἱ ρατίἶυιις ἀθ5 Ἰπβιμίς, δἰς α]ίὰ τὶία : που ἰίθιη αἱ δρίγἰέιις : 
Παὑορίς 4 ΠΟ δίογουδ, ἰάᾳμς ρα 5619. Π]μά ὑεαὺϊϊ, ιπἱδεγθ αὲ Ίος {9 ἀερτ]πιεί. 
Λο μεπιρεγαη!ὶ ἱαγριάς ρταλοῦμυς. 1ά Π6ἱ, Ἰαιιὰ {6 ρασνι]ὶο αἱ οοη/[ε{38 : 

Ιήδμιη μιοτοίγ φἡή οί, «.ποβ αρμά, Αἰίας Ιεοί οἱθ, ἰ9 24ρΓα Ιεχ οδοί (απηευ. 



ή 

ου5 

Δόξαν δίωχε, μῇτε πᾶσαν, μῆτ ἄγαν 
Κρεῖσσον γὰρ εἶναι τοῦ δοχεῖν. Βὶ δ' ἅμετρης εἶ, 
90 Μὴ τὴν χενὴν θήρευε, µήτς τὴν νέαν. 

Τί γὰρ πιθήχῳ χέρδος, ἣν δοχῇ λέων: 
Αΐνει μεν ἄλλον, μὴ φρόνει δ αἱνούμενος ̓  

Καὶ γὰρ δέος σε τῶν ἑπαίΐνων ὑστερῖν. 

ΜηΣ ἄλλον εὐθὺς, πρὶν γε τῇ πείρᾳ µάθῃς. 
100 Μή πως χαχοῦ φανέντος, αἰσχύνην ὄφλῃς. 
Καχῶς ἀχούειν χρεΐσσον, Ἡ λέγειν χακῶς. 

Ὅταν προθῇ τις ἄλλον εἷς χωµῳφδίαν 
Ὦς εὑφρανῶν σε, σαυτὸν ἐγχεῖσθαι δόχει. 
"Ωδ) ἂν μάλιστα δυσχεραἰνοις τῷ λόγῳ. 

105 Μηδὲν μέγ εἴπης εὐπλοῶν πρὸ πείσµατο». 

Πἱολλοῖς πρὸς ὅρμον εὑπλοοῦν ἔδυ σχάφος” 

9. οπΕΚΟΠΗ ΤΗΕΟΙ,.. 6ΛΕΜΙΝΌΝ ΗΡΕΗ 1. ΤΗΕΟΓΟΕΙΟΑ. 

Α Πολλοὶ προσωρµίσθησαν ἓκ τριχυµίας. 
ΜΙί’ ἀσφάλεια μὴ ὀνειδίκειν τύχας. 

Κρεῖσσον χαλῶς βιοῦντα, χαὶ πονούμενον, 
410 Παῤῥησιάζεσθαί τι πρὸς τὸν Δεσπότην, 

Ἡ μ] χαλοῖς θάλλοντ᾽ ἀπαιτεῖσθαι δίκην᾽ 
Εἱ χαὶ τὰ πάντα σὺν λόγῳ πορεύεταν. 

Προοῦ τὰ πάντα, χαὶ θεὺν χτῖσαι μόνον 
Εἱ γὰρ μεριστῆς χρημάτων ἀἁλλοτρίων. 
415 Εἰ δ οὐ θέλεις τὰ πάντα, ὃὺς τὰ πλείονα. 

Εἰ δ' οὐδὲ τούτο, τοῖς περιττοῖς εὐσέθει. 

Καλόν τι σητῶν ἁρπάσαι καὶ τοῦ φθόνο», 

Χριατὸν χρεώστην μᾶλλον, ἡ τὰ πἀντ' ἔχειν, 
Ὃς καὶ βασιλείαν χλάσµατος χαρίζεται’ 

120 Χριστὺν σχέπεις τρέφειςτε, τὸν πτωχὀντρέφων, 

(ουἵαίη ῃ6υβθ(αοτθ, Ποῦ ΟΠΊΠΘΙΗ, ηθΟ νοἈοπιοηίος : 
Μοϊίιιδ οδὲ θΗἱπῃ 6986, 4ὐ4Π γὶάθεὶ. θυοά αἱ Ιπιπιούθιαίμβ 66, 
95 Νοη ΥΔΠΑΠΙ Υ6ΗΔΓ6, Πθ(υ6 ᾖπγεη]ίθιη. 
Ουίά οπίπι αἰπιὶς ργοἀθαί, δὶ γἰάθαίως 1607 

,αυάα αι]θπι αἰἱίυπι, αἱ Ἰαυάφίυφ πθ οιιρογρίακ 
ΝαΠΙ Πποιυοπάπη ο8ἱ π6 ἰαυάϊθιις πο γδρροπάθας. 
Φοή ῃθυ ίωπῃ ρα ξἰπῃ Ιαμάαγοσίς, δπίθ(ῦλΠΙ οχροτἰεπἰ]8 ποτου]ς, 
100 Νε, οἱ πια]υς ἀερτε]ιοπάδίυν, ἰά ΗΡἱ οἷι ρυἀου. 

Βραδἱ4ἱ πιβ]ὸ αυάΐγο, 

3οἱ (ο οὐἱθοίκίμτι», ἰδἱ 

ΙΙΔΠΑ 1ηαἱ0 ἀ4ἱ0θζθ. 
ο. αυἱ5 αἰέππῃ {η (αΏὈι]ς» Ίοςο Ῥτορου 

η μπι ἀοριάοιί οχἰςιίτηλ. 
υδγῖε, 

ὼἱο οηἱπῃ πιαχίπιθ Ιηήϊψηαυθγϊίο ΟΓ4/ἱ9Π6. « 
106 Ρτοβρυγθ ΠΑΥΙΡΑΠΡ, Π6 ᾳ]ογ]εΓῖθ βηἰδᾳυ»Πη ρογίαπ αἱεἱροΓίᾳ, 

Μυ]ιὶς αἆ ροτέυπῃ [εΙοΙίθς ΙΙΑΥΙΡΑΠΟ ϱυΌπιογθα οδί πανὶς : 
Μη] ροςι ἰδπιρεβίαίοπ αά ρογίυιη αρρυεγυπί. 
Ὅτπα θδὲ οεουγῖί8ς, αἰἰὶ οδἱαπ]ἰαίοφ ποη οσργοῦΓαΓθ. 

Ριφοίαί Ἠ6πο ν]τομίοπι οἱ πιαί(ς αΠἰοέυιη, 
410 Λιηυ]ἁ Βάυοίς αριἀ Βοπιίπυπα οὐέίπετο, «. 
Οπ.ἱ1η ὈοΏῖβ ΠΟΠ Πογδηίθιη Ὠὰ6 Ρ6Γε0ἱνθΡ6 : 
ΦιάπύαΠῃ οππηία γαίίοπ6 ᾳυὐογποηίυς, 

Ῥεο]ίος οπιυία, εί Ώευπι ροδεἱάὁ φοἱ έπη . 
Ες οηἱιη ἀἱδρεηδαίοῦ αἰἰεπατυπ ορµπ.. 
115 Βἱ ποη νὶς οπιπἰθ, 44 πια]ογείῃ ραγίει : 
8ὶ ηοο ἰὰ αυ]άδπι, ἰἷδ 9 διρογβυυηῖ, ρἰθιδίθιη ϱχ6108. 

Ριφε]αγυπι οϱί αἰᾳυ]ά γεγηίθυς οἱ {ην]άΐθο δτἱρθγο. 
Ορίρίυπι ἀθυίίογοισι ευ ἠαῦογθ, 408.) οπι] Ροββ]όοτο, 

005 Ου] ργο Γπυρίο ρα μία γ6ρηυτη ναρρ105: 
20 ὑμερίαπι ορεγίς οἱ αἱἱδ, ου! ΡΑὐΡΕΓΕΠΙ πυἰρῖδ. 

ο. (αοἵς!., ες. 
100 Μή πως. λοῦς,, μή 
105 Ἐγκεῖσθαι. ἵια ἆπο 

Εί., ἐχχεῖσθαι. 
«404 Δυσχεραίνοις. ἵια Οοἶδίίη., φαἱ απ ἡαΏοί 

τῶν λόγων Ρτο τῷ λόγψ. ΕάΙί., δυ ερανᾖς. 
107 Προσωρµίσθησαν. ἴιμ (οἱε]. οἱ ορ. 1311. 

ΕαΙΙ., προσωµίσθησαν. 
111 Ἡ μὴ κα.λοῖς. (οπιῦο[., σκαἰν εΚΠΙ γεῦκε ε6- 

που. 

Ἡεαρ., Απιζῶς, οἱ Ο8ε6. 

εκπάϊἰε (οτγεαε, Ῥαπας ΝΟΠ ἆατε. Γθιιν., και γεύκε 
ΛΟΝ δοπὶς βογεπίεπι α[ᾗεὶ εκρρ/ἑείο, φυὐοἆ α 6γορυ- 
τὶὶ πιθηίθ αὔθγγαί. ΟοπΏεί. βεουπάἰς ουγῖδ : σδὴι 
εωπι σίγμα πεϊπίπιε ηἶίέας, εἰς. Τί (6γ6 (4 1/ἱγες, 
όµαπι υἰγίκείε [οτε εαγέΠίΕΠι ΡΩήαε Ρεπάεγο. 

ο 443 Εἰ καὶ. Οοἱβίίη., Ἡ καί. (ετίε οπιπία ταῖονα 

δ"η1ς Χρημάτων, Αποζς», κτηµά των. Απιὸς., χτηµάτων. 
417 Σητῶν. Πία ἆνο ζομς. οἱ (οἱδΗΠ. Εάῑί., σι- 

τῶν, ᾳυοά ΒΙΙ]. ἀθ τυνἰρίαο 1εοἰἱεσίε. 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΡΟΙΟ. 

ΡΑΠῃΔΩ ηθο ΟΙΠΠΘΠΙ, Π60 Πἰπιίδ 4ὔφγας τε]ῖπη : 
Ῥτοῦυπι 6666 ργβσίαἳ, (ἴιδπι νἰάετί., 8Ιη πιοάσπι 
Πουτες, Ἰπαιιδίη ἔα, ΠΟΥΑΙΩ θἱ, ολἱίειη [ωρο. 
Γεοπεπ: Ἰναλνογί βἱπιίασι φυἱά {υνοσῖι7 

Γαυόα φιἱάειη αἰίυπῃ : Πο ἰππιο οἆ Ἰαυάθὰ (039. 
Ἱπιρατ γογεπάιπι οἱ ΠΑΠΙΗΝΟ πο αἷς λαιάίυυς, 
Νες απίο Ἰαυάθφ ΔΙίθγίΠῃ, ᾷυ8Π1 ποτοτίδ. 
Νε πποχ γυθροας, ἱπιρτοῦς οἱ 96 βογαί. 

Λιμά]γθ πιαί]α ΡγοῦΓ8, 4ωλΠΏ {ρ66 ἀἱεργο. 
Οσπι φαἱς οαγ]]]1 αἰίεγιπ ροιῖῖ, εί 
Ῥ]ασεγο ογθάθηΒ, ἴ9 ρμίος ἱροιπ ροί]. 
δὶο ὁἱκρ]ιοθοῖί ρωτίμηπίη 6Θγππο δὶο Ε0ἱ. 
Νὲ {6 αμίε ]οίρθ, αὔδπι δἰί η ροσίι γα(]. 

Ρετίετο πιω] απ ρτορίπηυ! Ιειοςὶ : 

Β Ταάο αρρυ]ορς, ἰαγρίπο αοἱ], Ριυρη. 
Μα]α οχρτοῦΓατθ πεπη]πἰ, οογία θ9ί βαἱι. 

Βεηθ γἱοιϊξαπίθιη, (Γἱ]Όμς ῥυόδδυπι οἱ πια]ΐς, 
ΒΘΓΙΠΟΠΕ ργοείαί ἸΏεγο αΠαγὶ Ώοδυπι, 
Νοσῖθ οπυδίαπῃ ή 9πη ᾳΓηνθ ρῴῃμας ἆ.το. 
Βαί]οηθ αυαπινῖς ορίἱι4 α]ἀνίς Πιιαέ. 

Βερε]ἱο ουπεία : θἷηί ορες σοἱας Ηδἱ 
Οηδίυς. Τα58, ᾳυδς ροττὶρῖϐ, 1οῦ βυπί ορες. 
δί ουηοία ηοΟη γἱβ, ΠαΣἰΠιᾶΙη ΡαΓίέΠῃ ἁαίο. 
Βὶ πὸ ου φυἱάεπη τὶς, φιι γοάιιηάααί, 6Γ0Ρ4. 

Πἱνουὶ εἰ αίγβ ἆσοπιο ηυἱά τυλρἰπὶ ς 
Λο ἀοὈϊίογεπι ργο/6ς οπιμίὍυς Ώδιιπι, 
Εγιδίο γερεπά]έ δεορίγα αἱ σῶ]θειία: 
ΛΙί5 ἱερίδᾳιιθ, ΡΔΙΙΡΘΓΘΑ ΡΊΦ6Θ6Π5, Όουπῃ, 



η ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΑΙΗΑ. 

Πένης προσῇλθεν, εἶτ᾽ ἀπῆλθε μὴ τυχών' 

Δέδοιχα, Χριστὲ, μὴ κἀγὼ τῆς σῆς χερὸς 

Χρήγων, ἀπέλθοιμ ἐνδεῆς, ἐμοῖς νόµοις. 

Ὅ γάρτις οὗ δέδωχε, μηδ᾽ ἐλπιδέτω. 

432ὔ Πένητος ἀνδρὸς οὐδὲν ἀσφαλέστερον. 

Πρὸς τὸν θεὸν νένευκε, χαὶ µόνον βλέπει. 

Σὺ ὃ ἀγχαλίζου" χαὶ γὰρ ἀετὸς, ὡς λόγος, 

Πολὺς καλιᾷ λεπτὸν ὄρνιν ἀμφέπει. 

Κρεῖσσον πενία μὴ δικαἰας κτήσεως' 

150 Καὶ γὰρ νόσος γε τῆς καχῆς εὐεξίας. 

“λιμῷ μὲν οὔ τις ῥᾳδίως διεφθάρη' 

Τοῖς δ' αὖ καχἰστοις πότμος ἡ µοχθηρία. 

Τί δεσπότης, ἢ δοῦλος, Ἡ φαύλη τομή; 

Ῥαμρου αοθεβὶῖί, ἀεϊπάς ἁΕΙἱέ ϐρϱο [ρυβίγαίυς : 
Μείιο, Ολπὶδία, πε θ6ἱ εβο ἀθχίθγα ἐυ, 
Πιάΐρεης, τουθάᾶ!η γὰουµ8, θδουπά μι Ίθ6ρθπι Πηδαπη. 
Οιιοά δηἱπι αἱ πορατ]έ, ὶά 96 αοοθρίυΕυΠῃ πο δΡεΓοί. 

495 Ῥαυρετο νὶγο ηἰΒὶ! θεουσία8. 
Αά Ὀθδυπι θυύπι 56 οοητεγεῖε, ευΠη(ιιο βοἶάπι γοβρἰοίε. 
Τι γετο Άμπο ορρἰἱθοίεγο ; πάπα οἱ ααυἱία, υἱ (θεμηί, 
ΝΙάο ἁςδθἰάμα (οΠθΙ]ο8 [6ίμβ [ουνοί. ! 

Μο]Ιϊος θεί ραυροτίας ἐλ]μβία ΡοΒΦΘΒΦΙΟΠΘ, 
400 Όι οἱ πιοῖτδις πιαία ἱποο]υπ]{αίθ. 
ΕαΠιε φυἱάεπι υὶς σας πας αὐευπιρίεας ορί : 
Ὀοθἱοσιῖς αυίοπῃ Ἠοιυ]ηίῦιις ΠΙΟΓΑ οδί Ἱπιρτοὺυίία». 

Ου]ά ἀοπιίωις, αυἱά 86ΓνΥΠ8, ηἱβῖ πιαία ἀἱγὶςίο Ἱ 
Ότιις οπμῖθιβ εοπάἰίος, πα ἶοχ, υπυπῃ ᾖαάἱοίυσι. 
455 ΏΌυπι Ηἱ π]ηὶρίγαίας, 6ΟΠΒΘΓ ΤΟΠ Ἰηίεγθ. 
ψίο, ουπι οογροςΐς γἱηομ]ῖ5 βο]υίυς [αθσίδ, Ποποταβ]ίος αρρατουὶδ. 

ὠθεγνὶ απίοπ αυἷά, 4ο ργΦοίραε φαἱ Ὀοἱ φογνὶ δυπί 
Νοη γείιρἰαηί θεεγ]έυίδπα Πογίς Ώθηθγοίαπι οχ[ἠνοτο. 
Ἱῦοδγυπη οἱ δδτνυπι εβἰοίαηί ΠΙΟΓΘΒ. 
410 ΟΗεῖδιυς νίδυρ οδὲ βογναΒ, αἲ ρε ᾖἱμογαίος ογαῖ. 

Ριάσαί (6, οἱ πιδῖς αυά148, ΠΟΠ Υετο αἱ ἱρποδ!]ίδ; 
(επι οπῖπι δυπὲ, α αἱ /αιάμόάσιπ ρυίγυθτυρί. 
Ριροίαί ρεποτί5 οδρυΐ 6566, (αάπι ρεηυς φοἴνογο, 
Όι οἱ Ώοπιπι 6686, αΙΔίη οχ υοπἱς οσί. 

0508 

Α Εἷς πᾶσι πλάστης, εἷς νόμος, χρίσις µία. 

10ὺ Ὑπηρετούμενος δὲ σύνδουλον βλέπε. 
Ὅταν δὲ λυθῇς, τιμιώτερος φανεῖς. 

Οἱ δ᾽ οἰχέται εἰ, χαὶ μάλισθ᾽ ὅσοι θεοῦ» 

Μὴ φευγέτωσαν εὐνοεῖν τοῖς δεσπόταις. 
Ἐλεύθερον καὶ δοῦλον ὁ τρόπος γράφει. 
140 Καὶ Χριστὸς ὤφθη δοῦλος, ἀλλ’ ἠλευθέρου. 
Καχὸς δ᾽ ἀχούων αἰσχύνον, μὴ δυσγενής. 

Γένος γάρ εἶσιν οἱ πάλαι σεσηπότες. 
Γένους προάρχειν χρεΐσσον, ἢ λύειν γένος, 
Ὡς χαλὸν εἶναι, ἡ χαλῶν πεφυκέναι. 

445 θεοῦ μόνου, θείων τε ἁπλήστως ἔχειν, 

Ὃς τοῖς λαθοῦσι καὶ πλέον χαρίζεται, 

1155 Ὀεί οο]ίμς γετυπιᾳυο ἁγίπαγυπι ἑηδα]αἱ1{Φ θ8ίο, 
Οἱ αοοἱρἰοηρας ία ρα ἰαγρίέυς. 

{4 Ἐμοῖς γόμοις. 61Φεἱβ Ἰοϊ., ϱ0 εγεάκ[ία(ἰς 
εφε Φ11απι δεοµί15 2811, αὔθαπι ἴρδο πἰ]{ οοπεεεκία8: 
α. σπί πὶ/ἡ{, ἀεάϊἰἀεγίπι η ἔρεε αεεὶρῖαπι. 

127 Αετός. 9ὶο 9ΠΠΠΘΒ6 Π66. Ργωίθγ. ΑΠΙΟΡΓ. εἰ 
(0.358. αἱ, υἱ ΡαΓἱΦ. θἁἰι. ἠαῦουῖ αἰετός. 

1592 Πότμος. Οοἱδ]., Απιῦγ. Οοἶβί., θάνατος. 
155 Ἡ φαύ.-η. Φὶο Οοἱδί. Εάῑι., ἡ φαύλη. ΒΕαάθηι 

εοπίδηιἰα οσεευερῖε ἱπίγα [Ὀ. Ἡ θδοί. 4, οαγΠι. 4, Όε 
γεῦμς εμὶᾳ, Υ6Γ8. 80 οί 6644. 

105 Ὑπηρετούμενος, οἵο. ΗΠΕΓΝΔΡ.. 114Ἠᾳ., Πορ. 
ϐ, ὑπηρετοῦ μὲν, ολο βλέπε. Γεᾳ. ϱὐς βέ 
πων. 1:θ61Υ., Μἡπἰαίγο οκἰίάεια Νίετο, εεά εΝΙΙ Νί εοπ- 
ο. ο | ο 

. Ὅταν δὲ Ίνθῇς, τῳιιώτερος φαγεῖς. 1: Ιο- 
Εἴπιυς ου Ηθττναρ. οἳ ζαυ]. ΕάΙἰ., ὅταν λυθῇς, φἀ- 
νηθι τιμιώτερος. 

1027 Μά3ισθ' ὅσοι. Ἱια Περρ. 995, 1271, Οοἱείί- 
πἰδηυς οἱ (ββἱπεηθὶς. ΕάΙΙ., μᾶλιστα οἱ. ἵη οοἀἱσθ 
Αιὐῦς. αἱίαβ ογἀο τογδµυπι πυ]υς (οι γαρδ(ου]» οἷς ἱπ- 
οἱρίι : Ἐλεύθερον, ἀοϊράθ οἱ δ᾽ οἰχέται. 

41Η! Καχός. 8ὶο Βερρ. 996, (Οοἱδί., Απιῦτος. οἱ 
60459. Εάῑε., χαχῶς. 

443 Γόνος. (ΟΟἱβίίπ., Ὑένους γὰρ σαν. (οποτε 
επἰπε οτἰθο αὐ ἐς φκὶ 43. Ργίάεπι εοπερµίταεγωΠ!. 
Ιάοπι αγβυπθπίυπι (ογο ργοθοφυἱέασς θ6ρτα οα5ιη. 
Χχγ! 6ἳ χχτι:. 

Μ. Καῶν. (0ἱδί., καλόν. 
445 θεοῦ μόνου. Βομ. 993, θείων ἁπλήστως χαὶ 

Θεοῦ μόνου ἔχου, ΓεΤπι ἀἰυίπαγκι ἱποαιἰαδί[ὲς δείο, 
εί Ὀεὶ εοἰἵνε. Οοἶδ]., Θεοῦ μόνου, θείων τε δεῖ ἁπλή- 
στως ἔχειν. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

Λεεθβρὶἰ δἆ Πο Ρρ8 ο: : αἱ [υβίγὰ (4ΠΠεΠ: 
(λτῖδίθ, οχΗΠΘΘΟΟ, Ώθ6 6041 4μάγθην οΡρεη:, 
Αὐθαυ], νἱοἰδδίπι ΡΓοΓ6ὲς αὖδ {6 Ωἱ! [6Γ6ΗΔ. 
Ναι μας περαῖ αιῖδ α]οτὶ, [γαβίτα ροίεί. 

Ορίοιις οατθῖ ηἰ{ νῖτο φεουσἰυφ. 
6ρος ἰἶ]ο (Οἱ38 ἶπ Ώ6ο εχαρ {εραῖ : 
ΑΙ ἱω [ονοίο; ΠΑπΙΦυο ρα]1ος, υἱ Γεγυης, 
Απιι]]α (οπο]]ο βᾳγαπάἱς ἵη μἱάο [ονοί. 

ΜεΙἰογ θᾳυβἰὰ6 ο. ρασιῖς Ροηπίς, 
Όἱ ςαπἱἱοία Γιοτῦυς αυά ΙαμάαδΙ1. 
Ψἱχ υπ ύ απ] 4οθγΏὰ βυφευ]]έ 4ὐυθΙ4ΙΔΠΙ {4πηε8 : 
Δι εεγἰὰ οτίπιοη ἱπωρτοῦίρ πιοῦς θβί υἱγῖς. 

Οιιά 96γνυθ, αυΐ πογις) Μία οµί Ίος 5δοἱἱο. 

ΒλΤκοι.. αλ. ΧΕΧΤΙΙ, 

Β Εοι Βοίοτ υΗ18, πηρα Ιοχ, ]αάες 4άοφυθ. 
9δἱ0 6ΓΡ0 66ΡΥΙ6, 805ΥΟ5 ιιί οεΓη86 6008. 
ΑΙΙ]9, δο]υέαβ «οΓΡΟΓΕ, ΙΗ Ργαδίο» νἰάο. 

Φογγἰ αιἷά αυίθδι, ΠΙλχΙιηθ φιἱ διιηὲ ρίί 
Βοπιἱηῖς απιἱοθ οθεγν]αηί ΙΙ! ους. 
Φ6ἵΥΟ8 Ώθγοφήμο γὶία δοία [αουἱέαί. 
ορηγἰνίε, αἱ πο ΟΗγὶδίμ9 οχοηιῖέ ]ααο. 

Μα]υπι νοςατί {15ρ6, πο Ίβηο 
Ἑμηΐ Παπηύαο ργἰάειη ρυ(σ]άθν 6ΛΕΙ 
«επις αιθρἱοατἰ ργβδίαί, ἰά αυ 
Ὀἱ ο6ςο ρι]εταπι, 4ΙΙ8ΙΏ θαἱδα 

Ὀυο, οἱ δαροιπίο τοῦ Ὠλα 
Εειυ : ἀάὶ 1] ρίυτα αυἱ [αυ 



909 ο. ΩΠΕΟΟΝΜΙΙ ΤΙΕΟΙ,. ΑΠΜΙΝΟΝ 118ΕΗ Ἱ. ΤΙΕΟΙ 0601, ο: 

Διγῶν τὸ διφᾶσθ', ἀφθόνως ἀεὶ ῥέων' Α "ταν ποθ᾽ ὕθρις ἐχχάῃ τὴν σῆν φρένα, 

Ὁ Ἐν τοῖς δὲ λοιποῖς καὶ φέρειν ἡσσώμενος. Μνήσθητι Χριατοῦ, τῶν τ᾽ ἐχείνου τραυμάτων, 

Μἡ πάντα νικᾷν, μηδ' ἀεὶ, σπουδην ἔχε' Πόση τε μοῖρα ταῦτα τῶν τοῦ Δεσπότου. 
100 Καλῶς χρατεῖσθαι χρεῖσσον, ἢ νιχᾷν χαχῶς. ὋὩς δ' ἂν τὸ λυποῦν, ὥσπερ ὕδατι, σθέσαις. 

Καὶ γὰρ παλαιστῆς οὐχ ὁ χείµενος χάτω, 4605 Ἔρως, μέθη, ζηλός τε χαὶ δαίµων, ἴσα " 
Πάντως χρατεῖται, πολλάχις δ᾽ ὑπέρτερος. Οἷς ἂν προσέλθῃ, τὸ φρονεῖν ἐπέχλυσε. 

Καὶ ζημιοῦ τι’ τοῦτο χέρδος πολλάκις, Τῆξις, προσευχἠ, δάχρυον, τὰ φάρμακα. 
Ὥσπερ καθαἰρειν φυτὸν εἰς εὐχαρπίαν. "Ἠδ' ἱατρεία τῶν ἑμῶν νοσημάτων. 
4ὔ6 Εἰ δ' οὐ καλῶς τι προατίθης οἷς νῦν ἔχεις, Ὄρχον δὲ φεῦγε πάντα. Πῶς οὖν πείσοµεν; 
Ὕλη φέρεις πῦρ, ἣ νόσον τῷ σώματι. 410 Λόγῳ, τρόπῳ τε τὸν λόγον πιστουμένῳ. 

Εἰ μηδὲν ὄφλεις τῷ θεῷ τιμωρίας, "Αρνησίις ἐστι τοῦ θεοῦ ψευδορχία. 
Μηδ αὐτὸς ἴσθι τοῖς ὄφλουσι συμπαθής. Τἱ δεῖ Θεοῦ σοι; τὸν τρόπον μέσον τίθει. 

Εἰ δ' οἶδας ὄφλων, χαὶ πρόχρησον τὸ πρᾶον. Τί χρηστότητος δόγµα συντομώτερον ; 

160 Οἴχτω γὰρ οἶχτος χαὶ θεῷ σταθµίζεται. Τοιοῦτος ἴσθι τοῖς φίλοις χαὶ τοῖς πέλας, 

ἱ(ἱοης δἱε1τὶ, Ἰαγρίίος ϱ6ΏρεΥ Παθης ; 
Ἱπ οσιοεῖς γετο, ευρθγβγὶ πο θἰῖ πιοἰθδίυπῃ. 

Νου οηιηἰᾶ, Π6Ο 66ΠΙΡ6Σ νἰηοςιθ βἰυμάρας : 
150 Ῥγδοίαγο οπυἶπι νἱηοὶ ον, αωασὶ λαῖθ γἰωοςτο; 
Νοα οηίωι ρυρῖῖ, αυ! Ἀπηίὶ ]αοςὲ, 
Φθπιρος νὶποϊίιιν, ϱδἆ ϱ8ρο δυροτίος ϱοϱἳ. Ἴ 

Ὀοδιγιαθηέυη λα. Ρα1αγο: ἰά θηΐπι «προ Ιυοριιπῃ οἱ, 
Όε απὐογεπ Ρρυί4Γ6, απο [δουπάίἰος αἰξ; 
456 Ουοά οἳ αυμἱά που μθ61ἱθ αἀ]]οίφ ἰδ αμ πυιιο Ἠαυος, 
Μειοτί ἴρηεπι {9Υ5, αυμἲ πιοΤΌυτα οοΓρος]. 3 

8ἱ πυ]ίαπι Ὀδο ΡΟ)! ἆθῦος, 
Νεο 1ρ9ο ἵπ ἀεὈίίογος παὶθοτῖοοςἑο δἱίβ 
Ὕορυπι οἱ 4οδί1 ΕΡἱ οοηροῖυς 69, ῥεὶος {ρ5ο οἸόπιθηξ]α υἱογς. 
160 Μιεοςαουἳ θηίπι πι]θογα{{ο ο]απι αρα Ώουπι γερεηά(έυς. 

δἱ ηωδηάο Ἰπ]αγία αοοθπἀθε]έ μιθηίθηι ἔαλπι, 
Μοπιεπίο Ολὶρίή, εἱμφαιο νυἱωργυη, 
δι αυθηίυ]ᾷ Ρ458 9ο δἰηί θογυπ 4049 κοπίπαθ ρα88ι9 ο. 
ὼὶὰ οΡΊπι ἀοίογδτη, γεἰαΐ 4ᾳυ8, θχδἰ]ησοείδ. 

465 Απιος, οὐείθίαθ, 1ἱνος, οἱ ἀφωου, «ρα υα]ία; 
Οωμς ουρογνεπθγ]ηί, θογυπὰ πιοµέθιη ου υνογίυηε. 
ἀε]υπίυπῃ, Ργεσα[ο, [8ο Γγιηςθ θμηῖ γδιηθάἰα : 
Ηωο οσί ΠΙΘΟΓΙΙΠΙ Γηθάϊἰοἶμα πΙοσΘοσυΠ. 

6πιπο ]ιβ]υταπάσπΙ {ωβο. θιοπιοάο 6Υ60 ρευρεαθἀευίπιυς 
410 γουυ!ςβ, οἱ πποπίθυφ ϱμἱ γογὺῖς Πάθη [αοἰηί. 
Αυποραίίο υεἰ θϱί [αἵδυπῃ /αταπιεπίµη). 
Φιιὶά Ηδἱ ορις οδι Ώθδιπι ποπιίπαγο ἳ ΙΠΟΣΘ8 ΙΠίθγροπο. 

Εεφιιοά ὑεηπὶσηίίαίο ργφοερίσι ὑτουίωρ ᾗ 
Τα θείο (υἱς απιὶοῖθ δἱ ρεοχἰπηῖς, 

447 ΔιΨὦν τὸ. δι ἄσθ'. (οἱβίίη., Ας άν δι- 457 Ὄφλεις. (οἳβ]., ὄφλοις. 
Φάων. [1ου οςδί, οε επιεπίεΥ εκμρίενε :ε αὐ Ποππίὺνε 100 Καὶ θεῷ. δίο Βομ. 900, 04886., Οᾳ1ε|. Εάῑι., 
ἐκφαίτὶ, ποπ Ργορίεγ σεπιείρεκπι, κεά φκοά ἡΜ]με- τῷ θεῷ. Οοποὺ., οἴχτον χαὶ θεός. 
πιοάί ἐπφιαίΗοιε πιογίιαΠῦκε σαΐκαε οοπιραγαίκν. Ίνα 105 Τῶν τ’. δὶο Πορ. 13271, 995, Απις. οἱ 
(ου). 1, Ρ. 745. '-6ς. Εάἰι., τῶν. 

418 Φέρει». Οοἵβ]., δεῖ φέρειν, οἱ 94. Ἱπ., ᾖσ- 110 Πιστουµένφ. Ττου Ἠομᾳ., πιστούµενοι, ᾖ- 
σώμενον. 4επι [αεἰεπίες. τα [056 δΗ8ΡΓᾶ ΟΛ ΓΠΙ. κχιν, νδις. 81. 

105 Ὑπέρτερος. Ἡορ, 990, ὑπέρτατος. (οἱδίίη., 411 θεοῦ. ΑπιΏς., Λόγου, Ἠεγὸὶ. 
Περ. 4311 εἰ (3889., ὑπέρθετος. 173 Τί δεῖ Θεοῦ; Βερ. 1317, τί δὴ; 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Φἰ(ίθης αἰιίτὶ, ἱάγρις οἱ ουποίίς Πμοηδ; Ὁ Ουπι έυ ὁοἱοΓα Ιῶδις αγάθς πιαχίπιο, 
Ὑϊποί αἲ Ἰοἱθοίθ 116 [0Γ49 {η Ο9ἱ0Γἱδ. | Οµεὶςιἰ ΠΙΘΠΩΟΣ βἱ6 νυήποσμ!η, Ρατ» οἱ αιοία 

Νου ομιίπδιθ ουηεία, Π6Ο 8ΘΙΠΡΟΓΣ, Βιιά6, δἱΠί 9ο ἀοϊοζυ!η, 4ὐ08 ἡθεις ἐυ]ίε έωυς. 
Ώοηθ γἱποί 4μ]οβ Ρρίμ6, ἱπαρεολθ 41η γίποςγο. δίο ποπιρθ, υἱ υπάΐς οὔγμέμθ, πιῶτοτ ρεείῖ. 
ΛΙ]ι]θίᾷ ΠαΠι πο ν]πους ᾳμἱθαπί5 ]4εθί γίπυιη, Πβίάο, νος, οἱ ἆφπιοη, Ρ4Γ08. 
Πυπιί: οεὰ ἰιοδίοι βρό α αἱ θιγαίωπη ἰοηοί. Πορ πιομίο ϱΕλγδΗί, 4108 ἔθποπί, Ηἰς (ω ριοςθ 

Απιιιο φἱάά αι ᾳυειυθ: Ὠἱπο [τόφυθης τούίε, Μεύειθ, Εαίᾳ ἰουγωίς, Ιο]υπίο. 
Ρυίαια υἱ αγυῦς γοὐάίτωτ (θοµΗἱοῦ. . Μυεἰα ΠιοΡΡΙβ Ἠ9ο οηίἱηι οθγία οϱῖ Πιθίβ. 
Θμοά οἱ ηυἱά αἀάας ἱπιρτοῦς φαγιῖς Ὀοπἱς, Συγογὲ ποϊἰ. (10 βἀθ99 [6ί πιοάο Ἰ 
Ιήσηο [66η {6Γ9, οοΓροςί πιοτῦπη ΡαΓίδ. ΕΓΠΙΟΝΘ, γἱί8 δἱ, αυ Βάδπη τογὺὶς δἰγιαῖ, 

αμ 1 οἱ νἰημοὶ ἀοῦεθς Ὀοο, Οἱ [αἶδα ᾖιγαε, ΡΓΟΓςΗ9 ἰό ποραί Όσδιιπι. 
Νου ἀευίιοτί [επί {ρ69 βἰς {υο. δι γἱέα (ορις (αιἱά Ρεο ορί ορις 3) εδ. 
Ὀεροτθ δἰ1 {6 ΠΟΠ Πθρᾶ», ἱπηοθοῖίο. Βομὶρηίιαιἰς ἀοβιπα αιιἱά οομέγαοξίιις Ἱ 
γοπίθιη γΓοροµά(ἰέ ηδη Βουρ οἰθπιοηίδ. ΟιαἱςΒ αρυά {9 ργοχίπιοβ 69966 οχροίῖς, 
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415 Οἴους σεαυτῷ τούσδε τυγχάνειν θέλεις" 

Καὶ συντοµώτερόν τι, τὰ Χριστοῦ πάθη. 
Πιστοῦ φίλου νόμιζε μτδὲν ἄξιον, 
Ὃν ο) χρατ]ρ ἔδειξε, χαιροῦ δὲ ζάλη’ 
Ὃς οὐ χαρίζετ) ἡ µόνον τὸ συμφέρον. 

150 "Εχθρας ὄρους Υίνωσχε, φιλίας δὲ μή. 
Τ άλλα βλέπων ὀφθαλμὸς, αὑτὸν οὗ βλέπει, 

Ἁλλ' οὐδὲ τΎλλα, ἣν ἄγαν λημῶν τύχη. 

Τούτου χάριν σύμθουλον εἰς ἄπαντ ἔχειν" 
Καὶ γὰρ χερὸς χεὶρ, καὶ ποδὸς ποὺς ἑνδείς. 

195 Εἰ τοῖς καλοῖς ἔποιο νουθετούµενος, 

Οὐκ ἐντραπήσῃ τοῖς καχοῖς γελώμενος. 

"Ὅταν ποτ᾽ αἰσχρὸν ἑἐννοῆς, νόμιζέ σοι 

Πολλοὺς παρεῖναι, χαὶ σεαντὸν ἑντρέπου. 

ΡΕΟΤΙΟ Ἡ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΗΙΑ. 

Α ᾿ἄΔεὶ προτίµα τοὺς χαλοὺς τῶν μὴ χαλῶν. 

190 Καχοῖς ὁμιλῶν, χαὶ καχὸς πάντως ἔσῃ. 

Καχοῦ παρ) ἀνδρὺς μὴ ποτε χρηστὸν πάθης. 
Ζητεῖ γὰρ ὧν βεδθίωχε συγγνώμτν ἔχειν. . 

Ἐγώ τι κἐρδος ἐχλέγω χαὶ δυσμενοῦς. 
Τὰς γὰρ λαθὰς φεύγοντας, ἀσφαλεστέρους 
495 Εἶναι παρχινῶ, καὶ τὸ πικρὺν φάρμακχον 
μως δέδοιχα, χαὶ τὸ ἡδὺ µέμφομαι. 

Καλοὺς ἀμείδου, τοὺς χακοὺς περιρρόνει ᾿ 

Κὰν τοῖσδε χείσθω, τοῦ παθεῖν μτδὲν, χάρις / 
ὋὩς ἂν χαλοὺς χαὶ τούσδε ποιήσῃς χρόνῳ. 
Φ00 Τῷ μαχροθύμῳ χρηστότης καλὴ δόσις. 

Πᾶσιν μὲν ἴσθι χρηστὺς, εἰ τοῦτο σθένος, 
Πλέον δὲ τοῖς ἔγγιστα. Τοῦ χάριν λέγω, 

1715 θιο]ος 11ος οὐρ ἰδἱρδιίη νἷφ 6356 : 
Ει μ4068 φυἱά εοπιροπάἱοδίαβ, Οὐσὶςιί ραβδίοηθθ. 

ΕἰάοΙὶ ἀπιίοο η] 4Υ 699586 οχἰἱβίίηιι, 
Οι1οἱη πο ροοψ]α Ργοβανοτυηὲ, δρ ἵοπιρις ροτἱοιΊοβυπη; 
Οἱ πΙΒί] ργαβσαίυς, ηἰδὶ ἑαμίαπα αμοά εἰὲ υήἱ9. 
150 Ἰπίπι]οἰε]8 ιμοάμΠα ΑΡΠΟΕΟΘ, απηἰοἶἶ5ρ αυ {εἴΏ μηηίπιθ. 

(είεγα ν]άθΏβ οομ]υ5, 56 ποῦ νἱάρε, 
6] 6Ο 6946Γ3, βἱ γα]άο Πρριις κἰι. 
Οιαργορίος οοηβἰ[]ασίμπι ἃἂά οπιῖὰ 09 : 
ΝαΠ οἱ Π]α 1Ι4Π.6, οἱ Ρθἀο ρος ἱπάὶρεί. 

1860 δἱ ΏΟΠΟΒ βεᾳυατὶς αἁπιοπίέυς, 
Ριάοτἱ Οδ] πο οείΐ 4 πια]]ς Ἱττ]άρτ]. 
οἱ (υαμάο εωτρίς οοβἰιδ810 δαθθαί, οχἰςεῖπια 
Λάερθο Οἱ πιυ]ίος, θἱ (δἱρδυπῃ Γ6Υ6ΓθΓ8. 

Β0ΠΟ8 ΒΕΠΙΡΕΣ ΡΤΦΡΟΠΘ ποη Ώοηἱς. Ι 
190 δὶ οἵπι πια] (Γ6(υ6ης δἷθ, θγίς ΡΓο[δείο οἱ {ρδθ Πια]ιι». 

-θ609 Α πιαἰο Ἱοπιίηο πυπᾳσΣίω ὑεηεβοΙιπη αοοἱρία». 
υζθΓῖί θΗΗ1Ώ 6οσυΠι, 4πδθ ροτρειτανἰί, νουίαια ουηδοφυ{. 
Ενο Ιαοςἱ αἰἰᾳυἱά αῦ δἀγεγβαχ]ο οο/ρο. 

Ληβᾶ8 θηἱπι τεργελθηθὶοπίς ΕμβίοηίθἈβ, 88ΟΠΓΊΟΓΟΡ 
196 Εφεο ἀΜΙιογίος, θἱ ἀεθγαπι ποὐἱεἶηλδπη 
ΤαΠπ6η Ρ6ΓΊΟΓΓΘΘΟΟ, θ6ὲ ΦΙβνοπι γἐργολεπάο. 

ΒΟΠΟΒ ΓΘΠΙΜΠΘΓΑ, πιαΙος ἀοεορίος : 
Έυυπ) Ἠος Τη 11ος οἷέ υοποθοίαπι υἱ η Εἱ] παδῇ! ρα ἑαρίμς; 
Φἱ6 1]οφ ί6ΠΙΡΟΤΘ Ώοποςρ ο[]οίθρ. 
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200 Ῥμείοηιί Ιοπιἱπὶ ργροίαγαπι ἀοηαπι οθὶ Ἰθηί{89. 
Βομίρπυθ θείο οπιηἱβθιΒ, δἱ Ροίες, 

Ου5 [ία ἰοᾳ.0ς ] Μαχίπιο αυίοπι ργοχἰπηίθ. 

180 Φιλίας. Μὶο Βορ. 995, Ἡογνομ. οἱ Ι.αηρι!δ. 
ΕάΙ:., εὐνοίας. ὑ, : . ώ 

185 "Εχει. ΑΠΙΡΓ., ἔχε. 
186 Κακοῖς. (0ἱδ]., καλοῖς. Νδιμρο εαπὲς εοποῖ- 

[ῆε οονφεείµε, Ἡά ἐέργωπι ἀῑείεγίίς ποΗ οἱ οὔπο- 
αΐμε. 

490 Κακοῖς δ᾽. 141188. ΟΠΊΠΘ8. ἴπ ο!ίς ἀθθρί ὃ,. 
106 'Ηδύ. Βορ. 995, γλυχύ. 
198 Κἂν τοῖσδε κείσθω. ΠΔ ΠῃπδΦ. 9πἱη66 οἱ οὐἰ- 

ε ρ[ῶίοτ Ρας, 4ηη. 1915. αγία ο8 ἱι]υς Ιοοἱ ἵη- 
νεγργοἰΦ!ἰο. ΑΙἱά ἱ,ουνοποἰαίὶ, αἰία ΕΠΗ], αἲία οοπ- 
οί. πι. ὤγεθοις : Καὶ τοῖσδε χείσθω χάρις, τοῦ µή- 

δὲν παθεῖν, κ ηἰΠὲἰ εογήι ἡμ]ατία Πιουέατε : ομα ἰο- 
μίίαίε Π[ογηπι πια έαπι επρκφπεε. Ν]εο]αις: {ήαδεη- 
άαπι θγα(ἶαπι πια[ἐ5 οἱ μεγτετεῖ Ποπιηίδιιδ, ον ηι αὐ η 
η πια[ξ ποδὶε αοεἰἀετἰ. Καὶ τοῦτο γὰρ µεγάλη 
ἐστὶν εὐχαριατία, τὸ μὴ παθεῖν τινα βλάδηι παρὰ 
τοῦ καχου χαὶ βλαπτιχοῦὺ ἀνθρώπου. Μαρπα εἰφμίάνπε 
Λαθεκάα σταιϊα πιαίεγίεὈ 68ί, σἱ α ποεεπίε εἰ ἱπι- 
Φγοῦο Ποιίπε πἱλ! φμὲς ἀαπιπὶ αεεὶρἰαι. 

199 Ποιήσας. ερ. 995, ποιἠσεις. ΑπιὸΣ., ποιῇ- 
σαις. 

901 Χρηστός. Νὶοοίαιβ, φιλάνθρωπος, ἐπιειχῆς, 
χαὶ ὠφέλιμος. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

5ἱ8 ἰα]ἱθ ἱρδῖςδ. Φίῃ αἁληο αμϊάάαπη ρεῖῖς 
Βτενίι6δ, παει ἀμγα Οσὶδίῖ γυἱηοςὰ. 

ΕΙάῑΦ απιὶοῖφ η]! ριία ρτῶρίαηίϊυ5, 
Ου06 68608 46ρογ εχι]έ, ποη ροευ]α : 
ᾠι] ρτοίµίαγα οοηφ Πέ, ηοῦ Ύυ Ρ]ασεηί. 
οί {ηἱ5 ἱγο, ποθο]αί (πιθηι (αγου. 

0ου]ας ἐΗδίιιγ οα1θια, 4ἱ 66 ΜοἩ γἱάοί: 
Αο µε φυἱάθαι οφίθγα, ηἱιηίφ δἱ οφου]ὲ. 
Ετρο πιοπἰῖοῦροηι γεὺας Ἰπ ουποί]ς μαῦς : 
Μαβιις του]! μΔΙΩ ΠΙαΠίΠι, ρό5 οἱ ρούθπι. 
Ῥτουο πποποπἱθ8 αυάΐοῃς, Ἠίδαυο οΌφοσμεης, 

Ροσδί ηΟη Γυῇβ68068, ου πΙ πιδ]ί (ο τἱβου]ιί. 
(μπι (16 ν6υ888 πομίθ ουἱἁ, πημ]ίος Εδὶ 
Λάθςςθ 96Π56, (6 Υοτθγο οἱ ἱρβεπηεῖ. 

ἩὮ Ῥγαροπθ 66Πῃροτ ἱπιργοῬδί νἰΓοῦ ΡΓΟΡΟΘ. 
Ναπι οἱ [τεαυθης οἱδ οὔ1η πποΙἱς, οτί πια]. 
Νο ΠιυηΙ5 υη6ᾳαπι ἆθ ΠΑΛΙ ΦΗΠη86 πια. 
γοηίαπι ΘΙΟΤύΠΙ ΠΑΠ ρθἱΐ οἱο ορἱΐηπη. 
Εμο Ιοςδίθ αὐ ἱρεο οοπιπιοάυπι αυοάάα ἱορο, 

1ης πασπαμο ν]νο οβΕ1118, Πο πιο φιιθαί 
Ι6 εὐπαίαα[]. Ὑογιαι 4οθευιη ΡῃΔΓηΤ8ΟΙΠῃ 
οπυ] οχρανόςδεο, οἱ ἀμ]οίθιυιδ διέοθηρθο. 

ῬτοῬίθ γερεηπάθ : 8ΡΟΓΠΘ 4µ08 π]α]οΒ νὶήες. 
δἱΕ Άοο οἱ 15 ηιυηυ6 4ῦς ἴο, αιοἳ οἰαἰἰ 
Ι ιαηί αεθτβὶ. Φἱο 605 τοὐἀθδ Ώοπον. 
Εδι παπα 8 Ἰθηί (ωυηµ8 απιρίΗπη Ἱεη]έ4δ. 

Ομηοι] Ρεηίρηυ6 οἱ αυἱάδπι, φμαπίμη) ροίοδ: 
γερή ρτορίπαυἱς απιρίίας. (65 ρα. 
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Δι ῶν τὸ διφᾶσθ᾽, ἀφθόνως ἀξὶ ῥέων' 
{Ἐν τοῖς δὲ λοιποῖς καὶ φέρειν ἡσσώμενος. 

Μὴ πάντα νικᾷν, μηδ ἀεὶ, σπουδην ἔχε᾽ 

4)0 Καλῶς χρατεῖσθαι χρεΐσσυν, ἢ νικᾷν χαχῶς. 
Καὶ γὰρ παλαιστῆς οὐχ ὁ χείµενος κάτω, 
Πάντως χρατεῖται, πολλάκις δ᾽ ὑπέρτερος. 

Καὶ ζημιοῦ τι’ τοῦτο χέρδος πολλάκις, 

Ὥσπερ χαθαἰρειν φυτὸν εἰς εὐχαρπίαν. 
405 Εἰ δ οὐ χαλῶς τι προστίθης οἷς νῦν ἔχεις, 
Ὕλη φέρεις πῦρ, ἢ νόσον τῷ σώματι. 

Εἰ μηδὲν ὄφλεις τῷ θεῷ τιμωρίας, 
Μηδ' αὐτὸς ἴσθι τοῖς ὄφλουσι συμπαθής. 

Εἱ δ) οἶδας ὄφλων, καὶ πρόχρησον τὸ πρᾶον. 
160 Οἴχτῳ γὰρ οἶχτος καὶ θεῷ σταθµἰίξεται. 

οἰ(]οης φἱιλϱὶ, Ιατρίίος ϱ6πἩρου ἤιμεης : 

5, απΕσΟΙΠΗΙ ΤΙΕΟΙ, ολη 1ΗΙΡΕΕ 1. ΤΗΕΟΙ ΟαΙ0). ο), 

Ὅταν ποθ) ὕθρις ἐχκάη τὴν σῆν φρένα, 

Μνήσθητι Χριστοῦ, τῶν τ᾽ ἐχείνου τραυμάτων, 

Πόση τε μοῖρα ταῦτα τῶν τοῦ Δεσπότου. 

Ὡς δ' ἂν τὸ λυποῦν, ὥσπερ ὕδατι, σθέσαις. 

465 Ἔρως, μέθη, ζηήλός τε χαὶ δαίµων, ἴσα " 
Οἷς ἂν προσέλθῃ, τὸ φρονεῖν ἐπέχλυσε. 
Τῆξις, προσευχῆ, δάχρυον, τὰ φάρμακα. 
δ' ἰατρεία τῶν ἐμῶν νοσημάτων. 
ὍὌρχον δὲ φεῦγε πάντα. Πῶς οὖν πείσοµεν; 

470 Λόγῳ, τρόπῳ τε τὸν λόγον πιστουμένῳ. 
"Λρνησις ἐστι τοῦ θεοῦ φευδορχία. 
Τ{ δεῖ θεοῦ σοι; τὸν τρόπον μέσον τίθει. 

Τί χρηστότητος δόγμα συντοµώτερον; 
Τοιοῦτος ἴσθι τοῖς φίλοις χαὶ τοῖς πέλας, 

Ἱη οσἱοείς νθτο, δαρογαγὶ ΠΟΠ δἰὶ πιοἰθδίυηι. 
Νου οπιπἰα, Ππθῦ 8ΕΠΡΘΕ γἰησετθ θέυάθας : 

150 Ῥγοείατο επίπι νἰποὶ Ρεωδίαέ, ᾳὐαςι 1ια]ο γίπορΓο ; 
Νο ορίπι ρυρῖῖ, αἱ Ὀυί ]αοθὲ, 
Φ6ΠΙΡΟΡ ν]πεοίίιις, θὰ ϱΦρο υρετίος ομῦ. ῤ 

Βοἰεἰιαεηέαπι αίφυοά ρα[ΐαγδ: ά οπίΠι φτερο Ἱποριιπι θ6ἳ, 
Όι αγὐογ6π ρυί4γ8, 4ο (οομπάϊίος αἱ; 
455 Ουοά αἱ αυἱά ποι Γ6ἱ6 φἁ]ἱοἱς {9 αι ης Ἰαυος, 
Μαιοτί ἱπηοπι (95, δὐέ πιογΌυπα οοτρος. . 

5ἱ πυἰίασι Όδο Ρ1ιαπῃ ἆσθὸ», 
Νοο ἱρ8ο ἵπ ἀεδίίογες πιἰθοΓῖοοςβ 6ἱ9 :΄ 
Ὕονυπι οἱ ἀεδὈῖεὶ 6401 οοπβοίιθ 68, ΡΓΙΟΣ {ρθς οἰόπιθη[ία ιιέοτε. 
160 Μὶοοτα Ιοηὶ οηἶπι πὶθογαεἷο θἱ/απι αραιά θευπι περου ως. 

οἱ ηυαπάο ἱπ]ωπί αοοθηάθεῖἰ μιθηίθαὶ ἑ0δ1η, 
Μεπιοπιο ΟµΠὶ8Ιἰ, οἱάθᾳμο γυἱρεγιπι, 
ΕΙ αυοπίυ]ὰ ρασς μῶς οἷηί 6ογυῃ αὐφθ ομήπυφ 8889 ο5ἰ. 
οἱὰ οηπἱπι ἀοίοζθιη, νοίυέ αυ, οχθηχθεῖθ. 

{605 Απιου, ευσίδίαδ, 1νος, οἱ ἀφπιοη, εᾳυαίία: 
Οωυμς δυρεγνοποε]ηῖ, θογύΠ πποµίδηι ου υνοσυηῖ. 
ἀο]υπίυπι, ργδσλ0, Ι40ΓγΠμ8 δυηί γοιηθαἶα : 
Ηφο οδί πΙοοζΠ πιθάἰοἵηα πιογῦοσυπη. 

θπηπο 1υ5)υταπάυπι {υβ6. θαοπιοάο 6Ο ρογκααἀεδίπιυς ὃ 
410 ὙΥουυίς, οἱ πιοπῖοις υἱ νοςυῖφ Πάεπι [αοἱαηί. 
Αυηοραίίο Ρ6ἱ οκἰ [αδυσῃ ᾖαγαποηίπι. 
4)ιιὶά ΕὈὶ ορυς οδί Όδυπι ποπιίπαγο ἳ ΙΠΟΓΕΒ Ιπίθγροπ6. 

Εεφιιοά Ὀεπὶσπίίαίο ργφεερίυσ Ὀτουίυς Ἱ 
Τα] θείο ἰμἱρ απιὶοἰ οἱ ρτοσἰποῖς, 

447 ΑΔινῶν τὸ. διφᾶσθ'. (Οοἶβίίπ., διφῶντα δι- 
φάων. [ου θβί, σεβεπιενίεΥ εκρἰεκε 6 αὐ Ποπιπίθα 
ἐπφκίτί, πο Ργορίετ εεπιείρενμε, οεά μν]ὰς- 
γποάέ ἐπφικίί1ΟιΕ Ποια δα εαἰνε εοπιραγαϊίκγ. Ἱία 
οι). ἡ, ρ. 110. 
148 Φέρει». Οοἱδί., δεῖ φέρειν, οἱ 8Η. Ἰἶπ., ἠσ- 

σώμενον. 
{55 Ὑπέρτερος. Ἠοεᾳ. 990, ὑπέρτατος. Οοἴδ]η., 

Πορ. 1271 εἰ 0389., ὑπέρθετος. 

157 Ὄφλεις. (οἱθ]., ὄφλοις. 
160 Καὶ θεῷ. 8ίο Ἡερ. 905, ᾳ956., (οἱε]. Εάῑι., 

τῷ θεῷ. Οοπιὺ., οἴκτον χαὶ θεός. 
103 Των τε’. Βὶο Πεμ. 1971, 995, Απιὂς, οἱ 

"0.489. Εάῑι., τῶν. 
110 Πιστουμέγῳ. Ττες Βοββ., πιστούµενοι, ᾖ. 

4ενι [αεἰεπίεε. Τί [όζο ΦΗΡΓὰ ΟΝΓΗΙ. Χχιν, ν6γς. 8]. 
111 θεοῦ. Απιβγ., Λόγου, Τετθί, 
173 Τί δεῖ Θεοῦ; Πορ. 1211, τί δή 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Φ]ήθης αἰείτὶ, Ίάγρβ οἱ ουποιὶ Πα6ηΒ; 
Ὑἱποὶ ὲ ιωοἱορίθ η [0Γ48 ἵη οὔρίθΡίδ. 

Νοπ οὐίίηοτο οὐΠοία, πθο ΒΘΙΗΡΕΣ, δίυο. 
Ώρηο νἱποί αιλος ρίαθ, ἰσιρΓολθ 4111Ώ τίποεγο. 
Αιἱ]οίὰ απ ποη νἱηοίιατ φαἱεηυί ]4689ὲ 
Πιπιί: ϱεά Ιοδίοιη 86ρο αἱ δίγδίαπι (επαί. 

Αππίιιο φἠάά κια ααβδίυς: πο (θήμθης γεδ[ε, 
Ριίθια υἱ ἆτύος τού {ία [δουµράίος. 
1ο ϱἱ φμἱά αἀάλς Ίπιργοῦο φατιῖς ῶοπἱ8, 
Ιἠσπο [ασεπι [ὁΓ5, οοΓροςἱ Που Ρ8Γἱ8. 

ὤμια) μη] οἱ γἱημίοὶ ἀθὺῦοφ Ὀοο, 
Νου ἀθυίιοτὶ ἱοπίς {ρ86 εἰς ἰυο. 
Ὀεῦοτθ δἱ1 ἰ6 ΠΟΠ Π6Ρ85, ἱρηρφοίίο. 
Νοπίαμη τερεηά({ Ώαμι Ό69υφ οἰεηιεη(/δν. 

πι ἵω ἀοΐογθ 9619 αγάθς πηασἰπιο, 
Οδ] πιθίηος οἱθ νυ]ησΓιΜΗ, Ρατ» οἱ αωοία 
δἱΠ μ9ρο ἀοίΐοζυπα, (µ08 Ώθγις ευ11ἱ ἐυυς. 
δὶο ποπιρθ, υἱ απάῑθ οῦσγυί5, πιωτος Ρροςίε. 

γίπαπ, Πρίάο, νου, οἱ ἆθπιοῃ, ραΓ05. 
Πορ πιδμίθ Ρε] γαΗΐ, 409 ἑορεπί, Πἰν ἐα Ρτοςο 
Μεάετθ, ΕΠισίβ Ι4ουγηιῖς, ]ο]αηίο. 
Νυάε]ὰ μιογθῖα 9ο οηίηι οθΓίὰ θᾳῖ πιοῖς. 
{1Γ9γ6 πο]. θι0 Πἀθ9 οί πιοάο Ἰ 

δὸγπιοῦθ, γἱί οἱ, αυ θά6πι νογρίφ βίγιαί, 
Οἱ [ά]δα ᾖηγαι, ΡΓΟΓΕΙΦ {9 περα Όδυπη. 
δίί γἱία (ορ:1ς (ααἱά Ώεο οί ορις 5) ερ]. 

Βεηϊρηϊιαἑἰδ 4οριπα α ιά οομγαοἑίυς ἵ 
Οιαἱθ» αρυἀ {9 ργοχἰπιος 6956 εχροῖῖς, 
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415 Οἴους σεαυτῷ τούσδε τυγχάνειν θέλεις" 

Καὶ συντοµώτερόν τι, τὰ Χριστοῦ πάθη. 
Πιστοῦ φίλου νόμιζε μηδὲν ἄξιον, 

Ὃν οὗ χρατὴρ ἔδειξε, χαιροῦ δὲ ζάλη 
Ὃς οὐ χαρίζετ᾽ ἢ µόνον τὸ συμφέρον. 

180 "Έχθρας ὄρους γίνωσχε, φιλίας δὲ μή. 

Έᾶλλα βλέπων ὀφθαλμὸς, αὑτὸν οὗ βλέπει, 

Ἁλλ' οὐδὲ τΈλλα, ἣν ἄγαν λημῶν τύχη. 
Τούτου χάριν σύμθουλον εἰς ἅπαντ ἔχειν' 
Καὶ Υὰρ χερὸς χεὶρ, χαὶ ποδὸς ποὺς ἑνδείής. 

18ὺ Εἰ τοῖς καλοῖς Έποιο νουθετούµενος, 

Οὐκ ἐντραπήσῃ τοῖς χαχοῖς γελώμενος. 
"Όταν ποτ) αἰσχρὸν ἐννοῇῆς, νόμιξέ σοι 

Πολλοὺς παρεῖναι, χαὶ σεαυτὸν ἑντρέπου. 

ΡΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΛΤΑ ΜΟΒΛΙΑ. 

Α 

ο) 

Δεὶ προτίµα τοὺς χαλοὺς τῶν μὴ καλῶν. 

190 Καχοῖς ὁμιλῶν, χαὶ καχὸς πάντως ἔσῃ. 

Κακοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς μὴ ποτε χρηστὸν πάθῃς. 

Ζητεῖ γὰρ ὧν βεθίωχε συγγνώμην ἔχειν. . 

Ἐγώ τι χέρδος ἐχλέγω καὶ δυσμενοὺς. 
Τὰς γὰρ λαθὰς φεύγοντας, ἀσφαλεστέρους 

4095 Εἶναι παραινῶ, καὶ τὸ πιχρὸν φάρµαχον 
Ὅμως δέδοιχα, χαὶ τὸ ἡδὺ µέμφομαι. 

Καλοὺς ἀμείδον, τοὺς χαχοὺς περιρρόνει " 

Κἂν τοῖσδε χείσθω, τοῦ παθεῖν μτδὲν, χάρις " 

ὋὩς ἂν χαλοὺς καὶ τούσδε ποιήσῃς χρὀνῳ. 
900 Τῷ μακροθύμῳ χρηστότης καλὴ δόσις. 

Πᾶσιν μὲν ἴσθι χρηστὸς, εἰ τοῦτο σθένος, 

Πλέον δὲ τοῖς ἔγγιστα. Τοῦ χάριν λέγω; 

115 θι4]ες ἰ]]ος ο{ρα ἑεἱρουπῃ νἱ 6469 : 
Ει μαῦ0δς αυἱά οοπρεπάΙοδίις, Οἡισὶδεῖ ραβφΙοΏθδ. 

Ειάδ]ί αΠιἱοο 11] 4) 9056 οσἰβίίη]8, 
Θιιοπι ποη ροου]α Ργοβανοσυηί, δδἆ ἵδππριις ροτἱου]οθαπη; 
Οἱ πἰρὶ] ϱγαήσαέυς, πἰδὶ ἑαμέμια αωοά αἱε ας. 
150 Πηἡηϊοί μοάμΙη 4ΡΏΟ8Ο8, απη]οἰιία αυέεῦι ππίπιθ, 

Φβίογα ν]άθηβ οου]υ8, 56 ΠΟΠ γἱάοί, 
6] Ώθο οδάθΓ8, οἱ γα]ἠο Ἱρρις βἰἰ. 
Οιαρτορίος οοησἰασίυιι δά οωπ]8 909 : 
Ναπ 6ἱ ΠΙΘΗΝ Π04Πύ6, οἱ ρθἀςο ρος8 ἰπάὶροι. 

185 οἱ Ώοπο8 θε ιατὶρ αἀοβίέυθ, 
Ριάοτὶ Ηδὶ ποη δξῖὲ 4 πια]ίς Ἱγτ]άρε]. 
οἱ φυαπάο εωτρίθ οοβἰιδίίο δαὐθαί, οχἰδίπια 
Λάεεςο Εδἱ πιυ]ίος, οἱ ἰεἱῃδυπι ΓΕΥΘΓΘΓΘ. 

ΒΟΠΟΒ ΒΕΠΙΡΕΓ ΡΙΦΡΟΠΘ πΟη Ἰ0Πἵ6. . 
190 5ἱ ουπῃ 1ηα]ὶθ (ο(ιεηθ αἷς, οεἱς Ργο[δοίο εἰ {ρδθ π]α]ιιδ. 

Α πιαίο Ἠοπιίηθ πυπᾳυδίΏ υδπεβοίιτη αοοἱρία». 
υζθεῖί θιΗΏ 6οσυΠι, 4Ἡ ρειρείταν)έ, γδυίαπι ουπόοφυ/. 
Ενο 1ος αἰ]ᾳιὶά 3Ώ αἀνευβατίο οοἱήρο. 

Άηβας οπίπι τεργελθηςὶοπὶς ΓβἱθηίθΒ, 9θουΓΙΟΓ6Β 
19ὅ Ενθο ἁἀιοτίος, οἱ ἀοθ δη πιθύἱοἵπαπι 
Ί4Ππ6η Ρ6ΓΠΟΓΓΘΡΟΟ, θ6ὲ 8υάν6Π τοργε]εηπάο. 

ΒΟΠΟΒ ΓΕΠΙΙΠΘΓΑ, πια]ος ἀθερίορ : 
Έωυπῃ Ἠου ἵη 108 αἰί Ῥοπεβοίεαπι υἱ ηἰΏ]] πηδ]ἰ ρα ιἱαηίυς; 
δἱ6 {οφ ἴ6ΙΙΡΟΓΘ Ἠοπος ο[]οίθρ. 
200 Ρμείοηιῖ Ποπιὶηί ργροατασι ἀοπιπῃ ορί Ἰδμ]ίφ. 

Βοπίρπιιθ θείο οπηίδι8, δἱ ΡοίθΒ, 
Μαχίπιὸ αυίδηι ργοσἰπηίφ. Οµς ία |οᾳμ0ς ἳ 

190 Φιλίας. Φὶο Βομ. 995, Ἡοτναρ. οἱ ],4ηψι!ς. 
ΕΙί., εὐνοίας. ὑ, ᾿ ή 

185 "Εχει. Απιὂ., ἔχε. 
486 Κακοῖς. Ο9ἱθ]., χκαλοῖς. Ν6ΙΗΡΟ «απ εοπεῖ- 

Πὴς οονκεσκέως, κά ἑίογωπι ἀἰοίεγίὶς ΠΟ ες 9ὔπο- 
4ἷμο. 

190 Κακοῖς δ'. 18 Π96. ΟΠΠΠΘΡ. ἴπ οὐ (είς ἀθθοί δ᾽. 
106 'Ηδύ. Βεμ. 005, γλυχύ. 
499 Κἂν τοῖσδε χείσθω. Ιἱ Π1ὸΦ. 9ΠΊΠ6Θ οἱ θιἱ- 

ἔι Ρ[Φίογ Ραγ. 8Πῃ. 1015. Υατία θδί ἐι]υς ἰοοί {π- 
υογρεθίδεἰο. ΑΙἱα {,ουνοπο]αίΐ, αἰία ΒΙΠΗ{, αἰία Θοἱη- 
υεί. πι. ζ6Γῶσις : Καὶ τοῖσδε χείσθω χάρις, τοῦ µη- 

δὲν παθεῖν, κ πΗί εογήι ὑπ]τία Πιοῦέατε : ος ἰ6- 
πἰ(αίο Ιογμηι πια ἶαπι ετρµοπεε. ΝὶΙοο]αις : {{αδεν- 
ἄαπι Εταϊΐαπι πια[ἐε δἱ Ρ6ΤΌΕΤΕΙΣ Ποπιπίδας, ου πι αὖ ἠε 
1 πιαἰἑ ποδίἰε αροἰἀάετὶι. Καὶ τοῦτο γὰρ µεγάλη 
ἐστὶν εὐχαριστία, τὸ μὴ παθεῖν τινα βλάδην παρὰ 
τοῦ χαχοὺ χαὶ βλαπτικοῦ ἀνθρώπον. Μαρπα σἰφιάέτε 
Μαθεκάα ρτα(ἰα πιαίετίες δεί, εἰ α ποσεµίε εί ἵπι- 
Ῥγοθο Ποπείπε πἰΗ! φκὶε ἀαπιπί αεεἰρίαί. 

199 Ποιήσας. ερ. 995, ποιᾗσεις. Απιὂρ., ποιἠ- 
σαις. 

204 Χρηστός. Νὶοοἰαιβ, φιλάνθρωπος, ἐπιειχὴς, 
καὶ ὠφέλιμος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΠΡΙΟ. 

δἱ5 {4]ἱ9 ἱραίς. δἱπ α μις φμ]άάαπι ρειΐς 
Βεον]ιιδ, Ιαῦθίο ντα Ογ]θὶ γυ]ηθΓα. 

ΕΙάῑ5 απιὶοἰ η! ία ργβιαπ!ίυς, 
Θυυ06 6885 48ΡΟΓ οχἰυ]ἰέ, Λοη ροευ]α: 
Ου! ῃγο[υίέαγα οομφςυαπέ, Πποῦ αυ ρ]ασεηί. 
οἱ Πη19 ἱγ, ποβθο]αί ἤμθπι {ανος. 
οσους ἐΗθίιι οΦ)ί6ἱΔ, αἱ 66 10η γ]θί: 

Αο µο φυἱάθηι οΦί6ΓΑ, μ]ηῖς οἱ οφουεἰί. 
Ενρο πιοπΙίοσθη] τοῦ ἐπ ουηο(ἷ8 Ἰαὺς : 
Μοηιις γουυἱηῖὶ µθίΏ ΠΙαπύ:, ρο5 θἱ ρεύθηι. 

Ῥτοῦυος Ιηοποβίθ8 αμάίδη5, Ἠίδαιθ οὔβεαυθης, 
Ρο5ί ποη γυῇθςοθθ, οὐπι πια] {6 σἰβο]μι. 
(μΏ ἑατρο Υθίς48 Πιεηίο φυἱά, πη]οϱ δὲ 
Κάεβθο «60Π56, {6 Υ6Γ6Γ6 οἱ ἱρδοπιθί. : 

Β Ρ πο β6πιρος ἱπρτοῬίς νἰγοῬ ΡΓ0ΡΟΘ. 
Ναπι ϱἱ (Γ6αιθηΘ οἱ ουπη πια[(ς, ογίς πηδ]ις. 
Νο πιυηυς ὕηαΑπι ἀθ ΠΠ δαΠπ8ς ΠδΙ. 
Υοπίαπι ὔοζυπι πα] ροί]ὲ οἷο ογἰπιίπυπο. 
Εμο Ιοςδίθ 80 ἱροο οοπιπιοάυπῃ ἆαοάάδι ἱορο, 

Ηϊμο ηΑβπιαυθ ΥΊγο ολυΜἱ08, Πο ΠΠ οφ υοςί 
18 εἠπιλα[]. Ῥοδγήη 4οθίδυ ΡΙιὰΓηταΟΙΠῃ 
ὠ]ηπὶ οϱχΡρανθ»εο, οἱ ἁπ]οίθις δΙϱ6ΘΠΡϱϱο. 

ῬιοῬίβ τοροιιἆθ : δΡοΓΠ6 4ποδ ΠιδἰθΒ νἱήε5. 
δίί ου οἱ Πἱἱδ πι αὖθ ἴο, αὐος οὐ η{ 
Πμιιδηίἱ αεθγβ!. Φἱο 6056 γου(]ες Ώ9ΠοΡ. 
Εδι ΠΦηᾳ Ἰοηί Ίωυπυς5 απρίιιπ επ]ίας. 

(μρο(]5 Ὀουΐρηωιις οἱς αυἱάθῃι, ο... ροίοθς 
γεγυ Ρτορίπααὶς αρ]ίως. Οή5 Ίαο ἱοαμου Ἱ 
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Τίς ἄν σε πιστεύσειε τοῖς ξένοις χαλὸν 

Εἶνχι τὸν οὐ δίχαιον οἷς ὀφείλεται ; 

90/5 Τί πάντα τὸν δύστηνον αἰτιώμεθα 
Ἐχθρὺν, διδόντες τῷ βιοῦν ἑξουσίαν ; 

Μέμφου σεαντὺν, ἢ τὸ πᾶν, ἢ τὸ πλέον. 
Τὸ πῦρ παρ) ἡμῶν, ἡ δὲ φλὸξ τοῦ Πνεύματος. 
Μὴ αφόδρ᾽ ἔπεσθαι παιγνίοις ἑνυπνίων ;' 

340 Μηδ’ εὐπτόητον εἷς ἅπαντ' ἔχειν φρένα ᾿ 
Μηδὲ πτεροῦ µοι δεξιοῖς φαντάσμασι. 
Λόχος τάδ' ἐστὶ πολλάκις τοῦ δυσμενοὺς. 

Ἐλπὶς προχείσθω δεξιοῦ παντὺς τέλους " 

Εἰ γὰρ συνεργός ἐστί τις τοῦ χείρονος, 

», ὑιωυµῃή ΤΠΕΟΙ,. ΟΛΗΝΙΝΗΝ ΗΡΕΗ Ι. ΤΠΕΟΙ ΟσΙΟΑ. 

Α 915 Πῶς οὗ χαλοῦ δίχαιον εἶναι χαὶ πλέον; 

1) 

Οὐ γὰρ φέρω γε τῷ κακῷ νιχώµενος. 
Ἡγοῦ τύχης φρόνησιν ἀσφαλεστέραν ᾿ 

Ἡ μὲν γάρ ἐστι πραγμάτων χούφη φορὰ, 
Ἡ ὃ᾽ οἰαχιασμός. Μηδὲ ἓν παιδεύσεως 
934) Ἱόμιζε χρεῖσσον, ἡ μόνη χεχτηµένων. 

Τὸ ὁραστιχὸν δείχννς μὴ τῷ ὁρᾷν χαχῶς, 

Τῷ δ εὖ τι ποιεῖν, εἰ θέλεις εἶναι θεός. 
Τόδ ἐστιν ἀνδρὸς εἰδότος τὸ συγγενές. 

Κτείνει δὲ ῥᾷστα χαὶ τρυγὼν χαὶ σχορτίος. 
235 Αἰσχρὸν νἑον γέροντος ἀσθενέστερον 

Εἶναι, γέροντα δ' ἀφρονέστερον νέου. 

Οµαἱς (ο ογοἀἰάδετίε Ὦ0Ώα8ι 6.66 οτίγληοῖς, 
ὦ] ἱασι]ταπι Άη 9048 

05 Ον ἵη ορ υυς το 
ο0ς ααἱθις ἀθίνδές ὃ 
η ϱ4υβπους 

Ἱηἰπίομπι, ουῖ ποφίτα τἱτεπά] Γ480Πο ροἱδριαίδΏη ἆαους Ἱ 
πας ιο ἵρουσι, νοῖ ἱω ουιηίναφ, τοῦ ΠΑΡΗ οχ Ρογίο. 
Ιροίο 4 ροῦία οσὲ, ΠΑΠΑΣ απἱοπο 4 οχοιαηίο δρἱεϊίµ. 

Νοςο νγαἱἀο οοοιοσίς Ἱαάυγία 
910 Νεο 

Ιηο]άἱ ο Ίο ουηὲ 680ρο ηι]ε]. 

οπίου » 
γὶάδιη αἆ ου] πορπίο” . 

Νεο ποῖ! Ἱπβοσία (ασε11ο ἱπιαρ]π/ίους. 

Ριγαίασεαι ερος ἸυάδΕΙἱ οαπὶ οτἰιαὶ » 
Νασω οἱ ααάδ 6ρ6ς ααχ/]κίηῖχ δουί ἀοιοείορίο, 
945 Οπαπίο πιαρὶο Ρας οοί, 935. Ὀουἱ αχΙαίγίοσαι οδέοῖ 
Νου θΗἱΠῃ {6Γ0 Γη 4 πιδ]ο γἱηο]. 

Εοπυπα ργιἀεηβασαι οχἰρίίπια ἐσιίογοσι: 
Πια οπἷι γεταπι Ἰοτίο δεί Ἱπρείας 
.. ρήφμφ Νεο αυἱάφσδια 

οίωο 6056 ἆπσαδ, φ4θο 6Ο0ἷ4 γετο 
ο] 

ποί αἆ Ρροφοἱἀθείε». 
Ροιοηχηυ ἔμαπι οδίοπἀο, ΠΟΠ πηδὶο [αοσπάο, 

ὧδά Ώο9υο Ἰαοἱεπάο, οἱ τίς 6659 ἆθυφ. 
Βου ορῖ γγὶ οοἱεπίΐς ϱδμαφ πμ... 
Νδολί ααίοπῃ {αοἱ]9 δἱ Ραείῖηαος οἱ οουτρία». 

3.ὐ Τ 
Εθνος ο 

90” Τίς ἄν σε πιστεύσεια. ΙΑ [οιο ἱηίτα, 80. 1, 
οδεἰ. 1, 6ΔΓΠΙ. 1, αά {ια [ίακαπε, ΥΕΓΦ. 15: 

Πῶς σε, πάτερ, ξείνῳ τις ἑνηέα φῶτα δοχήσει 
Τοσσάτιον τεχέεσσι χολούµενον » 

(0Οκοπιοάο {ε, ραιετ, ως ετρα ετίταπεθε ενεπι επἰε(έ-- 
πιεί 

Ταμίορετε ἱγταεσεπίεπε β[ἱε | 
304 Ὀφνείλεται. Τοπ. Ἱερίι ὀφείλεαι. 

. κρὸ Πγεύματος. πο οὰ ση 6ἱ ΔΙ. σεν. Βεείε 
εξ, Γ19οἱ18, τοῦ πνεύματός ἐστι τοῦ ”, ν κ... μα πονηροῦ, ἤγου 

300 Μὴ σφαξρ'. Οπεροτίυς τοίαί ο0οιατὶ οοπιηἱο- 
τυσι Πάργα. κ ἰιου εκέπι ε’γαγὰ [εεσγακί οοπιχία εί 
εχεἰάετωπί εβεγαµίεε ἐν ἐ[ἱε. 9ἱο πίτα 19. 11, θεοί. 
2, οβτπ. 3, Υ6ιφ. 991: 

Φροντίσιν ἡματίαις γἀρόμοῖῖα φάσματα νυχτός 
(οοἱια(ἰοπἱθκο ἄἲεί εἰπιίευ οπῖπε εκπὲ οἱείοπευ ποεεῖρ. 

211 Μηδὲ πτεροῦ. Νεε αἰ[ο[ἱαγές, πεο {ε εῄεται. 

οσέ άτοπεπα 9606 {πιγαίοεοτα 
ρἱδρύοκοι.. 

οι εἰ συγεργός. ΝοΏ ΠιδΙΟ 1ηριις: θµαπίο 
ε { ο. ῥοπαε τει ἠὰι 

ἄιά Κούφη. Περ. 995 χοῦφος, (επιεγαγίκ εί ἰπε-- 
Ρείκε. 
00 Ἡ . Όκα εοἶα ἱ[ογκνι εεί 
ἱ ἑαπι βοεεἰάενι. αλ τει χεχτηµένῳ. Οοἱὺ. 

πα . ο ώ ἡ μένει αεκηµίνων, Κος. δ ἡ μόνοι πωκτημίνῳ 
921 Τρυ καὶ σκορπἰος. Ἠιὶο επι] οσοι ἵ] - 

Ἰωά αιοά (4ἱ6οτο Ταεεν!. 5, 4ο Τ]δοάυτο Ρείετε͵ 
αι ΕγεΙπιβοβο ποτίέπη ἱροῖ πιηἰἰαηὶ : Μαρκ, 
ἰπαυῖι, ε[εοὶεί, εἶ εανιλατίάἰο οἶπι εονεεεωµί» ος 
οί, υὲ τε[επὶ Ώθηθο, ΙΓ. Ώε (γαπφμήΗταῖε υἴις . 
Παδει εκ (ἰδὶ ρίαεεαε : Αοικῖπα εαπρπἰπίε ἵν (πα 
Ροίεεία!ε 6εί. Εἰ 64/6 πιω]ίο ἀῑββοἰ[γμς 68, 56 Ρρτοῖπάθ 

πυς Ρρ  4ὐδπι ΏροςΓδ» υπάςο ᾳτατίιος: 
ααἰόάδτη οἰίσι, ου) οτδΓδὰπῃ 4 ΡΗἱΗρρο λΜαοθάοπιΏ 
τορο Οἰγηίῶυπῃ οδοί πυπΙἰλίύπ) : Αί Λεγείε, Ἱπαυίι, 
{εν απκὶε [αίεπι ΜΓΘΕΠΙ ποπ εχε[γκεἰ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ου ἐτεάαῖ πηφιΙδπΏ {ο ΒοπυΠὴ οχιογηἰς {υτο, 
Τμ1ς ἱπίφυμπι αἸᾳαἱάσι (6 ργαΌδας Ἰ 

Ουἱά ου ἱραη ἴπ Ἰιοσίοπα 6σπεροΓ ἱρεί τετίίπιως, 
Οη ποδίγὰ Ργῶνιθηί τοῦ ἱραί οεἱηλίηα Ἱ 
Το οτἰπιίπαγθ ΡΓοΓεΗ5, δυἱ οδγίο πιθᾳὶς. 
1ρηῖς {1096 ΠδΙη, ΠάΠΙΠΙ γυγο ἀφθπιοηίς. -- 
- Να φοιηπίογυι ἡμάἑοσίς θάδιη μἱηηίς 
Αεοοπηπιοδαγὶφε ουηοί8 ηθς {6 ἰδγτθδη!. 
Νέο ἰδία ΓαΓδυΠη υίδα (6 (οἱ]αηί πἰπιΙς. 
αμα [γδ(υδηέες Ἠος ραΓαί ἁθπιοή ΕΛ. 

ῥεῦ Ιἱ4 φορες αοία ργφοθάκί 1υς. 
ἕκαπα 2η πύθγειη ουΏ ]ωγοῖ, υαηίο πιαρίο 

Β Πεο αἀ]υνανὶ οοπγεη]ῖἰ ργοῦσπι νίτυπι Ἱ 
Νος επίηι [εγοπά σι εδ υἱ πΙαΙο οουαἰ ωοηµΠη. 

Εει οοτίο οὔδος ευος Ρτυάρηί]3, 
Ναιμαυθ ἰ]]α γθγυῃι οδί ἱπιρείμς ἰληίπ) Ἰον]ο : 
Πεο εἶανας. Αἱ μὴ] Πμοτίο δἱ δἰί ρυΐας, 
(45 ρορεἱἀεπίθθ υπίρ8ς ορες Ὠαςδιί. 

ΑΙἱ5 ποεθεηάο τοῦας ἠαιιά πιοηδίγα (υυπῃ : 
Ὀὕσμο κο πιεγεπάο, οἱ Όδιπι φεᾳυἱ εωρὶ». 
Εει ε]ας ἰδίιιά, αι 6µσΠὶ ηοξίί ρου. 
Εαοἰ[ο αὲ ποοαγ]ηί εἰ έγβοη οἱ βοοτρἰυρ. 

Ὀιταπιφυθ (15ρ6, ου Ώὶ 6610 θ5ί ἱθσιίος 
δυγεπίς, εοαιθ υ]έυσ Γωγσφ 86Ρ6Σ. 



θιὸ δΕΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ ΜΟΒΛΙΩΙΛ. 

Ὁμῶς ὁ μὲν καθ) ὥραν ἔστω πάνσοφος ' 
Τὸν δὲ χράτιστον χαὶ πρὸ ὥρας σωφρονεῖν. 

Αεὶ μὲν ἑργάζοιο τὴν σωτηρίαν’ 

900 Καιρὸς δὲ δὴ µάλιστα, ἡ βίου λύσις. 

Τὸ γῆρας ᾖλθεν΄ ἔξοδον κήρυξ βοᾷ. 
Πᾶς εὑτρεπίξζου ’ πλησίον γὰρ ἡ χρίσις. 

Πέρας λόγου, δισσή τις ἄρνησις θεοῦ, 
Ἔργῳ, λόγῳ τε. Μὴ χλαπῇς, περισχόπει 

950 (᾿Λεὶ διώχῃ λαθρίοις παλαίσμασι), 
Μή πως δεηθῇς ἑσχάτων χαθαρσίων. 

ΛΔ'. Ὅροι παχυµερεῖς. 

θεὺς μέν ἐστιν οὐσία, πρῶτον χαλὀν. 

Α Κόσμος δὲ, ῥευστῶν χαὶ νοουµένων δέσις. 
Τὸ δ᾽ εν ἕκαστον τοῖον ἣ τοῖον, φύσις. 
Φύσις δ' ἄῦλος, ἄγγελος, πρώτη κτίσις. 

ὃ Οἱ δ' ἑχτραπέντες τοῦ καλοῦ τί; δαίμονες» 
Ὃν πρῶτός ἐστιν, ὃς ποτ ἣν Ἑωσφόρος, 
Σχότους δυσειδοῦς εὑρέτης χαὶ προστάτης. 

Ὕλη δὲ μορφῶν ἔδρα, δευτέρα χτίσις. 

Ὕλης δὲ χάλλος, εἶδος ἐχμορφουμένης. 
10 Ὄρος δὲ ῥενστῶν καὶ νοουµένων, πόλος. 
"Αστρων δὲ φύσις, πῦρ χύχλῳ περίδροµον. 
Φῶς δ' ἔστι λάμψις ἐκ πυρὸς, ψυχῇ λόγος. 

Σκότος δὲ δισσὺν, λάµψεως δισσῆς λύσις. 

Λἱὼν, διάστημ᾽ ἀχρόνως ἀεὶ ῥέον, 

Ἐτρο ἴ]α ασία οἰαίεπι δαρἰθηξἰα οχοθ]]αί : 
Ηι]ο νοτο ΟΡΕΠΩΙΠΙ 69ἱ 6ἱ 4Πί6 ἔδπιρυβ β4Ροἵο. 

ΦΘΠΙΡΟΓ ηυἱάθεσι θα]Ηἱθπ) ομεΓατο ; 
200 Τεπρις ἀυίοπι ΠΙΣΙΙΩΘ, οὐ] Ἰηδίαί τ]έθ ης. 
Φθηθοῖυς αὐνοηίί ; θχἰίυπι ΡγΦεο οἰδπιαί. 
Ομ11Ρεί ργΦραγεί 66: ρτυρο επῖπι ]μάλοίυπι. 

Εἰμῖς θοεπηοηί : ἀαρίες Ὀδ6ἱ αὐηομεί1ο, 
ον: οἱ νετυο. Νθ εαὐσῖρὶασῖς, οἱγοιιπιδρίορ 

ὃ (Ῥοπιρος αρρεϊοτὶ6 οοσυ]ίς ἀἱπι]οαήομίις), 
Νο {ογίθ ἱπάϊροᾶθ οχἰτοπηἰς Παφιγαορ]ῦς. 

ΧΧΣΧΙΥ. Ρε[βπέοπεε πεέηµε επαείᾳ ’. 

Όευς οδἰ 9η8 δυ)βίαπιίαϊα, ρείπυπι Ὦοῦπ.. 
Μυπάυς αιίθπι Γδγυπ Πυχαγαπ θἱ Πποηίθ ΡεράἰίαγΠι ουπηθχἰο. 

910 

Εοσο Ώοο Υοἱ 110 ποάο, ἰδίιά οδί μπἱαδου]υδφαο ῃαἰαγα. 
Νδίωγα πηαἰθΓΙ ΘΧΡΟΓΑ θ8ί 4ηρε]υθ, Ρεῖπια οΓθΔίΗΓΔ. 
ὃ Οἱ οχκοἰἀργυπί α ροπο, ααἱά βμηί } Ώφπιοπος, 
Οµοτυπι ρεῖποερς οδἰ, φαἱ οἰίπι οσαί Πμποίίας, 
(ααΠρἰηίς ὀθ[ογωιίς ΙηγδηΙος οἱ αηιἱρίος, 
Μαΐθεὶα οδί [ΟΓΠΙΑΓΠΙ 6οἀθ5, θοευηα οΓθαίυσα. 
Μοιοτί αυίοπ ρυ]ο]ισὶιάο ὁδὲ Γογµια τοὶ οχΡΓοςς». 
10 1ήππεβ τδγυτη Βιχάγαπη οἱ 4ὐ99 πιεπίθ γοιρίαηίμε, οδί οΦμ6]. 
ΦΙάστυ!Π Ἠδίυτα οβί ἱρπίδ αυἱ 1 ογΏθπι νοΙσίέυγ, 
Γιιιχ ορ βρἱθµάος οχ ἰβπο, ππθη(ἱ Ίυχ γα[ίο, 
Τειεῦγο ἀπρίίεςς, δρἱοπἀοεἰθ ἀωρίίοίς ἀϊδείραιίο, 
«νιπα, ἱπίδτνα[υπι 4Ώδᾳιὸ ἰδροΓθ 86Πηραζ βυεΠς, 

δ Αίας ΙΙ. 157, ραρ. 498. 

328 Τὸν δὲ. Ώιο Ἡεμε. οἱ 0οπιϱ. τῷ δὲ. 
901 "Εξοδον. Οοἱεί. εἰ Ἡερ. 905, ἔξοδος. 
303 Εὐτρεπίζου. Φὶο Πῃδ8. ΟΠΠΠ6ΕΒ. ΕάῑΙ. ἔχτρε- 

πίζου. 
954 Κλαπῇς. Βορ. 1317 τραπ]ς. 
Φύύ Διώνῃ. Ἠοτν. οἳ ἀἆμο Ἐθβρ. διώχει. 
ΧΧΧΙΥ. Τιτ. “Οροι παχυµερεις. Οοἱκ]. οἱ Ὑαϊ. 

τοῦ αὐτοῦ. Ραγκι θτασία, οεἱ εἰπερίῖεες. 
1 Οὐσία. Ὑϊάθ]οοί, Όεκε φκὲ οπικἰδι 615ε ρτα- 

οίαὶ εἰ φκακἱ ἴρεωπι ε5εΕ εκδείαχέαίε, οκ] ε[νσνε 

εεί εἰ απιύτα, ϱκ]άφμίά 6ε/. 
ὁ ᾿Ρευστῶν και. οἱο. Οοἶδ]. λευστῶν. (016 οεµίὸε 

οεΓΗΙΙΠΙΝΥ εἰ φκῶ πιεπἰε ρετεἰρίκπηιυγ. 
9 Ὕμλης δὲ κἀ..λος, είο. Ἠϊο νειδις η (Οοἶθί. 

ι οί. 
. το, νι: λευστῶν. 

Ἐκ πυρός. Αἱ. ἕχπυρος. 
45 Δισσης. Οοἵ]. δισσή, 
14 Διάστημ’. Ρίο (θο0ἱδὶ. Μαΐο ο]ι. διάτημ’. 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ειρο 16, αἱ δί1ς8 ρορίυ]αῖ, ρτιάθπιῖα 
Εκορίήαϊ : αθί Ὠὶο Δηίθ 941108 βἰί δορΏΙδ. 

Βριηρος αἱ ἐν ααἰάεπι εἰιάο τυ5, 
Ρο 5είπιαπι αυίθσι δις ἀἶθιη γἰς υἱήπιυτη. 
«γοηίΐ θοηδρία8» οχἰίυπτῃ ΡΓ60 οαΠ)!. 
ΡαγθηϊΙς ὀΠΙΠΟΒ: ἱπιηϊηθι )υύεχ Όουις, 

Βἰπ]6 περαέυτ (πὶς Πἱ0) πιοάῖς Όευς : 
ΦΘΓΙΠΟΠΕ, γἱία : εἀυ]ιφ [γαιάθΠι ϱΆν6 
.- Μαγίο ἰεειο ἱωφίέος Ι4688ο1]8), 

υφίτὶν ορ αἷί πο ΕΡὶ πονἰδαἰπιίθ. ο 

ΧΣΧΙΥ. ΡΚΕΙΝΙΤΙΟΚΕΘ ΜιΝῦ6 ΕΣΛΟΤΑ». 
(Β/({ο ἐπιεγρτείο.) [ηυπ. 

Όεις 6ηδᾳυέ χείπυωι οδί οπιπίυπῃ, οἳ ρήίπισι Όο- 

Β Ου βυχα, πυπάυς; «ᾳὐ:θᾳ06 ππεης εεεηἰέ, 16- 
ας. 

θιοὰ αυἱάφυ6 ἰ8ἱθ δυέ ἰαἱο, πδαΓΩΠΙ νουυ 
Ναιυγα οἰτηρμίεχ δηροἰμῶ, Ῥηύπηις ο.105. 
Οἱ ἀογίαγιιηί 4 Ώ0μο, αἱ Τ ἀφήιοηοδ. 
Ργίποερς οἱ Ἡοζσπη, Ἰμμοίίος, (01 ᾳιοηάαπη οι 
Ἰηνοπίος αίοε ργῶςυἱ οἱ οδ[ἱρ]ηϊ». | 
Μαιοτία [οτγΏ)8 θ8ἱ ὑαφίθ, ροθῖ οομά]!λ. 
Ιπάμογθ [Ο5ΙΠΔΙΗ, οθείυ5 ο6ἰ Π{ἰ ἀθοοῦ, 
Βεὺις εδἀμοῖς Ἰπιος οί Ηρπηίς, ροίυβ. 
θιά αφίρα Ἱ Παππια, οἶγου]ὶ ο ΓΦΗΠΙ (6ΠΘΗΒ. 
Γιιχ ϱρ]οπάος αγάθεθ, Γὰ6ἱ0 υχ πιεηίϊρ πιθαν 
Τοπευγῶφιο ἀμρ[ϊοςς, Ιμοἱθ αὔοθρδυς ἀιμίοκ 
Ανγυ, φυοἆ 9Όδαιιο ἔοΏΊροΓο ἁδσίάμο βυιες 
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15 Χρόνος δὲ, µέτρον ἡλίου κινήσεως. Α 50 Ὃν ἐχλαλήσεις ὀργάνοις φωνητιχοῖς. 

Τή, πῆξις Όλης τῷ πόλῳ χυχλουµένης. Αἴσθησίς ἐστιν εἰσδοχή τις ἔχτοθεν. 

Πῦρ δὲ, φλέγουσα χαὶ δέουσ᾽ ἄνω φύσις. Μνήμη, χάθεξις τῶν νοὺς τυπωµάτων. 

Ὕδωρ δὲ, ῥευστὴ χαὶ χατάῤῥοπος φύσις. Λήθη δὲ, µνήµης ἐχθδολή. Αήθτς δέ γε 

Κενοῦ δ᾽ ἀἢρ πλήρωμα χαὶ πνευστὴ ῥύσις. Μνήμη τις αὖθις, ἣν ἀνάμνησιν λέγω. 
90 "Ανθρωπός εἰμι, πλάσμα χαὶ εἰχὼν Θεοῦ. 50 Βούλησιν οἶδα, νοῦ ῥοπὴν χαὶ συνδρομὴν 

Τὸ σῶμα δ᾽ Όλη, χαὶ διαστατὸν πάχος. Τῶν ὅσσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ' τἆλλα δ᾽ οὗ θελητέα. 

Στοιχεῖόν ἐστι σώματος πρῶτον µέρος. Ἡ δ᾽ οἱ θέλω χίνησις, ἐξουσιότης. 

Ὑυχῆ δὲ, φύσις ζωτιχὴ, φέρουσά τε; Τὴν σύντονον δὲ χαὶ προσθυµίαν λέγω " 

Λόγος δὲ χαὶ νοῦς τῇ Υ ἐμῇ συνεχράθη. Τὸ δὲ ἀχούσιον, βουλήσεως τυραννίδα. 
ὃυ Ζωὴ δὲ, σώματός τε χαὶ ψυχῆς δέσις, 40 Λογισμὸν οἶδα πραγμάτων διαίρεσιν. 
Ὡς θάνατον εἶναι, τῶν δὲ τὴν διάστασιν. Πόθος δ᾽ ὄρεξις Ἡ χαλῶν ἢ μὴ χαλῶν. 

Νοῦς δ᾽ ἔστιν ὄψις Ένδον, οὗ περίγραφος. Ἔρως δὲ θερμὸς δυσκἀθεκτός τε πόθος. 
Νοῦ δ᾽ ἔργον, ἡ νόησις, ἑχτύπωμά τε. θυμὸς μὲν ἐστιν ἀθρύος ζέσις φρενός ᾽ 

Λόγος δ' ἔρευνα τῶν νοὺς τυπωµάτων, Ὀργὴ δὲ θυμὸς ἑμμένων. Ὁ δ᾽ εἰς καχὸν 

45 Τεπρυθ αὐίθΠι ΠΙΘΏΡΗΓΑ οο]ί9 πηοίις. 
Τδγγα, ουπιραοία πιαίογία, θµ4π Ροἱαο απηδίε. 
1ρη]φ, ιιγεηάἱ γ]ῃ αῦθης οἳ θιγβῦῃι ἱοπάθης οσί ηλίυΓα. 
Άφυα ἠμίάα οδί ΠΛΗ Γα ο ἀοῤΓΒΗΙΩ ΥΘΓΡΟΠΘ. 
Αεῦ ταουί οι γορἱεῖο δὲ ερἰταυἰ[ὶᾳ Βωχίο. 
20 Ποπιο 6άπι, Πρπηομέπι θἱ ἱπιαρο Ροἱ. 
6οτρας, πιαἰογῖα θἱ δεραταΏ]{ἱς ογαςα]ι]ς». 
Εεπιοηίππῃ, οογρο”ῖ5 ου] ήδαιιθ ΡΗπια ρᾶ1.. 
Φ12:613 Απ]πια αυίοη νἱ(αἰ{ς Πα ἑΗΓ3, νἰίδηι δυδἰοῃίη». 
{1ο οἱ ἱπιε]ρεηίῖα πι) η οοπιηι]δία ορί. 

30 Ὑἱία, οοτροςίς οἱ απἰπιῶ οοηηοχὶο, 
ΟΘμοπιαάπιράυ Πιους οί μειδᾳυθ δερατα!!ο. 
Μεπο ερ οου]ής ΙΠίεΓηϊι, ποη οιτουπηδοπίριιις. 
Μεπίῖ ορυς οί δορἰια[ἱο, δἱ γεγαπι αχργεμςὶυ. 
Ποιὶο οδἰ ἱπνορίϊραίιο πιθη({ϱ οοποδρίυυη;, 

Ουαπι ρτοίογος ρ6γ γουῖς οΓᾳ8Η8. 
Ὦθηβας θρί οχορρίοτίαπι ᾳαοἆάαι γ6ζυπι θχίθΓΠΑΓΗΠΟ. 
Μεπιοσία γεῖῖποί πιεπιῖς ἱπιργοββίοποῬ. 
Οὐ]νίο, ππεπιος] απιὶςαίο 651. ΟΜ1ἱν]οπῖς Διιίθπη : 
Μεπιοσία φιιφάλπη οεῖ τυγθ8, αὔαπι ρεπήπἰδοθηίαπι ἀΐσο. 
ὦσ Ὑο]υπίβίσιη 600 6656 πηθη!{ς ἱπο[]ηαίϊοΏοσι οἱ οπου ΓΦΙΠΙ 
Εαγυπῃ ΤΘΓΙΠΙ, ϱἱ1989 Ρθ6πο6 ΠΟΒ 60Πί : οϕῬίθγα ΠΟΠ δυηὲ νοἱκηίασία. 
Εαρυ]ίας πῃθ, ηυ0 νο]ίσι, πιογοπάἰ, οδί Ινδγυπι Ώέευπ ατοὶγίυπη. 
5ἱ 340Γἱ5 46 τεΏθιποη αἷί, δἱασγ]ίαίοπ αμρεῖο : 
Πηνοἱαρίασίυπι αὐἱείη, ἐγγαππίάθηι γοἰαηἰα!]ς. 
40 Βαιἱοσἰηαἰίοποιι Πηονἰ 9966 τογυπι ἀἰνίσίοποπι. 
Γεδἰάθγίαπι οδὲ αρροβΊΊο τδίαπῃ γοὶ ΏομασυΠ γδὶ πιδ]αΓμΠῃ. 
Απιοτ εδ αγάθης οἱ οἤγεπαίυτη ἀθθ]άθείυμ). 
Ευγος αι]άσπι θδί δυδίιαθ αηἰπηϊ {ογνος : 
ἴτα νθγο {ατοῦ Ρ6ΓΠΙΔΠΘΠΘ. Οἱ οὗ Πκ]υῦ ἀοοθρίυπι 

31 Καὶ διαστατὸὀν πάχος. ΞοΠΡεΓ., εγαξθα πιοίθε, 50 Ὃν ἐχλαλήσεις, οἷο. Ίο νου» οἱ ἆπο νε 
εαΐ εοἩδίαπε ἀἰπιεπείοπίθικδ. Βἰβίυς, πιαἰετία φκαπι (πθπίθΒ ἀθθθγαπίυγ ἵπ Οοἱ»]. 
σµδἱ! ἀἰπιειδὶίο. 30 Τὸ δὲ ἀχούσιον. Ὑάἱ. ποπ Παβεί τὸ δὲ. 

2ύ Φέρουσά τθ. (μα ἰεπεί οἱ ζεί, υἱέαι «εἰ [ἐοεί. 4 ᾿Αθρόος. Ὑαϊ. ἀθρόα. : 
ια Οοπιῤο[. 4 0Ο δ) εἰς κακόν. Οἱ εετυαί πιεμιογίέαπι, 

2ἱ Τῃ  ἐμῇ, ποπιρο φυχῇ. 8ίο Οοἶδ]. Εάῑι. ἐμοί. πουεαι εἰ ἐπείά λεία : οἱπεμίίας, ΤαΜς0Γ. 
2] Οὐ περίγραφος. αι. ἀπερίγραφος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΜουδιΙΓὰ πιοῖιι5 (οπιριις ὁδί, αἴισπ βοἱ [αοἱε, Β Ομ νοςῖς ἴρδο Ργοίεγθς Ρεί ΟΓβΑΠΔ. 
Το]. οιαβ]]ίμας ορί Ιγί9.: Ἠαηο ἁπιιε Ρο]υ8. Εχίδγηα 86ῃδις οχοἱρὶι. Μεηες ποἰᾶς 
Ναίυγα Παρτανς Ιρπίς ο5ἱ, ΦΗΓδΙ!Π ΠΙΙΘΙΙ. Μεπιογὶᾶ Γδἰπεί, 3ο Όοθ φ0Γναί μάο.. 
Ὕοερεης ἀθοΓβίη θμίάς παίγα οδἰ 44.4. ΟμΗἰνίο ἱρδαπι Ρο: : Ἠπηο Γαγδυιὴ ε[τοί 
Αοι ἱμαπο γεορ]εῖ, οἱ βρίγνς Πυἱ. λοιποσία μιάθυι (νπἱρο γονηληϊδεί νουἈμε)}) 
Εἰσπιομί!η, Ίππαρο οἱ ποὺ] Ὠοί, ορί Ἀοπ1ο. Μοιιῖς, νοἰμη!ᾶδ Πιοίιις οδί, «οπουΣςιὶ5 οἱ 
ΜαἰοΓῖὰ «ΟΤρΙ8, 41.Πι βυδῖι ἀἱμιθηοίο. Βεγυη Ροπεδ πο αυ εἰς, απίυΙούο. 
Γ]ομιεηία ποδιγὶ Ριήπια ρατΒ δυµί οογροτ]δ. Οο νοῖο πιονοσἰ, Ἠρεγυη αγσέαὴ νους: 
Ναίάγα γ]ία ρια τα, απίη]α ἀἰσίέις : ΑΙΔοΓΙΔί61, ΠΡΙ δἱ δἳἳ αγίας. 
ΛΙ γιο 1η6ΙΙδί06 ΟΚΠα Π]θα 96 οοριαπέ. Ραιίίυγ νοἱυμίας, οἱ ἔΓ4ἱΟς, γγαπηἰἆσπ]. 
ϱ) 4 νἰία } ο μΓΗἱ8, ΠΠΘΙΙ6, 6ἱ ΠΡχΙΙ6 {οηαΣ, Πσγυπι λογισμὸς οοπιμιοιία οβί ἀῑν]δίυ. 
Όι ιπους αὉ ἠή9ςρ γοὺυφ δεί ἀἰνιι]ςίο. Γουίἱ αρροιίέής αἲ πιαὶί, ουρί1(α8. 
οι, νίσιιφ {μίας (οΓιηίμυπι υπ υπ) θοἱοης. ΑΙΠΟΓ, εμρίάο (θγνίάα οἱ [τοιί {πφοῖα. 
Πις οορί(έ2το ΠΠμμΙ5 οεί οἱ Πηκου». Μοπίοπῃ τοροπίο (6ΡΥος ἱποσηάσης, ΓΠΗΓΟΣ, 
Οι Πηλί ία, ταίο τους ρα! δὔσας, ἵνα σέ πνηιας οξι Γμγογ, 9ο πἱ ἑηδίήοί 
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45 Μνήμων, λοχῶν τε, μνησιχαχία τυγχάνει. 
Πέψιν δὲ λύπης οἶδα µαχροθυμίαν' 
Τὸ δὲ πρὸς ὕθριν ἤρεμον, ἀοργησίαν, 
ν δη πραότητα τοῖς πάλαι χαλεῖν ἔθος, 

ἝἜνξιν δὲ καλῶν, τὴν ἀρετὴν νόμιξέ µοι, 
δ0 Τῶν δ᾽ αὖ χαχίστων, τὴν ἑναντίαν νόσον 
Τὴν μὲν θεοὺ δώρηµα, τὴν δ᾽ ἐφεύρεσιν. 
Κάλλος δὲ παντός ἐστιν εὐαρμοστία, 
Αἴσχος δὲ, χάλχους ὕθρις, ὡς ἐμὸς λόγος. 

Ἀνδρεία δ᾽ ἔστι πρὸς τὰ δεινὰ στεῤῥότης 
δὺ Θράσος δὲ, θάρσος πρὸς τὰ μὴ τολµητέα. 
Δειλία δὲ, συστολή τις εἰς τολµητέα. 

Ἡ σωφροσύνη δ᾽ ἐπιχράτησις ἡδονῶν ' 
Ἡτταν δὲ τούτων, τὴν ἀσέλγειαν λέγω. 

Λ. Διχαιοσύνη δὲ, μὴ πλέον ζητεῖν ἔχειν ' 
ϐ0 Ττς δ' Ισότητος ἔχδασις, τοῦτ) ἀδιχία. 

Φρόνησίς ἐστι πραγμάτων ἑμπειρία. 

Σοφία νοµιζέσθω δὲ τῶν ὄντων θέα. 
Ἡ ὃ᾽ ἁπλότης ἕξις τις ἀργὴ πρὸς χαχόν. 
Ἡ διπλόη δὲ, τοῦ τρόπου χαχουργία. 
ϐ5 Ἡ δ᾽ ἡδονὴ, φυχῆς τίς ἐστι λειότης : 
Λύπη δὲ, δηγμὸς χαρδίας καὶ σύγχυσις. 
Φροντὶς δ᾽ ἑλιγμὸς, ἡ μέριμνα τὸ πλέον. 
Σχέψις, λογισμῶν ἀντίθεσις εἰς πρακτέα. 

Κρίσις δὲ πῆξις τῶν νοὺς βουλευμάτων ̓  

Ἴ0 Ῥίψιν δὲ τούτων οἶδα την ἀχηδίαν. 
Φθόνος δὲ τῆξις εὑροούντων τῶν πέλας. 

Ἡ βασχανἰα δὲ χαὶ βλάδη διὰ φθόνον. 

4ὔ Μεππος αἷί, οἱ {ηδ]άϊας βίγυλέ, εδί ἱπ]ωτίαγαπα τεεοτάκ!]ο. 
Οοποοσίοπδπη ἀοἰοτῖε βοἱο 686 Ιοηβαπιπηϊἑαέοιο. . 
δἱ αἱ οοπἰυπιε[ῖῖς αΠεοίυς ρ]ασίάας δἰί, ορί ἰγῷ νασσ]ίας, 
Ου. απιαἡ πιαπβυθδιμἀῖποπι αβρεῖΊαγο θοἱευαηί. 
ΗιιθίέμΏι το υΠῃ ΟΠαάΓΗΠΙ 6556 γΙγειιίοπι θχἰδεῖπια ; 
50 Πογιπῃ ΔΙἱθΙη νοβαρυπῃι, οοηίγβσἰπΠΏ 69869 ΠΙΟΓΟυΠΙ : 
14 αυἱάε οἱ ἁοηυπι ος, ἰδίθ αυαἰά ἠπνοηάμπῃ. 
Ηοεἱ ου]µβσυθ ρυἱομγίιάο ορ οοηουἱπηϊέας, 
Βε[οτπιίια8 αυΐοπι, ρυ]ομσίιάϊπίς ἀεργαναιίο. Η9δὸ πιθὰ δοπἱθηῖίᾶ. 
Εοτεϊειάο εδ 1π τεΡιις ροσἱου]ορῖς απιπηὶ ουηδίθη(8. 
50 Αιυῤαεἷα αμίειῃ ορῖ οοπἀθηίίᾶ, υὈἱ ηος θορί αιἀεπάυπι, 
Τ]πι]άϊίας ορ (μφάαπι απἰπηί οοπίγαοῖ]θ Ἱη τοῦις διάθηάϊς. 
Τοπιρεταμίία οδὲ οχρυβπα!1ο νο]υρίαίυπη : | 
Πράθη δµρογαςί, ἱπίθιπρεγαη[]απῃ αρρθίἰο. 
ἀπβίῖι]α, ποηῦ φ1ΦγοΓο υἱ ρίις μαῦθας, 4045) ευὶ ἀεοόαέυς : 
60 Ανηιια[]εαιὶς ᾖηθᾶς ἱγαης]]γο, ἱπ]υφίῖθήα ορί. 
614615 Ργυὀεπίῖα οδὲ γθζυΙΏ οχρογίθη{/α, 
δαρὶουῖ]ὰ οθηβθαίΗΓ γεζπι, εξ µη, οοπίοιΏρ]αΜ/ο. 
δἰπιρίϊο]ίαρ Ιαὐἱέμς ορί ἴποις αἆ ΓΠΣ]. 
Ὑεγρυέῖα, ΠΟ ΓΗ Ρογτογςίίας. 
65 Ὑοἱυρίαβ, πθηί!5 φυΦάαπι οδὲ πιο]ήθβ. 
Ττὶρε]ια οδὲ Πηοςδι οογἀἰβ εἰ ουπ[αφῖο. 
Οωγὰ αηίπυΠι νο]νίί οἱ νουραί, ϱο]]]οίίμάο αάλιο πιβρὶς 
Οοπεἰἀάεγαιἰο οοηβἱοίυβ οδ γαἱἱοηίΙη ἀθ γεῦιθ αροπάς : 
ἑυάϊσίμω, (γπιὶίας πιοηίῖς ἀο]ρογαίίοηυπι. 
10 Ηφυ αὈ]ίοογο, 8οἱο 6586 ΙποιΓίαπι οἱ ἱπογίαπι. 
Ἰηνίάία (αὓος αη]πιὶ ο8ὲ ἆς τοῦμβ βθουπάἰς νἱοϊπογΠη, 
Εαθρηαιίο, ἀθίτωθηίυπι ααοά ἱπίθγέυς ρου ἰηνίάϊληι. 

ὁὓ Μνήμων. αἱ. μνήμη. Μοχ 6οἱδ]. μνησίκα- 
χος Ρτο µνησιχαχία. 

οἱ Τὴν µάν. Πα φπὶάεπι, πθιΠπρο, οἰγίμε ο ἡείε, 
ηιογῦµ5 οοπ/γαγίνςα. 
9 Μἡ π.]έον, οἷο. Μίπυς γθοιο ΒΙ]]]19, 10η ρίκε 

ειεἰεγἰε γεφμίγετο. | 
ϐ2 Τῶν ὄντων θέα. ΒΕεΤΜΗΙ έαγΜΙΙ οµ Όετέ εΜ14, 

ος ἀἰνίπαγμιι οοπἰεπιρἰαί{ο. 

66 Δηγμός. δὶο (οἱκ]. οἱ Ὑαι. δίο ἰομίι ΒήΠιις, 
υμαητίθ ή Παυθαπι δεσμός, αιοά ρια[σγι 
οππβε[. 
686 ᾿Αντίθεσις εἰς πραχτέα. Ελ] τας η ἑιις | - 

ου : Ἠίάεαί Ιεείογ, ἱπαυῖῖ, απ [ογίο εοπιπιοάἰοτ 
ᾗαο ἰεοίίο [πίμγα «ἰί, σχέψις λογισμὸς, ἄν τι πρᾶξις 
πρακτέων. Ηαπο [6εΓ6 ΙοοιΙομεπι εὐρροάϊιαί σι. 
ςὔπ5 οοεσ, η 4μο ἱερίέμν, ἀντίπραξις πρακτέων. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Μεπιί ἀοἱοδι8, µνησιχαχία ἀῑοίιυτ. 
|. οπραη]πη]ίας ο5ἱ οοσ(ί0 πιοἰεδίία». 
᾿Αοργησία, ουπῃ ἐθηρί δισ φμἱθΒ, 
Ο181Η [οηἱἱαίθηι 4ἱοθγθ οἱ]πι ΏΙΟΦ θ018. 
γϊτιυφ, οπογιΠῃ γπυς ὡδὶ λαδίέας : πιαἰἡ 
Παρίέασαιιο ΓΗ ΓΡ ΙΠη, ποτ αὀνοι αγία. 
Ὀοὶ Πα ἁοπιπῃ οςί : αἱ πιαἰὰ [ο ἱπνοπίίο. 
Βοεου, ταὶ οι οἱοβδης οοποἰπη(ίας : 
(ομίγα ἀθοοσίδ θ8ι ῥτοῦτιπ ἀα[ογηιίίαφ. 
δ4)1 [ογιίμάο, τοῦ} ἱπ ρογἱου][5. 
Ας, υἱ ορι5 ἠαιά οςί, Πάθγο, οἱ διιάαςία. 
Λυύεπάα ᾳιἠβᾳ υἱς ἀοξυρίε, ργευίέά5 αηδία. 
Ενι (οπιρογαη!1ς, ἰφιὰ Ύιιῷ δυί, νἱποετο : 
ριάἰποςί γιγδιῖς, ἡῖς δμοσμιύσγο. 

ΓΏ ὁυβία, ΠΟΠ ρίυς οσίοσίὶ τουῖτογο : 
Α0 φηυ]ιαίο Φιρτοάί, οδί Ιπίαυ]ίας. 
Ἡσγμιη ρεγῖτις, ἀἰοίθαν ργυύθης : 6ορΏυς 
Αἱ οθηΒθΔίΙΕ, ΙΗεπΠίο αι] τοῦ οοπαρἰοἰί. 
ὠἱπιρίεχ νοεδίς αἱδᾳυίς αἆ πια]υίη οί ρἱρο : 
γογευίς αιιέσΏ, πιογίυμδ ααἱθαὶς ἀυρ]οεχ. 
ορια απἱάπαίη ἳ πιουίὶς ορί ἀἰῑΠιβίο » 
Τη]εία, οοΓάΐδ ΠἹΟΓΦύΑ, οἱ ἑτὴαι]ο. 
Αἱ ουΓὰ Ιοπίθπι γο]νίιτ, αμσίθείας πιααίθ. 

:Ῥυρπα γδ(ἱοπύΙΠΏ, σχέψις οδί, πυπᾳυἷά Κ6568, 
ὑοπρυ]ία Πεηίἰ5 Ηγπιλί αἱ βθηίοη!ἶα. 
ἤου αἱ γορε]έ, Ἠυῖο Ἱπθρί ἱπουγία. 
Ι1νου ευουπάῖς Ρεοχϊπιϊ τεὺις ἁἀοὶός, 
Βασχκανία Ρἰι5 εδ: πᾶπι ποροί θΠβηΗ 
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Τῶν δ᾽ αὖ χαχίστων µέμψις, αἰνετὸν πάθος Α Ταύτης δόχτσίἰς ἐστιν ἡ εἰρωνεία. 
Αἰδὼς δὲ συστολή τίς ἐστ᾽ αἴσχους φόδψ. Ἐλευθερία δὲ χρημάτων ἁπλῆη δόσις. 
15 Αἰδοῦς δὲ περιφρόνησις, ἡ ἱταμότης. Τούτων λάφυξιν οἶδα τὴν ἀσωτίαν. 
Σπουδὴ δὲ, σίστασίς τις εἰς προκείµενα 90 ᾽Ανελευθερίαν δέ φημι τὴν φειδωλίαν. 
Λύσιν δὲ ταύτης οἶδα τὴν ῥαθυμίαν. Μεγαλοπρέπεια ὃ ἔστιν ἔργων λαμπρότης 
Ο δ' ὄχνος ἐστὶ πρός τι δυσχινησία. Μιχροπρέπεια, τὸ φρονεῖν μιχροῖς µέγα. 
Ζῆλος δ' ὁ μὲν µίµησις, ὁ δ' ἀνία τις. Μεγαλόφρονος, τὸ πάντα εὐπετῶς φέρειν" 
80 Φίλτρου χλαπέντος εἰς ξένον ποθούµενον, Τὸ δ᾽ οὐδὲ μικρὰ, τοῦτο µιχροφυχίας. 
Καλοῦσι δ' αὐτὴν ζηλοτυπίαν οἱ πάλαι. 95 Φιλοτιμί’ ἰστὶ μέτριος τιμῆς πόθος. 

Αλαδονείαν, ὄγχον οἶδα καρδίας" Ἡ χαυνότης δὲ, χαὶ πέρα τοῦ μετρίου. 
Τύφον δ', ἄναφιν, ἣν ἐγείρει χουφότης. Κενῶν δ᾽ ὄρεξιν ἴσθι χενοδοξίαν ' 

Ὑπερήφανος δ' ἔμοιγε χαὶ φανητίας. Δόξαν, τὸ τοῖον ἡμῖν, ἢ τοῖον δοχεῖν. 
δὺ Τὴν δ) αὐθάδειαν, αὑταρέσχειαν λέγω. Άλλη δὲ δόξα, πραγμάτων φαντάσματα. 
Ἰαπεινοφροσύνη, μὴ φρονεῖν ἐπάξιον. 100 Ὕδρις μέν ἐστι δυσμενοῦς οὐχ εὐμενὲς 

Ῥεδδποτυπι οβ]αγρα!1ο, Ἰαυ 4 Εἱ]ΐ6 οςί αΠεοίυφ. 
Ριάος, οοπίγκοίίο (μῶάαπη οδὲ ααἱφιὶ, (ατρίἑαἁληίδ πεία. 
7σ Ριάογίδ οοπιεπιρίας Ἱωραάθηίία ο8ὲ. 
ΟΗρεηίία δεί τεύθπιους οἰυάίαπῃ ἵπ ρεοροσίΐα. 
Ηυ]υς ἀείεοίμαι ποἱο 6596 ἱρηατίαιη. 
Ριρεϊι]ὰ οδέ, ουπι αυἱς αἆ αἰἰᾳαὶά Φᾳτο πιονοίατ. 
7είας, αἰίυφ Ἱω]ίθείο οδἱ, δἱίυς ἀοΐον. 
80 Όσαι τὶς Απιογῖς ἱγαπείογίως η θχίΓ2Π6υΠΙ γαἰἀο οοπουρίίας, 
7εἱοἰγρίαπι αρρε][αυαηί νείοροΒ. 
ἆλρίδηῦα ἔππιοί οσί οογάΐς. 
Εαριις ἱηβαπιπιαίίο 68, 402 οχοἰιαί [οτίίας. 
Ῥυροτ)ι ορ πιμί, ᾳυ] ουρίέ 4ΡΡΗΓΕΤΟ. 
δὺ Αγγορηπιίαη αβροί[ο, οῦπι ααἱς πἰποίυπι αἰυἱ ρ]αςςί. 
Ηιπο][ἱέ4ς οδί πηίηιθ ἀΐρπο ἀθ φοἱροο δορίύτο. 
Πυ]ας οἴπια]α[1ο οδὲ γμουτήείφ. 
Π0θγα]ϊίας ροοιιρίάγυπη ὁσὲ ὑππρίοχ [ατρ]είο. 
Εαγυπ ἀἰκείραίίοηεπη βοἱο 6569 Ρτοάἱρθηαία. - 
90 Πἱρογα/ἱἰαίθιι γουο ραγοἰποβίαϱ. 
Μαρηϊβοεηί]α οδί οΡροτίπι δρἱοβἀος. 
Εκιγοποὶ ἰηρεηὶἰ οδί οὗ Ρ4ΓΥ3 δἱἱ0 84Ροΐο. 
γιτὶ πιαρηαμ]π] οβί οπιπἰα Γ0ἱἱ9 {0Ι6Γ4/8. 
ΑΕ η6 ρᾶττα αυἱάθωι {6γΓ68, ριυδ]]αρἰηἰια1{ο ος. 
96 Απιριιο οί πιοάθταία λοποςῖφ ουρἰἀ]ίαφ. 
Ἱπβοίθηί]ᾳ Απίδιη οχοθῖί ποάυη. 
Ἀδτυπῃ γαηδγαΠ) αρροΒίἰοπθΙη, δοἱ{0 6986 ΥαΡΑΠΙ ορἰπίουθη . 
Ορεἶβπι νογ0, Υ4ΠΑΠΙ, ἰἱ6ἱη ποὺῖς αὐἱ (αΐοπι ν]θτί. 
616617 ΛΙΙ8 νογο βἰουἱᾶ, Γεζυπη ΡαΣηΙαρΠηδί4. 

(οιυπιδίία (υἱάδω οοί ἰπίαιϊοί πη]ρίηιθ ριδία ; 

Ἱὅ Πήθος. Α[εείκε, εοπιµιοίίο. 
14 Ἔστ αἴσχους. Ἶϊα (Οοἱς]. Εάῑι. Επ’. 
85 "Αγαγί, ἢν. Ἐοτίο ἄναρσιν, εἰαίίοπενι. 

έωῖς]. ὃν. 
84 Φαγητίας. Οείεπίαίογ. 
δὺ Αὐταρέσχειαν. 1ησεπὶϊ εἰδὶ θαπάἰεπίέε νααπι 

οΜοεείαιἰομθιη. 

1άφ19 εἰ τεἰπεπάα νος, ἐπάξιον. Ναπι 1ρ8ὶ ποπ ἀἱκ«- 
Ρρἰἰοϱὲ ἀπάξιον. Νοπ ἐπάίφπε αξ αἰίετ φίιαπι [εγανί 
πιεγίία εεπ((τε. Νεο επίπε, η ξ, [αἱεο εν ὲὲ Λαιπιὲ- 
Πε, ο πι εε ἀερτϊπιέ, Πἰλἰίηνε μπι, Ὀδὶ ἰ(οίνηι 
αθιοκεὶῖ φκοά ἵπ εε υἱγίμ[]5. 

87 Εἱἰρωγεία. Ηηροεγὶείε, ἱγτὶφίο. 
99 "Αη δὲ δόξα. Ἠὶϊο εἱρίεχ Πα]α νουῖς 

δθ Μὴ ωρονεῖν ἐπάξιον. Μοάεείκα εἴιναπι ειτε δόξα, οδὶ ἀοοθρίο, 13 6οξΕ!η 68 Πο θΠί. εχἰσεἰ- 
δΕΗ1Γέ, μαπι πιεγίία [εταπί. Ἱία ΟοιΏῦε{. αἱ αάά1ί : πηα[ῖο, 2 ἱπαρίς γυωος, ὃ- ΓΘΓΗΠ Ρ]ιαπαδιηλ!{ο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ποείς ππονοίυς, αιἰσηυ] οῦ) ΗΓρ8ί ΠΙΔΙ0Ν. 
Ργοῦτὶ επιογο οοπἰγαἰὲ πεπίθπι ρυάοΡ. 
Εήγοηδ, Ριάοτο ἀῑσλιγ ηἰδηυίς ολγοῖ. 
Ῥιοροθίία οἵσι (19 αγροδέ, ὑὰ βἰιάίωπι τουο : 
ευ πμ οορίγα οἱ {ιρθ», ἱραανίληι. 
Ρἰσε]ιία φωἰάπαπι ο8ε1 (οΓρος 3ἆ φαἱάφδιη ργανἰς. 
Ἔο] 8 ΠΗΠΙίΑΠΙΘΠ, Ππωιου αυ οοί φιιιδβίαπη. 
Οντη νἱβ απιογὶδ οχίογυπι (υγίίπι ροί1ε, 
2ε]οἰγρίαιν ἰδιιιά ἀ4εοτο απεαυἱ ουἱδι. 
Αλαξονεία, ΠΙΟΠΙἰ5 δρί γδηις ἐυμο;. 
1,θν]ίαίθ παία {αδίυς οςἰ ϱἰκίο. 
Φιιρογβυς οδὲ, ᾳμἱ οομθρἰοἰ 4 ουποιέθ δ1η2!. 
Εοὶ αὐθάδεια, εΗ1 πίηιις αἱυἱ φυἱ9 Ρίασεί. 
Ώο 66 μπι]]ἱρ {11ο οδί φ αἱ Εμ άίβΙο Α5Η1παί. 

Ό Οι! πρῖι πυπ!]θηι, ργδππίίας μῖο ἨγροςΓὶςὶ 
Εοι Ιἱμογα]ίς, ΦΓ4 αι! ἀαὶ αἰιοτὶ : ι 
Αι ουηοία οἱ αυἱς ἀ]αρίάαί, ο5ἰ ργοάίσιις : 
ΗΗνεγαἰἰς ραγοις οςί, μη]ηὶδ οἱ ἰ6Παχ. 
Μαρπίβους οἱ αυἱ ερ]οπάἰάΐςδ τοῦιθ οἰωάςι : 
Οὐ ρατνα εοἀ φυἱ ἑπιίάμφ εδ, µιχροπρεπής. 
Μαρηαηίπιις θδί αἱ οωμοίὰ [1οἱ]] δΗδἱίηος : 
Νες Ρᾶγνα (θγγε, ιηθμί(ν θδί ριθὶία. 
Απιὑιιο, πιούίσα ]αιιάίς οἱ ἑαυίυπι θἱεἱ8 
Πιβιοά]οᾷ Υ6Γυ, χαυνότης οί 5ο1οί. 
0 υποάοχι5 αυίαπι, βἰοσ] γη αβΡείεηΦ. 
Δόξα αρί, γἰάδίαγ ἰ9ἱε αυοά, ἰαἱε αυἱ εἱ. 
Αἱ δόξα γογαπι ἀἱδρας εφί οἱ παβίη η). 
Μοϊοδίιις Ιοδίίδ δοἵμιο, οομέυμηο ία 
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Πρᾶξις, λόγος τε. Λοίδορος δ᾽ αἴσχη Φέρει. 
Μέμφις δ᾽ ἀτιμώρητος ἐκ φίλου φόγος. 
Κατηγορία δ' ἔγχλημα τῶν χολαστέων ' 

Ἡ δ᾽ οὐχ ἀληθὴς Ὑίνεται, συχοφαντία " 

105 Ἡ λάθριος δὲ, διαθολή σοι χλητέα. 

Μέμψις ἀνεύθυνός τις, ἡ βλασφημία. 
Καχήγορος δ', ὃς πᾶσιν ὀπλίξει στόμα. 

Λστειότης μὲν, φαιδρότης ἓν συλλόγψῳ. 
Ἡ δ᾽ εὐτραπελία, φαιδρότης ἔξω λόγου. 
110 Λόγου δὲ μωρθ ἐστιν ἡ ἀχρηστία. 
Γέλως, παρειᾶς βράσµα, παλμὸς χαρδίας. 
Οἴνου δ' ἄμετρον χρῆσιν εἰπὰ τὴν µέθην, 
Τὰ δ' ἐχ µέθης ὑθρίσμαθ', ἡ παροινία. 

Ἡ χραιπἀάλη δ' ἕωλος ὕόρις ἐκ µέθης. 

ΦΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΑΤΑ ΜΟΙΠΑΙΗΛ. 

Α 115 Φόνος δ᾽ ὁ μὲν τις σωµάτων, ὁ δ᾽ εἰχόνος ' 

ου 

"Αμφϕω δὲ λύσις τῆς φίλης ἁρμονίας. 

Πορνεία χαὶ μοιχεία, ἡ μὲν σιωµάτων 

Ῥένων χλοπή τις, ἡ δέ τις χαὶ δαιμόνων; 

Ὅταν Θεοῦ τὸ φίλτρον εἰς ἐχθροὺς πἐσῃ. 

120 Εἰδωλολάτρης δ’ ὃς σέδει χαὶ χρυσίον. 
Εἰ δ' ὠφέλεια, χέρδος εἰς φυχὴν λαθεῖν, 
Βλάδη, τὸ ταύτην ζημιῶσαι, Ὑίνεται. 
Ἔλεος μέν ἐστι συμπάθεια συμφορᾶς. 

Οἶκτος δέ χ᾿ εὖ τι τὸν πεπονθότα ὁράσαι. 

12) Ἔξις δὲ ποιὰ πρὸς τὰ πράγµαθ', ὁ τρόπος ᾽ 

"Ηθος δὲ πλάσμα τοῦ τρόπου χατήγορον. 
Διδασκαλία, τύπωσις ἔργῳ καὶ λόγῳ. 
Λόγος δ᾽ ἄριστός ἐστι φαρμαχεὺς χαχκῶν ' 

Λοίίο γε] ογαίἱο. Μαϊοάίους εοηνἰοἷα ἱπροτίε. 
ΟΜ]γρδ(10 Αιέθµι απη]οἱ ἱπηοσία δρ τεργειεμςίο. 
Οειπηπα[ῖο οδὲ αοοιδδεῖο Γ6ΓΗΙΗ ριιπἰθηάλζυτη. 
9ἱ [αἱδα δἰί (αοοιβαιἴο), θγοορΏαΙα εἰ, 
105 Θἱ οἰαμάςριίηα, οα]υιηρία ηυὶ αρρθιἰαπάα οµἱ, 
Πιεοργελιοηδίο που [υ]ία Ργοῦβορίθι6, ἱακρΏεπηία. 
Μαἰθάίους αὐἱοι! {ο ορἳ, 
θοπίας οοἳ Πϊ]αγ]έας Τη οοἱ]οφ 1ο. 

υἱ ϱΟ0ΠΙΓ3 ΟΠΊΏΘΡ 086 υπ αΓΠΦΙ. 

Γἱρασ]έις αυίεπι οβί ἡἰ]αγίίας θσίτὰ ΓΑΙΟΠΕΙΩ. 
110. δετπιοπίθ ςευ]Η(ἷα ε]υ9 οδί ἱπαξέα5. 
Πἰδιθ ϱεπαΓπι οδί ἱπρυίθιφ, διυδυ]αιῖο οογαἰς. 
γ]πί Ιπιπιοά]όιη αδ1πι νοσβ ἰδιωι]οηεῖαη, 
Ες (οπιυΙεη!]ᾶ αὐίθιη Ἠδί15 Ἰη]ατίας ἀθῦασο[δίομοπι. 
(ναρυ]α νοτο, Ρείααηί]α οδὲ ῥγοίδεῖα ες ργἱάίαπα οὐσίοίαίς. 
445 05499 αἰἱ θ8ἱ οοτρογ, οἰία ἀῑνίορ Πηιλρίηίς 
Ὀίέγαφυο ἁιιίεπι ἀἱβδο]ιίο οἱιατῶ οοποἱηπ/ταεί8. 
ὑροΓία!]ο οἱ αἀμ]ίθδρίυπ, αἲία θιιηέ «οτρούσιη 
ΛΙἰθπογΕ!η ααδί φυράαηι (υτία, α[α άφπιοηυπη; 
σι εο]ἡοοί 4010) Ὀοὶ ἃἆ ἐς [ιοδίθ8 ἐγαηβ[ογἑίΗς. 
420 Ιἀοίορυπι ου]ίος ο8ί ασἶθαυίς οοξ αυζυῃη. 
Θἱ υε[έας οδἱ, {άογΗΠ η αΠΊπιαΠι Τοάμπάλης {866Γ9, 
ἆβοίυγα 68, ουπΙ ἁδπηπυπ αἰᾳαοά αἱ αΠεγίυγ, 
Μἰεεγϊοοτάϊα οδὲ ηαιυγα!ἰς αΠθοίιις ἵπ αΏἱεηίς σαἱα]έκήῦς : 
Νἱθεγαίίο αυἱεπῃ, θΜΊ8Ιη θυπι, αἱ οα]Πη]έΑί6ΠΙ Ράβ6υ οί, ΊάγαΓγο. 
4320 Παυίς αἱ] νοὶ ἰαἱἱ5 ΘΥΡΑ Γ95, οι]ήφηυ9 οδί Ιμάοίθδ. 
Μυτος νΥετο Πρπιοπίυιη δυηί, ᾳπο ἀθείρηαιυς Ιηάο]εβ. 
Βουξεῖπα Αἱίογυ θ»ί ΙΠ{ΟΓΙΠΔΙΙΟ ΟΡΕΓΘ θἳ Β6ΓΠΙΟΠΘ. 
Βουπιο αυίθαι ορίπυς θοῖ γεπιθάαπῃ γἱήοσυσι; 

106 ᾿Ααγεύθυγος. ὀοπῦε[. Ιαπεπάιιπι οοηςοῖ ὑπεύ- 
θυνος. ε Λάάαοὶ 10 Ροβθίπι, ἱπφήί, αἱ Ἱία 6Γ6- 
ροῦιι Εἱαδρισπιῖαιη ἀῑκθρῖί, αυὰθί Ύµαπι αυἱς ἱπι- 
Ρυπο ογοπιαί, εἳ ποπ ρο8 ὑπεύθυνον, σα εἰί 
Ρωμα οὐποβία. » Ανεύθυνος αμίοπι οχροπὶ Ρροῖθαί, 
210 ἀἱκεκεεα, ΧΟΠ εταπιϊκαϊα. (μἱοτασι θἱἱο 6608. 
εἰ αεοιγαἰογό βοἱθί αοορὶ τος ἰδία, βίαερλεηµα. 

1318 Δαιμόγωνγ. Οµπι οι] ἀδπιοπίνας φεγτἰτο οἱ 
οὐεοφι! ροῖῖας ηυαπ Όσο ριωἀθί. πο ἱπ Φεπίριι- 

γἱβ [ογπἰεαιἰο θἱ [ογκἱεατὶ αρρο[ἰκίας, δαά, τι, 11: 
Εογπὶεαπίες ει ἀῑε αἰἰοπίε; Ἰ Ῥατλἱρ. ν, 35: Γογ- 
πἱσαιἰ 2ΜΝί ροεί ἀ4εοε ; οἱ Ραα|. εσσιι, 27 : Οκἰ [ογκί- 
εαπΙμί αθε (6. 

4360 Ἡθος αἲ τρόπος, γους» θυπὶ αᾖϊηος, ἱπιυῖί 
(Οοιπῦεί., γυ]ίαυθ σγεροτίας, ηυοι ουηδμοιιήο ρἱο- 
τυη]υθ πάοἰθΠι ΠΙΟΓ6Φ46 ΒΓιιθί, δὲ ἴ1 μ06 1 αἱἰ- 
ααἱά [α0θἛπιυς, υὲ αβδυθίἰ ϱυΠ108. 

ΜΕΤΗΙω ΥΕΒΡΙΟ. 

Ε5ι, αοιίοααο Ρρτοῦγα [ογί οοπτἰοίαπ.. 
Ουυγοία αιω]οὶ Ιοηίς οδί εηδἰο. 
Αί ογίπεῃ, Ώογαπι οσί, Ἰεχ αυἱρυς ΡΠαΠι ἱττοραί. 
(Ουπβεία οἱ οἱοῖ οσἰπιίπα, εδί δγουρηκη(ἰλ. 

οἱ ἰαἱθηίος, έυπι νοςθπι οαἱΗπηΙθη. 
ἵπιραπο οσπι αυἱς5 οατρίέ, θδὲ ἑλασφημία, 
Μαἱοἰουδ αυίθιη οί, οτο ᾳαἱ οαποίος ροιίε. 
η οοἱἱοφιθιιάο θματ]ίας οοί οοποί(88. 
Πα ἱοηῖς 6χροτθ Παπίας, ἀἱσαοῖία8. 
{Μία νοτο, 66ΓΠΠΟ οἵπι γαης Παἰ!. 
Βἰδυς ϱεηᾶ{υΠη οδέ ὥσίυς : Πίο μ0 πι]σαἱ. 
Όοις Ιγαὶ πἰπιίυς ον ἰοιηυἱθηί/. 
Ῥχογί νίηο ρεοῦτα, ἀθὺαοεβαίίο. 
»ταριἱα, ρτοίςΓγο Ρρυδἱ πιθγυπι οἱ {6 ϱοΓ48. 

Εδί υπ οφἀθς οογροςίβ, απ αἰίογα : 
Ρος υἱΓγαπιφυθ ἀπ]οῖς θοἰν]ίας οοπιιοσχἰο. 
Θίρτυ ἀμρίοςχ 66ΐ, ἀίφιιο φἀυ]ιοσίυσι ἀωρίος. 
ομυρρίίας υ110 οοΓρίθ ; αἳ 6 πεης αἰέοτο. 
419 θιιοῖῖοΨ αἆ Ἰοσδίθς Νυπιμίς Ρλἡ]έγισι οκα1ε. 
Ιάοἱυ]αίγας, μή εοἰυηί αὔγυπῃ, γοςς. 
ὅωπι ΠΟΡίΓΑ Ἱπογυπῃ πιουρ (αοἷέ, ἵμινα ος υἱ{ΐς, 
ἀδοίαγα ιποηίῖδ ου Πέ, ου πια]υπι Ρυία. 
Ἔλεος, 49956 θεί αΗἱοί οῦ οπθ19 βτανός 5 
Οἴχτος, ἀο]οςί ἔου 4άεγθ, υἱ ἱδδευτη ᾖ1νοῬ. 
Εςει οογίυς αὶ Γον Παὐἰίυφ, Ίηαπο τρόπον ΥΟςΔΗΕ. 
Εἰρπιεπίμπη αἱ ἦθος ΓυΓ5υβ 68, ἰπάοχ τρόπον. 
Πυείγίῃὰ γεὺς Ιηδιγηῖε, «ἱείὶδ 4ομ06. 
Ι.5ί ἱιπργοδοτυη ρἱαιυ δη δείπιο ορίως: 
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ο δ᾽ οὐχ ἄριστος, χαὶ χαλῶν ἀναιρέτης. 
450 Σχέψιν νοητῶν, τὴν θεωρίαν νόει. 
Πρᾶξις δ᾽ ἐνέργειά τις εἰς τὰ πραΣτέα. 

Ἕτις μέν ἐστι ποιότης τις ἔμμονος. 
Τόκον δὲ ταύτης, τὴν ἐνέρχειαν λέγω. 
Τέχνη μέν ἔστι σύνταγμ’ ἐξ ἐμπειρίας; 
455 Ἔξις δ' ἄλυτος, ἣν ἐπιστήμην λέγω. 
Ὅ μὴ χάριν τοῦ, τἄλλα δι) αὐτοῦ, τέλος. 
Σχοπὸς δὲ δἠ τις, ᾧ τέλει σπουδάζεται. 
Δέησιν οἵου, τὴν αἴτησιν ἐνδεῶν » 

Τὴν δὲ προσευχὴν ἴσθι τῶν ἀμεινόνων ' 
110 Εὐχὴν δ' ὑπόσχεσίν τιν᾽ ἐξιλάσματος 
Τὸ δ) ἑξίλασμα, δῶρον εἰς τιμὴν φέρον. 
"Ἐπαινός ἐστιν εὖ τι τῶν ἐμῶν φράσαι. 
Αἴνος δ᾽ ἔπαινος εἰς Θθεὸν σεδάσµιος. 

Α Ὁ δ᾽ ὄμνος, αἵνος ἐμμελῆς, ὡς οἵομαι. 
145 Ψαλμὸς σὺν ᾠδῇ γίγνεται ψαλμῳδία. 
Τὰ ὄντα φάσχειν, ὡς ἔχει, ἀφενδία : 

Ὡς δ᾽ οὐκ ἔχει, ψεῦδος. Καὶ τοῦ λόγου μάχη 
Λόγον προσάντη, οὗ τί χεῖρον τῷ βίῳ ; 
Ὄρχος δὲ δὴ πίστωσις ἐμμέσῳ θεφ. 
150 Τούτου δὲ τἠρησίς τις ἡ εὐορχία. 
θρησχεἰαν οἶδα χαὶ τὸ δαιμόνων σέθας. 
Ἡ δ᾽ εὐσέθεια, προσχύνησις τῆς Τριάδος. 
"Αρνησίς ἐστιν, ἓν τι τῶν τριῶν χάτω 

Βαλεῖν, θεοῦ τε μὴ σέθειν συμφυῖαν. 
105 Πίστις δὲ διττή" ἡ μὲν ἓχ λόγου βίας, 
Ἡ καὶ διχαία  ἡ δ᾽ ἔτοιμος συνδρομή. 
Λόγος γάρ ἐστιν ὁ πρόεδρος τοῦ λόχου. 
Ἐλπὶς ὃ) ἀπόντος πράγματος συνουσία. 

Αἱ φυἱ πιαῖυς θ8ὲ, θἱΔΠ γἱγευίος ροτ/ηι]ε. 
150 ἑομδἱάθγαίίοηθπι ΓθγάΠ1, (1 Πωθη(9 τορἰυπίας, ἑθουίαυι Ιπίο]]ίρο. 
Λοιῖο ε[Ποκοῖίας φάση ορί Δά Γ6ῦ 4βθΏςΔΡ. 
Ηαυ]ίυς θδί υα1ία5 ᾳυβοάθπι Ρ6Γ(ΙΠΘΗΡ. 
Βομο]θπι Ἠ]ίμς, ο(Ποαοίιθίοπι αβΏροϊ!ο. 
Ατς οι εοἱ]οοίο ἀἰδοίριίπατυπη Ίοηρο ανα ρατία. 
1556 Ηαυϊιας αἱ ἀἱςεοϊνί ποαυίέ, βυπο φοἱθηίίαπι δβροίιο. 
Οιοἆ αἰίου]ι6 ργδίία πρη Β:, ϱοἆ αἰί ο... Ἱρουπη, Ἰά ϱτο βηο Ἰαθεηόυπη. 
οιδ.61 ο. γοτο ἱμιά ο6ι, ουὶ θπίς ἀἰπιριμιγ. 
οβΔἱοΠπ6ι1 οΓθἀ1ίο 6966 ροἱξίοηθιη ΓθζΠῃ αυ ἀεβιηί : : 

ῬγδρβέίοηθίιΏ ἀμίΘΙη δοΊί0 6996 ῃοδίυἱαίίοποπι γδζµ ργβίαηΙοΓΠ) : 
140 Ει νοίαπι 98866 ΡγοπιἱβοίοηΏθηι οχρἰαἰοηίθ : 
Εχρίαξίο θδί ΠΠ ἂἁ Ιοηοτίφ οκ ὐἱέοηδίη δροείαης. 
[αυ λίυ οδί αἰᾳυἱᾷ οκ πιο ργφάἰοβτο. 
μαυς νγεΓο οδί Ιαιάδ(10 Γγοἱρίοδα αἀ Όνυω Ροσί]ηθιις. 
αρ οαί Ίαυς πιοάυ]αία, υἱ ορίπος. 
415 Βοδαἱιρυς ουπῃ οδηί οβὲ πιε]οάϊα. 
Περ ἀἱοθυε, υέ 66 Ἠα]νοηέ, νογἰίας οδί : 
ΛΙὶιευ νοτο, ο 86 Ἠλυομὲ, ἀϊοθγο, πιοπάαοίαπι οί. Ὑδγροσίπη ρυρῃ, 

ἆυδ]ηγαιάμη οςί ἰορι]θοφίίο θ6ἱ, 
(οπίθηίῖο θδί ἵπι νοςρίς, αὐς αυἷά να. [α ία Ἱ 

Ώ εθγροβ/ἰο Ώθο; 
100 θυς οἱ δογτεἰυς, ]μρίαπι οϱὲ αγαπιθηίυπη. 
Εεἰἰρὶοπίς γοσαμ]ωπ], δοἱο δἑἶαμι ἀἱοί ἀθ οἱ ἁθπιοπιπ. 
Ρἰοῖας αυἱθίη ο6ὲ ἁι)οραίίο Τπη]ιας. 
Νεμαιῖο γεγο εδί νοὶ ππαπῃ ος ἐγίνυς ρογορίς ἵπ {η[ογίογθπι οάϊποπι 
ΓΠο]ἱοςγ6, οἱ µοη «0Ι6Γ6 ιηἰἑαίοσι ἀἰγίπα παιυγο. 
45ὔ Εἰάθ8 ἀυρίες ορί; αἰίογα ηυ]ύθπι, ος γἱ νουδὶ, 
Οι οἱ ]ηδία θ68ἱ : ἀἰίογα οδί [οἱ αβθθηςἰο. 
γειδιπι οηίιη Ργῶφος οί ου. 
Ὀρθ8 Διιί6π1 68ί οὔπι {6 αΏφεπίο οοΡρι]α{{ο. 

156 Τοῦ, τᾶλλα δὺ αὐτοῦ, τέλος. 8ίο ΡΓΟΙ8Ι16 
Ἱερεπάυπη. Εάῑι. τοῦδ', ἀλλὰ τοῦδ’, ἐρῶ τέλος. 

157 ῃ τέλει σπουδἀζεται. (Μο φαΐεφιιε [πε εἰκ- 
άεί, 6νο οοπεἱ{]ο. 

Ἐγδεῶν. Πεγιπι πεεεεεατίαγκπι. 
140 Ἐξιιάσματος. Ρο[ἡεἰ(α(έυπεπι πεγὶε ρία- 

εαίογιἳ. 

149 Τι τῶν ἐμῶν. Πεγμπι οἱ αεΠΙοπΜηι Γκ πιανα- 
Ταπι ργσάἰεα[ίο. 

148 Λόγον προσάντη, ΙΗΕΠΙρΟ φάσχειν, αάνεγςος 
ΔΕΓΠΙΟΠΕΦ εἰοφιμὶ. Ῥαἱ. λόγος προσάντης. 

155 Ἐκ «Ἰόγου βίας. Εα οἳ υετδὶ, ἰὰ θ8ἱ, οἱ ογα- 
μοπὶς Ρεγεμαάεῃ». 

157 Λόγος γάρ. Ἠετόηπι επἰπι ργα5ες εἰ νετθὲ, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Δι Ρτανυς ἱπίοτί νο ρτοῦῖφ νἰτῖ Πορ. 
ΑΓΙΑ η δυΠ!, ἀἱδρίοιι (πευτία. 
Λά Γ65 ϱοζεηάα5 βοἰιῖ5 εδἰ απἱάαπι ἁο1ίο. 
Ηαυίίυς φαιά απίθιη } μδ[ίας ῄχὰ οἱ ἱ6Π8ΣΧ. 
Θιῖς ραγίι9 οἶας 1) βοἴας θοβί, ως 49506Γ0. 
ΑΓΑ 65ἱ, φυος 18Η φΗἱδρίθηι Ίοπρο οαρἰέ. 
Αι βτπιας μαὐίέας ἀῑοίίυν εἱοηί]α. 
Θιιο οποία (θηάμηί οφίσγα, ἐ βποπι νοσο. 
Θα φωἱεηυο ΒΠίτο φιιιάθί, ἀἱο ος 8οοριιη. 
τος ει, ο ροἱθγε, η ἆθφυπί Ευ]. 
Μεϊίογα βρθοίαῖ, 4ὐ41Π προσευχἠν ἀἱοίιηις. 
Εὐχήν, νονθ ουπι αμ ρί8Ιη, υἱ ρἱαςοφ Όουπι. 
Λι ἐξίλασμα, πιυη8 ἵπ ΛΟΠΟΓΘΙΠΗ 1699. 
Ἔπαινος ϱβί, ἱ ηιἠἀρίαπῃ Ιαυάα8 πιοί : 
Λίνος, 5ΗρΓοπιμ!η Ἰαιῤο δἱ ΓορύΠι α(ῃαἱψ, 

Β Μοάυ]αία ιβ ὁ5ί ὄμνος, υἱ ααἱάσπη ατυίίτος. 
μπι οδη[ἰοηθ ΡβᾶΙπηΒ ο5ί ρδλ/ιποάία. 
Ποπῃ φυαἱ{ϐ {ρ8α οβί, οἱυᾳιῖῖ, Άος οδί γορὶίᾳς : 
Αι ηυα]ΐς παιιά οί, [48ίμιδ. Λογομαχία 
Εθί 56ἵΠΙΟ ΡΙσΠὸοχ ς Ύ4ἳο ηἰηἰ [υηοδίϊμβ. 
ἆύ:3γ6, 4ἱοί! θΙΦίθγο οδί ἰθδίοπι Ώδυηι. 
δἱ γεγᾷ 11:08. ἰδίμά 68ἱ εὐορχία. 
Θρησκεία ουἱίις ἀῶιποπυπ φἱοηυο ἁἰοίιν. 
ΛΙ εὐσέθεια Ττεὶαάἱ9 θ8ἱ ου]ίυ9 β46Γ59. 
Νεραίος, πΠίµη αἱδαῖ6 ος Ιτίυς ἰοσαί 
Ὀδουγδυίη, δαιπάεπι πθο οο ξ βιιυρίαηίήαίη. 
ΕἰάδΡ, νοὶ θ8ὲ 1181 6θΓΠιο γουμρίυ5 ραςίί 
(1 ἰδία ]υδια ο6ἱ), [αοἱ5 αἱ αβθοπςἰο. 
δυγιλοηἰ6 οἰθι]πι ρΓά:56Ρ ορί Ὀθγιμο. [οἱ 
Ρινουυ] αἱ γοιιοῦ βγιμὰ δρὀς ιιὸ ορια. 
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Λύσιν δὲ ταύτης, τὴν ἀπόγνωσιν λέγω. 

100 Συμφυχίαν δὲ τὴν ἀγάπην ὀρίζομαι, 
Τὴν πρὸς θεὸν δὲ, χαὶ ὁδὸν θεώσεως. 

Μϊσος δ᾽ ἁποστροφή τις, ἔχθρας ἐργάτις. 

Ὑπόχρισις δὲ, λανθάνουσα πιχρία. 

Τιμὴ δὲ τοῦ Πλάσαντος, ἄνθρωπον φιλεῖν ’ 
405 Τοῦ πτωχίσαντος δ᾽ αὑτὸν, ἡ πτωχῶν σχέσις. 

Φιλόξενος δ᾽ ὃς οἶδεν αὐτὸς ὢν ξένος. 

Βίου γαλήνη δ' ἔστιν, εἰρήνη φίλη; 

Νυχῆς δὲ χαὶ μάλιστα, λώφησις παθῶν. 

Ἡ δ' ἔχθρα µοι δύσνοια χαὶ διάστασις' 
170 Ἔχθρα δὲ καὶ πόλεμος, εὑρέτης κακῶν. 
Ἁγνισμός ἐστιν ἡ θεοῦ συνουσία. 

5ΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΛΙΑΤΑ ΜΟΒΑΙΗΑ. 

Α Βέθηλον οἵου χαὶ βδέλυγμ’ ἁμαρτίαν. 

9ὐ5 

Κάθαρσίς ἐστιν ἔχπλυσις µολυσµάτων. 
Μολυσμὸν οἶδα χαὶ τύπωσιν τῶν χακῶν. 
{τὸ Γάμος μέν ἐστιν ἔννομος σαρχῶν δέσις 
Ἡ παρθενεία δ' ἔχθασις τοῦ σώματος. 
Οὗτος μοναστὴς, ὃς θεῷ ζᾖ χαὶ µόνῳ. 
Μονὴ δέ µοι, σύνταγμα πρὸς σωτηρίαν. 
Αμαρτί) ἐστὶ τοῦ καλοῦ παρεχτροπὴ, 

180 “Ὁ μὴ φύσις τε χαὶ νόμος χαρίζεται. 
Νόμος μέν ἐστιν ἔνδιχος πρακτῶν ὄρος. 
Ἡ δ᾽ Σντολή µοι δεσπότου παρεγγυἠ. 
Παρανομί’ ἐστὶν ἓν νόµῳ πονηρία 

νομίαν οἶδα τὴν νόμων ἐλευθέραν. 

Πυ]υΦ απιὶβδίοπθπι, ἀθβδρογαίοπθπι δΡρο]ἱο. 
{60 ἁροίαπι απίπιογαπῃ οοπ]υηςἱοηθίη, οἰναγίηίδιη ἀείίαίο, 
Εαπι, (13 οδί θγρὰ Ώδιιπι, 44 οοηβθηθπάσῃα ἀῑν]ηί(λίοι. 
ΟΜΐωπι αγθγρα{ο αμΦόασι οθὲ ἑπίιη]οίοο οβοοιείχ. 
Ηγροοςίεἰβ αιίοπι οδί Ἰαίεῃς αοογθίἰ8β. 
ΠοποῬ (Οτθαίοτίς ο8ὲ, Ποιοίηθιη ἀ]ίρειο 
4656 Ηοπος οβί ε]ι5 φυἱ 5θ {ρδο ΡΙΡΕΓΕΠΙ (ροίε, οΓᾷᾶ Ράροτεδ αΠοςίίο. 
Ηοβρίία]{αιής διμάίοθις εδ, αυἱ 6 1ρ89 πονἰϊ 99969 ἱοδρίέδιι, 
σι ιταηηυ1ία5 ο8ί Ρας ργαἱἱδδίπια : 
Μοη!ίθ νεγο πιασῖπι εδὶ αΠθοιίοπαπ] βοἀαί]ο. 
ληϊποεἶεέα πηϊωὶ οί πια]ονοἰθηιῖα οἱ ἀἱδδοιδίο ; 
10 Ιηπιὶοἰεῖὰ 4υοφιθ οξ Ροἱίμπι, ἱηνθηγὶς ΠΙΔΙΟΡΙΠΙ. 
ΦΔΠΟΙΙἱ48 θ8δί ου Όσο οοπτοΓδα!]ο. 
Ργο[αππι οχἰδίίπια οἱ οκεθογαδἰ]ο Ροοσδίωπι. 
1], μοίγαῖίο ορὲ αὐλιῖο πι ηΣΠυθΏίΟΓΙΙΠ. 
Πποιιἱπαπιεηέσίη δοἵο 689866 ἱρδαπι ΔΠΙΠΙΟ ΠιΦ ΙΙ ἱηΓοΓΙΙΦΙΙΟΠΘΠΗ. 
03 115 Μπαιτίποπίυπι ο8ί Ιορίήπια οοΓρογυΠη οοι]αποίίο, 

ἱτριη]ίαφ οδἱ ορΓγοβδἰ0θ 6 Ο60ΕΓΡ0Ι8. 
Μομασ]5 9 εδ, φυἱ Ώεο υἰνίε οἱ οοἱἱ. 
Μομαφδιογίυτη πηλὶ ν]ἀδίας οΔυδα δαἱαί]ς οοἱἱδοία πυ]ιάο. 
ΡοςςβίΙΙη θδἱ 4 Όοπο οχοτυἰἰα:ἰο, 
150 θυοά που ΗδίγΔ, ηος ἰαχ ἱπάυ]ρεί. 
Ἰμεχ εβὶ ]υδία Γογυπῃ αφεπάαζυπι ἀαθρϊία πες. 
Μαπόδίυιν απίθπ Εοιη]πί οδί ργφεεριίο. 
Τγαιιβδρεθβδὶο Ιθμίφ οδί {η Ιθβεπ ἰηίᾳυέα9. 
Ἱωπουπ]έαίθιυ α ἱερο 5οἷο Ιθβίῦιφ ΏοΠ 6886 ἀμίγλείκηι. 

εο]οοι άοείγίπα ᾖάεὶ, εἰ εε ἱπιπιίευθαί, [ΗΠΕΠΦΚΕ 
[ιάεἰ ἵπ πιειἶθες αεεεπάαι, αίφμε οπιπὶ βτιιέκε Τα- 
ἐοπθ ἱδὲ «ας ὐ]εἶαι. Εγυβίγα οπίπι τοχ ἁοοϊοτίθ 
αὐπίυυς οχοιρίίυς, η]ςὶ Ό6ειθ ο0ς αυἀἱθηί]θ πὶροτϊ- 
εοτάϊιθς αροΓΙ8Ι. 

164 Πάσαγτος. δἱο δπιθηαν]ε Βία, υἱ 6οηςιις 
οοηςίει. Ύοαυθις οὔαιη αὐἱ δεᾳ 1.5, οσἰᾳὶὲ, ἱπ 44ο 
Ροεια αἱ Π]ιά Ῥγον. σ, η αἰ]υό(ί : Φοπυται εκ, 
οκἱ ρααρεγίς Πιϊκεγεί’. 

107 Εἱρήνη. Ὑαι. εἰρήνης φίλη. Απιϊζα ραςίφ. 
170 Εὑρέτης. Ὑαὶ. Ἐφευρέτης. 
173 ΑἉμαρτίαν. Ὑαϊ. ἁμαρτίας. 
177 Μόνφ. Εέ εοἱἱ. ΒιΙῖας γἱάθιυν Ιορίοο νόµῳ, 

αυἱ νεγῖί {εφί : φιοὰ οεγίο πιοηβε απ 4 γὶγο βάοίί 
ΠΟΠ βοσθγπὶξ, αι! Περ εἰ Ώεο βογνἰρο 4οὺοί. 

Ι80 Ὅ μή. Βιέις Ἱεβῖι ὅμοι οἱ τοίογὶ αἲ χαλοῦ, 
οοἆ πυ]]ίας οοἑῖοίς αιοίοι]ίαίο αἰτιγ. 

461 Ἀνομίαν. Ὑϊάείιιγ γοκρίουγο α ἡιιά Ραιι!] 
ΙΓ (05, 1, 321 : Τοῖς ἀνόμοις, ὡς ἄνομος, φιή οἷπα 
ἱερε 61, Ἠιιπο 5οἱο {ἰθεγμμι 65 α [εφίθας. ΕΗἱ119 
ν6γο ἵη 5υο0 οοἀῖοθ Ιορίί εὐνόμιον, οἳ ριιμί (2γοβο- 
γίυπι αἱ]ιάστο αἁ 1ά αιιοἆ ορἰ αριά Ῥαυ]μα, π]ηι]- 
τσ, Ρἱ09 ν1τοδ, Δίυ6 ουρίας γἱγευίδιις οχρο!ἰ- 
(08, Ι6μῖ πιπίπιο ουὐ]θοίορ 68866, ῥγορίθγθα (υοιἱ 
Ηυοεηπίες, πο αιιίοπι ργαναίπῃ, θἱ (ΑΠ ΗΔΛ) γἱ αὐαοιὶ, 
ἀϊνίμαῬ ἰορθρ οχδοφυαμίυς. 

“ΜΕΤΕΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Παπο γαηρὶέ αυίθίη ἐδίγα ἀδδροταί]ο. 
69ΠοοΥ9 νο]πηία8, ολασίί88, 4ος 4ο Οοἱ, 
Λά ΗΠΙΑ οθγίδιη ἰάργὰ οδἰθµάἰι γίδηι. 
Ανοιγςὶο οὐ ἵσιη οι, Ἰήπο Αἰημ]ίας παδοἰηγ. 
θεσι]έήπι αἱ οἱ υπ] ἀῑς αυἱά οϱί ! Ιγροοςἱρῖς. 
Εἰοίογεῖη Ιοπογαί αιἱδᾳιῖς λοπηίηεσι ἀῑρίι : 
Πποροπιφθ {[4οἑυ)] βροµίθ, ηιἡθαιιίς ραµροΓο8. 
Οι Ποδρίεαἱ5 7 Ιοδρίίοιη αυἱ δὺ ρυίαὲ. 
Τγαπφυ 15 ανμιη, δἱ βἰιάος ραςῖ, θχίρεδ. 
ΟΡΓΟΠ4 Ππιρης οςί, που θΦΥἰΦ ϱ8Γ6Η9. 
Οἱ δη δἱληυ]ίας Ἱ ἱπιρτούὺα ὁδί ἀϊβδεηβίο. 
Βοαι οἱ θἱπεμ]ίας ηἰ{ απα]ί Ώρη οχοἰίαι. 
Οι αυ 19 ορὲ) ευ Όσο οοΏ5ιΟ5(ςΓθ» 

Οι ἆπαπι ρτοίαπ!πι, φπἱάφιιο βαογί]εριιπι7 θερ]υδ. 
Ουἱάπαπι ρἶαπιει Ἱ 5οταἰσπῃ οςί (θἰθΗδΙο. 
(ου ρυτοαί αι{θιή νοὶ (γρις φοἷυν ηλ]. 
Ι,ερίεῖπια Ελαἱαηιυς οογρυζαπα θδί ἐοηεχἰο. 
ΑΙ νἰια οἱ8ὐΒ, οβτοάί εσί 4 ο0ΓΡΟΓ6. 
Ουίά πιοηασυφ 7 οί αι! νἰν]έ οἱ ]ομὶ οἱ Ώυο. 
ο. α]α1ἱ αἩ δει υί φοἷί «οὗους. 
Οι, ᾳιιῶδο, ΠΟΣΑ ϱδί 73 Όοπο ἀε[οσῖο, 
Ναιμγὰ μΙή φυοά ροντὶᾳίε, Ιεχ οἱ Ὠδ6ἱ. 
[ως φυ(ο ρεγοιάὰ π6ςΠθ δἱμί, ἀῑσίαί τμ]. 
Μαπάαίυνι αἱ οδί (πιο Βοηἱηις ασ δχίί πιθύδο 
ἓη Ίοσο φος Πί ἵππρτοὺο, οδὲ ἑήφυ]έας. 
ορ 101 δο]αέα οδί νου] αὲ «ο μ1{85. : 
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185 Ἰουδαϊῖσμός ἐστιν, ὁ πρῶτος νόμος Α 900 Τὸ λοῦχρον ἣν χάθαρσις ὑδάτων ἑμῶν. 
Ὁ δεύτερος δὲ, τοῦ πάθους µυστήριον. το Τὸ Πνεῦμα συγγένεια μαρτνρουµένη. 
Ὁ μὲν σχιώδης, δαιμόνων ἀναιρέτης ’ "Αλειψις ἡ νηστεία πρὸς ἐχθροῦ πάλην. 
Ὁ δὲ τρανός τε χαὶ λύτης αἰνιγμάτων. Ἡ πεῖρα δ' Ἶν ἔρευνα τῆς θεοῦ πλοχῆς. 
Χριστοῦ δ᾽ ἑνανθρώπησις, ἄλλη µου πλάσις, Στέφος δ' ἀχανθῶν, ἔνδυσις τε πορφύρας», 
490 θεοῦ παθόντος σαρχικῶς ἐμῷ πάθει, 205 Ἐχθροῦ κράτους σύλησις ἓχ παλαισμάτων. 
Ὃς πάντα πᾶσιν ἀντέδωχε τοῖς ἐμοῖς. Τρόπαιον ὁ σταυρὺὸς δὲ τοῦ ξύλου ξύλον. 
Ἐκ μὲν γυναικὸς ᾖλθεν, εἰς Ἑὔας χάριν" "Ἠλοι δὲ πῆξις τῆς ἐμῆς ἁμαρτίας. 

Ἐκ Παρθένου δέ. χαὶ γὰρ ἓχ Πατρὸς µόνου Εἴσω δὲ πάντα ταῖν χεροῖν ἀπλουμέναιν. 
Τὸ πρῶτον, ἄξυξ ἀξύγων. Ἡ δ' ἀπογραφὴ Γεύσει δὲ γεῦσις ἡ χολῆς ἀντίστατος. 

19ὔ Της θείας αὖθις ἐγγραφῆς εἶχε τύπον, ο 410 Λῃστῶν δ' ὁ μὶν σέσωστο πιστεύσας, Αδάμ. 
Ἡ σπαργάνωσις, ἀντὶ τῆς γυμνώσεως. Ὁ δ᾽ Ίν πονηρὸς, χαίπερ ἑσταυρωμένος. 
Φόνης δὲ παίδων, νηπίων ἄρσις τύπων. Πένθος δὲ τοῦ παθόντος ἐἑχταῖον σχότος ’ 

:. Ἀστὴρ τρέχων δὲ, προσχύνησις χτίσεως, Πετρῶν δὲ ῥῆξις, τῶν πετρῶν ὑπέρμαχος 
Μάγοι δὲ προστρέχοντες, ἐθνῶν εἴσοδος. Νεχρῶν δ’ ἔγερσις, εἴσοδός τα εἰς πόλιν, 

155 Πιάδίφπιας εθὶ πια Ίαχ : 
Φθουηόάα αυίοπι, ΟΗγ]διὶ ρακεἰοηυΏ Πηγδἰθπίυπι, 
Ρείπια φυ]άθαι υπιυσῖς Ἰηγο]ωία, ἀθιποβίογυι ους θγαί οχρσραίής, 
Αἰίθγὰ γοτυ Ἰυείάα δί οοατὶς ορηραιαίπ. 
μμ. τρωω αἷία ος οπ]πίς [οσπιδίίο, 

οαγηα]ἰίθς Ῥουρθεςρ, οϐ Ροουυδίυωω που, 
αἱ οπιηῖα ΡΓο ος πηοῖς γούδἰά]ὲ. 

Εικ (επι]πα ηυἱάδιη ργοάῖὲ {η Ένα ργαἑίδτη : 
Εχ Τἱηρίηο ααίθιη : οἰοηῖπι οκ Ραΐτο 6οιο 
Ρευφθ ργοάἵε; ος κ.α. ἱρορ ἱπ]αροίως. Οεδί αυίοΏ ἁθοοτίριίο 
495 Εινίη γυγθας {ηφουρείοιῖς ΠρυΓαΠῃ ρετοῦαί. 
Εαφοῖὶθ ἠμνοἱυέυς 66:, οὗ ρεἱσίπαια ηάλαίδηη, 
Οά6ε ρατνυοζυπ ριογ] υπ οἱρηαῦκί αὐοίήρπεπη βριτασυη. 
δἰὰμς5 «11ΤθΏβ, Δἀογαίυπῃ 4 ογθαίυσὶς Νυθη : 
νά αοοαγτεβίθφ, ϱουσπηι ἱπργοδειδ. 

Βαρέίρηια ἱραίυρ εγαί ρυσρα[ίο ααυάγυὴ ΠΡΟΑΓυΠΗ. 
Θρίτ]έις ἀϊνίης οορηα{ἱοπίς (δδιωοπίυπι. 
ἀθ]υμίαπαι, υηοῖίο αΠίθ Ρυ μα άιη ουσ Ἠοςίθ. 
Τεπια!]0 εγαί οχρ]οτα({ο ἀϊγίης υη!(10Ρἱ8. 
Οογοη δρίηθα, ἱπάυππεπέυσι ριζρατουΠη, 
905 Ἱπίπι]οί ροιοριαιῖο εχρρο!φέίο ρου Ιωοαίοηθς.. 
Ἐτγορθθιῃ γοἰοσίς ᾖρηὶ, ογαοἱς Ιρασω. 
Οµαγἰ, εοπσί πιοὶ ρθοσθεὶ. 
Οοπιρἰδοιϊέυς οπιηία πηληίθυς οχρ]ἰσα{]δ. 
Θωρίυς (ροπαί) ρυφέα (6ἱἱ9 οοπιροηδαίυ;. 
ΦΙ/ Ἐκ Ἰαιτοπίῦις αἶίος ογδάθης θαἱαίδιη οοπβθομίας εδ; Αάαπιυς εταί : 
ΑΙιογ νοτο πιαποῦαί βοοἱθγδίιδ, αυθηινὶς οσιοὶ αίῆχυς. 
Γαοίας φἱάαπω Οεῖριἰ ραἱδηίἶς εταυῖ (δπεῦγο θά Ιογ8 θοχίλπι [460ἱ5, 
41.625 ΡοίΓάγυΠι ἤρδυγα, Ροίγγυπ μγτοριριαἰΓῖς : 

οσίαοσυιη αά γἰίααι τοάίέωφ, οἳ ἱπρτεβδυς η υγΌδπῃ 

19! Ὁς πάντα πᾶσιν. Ἱποδεάενίίαπι οὐεάλεπίία (επίαιίο. . ον 
εερἰανϊ! : ΒιΥρεε πιεας ϱοἱπρίαίει εγκάεΗεεἰπεί ογή- Φ3 Πένθος δὲ τοῦ παθόντος. υπείμε οὗ (Αγΐσέο 
οἰαιίδκε. ῥραἱεπίεπι [επεύτα, φκαεὶ εοΐε ἰκρεκίε Ογίεέενε ἐν 

405 Της θεοῦ απ.λοκῆς, Ὠἰνίκα ακἰ(ἰοκίε, «ορκ- ετωος ρεπάεπίεπι. 
(αεἰοπίε ον Βεο, πω, αν εωεοί Ώενε σκἱ α 415 Τῶν πεερῶν ὑπέρμαχος. ΕδίγαΤΧΠ ργορα- 
ε]νκέο εεκγίτεί. Βἰἰίως : Οἱοἰπὶ απιοτίε ερεοίπιση ει θπαίτίς, εαπεογμηὶ ϱ0ΓάΐΜηι. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

διά δωυς ρεῖπια Ίος : ΟΗγὶςιεί ογυοῖθ Ρ Βαρίίδαιυς υπάας {ρείης ρατρᾶί πηθᾶδ. 
"μες αἱ βοουάα ἀῑοίέαγ πιγδίδγίαπι. Απο! ἱροὶ Ὀρίσ]έας (οδς γεν. 
Ὀιπέτοφα ρείπια, ἁβπιοπάπῃ ουἱίαπι ορρτίπιθης : Όι ου σι Ἀοδίθ Ρυβπεί, πηριυέ 19)1Π10. 
ἡλουμάα οἶατα, γοιογῖς οἱ ἀαὈία οσρ]ἰ9λ1ι9. Ρἱνϊπϊί απιοτίφ 6ροοιπεπ οδί (επαίιο. 
Πυπιαηίτας Οἡτ]φεῖ πίοᾷ δθὲ το[οοίίο, (ογοπα ρρἰηῖς ἰθχία, ρυτριγεᾶ εἰ οίδΙΥ5, 
Θὐπι «8γΠθ Ράβθυς οϱί Ώθιθ ποσατη οὗ ΠΠΘΑΙΗ, Ποσι!]ο Ἱδεία ροίἰαί ἵπρογιαπι ριανί, 
Οἱ ευποξα ουποίἰς ργο πιεί ϱυα γοὰόιά(: : Οτις εδι (εἰαπιρθυθ, αγῦο; βαριβια, αερογίς. 
Ενα ἱπ [ανογοΠῃ Εεπιῖηα παίαβ αἱάθιη, ΟΙανὶ, πιθοσυιη ογἰπιίπυπα οορβχίο,. 
Αἱ νἱγρίηθ (ΑΠΙΦΗ, υὲ Ρτ]α9 φοἱο οχ Ραΐτο: ωποία εχρ]ἱοαίὲς παμίοιιθ ἴρ9ε απο)ἰὲ δυ9 : 
Ππ]ιρίοιις ἱπ]υχ. Οε0ἱ6 αἱ ἀδεοτίρι]ο, -- πιούθίυς ρυκισὶ ϱυδίιδ 1ηδἱο. 
οτι ξἐτουαῖ οσ]118. θυἱη [16οἱ]ρ πυ5 Ἰδίγοπαπι Φαἱνος οὗ βόεπι εδί, Λάαπ : 
Ο0 πιάἰἰαίοπι νου] ἰωνο]γὶ ΠιθλΠη. Μαπεί αἰίος, οἰίαπι ἔχιις ἵπ ογυο8, ἱπιρτορις. 
Ναχ ραγνυ]οτυσι βἱρηαί δχθίἰηοίοβ ἱγΡοδ. Ο41ἱρο Ρᾶδδύ1η Ἰαμοί : αὁ ΡΓΟ θᾶχοις 
Οωγρεπίς αἰοῖ]α, οοπά]ία Τοηληίθηι ουἰἱυπι. Πυρίυτα ἱαρίάμω, οογάῖσας Ρυρπᾶς Τη). 
Οωσδυς Μαρογυπη ϱεπίίυση ἱηρεοσευπ ἑμάϊςαι. Αι ου τεδυγρυπί μιοσίαὶ, αἰφαθ α{)εμ ρεέμηί, 
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215 Ἡ τῶν θανόντων εἰς ἄνω µετάστασις. 
Πλευρᾶς δὲ ῥεῦσαν αἷμα καὶ ὕδωρ ἅμα, 
Τὸ δισσὸν ἣν βάπτισμα, λούτρου καὶ πάθους, 
Ὅταν διώχτης χίνδυνον χαιρὸς φέρῇῃ. 
Ἡ νεχρότης δὲ, τῆς ἐμῆς ἀναίρεσις. 

Φ00 Ἡ ὃ᾽ ἐχ νεχρῶν ἔγερσις, ἐξ ᾷδου λύσις. 
Ἡ δ᾽ εἰς ἄνω πορεία χαί μ’ ἄνω φέρει. 

Καὶ τἀὰπὶ τούτοις, δεῦρό µοι, σχεφώµεθα. 

Λαὸς μέν ἐστι σύνταγμ᾽ εἰς θεοῦ σέδας. 

Ναὸς δὲ λαοῦ σεπτὸν ἀγνευτήριον. 
220 θεῷ δὲ δῶρον, θυσἰαι χαθάρσιοι. 
Δώρων δοχεῖον ἁγνὺν, ἡ θεηδόχος 

5ΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑΛ ΜΟΒΑΙΙΛ. 

Ἐράπεζ. Ἱερωσύνη δὲ ἀγνισμὸς φρενῶν, 
Θεῷ φέρων ἄνθρωπον, ἀνθρώπῳ θεόν : 

Μυστήριον μέν ἐστιν ἄῤῥητον σέθας. 
200 Χάρισμα δ' οἶδα Πνεύματος θείαν δόσιν. 
Κήἠρυγμ᾽ ἁδήλων, τὴν προφητείαν λέγω; | 
Εὐαγγέλιον δὲ, τῆς νέας σωτηρίας ' 
Ἀποστολὴν δὲ, συμμµαχίαν κηρύγματος” 
Λόγου δὲ γνῶσιν, τὴν χατήχησιν, νέοις ᾿ 
2055 Τὴν δὲ µετάνοιαν, πρὸς τὰ χρείσσονα στροφἠν" 
Ἐξόρχισιν δὲ, δαιμόνων ἑξαίρεσιν. 
Τὸ λοῦτρόν ἐστι δευτέρου βίου σφραχίς. 
Αἱ προαφοραὶ δὲ, τῆς θεοῦ σαρχώσεως, 

315 Εοτυπι αἱ οὐἱθγδηὲ, η ο]υπ ἐγαης]λιίο. 
Ε Ιαί6γὸ ΓΠαΠ8ΠΦ ϱδημυὶφ οἱ ἆ4υα οἰπιυ], 
Γνρ]εχ ἐνί Ὀαρίίαπια, αἰ]αά Ιαγαςτῖ, αἰίμά δαημυϊπίφ, 
μπι ἱπ[εδίυπῃ (επιρυς ροτίου]ασπι οῇοτι. 
Μος» ἱρθίμς πιονιῖ Πο ο8ί αὐο]]ίο. 
ο4ῇ Εἶπε Ε]υς γοβυτγγθοῖο πηρα θδὲ αῦ ἱπίογπο Ἰεγαί]ο. 
η οσίυπι ΑβοέηβΙ5 πΙθ 4ποᾳυ6 θὔγδυπι οτε. 
Οι ῥγίογθα οµροταυπ!ί, 4µο, οοηρβἰάδγοτηις. 
Ρορυΐας οἱ οοἱἱθοιῖο ἱοπιίπυιη οἆ Ὠοί ουἱέσπι. 
Τεπιρίυπι αυἱοπι γεπεγαπάυπι μορυ]ἱ βαογασίυη. 
33ύ Ὀο9ο πυπις ουἱαίυπι ουπί γἱοίίπιω Πιδγίουν. 
Μιπογυπι γοηεταπάμ!ῃ γθορρἰαου]υπι οδί Ώθιιπι βμφοἱρίοης 
Μεποα. Φαρθγάοίΐιπι 686 ϱαπο]ῆοφιίο απίιλτυπι, 
Ώρο «οπ]άηµοηθ ἠοηιἱπθιη οἱ λοπ]η! Ώουπι. 
το ἱπε[αβίίο φυοἁάθαι οδἱ γοἱρίοβαπη. 
300 (ατίθσια β6]0 6856 ἀἰγίπυπι θρἰσίέας {οπυπι. 
Πεηυρἠδήομ δη Γγδζυπῃ αάἰίατυπι Ργορλοίιίαπη αρροίΊο: 
Εναηρεἰίαη τοτο, ργεράἰοφίίομθαι 10ν 9 βοἱυέ]8. 
ΑΡροβιο[ίουηι Πμυς ᾳιοά δυρροίἰᾶφ νεπἰί Εναηρεϊίο; 
Ιηδεευίοποα Ριετοζυ!η ἆθ οοἵγίηᾶ, ολἱδε]δρίη ; 
206 Ρωπίεηίίδι!, Δά ΠΙΘΙΙΟΓΑ οοητογβίοηαπι » 
Εχογοϊδυη, 4ΦποηΠ οχρα]θίοποπ. 
Βαριίδπιυς θεί δδουπάο ν]ίς οἱρίυπη. 
Οὐλαίΐοηυς, Ὀοὶἱ ἱποβγπαίἰοηίς, 

920 Ἡ δ' ἐκ γεχρῶν. 8ἱο Ἠαυθί οοἆες Ταΐσοκημν. 
ΚάῑΙὶ αυίθσι ἡ δὲ νεχρῶν. 

226 Θεηδόχος. Ώενπι εμκοἱρίεπε. Αἱἱίος θυηδόχος, 
φκῶ υἱεέπιαπι οαρίαί. ΑριϊδδΙια γοχ υἱΓασι6 αά οἰ- 
ο μα ΕιιοΏανἰδί]8πι, 46 Ύὐὰ ἡίο (τεροσίυφ. 
[ο ΕΙ ἀορἰιορ οαγρίε 1,θιιτουσ]αίαω, Ὀφρεείουαα 
μοπιίηθπι, ηυἱ ἰοίαμη Ώμης (τοροείὶ Ίοουπ ἀθρια- 
γαγίί, οἱ πια] Βήο γοάὑἰά[ι. Ῥγίπιο φωἱάδπῃ θυσίας 
χαθαρσίους, ποῖα 3ἆ πιαγρίπεπα αρροθιία, Ρεςθς οἱ- 
κιβέατα οδ/ἱάς ἑπηυῖε, αμαηγίο Μίρδου ϱλογἱ εἶμπα 
μὴ νουμία ἀθείᾳηαεὶ πηλη[εδίυσι Φἱι. Ώείπάο νθτο 
θυηδόχον τράπεζαν ἱπίεγργείαίς, ΠΗΕΆΜαπι να εν[- 
βίμε (ος οοπίπεί; ουπι νεἰ πιεδἰοοτίίος γι 
Μυρὶμί θνηδόχον ἰάθ6πῃ 6866 40 θυσίας δεχοµένην. 
Μ]φςο 6ΓΡ0 ος γθἰθγαίοτε, ΔβΠΟΒΟΑΙΩΙΡ εὲ ἀἱσαας 
ευ] στεροτίο άοπα εεεε [πείγαίία εαετὶβεία, ος οί 
ουνρυδ εἳ ϱαπρυἱποπι Οσἱ8ἱ ἱῃ ρα, οἱ πογνπι ἄυ- 
πυγµπι γερερἰαςΜίΜΗὲ 6596 ΠΊΕΠΏΡΘΠΙ θυηδόχον, ἷά οί 
ραεγίᾖεία εαρἰεκίεικ, Δυἱ ροῖῖυς θεηδόχον, ἰὰ οδί εν ε- 
εἰρίειίεπι Όεκηι. 

229 Σέθας. Πε[ἰρίοχεπι ΒΙΙ. Οδίίμε αγεαπνε Ρεἱ, 

ες εαεγα. 
9505 Κηρύγματος. Που νεα αὐρο]μίο ἀῑσοίυτῃ, 

ἀθ Εναηρο]ἰο αεοἰρἰεγ. 
φ25 δέ. Ὑαϊ., καὶ τὴν µετάνοιαν στροφὴν εἰς 

χρείσσονα. .. 
3058 Αἱ προσφοραί. ΛΑ]ιατίς οὐ]αιίοπος ΠΕΙ! αἰίιι 

δυηί, 4υ8Πι (υ0ά ΠΟΒ λΜέσεα ποπιῖπο ἱπίοἰρίπιις : 
"ου θοι οδογἱβοίυπι ιά, 4µο βαεθγἆος Ώ6ο Ραιρὶ 
εοΓΡρας οί βηριίποίη (πρ! οΠεΓί. Προσφορά πα - 
αυ6 4 γοῦυυο ος πιπαί : αυοά αυἱάΜΠ), Ο11Πι 
ἀὐκο]υίο ρουἹως, ἰάθιη οδί αυ ἱερουρχεῖν, οἳ λει- 
τουργχεῖν, οἳ, ιιἱ [.αἱπί με, εαεγὲ οβεγατὶ, κα- 
οἵα [ασεγε. Τε ἰᾳίέων (γοροσίις Μίρδογυπι οὐἰΔ- 
μοηῦθα ᾖοο ηοὈίβ οομίδεγο, οἱ Ομ] κεὶ ἱηοαγηαίοπί, 
εἸυφαυο οτγιοἰαῖοις οομιηηίσθιω8, φμ6δπδάιο- 
απ ἱροο Ιοαμίίας πίτα 9. µ, 6εοξ. 4, Άγ. 1, 

"ο δὸν ἔτι μὲν ὀνές ἧς ἔπι χεῖρας ἀεί κ ἔτι μὲν θυέεσσιν ς ἔπι χεῖρας ἀείρω, 
Τοῖς ο άλας τος καὶ νος πάθεσιν. 

ΝοΠ Ἰαπι απιρ[ῖπ» αά «απεία καοτίβεία πιαηΝ: αἰ[οίίοι 
Μασπίε Ογὶε(ἰ αἀπεὶσί ρακἱοπίθη». 

ΝΕΤΗΕΙΟΛ ΥΕΗΒΣΡΙΟ. 

Αά κἩρθγα, 40Φ ΠΟΓΦ ῥργδθεδταῖ, ππὶρταηί 1904. 
Μὸ αἱί6Γο ΠΙΔΏΔΗΦ δεηρυἱς οἱ Ίδίεχ αθυς», ᾿ 
Βαριίδηια ρεπίπαπη 68ὲ, ου 4φ 159, ιά δηρυ]πίς, 
ὡσιῃ πιο ροεἱοἰ[δ ἑεπρις Ἰη[εβίυπι οδ]]οἱξ. 
ΑΙ ιιοτιῖς . ΠΙΟΙΦ οί οχβίἰπομο. 
Με Ιῇρτο 4ὐ ογοο, τοὐἁἰιυςθ τίι, οηἱρὶε. . 
Λά 51βθ6Γ4 {ρηάθηΦ 119 41ος 6 ἱη ορίμπη γοἰέ. 
όλη, (ὐ δοφυσπίς, ἐ γεί]ηι οοηφἰάθγθν. 
Λαός, «οβοίμίη οδί 4ρΙιεη α ου]μαπῃ Ὀε]. 
Νσός, ἰοεις υυἱ φογά(διι» ρἱεῦς ϱ6 οχρἰαἰ. 
ὠουίηι Τοπαυ1ἱ ἠωθίτίσσε φυπἱ γἱεξίιης». 
θυ ἆοΠπᾶ ροάθς οχοἰρἰῖ, ΠιθηΦᾶ εί 540Γ8. 

Β Μεηίος βαοετάοθ Ρυγραί, οἱ βαηείοθ {αοἱ, 
Ηοι]πεπι 6 οορυἱἀη8, ἑοη]αὶ οἱ Όσιο. 
Μγειοτίυπι φωἱά 1 ου]ας αγοδηυ9 Οεἱ. 
Οὐατίκπια βαυοιἱ Βρίγ]ιυρ ἀοπαπῃ θρί θ4οΓύ) : 
ΟὔβευΓγα ουσ αυἱς ργφάἰσαί, ρτορΏείἰᾶ. 
Νονααι ρα]μί6ῦῃ β6ξΙπο {ογί οταπρεἰυς : 
Αἱ οοποίοηθα πιὶρδἰο 88ογαΠ) ᾖιναί. 
Προίτίπα ριερῖρ ἰγδάίία οδί οδίεε]θρίθ. 
Μειαυῶᾶ, ουσ αἱ οοτΏἰβἰἰ γίασι ἑπργοῦαπι. 
Ρε]μηίας αἱ Οἳ1ῃ 4η]10Π68, οχοτοἰθὶς. 
ὁίσπυπ, θεευπάᾧ Ὀδίηδυπη οδί γἱ δδοΓ 681. 
ΟμΙΑ:ἱοΠ68, οαΓηί9 αθυπιρις α Ὀεο, 



90” 

Παῤημάτων τε τῶν θεοῦ χο,νωνία. 

9140 Σημεϊῖόν ἐστι θαῦμά Υ) οὐχ εἰθισμένον. 
Πυρὸς δὲ γλῶσσαι, Πνεύματος ἑνδημία. 
Ὁ φυχιχὸς δ' ἄνθρωπος, οὐδέπω καλός ' 

ὍὉ σαρχιχὸς δὲ, χαὶ λίαν πάθους φίλος ' 
Ὁ πνευματιχὸς δ', οὐ μαχρὰν τοῦ πνεύματος. 
945 Τίς δ ᾽Αντίχριστος, πλῆρες ἰοῦ θηρίον, 
Ανὴρ δυνάστης. Ἡ ἁπόστασις δὲ τίς; 
0 παγχάχιστος ἁρτίως ἁποστάτης, 

“Ἡ τε χρατοῦσα νῦν θεοῦ διαίρεσις ’ 
Μεθ) ἣν ὁ Χριστὸς αὖθις ἓν δόξῃ Πατρὸς, 
300 "Όσον φανῆναι σῶμα τοῖς θεοχτόνοις. 
Μεθ᾽ ἣν ἀνάστασις, ἡ δέσις τοῦ συνθέτου : 

Μεθ' ἣν τὸ συμπέρασμα, τῶν ὄντων λύσις ’ 
Ἔστι δὲ 2ή τις πρὸς τὸ χρεῖσσον ἀλλαγή' 

9. 6πΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ, σλΠΜΗΝΟΝ 1ΡΕΒ 1. ΤΗΕΟΙ.ΟΕΟΙΟΑ. ο] 

Α Μεθ) ἣν χρίσις τε χα! φόθος. Τίς δ' ἡ κρίτις; 

205 Οἰχεῖον ἔνδον τοῦ συνειδύτος βάρος, 

Ἡ κουφότης, νόµου τε πρὸς βίον σταθµ/. 

Μαχαριότης δ᾽ ἔμοιγε ἡ εὐτωῖα. 

Τίς δ ἡ βασιλεία: τοῦ θεοῦ θεωρία. 

Σὺν ἀγγέλοις τε δόξα καὶ ὑμνῳδία. 
9/00 Σχότος δὲ τοῖς χαχίστοις, ἐχ θεοῦ πεσεῖν " 

Σχώλτξ δὲ, πῦρ τε, τῆδις ὑλικοῦ πάθους. 

Εἰ δ ἄλλο τοῦδε χρεῖσσον, οὐχ ἔξω Θεοῦ. 
Τύχη δὲ, καὶ πρόνοια, καὶ εἱἰμαρμένη ' 
Ἡ μὲν, τὸ συμθὰν αὐτομάτως, λόγου δίχα 

90ῦ Ἡ δ', οἰαχισμὸς, ᾧ φἑρει τὸ πᾶν Θεός - 
Ἡ δ., εἰρμὸς, οἶμαι, τῶν θεῷ τυπουµένων. 
Ταῦτ' ἔστιν ἡμῖν ἐχτύπως ὀρίσματα. 

Φφ 

Εἰ 6οσωπῃ, (1059 ρ855υ9 ο6ἱ Όθις, βαηί ρασιἱοἱραίίο. 
390 Βἱρυυπι οί γε πίτα οἱ ἱπριθία. 
Ἱεηῖς Ππρυς, δρϊτίίας ργδοη(ἰ8.. 
ΑηὶπιαΙἰ5 ἨΟΜΙΟ ορί αυιἱ ποπάνπι Όρπυς οςἱ. 
αγ] αυἱδηὶ, ϱἱ να]άρ ομρἰά αεί ορι ἀθάίιυς; 
δρ]γ](α]ἱς ἀθωυπῃ, αἰὶ ΠΟΠ ΙΟΠΡΘ θἱνθθι 4 ορἰσίυ. 

«940 Ουίς θδί Απιομιμιυς } ρίθιια γθηΘΙο ὑοἰίαα, 
Ἡοιπο ῥροίοης. Οι]ἆ οιίαιπ ἀθίοσίίο Ἱ 

όος [,οπρε θοε]εγαιἰσδἱμιυδ πυρος γίρεης δροβίαἰα, 
ι 188 πο ἀοιμ]παίυς οί ἀῑνίδίο : 

Ροει αυαιὴ. Οἱιτἱδέυς ἱίθευπι γοιἰθὲ ἵη αἱοτία Ραἰσίς, 
30) ΜοιδιγαίΗτας οογρυ» θὔ1111 ἀροίά]ς ; 
Γε[ιίλο τοβγγθοιἰο, 4 θ8ί πογα οοτροσίς οἱ αηΐπι οοπ) υλοξίο ; 
Ρορί φαί οοββιπΏικίίο, υρἱνουφίἑαιί ἀϊροο]υιίο : 
Εδί αυ{ε ία φιιῶνάαπι Ἰη Πιο]ίας ἐππιυίαίίο 

 Ῥυδίοα ]υάϊοίαπι δἱ πιθίιις. Ουἱά ν6γο ]μάἰοίααι ὃ 
900 Ῥτορείυπῃ, ου]19 ἱμίυβ α)0ἱ αυἰθᾳιο οουβοἰΗ6 ο6ί, οΠπυ5, 
Ὑεὶ Ιονίίαδ, οἱ ἱοριφ 4) νἱίαπα οχαοἰἰο. 
Γοἱοἶίαμ, υἱ ορίπυς, οθί ὑοαδία γὶία. 
Οἱ ν6γο Γθρπαπῃ «Φθβίθ ] Ὠ6ἱ οοπἰθπιρ]διίο, 

ο(1ὐ0π ἀηρε!ἰφ οοπιτηιπἰς ᾳἰοτῖα, οἱ ἰαυάυπη ἀῑνίπασυπι οδ]ουγαίίο. 
3200 Τομοῦτο αμίθιῃ ἱιηργοίς, Ὀ6ο οχοἰἀοτε : 
γετπιίβ, ἱᾳμῖθ, ολγρα]ἰς Ιἱάῑπίς οἱἰαυβιίο. 
οἱ ομἱά ϱο πιθ]ῖης 66ὲ, ΠΟΙΙ ο5ί δεί Όθυπῃ, 
ομρθγδυηί, (ορέμᾶ, ο οηρνς. {αίυπ : 
ΕοΡίΙὰ οςὲ ηι]ἀφμῖά {ογεμίέο αοοἰί, αὓβφιθ ΓΔΙἱ0Π6: 
3965 Ργονϊάοιμί3 θβὲ οἰάναθ 4ο Ί8ης υπἱνθεδ]ἰαίοπι γορίέ Ώοιις ; 
Εαίσπι ἁἀθμίαιθ θδι οθΓέις οἑἀο, υἱ ατρἰίτος, Ὠοὶ ἀθοτδίογυπι. 
Πσο ευμί μουὶς αωφράαια ἀθίίηθδίίοηθ». 

317 Ἀποστάτης. ΑπίΠΗ βἱριίῆραί, 4 4.ο βοἶδθα 
ἀἰγίρίίας : νο] δμἱίαηυπι Αροβίαίαια, 4Ο ποπιίπο 
ευη αρβρείίαι. --- Εοτίθ µίρπηιθ, δἱ ἱομρας ῆτε, 
ακί. ΟΛ λυ. 
206 Νόμου τε πρὸς βίον σταθµή. Ει υἱία αά (γι- 

επαπι {ερίς ἐποισέιίο. 

961 Πάθους. Αἰ., πάχους. (γαεέα πιο[ἰ αθενπι- 
(ο. : 
4060 Εἱρμός. Οτάο, εετἰες Όεὶ ἀἐετείογαπι. 
3407 Εκτύπως. Λά ερεοίπει εκ, ἐχαταία τε- 

τι ἀε[μμιίοπε». 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Ἑ Ο6ηδυΓα έμπο, εί (μπο πιοίιις οογία οὐίογοης : 
(068Π8ΙΓΑ πιθηἰ68 οοηβοία6 ἰπίμς ργαταης, 
Ι,οναηςνθ, (ΓυΙΠΔ ἱορῖς οἱ γἱί δἱιηυ]. 

Ποτυπιφιθ, Ρ48δυ6 (υ Όθυς, Ρετοεριίο. 
5 τηίτα βἱρπυιὴ οδί, ΡΓΦίεΓ οἱ πιοΓΘΙΗ ἱποίάθης. 

Ῥγακεηίθιη αἱ ἰρηίς Βρίπίυπι πρι πάἰσαηι. 
Αμ]πια[] αμίθπι φαἱβᾳυἱς 68ἱ, ποπάυπι οςὲ ργουιδ. 
Οαγηα!ἰς Ί]]ο οδί, γἱεὶὰ 41δ1ὰ. (ωάα οὐβίάθηι. 
Λι ρἰγἰἰαἰἰς δμιήηυ6 ο«σηεΠΙ (ωαίε. 
Οἱά Απηομσίκίις } Ὀθίίμα Υγδπεπιιπὶ ΝΟΠΙΘΗΦ, 
γἱτ ορίυιι απιρἰἱ. Οι] ἱίοπι ἀθ[οσιίο Ἱ 
ΑΡΟοΡΙίΔία Ι]]ο ροδβ]μ18, ΠΙΡΘΓ ΥἰρθηΒ, 
Ὀυιηίπαίυς οἱ απ µαης Ὠοἱ ἀϊγίρίο : 
Ροςί φὔα1! ἵμ ραίθτια ᾳἱοτία ΟΗτίθίμς Ρροἱο 
γουίεί, γἱἀεηάμθ οογρυΓθ 4 ἰοδοσίοιίδ 
Ροδί υπ γοβαγροπὶ οΟΓΡΟΓΗ, δίᾳιθ απἰπηϊ» ος 
ἀυπρεπίαγ, Αι. ἵμιη οχρἰδἑίο, θοἱνέηθ οιληία : 
Εείίογε οὐηοίὰ αἱ ἴιΙοη γοσίοί σέ. 

Εοἰίοίίας αιἱά } νετ Ὠδαίιμμ. Ου οἱ 
6αῶθεαιο πρ 1η Ἱ Ὑἱδιο δυμμηί οἱ, 
Ἔϊ ου ὑαμίῖς ρἰοτίαηι Ἠαίο ἆχγὸ 8Ηῤείίς. 
(α1ἱρο αυἱάηαηι οδὲ ἱπρτουίς Ἱ Ιαυἱ α Ῥοο. 
Μαἰοιίαιη δἱ Ιρηίῖθ, γογιηίς 6ἱ, ΟΓΑΦΦΑΙΗ [πα){. 
Ουου ςἱ αωἱά που οδί Πιοί]μς, αι οχίγα οδὲ Όου:). 
Ομἱά 6οΓ8, Ρτουα, αὐἱάΠαιη Πίο Γαέυην 1 3 
ᾠιοάειπσιιο 685 οομΗρίί, 6ου ἰά η οί ς 
Ῥνοπωοα εἶδνμβ, ου]ιοία ᾳυ0 Γεφὶί Όοιις; 
Εαίυρυθ, ΤοΓύ ΠθχυΑ, ΦίοΡηυς Ῥαΐου 
θυα» βουραὶι. Ηἰ θμηί ἱογπιηί ποςφἰσὶ Ώγογος. 
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ΔΕ’. Εἰς πεγίαν φιόσοφον Α ᾖΤὸν ῥ' εὐεχτοῦντα (οἵδ' ὅτι χαὶ γὰρ ἅπας). 

Χαίρεις, τουφῶν, σὺ τῇ νόσῳ, εἶτ᾽ εὐπορεῖς; ὃ Οὕτω τὸν χρῄξοντ) ὀλίγων, κἂν σφόδρα πένηται, 
Ἔχεις χαχὸν μὲν, φάρµαχον δὲ τῆς νόσου. Πρὸς τοῦ πλουτοῦντος χρήµασι χαὶ πάθεσι. 

λλλος πένης μὲν, ἐγχκρατῆς δέ ' τρισµάχαρ Λ7’. Εἰς τὴν ὑπομονήν. 
Ὃς οὔτε δεινὸν, οὔτε φάρµαχον ἔχει. 

ὃ ὃν πλούσιου μὲν, τῶν παθῶν δὲ σσονα, 
Τότε προτιμῶ τοῦ πένητος χαὶ σοφοῦ, 

"Ὅταν τιν) εΌρῃς εὐπαθοῦντα τῶν καχῶν, 
Γίνωσχε τοῦτον τῷ τέλει τηρούµενον, 
"Ὅταν χαλόν τιν ἓν καχοῖς, χαθάρσιον 

ταν τὸν ἰσχύοντα παραπληξίᾳ Τὴν θλίψιν ἴσθι» δεῖ γὰρ, εἴ τι χαὶ μικρὸν 
Τοῦ μὴ νοσοῦντος, ἀσθενεστέρου δέ χε. 6 Ἰλύος ἐφέλκει, τοῦτο ῥυφθῆναι πόνοις, 

Αα. Περὶ τῆς αὐτῆς. Ὡς μηδὲν εἰς πύρωσιν ἔλθῃ τῶν κακῶν ' 

Ἔστω τις νοσερὸς χαλεπῶς, χαὶ πολλὰ πορίζων ἨἩ πεῖραν εἶναι καὶ πάλην τοῦ δυσμενοῦς, 

Φάρμακα τοῖς πάθεσιν ’ ἄλλος ὑγεινότατος, θεοῦ διδόντος, ὡς ἀναῤῥηθῆς μέγας. 
Φάρμαχον οὐδὲν. ἔχων ΄ πότερον τούτων µαχαρίζεις; ἹἸώδ τε ταῦτα πειθέτω νιχηφόρος. 

ΧΧΧΥ. Ρε ρΗοεορἠίεα ραμρετίαίε'. 
Άη Ἰφίαρίς, η (αἱ ἀθ[ίοῖ3θ βοοἰαγίθ, ὶη πποΓΡοΟ, αυο ἀἶνθρ οἱ ᾖ 

Μπ]ο αυἰάεπι ἰαῦοσα5 : οοἆ οί εί γοπιθάἁπῃ ποτ). 
Α]ἱυβ ο0ΠίΓ8 ΡΑΙΡΟΓ οοἳ, 96ἡ {6ΠΙΡΟΓΑΠΦ : {65 [δἷίχ 6, 
Οι πος υἱ]ύηὶ πΙαίυπη, Ώθο Γοπιθάίυπῃ πια] Ἠῦοί. 
ὃ Ὀ]νίέθιη ηαἱάσπι, ουρά (κ 05 αυίθαι γἱοίαπι, 
Τυπο ΡΓΦΡΟΠΑΠΙ ρλυρογί οἱ ϱαρἱεμεὶ, 
όυπι ριαιυἱετο τοῦικίυΠ ος ἀθπιεπίί 
Ποπιπὶ οἱ ιοσὺο πο Ιαῦοταί, Ππιηυς αυέσ [ου9 θβί. 

ΧΣΧΥΙ. Ρε εοάεπι αγθΜΙεΝίΟ ο 
Εεὶο αιΐς ϱγαν]ίὲς πιοτρ]άμ6, θδἳ Ποια ϱΘΟΠΙΡΑΓΦΠΘ 

ΡΙβΓΠΙΔΟΔ ουἱς πιοτυῖβ: αἰίου ραπἰβοίπιιις, 
61663 ΡΗαγπιαοσς) πυ] υπ αδθεης; υίγαπ Εθδέμπι ἀϊχοτίθ τῇ 

ηθ ναιεηίθπι (8οἱο 9πΙΠ69 ἵέα ἀἰοίμγοῬ); 
ὃ Ρὶο ερ ῥλυοίθ, φμαιηνἰς γαἱἀθ ραµρότεη ({εἱίσθτα ργφἱσα 18), 

Ῥτο ἁἰν]ίθ ορἱ0ὰς οἱ πιδ](φ. | 

ΧΧΧΤΙ. Ρε ραἡεπίία "''. 

σπα τερετοςίς ἱπρτοῦογυηι {6 Ρτο6ροζο υΗοπίοπη τοὺς, 
οἱ(0 {μη οχίγθηιο τοφδθυγδίηι ]ιάϊὶοίο. 
σαι ρτοῦυπῃ β{ἰαιοπι γἱἀογίς αΠΠἰοίυπη, Ιαδιγαιίοησδπη 
Ηαηο 68596 α[Πἰοιίοηθίη βεϊιο; οροείθί ομίοι, αἱ αυ οίαπη οχίρυυπι 
ὅ Οσπί οοηἰγβοξαπη δἰί, Ἀοο ρυγραγῖ ρος πιο]θρί]ας, 
Όι πΙ] πιαἰογυ!η 1ρηίς ἱποεπάίο θθγνοίιγ 
Αι ἱεπίαίίοποπη 6696 δἱ Ιυοίαπ) ἱηίωίοί, 
Ῥοδο Ρτῶρίαρίο, υἱ γἱοείογ τοημηι]είυγ. 
0) Ε)ἱ ρεγριιαἀθαί νἱοἰογίαπι αἀερίυφ. 

. Αἱας ΒΙΙ. 150, ρ. 190. Ὁ' ΑΙίαφ Μυταίος. 300, ρᾳρ. 106. " Αἰίας Μυταίογ. 190, Ραµ. 179. 

ΧΧΧΥΙ. 5 Ὅταν κα.ὀν ειν ἐν κακοῖς. Τα αἱ, ῥροπίίμφ ουυγογίυπί, οἱ Ῥοο]οβία ἀοοίγίπαπι ΠΠἱΓ8 
Εὐἰι., ὅταν τιν᾿ ἓν χαχοῖς τῶν καλῶν. . οοπβγπιαιέ : δὲ 108 γθυσυθ γοάφίι Ἰνοιν.: Ός πο 

6, Ι Ὡς μηδέν. . . τοῦ δυσμενοῦς. (σεπιίπος λα πια οερεγεῖέ επρ(ογαιοτἰο ρμγραπάνπι ἶφπε, υεί 
108 Υ6Γδυ6, ααἱ ἀθείἀεταπίας ἵη οὐΐε. Ῥας., [θιν. εο εοποεἀεπίε, Ρεγἰμίµηι ἆθ ποθίἰε βογὶ πεεέεεο θε, 
αχυουθγαί ἱπ 8υ8, οἱ ],αίίπο γεἠάἰάογαῖ. 1ά ᾳὐο ααἱ- ο 6ἱ επ αἀνογεατίο ἰμείαπάνκε, ί φμὲς ππαρπες ΤεπΝ- 
4θπῃ ΠΟΝ ροββάπι φυἱη πιίγοτ οἳ Ιαυθπι λορηηϊς αρ ἉΕΗείνν, Ολα μία 110 θ5ὲ φμἱη (γορογίιφ αἱ νο 
γο]οὶ Όοηαπι βήσσα, αἱ {ρδο ργο[οσῖ, Αβποδεἰίηαθ Αροβί. [ Οο5. 11, 1ὔ, αἰἰμάαι : ζπέμεον]μεφιε ορκε 
Ωτεροτίὶ γθζὺα, 4 ϱΓΓΟΡΕΠΙ δαπΙ ἆθ Ίβπο Ρρυῖβα- Ἅµφναίε εἰί, ἐφπίε ργοθαθί!. 
ιογἱο, ναί, αἱ ἱρδίαφ νετΏο υἱας, ἰσπε επρἰοταίοτίο, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

ΧΧΣΝ. ΡΕ ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΙΟΑ ΡΔΌΡΕΒΤΑΤΕ. Ὦ ΡΠΑΓΠΙΔΟΑ βἷί 64Ώ9 : 4Ἡ6πῃ ἀϊσογία 6856  οδεη Ἡ 
(Βἱ[ίο ἐπίεγρτείο.) Ου] να]εί, δχοἱδΠηςΦ; οἱδηιαί οἱ οπιηὶς ἠοιπο, 

πια μί9 ραιιοίφ, ΡαπροΓ Ιου; [6 6θά α:1γ0 
Ἰωείατῖς, ὤρος, ουποία φυοά Οἱ σιρροίαηίῇ ΑΠΠιΙἰ αίηιο ιπα[ῖς : Μο ΕΙ ργίπιυς οεῖε. 
μη μπο 4υο ο. πιοεὂυπα, οσι η]. ΣΧΧΝΙΙ. ΡΕ ΡΑΤΙΕΝΤΙΑ. 
εἰϊχ αἱ αἰίος : Ρλυρος ορί, εοπείπθεπ6 ι . 

Ομ) πες ππαίαπῃ μ Ιω, Ρύαγπιβευπι πε ορ πιαί[. (Α. Β. (αἴμαυ ἠπίετρτείε.) 
Ι056 ορίδ19 απιρ]πῃ, ογ]ηΐτιο δδἆ οπιπὶ οῦσυίυπι, ο] αλ οεευγγαί (ογ841 (1υἱ πιφίυς, 
Ἔμηρ απίεροπα!! ραυρετὶ οἳ ργυῦο νῖτο, Πιπο εγθάθ φθιταίυπῃ υπ θεπἰεηίία. : 
οωπι, φποπι [ιγοςίς τοἀάἀἰάῑε Γοσέοπα Ἱπιροίπς, δίη ]ηδίυδ η Πια[ίΒ, ἀοίογθ» Ὠος ρυία 
Ργοιμ]θγο Φ4ΠΟ, 5οἆ ιωἱηυθ [οτί] (λπιθη. -πακάρο να. αἱ . ερ μα, Ιου 

Άγνυπι, Ἱηί 5.ρο», ἀέοθί μιοὶθῬί]ῖφ 
πε ος ο. μοι Ῥυτρατὶ, ἱῃ ἰρηοφ υἱ πιαῖὶ οδό αὲ η! 
(Α. Β. ζαἴ[αι ἐπιεηρτείε.) Τοπιαηιῖς αι 4 πΓΑΙΗ 69856 ἱηοίαπι ὁδιμοηπίφ, 

Εκίο φις αρτυϊις ρτανίίος, πιοτλίφᾳιθ Γθηιι/γαί Ὠείφιιο 4ο μπι, νἱοίος υἱ Ππἰ(οαί πηλρίθ, 
Γμαγῃ]αρα Ἰημ]ία οωἱς : πι] φεἆ αἰίος λῦεη δοὺ ἰδία αφάθαί ἐπαπιραίος δί, 



ϱ6] - 

ΛΗ’. Εἰς τὴν αὐτή». 

Εἴτις ἑὼν χαχίης στυγερὸν τέχος ἔνθα τέθηλας, 

Ταῖς πυµάταις βᾳσάνοις ἴσθι φυλασσόμενος. 
Εἴτις ἄριστος ἑὼν χύρσας τραχέος βιότοιο, 

Ὡς χρυσὺς χοάνοις ἴσθι χαθαιρόµενος ᾿ 

ῦ Ἡ φθονεροῖο πάλῃ χάµνων δέµας, ἄλλος Ἰώ6 τις, 

Ἔς χεν ἀεθλήσας στέµµα νίχης φορέοις. 
τῷ µήτ) εὐθαλέων τέρπου φρένα, μήτε µόγοισι 

Κάμπτεο χριστοφόρῳ πάντα φέρων κραδίῃ. 

Λθ. Εἰς τύχη» κα) φρόνησο.. 

"Ἐψησέ τίς που τῶν φιλοχρύσων τάδε ᾿ 

5, 6ΒΕΟΟΠΒΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟΛΗΧΙΝύΝ ΗΙΠΕΗ 1. ΤΗΕΟΙ ΟΦΙ(ΟΑ. 

Α «θέλω τύχης σταλαγμὸν, ἡ φρενῶν πίθον. » 

Πρὺς ὃν τις ἀντέφησε τῶν φιλοφρόνων ’ 

ε Ῥανὶς φρενῶν µοι μᾶλλον, ἢ βυθὸς τύχης.) 

Μ’. Εἰς τῶν ἀνθρωπίνων µαταιότητα. 

Οἱ τοὺς ἀραχνῶν ἐχμιμούμενοι µίτους, 

Καὶ τοῖς ἀφαυροῖς ἐντρυφῶντες τοῦ βίου, 

Ἴστωσαν ὡς εὔληπτα χαὶ αὗραις πέλει 
Τὰ τερπνὰ πάντα τοῦ ἀραχνώδους βίου. 
5 Οἱ τοὺς θρόνους ἔχοντες ὡραϊσμένους, 

Καὶ ταῖς ῥεούσαις ἐξοχαῖς ἐπηρμένοι, 
Σχοπεῖτε τὴν ἄφευχτον ἑσχάτως δίχην, 
Ὡς οὐδὲν αὐτὴν οὐδαμῶς παραδράµοι. 

ΧΧΧΤΙΙΙ. Ρε εοάεπι αγθαπιεµίο”. 

ες] αυ: οχαἱρίοης πια[{ε1ὸ ππῖδδτυπι ϱ6ΓΠΊΘΠ Πὶο Π0Γ98, 
χἰγοριῖς ευρρ]ὶοἶῖο δοἱίο ἴ6 βοτνλίυπι , 

5] ηυἱς οριίπιυς οχαἰρίοης Ιπο]άἰκεί Ἱη ἀωγαπι γἰίέη, 
4Π( 81 αυγίΠη ἵη [μβουίΐς δοἷας (9 Ρραγραή : 

6 Αι εἰ οὗ Ιηνίάϊ Ιαοέαπι 9ρ0ς 96 6ΟΓΡΟΓΘ, Δίδευτη δοῦ 6586 (96ἱ4ς), 
ὕι ουπι οδρίαγοΓὶς, οΟΡοΏΔΠΙ τ]οξοσία, Γο[ἙΓ29. 

(1456 πεφυθ δρ... αρίπιυπι οὈ]θοίδ, 69 αἀνειςίφ 
Εγαηρασία, ΟὐΓἱδΕίΑΠΟ οπιηία (6γθης οοΓά9. 

ΧΧΧΙΧ. Ρε [ογίωκα οἱ ρτουάοκίία”'. 

Οιοελαῖ οἶἶπι αγαγυς οπἱδρίδηη Ώσο τετῖνα : 
ε λέαίο (ογίυπα ρυξίαΠ, αυ πιοηίἰφ ἀοβάσι. 
Λά µε οἷό γθεροηύἰἳ βδρίθης : 
ε Εμ πιοπίῖς π]ῖ ροἱῖος απ ἁουπι [οτίσης. » 

0699049. ΧΙ.. Όε Υπ ΑΝΠιακαγκή υανέιαιε''. 

Ομ ΑΓΑΠΘΑΓΙΠΙ ἱωῤίαπέυτ Ε]α 
Ει οἵιο ιαγοθηβίυυς ἀοίοοίαπέυν τους νο, 
δο]αηί 2η [αοἱ]θ {η 4υΓ45 [εγαηίμς 1ο ἀῑθείρορίυς 
ϐΘώεευήαυε Ρ]λοθηέ ἐν νἰέ ἰδ]ίο 4Γληθδγυη δἱω]!ἰ. 

6 Οἱ Ηιγογος (θηοίἰ6 οµἱοπάθπίθα 
ΕΒΕ οὗ ἤαχαφ ἁἱρηίίαιοῬ οἱδεῖ οεἱἶ6, 
θοπφιἀργαίς Ιπον]ιαὐἱἱθπη οχίγθοιπᾶηι ἱοηθ, 
Όι ηἰΕὶ] Ίβραη μἱίο πιοάο Ρρονεὶέ εὔυμοτο. 

΄ 

ΣΑἰίαφ Ἀωταίορ. 495, ΡραΡ. 170. Ὁ' Λἰίας ΒΗΙΙ. 08, ραρ. 106. Ὁ Λας ΒΙΙΙ. Γ411Π6 ἑδηίυπη, Ρ. ὀ08. 

ΧΧΧΥΠΙ. 8 Χριστοφόρῳ. .. κραδίῃ. Μπ. Χρι- 
στοφόρου. ... Χραδίης. ΙΏὶάέπι φέρων, [οΓίθ φέ- 
ρειν, 46 δἷο τουεηό η : (γε ἱαπὶ οογάϊΐε δεί οπηπία 
ρετ[εντο. 

Γι. ΑποὐὈκεκτύυν., Εγευἱεκίπικηι οο ροέπια Τ,αἰέμε 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΤΕΒΡΙΟ. 

ἰαπίμπι επείαὲ αρμά Εἱίμπι, αά οαἱοεηι «α ΓΗ 
ὤπσεογκηι. 

ἴμεφκαπι Όγσεε [ἱ{ οάΐέηπι. Τετίμε Γσεας, φι 
εεφι(κ;, 6 εοά. Πεῃ. 4211 ἀεονπερές ε8ἱ. 

ΧΧΣΥΙΙΙ. δε ΚΟῦΕΝ Αποῦμεκτο. 
(Α. Β. (αἰ[ίαν ἐπίεγργείο.) 

οἱ ας [ογίο παα]ἰ ΠοΓ68 Ίου βδίπιθη ἵῃ οτῦς, 
6 Ι0ΓῃΕΠῆΙΔ πιαποηί υἱήπια, ουθύυ ηἱΗ]. 

δὲ γι ἆμγο «θοἰάἰδεῖ ἵη ἱζαπηῖίο ἠησέως, 
Άρνη 6, ΟΓΕΦ8Β, δχεοσυἵϊ ἱριιθα νἷο : 

Εαειυς ϱ6 αμ ὀοῦιι πηοπιὺγίᾳ ἱαπριορίίδιις αἰίος, 
οηἱς ι νἰεέος ργΦηιία Ίαγρα [6Γ09. 

Νυ μοιὶς ]αδί]ος τεῦυς, πεφαο ορίου η ΗΔΗ) 
(εάθ πια[ῖ, Ρδἱἶθης οµπαἷα «ογύ6 Ρἰο. 

Σχχιχ. ΡΕ ΕΟΕΤΟΝΑ ἕτ Ραύνεκτιλ. 
(ΒΗἱο ἱπίετρτείο.) 

Άναγιις ο]ίμα αυἱδρίδαι Ίου ἀῑχίε: « 8ου 

Ώ ΜΕ πια οογῖς οδί ρτίος πιεηίὶς οβ/9. » 
Λά ο Άου γε]θοίὲ ααἱβρίδιη ργιάθηίίηπι . 
ε Μὶηἱ ρυἱί4 πιθυίί6 εδ ργίοΓ οοτεἱφ μιαΓί. ) 

χι. ΡΕ ΒΕΒΟΝ ΠὉΜΑΝΑΑΟΝ ΥΑΝΙΤΛΤΕ. 

(Α. Β. (ιαἰίαι πέεγρτείο.) 

Οµἱ βία ἀδάσοιηί 4Γαποιο νο]ιε, 
Γρεγίὶρᾳμο ϱραυάθηῖϊ μμα1ςἱόϊς νἰί ὐομ]ς, 
ΑΠΑΠΙΙὓυς ραρἱ [αοἱ]ο νθη(]5 θοἱαΠηί, 
Ου νἱίὰ ἵη Ἠ4ο ῃ]αοεπί αγαπεῖν Ραγι. 
Το αἱ ἑομοιῖᾳ Ί10ο Γμἱβθηίθ5 ΗΙΓΟΠΟς, 

ΕΊυχα βυρογΏί ἀϊρηίίαίυπι ρ]οσΊ8, 
γἱάείο ρη49 υἱΗοπὶς υἱ0π]αθ, 
θα» Γπρυγο πω] αγίας ροςεδίἰ ᾖοπαο, 



δΕΟΤΙΟ]. ΡΟΕΝΑΊΑ ΡΕ ΡΗΡ90. 

ΒΙΒΛΟΣ ΕΒ,, ΕΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ. 
ΤΟΜΗ Α’. ΠΕΡΙ ΕΑΥΤΟΥ. 

ΙΙΡΕΒ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ ΗΠΙΞΤΟΒΙΟΑ. 

«ΕΟΤΙΟ 1. ΡΕ 5ΕΙ1Ρ590. 

Α Ὃν διὰ χαὶ μεγάλου ἀπὸ κήτεος ἔχθορ) Ἰωνᾶς Α’. Περὶ τῶν καθ) ἑαυτόν. 

Χριστὶ ἄναξ, ὃς ἀγναῖς ποτ ἀειρομέναις παλάμ]σι 
Σταυροτύποις Μωσηος ἐπ᾽ οὔρεῖ σοῦ θεράποντος, 
Ἔχλινας ᾽Αμαλὴκ ὁλοὸν σθένος ' ὃς τε ταθεῖσαις 

Χείρεσιν ἓν βόθρῳ Δανι]λ ὕπο, δεινὰ λεόντων 
ὅ Χάσματα, χα) φριχκτὰς ὀνύχων ἐπέδησας ἁχωχάς; 

Εὐξάμενος, χαὶ χεῖρας ἑνὶ σπλάγρο'σι τανύσσας 
Ἐν φλογὶ δ᾽ ᾽Ασσυρίῃ ὁροσερὸν νέφος ἀμφεκάλυφε 
Θαρσα)έους τρεῖς παΐδας, ἔπεὶ χέρας ἐξεπέτασσαν ᾿ 
10 "ὓς ποθ) ὅλην ζείουσαν ὑπεὶρ ἅλα πεζὸς ὁδεύσας, 

Κύμανα καὶ ἀνέμων μένος ηὔνασας, ὥς χε μαθητὰς 

630-691 1. Όε γεῦκε εκίε'. 

ξοχ Οµὶδίο, αυ, Ρυγα οί ΠΙαΗυΦ {απιυ]ο {10 Μουος 
Ἱη πιοάμπῃ ογιαοῖς οχἰοἱ]θηίθ Ἰη πποπίθο, 
Ὑογε]θιῖ Απια]ροίς ρεγπἰοϊοβιιπι τοῦισ, π]άαο θχἰθηθἰ 
Μαπίρις τη (οἵεα ἃ Ὀαπίθία ἀΐγα Ίδοπαπῃ 
ὃ Ογα οἱ Ιιουγϊυῖ]ες υπρυίαπῃι 4οἷθρ οοπιρτοβρίαι! : 
Ρος 4αθπῃ οίῖαπῃ ἆοηᾶ6 ος ἱηρεπίί ορίο οχα]]ἰνίε, 
Ῥοδίφαπῃ ογαν]ἰί δὲ ΠηΞηιΙ6 ἵη γὶβορρίῖριις (οίοπά:! : 
Εἰ Ίη ΠαΠΙΠΙΣ Αξδγτῖ πυὈθς γοφδο]άα οἰγουπιάθηϊί 
ΜαρηδΠΙΠΙΟΒ ἔγθς ΡυθΓοΨ υἱ πΙαΏ 6 οχρδπάθγαη! : 
40 θυ1ᾳυο αἰᾳααπάο π]αγθ Ιηίμπθβοθης Ρούἱῦυβ ο2ἱοθης 
Ειαοίας οἱ γερίογυπι γἱοἰεηίίαπι βοἀαδιῖ, υὲ ἀἱδοίριι]ος 

5 Θοτρίπῃ 4η. 74. -- Αίας ΒΙΙΙ. 3, Ρας. ὔ1. 

Ι. Απουπεντυµ. Ποε ἵπ εηγεβἰο Ῥοεπιαίε εοπιπιΝ.- 
608 ΠΙΟΓΙα[ἰκηε 2οΓἱΕΠΙ, «Καπισκο ἱρείκε πιακίπιε πιῖ- 
εεταίαν (γεφοτίκε, φκῖ, οοπ(επιριὶ ορίθν, εοπ]μοίο, 
εἰ οἱια Ι[εεεῦτίε οπιπίθκε, Φαίακα ίαπιεἩ ἱπείάϊας αἲ 
[εία ρεπίέτιε ε[Γαφετθ ποπ Ρροίμετίε; ἴπιο σἱαίοτίε ἱπείαν 
ἐίμε, φμἱ αὐ ο) ἐγωεαίεπι ἵπ εγίεβο ἀεεεεπάεδαί, βτΔ- 
ία ΟΠεὶεεῖ ᾳαςὶ νδρίθ εροἰἰαέμφ, ἑπροεί(έσφμε ρίαρῖε 
ἑεπίσένιε Ἰασετεί; ασ φιοά ΔοπΗι εΓΙ, ϱΕΤΠΕΤΕ υἱΦ 
ῥοεεεῖ, αιιί εετίε ἀεείάεγατε. Τωπι εἰεφαπίἰδεῖπια οπι- 
μπι αἰπιὶ [ιάῑπε, ρἰαίαπο ρίπουε ρεγεππὶ [γοπάε υεγ- 
21απὲ δε εοπιραταξ, θµαπι εχωπάαπε Πἱεπιε Πκοῖνε ακπι 
αἰ[κὶέ, ἐρεμηι [αδε[αειίε κεεἶπι ομιπἰθε τεϊπαεν(ῖν 
ἐπ ΡΥσεερε υε[μί μ6ρεεα ΡΥΙΠΗΙΠΙ επροΒ!ΐ, επίτε- 
πιίεφμε ας (εκ ἰεεἰπείς ταάἰεἶθιμς αήῃκε μαστεπίεπε [κπ- 
ἀῑῑμε πιο αΘΓΗΠΙΡΕΠΕ, ἵπ πιεάίοε Φεἰταβὶί υογεεε, οί 
ΜΙάΦΠΟ ἵπ εακίεε [ταφοτε ργοίγκάέέ; μδἱ [γεφενίέεεί- 
πιο ἴπιθτε ας ίμα εο{μυὶε οθΠιΡΝΙΓΕΕΕΕΛΕ, ἴφκο- 
Ρίίε [ἰσπιι (απάεπι ἵπ [εἱογε ]αεεί. [πάς οι ὁεγε- 
πιῖα υρίαπε οαρἰἰ ενο αφκαπι, εἰ οεκ[ίε [οπίεπι (αοτν- 
ΝΙάΤΝΗ, ἱ πιαεμίαφ οΜα5 ε[μαί, αά εο[{(νάίπεπι 0εΛ» 

πιεπ!ῖς αερίγαί. 1 ἐα Ιαπιεη Ῥπρμας 4ε βάε, α Μα- 
εεάοπἰαπὲς [ογεαη ετείίαίαε εο(αγῖΐε, ἱπνενίτί εἰφπί- 
ᾗεαί, οΠατγ]έαίεπιφκε ας Ῥαεεπι ΝΟΜΙΠε (απίκπι γειί- 
πετἰ. ΄ 

ΦΕΤΙΡΙΝΠΙ εί ος Ῥοεπιᾶα αΠπο 511. Εκχείαί 
Ρι|. . 9, ρας. 51. αἡἡ ελός 

Τιτ. Περὶ τῶν καθ ἑαυτόν. Τϊια]υπῃ Ἠπης 80ρ- 
ο ἡμῶν Περ!ἰ οοἀἱοθΒ, Εάῑῑ., Γρηγορίου τοῦ 6εο- 
ου ἐπισχόπου Ναξιανζοῦ περὶεώνχαθ ἑαυτὸν ἔπη, 

δι ὧν παροξύνει λεληθότως ἡμᾶς πρὸς τὸν ἐν Χριστῷ 
ον. Ργϊπη(138 οδγπηίηπὴ γτορογί αρρε!]αί δεο- 
Ι86ἱ65 Ρ0έπ]ὰ ἰδίυά εἰ ργοΦπ]ωπι, νίορ Ργδοἰβ, ἵπ 
ατο ἂὲ οππίθυς, 4 ἱπ γἱία οοπιἵπρυπε, ἀϊδοστίί, 
εἰ επαΓγαί Ὡθγοίοο οβγπιῖίπο οπηπῖα ΦἩοΓΠῃ {ρθο ἰη 
για δια Ῥεγου]υπῃ [οοΙξ. Προοίμιον ἐν σχήµατι εὐ- 
χῆς, ἓν ᾧ φιλοσοφεῖ περὶ ὅλων τῶν ἐν τῷ βίῳ. Δι- 
Ἡγεῖται δὲ σχεδὸν τὰ ὧν κατὰ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ζωὴν 
πεπείραται. Δι ἐπῶν προοίµιον. 

ὃ Δροσερόν. (οἱε]., δροσόεν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Ι. ΡΕ ΒΕΒΌ8 6018. 
(Βί{]ο ἱπιεγργείο.) 

Οσὶδιᾳ Όους, φυἱ οββίγα Απιδίου βΦναβ( ο εο]ιογίθφ 
Εγοβίςιἰ, ἰωγρίαιο - Ιδίλοσιιε ἀοάϊθε, 
Όμπι (μυς οχσἰθηἰα9 Μοβοθ αἱ θἰάθγα Ρὰ1Πῃ18, 
Βρηδηίεδαυθ ογυοδίΏ, 50) Πηὶ {Π ηιοπίθ Ἰδνασθεί: 
Οὐί, ἱεπάρηιθ Πιαπις δι Ὠαπὶοίο ργορµεία 
δι [οτθα, ογτθπάος υπριιθβ δί(υθ οἵα επ 

Ῥλταοι, 4. ΧΧΧ γ][. 

Β Ὑ]ηχίιϊ, ταβίἁ μμ ρθ[ίδης ἆς οοτἀὰς Γυγογθπη : 
Ρου ο ἱ16/Π1 θἰέλπη πῃαριιὶ ἆοπας ο [αυοἶθυς ἱπιῖς 
Εχοί[ι οἑ], ΡοβίφΙΙ81Ώ Ρὶᾷ γοίὰ Ργουθθφιιθ 
(οποερίί, πεάἰοφυ6 ΠΙΔΏ ΙΒ 1η γεηίτο (οιοπά(ε; 
Ηοεοἰάαφᾳυθ οργερίοβ ]υγδηθ πιὺθομία (οσίε, 
Αδδγτία ἵη Παπππ]ὸ ἰομάοηίες Ὀγαςἱή4 ΦΙΓΡΕΗΙ : 
Ουἶφιιε οἱ]οπῃ (ΗοΠάΔ!Η (ΘΓνθρίος φαυοτῖν υπάδὴ 
(αἱοαφίί, νδηίοδφυθ ργανθ ΠΗΕΙΙδ0ιι6 [6ΓουΘ8 
Μεήασιί, ἆωπι ἀἰδοῖρι]ον δἱάθηίο ῃογὶεἰο 

δἱ 



9η 

Ἕκ πελάγους ἐρύσειας ὁρινομένους ὑπ) ἁήταις 
Εἰολλοῖς δ᾽ αὖ ψυχάς τε χαὶ ἄψεα λύσαο νούσων, 
Οἷα θεὸς, χρανθεὶς δὲ βροτὸς, θνητοῖσιν ἑμίχθης 

4ὔ Ὃν ὸ μὲν Ἶες ἄνωθε, τὸ δ' ὕστατον ἅμμι φαάνθης, 
Ἕς µε θεὸν τελέσειας, ἐπεὶ βροτὸς αὐτὸς ἐτύχθης 
δε µάχαρ χαὶ ἐμοὶ θεὸς ἴλαος ἐλθὲ καλεῦντι» 
Ἔλθ' ἐπὶ χεῖρα φέρων θεὺς ἴλαος, ὥς µε σαώσῃς 
Ἐν πολέμῳ, χαὶ θηροὶ, καὶ ἐν φλογὶ, χαὶ ἀνέμοισι 
30 Τειρόµενον, καὶ μοῦνον ἐς οὐρανὸν ὄμμα φέροντα. 
Καὶ γὰρ δὴ θῆρές τε χαὶ ἄγριον οἶδμα θαλάσσης, 
Καὶ δῆρις στονόεσσα, χαὶ αἰθομένου πυρὸς ὁρμὴ, 
Ἱάντα χακοὶ τελέθουσι βίου δηλήµονες ἄνδρες, 

Οἵ ῥα θεὸν φιλέοντας ἀπεχθαίρουσι μάλιστα, 

Ἐκ πιαΓὶ 6Γ16Γ68 Υθηίο ΔβίίΔίοδ; 

ο. αΠΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΝΙΝΟΝ ΗΙΡΕΒ ΙΙ. ΠΙΡΤΟΒΙΟΛ. 

Α 35 Οὔτε δίχην τροµέοντες ἑσύστερον ἀντιόωσαν, 

7 

Οὔτε βροτῶν ἀλέγοντες, ὅσοι στνγέουσιν ἁλιτρόν. 
Τῶν μ᾿ ἀποέργαθε, Χριστὲ, χαὶ ἑνδυχέως µε φύλαττε 
Αμφὶς ἔχων πτερύχεσσι τεαῖς, χαὶ χήδεα λυγρὰ 

Σεῖο, "Άναξ, θεράποντος ἑχὰς βάλε, μηδὲ βαρεῖαι 

50 Μέρμηραι δονέοιεν ἐμὸν νόον, ἃς ὅδε χόσµος, 
Καὶ χόσµου µεδέων δειλοῖς µερόπεσσιν ἑγείρει, 
Δἄπτων , οἷα σίδηρον ἰὸς , θεοειδέα μορφὴν 
Ἔνδοθι, συµφυέα τε τιθεὶς χθονὶ χρείσσονα µοίρην, 
Ὡς μὴ χοῦν ἐρύσειεν ἄνω βρίθοντ) ἐπὶ γαῖαν 
ὦσυ Ῥυχή ' χοῦς δὲ βάλοι φυχὴν πτερόεσσαν ἔραζε 
Δύσμορον, ἱλυόεσσιν ἐν ἔργμασι σαρκωθεῖσαν. 

Δοιαὶ γάρ τε πύλαι Ὀνητοῖς στυγεροῦ θανάτοιο. 

δυ ΓΗΓδΙ9 πηυ]ίοΓάΠ) 4πἱπιος οἱ 6ΦΓΡΟΓΑ πιογίο Ιυθγδδίί, 
ἐμοίο αἱ Όδις, 4ὁ Ἀοπιο [αοέιβ, πιοζία]ίνας ρογηΐρίας 66, . 

46 θµοτυμΏ αμἱάθω αἰίδτυσι η ρηποὶρίο Γαΐσιίις αίοτασι ροείγδῖηο ποὓῖς α/ραταϊοεή, 
Ὄε Πο ἆθαπῃ ρογΏοθσθς , πι ἱρ6ο Ἡοπιο {8οἑυς 66” 

'ΗἩυο αά είς οίἶαπη πα μί ἱηγυσφη!ὴ, Ὠθαίο οἱ πηὶςογίουςγς Όδιιρ 
Ἡυο Δάδίθ πΠΙαηυΠΙ ργΦιρπάθῃδ. μωἱφοείοοτα Όεις, υέ ϱαΊναπι Πιο [δεἷλς 
Ἱη Γ8ἱἱ9, αἱ ἱπίοςρ {θγὰς, οἱ γθυίοθ, δἱ (απιπιης 

ϐρρεδδσυΏ , 86 οσυ]ο0ς {πίστα ἱηπ οοδίααι ιοἰϊοπίοπι. 
Ναπ οἱ (6Γ οἱ αίγος πείς {1ΠοΟΡ, 
Ει Ρδἱίαπι Ἰπιοηία]ἱ6 , οἱ 1ρηΐρ αγἀσηιῖ ἱωροίυς, 
Ὁπιηία ἰμρο βυηἱ ἱπιρτοῦί Ἠοπίπος, γἰιο ρεζηϊοίος Β 

Ὦ 25 Νεο {μυ αἱἰᾳμαπάο ᾖυάϊ[είυπι οοπιγεπιῖφεσηε, 
ο γφοῖριο οἀεγυηί 06ἱ αΠδίοτθς, 

ϱ6 Γ880Π6Π Ἰαῦθηί λοπίπυω, ἱοσηφυθ ἱπιργοῦος οάἱο Ἀαυοηί. 
Αὐ Π]6 πιο 4106, (ΟΗΠὶδίθ, πιθαιο ἱπάρθθίπεπίος ουςίοάί 
Οἰτοππιάθης αἱἱβ ἰπἱς, 80 ἀΐγαθ ΦΤαπιηδθ 
1.016 4 {10 [Απιυἱο, Βος, Ρτοῤα]Ιθ, Ώδο ϱἌνοῬ 
60 (γ9 αριιθηῖ πιδαίθσ ΠΠΘΔΠ1, 4035 Ἠΐο πυπάαπθ 
Ει πιιπάἰ Ργὶηςθρς πιἰροτ]φ νοπῤπίριις θιιδοίϊαε, 
Ιου», οἱ [γα Φτυρο, ΓΟΤΠΙΔΠΙ Ό96ο οἰπιίίθαι 
Ποάθην, 460 (θε αρθπίίπαης πιοἰίογθίω αγίους, 
Νο οθτρί8, ᾳυοἆ ἵη ἴθιταπι νογᾳίί, υ/δ οΠογαί 
ὅὅ Απίπια, ο Ροϊΐμ8 οουρι6 ἀβίπιαπο αἰίς ἑηδίγιοίαι, ἡιπιὶ ἀθ]ίοῖαί 
ἑη[6ἱΙοθῃ, ϱἈΓΠΘΦΙΩ(ΙΙ9 Ιυῖοῖς αοἰοπ]θιρ [αοίαπι. 
Ρυῶ ηλ(υθ δυΠἱ 1ος 196 9η 020 αιἱφθσίς πιογία[{ουβ. 

43 Αήταις. Ἱι (οἰδίίῃ. ἨἩοπάοθο ἵπ οί», 
ἁῖταις. 

1ὅ Ἄγεα. (.Ἴ08., µέλη. 
44 Κρανθείς. (Οοἶδίῖπ., χρησθείς. δυρ. Ἰη., γε- 
μενος. 
47 ὪὋδε µάκαρ, θἱο. Νοηπαϊἰί οοἀἱοθδ απίθ Ίιαπο 

νδΓΒυΠΙ, οἰοιί οἱ θάΐ8], ἰδίυπα οχᾖθπε, Ὥδε µάχαρ 
καὶ ἐμοὶ θεὸς ἴλαος, ὥς µε σαώσῃς ' 4ἱ γογο ποῦ 
ου] αΡποδευπίέ. Γρευίη οπΙδἰπηΒ, η [ΦάΔΠΙ ου!η 
ἀπούὺιθ δο( δη ῦας (αυἱοἱορίθαι οχι οθγθὲ. 

31 Καὶ γάρ. ΕΠθρβ. υΠυ6, ναὶ γάρ. Ε Ύὐ δυρτᾶ 

ἀθ Απια]οοϊιῖς, Ἰθοπίβιβ, οείο. [οΓπας9 ἱρηίς, θί ΠΔ». 
τὶ Πού νας αρὶίαίο οεοἱπεγαί 6γερογ/ας, αἆ ρτοροςὶ- 
ο... ΗΝ ος. 

Αἰθομέγου. ., αἱθομενῃ. 
24 Οἵ ῥα. Εοῖα!, οἳ τε. ας 
30 Κήδεα. Ἱϊα Οοἱβί. οἱ 5ιρ. Ἰπ, ῥλάδας χαλε- 

τὸ Ἠρηρας δι. Ἰαις Πορ. 991, 903 μέ Μέρμηραι. δυρ. Ἱη., ερ. 991, 992, µέριμναι. 
δὲ ΕΒρίθοντ.. Θδλο1., βαρύνοντα. 
50 Ἰωνόεσσυ ἐν ἔργμασιν. Τεγτεπὶς αειἰοπίθαε, 

γοὶ (ογτθηὶς οιυἀ1ῖς, αΠδοίίρυβ. 

ΝΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Εχιτολίς, ἱιογγτοβάἱ ]αοίαίος 6Γ)]ηο γεη(! : 
εἶᾳμο εἰίαπη πευ]έογυπῃ ΑπίπιαΦ 6 ΟΟΓΡΟΓΑ πηοτρἰς 
νὶδε (η81Ώ ουποία ΡοίθΒ ἔεγτασυθ πΙαγίαυθ); 

Μονια]ὶδ γοτο [αοίυ5, πιογία]θας αρτίς 
ἆμηοίμς 68: θἱ ου]υβ ἀθίίας απί]ᾳυ]ος οπηιὶ 
Τεπιρογίθ θαί θραίἰυ, ἰαηάδπι οὕΠῃ 6ὀΓροΓθ ηοΡΙβ 
γΐδις 68, υἱ πιΙβετοῦ γἱ ἱηιππουίαί{ς Ποπογί 
ΑΦΦΟΓΟΙΘΑΒ, ΡοΡίᾳυαπη εοτρί πποτία]ο θυδίρι! : 
Φἱο ᾳιιοΨο έω [49119 ποτ, Ώ9πο Ογὶρία, ϱα)υἱἱ , 
ο (υθα:ο (υ [1ο ἱς γοπία8, 00ο Ολρίοίο, γουδη(; 
Φίο Ργοίοπάθ ΒΙ8ήυΠῃ, Ώειδ ορίίπιε, ππεσαθ Ῥογίο]ὺ 
Επὶρο , (υπι ὑθἱ]ο αἰᾳιθ {Γερίς, (υπ ϱΗΓ)ίηθ 6Ώνο 
γοπίοτγυπῃ οἱ βαπιπηϊς ἱιοβεήῦις υπάἀϊἰᾳμθ ΡγθβδιΏ, 
Ας ροἰμβ) ἱη «0ο αηἰπιυιη(υθ οο10βηµ6 [δγδηίθΙη. 
Ναπιφυο εἰ Βυοίπβ αίγοχ , οἱ ΙαποβίαΏί6 νλαπι, 
Ιπιπιλησεβαυς [ετ, (υγ]ραμάμς οἱ Ἱππρσίις Ιρηίς, 
Βυηί ο6ἱογαί] ΙνοιμίΏθβ, νἰίο οθΓΜἰδδίτηα ρεριῖς, 
Οἱ εἶατος υ]γμίο νἰκοθ, Νάπιεη(ιθ ϱοθηίεθ 

Β ΑΙῃογδυπι ρορθβηοίθ, οἵο ἱηδοεαμίας οοετοο, 
Νθυ ᾳγανὶς ἠοτγεπίες βνἱ ἑογπθεηία Γμγ!, 
Νεο αυἱάᾳαατη νους ΠοπΙπαπῃ γυ]έμδφυο νεγεπίος, 
Οἱ πιθεβύπι γε] απἰπιµίη αγογδαμίυσ. ΑΔ. ἰδιῖς, 
ὠμείεία, ἑυμίη [αΠηήυπῃ Γ6ΙηΟΤΕ, δαίνωπηφις έθγ6, 
ΜοΙίυις απιρἰθοίθηφ αἱ, απἱιηίᾳιιθ πιο]θβἰὰθ 
{ΑΕΤυΙΙΠΔΡ Ρτουυἱ 4 πουίς ἀερεἰἰθ μερίρηις. 
Νες ϱᾳτανίυη) ποδίγαπι ρεγίυγρεηί αβπιῖπα πεηίθπι 
Θωγασμπι, αὐδθ ἡὶο πυηή 5, Ππμπάισι6 ἱγταµης, 
Εχοϊιαί ἱπηυΠΩΙΘΓΑΦ πηὶθορίς πιοπα!ἶουςφ , ἰηέυβ 
Ὀἱνίπαιη ο[ἢρίθωι γοάθης (4Ώδυπιογς {δγγυΏῃ 
ὠσαῦσα γοἰυξγαὐ]ρο φοἱθί), πποῄογηαο {λβογθηβ 
Ρας υἱ πυωί (ωἀθ οοαἱθθοαί , ὀΐοᾳμθ γδυιΓν!η 
Νοῦ δη 1108 δυΓ5υ!Ω οοΓρι6 (ΓλΗ8ἱ Δΐηυ9 δαρεγπ]φ 
Λάάϊσαί γοῦ8, ΥθΓΗωι οωἡίεηθ ροίοηίθίη 
ΤΘΡΓΑ ΑΙΠΙΘΙΩ θἱογίαὲ ΠΙίδογαΙη , θἰμάίῖδηυο οδἀαςῖφ 
Άο πιο Ιη[θοΙί Μα ἱυτρὶ ἰαῦο ποἰδίαη. 
Ὅιϊ ῥτο Ρποαπικ!ίοα ]4πι 0Γ8884 εἰ ϱ8ΓΠ8ᾶ {142. 



915 θΕ(ΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 9ΕΙΡ950. οι 

Καὶ ῥ) οἱ μὲν καχίης θολερὴν φρεσὶν ἔνδοθι πηγὴν Α Χρειοῖ ἀναγχαίῃ, καὶ ἔχτοθι μυρία δαΐῖμων 

Έίχτουσιν , τοῖς αἰὲν ἁτάσθαλα ἔργα µέμηλε, 
40 Καὶ δέµας, ὑδριστής τε χόρος, χαὶ µήδεα λνγρά; 
Οἵ ὄφεας ὀτρύνοντες ὑπερθασίην ἐς ἅπασαν, 
Τέρποντ) ἀμπλαχίῃ , σφέτερον µόρον ἀμφαγαπῶντες' 
Οἱ δὲ θεὸν χαθαρῇῆσι νόου λεύσσοντες ὁπωπαῖς, 

Καὶ χόσµου στυγέοντες ἀναιδέος ἔχγονον ὕδριν, 
4ὔ Λυπροῦ ἱχὰς ζῶσιν βιότου σχιοειδέῖ σαρχὶ, 
Καὶ γαῖαν πατέουσιν ἑλαφροτέροισι πόδεσσιν, 
Ἑσπόμενοι χαλέοντι θεῷ, χαὶ πνεύµατι χοῦφοε, 
Μύσται χρυπτοµένης ζωῆς Χριστοῖο ἄναχτος, 
Ἕς χεν λαμποµένης ποτ ἐς ὕστερον ἀστράφωσιν. 
50 Αλλά καὶ ὡς βιότοιο χαχαῖς πείρονται ἀχάνθαις 

Λυσσῄεις χαχοεργὺς ἐμήσατο χέντρα µόροιο, 
ἵΑ µελέοις θνητοῖδι’ χαὶ εἶδεῖ πολλάχι χεύθων 
Ἐσθλῷ λυγρὸν ὄλεθρον, ὅτ) ἀντίδια πτολεµίζων 
δῦ Χάζηται. Τοῖον γὰρ ἐπ' ἀνδράσι λοιγὸν ὑφαίνει, 
Οἵον ὑπ) εἴδατι χαλχὺς , ὅτ᾽ ἰχθύσι χΏρα φἐρῇσιν, 
0! ζωὴν ποθέοντες, ἓνὶ σπλάγχνοισιν ὄλεθρον 
Εἴρυσαν ἀπροϊδὴ , σφέτερον µόρον ἀμφιχανόντες. 
Ὡς χαὶ ἐμοὶ δολόµητις, ἐπεὶ ζόφον ὄντα µιν ἔγνων, 
60 Ἑσσάμενος χρόα καλὸν, ἐπήλυθε φωτὶ ἑοιχὼς, 
Αἴχεν πως ἀρετὴν ποθέων , χαχίῃ πελάσαιμι, 
Κλεπτοµένου πρὸς ὄλεθρον ἑλαφροτέροιο νόοιο..” 

Οὔ µε γάμος δ' ἐπέδησε, βίου ῥόος, ὃν τε µέγιστον 

ΛΙΙΙ οηίαι ποφυίω (ασδἱάαπη [οΠίΘΠΑ 4Πηἱπιο 
Ραπυπίυηί, αυἱῦις ΦΕΠΙΡΟΓ οσο βυηἱ δοοἱθρί 4610Π66, 
40 Εἰ οοτΡιε, δἱ Ρίοηα αἆ αν ἡράνηαι φδἱἱθἱ48, οἱ 4οοτῦα οοΠΦἱ]]α : 
δμ φοπιείίροος οχεἰἰαηίθς 4 ΟΠΊΠΕ6ΠΙ ρρἰδιρεοκφεῖο 
ἀεοίαπίυς οοδἱετο, ΡΓορΕί1Ώ πιοσίοι ἀἱΙροιίονῬ, 

ΑΙἱ ρυγα ιεριῖδ οου]]8 απ οοηδρἱοἱεηίος, 
Εἰ ευροςυίθπ, πιιπάἰ ἱπρυάεηξῖς φοδοἱεπῃ, οάἱο Ἠαμθηίος, 
45 Ρτοοι] 4 οοπἰιαηι]ηδίο θωομ]ο τἰνυμί η οὀἵπο ἱηείας 00ο (απδευμίο, 
Εἰ ί6ΓΓ8ἱη ολἱοληί ρεάίδς Ιενίοσίους, 
Ὑοοαπίοίηᾳπο Ώου δᾳιθηίος, οί δρἰεἰέυ οχροώ, 
Ὀἱκοίρα]ἱ οοευ]έο γορίς ΟΗτὶσεὶ νἷές, 
Ὅι οἵτ Πα 4 Ιθοτίτ, ἱρ6ἱ ἰδηάσπη αἰ]ᾳιαπάο ορ]επάθβοκη!. 
50 9ο6ἆ ἴδιυθη Πθ[{ρ νο Ρρυηρυπίυ; ορὶαοῖς 
0) µ6υὐς ηδοθδδλΓί08, οἱ οχἰγίηθοσις Ιππαπιθγοθ ἆθποη 
Πουἱάυς οἱ πιβἰοβυ πιοτίῖβ 4ου]οος οχοοβἰιαν/ὲ, 
Πει ! ιηϊδοιί πιογιαΊΏις, 3ο θρθοῖθ προ αἲροοπόϊί 
ΡεβοίαΓα [υμιθβίαιη Ρδεῖδιι, ουΠΙ αρθτίθ Ρύβῃδης 
5ὔ Ὑ]ηοιέαγ. Ταἶθιη δηἱαι οη]ηῖθις ροσγμοίθιη οορίοχῖε, 

|, τ]ίδπι ορίαηίος, γὶφορεῖΌις 1ο νάπῃ 
δν πι 35 δυῦ 6904, ΟΠ ΏθοδΙη ἱηίουι ρἱβοίυνς, 

γαλυηί Ἱπιργονίδαπι, Ργοργί8ηη ΠηοΟΓίεΙΩ νοςαϱἱθ8. 
Φἱς οἱ παὶΏὶ ἀοΐοβις, βίᾳυ8Ρ) θυ1η ἰοποῦσῖς λοττιάυπι αρποτἱ, 
00 Ργῷοῖαγα γεσίο ἱπάμέας, αρθγνορίέ 1μοί αἰωι][]ς, 

Όϊ ἀνμι νἱτέπίοπι οοπουρἰκεο, πθαι]ίω αρρτορίπασδα, 
υὐτερίὰ 34 ΠΟΓΊΟΠ ἸθνίοΓθ Πιθηί9. 
Νοιι Ώο πυρίί Ἱἱραγεσυρε, τὶς ἤυχυβ, αιοά πιασίπιυΏ 

40 Λυχράἀ. Βορὶὶ ρἱοτίαυο οἱ Οοἱρί., πιχρά. 
486 αύτται, Κον. πρ], συρ. 1... να, ἐ 
50 Ως βιότοιο κακαῖς πείρονται. οοἀ. ΟΗἱρ. 

Ἰαῦθί : σπείρονται ἄχανθαι, Ῥγαυασ αἐγωπίμγ ερίνα. 
Όπυς ο Βορίΐς Ἰαῦοί οἰίαπι ἄχανθαι. 

54 Χρειοῖ ἀναγκαίῃ. Όιο Ἠερβ. χρειῃ. ΟΕ. 
χρειοῖ ἀνάγχῃ. 
ο Κέγτρα. Φ(]ο]. βέλη. 

5 Ἁ µε.έοις. Ἱία Οοἶβὶ. δί ερ. Ἱίπ. φεῦ, οἱ 
Θο]ιο]. ἱ. ἃ µελέοις. ΕάΙΕ. ἀμελέοις, ... 4ε ε6 
εο{{ἱεἰεε, ἱποακίήφ. | 
θ0 Φωτί. ἵπ Οοἱε]. δΗρ. Ιπ. ἀνδρί. Ύεγιπι Ἠ]ο 

φῶς, {µοθπε, ἨΟΠ ΏΟΠΙΙΠθη αἱρηίῆςλε. ΑΙ δεῖ 
ἆ ἰδίυά Αροςι. Η 6ογ. χι, 14: δαίαπαε 56 (Γαπεῇ- 
σμγαί ἵπ απβείαηι [νείς. 

0ὄ Οὔ µε. Περ. 993, οὔτε. 

ΝΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ναππαιιο ἀυρίες Ιιουληί ραίδί αἴγο ᾗάπα πιογείφ. Ὦ Ρεοίοτα, ᾳιἱρρο ααἱνας γἱοίωπη ουγαγθ ποςσρ56, 
δυπί οἰθιήπι νε αἱ [άμα ἵη Ρδοίοτο [οηίε 
Ριοισαηί, αἱ νε οδὲ δοεἷυβ αἰφιο Ἰη)υγία οοσάὲ, 
Οιείς συία , φυοείς Ιαβοίγα 68Γον αιοῖθ ροσά]ία ουγῷ 
(ωοηβί!ιὰ, θοἱ 9656 α αἱ ἑωΓρΙί6Γ 1Π ΚεΠΙΙ8 οπ]Ίπο 
Εχειἰπιυ]απὶ οοοἰοσὶς , ἰΔπίοφθ ἔωγογυ ἰοπθηίέυς, 
Ὃι {ανοί Φἰδγπα πιίδεγοΦ οοσιπηΏθγό Ποζί6. 
Λεὶ αἰἱί οοµηίζα Ρριγᾳαίΐα Ιηθπίθ γ]ἀεηίοδ 
Νυπιϊηίς οχοθἰδὶ γαάΐυπα, πυηάίαυο {υρασἷς 
Εχοςὶ δοβοἵδηι, οαἱ ποπιεα ἀῑγα Μ9ἱά9, 
Ὀπιρροκο ῥγουυ] 4 ΠπυΠάαπα ο0ΓΡοΓ6 γἰία 
Αγυτι αριίθηί, Ῥοήρυηθαιε Ρροηυηί Ἰον]οσίρας οἳ- 

(ᾠᾳφθείοπι Ὀωπίπυσπι ἀῑνίπα νοςο (γαλμεπίεη, 
Αἰφιθ 68ΟΓΗΗΗ ΕΙΑΡΙΕΠ Π]]γα Ιοτ]έδίο ϱεᾳυεηίος, 
γα οπἰίογεθ αὈδίσυν η ργ]ηρῖρο (Ω]δίο : 
Όι ροζ µαΠη Πα δι γαύἷθς εβυπίογε Ἰυεἷς 
(ζῶρομ, 1ρ8ἱ δἰίατῃ γυ!]]ο {υἱροτο πΙίδδοδι. 
δίο ἔαπιθΩ οἱ η] αρὶμῖς αοδξαπίυξ 6ΟΓυΠΙ 

Οιπείαφιο ἀερεπάΦ αι ουηί αεοοππηούα νἱίσὸ, 
Οωἵη θἱ]1η ναί6γ ΙπΠὐΙΠΙσΓΟΘ οσἰτἰπδθους ἠοβΐς, 
Ηυπ]αηο βθηθγὶ, δηηυ]οβ θχεορἰἑαί 4οΓε8, 
Οεἰς αΡΙηςΓω ρογίμιαῖ, δρεοῖθ ΡοΓ5ςρ6 ἀθοοΓα 
Εχίάυπ) οοου]ίαῃ5, αμοίίες (οτωη]άαί αβοτιρ» 
(Οπβϊοίαβ, πεορογδρἰουο οομίθηάστο Ματιο 
Αιάοῖι. Ταἶθσ οἰθηίιη ρεοςγευθ πιοζία[ίρυς {ρος 
Ῥοτρμίοίθπη ἰοσ]ί, ᾳἀἱεπι οἰτευπιίέης 6508 
Ηαπιις θᾳμαπ)]ροσί6 ρορίοω ουπ; ρἱφοίθας αΠογί: 
Ροείοτε φαί ποάίο, ουρία ἆμλι Ρραδυ]α αµΦγαης, 
498 ΟΝΓΥΙΗΩ (ΓὰχςΓ6, δαυΠη(1θ Ὀδικογο Γερεπίθ 
Ἱπιδείίαπ). Ἠαιά οπιπίπο αἰἰίος αουἰσδίπιας Ἰοφιί8, 
υπο αἱ, ἆμπι δο]ἱέα ργαά]έαγ οα]ἱᾳίηο (οσους, 
Ῥιοῦίμὰθ 4ᾷΠΟΦΟΟ, γδιί αἆ πο οαπά]άνς | 
1.108 Πιββίδ: Π6ΠΙρΟ μὲ οὰδίο ἁμίῃ οβΡίΗΒ 4ΙΠΟΤΟ 
γήτευίθπη ΡΕΠΗΟ5, {η γέλααι ρθείδπαιο Ρεορίηασααι, 
Ει πιοτής ΡαρλίΏΓΕη, Ὥλεης ἱπουμδυ]ίὰ [Θελ1ς. 

:. Νοη πηο οοπηυΡίυ θΗγἱηχὶι (ἀεβυκὶο γά8). 



η] 

Δνομὸν ἐπ ἀνθρώποις Όλη βάλεν , ἄχθεος ἀρχήν;' 
66 Οὐ6 εἶλεν σηρῶν χαλὰ νήματα, οὐδὲ τράπεζαν 
'Ἠγάσθην λιπαρὴν, πολνχανδέα γαστέρα βόσχων, 
Ἱαχλοσόνης µήτειραν ἁτάσθαλον ’ οὐδὲ δόµοισι 
Ναίειν ἓν μεγάλοισι χαὶ αἰγλήεσσι φίλησα’ 
Ὁὺ µούσης ἀταλοῖς ἓνὶ χρούµασι θυμὸν ἰάνθην : 
10 0ὐδὶ µύρων µαλαχῇ µε διέδραµε θῆλυς ἀθτμή. 
"λλλων δ' αὖ χρυσός τε χαὶ ἄργυρος, οἳ φιλέοντες 
Νηρίθμοις χτεῴάτεσσιν ἐφεζόμενοι µελεδαίνειν, 
Βαι]ν τέρψιν ἔχουσι, πολὺν πόνον. Αὐτὰρ ἔμοιχε 
Μάζα φίλη, γλνχὺ δ' ὄφον, ἅλες, σχεδίη δὲ τράπεζα" 
Ἴδ Νηφᾶλιον δ' ἐπὶ τοῖσιν ὕδωρ κοτόν' οὗτος ἄριστος 
Πλοῦτος ἐμοὶ, καὶ Χριστὸὺς ἐμὸν νόον αἰὲν ἀείρων. 

- 

5. 6ΒΕΟΟΒΙ! ΤΠΕΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΌΝ ΗΒΡΕΕ ΠΠ. ΗΙΡΤΟΒΙΟΑ. ον 

Α Οὐ γῆς πυροφόρου γυῖαι, χαὶ ἄλσεα χαλὰ, 

0ὐδὲ βοῶν ἀγέλαι, χαὶ πώεα πίονα μήλων, 
Οὐδὲ φίλοι θεράποντες, ἐμὸν γένος, οὓς ῥα τνραννὶς 

ϐ0 Ἔσχισεν ἀρχαίη, χαὶ οῦνομα θήχατο δισσὸν 

Εὐγενέας ὁμῶάς τε, μιῆς χθονὸς ἐχγεγαῶτας, 
Ἡ χθονὸὺς, ἠὲ θεοῖο. Νόμος δὲ ἐπέσπετ' ἁλιτρός. 

Φὐδέ τί µοι χρειὼ πνοιῆς ὤχιστα ῥεούσης, 
᾽Ανδρομέης τιμῆς, χαὶ χύδεος ὀλλυμένοιο. 
86 Οὐ μέγα πὰρ βασιλΏος ἔχειν γέρας ἔνδοθεν αὐλῆς, 
Οὐδὲ δίχης µε θρόνων ποθ) ἔλεν πόθος, οἷἶσιν ἔμελλον 
Κλεινὸς ἐφεδρῄήσσων ὑπὲρ ὀφρύας Όψος ἀείρειν" 

0ὐδὲ μέγ ἐν πολέεσσιν ἔχειν σθένος, ἢ πολιήταις, 
Τερπόμενον φεύστῃσι χαὶ ἁδρανέεσσιν ὀνείροις 

μας οσο» | οέαρὰ ο πο ρανα, αδαμάυς, τωδ. 4 οἶπο 4 - 
ῑσ λα... ουΏείας ροίσς, 44σς : εσηι 
Ειτίδα, οἱ Οηῤδίυς ΠΙΘΑΙΩ 9οἵ0 
Νου {οε{ Ες Μοτο Ίυρογα, οἱ ΏδίροΓα, 
Νου Ώου) αγωιθοῖα, 990 ετορός, 
Νρο ϱονὶ ρἰασθηέ, Ππουσ! 66008, αυου ἐγΓαυβίφ 
80 Ὠϊνίεῖί αυ νᾳσα, οἱ ποιηθη ἀπρίος πιροφαί 
ἵπροπαος οἱ φο{γος, 6χ ρα {εττα 
ο ηρνς αἶνο .. Ππιρτοῦα αμίουη {αχ οπΏοοσυία εί. 

πθυ 4.Τ επθ θτληδοοθηίο, 
ΕΒκηιαηίς οποίας, οἱ : 

19 0ὐδὲ φίοι. ΝοΏ 8 ὤ., ο ον. 
84 Ἐπέσπετ'. (ΟΙ. ἐπίσπετ. (Ο1ὴβ. ἐπιεσπᾶτο. 

Οᾳπεοί 6γαεροτίας ἰγγαπβίάο Ιηνθοίαπι 6666 ἀἱριη- 
οἱοπεηι Ιπίες Ίηβεηιος ϱἱ 96108 6Σ δδάεπα ἴθυτα 

ὕνπουυταπι νά ὶ 
ᾳυρετοίυσι ους : 

ίσο ἰπιορ οἴγου ΒΙΑΡΟΑ Ρροἱίοτο αυοἰογίιαίθ 
Ὁ ομδνοντα αἳ παρίθας οοαη]ν | 

ΠΑί08, Ε8ἱΥθ {6χΓ8, εἰτθ Ὀθο Παίοδ, οἱ ΠΟΙΩΘΑ ἀυρίες 
ἱπιροβίίμπ, 46 ροµίεα Ίδρεπῃ ἱπιρτούασι ουμθθουίαπι 
6066. Ώωο ἀἰκιπομο ροοσαιἰ ογἱρβίηα]ίς 96ί φοᾳυοἰα : 
ηθηυ9 Ιηγα]υὶοεθί αἱ ΡΓοΙοΡαΓθΏΦ Ποβίδς δυα5: ρεῖ- 
.. ο6Γυαδσεί )ιδήίαω, «αωδοπιαάπιοάνπι ἵη 

-ᾱ ὁὸρ ὁν .. ορ θΦΙ οι 903. ἄνω 
Ὑπὲρ ὀρρύας. (οἱβ. δὲ Περ. οἱ 

τὰς ὀφρύας εἰς ὕψος, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΡΒΡΙΟ, 

νο πα]απι ρταν]ας πιογία [ους η απαυ απ. 
αἱοσίος νἰποῖυσι ριήπιονα, οποΓίᾳα9 πηοἱδοιί 

Ῥηοοϊρίσπι : πθς ιηθ ρο]ἱοσίι εοτίοα νοδίὶδ. 
Νὸο νογο ἱπροπείς οορνὶγ]α [αοία καροτοῖφ 
Βυνροχὶ, γαγἱίαιο οἱδίθ ἀἱῆογία, νογαοἱ 
Ἱπάμ]ρόηο νοηιςὶ : ααἰθις δοτ]ιίοβα Ιρ]άο 
ἱρι]έαν οἱ [σάἱ Ὑοπογίς παδουπίι; 4ΠΙΟΓ68. 
Νεο ΠΙΔΡΠΔΘ Ἰαὐ[ίαγο ἀοίο», οἱ αμ ος εοοία, 
Νεο ]αουράα Πηθαπ) ἁθπωσ] κ] πησείος πηδοϊόαι : 
Νεο πιθα [οπιίηθο πιαάυσγυπὲ πηθαῦτα ἱίᾳμο}6. 
Ουἵη αἰἱ9 θιίαωῃ ϱυϱΙπιοῬ αυτίᾳυο εοἰίαυί 
Ῥοπάθτα, αυοὶς ἀι]οο ὁ8ι απί(ηος οοΏφυποογο ομεῖα, 
Πππχοηθίᾳ ἄχος ορίυφ : Ὀγεγ]ς αίᾳυ9 νοῖυ 
ΑΕΡΟΙΠΠΔΒ πη]ίας οοπιέος Ἠαμθε. Αὲ η]Ωὶ οοτάϊὶ 
Εεί ραρίν τὶρὶάις, ποιοί ργαἰα οὐφοπ]α ργφδοε 
δα] Ρυταπ), ἰπιρίοχ πφᾳπο ἱηοιγυοία άλογο 
Μυπεα, ἀθίῃ Ιου πι] οοὑτία ρουσία (μπάνοε. 
Πο) πιηὶ ἁἰγίιίσαο ϱασισµο, Οτ]σάθαυθ δα αἱ 
Δυείου, ααἱ ποδίσας τοι αἆ ουδ] ἡπιία ωθηίος 

Ὦ 9ἱάρτα: (εαρίίεσο που Ρἱηρυία ]υβοια (οἴἵτα, 
ΝΟΠ ΏδΓυ08 υπηυγ]ίδγυπῃ, ηοη ϱγεχ Ρἱηρυθάίπθουσνας, 
Νου ἰατάοευπῃ αγιηθηί8 Ώουπῃ, πθς 1Π8β04 οδίδγνα 
Βουγοζυπι πι] λὶ 6ΟΠΡΟΠΕΓΗΠΙ, 4:08 ρείδοὰ ἐγταποίς 
ἠενοσυ]έ, ποιηθηφ 6 ἀμρίος ἱπ[απάς ογεανἰς, 
ἵηβθπιιο Φετνοθᾳυθ, Ραςῖ (δἱἰυτο ρεο[εοίος, 
Αι απο ἠρυιερία Ρεί ; ϱοἀ ἱπίᾳυς θεοί 
[ος ἠοριπιις )ασῖς (γερἰί ἀθογεία ϱυργθη)]. 

Νοο τεγο Ἰαυάθς ἠοιηίπμπῃ [ΑΙΠΔΠΙ4ὐ9 ολἆἀδσδαι, 
θυᾳ Ιονίρυς νους οἶις ἀἰ]λδίέ5, απ μαι 
ον ηθο(φδαγοα ευὐ]ληιὶ6 η αυ] 
Πηδίρηί 80Γοςθ ασαάα, /ηάθχᾳ ιο (ογεησί 
Βρ]εράϊόάυως {η οοἱἱο γοβἰἀἆσγθ, θὲ 6ΟΓΡΟΓΘ πηλ]υς 
Ἑδγτο ειρογοἱσπο, 46 Ιαΐδφ ροΙ6τθ Ρος υτῦοφ 
ἱπιρεσῖο, οἱ εοἱἰᾳ 1ος ργοο/1ογο τοῦογο οἱνθθ, 
Βοσιμία νδµΑ οθυέΠ9 (αι μαμα. θγηια ουδ]ηἀρ 
Νυηο 08, ΏυΩο 4108 ἀάευπέ, ργφίότᾳυο γευεδυπί), 
Εἰιπιίηα γοί ριαβίύυς ργίογ]αΏεηῖς ϱ1ΓρεΡΑ, 
Αι υπιΏσδηι (804 υ 5: ροάδτα αγΓἱρἱεηδ, ἀἱρίίοεαυς 
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90 λλλοτ ἐπ) ἄλλον ἰοῦσιν, ἀφιπταμένοιαί θ᾽ ὁμοίῶς Α Δυσμενέος λοχόωντος ἓν εὐμενέοντι προσώπῳ. 
ἩἨ παλάµαις µάρπτοντα παραΐσσοντα ῥέεθρα, 
Ἡ σχιὰν ἓν χείρεσσιν ἔχειν, ἣ ἀχλὺν ἀφάσσειν, 
Τοίη γὰρ µερόπων γενεὴ, τοῖος δὲ χαὶ ὕλδος, 
Ὄλθος ἀφαυροτάτοισιν ὁμο[τος ἴχνεσι νηὸς, 

9ὺ Ἡρόσθε χαρασσοµένοισι χαὶ ὀλλυμένοισιν ὄπι- 
[σθεν. 

Μοῦνον ἐμοὶ φίλον ἔσχε λόγων χλέος, οὓς συνάχειραν 

ἈΑντολίη τε δύσις τε καὶ Ἑ))άδος εὖχος ᾿Αθῆναι. 
Τοῖς ἔπι πὀλλ᾽ Σμόγησα πολὺν χρόνον, ἀλλά χαὶ αὐτοὺς 

Πρηνέας ἓν δαπέδῳ Χριστοῦ προπἀροιθεν ἔθηχα 
100 Εἴξαντας μεγάλοιο θεοῦ λόγῳ, ὃς ῥα καλύπτει 

Πάντα φρενὸς βροτέης στρεπτὺν πολυειδέα μῦθον. 
Ἀλλὰ 5» μὲγύπάλυξα, τὸ δ' οὐ φύγον ἔχθος ἄπιστον. 

Ἑξερέω δ' ἀναφανδὸν ἐμὴν πάντεσσιν ὁϊξόν» 

105 Ὡς χέν τις αχολιοῖο νοήματα θηρὸς ἀλύξῃ. 
Ὡϊόμην τοχέεσσι παρῄμενος, ὦ ἄνα Χριστὲ, 
Γήραϊ τε στυγερῷ καὶ πἐνθεῖ τειροµένοισιν, 
Οἷς μοῦνος τεχέων περιλείποµαι, ἐλπὶς ἀμυδρὴ, 
Λαμπάδος ἓχ μεγάλης τυτθὸν σέλας οὐχέτ' ἑούσης, 
110 Σοὶ, µάχαρ, ἠδὲ νόμοισιτεοῖς χεχαρισµένα ῥέζειν,. 
Ὃς θνητοῖς ἐπίχουρον ἔχειν σθένος υἷας ὅπασσας , 

Καὶ τρομεροῖς ἅτε βάχτρον ὑπὸ µελέεσσιν ἐρείδειν. 
Καὶ γὰρ δὴ πάντων περιώσιον, οἵ σε τίουσιν͵, 

Εὐσεδίῃ τε µέλουσι, καὶ ἀργαλέου βιότοιο 
415 Πἡματ ἀλευόμενοι, πρυµνήσια σοῖσιν ἀνηψφαν 
᾿Αχράντοις θεσμοῖσι. Σὺ δέ σφισι τέρµα χαὶ ἀρχή. 

90 Αίας αἆ αἴυπῃ (γαηρδυπ!Ίους, δἸπω]]]ίθγσαυθ αγοἰαηάρας; 
Αυὶ πιαηίυπς ργυΏοπάθηίθιη ργοτυπιροθηέία Βυηίηα, 
Αι υπῦταπ πηαπίρις αγγὶρὶθηίθιη, δέ ἐεηοῦτας αἰἰγοοίαηίδ!φ, 
Τα]ς οἰθπίπι ο8ὲ ἱοπηἱηυπι ϱορυ8, (8)ἱ5 δεί [61ἱοἱές, 
Εοίϊοίίας ἰουἱδβίπηίς πανί δἰπολἱέπ]α γορίϊαϊϊς, 
95 Ου ἆυπῃ αηϊοεῖυς βἱρηαηί.ς, ροβίεγῖυς ἀεἰοπίας. 
Ὀπυιη πεΒί {η απιοσίθφ [αἱε, Πέίθγαγυη ἆθουβ, 4αδς πη]Ώὶ οοππραΓατυηέε 

Οεἶ6μς, οἱ Οοοἰάέπς, οἱ σγφοί ουηαπιθηίαϱ Αβιδη2ς. 
η 5 ἀία πιάτο μαυογανὶ; οοἆ οἱ ἰἶ]αφ. 
Ῥρομαβ οογᾶΠ Ολσὶκίο ἀθιηὶςὶ οἳ ῶυοὶ αχ 
400 (εάθρίος πιαρηἱ Ὠοἱ φδγπιοηἱ, ᾳυἱ 19Ώβο εωρεταῖ 
0Πήδπι ΏυΠΠΔΙμ9 ποπείς πιυἑαὐἱἼθς) θὲ ΥΑΡΙΗΙΩ ΘΓΙΩΟΠΘΩ. 

ορθά Ώο αυἱάδπι οὔυβ! ; Π]αά ααίθπι που οὔυρβὶ, οἀϊασι ροςθάνοι 
Ιηἱπι]οίἱ ἱπριάιαηπιίς ϱυϱ ηρτοἰο τυίέ. 
ΠΔ) αρετίθ πηθαφ οπηηίθας Φζυπ]ηΑ,᾽ 
405 Όιϊ αιἱθφυθ οἰπυοσο [6γ οοηθ]]ία ονἰ(οξ. 
Ρυίαῦασ πο ρατοπίθυ αφεἰάεηίδπη, τος Ομρὶριο, 
Ττὶφιὶ ϱοηοοίὰ οἱ Ιιοίν αΠἰοιίς, 
λάμα ᾳοἶυς Ὀλίοσυπι ϱ ΓβυΏ, 6068 Ιηῆῄρτης , 
κ ΠΙΆρηΣ Ἰαηραάς, ᾳὐςρ |4ς1 πυ]]α οδί, πηυίυιὴ Ίου, 

110 Τ]0ὶ, Βοεαίο, οἱ ἱορίθιις εμΐς ρογργδέυτη {αο6ςς, 
υἱ πιοτια!ίρις ἀοθίθεί, υἱ η ηαεῖς αἀ]υπιορίυπῃ ἠαύθκαυί,, 
Αο ἰεθιπυ]ος ΑΓυδ ου ὑυ4ου]ο δυβίρηίαγοηί, 
Ναφυο Πἱ, ρ0 οπιπῖδυς αἱ (ο οοἶης, 
Ριειαΐδι ουσληί, οἱ )η(οἱοἷς νυ]ίς. 
415 Ναυ[γαρία γἱίαπίθς, γαάρηἰθςφ 5υ08 οβἰχογυπί 
Ἱπιαριὶ]ηφείς εαἱς Ιοαίῦυφ. Τυ νοςο {ἰς οἱ βηΐς.οι ρεἱποίρίμω, 

03 "Η σκιἆν. Ληϊο Ἠωπο γδτδΙπ δ]ἴυς ἵη οἑἱεῖς 
κ. ΠΕΠΙΡΟ Ἡ σχιὰν, ὡς στερεὴν, ἐπί τ' ἀχλύϊ 
εἴρας Ἱέντα. Οἱ ογυπη γογδυαπῃ, οἳΠη αἰίογιέοτ 9βδοί 
ια αας, ια ἀθίθγο ιπαλυπυς, αἱ {η «ο. (οἱκί., 
οἳ ἵπ Ιπίιεγρτείαίίοης, οἱ ἱπ δεβμοίίο, οἱ ἵπ υπο ο 
Πορίϊς ἀοθγαῖ. 

6 οὓς συγάγειρα». Φε]λοὶ. Οοἶδι. Οὕς µοι συν- 
ο - 
00 Δόγφ. (οἱς. λόγου. Βοἱιο]. 993 Ιαῦοί Ἱπ ἰοχία 

λόγου οἱ Β.Ρ. ἰἱπ. λόγῳ. 
νὰ Αλ λὰ τὰ δν, (οἱρ]. 51. Ιη, ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν ἃ προεῖπον ἐξέφυγον. Φελοί. ἀλλὰ τὰ μὲν προ’ 
ειρημένα διέφυγον. ἱ06 ἶῃ ἄνδα. 991, 093. 
1ἡ "Ος 0Ονητοῖς. ἴιλ Οο1εί. Εάῑἰ. ὡς. 
13 'Υπό. (οἱβΙ. ὑπαί. 
115 ᾿Α.Ἱευόμενοι. Ομὐἱρ. οἱ ΟοἱδΙ. ἀλευάμενοι. 

508. ἐχχλίναντες. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

ἵη πο] βευ]ίο ποίέοις, ηἱἰ ρεφίθς ΙπάΠοΠι 
Ὀπιργαιι οοπιρἰοοί] Ππιαπίρις, πυΘΘπΙ(υθ Γπραςθῃ]. 
Τα]ε οἱεΏί1ὰ 616 δὲ οι απι, ἰαἱἱδ η πού 16 πιωπά] 
Ῥτοβροείίας, ουγγῷ γοίδτεης νοφιὶρὶα ριρρίς, 
Απίθ ἱπιργθδδα αἱάδπῃ, ΥθΓ ἀθίαία ΓθἰΓυΓΦΙΠΙ. 
Φοἰα Πιδπι αγἀεπιὶ Ροσίας θιἰπημ]ανὶί 4Π10ΓΘ 
Ώουιγῖπα, Αγροϊίος) ᾳααπι ρ]οείὰ ϱοπιῖθ Απο 
Ουςίνογο πω], φοἱἰδα1θ οεσαδ19 δἱ οἑ{υβ,: 
η φμᾶ πυ]έυπι ορεγᾷ ροδι], 4ατοδᾳιθ 1άΏοΓ68 
Τοπιροξο πο Ρᾶσνυ υδ1ἱ, 9ο εἰ Ώαμο 4ο 19 ΟΗγ]κιὶ 
Απίθ ρεἀθεθ Ἱιπη]οπι Ργοπαπηφυε ]α66Γ0 οαθβἰ, 
Ὀ]νίπο νετΏο οδἀθηίσιη, αιιοά δίπι058 
Ει νατία Ἀπιαπα πιορί]ς εορὶί οπιπία νογῦᾶ. 

ἰδία φυ]άοπι (αρὶ, 5οἆ ποῦ Ιιοδε]ία Γυνἱ 
πρὶοι]ὰ ᾳυ Φαίαμας ν]ργαί, πιδηίίέ15 αιλίουπῃ. 
Άίφιο εϱο 4Π1 ΠοΡίτοῦ «55, θἱ (μ]διία [α6ἱ3 

Β Εἰοαυας, υἱ ααἰνίς Ἱπιρυτί ἀθιηπορίς ἀδίι 
Ρεινὶρίϊ αβποθοαί, οοΏρυ]ίο οἱ ποσ]α υγ], 
Όιιπι ἰαίμβ ακδὶάμθ οἵπρεπς υἱΓηδήο ραγόη!!5. 
ΕιηρεΓθΓ οβ]οίο πα!ῖ, δεπίσοφαὁ {ΟΥεΓοΙΠ 
ΑΠΠίοίος ἱιεέμ(υυ ρρανὶ, φμἱρα 1ροὀ φυρθγοίος 
Μμτη ἐτίῦαν οχ ΠπαΙ8, 606 {ῤδοῖ!]ὰ, νε]υίηις 
Ῥαγνιί]ις οχ ΠΙΆπηο {0Π168 δρ]επάοτε γο]σίυς, 
Ῥουρτγαίιιπι Εὐἱ, βάππιθ Όδυς, Ργωσίαγὸ Ρα α1η 
ΟΠοείυπη, Ιορίαιο (ως, πιοτία ους. αρτὶς 
Οι πα!ος ἰ(γίυυῖς 9οη)ἱ θοἶαπιοη αοογβ, 
Όι ἑαπαυ.πι ὑαουμ]ο ἑγορ]άληίία οοΓροσα Γπιοη!. 
Ες οευηοίἰθ οἱεηίπι, αἱ (6 πιοαυπίαυο εο]απίαυ6,. 
Η! 6ΙΠΙΙΠΟ δἰπά1ο ΡρἱεἰδΙίδ ΠυποΓα ουΓαΠί : 
γππηίοδαιο Ἠυ]υς πιὶςοταπάΦ ρογ]ου]α γἱ, 
Λά ἵμᾶ «ΟΠΙΟΓ8ΕΓΘ 6ὺ056 ΡΏεεερία γιιἀεπίθἙ, 
Τεημο εἰ ρεϊποεἰρίνη ἀπουηϊ, Ιηεί2Π]ᾳα8 ΡεδίδΠη. 



5. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛλΕΜΙΝΟΝ ΡΒΕΕ Π. ΠΡΤΟΒΙΟΑ. 986 

Α θνητοὺς, ἀθάνατόν τε θεὺν µέγαν εἰς ἓν ἀγείρων. 

Τοίου πατρὺς ἐγὼ καὶ µητέρος , οἷσιν ἐρίζειν 
Οὐ θέµις, ἀλλήλοισι δ' ἐριξέµεν οὗ τι µεγαίρω. 

450 Τοὺς μὲν ἐγὼ χοµέων τε χαὶ ἀμφιέπων µο- 

[γέοντας , 

Ἐλπωρῇῆσιν ἔθαλπον ἐμὸν νόον, ὥς τι φέριστον 

ἙἘκτελέων φύσιός τε φέρων χρέος. Ἡν δ' ἄρα χε[νο 
Ατρεχὲς, ὡς ἁλιτροῖς πλείη ὁδός ἐστι βερέθρων, 
Ἕς ποτε δὴ χαὶ ἐμοὶ χαχὸν Ίλυθεν ἐξ ἀγαθοῖο. 

4140 Καὶ γὰρ δὴ πυχιναί µε χαὶ ἀργαλέαι μελεδῶνες 
Βοσχόμεναι Ψυχἠν τε χαὶ ἄψεα νύχτα χαὶ μαρ, 
Οὑρανόθεν χατάγουσιν ἐπὶ χθόνα μητέρ᾽ ἐμοῖο. 
Πρῶτον μὲν δµώεσσιν ἀνασσέμεν , οἷον ὀλέθρου 
Δίχτυον! οἳ πιχροὺς μὲν ἀεὶ στυγέουσιν ἄναχτας, 

415 Τοὺς ὃ ἱεροὺς πατέουσιν ἀναιδέες, οὔτε χαχοῖσιν 

9 

Ἡ μὲν ἄρ ἐχ πατέρων θεοτερπέα πίστιν ἄχουσα, 
Σειρὴν χρυσείην περιδἆλλετο παισὶν ὲοῖσιν 
"λρσενα θυμὸν ἔχουσα ἓν εἶδεῖ θηλυτεράων, 
490) Τόσσον ἐφαπτομένη Υαίΐης, χόαµου τ ἀλέγουσα, 

, ὑσσον ἐς οὐρανίην ζωἣν ὥσασθαι ἅπαντα 

Τόνδε βίον , χούφη δὲ πρὸς αἰθέρα ταρσὺν ἀεῖραι. 
Λὐτὰρ ὄγ ἀγριέλαιος ὑπ' εἰδώλοις πάρος Τεν 

Ζώων, ἀλλ' ἐπάγη χαλῆς ὑπὸ πυθμέν᾽ ἑλαίης, 
430 Καὶ τόσον εὐγενέος ῥίζης χάδεν, ὥστε χαλύφαι 
Δένδρεα, χαὶ πολλοὺς χορέσαι μελιηδέῖ χαρπῷ 
ἸΑμϕότερον πόλιός τε νόον, πόλιός τε χάρηνον, 

Μείλιχος, ἠδνεπῆς, Μωσῆς νέος, ἡ τις ᾽Δαρὼν, 

Μεσσηχὺς µερόπων τε χαὶ οὑρανίοιο θεοῖο 

450 Ἑστηχκὼς, καθαροῖς τε τελέσμασι χαὶ θυέεσσιν 
Ἡμετέροις, οἷά τε θύει νόος ἔνδοθεν ἁγνὸς, 

Αί ο φυἱάδιω ου) α ραισίὍας βάθωι Ώοο ρτοίαπι 2οεθρίσοθε, 
ΑὐγθΔ Ἠδς Ο3ἱ6Ώ8 ΠΔί08 σσ06 οἰησίε, 
ἩΜαρομ]υΠ ϱ6γεηςδ απίπησπι η [ΟΓΠΙΣ [6ἱΠἱΠΟΑ, 
440 Τληίυπι αἰήηροης ἴθεγαο, (ΔΠίμιησπο ἀθ πυπάο οο]]]οίία, 
Θααπίυσ υἱ ἵη οΦδβίθιη γ]ίεη ρτοίγυάκί οσ1πος 
διιας οΡος, ΔΕἱίσᾳυο ἱη ο]απι ϱΓοββυα οτἱραἰ. 
Πο γοτο ριφοίς οἱθαφίθς οα0 οἰπιυ]αοτίδ 

οὐ, οἱ Ρροηίέας η ΡΓΦΡΟΙΔΓΑΠΩ οίταπι Ἱωδ]έας θ6:, 
4320 Ἰαπίμπιφυο ὃς Ρ6Π6ΓΟΦ4 γαάἱ09 Ἠαυσίε, υἱ ἱοροτοί 
Ατήοζες, οἱ π]σ]ίος θαἴἱαγεί πηθἰἱέο (τυοία ; 
Θ1πυς Γηθρίθ, ο3η05 οἱ οδρίίο, 
Νεϊιευς, ὑαπάϊοαυυς, Ἀέοθθς πουας, 4] ΛατοῃἨ, 
Μεά(αν ἱπίον Ιοπιίηθν εἲ οΦἰδείοιη Όουπι 
400 Θιαης, 96 ρυτίσ πιγειεεὶῖς οί γἱολπιῖφ 
Νοείὶς, ἑυπ θίίασι 119, 4ὐ49 ἰπέις 64ΠΏοί πιθπς ἱωωπηο]αέ, 
Μοταίος, οἱ ἱππιοτίαίοπι πιδρηυπι Ώδυπη ἵη ππυμη ουπ/µρβους. 

Τα! ερ ραίτθ οἱ πιαίτο, φιἱθαβοῦπῃ α)ΐοφ οοΠΙρᾶΓαΓθ 
Νοίας οί, δεᾷ 408 Ἱπίογ 96 οοπυβαγαΓὶ ΏΟΏ Τοείο; 

155 Αίφυε ἰ]οο φαἱάθπῃ οὔσδζναης οἱ [ογεπς Ἰαυογδηίος, 
ρεῦυς ἀελη]εῦαπι αηἱ ον. ππθαη, υἱ ορίηωπη αἰᾳυίά 

Δάἰπιρίθης, ο ἱπιροε]έο (άπβο6ης 4 ηδίυγα οβ]οἷο. Τά αυέοπι 
(6µίο οοηρίαί, ΓαγλΗσίς γείθεῖαπι 9646 ἱπιρτοῦογι) γίδια), 
Ουαηάἀοφυἱάδτα πιϊιὶ οίασῃ οχ μοπ0 παἰυπῃ ουερὶ:. 
410 Ναπι πιυ]ί Πιο οἱ Πηοἰρδία οο]]οἰἑιάϊηος 

599 ΒΘηΙΘΠΙ 40 πιεπΏγα ἀἱθ 4ο ποοῖο τοάυηὶ, 
οµρίο ἀερτίπιμπέ 1η ἴΘΕΓΑΙΗ ΠηΒίΓΘΙΗ ΠιθβΠη. 

Ρρίπυη ἰάοπι ογνὶς ἱπρογαγε, φυδίο οχἰεἰἰ 
Βείο ! αυ 4οογῦοΒ ἀυπι]πος 6διηρος οάστυπε, 
415 Ρίου αυἱοιη οοπου]οδηἰ ἱπιριάθηίος, ηθυ πη]ἷς 

140 Τόσσον, θἱ ἩΘΓΕΗ 86. ὅσσον. ἵνα ΟΜἱρ. Εάῑε. 

Ὅτ ὲ Ἠνδμῖν, Βυρ, Πω. Β υ . 5υ0ρ. Πρ. . θ0ἆἀ. ῥίζαν. 
138 Μείιχος. Β6μρ. θ0!, 009. ο. Μος, 

Ίτις ᾿Λαρών. Κερ. (0. εἴ τις, εἴ 5.ρ. Ιἰπ. ἡ ἅλ- 
λος τις. | 

100 ᾿Εστηκώς. (οἱε]. ἑστηώς. 

457 Φέρων. 8ἱο Ἐεμ. ὅ9. ΕάὶΙ. φἑρω. Βασ. 99ἱ 
η. ἥπ. ἐχδιδούς. 

59 "Ως ποτε. Τἰ4 ἴομ. 992. Ουρ. Ιἶπ. 991, ἠνίχα, 
ὅτε. Εάῑι. ὁππότε. 

440 Καὶ γὰρ δή. ῶίο Βεμ. 991 οἱ ΟµἱΚ. Ὀεοσί 
δὴ ἵπ οἀἱς; θθἆ ρορίυ]αὶ Πηδίγυπ. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Π]α ᾳυἱάεπῃ 4 ραίσίρις βάοὶ ρία δοπηΐπα ἆποσηβ, 
αίογυΠ αυγα(ὰ ἀενίηχίέ οοἵία οδίθπα, 

Γεππίπεα {η [ΟΓΠΙΑ πιεηίδτηᾳ ο αηἰπιυπιαμο γἱσί]οιη 
ΘθβίΔης, 4ο ἰεγγαίπ Βυχίᾳιο ποροί]α πιυηάί 
ΠἩασίεπις αάπροπα, υἱ οσο ργονίἁα ουποίαα 
Ῥογτοί αβ68, θὲ δΙΠΙΤΙᾷ Ιουίς νο]ϊίατοί αἆ αηδία. 
Αἱ ραίες 4πἱθ Πιἱόδπι (ωά6 δἰπιυίάογὰ οοἱθυαί. 
Ἰηδιέυφ αἱ ῃυ]οΏγῷ ΡοΒὲ Ώωο οἰραφί6 οἱίνεο, 
Ταπίμπ 46 ρ]ηρι! Γαάΐορ αροερῖε, υὲ αἰίας 
Οὐιομετοί οοάγοΒ, Ιηθ]ίίαφιο ραυμ]α πιυ]ῖς, 
Ῥαυη]α, αυ δαιὐΓ4Π{ 4ΠΙΠΠΟΒ, οἳ δἆ Φίῃογα (οἶ]απε, 
Ῥοντίροτεῖ, ἴπιη Πηθηίς, Φ6ΠΟΣ, ἐυπ γδτιίοο ο) 48 : 
Πιορία, ἀυ]οί]οφμμβ, Μοφθ8 πονυς, οἰέθυ Α8γοη, 
Μογίαἰος {πίος ππδάἰυς Νυπιοπαθ δΗρτεπιυσαι, 
Βογη ο ρ{6ςθΒ ΡγαΦ. θἱ ῃ6γ βοἱοπηΏίᾶ 946Γ8, 
Αιηιο ϱ4, αυ ρεταρῖί οἱ0ἱ πιθηθ Ό6ηθ οοηβοί8, οοΓί0 
Εαάσθτθ η) οἰ(] ᾖησεης ΠΟΠΙΙΠΘΡηΙΙ6 Ώδεμπιῳιν, 
Ες πολή θγρς ροποσίς, τἱ(απη εἰ ἑάςςπ]ᾳης ἀσάστς, 

Β ουσ ααἱθις ἕνα ἆ [α8 οϱί αυεπι(δῃ ϱχθθυ4Γε, 88 
[απιυος 

Ὡς ῃαἶνα ἱηίθυ 56 (απί οοπἰεπἀστε Ἰαυάΐ5 
Νί! νοιαῖ. ος ἱᾳίίαγ ἀέρτεβθον πιοῖο ἰαῦογαπῃ 
φοἱᾖἱοἰέαφδ 6µΓ8ΗΩΡ, ΘΡΕΠΙ Ἰσίαιη οοτἆθ {ογεβῦα!ῃ, 
Ὀιροίθ ργῶοίατο ρεγίµήρεης ΠἹυπετε, ]0Γ4 
Νλέαγάαιιο 54 οχβοἱγοης. νε 5οἡἱοοί Ἱ]]ιά 
Ὕογυπι θρί, ααοά ὑαγαιμγὶς ἐοία ορί να ὁροι Πιᾶ. 

ογάπι: 
Οιιαπάσαμάσπι οΠσί μπι ποὺῖς Ἰαμάαθϊ]ς ποχθ!α 
Αιιυ]ί, ἱπ[ααδίυπιαυε μαλδυῖί γορ ορίίηα Ππειη. 
ΡΙΠς168 οἰεηίπῃ ουγο ἀεηπδοφιο γυεπίθς 
Αριπίπθ, ΓοάθηίθῬ απίπιμπι Γοβυ]ίαφιιο πιοπιῦγα, 
Μο ἰοίυπῃ {ὰ ἔογγαῦ), ἆθ αιια πιογίαὶο «ΓΘΔΓΜΙΗ 
Εδὶ 66ης, ἁβεἰἆμς το]νιιπί πιίδογεηιιο [αἱ{ᾳαιξ. 
Ναπι Ργίη η ἱπιροτίο [απ)μίο5 οοΠβΙΓΊηΡοΓΟ, (211 
Εκεί Ἰαᾳυοιι Τ Ὀοπιίπος φυἱ θεπιρεΓ 4οεΓΏοφ 
υὐογυπί, οοπίταφπο ΡἱοΡ οδἰσαΓθ ρτοίοτνό 



Ἠπιοι, οὔτ' ἀγαθοῖς εὐπειθέες ' ἀμφοτέροις δὲ 

᾿Κέντρα χόλου πνείοντες ὑπὲρ νόον. Αὐτὰρ ἔπειτα 
Κτὴσίν τ' ἀμφιέπειν, χαὶ Καίσαρος ἄχθος ἐπ ὤμων 

Αἱὶν ἔχειν, χρατερήν τε φἑρειν πρηκτῆρος ὁμοχλὴν 
150 (Δασμὸς γὰρ μερόπεσσιν ἐλεύθερονΊμαρ ἀτίζει 
Ἑσπόμενος κτεάτεσσι, πέδη δ ἐπὶ χείλεσι χεῖται), 
Ἁμφί τε πληθοόσης ἀγορῆς θρόον, Ἠδὲ θοώχους 
Ὑψηλοὺς, θνητῇσι διχασπολέῃσι µέλοντας 
Στρωφᾶσθαι, ῥήτραις εε φέρειν χλόνον ἀντιπάλοισιν, 
405 ᾿Ἠδὶ νόμων στρεπτῇσιν ἐν ἄρχυσιν ἄλγεα ᾿ 

[πάσχειν, 
Ἔνθα µόθος τε πόνος τε, χαχοὶ δέ τε πλεῖον ἔχουσιν 

Ἐσθλῶν, οἱ δὲ νόµων ἐπιτάῤῥοθοι, ἀμφοτέροισιν 

"εοτιο]. ΡΟΡΒΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΞΟ, 

Αι Ὥνιοι “ ἣν δὲ χαχύς τις ἔχοι πλέον, οὗτος ἄριστος. 
Τίς χεν φεύδεα πολλὰ, δολοπλοκίας τ᾽ ἁλέοιτο 
100. Νόσφι θεοῦ , τοιοῖσδε. μετ) ἀνδράσιν: Ἡ γὰρ 

[ἀνάγχη 
Ἡροτροπάδην φεύγοντα χακοῖς ἀπὸ πάντα τινάδαι, 
Ἠὲ χαὶ ἀμπλαχίῃσι µελαίνεσθαι φίλον ἧτορ" 
Ἕς τε πυρὸς μαλεροῖο χαχῇ΄ πελάοντας ἀθτμῆῃ, 
Ἡ πυρὸς, Ἶὲ χαπνοῦ σηµήια λυγρὰ φέροντας. 

105 ᾽Αλλὰ τὰ μέν χ᾿ ἐπιειχτά. Τὸ δ' ἄλγιον ἕλχος 
ἳ [ἔμοι χε, 

"Ὅσσα χασιγνήτοιο βίον ἀπὸ τόνδε λιπόντος 
Ἔτλην, χαὶ παθέειν ἔτι γ᾿ ἔλπομαι. Οἱ γὰρ ἀέλπτοις 

ἩΠήμασιν ἑμπελάσαντες, ἀρείονα υὐ δοχέουσι. 

Ρ]ασ]ἀϊ, ποο ὑοπἱς ἀοοῖ]οδ; ἵη μἱγοραυο αυίδπι 
ΒΙ]ἱ5 αουἰοων δρἰγαηί υἱίτὰ πιοάμπι. ἱηάρ νοτο 
Βοπι [απο ίαγεσι αἀπι]ηϊδίγαγε, οἱ 0 δαγίς ροπάυ5 μιπιοΐς- 
Φ6ΠΠΡΟΥ βιβίίπθγο, 80 ἆνγα βμάἰτο οχαοἑοσῖ6 γουθπι 
150 (Το υπ δϱἱηι Ιῶογος ἀἱθς Ποποίηπι ἀράθοογδὲ 
Οοπιςϐ ροδβθβδίοπυη!, οἱ Ἰ9ῦία γἱπουἰο οοηβιγὶηρίϊ); 
τος [ρεᾳαεπίῖς [οἱ ἑυπου]έωπῃ, 4ο 
Εχεθίδαςφ, πηὶβογίς Πάρυφ ϱο]ο]ίος 

βοἆρθ 

γογβατ], οἱ δ8Γπιοπυπι ἀθήραπήασι κιτερίία οδέαὰὶ 
1955 Λο Ιεραπι γο]υδ!ἶρις |αᾳιιοῖς πιο]θδίίδωη ρα(ἲ, 
Ὀτὶ ρ » 6ἱ ΙαἨ0Υ68, 46 πηβί(ς ρίας μίας 
μοι ηἱς, ἱρείᾳυθ Ἱ6ρυσ ατο]ετὶ υἱγίσαυο 
εηαἱθς; οί οἱ Ίπρτοῦις ἀῑίος οἷε, ἰ9 ορίίπιυ οϱἳ. 

Οτἱς (ο πιοηάφοὶ οἱ ἰοΓίοβ48 [γαυάες γἱἰανοσ]ε 
100 κ. Ώρα, οἱ ουπῃ (α)θυς Ἰοποϊηίοις Ὦ Ώ 4.1 Ώοοεδ4ο ου 
Λι ταρἱ [υαἰοηίθιη πια]ἰὶς οπιηἰία ᾖορις 
Άιί ἀὐ]οία ., ἀε]λοιἷα πα, . 
Ῥε]υέ {], φ! «[οτνίάὶ ἱρηῖς ποσἰο δΡρεορίηαυαηίθς {μπιο, 
Άυί Ἱρηῖς, αιί (υπιὶ ἐγἶθεῖα βἶἵρηα γδ[εγυπὲ. 

165.Λιαυ9 Ἠφο φιἰάθιη (οἱογαδ]]ία. Τεϊδέῖμφ αωίοαι παμί μοἈΒ, 
ΟΦευπφυο [Γαῖγθ ος ἢδο γἱία βυ]λλίο 
Ῥαβδυβ 8ΗΠΗ, οἱ αάνιο ῥβδβυΓυΠΙ δ6ρ6[ο. Ναπι ᾳαἱ ἱπορθΓδία6 
η ὤγμηληλς. ἱποὶάργιαηί, Πιθἰίος Ππος οχρροοἰδηὲ. 

147 Ὑπὸὲρ »όον. Ἰὰ ο8ὲ, ἵταο εἰἰπιμίος κτίεφκε 
ερίγαπίεε, φαΐθε οἱ: πιεπίέε ἐππραγ εἰε, φκαεὶ αά ἴναπι 
Ργουοεαλίθε, εἰε μἱ «απα Πιεπίε εἰ εοΝείαπίεπι ἀ4ε]ὶ- 
εἰαΠί. (00Μ8ΒΕΕΙΦΙ09. 

149 Πρηκτῆρος. Αἰἱυάϊι αἁ ἱλιά δοῦ αχκχις, 8: 
6{αιποΥεΗὰ εχαε(ογίε ο αμά(!. 

451 Πέδη δ' ἐπί. Θὶο ΟοἱεΙ. οἱ Βορ. 992. ΕάῑΙι. 
πέδη ἐπί 
45 ᾿Ῥήεραις. Οοἵκι. ῥήτρης, ΏΟΒ πιαἰα, θἱ ἰ6ᾷ6- 

τοῖυςγ οἰίαπι ἀντιπάλοιο, 
17 Ἐπιτάῤῥοθοι. 5Η. η. 993 βοηθοί, [ειπε 

άε[επεογεε. 
195 Ἔχοι α.]έον. Οααπινῖς ρΓαοἰατο Φίοῖ Άπο 

εὐπίθηίία, Ἱερίίιγ (1ΠΠ6Ώ ἵη Ρητθας νοογί ὃς ο0- 
ἀῑοίθις, ἔοι πλέον. Φο]ο]. (οἱβ]. οὗτος ἄριστος, ἂν 

ἓν χαχίῃ πλεονεχτοίη τὸν ἕτερον, ἐς ορἥμε, φαἱ 
αίωπι πια[ιία ερεγανετῖέ. 

159 Δοοπίλοχίας. ΟΗ]ᾳ. οἱ ος Ἐορρ. ΓΠυ8 δολο- 
πλαχίας. ΕάΙΕ. ιπαἱο δολοπλοχέας. ᾿ 

400 Νόσφι Θεοῦ. Ὦνομ. 991 αἆ ΠΠαΓΡ. χωρὶς θεοῦ 
ἀντιλήφεως, δῆλον ὅτι χαὶ συμμαχίας. 

405 ΠεΙόάοντας. [ία (Οοἱθ]. 6ἱ ἀυο Ἡναρ. Βά1. 
πελάσοντας. | 

164 Φέροντας. (ιἱρ. φέρονται. 
107 Παθέειν ἔτι γ. ΟἱΡ., αοἶθ]. δἱ ππιυς Περίας, 

παθεεῖν Υ ἔτι. --- 
108 ᾿Αρείονα οὐ δοχἑέουσι. Ῥ6επεςα ἵῃπ ΤΗΕ. 

Γγορτμ1η 0ο ΠιίεεΓΟς εεφμῖ(κΥ οἱ κηι ς 
Νιήφμαπι γεῦως εγοάέτε [αεἰε; 
Πεάεα! [εί [ογίυια [ἰοεί, 
Ταπιδι α[Πὶείος (αμάετε ρἱρε!. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ.. 9 

Αιιάσηί, ηος Ρεατίρ Ρ]λοἰάΐ, Ώθο ]υ9θᾷ ὕοπογςχα ἩἨἢ Ργρδὶὰῖο .ἀοΐοηί; Ἱουιπι γεπα ΙΤ αἰτίδᾳο - 
Ειχρἰθπίθβ, ΤΘΓΙΗΗ ΠΙΔΙΘΡΑΠΟ ἵηῃ ΙἱΓοβᾳιθ Γυγ9γθ: 
Δγάεπίες, οάΐµπηαι φηἱπηίϱ ἱΙΠΠΙΑΠΘ ϱ6ΓΕΠΙΘ8. 
Αἰίθτα Ίὰη εεαυἱέυγ ρδιγῖογπ ουτα Ώοπογυ, 
Ουοάφιαο πΙΠ]-Φ6ΠΠΡΟΓ πιαηίρε5 ῃογίογγο Π6ςθΒ8θ οοί 
(Φ9αἵδυΠη. ρολά µ5, γοθεπ]ᾳυο ἑγ]]λυία Ἰερθηίὶβ 
Αιάϊτο ΠΟΓΓΙΒΟΠΑΙΗ (οο)/4ἱἱ1ο παπΊαµο Γσίουεί 
1λυ6γὰ Ρ6γΠΠαβπο οοριυγαῖ οογάα ἀοἱοΓθ 
Ὀιν]ιίας οοιη/ίαης, ας πρι γ]ηοι]ὰ ηθο(1{) ; 
Τυπῃ οἶσσα μα απΠη υπ] ΥΘΓΦΩΓΘ {0ΟΓΘΠ8ΘΒ; 
ΠΠ υ08 αίᾳυο ἀῑθρ πὶφογίφ ἱπιροπάστο ἰοἱο, . 
ἐρροφίιίδᾳὰθ ᾳτανος ἀἰσίίδ μιδεςγθ (υππυ]έας, 
Ας ἱεχυπῃ ἱπιρ]]οίίάπ] αᾳτισίθ πιαία Ρἱτίηιὰ [6ΓΓ8. 
ή 14005, [ο ἱπ[οςίὰ αοἷος, Πο 5ῶρό πια]ογι!ῃ 
ὠ54 ΡοπαΠ) 5αρεγαί : απ] γεΓο Ἱορίρις 6056 

Ει Ρτοίο θδί φἀάῑοία βάθ9; Ιί8, δἱὲέ πιοάο ἀΐγες, 
Ἱπιρτοῦιςφ δβί πιοΙοΓο Ιοσο, γἱοίογᾳµο γουθα!ε.. 
ΘἱδηαΠη ἱηίου ἰαἱθφ Ιοποῖπος, πἱεὶ Νυπιϊπίς αἀδὶί 
(αιία, (οἱ [ταιιάσς, ααὶς ἐοί πιεηάδοἷα νἰέοι Ὁ 
Απ οἱομίπι γο]μοσῖθ (ωρα ευβοἱρίφίυγ ορογεεῖ, 
Οπιπία Ιπᾳδμέαταυο πια]: αυέ Ρυοίογα «ιάΓὰ 
Μι]ιρὶίοί «γτοσυπῃ (Φάατί 1906 πεςθθο θ8ί : 
Όί αἱ ο βαΠπιιᾶ Ργορῖι6 {υηχογο ναροσ!, 
Αυί ΠαΠπις αυέ [υπὶ γε[ογυπἰ {π οοΓροτθ 5δίᾳηα. 

Ύοσυ]η ηαο Ρρογ/[θετὶ ροβδἱηί. Δβὶ αογίυς {ία 
Ότυπι, οἱ ργλν]υς [αοἱυηί ἵη Ρροοίοτο γυ]ηις, 
Οι μἱήβ1ς, [Γαίγθηι Ροδί(απι ΠΙΟΓΦ ἀΐγα ρεγεηιῖ! 
(Φ9αΓἱΗΠη, ἀί 16 εἰίΏ ροδί Ώὰς ρεΓί[ογγὸ Ππιεπι. 
Ναϊῃ 405 ΡΓΦίεΓ 6ΡΕΠΙ Τε α[]ίχογο οἱπὶδίγον, 



9ὓσ 5, αΠΕσυΒΙ ΤΗΕΟΙΓ. ΟΛΗΝΜΙΝΟΝΜ ΙΗΒΕΛΙ. Π. ΠΙ51υὐΗΙΟΛ. 

Τοῦ μὲν ἐγὼ ζώοντος, ἔχον χλέος οἷον ἀπ᾿ ἄλλων.  Α Πολλοῖς μὲν μογερῶν ἄχος εὕραο σώμασι νούσων’ 
40 Οὐ γὰρ ἐμάς ποτε πλοῦτος ἕλε Φφρένας, οὐδέτις ολλοῖς δ' αὖ πενίης λύαιν ὥπασας, αἴσιμα ῥέξων. 

[ἀλχή, Νῦν δὲ θανὼν, πολλοὺς χόρεσας χύνας, οἵ μ᾿ ὑλάουσι 
"λλγεα δὲ, στοναχάς τε, ἐπεὶ θάνε, μοῦνος ἐδέγμην. Πάντοθεν ἑσταμένοι' πηῶν δέ µοι οὔτις ἀρήγει. 
Χρήματα δ᾽ ὅσα ἑπέπαστο, τὰ μὲν λάδε γαῖα χανοῦσα, 185 Παῦροι δ αὖ φιλέουσιν ὁμοίῖα δυσµενέεσσι. 
Νιχαίη βρασμοῖσιν ὃτ Πριπεν' ἄλλα δ᾽ ἁλιτρῶν Πρίν τι λαδεῖν τίουσιν, ἁτὰρ στυγέουσι λαθόντες. 
Αρπάγδην παλάμῄῃσιν, ἑλώρια θήχατο δαἰµων. Ὡς δρυὸς ὑψιχόμοιο, βίαις ἀνέμων ἐριπούσης, 

415 Λὐτὸς δὲ χρυφθεὶς µόρον ἔχφυγεν, οὐρανίοιο Κλῶνας ἀφαρπάζουσι περισταδὸν ἄλλοθεν ἄλλος, 
Χεῖρα θεοῦ τανύσαντας ὑπὲρ τέγος, ἔνθαπερ Πεν. Ἡ μεγάλην, φραγμοῖο διαῤῥαισθέντος, ἁλωὴν 
Ὢ µοι Καισαρίοιο! Πάρος γε μὲν ἐν βασιλείοις 190 Νηλειῶς τρυγόωσι παρατροχάοντες ὁδῖται, 

᾿Αστὴρ ὥς τις ἔλαμπες ἑωσφόρος, οὔνομα σεμνὸν, Καὶ δρυµόθεν µονόφορθος ἑῷ δηλἠσατ) ὁδόντι’ 

΄"Άχρα φέρων σοφίης τε χαὶ Ίθεος ἱμερύεντος, Λὐτὰρ ἐμοὶ πόνος ἑστὶν ἀγάστονος. Οὖτε χορέσσαι 
180 Καὶ πολλοῖς σθεναροῖς τε Φφίλοις χοµόων ἑτά- Πάντας ἔτι σθένος ἐστὶν ἐμῆς χερὸς, οὔτ᾽ ἀπερύχειν. 

[ροισι. Ἔξ οὗ γὰρ πρώτιστον ἀποτμήξας βιότοιο 

ϱ10641 Αο ἰ]]ο ααἱάθιη γἰνθηίθ, ΙΙαχ]ΓΠΟ ΘΓΑ{Ω η ῥγείίο. 
10 Ἀοη εηἶπι ὕΠᾳὐΔΙη ΠιθΘΠί6Π Π]θᾶΠι οδρετυηίέ ἁἰγ]εῖία αέ θἰία ἁἱρηίίας, 

Εἰ ΠΙΦΓΟΓΘΒ οἱ ϱδπ/έυΒ, Ροδίᾳααπη 1]θ πιοτέυυς ἑ6ί, βοΐμν εχοορ. 
υμἱἀφιιλά αμίοπι ἠαῦιήέ ρδουμίοο, Ρασίίηι οδρῖί ἔδυγα ἀε[ήδοθης, 

επι Νίορα θχοιΙδδα εογγα]ὲ: ορίοετα ἱπργοῦογυπι 
ο μοβ πηαηΙθιΒ ῥγΦάδΠι ἀΦπιυπ ροβυΐε. 
115 1ρ6ο νογο αὐά{ίυς πιοσίοιν οΒυρίῖ, οσεἰοοιὶ 
ΝΜαπυΠ ὈΏθο 91ος ἆοπυπο, αὈὶ ογαί 16, οχιοπἀρηίο. 
Ο ηἱ (ᾳ99αςί ! Βείυς φυἱάραι {η αυἱα 
Ὑοΐμί βδέρυσι Ιαοἱάαπι Γαἱβ6ῦΑΣ, ποππθα νοηογα Ρο, 
Ρείπιας [ογθης ραρίοη!ῖ οἱ πιοζυτῃ Απιαὐένηι, 
480 Μυ]ίογυπιαιο οἱ παπι αοἁθ]ίαπα απιὶοἰΗἰφ Που8η8, 
Μυ]ες φυἱάθπι οογροτίθιφ Γεπιθάία (γἰέυπι ηνοηίδιί ποτδοσσπη ; 
Μυ]ης οίίδπι ραυρογιαεῖο φοἱέίοπεσι, Ργβοίαγο (αοἶδης, ῥργφυαὶςεί : 
Νιηπο αυίοπῃ πιοτία5 δαἱ888ἱ «4Π6ς, αι Ππο αἰ]ιγαπί 
Ὁπάίαιο Ιηβίαπίος; Ρτορίησιοτυπι αὐίοπι Ποπιο πλλὶ ἑ λαχἰ]απο νοη]ε. 

οηπυἱ αιίθπι αἰπι]μ]έος 46 ἱωϊπιὶοί ἀίσυρι. 
οσηί, Απίδᾳμαπι αοοἱρίαηί; υρὶ 46οθρογ6, οάδτυηε. 

θπιλάπηοά πα οχοθῖήὰ 4µ6Γοι γεπίογαπι Ἱπρείω ἀε]θοία, 
πιο ἀἰπιρίυπί οἰσομπιδέαηίθς αἱ αἡμηάο, 

Αυὶ ΠΙΔΡηΑΠΙ, πιαοθσῖη οΏγασία, ΥἱΠΘΒΗΙ 
490 Ογυάείίιος νἰπάθιπίαμί Ρεφίοτοιηίθὰ , 
Ἐωπιφυο ϱ Α)]γῖδ 4ΡοΓ 60 ἰωφὶῖ ἀθηίο : 
Βπγευς πι]ή Ίάῦος οο πιο]οδιἰδοίτωις. Νθο ᾗ1Π1 θα11τθ 
0Η1Πεδ ΠΩΔΩΙΙ6 ΠΠΘΑ Υα]οέ, Ώδφυὸ αΓοοτ6. 

ΝΦιῷ ὁς 4ᾳθ ργίωη 4 66 ου]ο Ανα]θαι 
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109 Οἵον ἀπ ἆλλων. Εα εγαπι εἰατίίαίδ, φκαπι ος 
αίίο καποἰεεῖ [ἱεεί, δή δπ(Τίπεεεμε ΡγουεΠί!. 

110 Αλκή. (οἱε]. δὐρ. ΠΠ. ἰσχὺς δυναστείας, ΓΟ- 
ύκν ροἱεειαιἰς. 

18] Εὔραο. ΟΗἱΡ. εὕρεο. 
154 Πηῶν. δρ. Γπ. συγγενῶν. 
487 ᾿᾽Αγέμων ἑριπούσης. Φίο Οο0ἶθὶ. θᾖιιδηιιο ἱπ- 

415 Νικαίη. Τι Ἰαῦοί οοαςχ (οἰφ]ίαηις, οἱ Ἀο]ο]. 
ΕάΙί νογο Νιχαίης. 

177 Βρσιάείρις. (ᾳοἳδί., Θε]οὶ., ΟΠἱΦ. οἱ Παεμ., 
ΏπΙΒ βασιληος. 

150 Σθεναροῖς, Περ. 992 σθενεροῖς. 

(εγργεθ, (ΗἱΡ. εἰ υπ ο Πιορίΐδ. Εάῑί. ἀνέμοιο ῥι- 
πο ὑσης. 

190 Τρυγόωσι παρατροχάοντες. Ἱια ϱοἱκΙ. οἱ 
Βομ. 59. Εάῑἰ. τρυγέωσι παρατροχόοντες. 

1932 ᾿Αγάστογος. Ἡερ. 991, 811ρ. ΙἱΠ. πολυστό- 
νακτος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ὑὲς πο]ίοτα οἳδὶ ρχοπι/ι1θγθ (θπιροτα Ροβευπ!. 
Νοπη]πίς οχἰπιί{, ἆαπι νἰνογαι 16, (εαοὺας 
Ῥρίοπάογς. Ηδιιά δἰοηίπα ΠΗΗΠΙΠΠΟΓΗΙΗ {ηδη ουρἰἀο 
6 ἐεημίέ, νὶδᾳ6 ἱίὰ αβίιιάπι ρρ]ἱοχίέ 4ΠΙΟΙ6. 

Απ Το εχδεἰποίο βδιη] ές ἐγδίθρηυθ ἀοἱογες 
Ἐχοερὶ δοἱις. Να (υας αιβίγεγαί 11ο 
Ὀἱν]εας, Ρασέέτῃ ἰο]ίμς Νίοςυ ἀθλίβοεης 
Εχιιαϊιοῖε, ραιίη πιαπίρις [οσίμηα θοδἱθρίίς 
1η ργφάαπι ἀοάῑι, ]ρ9ο αωἱοσι Γεγα βρίου]α μιογῖθ 
σιιανὶι, ἰ6οιὶ ο. μιοπι γα τυῖπα, 
Αιχ{] ἀθτίγαπη (ὐγῖφιο ψεμάθηίθ βυῤοιπο. 

Ο μή ΟΡ ςαγί! οναγιηι οἱ γδηογαλἰἰθ ΠΟὖθη ! 
Οἱ ρε. αἱ γτυταπι [αἱρούαε οἰάας η αυἱα, 
ΡΙΜΙΑΠη ἀοοἰγίηρ ἱαιάθ νἰίφφυο ρτοῦαίο 
Βί πιο) ΓΘ[ΘΓΘΠΒ, Ιη1ἶδηιιο οΓπαί15 απιὶοἳς : 
Μυ]έοτυπι {ρθο φυἱάεπι φοἱγὶςιὶ 6οΓροΓα πιοιυίθ, 
Ας ρἰείαῖε (α πμ]ίογαπῃ ἰγίςιί5 οβεδία8 
Ῥυΐρα 66ἱ. Λί νοτο βαἱἱαδὶ [αΠι]ηθ ο δθ6 
Νυιιο Σά 4Η ΗΝ), α αἱ ππο Ιαἱγα ίυυς υγροµί 

Ὦ Ὀπιίφυο εἱπρεπίες πῖδδγαπι: Ποθο [οτγε ργορῖηφυἱ 
Αιυχί[ίμπι [ασίο «µγαγυΠΙ πιοἰο Ιαὐογαηί, 
Νου πιὶΠί ϱο πι] νογος ἰοδίαπίιις αιηΐσςς, 
Ποείίθιις ιά ππυ]ίο πιαίογος. Ναππηιιο ργίαδᾳα1η 
Λοοὶρίθηι, ΠΙΔΡΠΟ πιο εοηπυρ]εεξυπίυς Ώρπογεο : 
Ύδευπι οὐἷἱ ν]γιβ, δἰσαὶ μέ «δρογο, ργο[υπά ση! 
Νοη 66018 40 πιαρης ϱἱ16ΓοἱΒ, απδῦΙ Ρογοι(ε ἵπ- 

εης 
γἱ9 ῶνογ99, αυ]νίς [εδίϊπαί ἰοἱἱ6Γ0 ΓΔΙΠΟΒ: ίε 
Ὀιπιιο |αςεί οµ/έω ροπίέ5 οι) ἀἰγυία γἱεῖς 
ΜαςοεῖθΒ, ΡαΓοΙἰ ϱγαν]ἀὶς 1411 ΠΕΠΙΟ γαςθμιίς: 
Αίηυο οἰίαπι Ἠοης ἐγιομ]επίας αρος, ας ΡοΓ- 

οδι8, 
Β ποπιοτο οφγεύἶοης Ροριυαίαγ ἀθπίο Γδυυγνο. 
Αἱ υΠὶ {μοιι(ιάμς ἰαἱου οςι, θἱ{1γο Ἰοθυ μέγα 
Ο/1η688 141Ώ ναἰθο, πες ρεἱΊεγὸ γ.ρῖδις 115. 
ΝυΠι1ε ϱχ (ο Ργίωι ἃ πιαπὰο [π]]4ςς Γ6» 

[νυἱδάΏ) 
Ίρ5ο ςα]μ]{οςῖ6 αηἱπιαῖη «ο Πβογο «ωρὶ 



98ὐ 

106 Ῥυχὴν οὑρανίοισι νοῄµασι µίξα φαεινοῖς, 

Καί µε φέρων νόος αἰπὺς ἀπόπροθι σαρχὸς ἔθηχεν, 
Ἔνθεν ἀναστήσας, σχηνῆς δέ µε χρύψε μυχοῖσιν 

ὐὑρανίης, Τριάδος δὲ φάος περίλαμφΦεν ὁπωπὰς 
Ἡμετέρας, τῆς οὔ τι φαάντερον εἰσενόησα, 
200 'Ὑφιθρόνου ,ξυνόν τε σέλας χαὶ ἄφραστον ἱείσης, 

Ἅ τ’ ἀρχὴ πάντεσσιν, ὅσα χρόνος ὑψόθεν εἴργει’ 
Ἐχ τοῦ δη χόσμῳ τ) ἔθανον, χαὶ χόσµος ἐμοί γε’ 

Καὶ νέχυς ἔμπνοός εἰμι, τὸ δὲ σθένος οἷον ὀνείρων' 
ζωὴ δ ἄλλοθί µοι, στενάχω δ᾽ ὑπὸ σαρχὶ παχείῃ, 
205 Τήν ῥα σοφοὶ χαλέουσι νόου ζόφον. Ἰσχανόωδὲ, 
Τήσδε λυθεὶς βιοτῆς τε χαὶ ὄψιος ἀχλυοέσσης, 
Καὶ χαμαὶ ἐρχομένων, πλαζόντων πλαζομένων τε, 
Ἑσταότ) εἰσοράαν χαθαρώτερον, οὐχέτ) ἀμυδροῖς 

ΡΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ϱΕ θΕΙΡ90, 968 
Α Μίγδην εἰδώλοισι πεφυρµένα, ὡς τοπἀροιθεν, 

910 Οἷς τε χαὶ ὀξυτάτοιο νόου πλάζοντεαι ὁπωπαὶ, 

Αὐτὴν δ' ἀτρεχίην χαθαροῦ νοὺς ὄμματι λεύσσων. 
Αλλά τὰ μὲν µετόπισθε’ τὰ δ' ἐνθάδε χαπνὸς ἄτιμος, 
ἛἩ χόνις, οἳ βιότοιο µέγαν βίον Ἠλλάξαντο, 

Ὑψηλὸν χθονίοιο, χαὶ ἔμπεδον ὀλλυμένοιο. 

215 Τοῦνεχά µοι χαὶ πάντες ἐπέχραον, οὐδ' ἐθέλουσι 
Χάζεσθαι, σπεύδοντες ἑτοιμοτάτην ἐπὶ θήρη». 

Αἴ αἵ Καισάριος δὲ λυπρὴ χόνις, ὅστις ἐμεῖο 
Ὄχλου ἄπαντ) ἀπέεργε, διδοὺς ἅπαν ἄχθος ἀλεύσχειν, 

Τίων ὡς οὕπω τις ἁδελφεὸν ἄλλος ἔτισεν, 

2240 Αἰδόμενός ϐ) ὡς εἴ τις ἐὸν πατέρ) ἀμφαγαπά- 
[ζων. 

Αὐτὰρ ἐγὼν οὗ τόσσον ὀδύρομαι, οὐ βιότοιο 

195 Απίνηαπι εσ]ορείθις 4ο Ιιο]άΐς ορρἰιαεἰορί δα {Π])θςί, 
Μοσπιοθ εχοθἰδᾶ Πιθης πο θυβ]αξυσι 4 οαγΠπό 
Θεραγανίέ, 4ο (αΏ6γηδου1 ο(θ[εφίἰς ρεποίγαίθιδ 
ΑΛὐβοοπάϊε, Τγὶλάίΐδφμε ἱάπεα οσο] πιείβ 
ΑΠαϊκίι, αυα πἱηΙὶ [αοἰάϊαφ οοβἰίο, 4119 ΑΙέο εθἀεί 
200 Ἱπ (γοιο, δὲ οοΙππιυηθΙΏ 36 ΠΟΒ {πεπαγγαυί]θση βρ]οπάογοτη επη!εε1ὲ, 
5 οππίριιδ ρεἰποἰρίμαι 681, 4υοιπηθ {ειπρυς 4 οσἱοδίῖδας ἀἰσ]ωιίε : 
6πιροΓθ ος 1ἱἱο πιοτίυας 8Η Πιπάο, οἱ πὶ πηόυς : . 

Εἰ πιογιυυβ:βυπι βρίγαῃς, θί γῖτο αἰπ]]]εδ δοη]ς: 
γἱμ αιίοπυ αλλ Οἱ τωἰαἰ θδἱ, οἱ ϱυῦ Ρροπάθεοδα οάσηε ἱηβεωίδεο, 
6 ος ὁ 905 Ουαπι δαΡρἱοπίοθ τοςυθηί πιοπιῖς ἔεωσύζας. οπουρίφοο αί6Ιη 
υ ης γἱία φοἰυίμς, οἳ αὐ οἰμιδίοτο νίδι, ᾿ 

Ει αὐ Ἱοπιηίθις Ευπιὶ εταἀἰθηίἶδιις, ἀεοίρίθη!Όις οί ἀοεερίία, 
δαπ/ἷα ἱητιιογὶ ρυτ]ή8, Ώθο |απι οΏεουσίθ 
Ργοιπῖσοιο αἰπιυ]ασγίς, υἱ ρτίυ5, Ἰη{υβοδί8, 
210 Ουἱυιο νο αουιὶβεἰπιο πεη!ῖς αοἰες ἀεορίένς, 
9θά ἱρδδ[η τογ]ἑαΐθα ΡυΓΦ πιεη!ἶ5 οοι1ἱ6 ο0ΠθΡΙὐθΓθ. 
Αίιθ Ώαο αἸιίάειι ροδίδείυ8 : ργῷδοηίία νοτο {πας βογάϊἆυα 
Αυῖ οἰηὶς ουηί ἐς αἱ ας νἱέὰ ΙΙΔΡΠΑΠΩ γἱίᾶαι ουπιπυίαγυηέ, 
υ[ήπηείη (δεγοβίτὶ, αἱ θαὈἱἰ6πῃ ρθγθιηίθ. 
915 Ιἀοἱροο οΠΊΠ6ε {π πῃο ἱτγυθγυηί, που γο]υηί 
Βεοθάετε, ραΓαιἰβδίπιαῦι αἆ ργβάαπη ΡΓοΡθΓΔΜί68. 
Πει ! μοι! 0Φδαγίης ἐγἱδία οἱηῖς, αἱ 4 πιθ 

Ἑυπηυ]έυπῃ ΟΠΙΠΕΠΙ αγοσὺαῖ, θὗ 9Π6ἵ9 οπιηὶ Ιδναῦαξ, 
ΤαπέΙΠ πο] λοπουίἱθ Ώαῦθης, (η ληέαπι ΠθΙπυ υπ μαι [γαἱσὶ ϐµο, 
236 Ταπίυπ τονογθηίῖα, αμληίΠη αιἱς ἀῑ]εοίο ραίε]. 
δε 6Ρ0 ΠΟΠ ἰαπίυπι αμιοηίογ ἀῑρθίραίας ορος, 

3201 Εἴργει. 9ἱοΟΜἱΡ. εἰθ Ἰόρρ. απ09. Ουἱκ]. Ὀψοτ᾽ 
ἑέργει. ΕύΙ:. ἔογει. 

ὰ0ῦ Ἱσχανόω. (οπφεηίϊυπι οπηπος εοίοεφ ἱῃ Ὠαο 
νουθ. Εάῑἰ. ἰσχανόων. 

3086 Ἑσταός). Οὐεοιταί ΡΙΙ]μβ νουθπι Ἰαπο ἱῃ 
ΡἰωγαΙ{ ηδυίγο, ΠΟΠ ἵπ ιπαβδο[λο οὔθὸ αοοἱρίθηάδΙη, 
υἱ τεθυς Πησίε ορροπαίυ;. 

209 Περ μόνα, δίο οοάἱοθδ. Εάῑ. πεφυρµένον. 
2ἱὅ Ἡ κόγις. ΟµἱΡ. αἰϊααε εοἀἰσθς, ἠὲ χόνις βιό- 

τοιο. Αξ οὐ οί οοηροπιϊυπί ϱΟοἱκ]. 6ἱ1θαις ἵ- 

(εερτθδ, 4ο ἱρθο οἰΐαπα Θο]νο]., ου] 19 Ίος δυηί : χόνι; 
λελόγισται τοῖς ἀλλαξαμένοις βἰου βίον. 

311 Καισάριος δέ. ΟΡ. Καισάροιο μπι χόνις. 
.. ὅστις ἐμεῖο. Ιία Περ. 59, Οοἱ»!. δἳ αἱ]. Εάῑε. 

οἵο. 
218 "Απαντ᾽ ἀπέεργε. ο Ρρἱυτοβ οοἀΐοες 4θοι- 

υίήως ϱ 18η θὔ11., ἀπείργε, κ 
990 Ὡς εἴ τις. ΟοἱβΙ. 4ἴΠαθ ππις ο Ἠορίὶς ᾧ 

οὔτις. ἕα πιε οὐσεεγυαπίία, ἠμα πΕΠνο Ραΐγεπι εοΓ{!. 
Φ31 Οὐ βιότοιο σχιδγαµέγου. Ἠ]ο ωουθ οὐβεσναῖ 

ΝΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΣΡΙΟ. 

(οηςὶ]ῖΐς, ἰοἱα πιράἰίαης ος]οβίῖα πιοπία, 
ΗΙῃιιε δα ὑγεοίιτη ργουυ! ἡίπο 4 ολγπο Ιοσατίε, 
Αο πῃθ οΦθθιῖς 08Η ρεπεϊγα!ίριις 1πιὶς 
ΑΡάἰΦΙΙ, αίφιιο οο]ἱ5 Ιπποπ πηϊταδί]ό ποδίσῖ 
Ει]κίι αἀογ απο Τγἰαάἱς, ργορ]αγίς οιππί 
[μμμπο, αὐ γα ὐ1ἷφ [αδίγαί οοιηπιυηίὺδ ογῦσπη, 
Οιπυΐῦας οἱ Γοῦις, ἁἰγίηίέ 4148 (οιηρας αῦ 4Γ0Θ 
4ί]εγθα, γἱέ [05 οἱ πηἰα]ίθ οιήρο οι : 
ΤεΠΙροΟΓΘ Αῦ Ἠοο πιυμάο 5Η Πποζίυιιδ, δἱ πι] 

-. μας, 
Ὕ]τίρας ἑηβγηιίς οσο δύΠ1, γίνυπιηιιο οαάανο”; 
Ὑἱία μη ὰ οϱί αΠθί: νθγυι 5Ηἱ) ουΓΡύΓΟ 6Γ4580, 
Ουοἆ μιεπίί6 (οπεύεας δαρίεπίυι» τάγὺα γουανἰε, 
ἨΙάσγγμιο, δὲ ροιηίέας ἰπιο 4ὲ ρευίοτα ἀϊςο, 
Λιφυθ Εις ουμρίο Ιαχαίυς οοιιρούο νίία., 
Γι νίθυ πθµυ]οςο, δἱ Ιαιπὶ τοριᾶπίο δοέ9 
όσιυι ἠοηήηωπι, αἱ [ααπίας (ααπίησο γἱο»δί, 

Β Ρυγίιι φίογη κ οο 18 Γ68 έάηροτς, που ᾖπ), 
Όι ριἱβ, οὔκουγα οοη[µδυ5 ἰπιαρίηθ ευη, 
δ μα νο [αμρίυς ρογασυία Ἰωπίηα πιοί!ς: 
οὐ ρυγῶ πιεηίἶς ΤθρυΏ ἱρδυπῃ Ἰμηι]Πθ Ο6ΓΠΕΠΘ. 

Ασι Ὠφο Ροβιετίυ8 : ΠΙΠο Δὐίειη Γμπους ἱμαπὶδ 
Ηἰ ουπί οἱ ρυ]νίς (εηαίδ, (Ηἱου(Ηθ οβά 40210 
Ηαμο γαι αἰφμο ἡαπἱ]θ οοππυίανεσο Γαέυγα, 
Οιί οοτία ο6ί, οἱ ἵ 9Π1ΠΘ πιδηεί ἁμγαδί]ς θνυπ. 
14εἶγεο πῃο Γύµο απἱπιϊ5 ἱιοδυ1ἑθ5 οἱηπες 
Του ΠιΙθθζΠΙ ΑἱΠθ βηθ ρτεπιυπὶ, 46 ρταρεῖο ουτε 
οὐ]εείαιη γε]υί αἱ ργφάαπι [αοἱἱδιπφε [ετυρίας, 
Ἡνυ! οι! ἁφβδαγίυα., ἐἱδιῖς ρυ]γ]δουίας, οι)πεῦ 

Ου (άγαφ 4 µιο αγοθθαί, οΙΓΔ84169 Γαρα09ἱ, 
Οἱ ωἱἱ, ἆαῃ γἱίῶ ἀοπο [τεγείας, ῶθπσοία 
Ἠαηίσηι ναυυίε, αμαμίωπι πο [ταή ' 
λίομιο ἱηδίας ομαγὶ Ειουέ οοἰ με 
Α: πα]ηἱ πο ἑλμίὰ οδὲ Ιυβεπάί σας 
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Σχιδναμένο», τὸν ξωνὸν ἔχειν ἐπόθησα πενεχροῖς, 

ὠἵαβ τε μαδὺς ἑῶν ἐπιήμιος ὀνθάδ' ἁλήτης, 

Ἑς χέρα δ' ᾿Υψίστου ὁρύων δώτειραν ἑάων; 
995 00 αἄπτι θνητοῖσιν ἀπεχθέος εἵνεχα Ἀώδης, 
"τε χαὶ ἤπιον ἄνδρα χδλου πίµπλησι τάχιστα’ 
Οὔτε χασιγνήτων, οὓς µοι τάφος ἀμφικαλύπτει, 
Ὠχυμόρους, πάντεσσιν ἐπιχθονίοισιν ἁγητοὺς, 
Ὅσσον ἐμὴν φυχὴν ὀλοφύρομαι, ὥς τις ἄνασσαν 
950 Καλήν τε μεγάλην τεκαὶ εὐγενέων βασιλήων, 
Ῥἰσορόων στιβαρῇσιν ἀἁλυχτοπέδαις µογέουσαν, 
Ἡν δορὶ δυσµενέοντες ἕλον, χαλεπῇ δ᾽ ἑνέδησαν 
Δηυλοσύνῃ, χαὶ στυγνὰ χατὰ χθονὺς ὄμματ' ἐρείδει. 
Τοῖα πάθον’ τοιόνδ ἄρ᾽ ἔχω χαταχἁρδιον ἕλχος. 

90” ᾽Αρχαίη φάτις ἐστὶν, ὅτ ἐγχρίμφγῃσιν ὀδόντα 

Φ, 68ΒΕΟΟΒΙ Ίπεοι. οΑΝικυΝ ωρα Π. ΠΙΡΤΟΒΙΟΑ. 

Α Πιχρὸς ἔχις χαχοεργὸν ἐπ᾽ ἀνέρ:, λοίγιον ἕλχος 

Μούνοις τόνδ ἐθέλειν ἀγορευέμεν, οἵσιν ὁμοῖον 

Λυτρὺς ἔχις πυρόεντι χόλιρ ἐνομόρξατο Αοιγόν” 
Τὸν γὰρ δι χαὶ μοῦνον ἐπίατασθαι χαχὸν ἄλγος, 
Φ[0 Ὡς καὶ ἐγὼ χείνοισιν ἐμὸν πόνον ἐξαγορεύσω, 

Οἷσιν ξυνὺς ἔρως, ξυνὸν χαχὸν, ἄλγος ὁμοῖον. 
Ἰοῦνοι γάρ χεν ἐμοῖο φίλως δεξαίατο μῦθον, 

Καὶ γοερῖς χραδίης μυστήρια Υνοῖεν ἄριστα, 
Οἵ σταυροῦ ποθέοντες ἐπωμαδὸν ἄχθος ἀείρειν, 

910 Καὶ μεγάλου Βασιληος ἓν ἔρχεσι μοῖραν ἔχον- 
τες, 

Εὐοδίην στέργουσι, χαὶ οἰχτείρουσι πεσόντας, 
Τοῖς δ ἄλλοις χεν ἔοιμι γέλως ἐμὰ χῄδεα βάζων, 

ὃν αίστις κραδίην ἄκρην ἐχάραξεν ἑλαφρὴ, 
ως εσπι ραυρετίῦας «ο /Ώσπες Ἰλ0οτο ορίαὀδι, 
Ὀιροίε εί Ίροο αάνεπα ἡἰς δἱ 6στο, 
ἵη πιαηύ ΑΙἰ]εοϊποὶ γεσρἱεἰους Ώοηοταη Ἰαγκμήοσδιη : 
Φὸ5 Νος ἐπί οὗ ἱηγίδαπι οπιπῖΌυρ πιοκΙ! ἱπ]υτίαιυ, 
νὰ οιἶλπι πιληραεῖσω Γοτηΐρεσι ἱγα ἱπηρίοί ρτοπρεἰαοίτως ; 
ος (Γαἵγαπι 63084, 0.05 Ώυπο ποὶηὶ φερυϊστασι ἰορίι, 

ΓπιπηδίαΓγα πηοξῖο αὑτερίοῬ, οπιπίσας Ιοπηἱηίους ε]γαή]ος, 
Οφαί σαι αρίπιατη δη ἀεῦρο, νο]υί οἱ φυἱς ᾳγανί ους 
300 Ει ἱηρο]αβή μοι οαιεηἱς ἀο]οπίεπι γἱάἀεηξ ρυοβγαο, 
Εἰ πιβρβδπα, 6 οκ βεπετοσίς τερίθυς ογίαπι τοξίπαπη, | 

ατποὶς αἳ Ἱοφιίθως οδρί., 6ἱ πιοϊδεία αεἰτιοία ο. 
ἐαιὶ, ἐ]είος οεσ]ου ἵη ἔθεζαπη ἀεβρὶι. 

Τα]ία ραµς0 80). ἰ9ἱο υ]ους ἱπίγα 905 βοτο. 
400 Απίαυυς φεΓπιο 6ί, οἱ οἱ ἱαιπὶσοσίέ ἀεηίσδαα 
Νοἱεβοασι οογῦας ϱ6Γρ6ης, ου ρογβἱοἶοθατι υἱοαφ 
Ἶς εοἱῖς ΗΑΓΓάΓΟ νεῖῖο ααἶθις οἰπιίίθαι 
Ώιταφ ϱ6{ροΠς ἱπβλπιπιδίο γδΠεΠο ἱπιφαῖί ρογηἱοίδτη » 

Πυῖο εηΐσα, οἳ φαἱάετα φο]ί οορηίέιτω 69956 ππαῖω ἀοἰοΓεία. 
Φὶο οἱίδιι 

αἶθαφ οοσαη 
Πρ 4ΕΗΙΙΠΩΑΠΙ ΠΙΘΔΠΙ θὐἱφδογδίη, 
4ΠΠΟΓ, ΘΟΠΙΠΠΠΟ ποδίαπῃ, οἰπα]ς ἀοἱοΓ. 

ἱ οπἵω Πὶ ἀῑοία Π1θὸ αρηἱοθ οκοερεεῖηί, 
Ει πιωςφιὶ οογά]ς ορίίηθ πιγθιεεία πονοτὶηί, 
Οἱ ογποίφ ροπάας Ἱαπιογίς αἰ{οίίοτὸ οαρἰοηίες, 

) 445 Λο ΡαΓίοιῃ ἱη μιαρηὶ Πορία φερεῖρ Ἰαὐθηίος, 
᾿ Βοοίαι τίαυι ἀείίσυπι, οἳ ἱάμρεος πἰφεγαουίυ;. 

ΛΙ]ς τοτο Εἰδυςδ ΠΙΔΙ4 Πῃθὰ τοίδγθης οχοἰιστίω, 
Οµογυσ Ιουἱδθίπια ἠάθ8 ΦυΓΊΠΙὰ οογόἷς ἱππρτθβαῖέ, 

Πη]ίυς ποη τἰία, οεὰ [αου]ίαίου οἱ οΡρος, αυ ροςί 
(ωεαυἱ πιογίεῖα 0 [9 αι] ἱππρογαίοσίί Εθοίὶ ου Γλαι 
ξετεῦαηί, ἀιτερία (μογαηί, αἱρηίβοατί. 0αοἆ αυἴεία 
αι τὸν » ἱάοσπι οοί 86 αἱ ἀϊχ]δδοί ὃν χοινόν. 

34 Δώτειραν. πο Ιθοιῖο, ᾳβπι ἀπο ΕΜομίϊι οἱ 
(οἱ εἰ. ϱυρρεάἱίαγυπέ, ροἰος τα οδὲ 4υδη τομ, 
δότειραν, παβίνηυο αμρὶἰ Ποποτυσ, 4ὐεπι ϱ9ρ9 
σπεροτίαο ἱπιδίωτ, Πίηο ἰο]θωάα ραγι{ουία γε, 4ὐ:9 
αὈυηάαί η οὐ: 

499) Ὡς εις ἄνασσαν. δὶο Ἰαυοπί Ποαὶϊ 998, 
992, πεοποη οἱ Οοἱφ]ηίλιιυς εἶωςαιο ἰπίοτρεος , 
Βοἱνο]. Ο1ἱᾳ. Εάῑἰ. δυίοπι ὥς τιν ἄνασσαν. 

300 Λοίγιον ἕλκος. Φὶο Πῃδδ. Εάἱέ. λοΐγεον. 
907 υἶσω' ὁμοῖον. Λθαβίυπι οδί 4µο οἰμπίβολ- 

που ἀιι]οἱθθίπιδηι 9696 64Π ουηρο]αοιθαι, φι9 
6ο ρτοβοἱφοϊέωτ, αἱ Ιἰφάθπι οαἱαπἱιαεἱ0υς αΏεοξυς 
οοί αυἱ ας {ο 4υθιη οοηφοἰαίυΓ. ΒΙ.. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΣΙΟ. 

(ρπευς ἀῑπιρίέυς, πιαπίθας ἀΐδρογφας ἱπϊηπίς, 
άμα ου ραμροτίρας ϱΟΠΙΠΩΗΠΕΠΙ Φ6ΠΙΡΟΓ 
ριαν/, τε]αί 1ρεο οῖαπι πιεπάίους δἱ εχαυ!, 

Λάνεηαφσαε ἵη (θτγα, ρογτδοἰγὶοδππφυο Ώοβυγυπὴ 
Νυπι]ρίο κ ἀρχίγαωη υρρίεχς ΙΏθὰ ἱυπύμα ἰοἰίοπθ : 
Νοη οἴῖαπι ποδίφ φυἷὰ βῶ να Ἱπ]υγίὰ [αοία ο5ὲ, 

υ48 φο]οί εί [αοἱΐεο ΔΠΙΙΠΟΒ ἔμγλάγεο ἀυίοτο : 
0η π. ργΦοε]ετὶ [αδἱο ΕΠΙΟΓ6 Άδρογα [Γ4ἱγ68 

δυφίυ[ε, εργεβἰοΒ [Γαἱγος, 4ήοθαιο οιπηίὺυς Φφ 19 
Πεάάἰάσιαί [αιμα οεἰεῦτος ρυἱολθττίσια νἱγίυς : 
Οµαηἱυπῃ Αηίπια ἀοἱθο [αέάπν πιἰφογαὐἱ]θ ποείΓῶ, 
ΟΠ νοἰυί Πἱμρδίγθιη 4οΠΙ]ηΔΠΗ, [ΟΓΠΙΑΠΊἼΘ ἆθοοΓα 
(οπδρίουαπι, οἱ οἱαγίβ τορυσ παίαᾖῦμς ογίαπι, 
Δερίείο ᾳρανίῦις νἰποιαπι ορρίθθθαπΊ(αθ οαἰεπίς, 
Θὐ401 πιαηυ6 ἠοδι]1ᾳ ὑοἱἱο δαρογανἰι οἱ αγπιῖς, 
Φουν]ι]οφιιθ {οποί πιφγρηίοπι, δἱ Ιπιίηα (ο 
Εἰσεπίοπι Ια0ΓγπΙ]9 ϱι{ἱαπιία. Τα]ία Ππηηυο 
! Ἡν Μἱ6ῃ]Πϊιθ ΡΓΕΙΙΟ βὐῦ οοσθ ἀοίογεῦι. 

4ῦΌοτο ΘΟωῶταίευςβεΓρεῃε, 
Ἱη]εοῖο ᾳαθπ]αυδηι, υὲ ἀϊουαί, ϱἱ ἀθπίο πιοπιογάἰε 

γυ]πυφαυθ ἑπβχίί αοθγΌα 
Νου ας ουρίέ 6 βὐ08 πιοπιογατὸ ἀοἱοΓς8, 
θὔ25) αἱδις οδί οεί8τη [Η6υΠῃ 4 βοΓροῃί6 γοηοησΠ. : 
Η08 οἱθηίπι ἰη/ἡ 6οἱ05 γἱπι ποθεο ἀοἰοσῖθ. 
Ἡαιά 56ου ΕΦ ποδίτυσι πο ΟΟΠΙΠΙΘΠΠΟΓΑΓΟ |- 

[Όογεσι 
Εογί αηϊπιυς, υ1 156 ΙάθΠῃ ΔΩΙΟΣ θρί, Ον οι- 

Ρίἀο, 
Οοπκἱπἰίδᾳαθ ἀοΐος. Ναπιιο Ώὶ ἀἁμπίαχαί αιπίςο 
Εχοἰρἱοηί Π]6ᾶ γογΏα αΠἱπιο, οογἀϊδφιο ᾳοπιθη!]5. 
Ορίίππα «οβηοδοθη! πηγδἰογίὰ., ααἱ οωρἰεηίες 
ὑι]οο ους ΏυιηθΓίς Ροπάυ8 Ρἰεπυπ]αΙο ςα]ές 
Εεττο ογυσίβ, ΡΔΓίοπιαµ6 ἱη πιαρηί Περί µαῦεηίεβ 
ΟαΗήδις δερίῖς, θἶπιι] 1ραὶ ἐγαπιίί τεείο 
Ρρηρυηί, Δί4υ6 ρἱο πιὶδεγαηίιι; οογάρ οπἀθηίος. 
Θθωἱρρο οἱἱἱ6 γἰθυπῃ, ΓΟΙΘΓΘΗΘ ΠΙθ [ὰἱ4, ΠΙΟΥΕΤΕΠΙ, 
Οἱ1ογ) οχίγοσ]α Ηά9 Ἰογ]ίοΓ δυηί ϱΟΓΡΟΓ4 (πει, 



00 δΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ ΘΗΡΘΟ, 

Ουδὲ διὰ σπλάγχνων λθ) ἵμερος ὀξὺς "Ανακτος" 

270 Ζῶσι δ' ἐνθάδε μοῦνον ἐφημέρια φρονέοντες. 
λλ' οἱ μὲν φθινύθοιεν͵, ἐπεὶ πάντεσσιν ὁμοίως 
Γλῶσσαν ἑφοπλίζονσιν, ἑτοιμότατον βέλος, ἄλλοις 

Ἐσθλοῖς, Ἠδὲ χαχοῖσιν. Ἐγώ γε μὲν οὔτι Υόοιο 
Λήξω, πρὶν στονόεσσαν ὑπεχφυγέειν χαχό-ητα, 
305 Καὶ µάργοις παθέεσσι νόου χληϊδ ἐπιθεῖναι, 
Οἷς νῦν πάντα θύρετρα πιχρὸς Σατὰν ἐξεπέτασσε, 
Πρόσθεν ἑεργομένοισιν, ὅτ᾽ ἔσχεπε χείρ µε θεοῖο, 
0ὐδ' εἶχεν χαχίη πρόφασιν πέλας, ἢ ῥᾳ τάχιστα 
"Άπτεται, ὡς χαλάµης Υε πυρὸς μένος ἐγγὺς ἑούστς, 
200 ᾿Αχρικαὶ ἐξ ἀνέμοιο πρὸς Πέρα πυρσὺς ἀερθῇ. 
Ὡς ὄφελον χρημνοῖσι, χαὶ οὕρεσι, χαὶ σχοπέλοισι 

Κρῦψαι τῶνδε πάροιθεν ἐμὸν δέµας' Ἡ χεν ἅπαντα 
Τόνδε βίον, βιότου τε φυγὼν σαρχός τε µερίμνας, 

| 

Α Χριστὰν ὅλον φορέεάχον ἑνὶ φρεσὶν, οἷος ἀπ ἄλλων 
200 Ναιετάων, οἵῳ τε θεῷ νόον ἁγνὸν ἀείρων 
Μέσφ' ὅτε χαὶ χούφῃσι σὺν ἐλπίσι τέχµαρ ἐπέσπον. 
Ἄφελον' ἀλλὰ πόθος µε φίλων κατέρυχε τοχέων, 
Ἕλκων, οἷα τάλαντον ἐπὶ χθόνα’ οὔτι πόθος γε 

Τόσσον, ὅσον μνελόν τε χαὶ ἔγχατα πάντα δαῖζων 

370 Οἴκτος, ὅτις παθέων ἀγανώτατός ἐστιν ἁπάν» 

ἴτων, 
Οἴχκτος μὲν πολιῆς θεοειδέος, οἴχτος ἀνίης, 
υἶχτος ἀπαιδίης, οἴχτος δέ τε χαὶ περὶ παιδὸς, 

Ὦ ῥα περιτροµέουσι, γλυχὺν πόνον αἰὶν ἔχοντες, 
Ὀφθαλμὸν βιότοιο, χαὶ ἄλγεσιν ἀσχαλόωντα. 
2]ὺ Ὢ βίθλοι τοπάροίθε μέλον, τὰς ΠἨνεῦμ' ἑχά- 

[ραξεν 
Εὐαχέων γλώσσησι, χαὶ ἔνδοθι γράµµατος ἐσθλοῦ 

Νεο ἵη γίδοργα τὶγίάιμδ ΦΠΙΟΙΓ Βορίς ροπειγαν]έ; 
300 δἱο αυίθπη τ]νυηί, μὲ οδάσσα ἰδηίωπι οδρἱαπί. 
θῦ ΠΙἰ φυἱάέΠ Ρεγεαηί, φιἱρρο φπἱ Ππριβαι, ραγαἱ)φδίπιυπι 
Τείμπι, ἵη 9Π1Π68 41ἱοφ αἰπ][ίος οχαουιηῖ, 
Φὶνθ Ώ90ΠΟΒ, 5ἱνθ ΠΙΑΙΟΒ. Εβο αὐίοπι ῴ6ιΠθΓὸ ΠΟΠ ο66σαῦο, 
Ουἱη ρεῖυς Ιαείαθθαπη όν αν Ριανἰαίθο, 
200 Εἰ ρτοιετνὶο ποπίῖρ αΠεοιζὺις οἸατόπι ἱπιροκυθτίπι, 
Ου ῦυφ πυπΟ Τ4ἱΥ48 ΟΠπης9 αοοὶθκίαρ Θαΐαη αρεγυ]ὲ 
Απίοα ελ] 1816, οὔσι πιο ἑοεοτοί Ὀδὶ ΠΙΠΙ. 
Ν6ο οοθαδίοηθιη ρτορίπᾳυαη αῦοτοί πιαίεα, απ οἱ ἱφεἶσια 
Ἰηγαά!ε, νε]υῖ 1ρηΐ6 ἀγάθης οἱρυ]απῃ τἱοίπαση, 
3200 θἰΔΠ) α ΥδηίΟ ΠΑΠΙΠΙΑ {η δὐγοῃ ἰο]θέης. 

Ὀείηαιη ργατυρίίο Ἰοοῖθ ο πιοπεῖριιο οἱ φοορι(ἰς 
Απί6 Ὦοφ ονθηίυς πιθιπ οοΓρυβ αὐάϊάίδδθιη : οἷο θηἱσπῃ 60 
Ἡπεοσ]ύπῃ, 30 θ1οου]ἱ οθγηἰδαυο φο[ἰοίζαήϊίπες Γωμίους, 
Τοίσπι Οίδευσ Ρρογίατοπι ουγἀς6, 5οἷυς αὐ ας 
905 Ηλδίίαης, φοίᾳιο Ώθο ΡυΓαΠῃ ππθηίδπη αἱέοΙεης, 
Ώομοο οἵπῃ ϱρο Ἰοτ! ἀΐθιω οχίγοπύπῃ οἱαμάδη. 
Ὀμπαπι 1 δο6ἀ 4ΠΙΟΓ πιο ἰθηυέ ραρεηίιηι, 
Ἱηρίαν ροπάοτίς ἵη (ΘΓΓΔΠΙ (Γ4ἱ6ῃ8 : που 48Η ἐδηίυπι 
ΑΠΙΟΡ, (4η έυἱη πιοάμ]]ας οἳ ἱηίθγίΟΓΑ οΓηηία Ρρογοἆθης 
310 Μιοεταῖίο, οπηίαπα απἰπηὶ που δυανἰδοίωις, 
Ν]ρογλ!ίἰο οαμἱεἱ6ἱ Ό6ο Αἰπι]]α, ππἰδογα!είο πιωτοςίς, 
Μιεργφίο οεδϊ(α!ἱ8, πιὶθογα(ἰο δὲ αοά οἶγοα παῖυσι 
(Οορίγεϊφοληί, ἀμ]οὶ οο]]ἱοέμάίο 9οπιρευ ῥεωβοαθηίθς, 
Οουἶυα γἰέῶ ο οἱ πιο]θφεῖῖς φμἱς ἀοἰοπίθῃι, 
315 Ου]υς ουΓα αηίθαο ογαί Η9τί, 4ος δρἰτίίμθ οχατανίε 
Βαροίοσυπ Ιἰηρυ]ς, οἳ ἱπίγα ΡΓεδοΙΔΓΑΙΗ Πέέθγαπι 

356 Οἷς νῦν. ια Ορ. ΕάῑΙ. τοῖς νῦν. 
3034 Τῶνδε πάροιθεν. Ἐεμ. 0993, ευρ. Ἱπ. π 

τούτων. Μος ἡ χεν ἅπαντα. Ἶπ Ἠὶς ἱπιθγργοιαπάίς 
τοσίθυς εοµ δµπηυς ἱπίθερ. οἱ οεμο]. ο0ἀ. Οοἱκ]. 

200 Κούφῃσι σὺν ἑπίσι. Ἱπι. Οοἱθ.. Ὑψιλαῖς 

καὶ ἑλαφραῖς σὺν ἐλπίσι. βο[νο]. ου ᾱ χρηστών τῶν 
ἑλπίδων. Μυχ. ἐπέσπον. 8ὶο Βερ. 993. Εά1Ι. ἐπέσπων. 

270 ᾽Αγαγώτατος. δυρ. ἰἶπ. ἵπ Πεμ. ὅ9, καθα- 
ρώτατος, ῥαγἱεεέεκς. 

215 Ἰῷ ῥα. δἱο πι9Ῥ. Εάῑί. πηοὶὸ ὥς ῥα. 

ΝΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΕΒΣΙΟ. 

Ἱμίίπια ηθο τα]]άας οἴτοαπι ργφοοτάῖα Οπςί 
Ευτνδῖ 4105, βµσ γδΓυη οιμηία {6ΠΙΡΟΓΑ τί 
γαπηίς Ἱπιροπάυηί γεῦις οἰαάϊίφᾳαο οβἀμοίφ. 
εσεὰ ρεγθβηῖ, ᾳμοηἱασω Πυ]ο ἀϊθοτίπηῖηθ η Ο0Π1Π6ς 
ἨηρυδΏ ἀουυηί, ἰ6ἱΗΠΠ 4υο ηοῦ εδί εν 

υπ 
Ἡοὺυς ἵη Ἰπιηϊς. Αὲ οµο ἱπάα]ποτο ἀοἱοτὶ . 
Νοη ργίας αὈθίδίλπι, (ὐαπι πο Γαρα οοβεῖία ἐυτρὶ 
Εε]ρίαί νο, [αάΐφαιο αΠδοιῖρις ἱροο 
(3νεοπι απἰπιϊ {ήροῦα, αυἱῦμθ ΟΙΗΠ6Θ ο 

[119818 
Ὀπάίφιιο παπο ναἱναρ θορθιαία πιθπίο τοςἱυφῖί, 
Απίθ πιίπας Ραίυ]ας, οθγίο πιἰηὶ ουπι Ώδιις 9958 
Βγαφίά]ο, βθβείθπι Πθο Ιιαῦθγοί ποσα γτορίπααπη, 
Θα, γοὶυί αἁμιοίαπι ἱρυ]αιη γαρ]άἰδείπιιις ἱᾳρίς, 
Ῥνοῦύηις ἱπναάίί, γοπίοαι6 αρίἰίαία (μπιθη!ἰ 
ὠτεεοῖί, δἱ ἱηροπίοσι δυφίοἰἰ(ι δἆ Φρίογα ΠαΠπΠΙΔΠΙ. 
ϱ πίπαπη ἀΠί6, 11908 δοορι]ἱρ ἱππιαπ]υας αγίυ6 

Β Ρεφτυρίῖοφιο Ἰοοῖ ἰοχίδβοπη οἱ πιοπ/ίΌυς α]ί6 
Νάπα γἱία, ϱἳ Ο8Γ3 νἰί οαγηΐδαιο γοἰἱοια, 
Τοίο βίο ΟΝΕὶδίηπι (Θτοπι, βοπηοίυ8 αὐ οπιπί 
ΟΦίυ υπίηυτα, γαδυδΠυ6 Ύε]ιθηθ 4 ογἰπιίης Π]θη- 

ίοπι 
Δά οσ]υπ εἰ ἑᾳἱ Ώοπιίπαπι, ααιοἆ υἱ]πια (ααπάεω 
Μογς ψεηο βρογαπίἱ δραἱἱση πὶηὶ οἰασάργοί Φν]. 
Βεοίία9 Ίου ᾳπἰάεπι Γαεγαί :ρεὰ ἀα]οο ραγοπίυπη 
Μο ἀερίἀδτίαπι (θηυ]έ, τὶδᾳῦθ ἁοτίδ.απιοΓί8 
Παυά 56656 4ο ΡυπΌαπῃ ἀθρεεραίξ, νιίααο Ιοραν]ί. 
Νθο γεγο ἴ8ςι ργοβρῖί 4ΠπΙΟΓ, 40η νἱροθγὰ ΟΝΠΟΙΑ 
Ποάεπα, οἳ πιθάῖαπι οιπάθης πηἰβογα(ῖο Ροοίμβ, 
Ῥαρδίο ὀυηποίαγυπῃ ἀμ]οίβδίπια. Ναπηφυ6 πιονεὺαί 
Μο Ιυεία8 ργανὶς, θί ηα!ἰ9 οτυαία φοηθοίυς, 
Μυἱἱοἰίαθᾳς Γἰπ1ος, ϱοἱιάος αυἱ οοπουΕἰέ αγἰήφ, 
Ώαπι π]μὶ Ρογροιαο πιείυυῃπε, ἀμ]οσπιαμο Ιαῦοζεπι 
ομφοἱρίυηέ, 40 ΠῃΘ δἰλίυυηί ῥγο Ἰαιηίμο γἰία, 
Αγυπηὶς ργαν]υυς ρτεδδυΠ Ιἱ66ς, ἀί4υ6 ϱειαθβίθις 
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Πνεύματος ἀστράπτουσᾳ χάρις, καὶ κρυπτὺν ὄνειαρ Α ᾿Αντὶ δέ µοι κτεάνων τε καὶ ἀργαλέων ὀρυμαγδῶν, 
Οἴοισιν καθαροῖσι φαεινόμενον µερόπεσσιν’ 
Εὐχαί τε στοναχαίἰ τε φίλαι, καὶ νύχτες ἄῦπνοι, 

980) ᾽Αγγελιχοί τε χοροὶ, φαλμοῖς θΘεὸν οἵ Υ ἑρέ- 
[θουσιν, 

Ἱστάμενοι, ψυχάς τε θεῷ πέµποντες ἓν ὄμνοις, 
Πολλῶν ἓχ στοµάτων ξυνὴν ὅπα γηρύοντες" 
1αστρός τ' ἀρχεχάχοιο µόγος, χαὶ µέτρα γέλωτος, 
Γλώσσης ς᾽ ἀτρεμίη τε χαὶ ὄμματος, δὲ χόλοιο 

Φδῦ Μαινομένοιο χαλινά. Λόγος δ' ἔσφιγγεν ἁλήτην 
Πάντοσε παπταίνοντα, νόον Υ) ἐπὶ δ᾽ ἔστρεφε Χριστῷ 
Ἐλπίσιν οὐρανίῃαι. Λόγος δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἔχειτο 
Εἰχόν' ἄγων πρὸς "Ανακτα. θεὸς ὃ) ἐπιτέρπετ' ἐρωῇ. 

900 Οἵ µε καὶ ἐννυχίοισι χαχοῖς ἑρέθουσιν ὀνείροις 
(Φροντίσιν ἡματίαις γὰρ ὁμο[ία φάσματα νυχτὸς), 
εν ἐν ὀφθαλμοῖσι θεοῦ σέλας, εὐσεδέων το 
ΝΨυχῶν παµφανόωσα χοροστασίη τε χλέος τε, 
Νῦν δὲ δὴ ἑξαπόλωλε κειμήλια πάντ ἀπ᾿ ἐμοῖο 
900 Ψυχῆς, ἡ τοπάροιθεν ὁμίλεε πᾶσιν ἀρίστοις, 
Οἷος δ᾽ ἑντὸς ἔμεινε πόθος, χαὶ ἄλγος ἄελπτον. 

Τοὔνεχεν αἰάζω. Τὸ δ ἐἑσαύριον οὗ σάφα οἶδα, 

Εἴ µε θεὸς παλίνορσον ἐς θεα τὰ πρὶν ἀνάδει 
Λύσας ἐξ ἀχέων, ἀπὺ δ) ἄχθεα πάντα τινάξας, 
500 Ἠὲ πάρος µεσάτοισιν ἐν ἄλγεσιν ἔνθεν ἑλάσσει, 
Πριν κ᾿ αἴθρην ἰδέειν, πρίν χ᾽ ἕλχεσι φάρμακα θεῖναι, 

7 Ὀρίτίίυς τε[α]ρεπθ ρτλίῖα, οεευ]ί/ο υἡέ4 8 646-647. θρίηιυς το]ρο 
οἱἱθ πιαη![οσία ριγὶς Ἱοπιπίυις : 

Ου] ρτοςθα εἰ ρδπ]ίας Ρἱλοθύσηί, οἱ ποοιοθ Ιηδοίπηθθ, 
250 Ληβοϊἰοίφυθ ολο, αἱ ρδαιπί Όευπῃ Πεοίμηί, 
δ4Πἱ65, ΠΙΠΙΊδ/16 Ώευ 1π Ἠγιηπίς αιοίίιηί, 
Μυ[ιογιπιᾳαο οχ ΟΓ6 ΟΟΠΙΠΙΗΠΟΠΙ Υγοσσθσι οοΠοἰηΏλη(θ6; 
γεηίγίδ αυίθιη π]α]οσύτη [οηις ᾖ19ος, τἰδαδᾳμθ πποάθταίἰο, 
ἱήπρυς οἱ οοµἱογάπι φυἱ6Β, 4ο ἱγαρ 
3850 Ιηβαρίθηί]ς {ΓθηΔ. Βαϊῖο αιίθίι βρἰτ]ηρθυαί ογταρυπάσπι 
ει νά ῥητῳα γοφρἰοἰοηίοσι πιερίοπι, οἱ αἆ Οεἱδέυρι γογιελαί 
Όρουις οΦἰεσί]ῦθιφ. Βαίΐο {η οπιπίρις αἀθγαῖ 
Ἰπιαρίηθδιη ἆμοθηθ αἁ Βερειη. Ό6ο ααἴθιη ᾳταίυς Μὶο οογἀ] πιοἰας. 
Ροβαθφεἰοπµπι Τετο Ίου δὲ πιοἰθείογυπι ἑυωυ]ένασι, 
32090 Οἱ πιο ποοϊυρηίς 80 εμ8]ΐς φοπιη]ἶς αεἰωιι]αηί 
(Ὀιαγηῖς δμἵπῃι οωγῖφ Αἰπο]]α δυπί ποοιῖ τίρα), 
Ευ]ρεθαί οου] 06ἱ δρ]οπάος, οἱ Ρρίαγιη 
Απίμαγυπα ἱμαίρίς οποτυς οἱ ἆθοις. 
Νυπο αυέεῃ ἐλεδδατί 0ιηΠ6ς ἀϊπαρεγυπί 4 Π]θᾶ 
396 Απίσια, (ας ρπίαθ οριἰπιῖο ᾳυ1αδᾳμθ ρεῦαφ Ποτεῦοε, 
Αο οοἶσπι Ίπέις τοπιαηε]ἰ ἀθείάρτίυπ, θἱ ἀοΙοΓ βἶπό 8Ρο. 
Ρτορίθεὺα ϱεπἹο. ΟΓβαἰπΙτηῃ αὐίθσι ἐαυιά οἶαγο Ποτὶ, 
Ὀίτυτῃ πο Ώθιφ τυγους ἵη απιίᾳαο0ς ποτ τοδιϊέυαί, 
Ῥοἱγοης ουσῖθ, οἱ οπιπί4 ΟΠ6Γὰ θχουῖοηα, 
ὦ00 Λη Ροιΐαφ ἠήπο πιοά]ίς η φευωπίθ, Δπίθφυσαι 
Βιμου]υπι αβρἰοἰαιΏ, αηΐθφυαπι υἱορείθιφ εοπιθάία 4ΡΡΟΡΑΝΙ, 

3250 ᾿Ερέόουσιν. Ἰπι. Ο9ἱε]. τιμῶσιν. Θε]ιοὶ. Υε- 
ῥαίρουσιν. Ίλερ. 991, δυρ. Ἱἱμ. ἐγείρουσιν. οχα- 
σος ἱπίε[ἱΦὶέ εἰ ἀεεογίθίε, ἱμαυῖέ Βἰέως. 
«255 Γαστρός τ’ ἀρχεκάκοιο. 'Νὰπι ος 66 Ιπίθυ- 

ἀῑοιί Η]ίηφ ροιηὶ Πιαἰα οπηπία ποδὶθ ῥργοῦιχεγυε : 
γεβἰγεπῃ κηβίογυσῃ 4µ6/ογεΠι ϱαρἶας αρροἰἰαὶ ἄτομυ- 
ευ». δἱο θαρΓᾶ, 19. 1, 86οι. 3, ϱΔΓΙΠ. 1, ΥεΓΦ. δν. 
οἱ ἰα[τα, 5660ἱ. ἃ, οΆΥτη. 1, Υνοῖ». 9160. 

354 Γ.]ώσσης τ΄ ἀτρεμίη. ἴία οοὐἱούθ ΠΊαρΏΟ 60Η- 
66Ώ6Η, ΒήἱΙ. ἀτρεμίη γλωσσῆς τ’, 

906 Πάντοσε παπταίγογτα. Ἱϊορ. πάντη ἑπαπτα[- 
νονται. 

988 ἘΕπιτέρπετ. Νεμρ. 992 εἰ αἰἰἱ ἐπετέρπετ'. 
980 Κτεάνων τε. δὶο Ἡερ. 991. ἵπ οἀ]λίς ἀθεςί τε. 

805 'Ομίᾶεε πᾶσιν ἀρίστοις. Φελοί. (οἱθἰ. ἑχόμα 
πᾶσιν κα ἔθαλλεν ἀγαθοῖς. 

906 "Αεάπτον. Ἱπί. (09ἱ9Ι. ἁἀπροσδόκητον, ῥργαίετ 
ρα οἱ οιίαπι ἱπίογρτοιαι]οπὶ {ανεί Βο]ιο]. εἰ 
ο. 991, αἱ μαἱοί δρ. [ίπ. ἀπροσδόχητον. 
ὃυρ Ε.ἰάσσει. Βερ. 992 ἑλάσει. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ὀιροίς Ιυοιπάο ου] 64οΓα γο]υππῖηα ου 
Απιο [ογοῦί, 5η π αυ ΝΙΠΙΘΗ Ίη ογο Ρρίοσυπῃ 
ομἱρςὶι, οἱ ορτυμὶϊ ρυγο ειῦ οοτιῖοῬ θομἱριῖ 
Οταίία [Πιἱρογοιη ἀϊβυπάθπς Ρηδυπια!]ς αμ], 
Ὀμ]ίάσφυο ἰαίεηῃς, 414πι δοἱἱ ο6ΓΠ6ΓΘ Ροβδυηί 
Ου] Ὄεπο ριγρατίηί ϱεπογος ἱωππίηα Πιθηιίς 
Νοοίεθηυὰ Ἱηπδοσιηθς ργαία, ἱαοίιφαιθ, Ρ{6σθβαθ, 
Λημε]ίοίφιο οἱοςὶ, τὶᾳἰἀο αὶ «ογροτο |4ιάθς 
Πρεδηίαπι Ρα! αί]θγθα φαἱ Γορπαί {ῃ 4106, 
Ἰη οΦ]οφιο αμἰπιϊς γοίαηξ, ἀπ οληίίοα [από σοῖ, 
ὈΏινεγείδφιε εαύετη πιοά]αηέας οασπηῖηα ἱἱπρυίς : 
Ίυπῃ γεπιτῖς Ίαρος, αιςἰογί [ομιίδᾳμα πιαίοσωσι, 
Αιηιο οεμ]{ Ππρυθφφιο φᾳμἱσθ, ιποάθγαῖο τἱδιβ, 
Ει ταυῖεθ Ίται, [γόιιο 6οΏιργθθδα (εηαςὶ. 
 ν εἰίαπι ΓΑ:10 ἴθπιογο Ἱπάοπιίίθαιθ γαρβηίθπι 

ε ρασαίπι βροὐβπίοπι απίπυπη κΓἱηρευαὶ ἱαῦσηᾶν 
λοηίεπιηυς αά ΟΗγἱίυπῃ γενοςαΏαί 6Ρ6 πιο[ογί8 
Αἱ]οσίαη υ]ίῶ, ορθίίᾳιο οαρἰάΐηο ἐοίτο. 

Οµᾳιπίδυς ἱηδίαυαί Ιηοάυγαϊρὶχ δοἀἆσ]α πιοιωυσίφ 
Ὀἱγίηπαπι Τ4Ιἱο ἰοἱίθιβ αἆ οἱάἆογα (ΟΓΠΙΔΠΩ, 
Ει Ώοπιϊπο οἰδίθης, ου] {μοιιπάϊδδηηις ἰδίο 
Ουτάίς πιοίς οΓ4ἱ, 6ΗΡΘΥὰ α «0Πηνοχᾶ γο]απίΐθ; 

Λο Ρτο πιβρυἱ(ἱοἱς ορίδίιδ, πιίδεγοφυ6 πέν, 
Οἱ πιο ποείο θἴίάπι Ρο ἱπαηία δοιλη]α γεχαῖ 
γίδα οιοηίπι οµΓας γε[οζμηί ποσίυτῃα 4ἱαγῃας) 
ἱνίημς ποβῖςἰς βρἱοπάος γαάίαῦαί οοθ[]5, 

Ειμᾳίἁάαφυο ολ πω γἱγία5 οἱ ϱ]οσία οί8. 
Οπιηῖς αἱ ἵ]α απίπια, εοηβοξἰἰα β4ποία ΡΟΠΟΓΙΤΩ 
Φοοίατ] δοἱ/ίο, Ροσῖῖι ϱΓοίῖοδα 5ωροί]εχ ; 
Νεο αωἱάᾳ1ΑΙΏ ιΠίβ6ΓΟ Ὠιαηδίε μθὶ δοῖα οωρί(ο, 
Αο πιο ργΦίετ δρυ ογυςἰαᾶμς ΓΗ: σδ[οπίος 
Ηἰηο Γιμιά0 Ι46ΓΥΠΙΔΒ, ἀπδίυς ἐπιιάμδαιο Γιυγἱ, 
Ρεἰδι]βὴ πιεΏθ ἱίθγαπι τοίογοι Ὀοπιίπαίος οἱγπ.ρὶ 
Λά ειιάϊα, θχρο!θιιδ οὐΓαδ ΟΠΙΦ Δίᾳµ6 πιο]εδυὴ, 
ον Ρτῖυβ {η πιεά!ἰὶθ πο Πιοἰίῦιις ἱρεο οἱοί τὴ 
’χιγΦπεῖ 11πο, οἱο φυ8Ιη πλ] ϱΕΓΗΕΙΟ ϱ08δἱ 



ΞΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΓΚ 8ΕΙΡΟΟ. 

Δύσμορον ἱμείροντα φάους πυµάτην μετὰ νύχτα, ἍΑ 5ἱ5 Οὔρισιν ἡ σκοπέλοισιν ὁμο[ῖον ἔνθα καὶ ἔνθα, 
Τῆμος ὀδυρομένοισιν ἑτώσια τίς χεν ἀμῦναι. 
Ἔνθα ὃ ἅχος µερόπεσσι, τὰ δ᾽ ὕστατα δέσµια πάντα. 
5υῦ "Ἡδη µοι πολιόν τε χάρη, χαὶ ἄψεα ῥιχνὰ 

Ἐχλίνθη βιότοιο πρὸς ἕσπερον ἀλγινόεντος. 
Ἁλλ) οὕπω τοιόνδες τοσόνδε τε ἄλγος ἀνέτλην' 

0ὐδ' ὅτε µαινομένοιαι χορυσσόµενον ἀνέμοισι 
Γαΐης ἐχ Φαρίης ἐπ ᾽Αχαίδα, πόντον ἔτειμον 

510 ἌἈντολίῃ Ταῦροιο, τὸν ἐῤῥίγασι μάλιστα 
Ναῦται, χειµερίου, παῦροι δὲ τε πείσµατ ἕλνσαν. 

Ἔνθα ὅ ἐγὼ νύχτας τε χαὶ Άματα εἴχοσι πάντα 
Νηὺς ἑνὶ πρύμνη χείµην, θεὸν ὑφιμέδοντα 

Κιχλήσχων λιτῇσι. Τὸ δ' ἄφρεε χμ’ ἐπὶ νΊα 

Πολλὸν δ' ἐντὸς ἔπιπτς. Τινάσσετο δ᾽ ἅρμενα πάντα, 
Ὀὺξέα συρίζοντος ἐπὶ προτόνοισιν ἀδτου. 
Αἰθὲρ ὃ ἐν νεφἑεσσι µελαίνετο, καὶ στεροπῇαι 
Λάμπετο, χαὶ κρατεραῖς περιάγνυτο πάντοσε φωναῖς. 
920 Τημος ἐμαυτὸν ἔδωχα θεῷ, καὶ πόντον ἅλυξα 
΄Άγριον εὐαγέεσσιν ὑποσχεσίῇσι πεσόντα. 
0ὐδ' ὅτε παλλομένης Υε θεμεῖίλια σεἰετο πάντα 
Ἑλλάδος εὑρυχόροιο, χαχοῦ ὃ οὐ φαίνετ ἀρωγὴ ' 
Ἀὐτὰρ ἐγὼ τροµέεσχον, ἐπεὶ φυχὴν ἀτέλεστον 
535 Εἶχον ἔτ᾽ οὑρανίοιο χαρίσματος, εὖτε λοετρῷ 
Ἔλχεται ἀνθρώποισι χάρις καὶ Ἠνεύματος αἴγλη. 
005) ὅτε νοῦσος ἔπλησεν ἐμὸν στόµα ῥεύματι λάδρῳ, 

Νίεεγυ τευοοείῖ 1ος οαρἰάσπη ἵπ ρτο[αηάα Πηοοίο, 
Ουπι Ιαπεπίαηῖρις [γυδιγα αυἱθ αασίᾖαίγ. 
Η]ο επἶω πιεάἰεἶρα εί Ποπη]πίθυθ, δ6ά δκίγοπια γἱηοαὶῖα αρηοϊτὶοἰα οπιηία. 
δηῦ ἆαπι πΏὶ «Άη οδοί οβρυῖ, θἱ Γυροδα πιεπιῦτα 
Ὀοε]ίπαπί η (τὶς γἱ νθβρεγαη. 

ῶοἆ ποπάωπι ἰδ]θη (αμίυσιφας ρογια]ἰ ἀοΐοτδεω ; 
Νοο ουσ [αγθηυδυς αᾳἰίαίαπῃ γεηεῖα 

αι, ΠΑΓΟ ϱυἱοβσο Εχ ιδια Ρυδτία ἱη Α 
510 Γη οί Ταυςὶ ΠλεπηδΙίς, 4ὔδπη ἱνουγτδεσουηῖ Ἀλαχίηιθ 
Ναυίο, 8ο ῥραυοὶ (ωπο οοἶτυπι γοἱηδουία : 
Τυπς 9 ποοίἰοο οἱ ἀἱθΒ οσίπο νὶρὶη οἱ 

- Ιη παν» ραρρἰ ]αοδῦδπῃ, Ώειπη ἵη ολο χδροδηίουα 
γοοἱβ6 γουβης. ὈρυπιδΏδῇ ἀυἱεπῃ Βµοίυς Ίη πατίηι 

541ὗ Ἠ]ηο οἱ ἠ]ίπο, ιποηίθ8 εοορι[σαιθ οἰω]]ῖς ; . 
Ρις αὐίθπη ἱπίυς οδἀθῦςι. ΑγίιαΙαηίαγ τοία ομηρία, 
Αοημίο ἵη γυἀρθηίο8 τοπίο οἱυίἱδηίθ. 
ΑμίΠπου πουυ]]ς ἱη[αβοαῦαίως, οἱ [υἱρυσίθις 
Βι]]αραί, εἰ πιαβηϊς υπάῖφυο [γαπρεῦκίας οἱδογίλης. 
520 Τυπι πιθπιθρευπι Ώθο ἰγαά]άϊ, δὲ ροηίασι (65ο0θΠὶ 
Επιαρὶ δαηε(18 ργοροβδίε]ς ἀθ]δοινπῃ. 
Νοε, οσπ] οοπηηοίς αυαίθγδτιίς (αηπάαπηθηία οσηηία 
].αί (γῷοί, πεΟ πιδὴί αυχ/{μπη αρῥατετοί ; 
Τμπο 6ᾷ0 ἰΓ6πιεβαπι, ααἷα απίπιαπι Ώαθόθαι πομά τη 
ὦλυ (Οᾳεκιὶ ἀοπο ἡηδίλΙη Ρθ65.Ίανβοσυπη, 
Ρεγ ᾳυοὰ εχοῖρίυπἰ Ὡοπιίηθς ρεδίίααι οἱ Βρἰγίιις δρ]εμάογοπι. 
Νου ουσ ΓΙΟΓΟΗΦ ἱππρίονίέ 98 Πηδιια (Φάο Ἰωίποτθ, 

03 ]μείροντα. Όπας εχ Βορίἰο ἱμερόεντα. 
506 Ἁ.1γιγόεντος. Ἶια «οἀἱθρᾶ Ρεγίᾳαθ. ΒάΙ:. ἆλ- 

γενόεντος. | 
ὦ0δ Κορυσσόµενον. ΕάῑιΙ αἁἀυμπί Υ, αιοὰ ἱη 

ΙΩΦΦδ. ΏΟΠ αβΡΡΔΓΕΙ, ο) αυοά [ανεί πιθίτο. 
509 Γαίης ἐκ Φαρίης. Οιιπι ος Αἰεχαπάτία 0ος - 

οί ρείθτοί; ΡματγίαΠι νοσβί, 60 αὐοά ἱπειία Ρἰιὰ- 
ο Αἰεχαπάγία γἱοίωὰ οϱί. δἳοςχ ἔτετμον. Πὲρ. ὅ9 οἳ 
ος ἔτεμνον. 

516 ἙἘνγί. Ρίο 1159. Εάῑι. ἐπί. 
δ14 Τὸ δ᾽. Μαΐο θάἱι. τῷ δ'. Ε)ιδάσπι ἰεπιρθοίᾶ- 

εἰς οἱίθγα πα ἀεδοσῖρἰι0 ,Πιγ οςΓΙΗ. χι, Όο ια 
Φµα, Υ6Η8. 1260 οἱ  ᾳη: 

517 Προτόνοισω’. Ώ6ορ. 993 ἱπίογργδίαίυγ τοὺς ἐν 
τῷ ἰστίῳ σχοίνους. 

ὅδὸ Πα λομένης γε. Ώυο εοάἱοες Βομὶἱ οἱ ΟΡ. 
παλλομένης τε. 

ὤλἹ ᾿Ρεύματι. Ίια Ἰαυοί οοὖθςχ Οοἱβ]ίπίαπις Ίοηρα 
πιθἰίμφ αιιαπῃ αἱ ορᾷΐσεφ ηθοποιι οἱ δὐ/ εί, αιιἰ Ίιι- 
Ρθηί πνεύματι. Ιηέεσρτος (οἱε]μίαμυς οἱ Πορ. 993, 
δυΡ. [μ. πυρετῷ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ῥερυ]δα, υοετίναβφιο πιοῖρ αἀβίῦογο πιθάθ]απῃ, 
Τες πηἰβογυπη, ἰυοῖς οµρἰάπὶ ροδὲ ἔεηροΓα ποοίὶ8 
ῬοβίγεΠι, ΟΠ] ]4Π1 ΠΘΙΠΟ δοουΓΓοςθ ροβ!ὲ 
ΕΙδηϊίθυς. Ηὶο εἰεηίπι ποὺῖς οφ ῥγοπιρία πούθ]α : 
Ρορί αυίθπ οἰβιθὰ ο8ἱ οηιηί6 ππράἰοἶΠᾷ φαἱυ1ἱ9. 
181 πολ] ]4η οΔΠΏΗΙ οαριιξ 68, Ταβοδαφάθ πιθμιῦγα 
Τεἱρείθ κ οοοβδΠπ γἱι ]απι ΡΓΟΠΑ (θγυπίυς. 

ποηύ μα {ἶδίῃ οἱ (ηίήπιαιο Ι400Γ6Π) : 
Νοη αυδηά0 αρνί αρἰἰδίπι Πα(ἶθυς ὥσιου 
ΒΙΙΊο2ΌΑΠ), οχ Β]ιαγία Πας (οἱ]άρο Ρεἰδερυπι 
Νανο ρείοι [γαρί]!, Ταυτὶ Ὀρυπια]ίς ἱπ οεία, 
Ταυσὶ, φ0ἵ (8ηἱ10 παµίαγυπι «οξύ ΡαΥοΓθ 
ΑΔοῑί, υἱ Γαγυς γοἱἱμασμ]ὰ ϱοἶνογο παυία 
Αιάραί, ἱπβάοηιιθ Γαίδπη οοπιπιἑιογο Ροβίο, 
Νθοιίνις ἡίο ἀθπίθ 6µο δἱ8, ἰοιἱἆθπιαιο ἀΐεδυς, 
δυρρὶϊοῬ γουν ΓΟΡΟΠ6 Νωπιεν οωἱεδίς, /αοθῦθηι 
Δάρυρρίπι οςαηἰπιίς. [,λία5 αμίεΠῃ η υίτυρα ο οασίηα 

Β Αἰηυοτοὶ Πιο δρυ γαὈἱθηιαιθ γοπιεὺαηέ, 
Μοπιίυυα αιιὶ κοοριἰα οἱπηί]όδ, ἱηβοηδιυο σαάθυαί 
γίΦ υπάδευιὴ η θ.πι, οἱ οπιπἰα νεία πηονοε 
(οπερἱοθΓθβ, γοπβίο ἱπ ἆάγοςβ ἰγἰἀοηίθ γιθηέθδ. 
ἆλπι νοτο ποὺυ]α ἐοίγα οα]ἱβίηο οΡΙά1η 
Ευβοααηί, εγθυσίθαυθ οἑἶαπα Γμἱρορίυυς Φίνος 
Ὀρἰεηάεζαί, να]άΐρ οἰαοιοτίθυς υηἱφιιο τυρίυς : 
Τυπὶ πιο ἀοπαν]ὶ (ΟΗε]δίο, Ρε]αρίαυα Ρρογἱο]υπι 
γιαγὶ, δαΏε(ἰ9 ΡΓθυίς νοίίδᾳιο τθρυ]ουῃη. 
Νου οὐπι Ἰαἱ4 ϱγανὶ αὐλίεγθί.γ γώσία μιοίμ, 
Ὀ]ια ϱεο αυχ)]{ ᾖ9πι αν αἰἱοιηπόθ ραίργοῖ; 
ΑΙ (τθπιος Πογπ)οβ{ς ᾳει]άος {πναφογαί ἁγίυφ. 
Νοιά μπω οἰδηίπῃ 610Γ0 Ὀαρείφπιαίο Ροοίιιο μα ὑεῦαπι 
Τἱποµπι, η 4.0 ἰ(γαβίέυς Ιυδίγαί Γαία Ἰγιωρίῃ, 
Μίτιφαιο εχείρίίυτ αρἰεΠάος, 41εΠὶ ὈρίΠέυς αὔει]. 
Νου πιά ουπι [αυςθθ αωοπάαπ τί ὀ5ρογα πογνί 
Ιπιρίθρθεί γα!ἀο ἤυσα, εθεΥοφ9 ἀο]ογο 



Καὶ πνοιῆς στείνωσε πόρους, ζωῆς τε χελεύθους. 

υὐδ' ὁπότ' ἀφραίνοντι νόῳ λυγὸν ἀμφὶς ἑλίξας, 
350 Οὔτι ἑἐχὼν βλεφάρου περιηγέα χανθὸν ἄμυξα, 
Αἱματόεντα δ᾽ ἔθηχα. Φάος δ ἐμὸν, οἷα φονΏος, 
Ἔλετο, ἀἁμπλαχίην δὲ πιχρὴν μέγα πένθος ἕἔτετμεν. 
ὐὐδὶ θεῷ παλάμῄῃσιν ἐμαῖς ἀνέπεμψα θυηλὴν 
Πνεύματος, οὔτι πάρος γε, πρὶν ἔχλυσα δάχρυπι τῆμα. 
50ῦ Ψαύειν μὴ χαθαρῷ γὰρ ἀγνοῦ καχὺν, ὡς πν- 

[ρόεντος 
Αδρανὲς ὅμμα φέρειν χατεναντίον λελίοιο, 
"λλλα τε πόλλ’ ἑμόγησα . τίς ἂν τάδε µυθήσαιτο, 
οἷς µε θεὺς τείρων τε χαὶ εὐμενέων ἐχάλεσσεν ; 

Άλλ' οὕπω τοιοῖσδε χαχοῖς πάρος ἀντεδόλησα, 
540 Οἴοισι πυµάτοισιν ἐμὴ ἑνέχυρσε τάλαινα 
Ψυχή” χαὶ ποθέει ποτ ἐλεύθερον ἧμαρ ἰδέσθαι 
Πάντ ἀποδυσαμένη, γυμνὴ φλόγας ὥς κε φύγῃσι, 

9, ὀΠΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΕΜΙΝΌΝ 118ΕΕ Π. ΗΙΦΤΟΒΙΟΛ. 

ΛΑ Καὶ χόσµου χρατεροῖο λαθὰς, χαὶ χάσμα πέἐλωρον 

ἸΑμφϕιχανεῖν μεμαῶτος ἑαῖς γενύεσσι δράχοντος, 
545 "Ὃν χελάδῃ. Βελίῃ γὰρ ἐμὸς νόος ἐστὶν ἑδητύς. 
Τίς δώσει χεφαλῇ πηγῆς ῥόον Ἡ βλεφάροισιν, 
Ὡς δαχρύων ὀχετοῖσι µολύσματα πάντα χαθήρω, 
Κλαύσας ὡς ἐπέοιχεν ἁμάρτάδας (Ἠἡ γὰρ ἄριστον 
Δάκρνυόν ἔστι βροτοῖσιν ἄχος, ψυχαῖς τε µελαίναις, 
550 Καὶ Χχόνις αἱθαλόεσσα, χαὶ ἐν χθονὶ σάχχος 

[ερυμνός.); 
Ἕς τις ἔμ᾽ εἰσορόων τροµέῃ, χαὶ φέρτερος εἴη, 
Φεύγων Αἰγύπτοιο μέλαν πέδον, ἔργα τε πιχρὰ, 
Καὶ Φαραὼ βασιλῃα, πάτρην δ᾽ ἐπὶ θείαν ὁδεύη, 
Μτδὲ µένῃ Βαδυλῶνος ἐπὶ χραναῆς πεδίοισι 
δδὅῦ Δουριαλῆς, ὄχθῃσι παρεζόµενος ποταμοῖο, 
Ὡδής ὄργανα πάντα παραχλίνας ἀτίναχτα 

Δαχρύόεις, σπεύδῃ δ' ἱερῆς ἐπὶ τέρματα γαίης, 

Ει ερὶγα]οηίς πθδαίμ6, 40 γω γίας αγοἰαν!ε. 
Νου ου ἱηαἱρ]εηίο αηἱπιο γίτηδη ἕως οἱ ἴ]ας ἔογασδης, 
550 Ιπργιάρης Ραἱροῦνα ντοιυπάασι ασ 

. Ὃ λΙ Τμης Ίάπιεη -- πι Αο οραθηίυπι ο οζὰν, 
Επαηυήϊ, οἱ θ/ΓοΓθ ΔΙΠΩΔΤΗΠΙ Ἰασίυς ἱπᾳοης οοβοφοαίας ος. 
Νου πιαήίθας μιεῖὶς Όρο οδἑυ]ἱ το σιθιη 
θὶΓ]έιδ, ΏοΠ Ρείυ5 ρεο[οοίο, 404 νασγγηιίο ]αἱνοσι οἱωίδοσαι. 

Ε οηἶσι, φυἱ 
Ἱπβρωυσι οου] 1. 10 αγἀεηίοσι 
Μιι]ί αἰία ροτιυ]ἱ : αυἱς 6 θἀἱφεογαί 

Ῥευν οἱ εοπίοεδης οἱ {Ἀνοπα τουδν]ιἳ Ομἱυας π]ο 

γας ΏΟΒ ηθίας δαποίμα το, υέ ρα ο ο. 

9ο6ἆ ποράυπι Πδζίδιφ η ἐ8ηἱ4 ἱωο]άἱ πηδία, 
10 Πία ΡοφίτοΠπιο ΠΙἶφοζα ΠΠςδΑ οχ 

ας δετααι αἱἰ4υαη60 ἀΐδιι ΑΔηΐπις, αυ» Ἰριωοε! ουρί, 
ὐπιπίδυς ϱεδο 6χυδη8, υἱ πυήα Παλ οΠυρίαι, 
Εί κιυπάἱ ροϊδμίίς Ίαᾳυ908 οἱ 06 ἡΠΙΔηΟ 
Ὀγαεοπί, αἱ πιασ!ἡ(ς δυἱο τοτατο τα 
5ὲ5 Οµεσουπαυο οθροςίξ. Βο]ίαο θηίσι οἀστυπι θδί ΦΗἱΠια Β)9Α. 
υἱς ἀοὶ οαρὶ(ὶ (υπ θμδπίωπι, οἱ ραἱρουσί», 
ι Ι4εγγπδτυ εἰ γὶς 

βοωόἑάη ἀθοσί, 
Ι40 
ὅσ0 Ὁ 

ΟΠΙΠΟΘ ού), 
ἵ (σσηί οπΊ ορείσιυηι 

πο λουἱπίυας γοιθάίσπα, Δηἱ η μυ ἱπ[αροφέΐς, 
οἱηίο [ἱρίποβας, οἱ Ώυιηΐ 6406. αορογηήπίιις) ] 

Ὅι αἱ πιο γἰἀδεῖε, οοπτοπι]θοδί, δὲ πηοίίος Βαἱ, 
αρίοης δρ ηἱρτυπι φοἵ 1η, θὲ 408ΓΏΦ υροΓα. 

Ει Γ6ρουι 4Γ40ΏΘΩ, οἱ ἀἰγίηδιη τη 
Νεο Πηληθαἱ Βαὐγ]οπίς ἆμταο ἵπ οΝσιριο 

Ραίσίασῃ ργοβεϊδεαίας, 

δυῦ Οαρίΐνυς, πἱρίδᾳαο αθεἰάσηθ ἠμ]ηὶς, 
Α0 οληῖυς ἱηείρυπιδηίὰ οπ]ηϊα θυδρευύεης ἱπίδοία 
1ουγωσδίυς, δε ἵη 8Πο8 ΡΓοροΓοί 68ος (οττα, 

505 Ἐμαϊῖς. 8ὶο πιθἰογῖ ποίο οοάἱοθςδ, Ο8Ρ., 545 Λαδάς. Οο9ἱεὶ. ἱπί. "ας 
οἱ]. Πορ. 59. Εάῑι. ἐμῆς. | ὅδᾳ Κριυαῆς. Ρἱο Πηδδ. ΕάῑΙ. χραναδῖς. 

ὁδυ Καθαρῷ. Ω1ᾳ. (μοἱδ]. χαθαρῶς. . 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟυ 

Ορρτίπιεγθί νἱέφφαθ γίας 4ὀΓΦαιθ Ππιδαίυ9. 
Νοη θἱἰδιΩ έωπο ού ΠηαίοβΏα νἱριίηα πηθηίθ 
Ἱυίοταθης, οου]ἱ ραηχἰ ἑσπιοτασίως λίτουπι : 
Ἆος δυυἱις Παχ]ί δαµρυἱβ, Ίαχᾳιθ οοσἰάἰἰ οαηἷς ; 
Νου ϱεος αίφιιο Πί, αἱ οθἀὶς ογ]αιίηθ ἀθσέγαπῃ 
Ρο]υίε; οιταίυπῃ Ιωοἱήθᾳιο οχοθρίέ αεετιο : 

ο Ρις αρρτεύἰος πιαηίθυς (γαιδπη]έίοΓο βλοΓάΠ) 
Θρ]τιμαίο Όοο, Ἰασγγαιίς 4 9Πι ΠΟΣ4 δο]υ{ 681. 
Νου οἰθπίωι ἵπιριχο ἑπίυτη θ.ὲ οοηίίηροτε ρυσω, 
Νοιι πιδεῖο αἰφυθ Ἀοῦοίοςδ οεαἱοφ οὐνοτίοςο οἱ]. 
Ῥ]υγίι3 ργσίδτοα φυ0ἱἱ, Ουἱ9 οΔςΠι]η0 ομμοία 
ΘοπιπδπιογαΓθ αωθαί, ᾳμοἶθ Γθ γθχδµ80 0 [αγοαρασὸ 
Αά ο ἀἰνίπυμι Νυπιεῃ ρεγ5ερο τουσνί! ) 

δθά Ποµμά μη (αἱθρ ἱποιΓγδατοτο ρεοσε!ί.., 
μας τον Απιας εΗ]1έ λαυ « ἀμάσσι, 

υἱ0μς οχθο]νὶ πιίφεγο οχβοεί, οπ]πία Ρεοιηρἰο 
Αυῄοίοας, πυάυς φυιθαί υὲ .-. πιηαοἷδ 
γω βλ, πμηά]ᾳυ9 ΠΔ 5, [απ08ρᾳπ9 Γάά 

υἱ», 

Β ἵη πο ϱυἱ ταβἱάμπα ροδίἱ ἀεβᾳοτο ἁθηίοι : 
Ροῦυ]α ηδη Βολίο Πηθὰ π]θης ἀμ]οίβοίπια ργσ)οί. 
Φυία οδρἰιὲ Ἰα1ἱοες ἱείθαθί, αυἱο θυπίηα ηποδίτο, 
Ὀὲ πιαου]ὰ8 001Π68 Ἰδογγπ]αγυῃ {0ηἱ9 τερυσροιη Τ 
Ἱμαοίθυς αορἰἀπίδ, υἱ οοηγθμίέ, Ώουγίάα ΡίδΏρεης 
Οπἰπιίηα (πα αηἱηος γίήογυπι φοτγάίθυς αγ 
Μιηθτθ η] Ὀ6ῖ πιθἰἰος ϱ0Πς68684 πηδάσ]α 9ς8έ, 
θὐαπι Πδίμς, ἐπ]διίδφυο οἶυ]ς, δαοσῖᾳαέ ῥεεπιθη!]θ 
Αεροεἰίαβ), υἱ οἱ αυἱδαυδωι 64 Εχονὶὲ ἵπ πι 
[μυποἱηα, οοΠ/θ8Ιέη ᾳοἱἱἀο ἰθυτουο ἐγουιίδοαέ, 

- Εἰ ταρἱάσπα φιμάῖς πιοἰἰοσ]θιις οχἰραῖ νι, 
Αεγριυσ πίρταπι [υρίεης, ἀμγοφφι6 Ιαῦ0γ9», 
Ει ἱευοίς ἱππρδτῖυοὶ γορίδ, ϱΓοδδΙΦ419 Ὀθδίθ.) 
(οηίοΓγαί ἆ ραἱσίαη, Ἠθο Ὀθίίο οδρῖυ8 οἱ αγποὶδ 
Εχρυ]οί Πυφ1ἱ μωἱφεγαῦ]{{ο οχουὶ {η οἵ, 
κι οεάεδὶ γἱσυςρ )1οςγΕιάἨ8 10 πιατρἰμο τἱρε, 
Οήβ404 46 πηδοίὺυς Ροηθης, βλἱἱοίᾳιθ ρεορίπαυα 
Αρροπάρηο, Ηάῑῦας ηνο Πιοἰίὶὰ οβγπιίηᾶ πήρες 
Ομίη ροι]ας οεγγ]]ο Ίμρυπι, ααθά ου]ίὰ ργδιιεἰν 



5εΟτΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ε 551050. υοἳ 

Α Λεῖψαν ἀποφύχοντα ' θοῶς ὃ ἑνέχυρσαν ὁδίται 
Λευῖτης ἱερεύς τε, λίπον τέ ἓ νηλέῖ θυμῷ. 
Καΐ που Σαμαρέων τις ἐπήλυθεν, ὃς αφ ἑλέηρε. 

5/5 Καὶ µιν ἄγων χατέδησε, χαὶ ἕλχεσι φἀρμων 
[έλειπε, 

Καὶ μισθὸν χοµέοντι ' τέρας μέγα. πῶς Φαμαρείτης 
Τόνδ' ἐσιδὼν ἑλέηρεν, ὃν οὐχ ἑλέηραν ἂριστοι ἶ 
Οὐ γὰρ ἐγὼ αάφα οἶδα τί χεύθεται εἰχόνι τῇδε, 
Οἷα θεὸς σοφίῃ μυστήρια ἀμφικαλύπτει. 

580 Καὶ τὰ μὲν ἱλήχοι. Τοιοῖσδ ἐγὼ ἀντεθόλισα 
Πήμασι. χαί μ' ἰδάῖξεν ὁμῶς φυχῄῇσι µεγαίρων 
Ληϊατὴς βιότου χεδνῆς χαταδάντα πόληος, 
Καὶ Χριστοῦ μ᾿ ἀπέδυσε χάριν, καὶ γυμνὸν ἔθηκεν, 
ὝὪσπερ Αδὰμ τοπρόσθε χοὸὺς καὶ πτὠσιος ἀρχὴνν 
586 Ὃν γεῦσις χαθέηκεν ἐπὶ χθόνα, τὴς γένος ἡεν. 

907 

Δουλιον ᾿Ἀσσυρίηθε φυγὼν ζύγον, ὃς πρὶν ἕτειρε, 
Καὶ νηοῦ µεχάλοιο θεμεῖλια χερσὶ βάληται. 
500 Τὴν μᾶν ἐγὼ πανάποτµος ἐπεὶ λίπον, οὔποτ 

[ἔληξα 
Ἱμείρων. Χαλεπὸν δὲ πάθος χατὰ γῆρας ἴἔχευς, 
Καὶ. χύπτω ποτὶ γαΐαν, ἑνὶ φρεσὶ πένθος ἀέπων, 

Αζόμενος θνητούς τε χαὶ ἀθάνατον Βασιλῆα, 
Εἶμασί τε χραδίῃ τε χατηφιόων, χαὶ ἄναυδος, 
365 Ἕλκχων οἴχτον ΄Ανακτος ὁϊξύῖ, ὃς χθαμαλοῖσιν 
Εὐμενέων πάντεσσιν ὑπερφιάλονς ἀθερίζει ; 
Οἷον δ' ἐξ ἱερῆς Σολύμων χατιόντα πόληος 
Ἱεριχοῦς κτολίεθρον ἐπὶ χλυτὸν, ὡς ἐνέπουσι, 
Φῶρες ἐδηλήσαντο χαχοὶ λοχόωντες ὁδίτην, 
5Ἴ0 Οἳ μὲν τὸν πληγῇσιν ἀειχελίῃσι τεµόντες, 
Είματά τ' ἐχδύσαντες ἃ µιν σχέπε, νηλέῖ θυμῷ 

Θοτνὶ]ο οχκ Ααθυτία {ιβίεη» Ίπρυπ, 4ὐο Ρρεϊως οοπἰογοὑκἰυῦ, 
Εἰ πιαρπί ἱοτηρίὶ [υπάδπιδηία πιηΙθὸ ]αοἱδὲ. 
500 Ηαμο «Ρο πιἰβθγγίπυς ροδίᾳυαϱι εοἰἰᾳυἱ, ποηάυϊη 
Οεαρανί ἀθείάθγᾶτο. Ἡδἱγεπωθιιο αὐἱοπι Ποοίίο οδοηἱμϱὶ αλ ὶ αυ άὶε, 
Ει ἱη ΙΘΓΓΑΠΙ νοἵρο, ἱοίσοι η ργαοοξσἀ:Ιβ ἀἱ9Π8, 
Βονοτίτυς πιογἰδ]θΒ, οί ἱηπουίαίοπι Ἱίοροιη, 
Ὑοείο οἱ οογά6 ἀθπηίβδυβ, θί Του 6ΛΡ6Π8, 
50ῦ Μίρεγαιίοηθιη Βορὶς ἱπ[α]ὶοί δἰαίμ (γάἱθης, αἱ οσιυ ους 
Ηυπιί ]αοθη(]Ώς [ανθιιδ, δυρογῦος τοβριες 
Ουαἱοπα εχ 6αο0γα Β0]γΙποτυπ {08 ἀθδοθηάεπίεπι 
Ἱῃ ἱπο]γέασι, υἱ {ορωί, δεςἱοἑαηιῖς ορρἰάυη 
ο μ Ιαίγοηςς ἰδεγυηί ἵη ἱηρίάϊ]ς νἱαίουσπι, 
510 Ειπφιε ρἱαεμῖς ἱπάὶραίς οοηβείδδυαι, 
"Εί τει αὐς Ηἰυπῃ ἱερεραηί οχιέυπι, ογιἀθ]]έθΥ 
Βεβοἱθηίθιη ταἰϊᾳαδγυπίῖ -πιοχ οοουιγτογυηὶ νἰαίογαφ 
Π ενἰιὰ οί βδθΓά0Φ, αἱ ευ. ἱπμυπαπ]ίος ρυςἰοε]ογυπέ. 
Αι δαπιατίίοπυς αμἱάαη δυρογγοαίί, ϱ01 1γ08 πηδθγίυν οοέ, 
ὦ 15 ΕΙΙΠΙηΗΘ 486ΠΙΘΩΒ Πραν]ε, οἱ νυ]ηθτίθυδ γοιποάία γοἰἱα μὲ, | 
Ει πετοεεπῃ ουγαρίϊς Πιβρη πι ρτγοά]αίυπῃ, 4μοιμοάο ΒαΠ1ΑΓἱ4 
υπο υἱ γἱάΐέ, πι]δογαίαδ ο8ἱ, 4ὐεπι οριἰπιὶ Ώοῦ δυηί μιδουα( | 
Νοη ερἰπῃ ρεγδρίευο πονὶ αυἱἁ ὧας Ἱπιβρίηο οοςμ]ιδίυς, 
Ουα[ία Ώεις {η δµα δαρἱεηίί γεσομάαί πυγδἰθεία. 

ὤδθ Αο ἆο 5 φαἰάειη, Όδις μὴὴἱ ργορ]ίας θἱί. Ταἱος αὐίδη δυηί η 46 ου τγο 
(]απ)]{8έ68 : 4ο Πῃθ οἱπο]μ]ίος ἀἱδοφγρθίϊ Ἰων]άσιις θι]πιαὺ9 
Ι.αἱγο, θροιἰ ος ἱπο]γία ἀοφοθηάνηίθιη υΓ)6, 
Μεφυο Οεὶθί] ρταίία οτυἷὲ, οἱ μιά γοἱἱφμί, 
Όὲ οἱίωι Αάαπιυπι ρυ]νεσίβ δὲ οβδς ἱπ]ήνμπῃ, 
ὤδὺ ΘΟυὐ61Ώ ϱᾳυρίυς ἀερτοβείέ 1 ἔΘγΓδαι, 6χ απ ογί5 θἵϱ/. 

58 Δού.ιον. Όπιε 6 Μεεῖῖς δούριον. ΠΠ. ἐν εὐμενείᾳ ἔστω, Ἱπιοιρ. 
560 Οὐύποτ). δὶο Βεμρρ. 92. Μαιο οὐ]ὲ. ᾿οὕπω Τ.. 

9 ποιο ΟυἱΜ),, καὶ 
ταῦτα μὶν ἐν εὐμενείᾳ ἔστω. οἱ, καὶ τὰ μὶν 

ὅ]7ὅ Λίπον τέ δὲ. Ηδ)εί Βορῖι» 093 λίπον χαί µιν, 
ρε ἀεβοῖὲ πείγαη, 

274 Ἐ.Ιέηρε. Όιιο οχ Πεμ] ἑλέησε. 
9δ0 Καὶ τὰ μὲν αλήκοι. Ἐερ. 991 ἱλήχῃ, θἱ 21Ρ. 

σνγγνωµονοίη. 
Χοὸς καὶ πτώσιος ἀρχήν. Α4ΑΠΙΝΙΝ ἠΜπιονί 

ειεγίε εἰ τκίπα ργἰπεἰρίωπι : ος φιο θ6ἱ{οθι ο/ι)ευ 
Ιοπίπεε οτἰθίμεπι εἰ ρδεεαίνπι (ΤΑΠΝΗΗ. 

ΙΜΕΤΠΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ, 

ΕΠιρίεηθ 646Γ49 ρτορετοί οοη/ΜΙΠΡΟΓΟ ϱθἀ6ς, 
Βυγει8 θἱ εχοἰκἰ /οἶδέ [υπάαιηίης ἑεπρί]. 
θυαπι φεπιεἱ υἱ (6ΓγάΠΗ [αἱο ργανίογο γοἰἰᾳ/, 
Νυί]α ἀῑεδ α1έ, η ΠΟΠ αγἀθπιίους {ρφαπῃ 
γους οχρείογεπ) : 6ΛΠΟΡ416 ὧοο ἐλΠία εαρἰἀο 
Ππίαό] εαρἰ(1, ρΓΦΠΙΑΙΗΓΑΠΙ(Η6 φεηευίαπι 
Ἱηθαχίί : νι(πημθ βοἱο ἀεμη]ίίο, βΓ4ΥΊ4υθ 
ὑοπῆείος Ἰάοέι, γογοογ(6 ἠοπηΐπεδουε Όευπφυς, 
δηυα]άμς οἳ Βδίιι πιαά]άτιδ, Υγοσειηφ6 60εΓΘεΠΦ, 
Όι Ιαεγγπιῖς ρἱασίάωπι γοὐάλπα να υἱ Νάπιεη οἰγπρί. 
Νάπα μυρί]ος οεμ]ίς ᾳεμίέοτ σαπε(ἰσδίηυς αφ υἱο 
Λερίοῖί, ο]αῖος αρεγπίί [α5ίσηιο ἐπηεπίελ. 
Λο τοὶυί ο Βο]γπιίς, μί 6ᾶετα οταου)4 ραράπβί, 
Βωυ ηἰποίο ἱπεασίυς ἱοπά(έ δογ]ουμμίὰ τΙ2ίος, 
Ἰπείάἰέ {η «νου 44Τ6ΓΡ4 5οτίε ΙαίΓοης, 

ἰοἱο ἰηηυπιετῖς εΟΠ[ΟΦδΗΠΙ ΟΟΓΡΟΓΕ (εἰήο 
ΕΒεοσδίγδυ{{ ϱοϱἱεΓὰί4 ΙΠ4Π15, γεδίέτοηυε /2οεϱ, 
Αὐφιυε, εἰ ἀΐγα ρυάυπι [οτ]έαίο τε]ιφω!!. 
Μος ἵιετ ἐς Εεεῖί ἠετίίε», 4ἰ4υς φλοετάος : 

Β Εοί ἱ8ΠΙεη (0 ἆμτοῬ δηΠἱπιοῬ |) ο υίγοφιθ γε]οίυς, 
Αν υἱ Βα/π9Γ]609 ρογ!ταΠε/{ν 4οοο]α (91/39, 
Ἠίμε οχἰομιρἰο οὔεύἱη Πι]ογαίυ5 4οδΓυυ!η, 
γμ]πεγα 6 γα [ραι [οἱ], ΡγοΡεΓε(υο ομβα|]ο 
Ἱρυδίέντῃ {η γ/]ίαπι ἀμσίί, (μά[ίφυὸ πωὐάσδίαπι 
Ὀιοογίθιδ, οµΓΦΙη4µ9 αρηὶ ργείυμιφιο γοἱἱφυ/ε 
Ὀἱεοράσιιο [απηυ]ο. Οἱ ἴαμι η)γα 6, 4ὐα1Ώ φυοά 
Εἰοχίε Βαπιαγίουπῃ, αὐἱ ΜΟΝ γἱειυής ε/μαιηορ 
ΕΙεχεταίι  Ηλυά οἰοηίκ, ημἱάμαοι {εί γοροπόμέ 

ς πιυμο 
Αξεεφυο:, ΘχΙ6ΤπΟ εφ ]άεπῃ γεἰαπιήπο ή, - 
Νωιηηίο 4Όφοορά(ἰ οαρἱθη(]α ΠΕΠ ουρετη/, 

Ηομά πι Ώὶ ἀισρανίυως μιίεγο Ργοσπιίογε {αν 
(οπίρίε, 46 6409 τεπίεμ! µυρεν οὗ υγθε 
Πωνί]άιμς 1ο Ἰαέγο, εα)υπὶ γίάπιΦΗ6 Ρ6γεΗ ΕΠΟ 
Οἰαυάεέτε η υἱ πουίο αγάει, ρα ν]νείρια [εοίε 
γω]ρεγ», 4υφᾳυ9 Όεαο άοφεγαι, ογωδείήν Φάσιηή ; 
Νου ϱθεῖδ αἰᾳύ9 Λάλαιο, Μοίσί φυἱ εογροτίφ οωε/ος 
Εχμίε οἱ «ας, τού(3 ααἱ εχ αρυοίς ρθΑ 
” 



5. ΟΒΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ. ΟΛΗΝΙΝΟΝ 115ΕΠ Π. ΠΙΡΤΟΠΙΟΛ. . 1000 
λλά μ), Άναξ, ἑλέαιρε, χαὶ ἐχ θανάτοιο σάωσον, Α Αὐτὰρ ὁ δαχρυχέων καὶ στἠθεα χεραὶ πατάσσων, 
Ὃν λεῖψαν ἱερῆςς, ἐπεὶ μογέοντ᾽ ἑνόησαν. 
Ἐλχεά τ’ εὖ χατάδησον, ἄγων ἐπὶ πάνδοχον οἴχον, 

Λὖθις δ' εἰς ἱερὴν πέµποις πόλιν ἀρτεμέοντα, 

290 Ἔμπεδον ἔνθα µένοιµι, χαχοὺς δ' ἀπὸ φῶρας 
(ερύχοις, 

Καὶ τρίθον ἀργαλέην, χαὶ τραύματα, καὶ παροδίτας 

Νηλέα θυμὸν ἔχοντας, ἐπ᾽ εὐσεθίῃ χοµόωντας. 
Πυνθάνομ᾽ ὡς δύο φῶτε, μέγα πνείων Φαρισαῖος, 

Ἕς γε Θεῷ πάντων προφερέστατος, ἠδὲ τελώνης 

505 Κέρδεσιν οὐχ ὁσίοισι τετρυµένος ἔνδοθεν ἧτορ, 
Εἰς ἱερὸν ἀναδάντες' ὁ μὲν τὰ ἔχαστ' ἀγόρευε 
Νηστείας δεχάτας τε νόµου, παρεµέτρεε δ᾽ αὑτὺν 
Ανδράσι γε προτέροισι, λόγχοις δ ἀθέριζε τελώνην’ 

400 0ὐδ' ἄντην µεγάλοιο θεοῦ θρόνον οὐρανὸν εὐρὺν 

Εἰσορόων, λεύσσων δὲ χατ οὔδεος ὄμμασι δρύλοις, 

Τηλόθεν ἑστηχὼς δὲ λιτάζετο ’ « "Ίλαος εἷης, 
Ἴλαθι σῷ θεράποντι, βοῶν, βρίθοντι χαχοῖσιν. 

Οὐ νόμος, οὗ δεχάται µε, χαὶ ἔργματα χαλλ σαώσει, 

40ὺ 0ὐδ' ὄγ᾽ ἐπεσθολέων φεύστης. Καὶ νηὸν ἔγωγε 
Αἰδέομ’ οὔτι πόδεσσιν ἐπιψαύων ὁσίοισι. 
Σὴ δὲ χάρις, σὸς δ᾽ οἶχτος ἐμοὶ στάξειε βεθ{λῳ, 
Ἡν μούνην δειλοῖσιν, "Αναξ, πόρες ἐλπίδ' ἁλιτροῖς. » 
Ὡς φάσαν ' ἀμφοτέρων δὲ θεὸς χλύε, χαί ῥ' ἐλέηρεν 

410 Ὃν μοχέοντ' ἐνόησεν, ὑπερμενέοντα δ’ ἄτισεν. 

Ὡς ἴδες, ὡς ἑδίχασας, ἐμοὶ, Θεὲ, θάρσος ὁπάκων. 

Οὗτος ἐγώ σοι χεῖνος ὁ πἀγχαχός εἰμι τελώνης 

96 πηοὶ, ἩοΣ, ΠΙΙ66ΓΟΓ6, 6ἱ ος πιοτίθ δαἵνυπῃ Πηο {α9, 
Θιιοπι τοαυογυηὶ 9δεογἀοίθθ, ουπῃ Ἰαῦογαηίθιη γ]άἀθγοηέ, 
ᾷδ3 054 γυἱπογα δρίθ ΔΠΗ{ρΑ, ἀεάισεης { ἆοπιπα Ιοβρ]ια]θηη, 
μΕδήδᾳ19 ἱποοΙΗπιοπη {1 θ4ΟΓΑΠΑ πη]ίταφ οἰτίιαίθηη, 

500 Ὀδι Βειρ]έογ ΠΙΔΩΘΑΠΙ, θἱ ΙΠΠρΓοῦος {μΓθβ 4Γ0θ48, 
Αο νἰληι δοθΙθβία!η, θἳ γυπεγα, θἳ γἰδίογος 
Ογιάρθίέπα απίπιᾶΠ Ιαῦθηίθς, ἆπη 4ᾳ ρἱοίρίο ᾳ]οσίαπίαρ. 

Ριάϊοἱ ἆποθ λοπἱηος : ΠΙΑΡΠΑ δρ[γληίοπι Βλαρίρδφυπ, 
Ουαςί οππίυπ θᾳ56ἱ αρυάἀ Ώδυπι Ργσιαπεἱβαίπιας, οἱ ΡιυΙσθηυσι 
595 ΟΕ Ιαογα ΠΟῦ β3ΠΏςί4 Ἱπίις οογάθ οοπίγ]έωπι, 
ἕη (επηρ]ατη 4θοθπ1θθθ; Δΐᾳυο Ἰ]ο ααἰάεπ οἱηρυ]α επυπιολαί, 
]ερίς ]ε]ιπία οἱ ἀθοίπ]αθ, μ6 αἀφαυθδαί 
γ]πὶ πα αἱς, εἳ γογυῖς ρυβ]]εαπύπη δρεγιεῦαί. 
Πὶο γυγςυ8 Ἱ4οίγπιαφ {υμάςης οἱ ροοξυφ πιαηίρης Ρογουεης, 
400 Νου αἀνεγδύπῃ πιδρηί Ρεἱ εσι Ἰδίά οΦ]μπι 
ΑερἱοἰοΏΒ, ϱοἆ βογνἰ]θ οοµἱος ἀείρεης ἵη ρατίπεπίσι, 
Ρεουυἱ βίαης9 ργεσθυαίυς : ε Ργορϊϊας ος, 
Ρτορἱ!ίατο [απιυίο το, ἱποίδπιδης, Ππια[ῖς οΡΡΓΘΡΒο ; 
Νο ἰ6χ, πο πιο ἀοεοῖπια, που ΡΓο|αγο [αοἰα βαΐνυπι [αοἱθηέ, 
405 Νεο ]φίθ Γαρίηθ 484ΡοΓΡ6Ης πο, Τηθηάαχ θρῖ. Αίαυ9 ομἱάδαι ἑοπρίυ 
Ὑργοουπάογ 

. 9οἀ ἵυα 
ἴΌαθ ποῦ δληοἳἰς ἱ4ηβ0Γ6. 

μα, ἴυα ἱῃ ΠθΘ ῥρεοίάπυη θ1ῇ]οί πιὶρογαέ]ο, 
θυαπι δοἶαπι Ρε, Ἠοσ, τηἰφογὶς ρδοραἰοσίυυφ ργαῦες. » 
δὶς Ιοουἱ ευηί, 4ο υίγμπφις Ώθις αμ άἰτὶῖ, 40 θὐΠῃ πι]βοΓαί!19.οδὶ 
410 Ουο6πι νά αΠἰοίυια, ϱαροσΌυπι αυίοπι ἀθεροσί[. 
δἰο γἰάϊδεί, θἷο 14] οαφεῖ, δις, θά οἰδα αηἱι] ΙάΥβΙ6Π. 
Ερο Ε0ἱ εωπι βοδἰθορέις ἰ] ρυὐἱίοθης; 

994 "Ως γε θέῷ. 9ἱο Φο]ο]. οἱ ϱ Βορμίϊφ υΠυ8, 46- 
εὐγα({08 Ύυαπι οὐ]. ὃς γε, φιή, εἰς. Νεαυθ : θηἱπι 
Ριατίδυς {]]6, ἱ αἰί Βἰήμς, Ργίπιας Ρἰοἰαἑὶς ραγίος 
αρυάἀ Βόυπι ἱεπεῦαξ, 4 απο το]εσίας εδὶ οὉ 8.ρεί- 
Μαη, 88 ἵιὰ ογἰρίαθ αι[οἰ]εῦαί φαί πεπιο αἆ {ρ" 
ε]υ5 υ]γίυίουι απ]πη]ᾳυο ρεββδίδηί8πι αοοθἀ γαι. 
96 Εἰς ἱερὸν ἀνάθάντες. Θίο Π189. Ἐάῑι. ἱερὸν 

εἰσαναδάντες. Π6μ. 99», ἀναδάντε. 

508 ᾽Αγδράσι γε. ΟἱἱΡ. ἀνδράσι τε. Μοχ λόχοις. 
δμ]ς. οἱ μπυς ο Πεμἰῖς λόγῳ. 

2 Ἑστηκὼς δὲ «λιτάζετο. 9ἱὸ οοἀἱοεο απῤηι] 
ποπηυ]. Εάῑι. ἑστηὼς δ᾽ ἐλιτάζετο. --- Εοτίθ Ππὶ6- 
ας, ουσι δογνείας ααρηθηίΙη, (Ολλυ.) 

404 Και. Ἱία Πορ. 993. Εάῑι. οὐκ. 
1 Οπάζων. Βοἱο]. θαῤῥεῖν παρεσκεύασας, [- 

ἀμείαπι μὲ ργα θε]. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΡΒΡΙΟ. 

Ώυιη Ἱδρίε, ἱπ ἵθγζαπι οροἰἀ]ί, αά ἐγαχογαί οτι). Β ὀαοίαὺαί, Ρτἱθοῖδαιθ νυἱτὶς ἆθ Ιαμάς πιονθαί 
Αἱ ΠύΠΟ, ΦΙΠΙΠΙΘ Ῥαγθης, Δηἱιης Πηἰφεγθγθ Ρ/θςλη/ήΦ. 
Ετὶρο ιηυ Μἱβ πιογι], 4ἄθπι πιοῖθ ἀοίογυϊα 
Ορρτδθδιπι μἱωιία ργαγίυΠ 98065 ογάο γο]ἷαυἱὲ. 
γπ]πογα εί Πέρα [οίἰπυφ, 44 Ποβρίία ἀμοθηφ 
Τοείὰ 5 64οΓαΡϱ) γυάδατη ἴθιαθ ἀμδρίοῬ εὔγδυς δἆ ο 

τους Ἱπουἰαπϊς, πλαηΘαΊησιο ἱδί θχις ἵη ετυπ.. 
δηὑπιογεαθηυθ Ππια]ος [ήρες, οαΙἱπιᾳθ πιοἰθδίυπη, 

ο Τυἱπεταφιις, οἱ ἠοίος Ἰοιηἱηθς, Θκιο ογάΐΠθ 680ΓΟ 
Ει τουὶ δρθοῖο ογμἀθἰἰα οοτα βεγεπίοφ. 
Αδοθηάοςθ ἆυοφ δλογαῖα γοἱμπίπα ᾳυοπάδαι 

η (επρίυπῃ παγέαηί ᾖοπιῖηθς : αµογυπῃ αἰίου ἱπαπὶ 
Τιιρεῦαί [αδί., πα υθΠ) 190 οἰατίος θ65οξ 
Νεπιο Ώεο, Ώθπιο πηθ!ἰογ ηθὺ θαΠοίος µδαυδΗη ; 
Ηἰο ρ]ιαρίπαομ8 ογαξ : Ἱμογα αδὶ οὗ Ἱπίαυια ἀοἱογθ 
Φα μοία οοΓάΑ ο αἴίεγ ἱαοίασυο ]ασεῦαί. 
Πο ααἱάειη ἱπ]αίυς τηδεἰέογωπῃ ος οτά(πο 6Η ΠΙΠΙΔΠΙ 
δαυάσσεπε, ἱομίο ἀθείιπας, Ἰο]ωπία οτθῦγα 

(ἀΔΓίΔΠΙΟΠ, ἰυπιίάο «ΔΙ08ῃ6 66ΡΙΠΟΗΘ ἰθίοΙθῃ. 
Ηὶο οµἱεπη Ι86γγΙΏΦΗΡ [ογίοὺαί ρεσίοτα Ρρα]πιῖς. 
Νου γθγο {1 οοοίαπι, δοἀθπῃ Ραϊτίς αἰείοπαπιΐς, 
ὠρθοίαλθαί, Ὑθγυ!η Ἰη (6ΓΓάπι ρογνἰ]]α βροηπς 
Σο υπιίηα, θί4ῃ8ᾳυ6 ρτουι] Γαηάρῦαϊ ΡοσἰοΓὸ Υγοςδπι 
ε Ῥατος ἰπ0 [αιμμ[ο, θ6υμ5 ορίίπιε, ΡᾶΓ06 γορφη!ἰ. 
ΑΦΡἰΟ6 πῃθ [46ἱ116, ΠΟΣΧΑΡΗΠΩ πιοἰθ ϱΓαναίυπι. 
Νο ἰοχ, ΠΟΠ ἀθοίπιδ, Ώηοῦ πῃο Ώθμο[αεία ἰωογί, 
Ας ἀυ]οθιη πιὶςετο ροϊοτιηί αἴογγο βά]μίθη). 
ΕἰριΔ ηθο {η ποβίτυσι οδΡρυί Ὠίο οοητἰοία ἑωγκίέ. 
Ομἵη δέίαπι ἱπιρυσὶς ρεάίνας οοβίἱηρθΓγθ ἰοπιρίυπη 
Ἠοο νεγοος. Φε πιο {ρ8θ, Ῥαΐος ειμόσίταςο, 56:ν3, 
Ίπᾳµθ ἠοπιίηδπι θἱ1ἱ]6ί (υὰ ϱγαίία Φ4ΠΟἱ3 ΡΓΟΙΣΠυΗ, 
Οιι6 ϐΡ6δ πα Ιηπ[ί9 4 ἰ9 ἀοιαία το[ιροῖ. » 
Τα[ία ὀἰοθηίος αυ] Όρους, 4ο πιἰδοια( τι; 
Ουεπι ν]ἀοί αΠἰοίαιὴ Ἰαοίυ, βρεγηίίαυο δρεγῦυτΏ. 
Ἠου, Ραΐθς, ΔνρίοἰεΏς οοΠ/θβίίΠῃ ἰαἱο ἐυἱἱδίι 
Φιάἰοίυπι : ἐησαιιο ποὶὶ [οί δι ἠἀμοίά 1ιοία. 



16: 
Ὡς δὲ βαρυστενάχω, ποιὴν δ᾽ ἐπιέλπομ) ἀρωγήν. 
Λίσσομαι, εἴ ποτε δᾗ σε πατὴρ, καὶ πότνια µήτηρ 
415 Δάχρυσι, χαὶ στοναχῇσι, χαὶ εὐχωλῇσιν ἔτισαν, 
“Ἡ τινά τοι χτεάνων τυτθὴν ἀπὸ μοῖραν ἕνειμαν, 
ὮἩ θυσίαις χαθαρῇσι χαὶ εὐαγέεσσι γέρηραν 
(Οὺ γὰρ ἐγώ ποτε σεῖο ἐπάξιον οὐδὲ ἔρεξα), 
Τῶν μνῆσαι, χαὶ ἅλαλχε' χακὰς δ ἀπόπεμπε µε- 

[ρίμνας ' 
490 Μηδέ µε συμπνίξειαν ὲοῖς πτόρθοισιν ἄχανθαι, 
Μη2 ἄρ' ἐπειγόμενον θείην ὁδὸν ἂψ ἐρύσειαν, 
"λλχαρ ἐμὸν, πἔμποις δέ μ’ ἀπήμονα. Σὸς γὰρ ἔγωχε 

Λάτρις, σὺν δὲ λάχος. Σὺ δέ µοι θεὺὸς οἷος ἄνωθεν. 

Σολ δὲ μ᾿ ἀπὸ σπλάγχνων µήτηρ ἀνέθηχε φέρουσα, 

43” Ἠμτετι τῷ, ὅτε χοῦρον ἐοῖς ἐπὶ γούνασι θεῖναι 

Παϊδα ποθεῦσ᾽ ἱερῆς "Αννης ἐμιμήσατο φωνήν ' 

5ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΗΛΤΑ ΡΕ 8ΗΙΡΕΟ. 1601 

Α « Κοῦρον ἐγὼ μὲν ἴδοιμι, αὑ δ' ἔρχεος ἑντὸς ἑέργοις, 
Χριστὲ ἄναξ, ὠδίνος ἐμῆς ἐριθηλέα χαρπόὀν. ν 
Εἶπε ; θεὸς δ' ἑπένευσας, ὁ δ' ἔσπετο θεῖος ὄνειρος 

460 Οὕὔνομα μητρὶ φέρων , μετέπειτα δὲ κχοῦρον 
[ἔδωχας. 

Ἡ δὲ µε σοῖς ἱεροῖσι νέον ἀνέθηχε Σαμουὴλ, 
ΕΙ ποτ) ἕην. Νῦν δ' αὗτ᾽ ἑναρίθμιός εἰμι βεδήλοις 
Ἠλεὶ σοῦ θεράποντος ἀγαχλέος υἱέσι µάργοις, 

Οἳ θυσίαις χαθαρῇσιν Σπέχραον ἄφρονι θυμῷ, 

{οὺ Χεροὶν ἑφαπτόμενοι θείων λίχνῃσι λεθήτων 
Τοῦνεχα χαὶ χαλεπῆς χύρσαν βιότοιο τελευτῆς. 
ΑἉλλ' ἠΥ) ἑλπωρῇσιν ἀμείνοσι μοῖραν ἕνειμε 
Σοὶ τεχέων, Β[θλοισι δ ἐμὰς χέρας Ίγνισε θείαις͵, 

Καὶ μ' ἀγαπαζομένη, τοίῳ προσεφώνεε μύθῳ , | 
410 ε« "Ἡδη τις φίλον υἷα θεόσδοτον ἤγαγε βωμῷ, 

Αο, 4πδπι ρτανίϊιογ Ἰησοιηίφοο, ΡΑΣ 6Ρ6το ααταπι. 
Ῥνοςος, δἱ 4υ8η49 ἴ6 ραἱθς, θἱ νθηθΓγδη(4 Ριδίοῦ, 
415 Ι,αοιγηὶς, εἰ ρεπηεῖρυς, εί μεοείέις οοἱωθευῃ!, 
Αυί ραγνα Ροπυζμ. ραγέοιη ορέαίθγυπε, 
Λαί νἰοιπιῖς ρυγίς 6ἱ απο] πυηθεκὶ ϱυηί 
(Νοπάμπι θρίιη (ἱάᾳμαπι οµἱ, αυθά (ο ἀίρηυπη οἱ), 
Ἡογυπῃ γδυυγάἁγο, οἱ αχ Ηαπι (6Ρ πια] αμίεπι ρθἱο οο]οἰιπόίπος : 
430 Νεο ΠΠθ υη4 ουπι ους φαγου]ὶς δυΠοοσηί ερἰµ5, 
Νες Ργορθγδηίθ!η η νἷα ἁἰνίρα ἱπὴυθσαί, 
ος 116, τοις πλουσι, Πιτ ἀἰσιίίρ. Τμ οηἱπῃι 611 
Οὔἱος, (ας ἠαγουἱία8. Τι πο μί δοἷυς Όευς αὐ {]είο. 
ΤΙ] πιο 4ὐ υίογο ηιαίθ; οΠεγθμφ οοηροογανἰέ, 

Ὦ 420 Ουο ἀἱθ πιββδου]άση ῥΓοΙεπῃ ροπίΌιιφ ἱπιβοποτο 
πι... δδηοί Απηᾶώ νουςπι ἱπ(θί4 ϱ8Ε. 
ε ΕΠίυμι φυἱἆθηι 60 άῦθαπα : { γογο ἱπίτα βθρίυπ) ἑμάπι ϱοἱἶηθᾶς, 
Βεχ (Οηὶρίθ, ΡαΓίυβ πηοὶ Πορεηίδιι (παοί]η. ) 
Ειχὶι ἰ]ᾶ: ία νοτο, Βευς5, Απηιυἱδεὶ, θδουίμπιηυο ορ οοππίαπι ἀϊγίηιηι, 
450 Οιἱ0 ΠοπΙΘη πιό πιαἰγὶ [ογθῦαίυγ, 46 ἀθίπάρ βΙίυιη ἀοάϊδε. 
Πα αυἱοίη 65 πι δαοἑἰδ πονυΠῃ οοηςθοτατὶἰ Θαπιιθίθιη, 
δἱ (παπάο Βαπηπε] ζαἱ. Νυπο αμίετῃ ργο[αηἱδ 4ΏΠΗΙΘΓος 
Ποί! ἠΠΙκίγίο [οπιι! εωὶ ρτοίθενἰς 1119, 
Ουἱ ἱπαὶρίεῃίθ απἰπιο ρυτας γἱοξίπιας οοπἑατη]παγυηε, 
4δυύ Ανἰάὰ6δ ΠΠΔΗΙΙ9 φαοσίς Ιουοιίυυς ἱπ]ἱο]θηίος ; 
Οιαρτορίος [αηθδρίπι τἰιω βηοΠ οχροςΓιὶ ουηί. 
ΑΙ Πα πιθ]]οσί ϐρο Γυἱια ραγίθπα Ευἱ ου 
Εἰήογυση, δαοσἱς Ιοεῖςδ Πιθας οοηβθεΓανἰί Παηυς 
Μοφυθ Δηιηίες οοπρἰδοί6ης 1α[ἱ αἰἰοουίὰ οδί 8ογΏ]οης : 
410 «ὖαπι οἵασα θυπι αφ αἷς ἀἰνληίέας ἀαίαπι, οµπ) οριίπας, 

431 ἘΕρύσειαν. ἵια απιϊφυὶ οοάἱοοδ, Περ. ὅ9. 
ἱρ., Οοἱς]. Βάῑι. ἐρύχοιεν. 

439 Ἐπέγνευσας. πρ οἱ ἀπο Πέρα. ἐπένευσεν, 
(1η εὐἰιῖδ εουδεμῖυηἰ (οἱδί. οἱ Μι. οἱ ῥο]ιο]. 

455 θεράποντος. Ἡομ. 993 θεραπευτοῦ. 
454 Ἐπέχραον. ιά, Οοἱδί. ἐπέθδαινον. δο]ιοὶ. ἕπ- 

επήδων, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΦΙ1Π1 Π1ἱ965, Ίου [8ἱ60ΟΥ, 8ΗΠι Ρθνδίπιυς Ι]ο (6]οηθς ; 
θοιιδὶμ]]θθ οἆο ϱεππ]έυ», βἰπε]οπιαο πιούθἰθη1 
[ἱχορθδείο, ΠΙΙΙΘΗΦΙΙ6 έάωπι, Ῥαΐογ ορίιηθ, διιρρἰεχ 
ΟΝνιοιου, αἱ 6 απομάδηι ΠΙβίογᾳΙ6 Ρ8ίεγημθ 
ιρρΙἰοἶθιις νοιίς δαποίε οο]μεΓθ ρἱίβᾳιιθ 
Εἰειιριβ, αυἱ (µαάα ἀομαγυπί ρα8ξίθ Ώοποτυπη, 
Αι οἰῖαπῃ ΡρΓ8 οἱ δαποία ΕΗὈὶ πιοπίο Πίαγυπί 
(Νάπα μαι εἰθμίπ] απἱάαμαπηις ἀἱρηυπη (οοἱπιις]ροί), 
ὼ]Φ ΠΙ6ΠΠΟΡ, ἃς {65 0Ρ6ΙΗ, «ΗΓ4864116 αγθτίο ποςδιήθΒ, 
Νυο πιθὰ πιογί][εγ οοπεἰγίπροηπί βἱίυΓα 86Πί68. 
Αιὶ 1ἱ6γ 4 δµρεΓπῃ ἱεπάθμίθεη {ογίο πιογεβίυς; 
θυἱη ροίὅ8, πεα εθτία, Ώους, ἐιίοὶα Φαἱµκαυο, 
Γή 501) πιθ παἰέο, Ργθύος : δἰᾳι]άσπι {ρδο 0118 810, 
Το ουΙ0, ἰε νΘΙοΓος, πηλὶ ἴυ, Ώους, υπιις αὐ ἱρθῖθ 
ἡληΐδιις γἱίο. Ναπι πιο εἰυἱ νονἰί 40 αἱνο 
(ιΑΓὰ Ρ8ΥΕΠΦ, ης ΟΙ 8εζθηδα ουρἰἀἰμθ ργοΙΐδ, 
Ανα {ηιί8ης ἰαΐες απιϊφίι ΡροςίοΓο γυος8 : 
ε Όα απί ἔα, φ1..6ο, Βοιν]βαίορ μασίπως, παίάπη : 

Ῥκτποι. οι. ΧΧΧΤΙ 

Ρ Αιάῑδις ἵπαιπο (υῖφ οπππθς Εἱ)ὶ βθγνὶθί 8ΗΠΟΒ. ) 
Πἰχογαί, δἱ ρυθοίραφ ἤεχις ἀς πυείθ Ραγεηεί 
Βεβὶρυἀ8 ποπιεΏ ρυθΕὶ : ργοὶθθᾳτο βεουίᾶ 68/. 
Αι γογο Πία (μἱς μιὸ Ρτοξίαυς, μὲ βαπηυε]θπη, 
Αν εεπιρ]ἱθ, απιαθίστα οἱ έΠ1ο Όρφμαπη 
Μοπτίυις οχρεὀβθὶ : η Ηπηος ῥάράτο αοτίο 
Ουμ/ογτ] Ηεἰ]άῑς νἱάθοε ο ρέπῖς 
Οἱ εἠπιίμπη [ας Ἰηβ]ί ͵ - 
Ει οἰο[ἱάο οδ]αίαφ. ἔσπηυγ 
[ἱνίποβᾳυθ 4 πιασ] 
Αιθὶ, ἱασῖ]θσα εἰφαρθίά 
Αἱ πιθα 6Ρ6!η Κοπή 
Οι {9 µαίοτυ ὁνν 
ΝΑΠΙΠύ6 ΠΠ Πο 
[μδιγαυα!, οαοὐρα! 
Ταἱἱὰ γδεὺα ἀάδοί ” 
Εκδι]έ, ἱ | 
(866 μιίγα [) 46 



Ἐπεύδοντ ἐς θυσίην ἱερῆῖον, ἐσθλὸν ἄριστος, 

Σάῤῥας ὀψιτόχοιο Ὑόνον, ῥίζαν τε γενέθλης , 
Ἶν ἑλπὶς ἐχάρασσεν, ὑποσχεσίη τε θεοῖο. 
Ἀ6ρὰμ ἣν ἱερεὺς, ἁμνὸς δέ τε κύδιμος Ἰσάχ' 
415 Λὐτὰρ ἐγὼ ζωόν σε θεῷ γέρας, ὥσπερ ὑπέστην, 
Δωροῦμαι. Σὺ δέ µοι μητρὸς τελέσειας ἑέλδωρ, 
Ἡ τέχον εὐξαμένη σε, καὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστον. 

Τοῦτον ἐγώ αοι πλοῦτον, ἐμὸν τέχος, ἐσθλὸν ὁπάζω 

Ἐνθάδε χαὶ μετέπειτα. Τὰ ὕστατα πολλὸν ἀρείω. 

150 Μητρὸς μὲν πόθος οὗτος. Ἐγὼ δ’ ὑπόειξα πό- 
[θοισι 

Παῖς ἔτ ἑὼν, ἁπαλὴ δὲ νέην ὑπεδέξατο μορφὴ» 

Εὐσεδίης ψυχή’ αφρηγὶς δ' ἐφυλάσσατο Χριστοῦ 

6 ΟΠΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΙ, οληνινύμ ΙΙΡΕΕ Π. ΗΙΡΤΟΠΙΟΛ. 

Α Νεύμασιν, ὃς ῥ' ἀναφανδὸν ὀμίλεεν ᾧ θεράποντι, 

“068 

Σωφροσύνῃ δὲ μ’ ἔδησε φίλη, χαὶ σάρχα πέδησε, 

400 Καὶ θερμὸν σοφίης θείης ἑπέπνευσεν ἔρωτα, 
Καὶ μοναχοῦ βιότοιο, βίου μέλλοντος ἀπαρχὴν, 
Πλευρᾶς οὐ χατέοντος ἑὸν δέµας ἀμφαγαπώσης, 

ἝῬήμασί θ᾽ αἱμυλίοισι πιχρὴν ἐπὶ γεῦσιν ἀγούσης, 
᾽Αλλὰ θεῷ πέµποντος ἁγνὸν πόθον, οὐδὲ γυναιχὶ 
400 Καὶ Χριστῷ τέµνοντος ὅλον θεοῦ ἐχγεγαῶτα. 
Ὃς µε διὰ στεινῆς τε χαὶ ἀργαλέης ἐπὶ λεπτὴν 
Τείνων ἀτραπιτοῖο πύλην σὺν ἀρείονι πομπῇ, 
Οὔτι βατὴν πολλοῖσι, θεῷ θεὸν Ἠγ ἀπὸ γαίτς 
ΤἘυχεὸν οὗ γεγαῶτι, χαὶ ἄφθιτον ἐκ θανάτοιο. 

[05 Εἰχόνι σὺν µεγάλοιο θεοῦ, χαὶ σῶμ' ἑπαρυγὸν 

Ῥνορθγαβίθίι, τἱ β8Ο0ΓΑ Υ]οῖπιη Πογεί, δἆ ΑΓΑΙΩ αάυσ]ε, 
Φαγοο ἰαγἱραΓ ργοῖςηι, ΓὰάἱοθίΠ16 ροηπεσίθ, 
υ4Π βρο8 φου]ροῖι, οἳ Ὀοἱ ργορι]βείυ. 

8 . μμ νὶοιΐπια ἱπο]γίυς Ίβαφο : Μαςογ108 ου 
445 Νυπο {9 ϱρο τίνµη πας, υἱ ργυροἱαὶ 
ΟΠιυτο. Τα νοτο ιαίπ]ς 6Ρ6 αἀἱπιρίε, 
Φις ιο ρτοεῖριις ροροτίι 6, εί ορῖπιας οἷα, Ρτοςο;. 

ἱ ας ὑυ0ἱ ἀἰγ]ί]ας, 
Νωπο οἳ ἱη 

πο, ΡΙΦΡΟΙΔΓ98 ἰΓδ0 
ρίογυπ. Οἱ αιίθι Ροδίτεπη, Ίοηφο πιοΊογα. » 

ή 400 Μ.ιγιδ πιθς» ἰα]ο ἀεδίάθτίωπη Γμἱι. Ἑρυ θυἱοπα ἐς ἀοείάσι]ο οἱ Ηαπιρογανὶ 
Αάλις Ρί65, 46 ἰοηοΓᾶ ΠΟΥΑΠΙ διςοθρίί [ογπιᾶπη . 
Ρἱοἰωἱ9 ααἶτπα : βΊβΗ]υπ αυίοπ ροβργναὐσίυς Οµ]ρίὶ 
Νυίνυς, αἱ πιαηἰ[ρδίο ου βθγτὸ βιο Ιουδα, 
Ας πιο οα5Εἰο({ απο αἱραν]ί εί ϱΓηθηΙ (ΓθπαἛνί!, 
406 Εἱαργαπίεπαυο ἱπαρίγανίέ ϱαρίθηήσο ἀἰτίωςρ ΑΠΊΟΓΟΠΗ, 
Ει τί οἱ, 4 τἱίς [υέυτο ρ;φ]υόίυωι εδι, 
Νου οοεία ἰηάΐρεί οοτΡρι6 βΗµπι αἀδππαῃίς, 
Βιαπάίδαυο νεγρῖφ αἆ 4εδτΏυπα ρΗρίυπῃ ρεγάυοεηῖο, 
θ() Όοο οπιἰι({ οαδίυ!η ἀθφίάθγιυπα, πο(υ6 ὕχογε) ἱπίου 
460 Ει ΟΗτίρέιιπι ἀἰνίαῑί 6µπι αἱ ἰοίας ος Ρ90 σεηίιι9 ορί. 
ϱ5ᾳ 657 Παο πιο νἰία ρες δηβυσίοπι οί [Πίου νίαιη 

γαὴι 98 ιηθ/ἱοςο ἀμοία ἔδηβυσδΠ α : 
Νοη πιω ροτνίαςι, Ὀθο ἆομπῃ αἀδμοῖί α έθεγα 
Εασίιπῃ ΠύΠ [ὰοἱο, οἱ 6χ πιογίο {πιπιοςΙδΙΘΙΑ. 
405 Ουἵμ εἰἶαπι βοείαπι ουΓρµ6, θπημἱ ασ πιβρηἱ Ὠοί ἐπιαρίπο 

: κά Σπεύδοντ' ἐς θυσίην. Τιορ. 993, σπεόοντα 
υνσίιαν. 

454 Σορηγές. ἵνα Οοἱε]. αἰῖφιο τείογες ρ]ετῖᾳιθ 
οοἱςθβ. ΕΚΕ. σφραγίς. δομο[ἰαδίεθ οὐ 1060 ποη Ιη- 
ιαἱρίι αρισηιιη, 6 ἱπιριθβδαπ πιοπίίᾳιο ἵπ- 
βοµ!ριαι ατορογίὶ ρἰεξαἶς (ογΠσΙη. Την ἐνσημανθεῖ- 
σαν ἐφύλαξε σφραγῖδα Χριστοῦ νεύμασι. Μίτιηι η 
Αμ οἱο Ιηδί{υ{ο δὲ 4 (αρ Ρατοπήδις ἰαηάΐν 
αρίίσπια ἀἰαίμπῃ. 
ὁυ0 Καὶ ῥασκο βιότοιο. Ἠίία πιοπαείἰες, (6Λτί- 

εἰίαπιε σοἱορὶ ῥρΛἰοεορλίασ. Νθο φαίἱς Οι λμς, νίίς 
(15 οομ)εοἰἶ εερετε ἀπεϊ(αγ. Νοη οπίπι Ἠ9ο (υία οβί 
γα εΙοηαβί]σα, ΙΙ 81ος Ὀτυμογίης ἱῃ αΠΙπιο 
η μίέ, ἠππηι Ἰαυαἳ [γδφιοηίθυ, οἱ 4µ81η Ρτοίθθ- 
ας, ται εκ ὁο ἰουο, ἴυιη ος αἱ] ρίωρίους 
ευμρίαί. 

400 Καὶ Χριστῷ τάμνοντος. Ἰ4.δδί, η1ς απίπιηπι 
Ἱοπη]ηίς ἁἰνία(ι ἱία υἱ ραγιω Ομεἱδίο, ρα ατονὶ 
βογν]αϊ. Αἱἰιὐϊί αἆ Αρορι. τοσα, ἱ ος. νι, ὁὁ : 
(Οἱ αμίεηι ΕΠΙ 440Τε δεῖ, φο( ος ενί κ εί 
ΠπΝμάϊ, ϱμοπιοάο Ρίαεθαἰ νκοτγὶ, εἰ αἰνίκς εεί. 

Τείνων. Ἱυῖ, Οοἱο]. ἕλχων. Φο]ιο]. διαθιθά- 
ζων. Νου πιαἰο ἱθβογθία; τείνοντ. Μοχ σὺν ἀρείονι 
πομπῇ, χρείττονι ὁδηγίᾳ. Ὑϊάδίας Ογορυτίυς τοαρἰ- 
οὐγ6 ἑι] Ρεγίου]πη ρα 10 απίο πιοπΟΓαἑύῃὶ, φ11Οἱ{ {μι 
οοπ]αρίο οχ πιυ[ῖενίθ Ὀ]αη 16 παθεἰίς, Ηἶιο {ιι- 
Μοτγεφ αβρροβίί ἀμοίογες πογιπ οοιιθὶῖς ἱῃ «σουϊο 

πος η '. δρ. ΠΠ. Πορ. 991 ή Υ. δρ. Ππ. Πο. γαχε. 
464 τς ία Περ. 991, Οοἱδ]., µἱΡ. οἱ αἱ 

εοάἰουφ. Μάϊο οί. γεγαῶτα. 

ΟΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οεοπίοπι αἆ οθάδΠ., Ρ4ΟΓΟΤΩ Ἰαυάαδίία, οΏαταν Ρ Βαγίῆος, αἰἱοφαίο (Απυ]ωπο ἁἱρπαηιίο αρογίο : 
Έαγίρατα φοΏοἱοπι αγγ, βομετίδᾳμο ροιθαιβ 
Ππήἰόσπι, φὐ 41! 8Ώ68 θομἱρθίί, ΡΓοιμίδθαφιιο πιαρηὶ 
Νιπο]ηίδ. Αὐγααπις Ρυστο ϱΓᾶνο πυπα9 οὐῖοαὲ 
Φαοπὶβαὶ, ρεοιιάΐδφιιο νἰορπι ρυβίαῦαί Ἰραοῦυβ. 
Αρίὶ 6ο 16 τίνυιμ Οητ]θίο, οἰιαγθαίπιο, ΠΙΠυΒ 
ΟΠετο, μαίο, Πάοπι φ6ΓΥΔΩΘ, Ργοιηΐδφαᾳυθ εοάθης. 

"Τα Ποἱιο υἱ εὔαγ βοἶναῬ ρία τοῖα ρατοπίϊς: 
θυς ιο οοποθρὶ ριοσίρα8, αιιηςθ ορίίπαυς υἱ φἱθ, 
Μυσείθις υἱφυο είς π!! οἷι ρυγρα!ίἱύ8, ορίο. 
Που Οἱ ργοἱαγος, 6ἱ ΠΗπο οἱ Ρορίθα, ο0ἱΙ619 
Ρογηίρο; ομηί αυἱθπῃ πα] ηχοίογα [ΗἱυΓα. ) 

Ηρο ρεηί(γ]οἱσ ογαί γοιιι. Οἱ ργοίης ἱ 
064 ρ. .. 1π (6µθγὰ αυ Απινίς ροίαίο, μαἱανἱ 
.  Αηίπιυπι ρἱείαί1ς (ουσια ποϊαν]ε. 

Μΐαι) (γἱδίὶ ο Ἰγπιρίια σαυσ-αὶ 

Μοεφυθ ριάἰοἰί αά]μηχ]ί, οαγ]ᾳ16 οδίθιιδΗι 
]η]οο]ί, βορ]ίφιιο αγάθηιῖ αβ]ανἰἰ ΑΠΙΟΓΘ 
Οσζ68ιἱ8, νΙίῶᾳυ6 Ώυ]υ5, ηυ οοπ]αρίθ εχκρετθ 
Ὀυςίασ, οἰθγαί το[ογθης ΡγΦ]αάία θ.οἱἱ, 
Νεο οοθία φυδδεῖέ, ῥεορηί ασ αὐ ὑἱαπάυ]ὰ οοτριις 
],λοἱαί, οἱ Ι]θοθυσίς 4απιποδαπη ἀμοῖι αἆ 666911, 
9ου ευροτὶ ἵ6 οβδί0 οχαγἀθδοίέ Ἀπιογα, 
Νθο ἐοίη Ομγικεὶ ἀθχίτα οπιηὶροίοπἰθ οτοθίυη] 
Ραγείυν ΟΗηὶίο, Οια]αιηὶ δοεἰφαιθ )αβα]ΐς. 
Ουἱ πο Ρος »ἰγἰοάπῃ οαἱοτ Ρρἱεηυπιαυο Ιαμοτῖθ 
Ὀμοῖϊ αά απησιςίαπη φλἱοῦγυδο μαιπίίθ ροσίαπι, 
Οιια1 ποῦ πυ]{ αἀδυηί ΕΙ ΠΙΑΠΟ ληρυ!ίηο ογε : 
Αίηυ9 αἀάοο ριφοθἰδὰ ἀθμπι πιο ὀμχίί 4 ἀβίΓα, 
Ἑποίυπι που [αυέις, πἶβτασυο οχ οΓίο Ρ6ΙΦµΗΘΙη. 
(μπι βυροτα ε[Βείο, Φος ά1ϱ φµοψις ουτρες, υἱ ἀἰγυιη 



ας 

Ἔλως ας ασ οττε «ὃς α Άννα πᾶημαν. 

σα ἃ δρ πππεειχοας ὡς ἁπώα 

658 προς, ος 1. εσία. δν Ἐ ὅσα σοι 

6 ὁ πᾶς οἳ ας αἒεν ὃς σεν. ετας «ὼα, 

ος πα» ὅρωι Ἱα ναι χαν Ἐν σΊδνας επαρύωωτας. 
ἕτυς ὃ ὅτ- ὄβιτοας ἐς Ἀκοτι ὀἶδυ Όσαα, 

γα τι Ἡ 

4 ὃν ἕως ουµσωσωα δρα δὲ ορια. 

Φαν 
ἊὪἝ. ὃς οσα. Άλαν πω άθαα.. 
ο Ἑ βαρος να ο αι ΚΑ. 
Ἑν ως ωλ ος ας «πω ων. 

ο. δὲ οὓν ὁὐν. ἂν τικθὲν ὃν ανν ολη. 
ὺ. ἃὸὶ Παῤσα οδαν κ νὰ λος 

χο κως. πλάνο νο Ὀδούνκαν Ἀνοκ 
δωσοι ὀυλκωῤδον ἂν Δοκὰγδν δω. 
κ ον ο ο ολ. 

λαλρα ολ ἀλλά ολάαθοι ἠρθωνς 0) νου κ. 
λλλονὰ ον νε θοὸ πε συ ἀλλ ὃ νο 

δ.5 ος Ἰοασῖς οτίας ἱπλωοδλλὴς κα. ο ἠλλαλλλΜὰ. 
Ει πρείας τσ. ἴα εἰτίνέδα ἐνὐδὶα. τοφνὸ 
Γωσασταςὶ Ὀουίνκω τᾶλα Ολο δας νου. 
Ες ταΓσαα οτίρλωιας ἱροῖὰς ροἱδαλίδὰι ἰλνολλδ. 
Ειε ααἰδι ορωας. φαἲ τεείλα ντ Χ 
480 ὓος «ου τος ο ὑυδο ία οἱ ΝΑ, 

οὗ ο. Ἰλάνδαι Ώοἵὸ ΑΝ, 
40ο οἰϊςείως η . αι. υλλνλοςλλς. 

Κε Πδε]α οἱ ἱαρίο ολ1ὲς ροφίονὲς βεΙ. 
Τοεςιῖς εξο εκ Αἱ5, 686 ΛΑέδ8 δ4Α, ἈλΒλΑ) ΑΔ. 

4855 ους οἵδ14, φυὺ ἱόπιροτὸ οχίενκε ἵὰ Ρος0ςὸ ΘΦΔΑΗΔ. 
οφ] σος Έπι ΝοιΌσδεδηα οοἶντη Τα λὸ οἱ Μι ληλνν ΑΔ 

κετεγ, ρεορτοἀἰουαε κ οὐοσὶ ἵν ολο τολρἰολομίδοι 
γονεεῖϊς που οττααἱυυς τοείαιὰ γαι «νομό. 
Ναης αυἴέωὶ ροδίφμδὴ ἠοίήηκα οοἱἰοβὶ, οἱ κά νο ΔΙνδΑΙ Δῤθιοι 
490 Ὑο]υεὶ ρεάίνυς γίηο Ελυὐλη ιν ου]ίφμὸ ᾳεδδίος μιίευν, 
Νεφαο ἀερείωῖι (ο μοςἱ ραρβᾶς βαἰἰν, 
ΟΙαί οἱ ἁροτίο ριοηίος Ὀουὶο «οβἱἑλἰου]ς ἡμίδίδὰ ἁιυήρίολκι 
Ιπιετάσα λυΐδω Ώου πηθαίουα Ἰλίουο. νέες Αἰἰδὰ 

Μοκ ΟΚ. δὲ αἰἰἰν από τε Άγ δππέθι θν ἠνλἠνλιιὶ αλ]. 
Δδύ ο. Βο]ιο]. μνν 
40 Νὺθυν. Ἠλὲι Αὲ Αανηὶ, ΜΑΡΙΤΝΑΝΗ ΑΜΑ ΗΜΙΗΙ, 
δυἱ λεμε, μι ΡΕ ΑΗ. ΙΑ μεταφαρέφει, 
40 Ν.Ιὁτων', (1) μ. οἱ Ιόμ. ΜΙνΝ πάμπινωι 

466 Αἴθωγα. Ἱηξ. λαμπρὸν, πεπνρωµένον. 
401 "Αντιτα. Ἱηἱ. ἀντίποινα, τιμωρίας ἄξια. θε]νοὶ. 

Οἱ ονύμεσθα, Ἰνι. αἱ ἐχενὴθ µεσύα. τη]. οἳ ἐγενηθημεν. 
473 Κοὐδὲν ἐν. Ὀουγαὶ ἱη οί ἑνο 
4:ἱ Ἐς ὕστατον. δὶο ἀ4μο Ἠ9ξµ. ΚάῑΙ, ὕστερον. 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΛΑΙΟ. 

ως ννο [ογευπῃ νἱφ Ἰηά[ία, (οί {π αἱέπῃ). ΡΟΗ ΙΙΙν ἵν νου θλὲ, ΕΑΜ ΙΕ λΗίΑ ΜΑΗ, 
"να τοῖφοτ ! θα «αι Ροφος, ϱΓΑΥΙίοΤήυΦ ΆΝυὺυ ολρὲ Αι Αθ ημο ΠΙΗΑΙΗΙΝ ἑαία ΓΗ η/ηημι 

πή ΒΑ ρου ἱΓΜΙΑ Πιν ϱήΜι]κέν α μή ήν 
Μεπο πιο οππηἰπίρις Ίσα οσἱ | ου βἰστία ἱπαη] οὐ γύρος Γη Κἰ η ΜΙΘΗΗΦΙΗ  ΡΑΗΓΗΙΠΙΝ ΜΗΝΑ 
Ρεγίασυπ πηοτὶαἰο βθῃυ {αφέυφιιθ ρτοίσγτο | Ἠ]ἱοιξ ἵ κη(μηο, 9 βυ/Άκ Μία ΥΙµ) 
Οι1αΠῃ νογο Ἰεν]ὺυς εοπ/[ογτὶ ΡόδευΠης απίς,  ΛιμικίΗ Ες, ΠΝΗΙΙΑ ΑΑ)ίν ΠΙΗΝ ΙΗΩΗΙΑ ΝΕΝΠΙ, 
Ο 41η δµπ]μς Εείρο οἱιμέ]οθὶ ΗΗΠΙἠ ΝΟ ἡίωφ Ιηφίδρ Λύ ο) ΠΙΑ ϱΝΜΗΜΠΗΑΙΙΛΗΝ ἡ] νήμοφλα δώ: ημίν, 
γοἱν]τπυγ η (θεα ΥΑΠΟ δρἱοΠάἀοΓθ ΕΗΠΗΘΗί66, . η ΗΟΑΜΥΙΗΗ ΑΛΗΜΗ ὃν ΗΛΙ η ένα ΓΒΥΜΙΗΥΙ 
Νεο γε υἱ]α πιαηδί οἱαὐ)]1ς ππογια ιο µφη!ς/ μι ἡΗ) ἠμομηήι μήν η "ντα ἠηναήη, 
ΝοΠ γ/γίμς, πυῃ ἱιηργοῦήαφ ; οαῄ/οφυο Ργορ]µαυ! (ή [αψ]ν η ΜΟΙ ναί ΡΗΤΗ ΦΗΗΝΗΝ 
Ἱμίεγ ο οχδἰσέμηί, τί πες φυ) οήμήηο ΠΙΟΠΙΦΙΡ Ε) η Γρ ΟΛΗ Ηθη, 8 ΒΙΗΓ ΗΝ Μην 
Ῥο]]μΐε, Ίος οθγίο πο], (ήθη οκ/ές Ίρενῃ Εκυοβίὴν μεν, ΠΠΙΝΠΥ ο” 
Εχδροσίεῖ, πος αἱ φιαόίωπῃ αππρίεκαμίώς Ἠομεθή, (αγία η ΓΚ! βΚηνη αμα ο 
γἱγίαίρπι ἄχαιπ (ομδαῃί οδγίδΙπη ο (υμ/, α Νμιιώ ΕΙΝ δινει ΑΜ ή, | ρω 5 
Ὀίφυς πνείας γέσπι ροίήε, εἰς [νου ἱπίή ης Αά ΗΡΙ ΑΟΦΑΦΒ, ΜΥ ή, ψ μὴν . 

ψοι ΑΟ ΜΑΝΑ ο ΜΙύΜ νίή μ” ο 
/ 

( 

ίγίωέεςι οχαρἰιαι. Ὑο]ωί παπι Οµηήνιον μιγούιθ ο. 
ἑμκωγναεί οβίπες: οἱ ϱ0η μύλο γοῖην γε ερννών (γή ρήωμι 

μας . ΟΙ. ρ) ΗΗΗ ἐρείας ααρίείεης, ουσ” (0 [ωκήμα (ο]ίον. 



1ο0ἳ 
Ἓλκομαι ἐς κόσμοιο κακὴν χύσιν, οὐκ ὀλέγην δὲ 

Ι9ῦ Μοῖραν ἐμῆς ψυχῆς λωβήσατο κόσμος ἀπείρων. 
Λὐτὰρ ἔγὼν, εἰ χαΐ µε χάκη ἐκάλυψε µέλαινα, 
Γ αἱ Ἀναφερὸν προπάροιθΏεν ἓν χέεν ἐχθρὺς ἐμεῖα, 
Σηπίη ὡς ἐμόωσα χαθ) ὕδατος, ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
Τόσσον ἔτ' εἰσορόω καὶ δέρκομαι, ὅσσον ἄριστα - 
πμ Ἴδμεναι, ὅστις ἑὼν, καὶ οἵ ποθέων ἀνοροῦσαι, 
ο κεῖμαι δύστηνος, ὅσον τ’ ἐπὶ γαῖαν ὄλισθον 

Ἡ καὶ γῆς ὑπένερθεν ἐς εὐὑρνυόεντα βέρεθρα. 
Οὔτε παραιφασίησιν Ἰαίΐνομαι, οὔτε λόγοισι 

Κλέπτοµαι, οἳ παθέεσσιν ἀρηγόνες, οὔτε µέτροιτιν 
ῦὐ0 Αλλοτρίης κακίης ἐπιτέρπομαι, ὥς τις ἄριστος. 
Τίς γὰρ τεμνοµένοισι χάρις µογέουσι σιδρῳ 

:"λλλων τεµνοµένων ὁράαν χαλεπώτερον ἄλγης; 
ἛἩ τί χαχοῖσιν ὄνειαρ ἀτασθαλίῃησι χερείων; 

5. πΕουΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟΛΒΜΙΝὺΝ ΗΙΒΕΑ Π. ΗΙΘΤΟΝΙΟΔ. 
Ά Ἐσθλοῦ μὲν γάρ κέντις ἀρείονος ἐσθλὺς ἐπαύροι” 

1. 

ϱι0 Ὡς δὲ κακός. Καὶγάρτις ὁρῶν τυφλοῖσιν ὄνειαρ. 

Τἐρπεσθαι δὲ κακοῖσι, τελειοτέρης κακύτητος. 
Εἰ δὲ τις ὄντα κάκιστον ὀτεται ἔμμεν ἄριστον, 

"ΑΌος ἐμοὶ, καὶ πρυπτὸς ἑνὶ στήθεσσιν ὀδυρμός. 

Κρεῖσσον ἄριστον ἑόντα δυκεῖν καχὸὺν, Ἠξ κάκιστον 
ὕἱῦ Κὔδος Εἔχοντ' ἀγαθοῖα, τάφον ψεύστην μµερό- 

[πεσσιν 

Ἔμμεναι, ὃς µνδύωσι νεκρηῖς ἔντοσθεν ὑδωδὼς, 

"Ἔκτοῦεν ἀστράπτει πονίῃ καὶ χρώµασι τερπνοῖς, 
Ὅμμα μέγα τροµέωμεν, ὃ καὶ γαίης ὑπένερθς 

Λεύσασει, καὶ πόντοιο µέγαν βυθὸν, ὅσπα τε κεύβει 
0390 Νοῦς µερόπων. Τέμνει δ' οὐδὲν χρόνος, ἀλλὰ 

[πάρεστί ο 

Πάντα θεῷ. Πῶς κέν τις ἐν κακὺν ἀμφικαλύπτοι, 

Τγαος ἵῃ παπά! πππ]απι οοπ[ακίοποπα, που ΡΑΤΥΑΠΙ 
400 Μος πιο ΡηγίοΠι [5 ΠΙΠΟ 15 Ππππισμδ!!ς. 
οσα θές , οἱ5ἰ πιο πίστα οοορογαῖ ποφιτία, 

Λο 1Ππ ΠΙΟ ᾷΙΤΗΠΙ νοΠΘΙΝΠΙ νοςιῖς απίσα οΠιΠ, 
Πδίας κορίο ἵπ αηπΑΠά γοππθη{!5, 5δᾶ απποῃ 
ΤΑΠΙΗΠΑ πά]ας νἱάσα οἱ ροτερίσίο παπα  ορίπις 
500 Ῥοΐαπι μα οἶπα, οἱ απο επρίεπς αφίσα, 
ἨΡἱ πιήκον Ἱποσαπα, Εί 4οππο(0 ἵπ ἴδγγαμι ἀοἱαρδις δἶπι, 
Ὑεὶ ο η Ἰπία ἠπίγα ἵοτγαπι Ὀαγαίγα, 

Νας ϱοατἰς [ονρου, πος τογ]ής 
Ῥηηειρίον ντ στα πά]ογίθας, πος πιοηραγῖς 
500 ΑΙίοπς ργορίωής ἠο]σσίογ, αιαδὶ ορήηπς φμἱσμη εἴτη, 
θα’ οηίπι ορτί5, σι [ογτο σσήμπίατ, ομ/οσίατίο, 
ΑΙἰογΙΠὰ, Ὕί Γποἱκίοπσοπι ραπ, πποἰοξίογοπι οσγησγο οσοι Ἡ 
Λι (0 αἰἰδ αλ ας οκ 5οσ]ογίνς ἀσίογίογαν Ἱ 
ΝΑΠΗ ον γίτ οκ αἰίο Ἰποιίοτα ίσοι ρεγοΙρίας, 
510 ιο οἱἵαπι οἱ Ἱπιργούς, Ναπι αῖ νἰάσηε, οἱ α κ ΚΜΙΗΤ, 
Μα] ππίοια φο]οσιαγί οδί ρεγ[δειιογίς πια]ῖο, 
θποά 5ἱ φαἱς, οµΙῃ ροςδίμιης οἷμας ορ ζΠΗ πιο 6556 ρα, 
Οπιι5 ἰά πλ ο8ὲ, οἱ οσύπ] ης ἵπ ροοίοτο ήοἱος, 
Βαἱ5 ὁ8ἱ, ΟΙ ορ πηις δἷδ, αἱ πια γήοατῖδ, απππι οἱ ΡΟΡΘΙΠΙΗ8 
υ1ὅ Εαυάδια αοης γἱγὶ οπῖς δορογα δἷς μοιπίπίας 
Μεπόακ, απο Ίπιας πιογιμῖς ργίάἰς [είεῃς, 
Εσχιγίηδεσς τεμ]άδι οπἱεο οἱ [πομδἶς ου{ογί]ηις. 

Μαρπιη οσα (γοπσπιαδ, ππἲ οἱ ορ ΙΕΓΓΑΠΗ 
Πμέμοίμγ, οἱ ΠΠΑΡΠΙΗΗ Ρο αγκδπα, αἱ φΗέμπφο αὈδοοπάῖί 
030 Μες Ποπιίπιπα, ΝΗΙ αὐίσπι ποια ἔσρις, 5ο πάδυπί 
Ῥου οπηµία, Ομοπιοάο δη φαἱς μιαίυα οοσυ οί Ἡ 

405 Ἁπείρων. Φεμο]. μέγας. ΕάΙΙ. πια]ο ἀποίρων. 
4060 Κάκη. πι. Ἠνμ. ο νο], χαχία. -- 
σ0ο Παραιφασίῃσιν. ία οκ Πο 9961, 59, οἱ 

(οἱ). Εοπό απι απο ογαί ἵπ δὐ{μἱ5 παρφασίῃσιν. 

σἱ9 Μέγα» βυβόν. Οοἱδί. μέγα βυθόν. 
59 Τέμνει δ' οὐδὲν χρόνος. Τερκς αριά Γδπι 

πλ εοσαί, πες [γι α ρπεγίίο ἀἰγίη, Λι 
εηι επῖηι οπυπία απ ργαοπίία. Βλ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ππίογήαπη ἵπ ΠΠ μπα ἄθνετο ροπάόγο νουρ]ί 
ο απίιμα: ϱγανΙίογ Ἰα δθς ανα πιαχ πας  Ὢ 

ή. σοι Ἱππργοβίίας πι ος 
Λἴφιις η πιο πίρταπι ν 
δορία ὀπγι]σας νοιηῖ μαι 
ΗΠαοίεπης Ἱπουίπη 
(ορποβυσα, πι ' 

σπα 

πτ αι μἲ Ιβιή 

µρε Ίος 

Ππ[ο]ϊκ αΠήπαπη {ποσα 
Ληι οµαπι 5ο (ου 

Νας νους μ ΟΙ 
Ἠοτηπηπσι ζα 
Λιχία νι 
(γα που 
κου]δα πι 
ή ἵη ., 
[] 

Ὦ Οιά Ἰαναί οΏδιτίσίαπι γι] «οο]ογαίίοτ α] ιο) 
π1: Όομς οκ σ[ίογο η μοαί ἀδορρογο ΕΕΠΟΓΗΠΗ, 

Νο 8εοµς Αἴηπο πας, Βἰ(μίάενι οί οσιπ]ί 
: ο ᾗαρετίιο 

Επ 115 6:56 ροίοςί οδµΊοσΗπῃ Ἰωπηῖπο οαΡριο. 
ΑΙ μαπάσγο πι] 5οε]ης οδί ἵπππιαπο [ογππιπυο, 
οοά εἶ σπα [οἱ Υη15 (αππον οριῖπς 6.86 
ΝΟΠΗΗΙἱ6 γ]άεου, ἀοΐεο, Γοέιδηο ρεμίνεο. 
ΜΑ]ία, ΟΠ τοσο βιπάσαπα, γή ος» αβοτί, 
Οαπά νο αὐ τοις, ἠηδεί οἰαγοβοσγο [πηλα, 
Μον κο ἱρματίς ππογ( ας 6556 ορ ]όγήτα, 
Οι] Ἰοδί Ππετης [οἱσπιῖα οοτρογ” οἰσπόαί, 
(ωλ] 08 ΕΠΙΠΡΗ ΠΙΟ οκίσγης, ργπίοι ο οοἱογο, 
Ἠ1α οσμ{ς ποδίτας μοϊίία [ο άΐπο πνοπίος 
(σμομίαε τς ηπἲ ρα [δα ἑαγίστα αδιταὶ, 
Οἱ Παπά Πε ροἱαβί μιομίδφὸ Ἀγολα πείς, 
ιό δοσαί ἐομρις, Υογα Ρε δομίία (ΒΛ) 



... 

ματι ὃ ὑστατίῳ ποὺ χεύσομει ἡμέας αὐτούς; 
Ἓ τίς ἀλεξήσει; πῶς λ/σοµεν ὄψ µα Θεοῖο, 

Ἠνίχα πῦρ χρένῃσι χαθάρσιον ἔργματα πάντων, 

915 Βοσχόμενον χαχίης χούφην φύσιν αὐαλέην τε. 
Τὴν μὲν ἐγὼ τροµέω «χαὶ δείδια νύχτα χαὶ.ημαρ, 
Εἰσορόων ψυχὴν θεόθεν πίπτουσαν ἔρανε, 
Καὶ χοὺς ἆσσον ἰοῦσαν, ὃν ἐχφυγέειν µενέαινον. 
Ὡς δ' ὅτε χειμερίοιο παρ᾽ ὄχθῃσιν ποταμοῖο,. 

950 Ἡ πίτυν ἡ πλατάνιστον ἔπηετανὺν χοµόωσαν, 

Ἑηγνύμενος ῥίζῃσι ῥόος δηλήσατο γείτων ̓  
Της δή τοι πρῶτον μὲν ὑπέχματα πάντα τίναξε, 
Καὶ κρημνῷ µιν ἔθηχεν ἐπῄορον, αὑτὰρ ἔπειτα 
Βαιῇσι ῥίζῃαιν ἐρυχομένην προθέλυµνον, 

ὅδ5 Κρημνοῦ ἀποῤῥήξας µεσάταις ἑνὶ κἀθδαλε δίναις, 

5ΟΡΓΕΠΙΟ ἀὐΐοπῃ ἵη ἀἱθ , αὈὶ ποδπιοεῖ 
Δυΐ ϱυἱ6 αυχ]αΡ]έυς 7 0υοππούο Ἰαίε 
Ουτη 1ρηῖς ρυγραἰογίυς οσηΐαση οΡροία ἀϊωάίσαδὶε, 

5ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΡΕ 5ειρςο. ιθι0 

Α Καΐ µιν ἄγων μεγάλῳ πατάγῳ πέτρησιν ἔδωχεν» 
Ἔνθα δέ µιν ὄμθρος χαὶ ἀφυσγετὸς αἱὲν ἐρείδων 
Στψαν, ἀτιμότατον δὲ τρύφος παρὰ χείλεσι χεῖται. 
Ὡς χαὶ ἐμὴν Φυχὴν Χριστῷ θαλέθουσαν ἄνακτι,͵ 
34) Λάδρος ἐπαῖσσων χαμάδις βάλεν ἐχθρὸς ἁτει- 

[ρὰς, 
Ὡς τλεῖστον μὲν ὄλεσσε, βιχρὸν δέ τι λείφανων 

-. αὔτως 
Πλάνεται ἕνθα χαὶ ἔνθα. θεοῦ γέ µιν αὖθις ἑγεῖρα:, 
"ὓς ῥᾳ χαὶ οὐδὲν ἑόντας ἐκέξατο, καὶ μετέπειτα 
Λυομένους πήξει τε χαὶ ἐς βίον ἄλλον ἑρύσσει, 
ὦ85 Ἡ τυρὺς, ὰ θεοῖο φαςσφόρου ἀντιάσοντας. 
Εἰ δὲ θεοῦ, χαὶ ἅξαντας ἑσύστερον; Άλλοθι κτίσθω. 

Χριστὲ ἄνας, αἱ καΐ µε νεκρὸν καὶ ἀνάλχιδα ρῶτες 

μπας αὈοοοπάσπιας } 
μ4 ουσίσα θα, 

ὤδο Ώεραφεθιις πια] 11ο» Ίθγεδ οἱ αγἱάδαι αλίαγαιη Ὁ 
ΠΗαπο 6Ρο ἀἶεπι Ἠοιτεφοθ, οὲ ἀἷο 36 ποοϊο πηείσο, 
«6{πΠ6Π6 4Πἱπιᾶ{η 4 Ὀ9υ ὀδἱδβΙΑΠΙ η ἔοίταεη, 
Ει Ρτορε 4 ριἱνεγὸ ουηίθα , 4Ώθσι (ωρετο νε]. 
γε]υῖ οσο Ὠλογηὶ ᾱ εἷρας Βαπιϊηϊς, 
560. Αμ ρίηυπι, αἱ Ρἰαίδησπη ρετεηπὶ 60014 οΓηαίατα 
ιοίηα ϱγυππρεπς ππάα Γαάἱοἰίας οι: : 
Αο ρτῖπιπι ᾳμἱάεπι οπιηῖα Ίίας γεἱηκοσἰα φααίῖε, 
Ἠαφυ6 ἵω ργφοἱρ]τμπι τεγρεπίοτα ἐουσί, αὐ ζυτεὰς 
ἱονίνιβ Ιαγοπίθτη γαἀἱοἶθας Ειπάϊτς 

Ἱ ὅ55 λυτυ 
να πιαβπο αἰτερίία ἐΓαἵθης ἱπ οδυίός ἱπρὶπρὶε; 

ὑ0ἱ Π]απι ἵηὴος οἳ οοἰηνίες 8επηρος ἱπουμινεης 
Ραιγρί[αεἰυηῖ, 4ο Ιπποηθβειιφ ἱη ἡίουο ἔγυπευς ]αοοἳ. 
δὶς θἳ πιθαπῃ απἰπιαυνγΟγὶσίω τορὶ Πογεηίδιι 
564 Τιοἱοπίες ἵγγιρης Ευπηὶ βιγανἰέ Ποδίΐς ἱπάσπιίέυς, 

Ρίαπι ἵη τησά]ος ριρροῖρῖιἱ γοτεῖοδν ἀοίσοάϊε, 

Ου]16 πιαχίπια αυ]άνπι ραγς ροςΐῖε, Ἰεγές ααίετη αάῑιιο ἠίας τοἰἰαυἷα 
ἥνο οὲ Πιο θΓΓαηΕ. Εεἱ αμίοπη οδί [απ γωγςυ5 ογἱροτὀ, 
Οἱ πο, ούσ ηΙΒ]] 6686/05, οοπιρθβίϊ, 46 ροδίοα 
ὑἱβαο]υῖοῬ ουπιρίηρεί, οἱ ἵῃ αἰἰαπη νἰταπ) γοθ](μο, 
5{ὸ Αυὶ ἱσπει., αυἱ Ώοσιη Ιυοἱβ δυυίοτοπι 5ογΜίος 
Οιοά αἱ ΜΠ1, 4Π ΟΠΙΠΘΘ αἱ]ᾳυθη0 } 1ά αἰἱο φογνείµς. 

Οµτὶείο τες, οἳεὶ ΠΙΟΓΙΦΗΙΗ Πηο οἱ ἱπβγπιδη οπνίηθς 

535 Λήσομεν. Όιο Εορς. λήσομαι. 
οδὺ Κούφη». Ἡθμ. υηυ8 χοῦφον. 
ὦ30 Τήν. δρ]. ἡμέραν. | 
ὦὅ Ἐπηετανόν. [πῖ. Οοἶβι. πάνυ κοσμοῦσαν. 

Φ(Ἠ0|. θάλλουσαν ἰχανῶς. 
δῦὀ Ὑπέχματα. Όπυς 6 εν μη. ὑπέργματα. 
ὦδᾳ Ἀφυσγετός. Πα Βαμ. 9, 991, οἱ Οοἱθί. δει - 

φο9θ εώ!ε, ἀσφυχετός. 004. 992, βόρδορος. Μος αἰὲν 
ἐρείδων. Β.ρ. ἴπ. 991, συνεχῶς προσπἰπτων. 60. 
905, διηνεχῶς. 

δ40 ΑἉτειρής, πι. 993. οἱ 905: ἀχαταπόνητος. 

δοἱο|. ἁπηνής. 
58Η Π.είστον. Πιοαὶἱ ρἱυγοφ οἱ Ο0ἱ8]. πλεῖον. Μος 

αὕτως. Εογίο αὐτῆς. Οοἱδί. ἁπλῶς. 8οΙιο]. µάτην. 
3 θεοῦ. δἱο (οἱδ. ε]άφημθ ἱμίθγρτοδ, ΠΟΟΙΟΗ 

ιο]. Τομ. 991. Π1εο ἰθείίο ργίοζυπάα πουὶθ γίδα 
ορ οὐ [είφ, ιν αιίοας ἱοβίίιν θίός. 

δ46 Εἱ δὲ θεοῦ. καὶ ἅπαντας ἑσύστερον;, ΑΛ 
υΕΓΟ εἰἰαπι ΟΠΙΜΕΕ Πλὲο ροειπιοάκηι μοἱικτὶ εἶπι 7 θμ- 
μι Οπἱροπίαπιηι εΓοσθή ρογβἰηηρίἰ στοερυΠ 8. 
Οιἱροιιον παιηφ ο βἱὐἱ θχθγαί ἆδιηὰίοῬ αἱ ιδ 
Δ4 γἰιδιι ΓθνοςδΩί{08. 

ΜΕΤΗΙΩ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Οµποία Ώοο. θΗ4παπι Ρουτο 808 ογἰπίπα αμἱθαυδ Ώ Ειηόάιίιις αὈριπυρίε, μποάίοσαθ ἱπ γογιίσο [αβ8Πη 
(ωπίέροτε ατἰθ φυθαί Ἱ αὐἱδπαιῃ Ίουυς 6 μαιοδίέ, 
ΦιιΟ η05 οχἰγθπια ἱτερίζλπθος ος ἱεραιηις ὖ 
Οι [εγεί αὐχΠίπῃ } ηἱ9 παρηὶ Μπηίμα Βυρὶς 
αεί, ουπι ρεγυπ) ριγραιεῖχ δινπια ἀάξυτα ορὲ 
ἀζἱοἶαπη, ἑατρὶς νί{ἱ ΦίοεαϊπηΙ6 ΙεγθΙιηΠΕΘ 
Ναἰμγὰπι ἀΗΦΙΠΙΕΠΦ , οἱ [ωάας ογἰπιίηο πιεηἰθς } 
9 Ίωχ ία ᾳγαν] ποοίοςᾳθ ἀἱθδιὸ {Γ6ΙΠΟΓΟ 
ΑίΠοΙί, ΦΙΠεγθο οι πιοηίθοπι α 4119 Πθηίθῃι 
Ιη µεγγαπι γ]άεο, οἱ πίβτο ου ριἱνογθ 11Πβἱ, 
Οεπι {αβογο Πηξομί]5 εοπαΊδς {ρ8θ ΡαΓ4ΗΦΠΙ. 
Αο νε]υί Ιἠρογηῖς ἠμνίς ο πι Πιπιίμα ογὀδουῃε, 
Αυὶ ρίωυπι, αυἱ Ρἱαίαππῃ νογηαµίσπη [γοιάς ρογεΠη], 
Ψιοἰηῖς ἠἱΐδα ἑογί:ι ταίοίοις πάς: 
Λο ρ)ίπιυπι Τις τοἱηλουίὰ ουποῖα τονε]]]έ, 
θομίίφιιὸ η Ῥγφεϱρ8 Ρδµάθηίθπι Ιπῃοσίογο Γ4Π108, 
Μυς οιἵαμι πἰη]ς οχίρυα ταὐίος γονορίᾶνι 

Ργοιῖπιιφ η οαμίο5 ἱιηροι1ἱέ 6 89ΡεΓΑ θ1τά. 
Ηἰο ἰ]αι ἑα1η σοἱλαγίοθ, ἔωπη ρἱγίηι ας ἱπιθς 
πο: , αἲ γἱραπηφιιθ ]4οθί δἱπθ ποπιηθ ἰρµπουφ., 
Θἱό ᾳιοᾳὀ μοδίζαιη ΑΠΊΠΙΑΠ, (59 Ολε]είο ἰαία 

[ττοὺαί, 
Ιπιροίο Ροβίἰ(θΡο Υοββπς ρογου)έ Ἰνοφι]φ, 
Εἰ μιἱβ6γς, Ιάιη ΛΗΠΟ ιπα]ογὶ οχ ρατίθ ροΡρεπιρί, 
Ποἰ]]ᾳἱ (θδπυσ8 ουν 1πί, Ρραδδίπιηθ ναρδϱίυγ. | 
θυας υµἰπαπι οἰαγὶ ΗΤηΊηὰς Πορηαίος οἶγρί 
Εχοἰίοί, ος ηἱ]]ίο ή ποῦ ε[Πωσχίέ, οἱ Ινδι) 
Εχριίηοίοφ Γυγδυ5 ἠηκοῦ, Υἱίσθη1θ σοι 
Αβνογοῖι, αἱ Παπιπιῖὃ ατάθι{Όιιθ θχουεἰδηι]ο8, 
Αυμὶ Ρρετοθρἰυτοβ φίθγη ραυία γἱδ. 
1Πί110 ΟΙΗΠΘΦ ΔΝ). οσιόδιὶ {υςς ἠνδοπαἱ 1 
ΑΠἱΓΗΙΑΤΟ ΙΙθυΙΩ που οί» δἱ, Οη]θίο, το ππ!!ο. 

Μαρπι Όεις, φυΗ(8Π1 100 ϱομό Ηήωι]ος Ι4ς06561ἱ3 



1Η 

Δυσμενδες Χαλόουσι, λάθρη ὃ ἐπιμυχθίζουσι, 
Κινυμέναις͵ χεφαλῇσιν ἐμὴν. γελόωντες ὁϊξζὺν, 
50 Μή µε λίκῃς χείρεσαιν ὑπ ἀντιθίῃσι δαμῆναι 
Πρῶτα μὲν οὐρανίῃαιν ἓν ἐλπίσιν αὖθις ἐρείδοις, 
Καί μοι αθεννυµένῳ τωτθὴγ στάξειας ἑλαίου 

Ἱχμάδαι διφαλέῳ λύχνῳ φωστῆρος ἀρωγὸν, 
Ὡς κεν Ἀγειρομένοιθ πυρὸς, παλινάγρετον .ἔλθῃ 
555 Φος ἀναθηλῆσαν, ζωῆς δὲ τύὐχοιμι φαεινῆς. 

Δεύτερον ἄχθέα πάντα δίδοις ἀνέμοιο θυέλλαις, 
Ῥίψας ἐξ ἐμέθαεν (πνοὴν ἃ- ἁτάσειας ἑλαφρὴν), 
Οἶσιν ἄδην ἑδάμασσας  ἐμὸν χέαρ ' εἴτε µε πιχρῆς 
Τωύμµενος χακίης, εἴτ ἄλγεσιν, οἷά τε πῶλλον 

0θ0 Παντοίοιαι. Ἀρόμοισι χα). ἠλιδάτοισι δαµάξων. 

5. 6ΠΕΟΟΜΙ ΤΗΕΟΙ;,, ΟΛΠΝΙΠΟΝ ΠΙΡΕΕ Π. ΠΙΡΤΟΠΙΟΑ. 08 

Α. Εἴτε τιν’ ὄγχον ἐμῆς ἴσχων φρενὸς, ὃς ῥα τἀχιστα 

Φύεται εὐσεθέεσσιν, ὅσοι νόον εἰσὶν ἐλαφροὶ, 
Οἵ χαχὸν ἐξ ἀγαθοῖο θεοῦ τύφον ἁρπάζουσιν 
Εἴτε χαχοῖς ἑθέλων, σῶτερ Λόχε, ἡμετέροισι: 

9θὺ Παιδεῦσαι θνητοὺς, βιότον στυγέειν χαχότητα 
Ὡς οὐχ ἱσταμένου, πᾶσιν δ᾽ ἐπὶ πἠματ’ ἄγοντος, 
Ἐσθλοϊῖς ἠδὲ χαχοῖσε, βίον δ ἐπὶ ἄλλον ἐπείχειν, 

Ἔμπεδον, ἀστυφέλιχοον, ἀρείονά τ’ εὐσεδέεσσιν: 
λλλά τὰ μὲν. σοφίης μεγάλοις ἑνὶ βένθεσι χεῖται, 

970 "Όσσα φἑρει στρεπτοῖο βίου παιδεύµατα Όνη- 

[τοῖς, 
Ἑσθλά.τε καὶ τὰ.χέρεια ' Λόγῳ δέ τε πάντα φέριστα, 
Κὴν πλείῳ φεύγῃσι νόου πάχος ἡμετέροιο. 

Πηἱπι]οἳ τουβηἰ, θἳ 6Ί4Π1 ΏΔΦΟ 5υ0 δυδροπάυη!, 
ἑαρίεςφ πιοξ! Πηδδίς ἱγεάθηίθς «ΟΓΙΠΗΑΠΙ, 
950 Νο δἶηὰς πιο ϱαῦ πιαπίους ορθή] ἀοπιατί.: 
δοὰ ρείπιυπι αυ]θπι «]ομῖ 8ρϱ6 απ ἵαμο. [αἱοἶας, 
Λο πι]ὶ αἱ οχριπριος, ραφί]ασ εἰὴ [ου οἱεί. 
υἴίαπι, αυὐθ οἱείοπίί Ιαιηραάἱ ο ἔάπγεῦ ουσἱ]ἱδέυνς, 
Όι ίᾳπο οχοἰἰαΐο, τουοσλί4 γούρδε 
5ὔδ Ταχ ΤΟΠΟΓΟΘΘΟΘΗΘ, 46 Ἰαοἰάθπι τ]ίδι ΠΔΩΕἶΔΟ35. 
Πεἰπάθ Τ6ΓΟ ΟΠΕΓα οπηπἷα ἰγδάας τοηίἱ Ρτοοθί[]φ.. 

ε. Βί 4Γ6ΘΔΒ 4 Πηο (βρἰτ]έαπι αυίθαι Ί6γθτο), 
Οθωἱῦις ο0ς πιθιπι αΏμηάς οχοτο]ταδεί : οἶτθ πο οὗ αοθτδαα 
Ριπίθης πιαἡἶαπα, οἶγο ἀοϊοσίθας, γοἰυ ρυ/ίαπι 
5600 Τα οἱ αγάυἷς ουγείῦυς ἆοπιαης, 
θίνο πηοπ!ῖθ Ππιοῖο [βἱιπῃ δἰἰᾳιθίη οομ{θδαθ, αμί. (29ἱ1ρ 
Ἱημπαροίίυγ ρἱῖς, αμοίηιιοί ϱμη! Ἰονὶ αηἱπιο, 
δυὶ ΙΠ3Ί3ΠΑ οχ Ώοπο δυρεγρίατῃ αὐτρ]υηέ : 

γ6 τηεῖς γο]οπθ, Ὑετῦυπῃ δεγναίος, πια]. 
ο0ὅ Ετιάἰτθ πιογία]ες, υὲ γι οἀσεϊηί ρταν] λίθοι, 

ο δε πιήηίπιθ οἱαΠίἱ8, 46 οπιπΊ ος ἱπουπηταρήα 1Π[ογθηίί6, 
Βοηίθ 3ο πηα[ής, αίᾳυ0 αἆ αἰίαπι γἰέαπι Ργορετοη!», 
θυα εἰαὐἱἱο οοί οἱ ἰωτοοῦ]]ἱ8, οἱ ργοῦϊο πιδ]/ος, 

Δίαυο Ἰυ ααἱάθηι ἵῃ πι 
/ ΠΡΟΗΠ 

6 δαρἱεοηιἰρο (οςλυσίφ θηί. Ροδίἰς. 
9 νῖιο ἱηεέοὈ]]ε αἀμωοπί(ίοπο6ς πιουίια)ους (θγυτί,, 
ἵνα Ώοπα οἷωί, ἶτο πιδῖα :,αμθά αὐέθίη αἱ Τογδυσι 6ροοία!, ΡγδιαπΙΙδδίπια 

650 Ἁντιθίῃσι. Θὶο εοἀἰεες Ἐθμᾳ. 59, 993, Που- 
πο οἱ Ουἱδ[γπίαησς, 4ποταπῃ ορὸ ογγαῖυτη θἀῑίοζυαι 
επιοπάλτίπιας {η φυἱθιφ [ορίων ἀντιθίοισι. 

δῦ5.Φωσεῆρος. Βομ. 001 ου. Ιπ. φωτός. 
588 Ἄδην. Ἱπι. οι ἀθρόως. ΒοἱιοΙ. ἄγαν. 
5υ9θ Τωύ (01 κ]. τιννύµενος. Μά. οἷά τε 

"50ῦ Ἠλιδάτοισι, Ἶνε, ὀφηλας αύποις. 8ολοὶ εδἀτοισι. ἓμ. 5 : χω: 
ρίοις ἀνάντεσιν. κ 

υ65 Εξ ανα] Θεοῦ. Νθπρο, φκὶ ε. θενὶσκἰ- 
έαίε ο ραίἑεπήα Ὠοὶ, ῥθοςληάἱ οἱ δαροτυἰθπάἱ 4Πηδάπι 
αγηβίωοί, υἱ αοἱιοί. οἵ τινες ἐξ ἀγαθοῦ θεοῦ χρη- 
Ὃ ο. καὶ μακροθυμοῦντας, τύφον χαχὸν ὄφαρ- 

ουσι. 
ὧθν Μεγά-οις. Οοἶβί. οἱ Πηί., μεγάλης. 

510 

ος Ρ]εγασιθ Πιθη!ΐδ, πορίτ ογαβεἱέίοσι (αρἱληέ, [οη)λη]8 

071 Λόγῳ δέ τε πάνεαι φέριστα. Ο0κοά αµίεπι αά 
Ῥετῦκήι ερεείαῖ, Ρα εἰαπ(ἱεείπια. Ὑπγὶὸ α γαγὶἰς Ἰο 
σος ἱπιθ]Ιρίέυν. Νοῦῖς νογο, εξ Ρίο ἱπίογργείαγό- 
πιυς, Ιπίδιῤγεν οἱ αολοἰ. οοἑἱοίς 6οἱδί. Ρα υμθτο. 
Οοτι)ε[, λόγῳ αοοἰρῖῖ ΡΓΟ ΦΗΗΗΝΙΩ Γα[ἴοκε, 86 ογάϊπα 
ἀῑοίπα εαρἰενιίῶ, 909 οπιπἰα ργουεπὶκκέ ας ἀ[ερο- 
ΝΗΠΙΜΥ. Λόγον Μο Ρίο ΕἰΙίο Ρεὶ αοεἰρἰοι ἱπα]ε Ε/|- 
υς, υἱ θίἰ θ6ηςΗ8: ϱΝανιοὶς ποε τεῦνε ΡΤουρεγὶς.δο- 
ΠΟΤΝΗΝ ἨΟΠΙΟΛ (Τἱὔπαπικε, αἀνεγείε οΟπίΓα ΠιαίοΥµ.ν, 
ίαπιοι αρµά Ώεμικ µίγαγκο ορίπια εὔ41, φπἴρρε ον 
οριίπνα γαίονε Ππογἰα δε α αυ ἡπεπεαΝΙΚΤ. 

614 Πάχος. Όμας ο Βομᾳ. τάχος. δίο δ0ρίΔ, 9. 
φθοῖ. 1, ΟΔΓΩ. 1, 11 {αμάειν υἱγοπἰιαι τε, νοι5. 16. 
ἱερίίατ 4ε Όσο, αθά Βὶί φάος φεῦγον νόου τάχος 
ἐγγὺς ἰόντος. ᾿ 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἱηήγπιυῃ δχαἱπιθίο/μθ τους , Πιρίοφυ Ιαἱοπίος 
Τογίίοο ῥ αἰίως 68970 πιαἰὰ Πποδίγα οδεΏἰίπηο: 
Ίο αἰηίίο Ποθιβἱ γἱοίμη µγοσμπιΏθΓθ ἀθεχίτα, 
5οἆ ϐϱθ οω]εκιὶ ρηῖπιμπῃ Ίηθα Ρθσίοτα [ιο]. 
Άο, Ώ9 ἀεβεῖαί π]θα ἰαχ, αἰπιοηία οληἰθίγα, 
Πυπιθηίίθφιο οἱοί ποηπιι απο Ἰη{μπάο Ιἱᾳμοσοίῃ. 
Οἱ Ίγοῦπο ασ ἶιπι φἱ]σπι] ργαῦοαί, υὲ {υχ 
ΛοςθΙ8ο ἱβΠ6 μή απι]απι γυάἡνίνα τουυττας, 
Ει [τιιαῦ οοἱδγι ρεωςίατο Ἰμπίηο νἰί. 
Ταπῃι ΥέΓΟ «θευππηΣό α πουϊς ἀῑδουίο (γἰδίος, 
γεπίίφφμο Ίῃη ἰαίυπῃ ρο]αρυς οοπιπιἰ(εο (ογοηάας : 
Αίᾳῦ9 αυγας οοηοθί6 ἰογυς. δοἱ πλδίφυ6 πιαἰοΓυία 
ῥοείοτῖς 1ρ9ς πιοὶ ἀοπιυίΐφιί νουΐο ἐσπιογθπη, 
9ου γἱηάθα Πλοτὶεφ Π]ίᾶης πια σγἰπιίηα ης, 
δει το) "η γα ἀυτίσᾳις ς μυ. 

αί. 

5 θωγεῖυσς, ἱπροπθίάμο ἆο]οζυΠῃ θχΑΠΙΙΠΟ Γγ8ηροης 
ὧθυ {ΑβὲυἱΠ ΓΘΡΙΊπιεπς, Ἱοπίηος Ρρείαίἰς πηιίοθα 
Ουἱ [αοί]ο Ἰηναυἰέ, πηθη(ῖ6 ᾳταν]ἰαίο ο8ΓΘΠί68, 
θιιοίς Ποβίἱέας ἁἰνίηβ πιαὶἰ οδὲ οσςβδἰο [δβίυς : 
ὧθιι ἀοουπιρηία γοἱθης Ρο; ἰοί πιαὶᾶ ΡεοάθΓθ ΜΟδΙΓ4, 
Ὀϊ ουποεὶ νἰέαη νἰέφοιιὸ 4ἆνογβα ΡοΓοβἰ, 
Εί ἀιδίοφ δι αἰαιο Ιη[ογἑία ᾖςείς 
Ἱη]μςί]δηιο βἰιπι] νοηἰεηίία, ῥργῶροίο οιΙΓ6Ι, 

ἱογημΙΏ Πιο]ωσυο ρἱἱ5 ΡγοΡοΓο.Ι5 4 Φνιπ. 
Ὕοτυπῃ Ίος ἀἰνίης δορίήο διπί αὐδίία [μάο, 

νά πυχὶ ἀοοσπιεηία [δσιιηί πιογίια υμς ανὶ, 
41 Ώ0Π3 4ά4Πι Πηα]α. Ὀυθί Ύθιυο ἴβιποη ορια 

| [ουμοία, 
Οιιαπι/ οί εὔΠερίαπί πιοηί]ς (ααπρλυτίπια πυδίγα 
(γαβθί]οι. ἃάαι ἓμ οἱαγπὶ ος Ιδδίωιυς οἳ υἱ8 



οι» 

Νωμᾷς ὃ Ενα ααὶ Ένθα σορᾶς οἷέλα χόσµω, 
Οἶσιν ἁλαυνίφενια τρεγ στκάδεσσι χαχκλσι 

515 Λαξτμα πέτ ἑκτερόωσμεν ἁτιστοτ άστυ βότοιο. 
Δοτὰρ ἑτὼ βοτέοε, καὶ πέ χασι σαντοδαποΐσι 

Τειρύµενας. πάχττω σι πούνατα. Πέ ον ἔρικγε 

Γιῶσσαν ἀκκδΊρντα, χάος δέ ᾗε ακκέτ' ἐρύχοε, 

ὦδθ Ἠ85 ΆΑθραδκ χετᾶλων χόκέπων ἀπηκνλέθε 

ὑράχλοε 
Πιούπιον ἓν κέσσς.. Τεῖς» 5 ἐπὶ χεῖρα χρα-αιὰν 

Ἠέμδσας, Ἀχόων δὲ τέφτες ἄπις, εἲς δέ αε τἆντα 
θε ο ο ατα» πιω 

Επτὰ, ποῦ αὔχα-ήεσπα ξύσις χήρες «ἄγ-σ-α. 

ὧν» ΕΕτὸ, παξ δη χήπεσε σιέων Ἀτέχην πετεῖννις 

νεομα, παξ ἓν παλάττοτε τέστε, γάσσεαι Ἐ Ἐμιᾶν. 

: : π... λες πα: 
Παπευίία. ορλοπ ὐέε- ασία αππίσαε 

»εςτο. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 9ΕΡ990. .“. 

Δ "Όμμασιν οὐχ ὁρόωσι, χαὶ οὕατα φθόγγον ἁκούοι 
Καὶ ξτρὴν τανύσειας ἐμὴν χέρα, δεσµά τε γλὠσσης 
590 Ῥήξειας, στήσαις δὲ ποδῶν ῥάσιν ἁδρανέωσαν. 
ἙἜκ δ' ἄρτο χορέσαις ὀλίγου΄ στορέσαις δὲ θάλασσαν 
Ἀειμαλέτν΄ στράκαις δὲ «αάντερον λελίο», 

Πέ ξειας δὲ μέλη ῥεδαρτύτα, ἓκ νεχίων δὲ 
ΑὖΛις ἀναστίσειας ἐδωξότα” μ.αξέ μ΄ ἄκαρπον, 
585 υἷα σεν τοτᾶροεδεν, δέου, ἔπρδν τελέσειας. 
"λλλας μέν τ΄ ἄλλοιδιν ἁρενίοςς, Χρ:.-ὲ, τόπος», 

Ἁγασς., καὶ τέρρι,, παξ ὀφρὸί σίμερνν οὖση, 
ϱ τ΄ ἆλλαν χπτάαοσον ἁρατόνις οὐ τοξωνιᾶν- 
πα Σ δρ τν λαού, Βασκσύτασε, μεῦνις ἐκεξσθη», 

άν Ὁς «ἶνσων πρασέκις, πα οι οδένις ἓννι 

[μέ γσανν. 
66, α΄ ἄνργις πωμόννπα ἄνπαχθέα εἡῑες «ὖσο:. 

Ἕ ας χο οκ ώάωνος παρα ἅπος." 

νεα πο ἱπργασανοαέα. οἱ σα πιπαιίσ. 
ἄωσσυα οαπσία. ὕδωυπμσηι ποσα πια ἱπιπσμσμαρηῃ. 
38 Βοπέφμκα. οἱ άάπα, πυστία, ωτήπσας. 
ἴπα επιστ. εἰία αἰἡμιαντκα, ζωές, ση, 
Ἀππρτηπισ,. ο αἰοτο, ας αιμ-παία. π. σα, µοστπκοεπια.. 
ΑΙἱ αἰ]α ἰνέβεσι σα εαπία ιπτταυ. 
ΤΝ. τοσην. οαἱ.. Βίας ὠαπίιπα, ωιες πίστης πας 
6Η! Οχείιαπίιεκςι ἀικαύπισἵος. πὐλέηρα σπιακίνοιμω ο ναγ -. 

μας. σου (ωνειις υνήσηίσ φως ιιάαινκας οαἱνος.. 

πια Δἱογὲ χάζάρο. 3να πια ος σερ. 
επωὸ, (ζωα. πησαια ἰοαίοποη υοάίσιτα οἶστιμα οξ 
ααἰέωττια ῃ [καλο ήτα. 

στη Πδγνότ) πόνου. 184. η] ακεσύαοι. 
34 Πσήῤστον ὃν πα άσσυι. Ἁπεππις (ωσρ/εευε. 
ὃας ἐὶ (εἶσει δες -.. Ιι ανν ὁμό.. 

πὰς, Μέξαις, "πικς ο ἄνας. δείξεις. 
6 κ ὁμώα. ἴὲν νᾳ. Μί η] ἃ σμεῖ». 
38 Ιοδρανόσρσο. ερ. οµµ. ἴἶπ. ἀσθενοοζα». 

Ἠλίι. ιπαὶο ἀδενέυυζαν. 
Ὁτ σαύζ σήμαρον οὔσγχ. ὰ ο, [εμέ ὑτιτιν» 

δέπες ιωτμνο 

πιατι ΥΒΒΡΙΡ. 

Ηἶπο ἵππυς "οἁς. π-σονς πγο]ς ἠνετα 
ν σορός, το (πλάκα ιιτήὶσῖί υπήας. 
ὃν οσο δν τωνίπιν σνηίνανς πε «νήπγς,. 
Γι. Φοτηῖμς Ιδρτίς ο/η οτ «ἠμνσές. ιἩ α΄ Πη 
μταευνη ϱχενπηβο ντήλα. ππηπιπσμς «σπιες 
ἱωτοιαὰ ἱππηστηί «ρίς, πο οπνοπήν νι” 
Ππρτίπς ἵνπραν. Φπή]ηνηιν» στι ΊΜήςΥ αμισμήµ. 
ανησηνὴ, οτπηνπὶς ού. βπαηυς ροτοπµ]. 
Μπίη πο πνή ές πινπν. ἱἠΜυφηικ; σσ 
πο «ο [[ότο Πολπηήπκη ροῖο πηρηήσί., 

ἵροαφυς πηπς η ης ήν πίεσης ρου[εΗ, 
ηΐς. ος ὠφέηητ πυβητίσ ποῖα της : 
βι πο Πιτ «Οἱ πηπνα (ή ή Ίπης ποτό 
[δπγιιδε ν ῥΜλφις οπ. Ιπηονῇ ης Ὕνουκαεὺ 
Μη ο ρπΊνοηη ἱοπηπη. «ο ες οπή 
[μακ αενήῖς τιηςήτήµο "η αδ νοτ μή γᾶ ἵῃ πηπός. 

λα σωπίνοήτς υπεσπής ππνπηκ. 'Ὁ’ νἰποήν Ίπδιηρ 

ὀφίνο, [η πα (τινα, Εωτ πανί, οΠπήδας: 
φπς [τοτίµινι οπών; οππηκονς (ποπ σος 

Δηυπης ης Πέτννν, εξ ος πίστας 
τοι ή ο οπήἑαέης κ! πό νημ’ 
[ξείμε. σής 14’ Ιαπήπν υς. 
αρ τη! εν Ίόνη όνο η νύότο ση. 
Ώροϊη(ίς οἱἡἡναἩ!’ ἴδδαυ ορείπις, (μπε, 
Βι Φσποτε αἳ ειπήετο ἐτίβκοι νκέηιις Πηηαοί, 
χι οταν αμαθάη ορές ππρ)εΜαΓΊπαπον. 

Λι οἱ υ 119 «η σόπι, ο ήπιε, ἠΠόίης, 
Ιπιῤρτία μή ἁμποῖα (ενός : ἵπ' ἵο πΗΠὶ ἠμνή 
«πιπς ήΊππη όφε, ἵη ὑς ἠάνισία ιό8τ σα) (18. 

ἅοη ήπιε! ο τν εβαλε ασ ιν έόηλην, 

η νο πιστοπίκπι οί «σηηόπό πππήπη’ 

(Ιήροίασο ῥυίοσε : πας οσα µο]ο μα 



1"! 
Δυσμανόες παλέουσι, λάθρη ὃ) ἐπιμυχθίζουσι, 
Κινυμέναις.͵ κεφαλῇσιν ἐμὴν γελόωντες ὀϊζὺν, 
5σ0 Μή µε λίπῃς χείρεσσιν ὑπ' ἀντιβίῃσι δαμῆναι" 
Πρῶτα μὲν οὐρανίῃσιν ἐν ἐλπίσιν αὖθις ἐρείδοις, 
Καί μοι αθεννυμένῳ τωτθην στάτειας ἑλαίου 

Ἰκμάδα, διφαλέῳ λύχνῳ φωστῆρος ἀρωγὸν, 
Ὡς κεν ἐγειρομένοιο πυρὺς, παλινάγρετον ΕλΌῃ 
ϱοῦ Δῶς ἀναθηλῆσαν, ζωῆς δὲ τύχοιμι φαεινῆς. 
Δεύτερον ἄχθέα πάντα δίδοις ἀνέμοιο θυέλλαις, 
Ῥίψας ἐξ ἐμέθεν. (πνοὴν δ' ὁπάσειας ἑλαφρὴν], 
Οἴσιν ἄδην ἐδάμασσας ἐμὸν κέαρ"' εἴτε µε πικρης 
Τούµενος κακίης, εἴτ' ἄλγεσιν, οἷά τε πῶλον 
ὑθ0 Παντοίοισι δρόµοισι καὶ ἡλιβάτοισι δαµάξων" 

6. ΟΛΕΟΟΝΙΙ ΤΗΕΟΙ:. ΘΑΚΗΝΟΝΕ ΠΒΕΑ Π. ΠΙΡΤΟΛΙΟΛ. 0 

Λ Εἴτε τιν’ ὕγκον ἐμῆς ἴσχων φρενὸς, ὃς ῥα τάχιστα 
Φύεται εὐσεθέεσσιν, ὅσοι νόον. εἰσὶν ἑλαφροὶ, 
Οἵ κακὺν ἐξ ἀγαθοῖο Θεοῦ τύφον ἁρπάζουσιν” 

Εἴτε κακοῖς ἐθέλων, σῶτερ Λόγε, ἡμετέροισι 

δ0θδ Παιδεῦσαι θνητοὺς, βιότου στυγέειν χαχότητα 
Ὡς οὐχ Ἱσταμένου, πᾶσιν δ᾽ ἐπὶ πήματ’ ἄγοντος, 
Ἐσθλοῖς δὲ κακοῖσι, βίον ὃ' ἐπὶ ἄλλον ἐπείγειν, 

Ἔμπεδον, ἀστυφέλικτον, ἀρε[ονά τ΄ εὐσεβέεσσιν. 
λλλά τὰ μὲν σοφίης µεγάλοις ἐν βένΏεσι χεῖται, 

υ10 "Όσσα φέρει στρεπτοῖο βίου παιδεύµατα θνη- 
[τοῖς, 

Ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια" Λόγῳ δέτε πάντα φἑριστα, 
Κἢν πλείω φεύγῃσι νόου πάχος ἡμετέροιο. 

Ππήπιοϊ τοσλπ!, οἳ εἶλπι πΆρο 510 δ6ροπήμηι, 
εσρίής πιο! πιδαα ἱγγίάσηίος ΓΗΠΙΠΑΤΗ, 
πο Νο 5ἶπαα πιο 0 ππαπίας Ἱορένμς ἀσπιατί.; 
ὥρι] ρείπιυπῃ φμἱάσπι ο6]ορίί ρε απ η Γμἱοἷας, 
Λο πημὶ φυἱ οχδίίπρυος, Ῥαδ]]απι 5ἱ1]ος οἱεί. 
Θμἱέαπι, απο ο επίί Ἰαηραάί πά Ἰάπει οα κ {σίαν, 
Όι {σης οχοϊαίο, τενοσαία τούσπ! 
ΠΟΠ ωακ τοῇοτοβσσῃᾶ, ας Ἰποϊάαπι ΙΙΙ ΠΑΠΟἸΡΟΑΥ. 
ΒΠοϊπάς τογο οποτα οπηπ]α ἑγαήαδ νομι ργοσρ][(, 

ο Εἰ αγορας α πο (ϱρ]τἰέμηι αμίσπι Ἰονο),, 
Οπΐνας ος πποπίη αΏμηάο οτοτοαδή : αἶγο πιο οἳ αοοΓΏμΠὰ 
Ῥυπίος παλ ίαπα, εἶνο ἀο]ογί δις, νο ρα] απῃ 
ορ γατῖίς οἱ αγἀμὶς οιγλίιις ἆθππσηδ, β 
Βίνο πιοπῖς πιο; [αρίαπα αἰίηυοπι οσ]ή σης, αμί Γαεἷ]ο 
Ππηαδοίίας ρἱΐ5, φποἰσιιοί δµπῇ [ουἳ απἰπιοι 
θα] Ιπα]απι οκ Ώοπο 5αρογίαπῃ αγρίαη 

νο πιεῖς γοίεπς, Ὑογρπῃ δογναίος, πας 
υ0ῦ Ετιύίτο πιοτιαίος, αἱ νἱις οὐετίηί ργαν]αίοη]ν 
Όι πηῖπιο βἰπηϊΐςδ, ας οπηπίθας ἱπουπιππσία ἱπ[ετουίς, 
Μοπί5 πο πησ[ῖς, ΛίΠιε α αἰαπη γίναν Ργορενθηῖ,, 
θυα; εἰαμἱ118 εδ οἱ ἱππιομ]]]ς, 6 ργοῦία πχε[ίος, ' 

Αίηια Ίου φυ]άδπι ἵπ πιαρηῖς Ααρίεπιία ἑμοδαγίδ ΒΗΠΙ Ροδίία, 
Ἡπροππ(ς νο ἱηβιαΏί 15 πἀπομ]μίοπες ππογία) μις [ογπί, 

ἴνο Όοπα οἶπί, βἶγε πιπία : απο απίοΠι αἲ Ὑοτρια δροσἑαἰ, ϱΓΟΦΙΛΠΙΙΡΦΙΠΙΣ 

50 Αντ/θίῃσι. Βὶο εοἀἶοες Ἐ6μᾳ. 50, 993, ποῦ- 
ποῦ εἰ (οἱδήπίαημς, αὔοτυπι ορὸ ογγαξυπῃ οὐ ἴνογυπη 
οπιεπ(αγίπιυς ἵπ φις ρω ἀντιδίοισι. 

δῦσ. ος. ορ. 0041 8αρ. Ιίπ. φωτός, 
58 ο Ἰηῖ, Οοἱβ!, ἀθρόως, ΒΕµοΙ, ἄγαν. 
σου Τ Οοἱδ]. τιννύµενος, Ἰά. οἷά τε 

πλου, Ἱία (οἷαί, Εάῑ. ὡς ὅτε. 
600 Ἡ 1ιδάτοισι. Τμ, ὑψηλοῖς τόποις, Βο]ιοῖ. χω- 

δὺ5 Ἐξ ἀγαθο Βεοῦ. ἵθπῃ ἵ επ δε Εξ ἁγαθοτο Θεοῦ. ᾽ επ οπίφηί- 
(ας οἱ ρα]έπήα Βεί, ρεοςαπά! οἱ  υρερροπάὶ ΔΗΒΑΠΙ 
πγγιραηί, οἱ δονοὶ, οἵ τινες ἐξ ἁἀγαθοῦ Θεοῦ χρη- 
στενοµένου, καὶ μακροθυμοῦντοςιν τύφον κακὺν ύφαρ- 
πάζουσι. 

οῦν Μετά.ῖοις. Οοἱκί. οἱ πε, μεγάλης. 

/ στο 

κά δ-α οτασιο πιεις. Ποδίσ ογαβδίμτεπι Γαβ]αηί, [οπ]ηἱἃ 

5Τἱ Λόγῳ δέτε πάντα, φέριστα. Ομοά απίεπι πά 
Ῥοτηπι αρεείαὶῖ, ργα καπ Ηκίπια. Ἡπτίὸ α γαῖς ς 
Ίος ἱπιοΗρίνιν, Νοηίς νοτο, αἱ εἰς ἰπισγργοίαγε- 
πι, ἴπίδτργες οἱ βομοὶ, οσὐ[οίς (οἱδί. Ρα δτο. 
(οωεί, λόγῳ ποοῖρίί ΡΓΟ ΒΗΠΗΙα ταΓἰομε, 8ος ογάἶπο 
αὐθίπα καρίοπίαν φ0 οπιπία ΡΓΟΝΕΜΙΝΜί ας αἹπρο- 
ἨΠΙΗΥ. Λόγον Ἰής το ΕΠίο Βεί αοοϊρίο, Ἱποσίε Γη] - 
ας, τη δἰί 6ης: Οπήπισίς πος τοῖς ργοδρετίε ῥο- 
ΠΟΓΜΙΗ ΠΟΠΙΟΙ ΓΙ παιπς, αἀθεγεῖα οΟΝίΤα ΠιαΙΟΥΜΗΝ, 
(απιενι αρμά ΠΕΙ πίγαηνε ορια οί, φπίρρε πα 
οριίπια γαίονα ΠΟΠ α- ο πμ (αμ. 

ῦτὰ Πάχος. Όπας 6 Ώσμμ. τάχος. δίΐο αργα, 9. 
56ο. Ἡν οπγπι, {, 1π [απάεπι ου γφμαε, νου». 160, 
Ιεμίίατ ἀαᾳ Όσο, φποά δι φάος φεῦγον νόου τάχος 
ἐγγὺς ἰόντας, 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

ΠπῆΏσπιμη) εχαπἰπλοπι ο γοςσε , πιοίοφυε Ἰαίορίος 
γεγιῖες ρτοδε μη θ0νο πιαίᾶ Ποδίγα σαομίπΟ 
ἵνο αἰπίίο Ἰνοδίπί νο” μγοσμηενο ἀσχίτα, 
564 5ρο εσ]εειὶ ῥγίπηιπα π]οα ροσίογα [ο]. 
Λοαν 19 ἠε[οῖαί πΊοα αχ, αΠππεπία πηπἰβίτα, 
Πιπισπίδηιιο οἱοί ποππ]Ίππι Ἱπίμπήο Ποσο. 
Οἱ Ιγεβπο αα κ επι ση τα βοκί, αἱ τηκ 
ΛΕΕΦΠΗΡΟ Ίμπο η ή απ] γυάἰνίνα τοουγγαί, 
Ει [τπε πίσγη μταοίαγο μιπίης γἰως, 
ΤηΗΠΙ γέγο ΗπΙαδ α ποής ἀἰφομίο (γἱδίος, 
γεπίβφιε η Ἰαίαπι ροἱαρις οοπιπητίο [ογεμάας : 
Δι(π6 αμγας οοηζθ6 Ἰονύς. δ4ἱ Παπ μο ιαίογαα 
Ροείοτίς Ίρδα πε! ἀοπιαίφεί ποῖο Ππιοσσηη, 
9ο νἰηήοκ πιο] ΠΙΜΙίαη5 πιο οτ]ρίπα ρωμῇς, 
Ῥειι γοίαι ἱμόσπ ία γασίῖς ἀυπίσηις αμα μι 

κ 

Π Οασδίῦς, ἱπροπίήα ἀοἱογαπῃ οχλπιπο [ταησοις, 
Όρη [αβέπίΠ ΓΟΡΕΊΠΙΣΗΣς, Ἱοπιίπυς Ρίοιαἰἰ5 Απιίσθς 
Ομ [ασί]ο ἱπναθίε, πιομ5 ρταν]ιπίο οπΓοΠίςΕ, 
θιιοῖς Πομίίας ἁῑγίπα πισἰ οδί οσσαφίο [αδίις : 
9ρμ ὀἀσεμπιοπία γο]οΠς Ρος [οι πια] Ρτοάσγο Ποδίγα, 
Ὀι ουποί ναι γής αὔνογδα Ρροτοςί, 
Ει ἀμρίος οπδ αἴθο ἑπ[υγιπῖα Πη515 
ντα» Μι κἰη] νοπσβία, ργροίς ΕΙΓΡΗ, 

(ογπίμη ποσο ρίί5 Ῥγορόγοιης αἱ νπῃ. 
γογαπι Ίος γίναν εορίήτο απ αμα [πηάο, 

5 Πικί ἀοσμπιοπία [οτϱί πιστα δας ανί, 
Τα Όοῦα μπι Ἱπα]α, θηπι Ὑσνο απο ορίτπια 

| ἱομμσία, 
Οροι οΠηρίαπῖ πιοπῖς  ηαπηρ]αγίπια πρίν 
(απδε{οια. ΝΑΙΗ Τὰ οΙαγ νο Ιδδίημι5, οἱ υἱς 
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Νωμᾷς δ' Ένθα καὶ ἔνθα σοφῶκ οἰήϊα κόσμου, 
Οἷσιν ἐλαυνόμενοι τρηχὺ σπιλάδεσσι χαχῇσι 
575 Λαΐτμα μέγ ἑππερόωμεν ἀπιστοτάτου βιότοιο. 
Αὐτὰρ ἐγὼ µοχέων, χαὶ πήµασι παντοδαποῖσι 
Τειρόµενος, χάµπτω σοι γούνατα. Πέμψον ἔμοιχε 
Δακτύλῳ ἱκμαλέῳ ξηρὴν Φφλογὶ Λάζαρον ὧχα 
]λῶσσαν ἀναφύξοντα, χάος δέ με μηχέτ ἐρύχοι, 
ὕδ Μηδ᾽ ᾿λβραὰμ μεγάλων κχόλπων ἁπατηλόθι- 

[βάλλοι 
Πλούσιον ἓν παθέεσσι. Τεὴν δ' ἐπὶ χεῖρα χραται]ν 
Ἱέμψειας, ἀχέων δὲ πὀροις ἄκος, εἰς δέ µε πάντα 
θαύματα χαὶ τεράων δείξαις αθένος, ὡς τοπάροϊθεν, 
Εἰπὲ, καὶ αἱματόεσσα ῥύσις λήξειε τάχιστα. 
ὃδῦ Εἰπὲ, καὶ ἐχμήνειε συῶν ἀγέλην λεγεῶνος 
Πνευμα, καὶ ἓν πελάγεσσι πέσοι, χάζοιτο δ. ἐμοῖο. 
Καὶ λέπρην ἑλάσειας ἀτερπέα " χαὶ φἀάος ἕλθοι 

5ΕΟΤ.Ο 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΡ90. .“.ι 

Α Ὅμμασιν οὐχ ὁρόωσι, καὶ οὕατα φθόγγον ἀχούοι 
Καὶ ξηρὴν τανύσειας ἐμὴν χέρα, δεσμά τε γλώσσης 
ο90 Ῥήδειας, στήσαις δὲ ποδῶν βάσιν ἁδρανέουσαν. 

Ἐκ δ᾽ ἄρτου χορέσαις ὀλίγου ' στορέσαις δὲ θάλασσαν 
Δειμαλέην' στράψαις δὲ φαάντερον ἠελίοιο. 
Πήξειας δὲ µόλη βεδαρηότα, ἐκ νεκύων δὲ 
Λὖθις ἀναστήσειας ὁδωδότα ' μηδέ μ᾿ ἄχαρπον, 
ο9ὅ ὑἷα συχῆν τοπάροιθεν, ἰδὼν, ξηρὸν τελέσειας. 

"Αλλος μέν τ' ἄλλοισιν ἀρηήγόσι, Χριστὲ, πέποιθεν, 
Αἵματι, καὶ τέφρῃ, καὶ ὀφρύῖ σήμερον οὕσῃ. 

υἱ τ) ἄλλου χατέουσιν ἀρηγόνος οὐτιδανοῖο 
Σοὶ δ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνψ, Βασιλεύτατε, μοῦνος ἐλείφθην, 
000 Ὃς. πάντων χρατέεις, καὶ µοι σθένος ἐσοὶ 

[μέχιστον. 
Οὔ μ’᾿ ἄλοχος χοµέουσα δυσαλθέα χῆδεα λύσει. 

'Ἠ. τε χαὶ ἀσχαλόωντα παρηγορίῃησιν αΐνει" 

Μονος Φιιίοπι φαρίθηϊοτ Ηύπο δὲ. ἡ]]έπο Εηυηάἰ δυδγησδου]α 
θιήρι5 αὐθοίί 4 ιηα[19.6οορμἰβ, 46ΡΟΓΙΙΠΙ 
Τό γάρ ἱπογὶρδίπο τββυυΩ Μιαγο (γα]ῤοίσιυς. 
Εμγβυς 6Ρ0 Ιαῦοτλης θἱ οπ)ἱιις ογποίς- 
6οπιρίίέυς, ε)ὶ βοοίο ρα. Μίέιο πι. 

ο ασατυπη, αἱ ἀἱρίεο µαπιθηι{ αγἰάδιι ΒΑ Π.ΤΩΔ. οἷίο 
Πἱηρυαπι γε[ΓὶροΓοὲ, πθο πιθ «λος οι υουέ, 
580 Νου Αὐταίιαπι {0Πβ6 3 π]Ρπο αἶπα ρεο)ἰεἶἷαι 
ἨἨνίίεσι ραἱἱομίθηι. δέ [ογίεπι (άαπη ΠΠπβή μη 
Μίέο, οἱ ἀοίοσυπι (0Σ.τοπηδάίυπι, 4ο ἱΏ πηρ οιηπί8 
Μ]γαου]α. οἱ. σσπι νἱτέυίθτη, υἱ οἶίπι, οβιθηἀθ, 
Ριο, εἲ οθίδγγΊιπο τά βοηρυἱηθας ἀθδίῃαί. 
ο85 Ρἱο, οἱ γουγυτη ῥτόρθιη ἱω ΓαΓοΓεοιβ αρλί ἱορίουίο 
Βρίσ]ιυς, θἱ η πιάτο οθαἲ, οἱ 4 Πο ΤθυθΦί. 
ΙΕΡΓΑΗΙ ἐγὶσίρπη Γον; Ιάπιοη αθοθάαε 
Οει]ἱ6 οεροίς, δἱ 41Γ66 ΦΟΛΗΠΙ αυάϊἰαηί : 
ΑΓἱάλΠῃ ΠΙΒΩΙΗΗ ἹάραΠη οχἰεπἀθ, οἱ γἐηου]α ἱέπρυς 
ο90 Βυπηρε, οἱ. ροά µη βγωια-ργθδδυΠι ἀθλί]οιο. 
Ες πιοὐ]οο ραηθβα!1ἷα-. ΦίΘΓΠΘ ΠΙ8Θ. 
Τουρ]θί]α; ερ]οπάἰή(υβ δοἱθ ϱΟΓΙ8ΟΔ: 
Είρο ππθιηῦγα ἱηργανοδοθηέία, οἱ ΟΧ Πιογ]θ . 
Πἱωγδαςφ ϱαφοίίὰ [οἐθηίοπις ηθο πιο ἱπ[γαοίιοδιιπι, 
595 Ῥοβίᾳυαπι, νθἰαεί Ποιπῃ, νὶ]άθεῖς, 4Ρ6[4Θἱ8. 
ΑΙίις φυἱάρη αἰὶίθ αἀ]υἱοσίυυς, Ωὐσ]είο, οοιῖά!ί, 
ῬαἈρι]ης, οἱ οἱπθιθ, οἱ δαροτοἰ]ίο ἵῃ ἀίθιη ΡογιΏΔΗΘΠΙΟ. 
ΑΛί αἰἱο ἱπάῖρεπι αἁ]μίογίο Ιπῇσπιο. 
ΤΙΡἱ νετυ εοἳί, ξοςχ οπιηΐυπα, δοἱαβ Γοἱ]οίιιθ ΦΗΠ1, 
υυ0 Οµἱ οσµιίπι ἀσα]ηατὶο, πολη] φνο πιασίπευπὶ ΓΟΡΗΙΡ 08, 
Νο πιθ.υκορ (οτθυς πιοὶομίθ ο] οἰἑιάἰπίυως βοἱσοί. 

Αι α[Πίοίυπι ἀῑι]ολιθ. αἱ]οφιι]ῖο ἀθίλωίθί : 

578 Φ.Ιογὶ Λάζᾶρον. δὶο θπιοπάανγίηχΙθ ος βο]ιοὶ: 
ερ. Οοἶδί. ν]οδάΠι Ιθοιίοπθπι οοάἰοιΙ αἰίοτυι ο 
«έστω ηἱ λαυθμί φλόγα. 
ο1 Μηχέτ ἐρύχοι. Οοἱςὶ , μὴ χατερύχοι. 
ὃδί Π.λούσιον ἐν παθέεσσι. ἄτκπιπὶε (οενρίείεπι. 

Μος ἐπὶ χεῖρα. Ἰλεα. 81). ἠἰπ. ἀπ ἐμἀό.- 

85 Δείξαις. Όπις ὁ Ἐερᾳ. δείξεις. 
680 Δ᾿ ὁμοιο. Τια Πομ. 901. ΕάῑΙ. δ' ἐμεῖο. 
590 Ἀδρανέουσαν. ορ. 6ιρ. Ιἰπ. ἀσθενοῦσαν,. 

Εάῑι. πιαῖο ἀδανέουσαν. 
697 Ὀφρύϊ σήμερον οὔσῃ. 1ὰ ορ, [αείμὶ ὃτρνὶν- 

οἶπιε ἀμγαίντο.. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Πίπο ΙΠποσιιο γοβῖς, 41ο ΄ροπς «πιοτεα!ΐς. αὐλοία. 
Α 5οορι!ἱς, νέο Πλλοβ(/48 γα]ἡοἰξ ιιπάαβ. 
Ανὶ ερο Ίαπι ργινΊση ουη/[οσίς πιοὶο ἀρίοταπη,. 
Έε μοηίδιις Πεχἰς διρρίοχ ουίοφέου, υί 4ἆ πιο 
[αχαίυπι οχἰοπιρἰο νοιμ]αί,. Παιηπιαδημο οαἱθηίοβ 
Ι,οηίαί Ἱπιοηπ(ἱ ἀἱρίίο, πθο εἸιαδηηδίο νηδίο 
Ὀιιεγίης ίεπεας, θιπίΙδαυο δχοµάαγ αμιαηΐς 
Λυνγα]λιαιηί, αγυπιπίφ Ιουυρίος 01/19 ρογεπῃἰ. 
θυἱη ροίἵιβ η ἱ ποές πιο µη), ἐΓἱΦίεβη 19 ἀ9ἱΟΓ98 
Ιρθε ϱα)υι]ίθγα φυαπιργίπαμπη ρε]ίο πιοιαία, . 
γἱδεαφύθ ΠΙΙΠΟ ἵ πιο [αοἱ 15 µήραου]α ργοίςΡ.. 

Βιο, δὲ βἰδίδίυγ ρεοβιιχίο [ακία ογιογίς 5 
Ει 6τερο Ρογ6ογαῖη εληνα]ής (μγἱα[ίρης αεἰο 
Βτυτγυαί {μ Ροἱμιις ἱἹορίο, ϱγοςυἱ Δίηι1ο Γα0θβδαίι 
Ἠκουίθ ἀο[οΓιιοὴ ἱοργαπι, οα,οἶδειιο ΤδσιιτΓΛε 
Γκ ος, ΓΕ Υ5µ6ᾳµο μοςδ γος.ἰηίτοί 1 αυγό5. 

Β Ατοπίθφφπο θχίθπάθ πιαπις, οἱ νἰπου]α Πρι!» 
Βοίἱνοα, Ροἆμππυθ η)αἱ09 ΠγιΗΣ, [ος ηιαχί6, βΓ6δδ0ς; 
ὕαπο Ρθγοχίρυο β3{ΐα, «ΟΠΙῃΟΦΕΟΘ ἰγδπιεπάυφ 
Αἱηυοςῖε ἱγαιί Βµοές, εἰ 80/9 π]ιεπίὸ 
Τυ πιὶμ] ορἰεπαάϊἰόίως γαύία, οοτριδύύθ του νι 
Ενίμε, [ειδηίδη)φιιο γάμο αἆ Πὔπίήα νἱίο. 
Νος τοίυί{ αἰογίθιη Ίη0θας 4γ6βςοΓς /ου1). 
Ρειρεἱἡἰ]ς α[ἱἱς 1, ορίίπιθ, ἠάωπε, 
Ει ᾳεποτο οἱ εἶπετο οχίριο, [αβίιαιθ ΓΠιρποί, 
Λυῖ αἰ]α ηυλδά πι 6ρ65 απιρ]θοιμμέυς Ἰπάῃες. 
Αι οοἱί Η0ἱ βοἱ9 6Ρο δύΠι, ΟΗΓὶςί6, γεἰ]οίυς, 
ἱπιροτίο α αἱ ουησία {6μθς : {η ἴ6 πι] βὶ τουας 
Οπιπο αἰτυπῃ οδέ, ἵπ {9 Βάμοἰα ἐοέα α1ω{ἱς. 

Νοη απ]πηϊ ουγα8 ἀερεί[εί δοἀυ εορ]ας, 
θα γοὶ πιωγουίοπι ἀμ]οὶ Φ6ΓΠΙΟΠΟ πηαγίένι 
ὑμ]εσιαγο Ρυϊθδί : που εάΓὰ ρορ[/ο΄ ρτο]ς, 
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0ὐδὲ φίλοις παἰδεσσιν ἀγάλλομαε, οἷς ὑπὸ γῆρας 
Ὡρθοῦται, νεαροῖσιν ὑπ' ἴχνεσιν αὖθις ὁδεῦον 
605 0ὐδὲ χασιγνἠήτοις ἐπιτέρπομαι, οὐδ' ἑτάροισι. 
Τοὺς μὲν γὰρ στυγερὸς µόρος ἥρπασεν ' οἱ δὲ φιλεῦντες 

Νηνεμίην, ἑτάρων ὀλίγην φρῖχα τροµέουσι 
Κείνην τερπωλὴν οἵην ἔχον, ὡς ὅτε τηγὴν 

Διφαλέη φυχρὴν ἔλαφος σχεδὸν, ἀνδρὰς ἁρίστους, 
1 Χριστοφόρους, ζώοντας ἐπὶ χθονὶ, σαρχὸς ὕπερ- 

| [θεν, 
Πνεύματος ἀενάσιο φίλους, χαὶ λάτριας ἑσθλοὺς, 

Ανυγέας, χόσμοιο περίφρονας. ᾽Αλλὰ χαὶ αὐτοὶ 

Μαρνάμενοι περὶ σεῖο δ.αχριδὸν ἔνθα χαὶ ἔνθα 
στανται, ζηλος δὲ θεοῦ λύσε θεσμὸν ἀθέσμως, 

6/5 ᾽Αρμονίην τ ἀγάπης, ἧς οὕνομα μοῦνον ἐλείφθη. 

6 ΟΠΕΟΟΠΙΙ ΤΙΙΕΟΙ,. οΑΠΜΙΝΟΝ ΠΗΙΠΕΠ ΠΠ, ΠΙδτοιΙσΑ. εοΙύ 
ρ 

Α Ὡς δ' ὅτε τἰς τε λέοντα λιπὼν ἄρχτῳ πελάσειε 
Μαινομένῃ, καὶ τήνδε φυγὼν ἐς δῶμα πἐσῃσιν 
Ασπασίως, χαὶ χεῖρα ἑὴἣν πρὸς τοῖχον ἐρείσῃ, 

Ἔνθεν δ' ἐκπροθορών µιν ὄφις τύφῃσιν ἀέλπτως 

020 Ὢς χαὶ ἐμοὶ πολλοΐῖσιν ἑλαυνομένῳ παθέεσσιν, 
0Οὐδὲν ἄχος χαμµάτοιο, τὸ δ᾽ ἄλγιον, ὅ ττί χεν εὕρω. 

Πάντη ὃ ἀθρῆσας τε καὶ ἓν πάντεσσι µογήσας, 
Ἐκ σέθεν, εἰς σξ, µάχαρ, λεύσσω πἀλιν, ἄλκαρ ἐμοῖο, 

Παντοχράτωρ, ἀγένητε, χαὶ ἀρχὴ, χαὶ πάτερ ἀρχῆς, 

025ὗ Υἱέος ἀθανάτοιο, φάος μέγα φωτὸς ὁμοῖου, 
Ἐξ ἓνὸς εἰς ἓν ἰόντος ἀτεχμάρτοισι λόχοισιν " 

Υ θεοῦ, σοφρίη, βασιλεῦ, λόχε, ἀτρεχίη τε, 

Εἰχὼν ἀρχετύποιο, φύσις γεννήτορος ἴση. 
Ποιμὴν, ἀμνὲ, θύος τε, θεὲ, βροτὲ, ἀρχιερεὺ τα” 

Νοη οατῖς (Η!9 ρἱοτίου, α ᾳαἶθας φδµδοίις οπἱρίεας, 
Ε Πιινεπί{οιιδ γοσεὶριϊς γγδπῃ ργομτοά/ ές : | 
605 Νεο εορπα!{6 ἀθ]εοίογ, πεύ αιη]εἰς : 
Πο θΗΐ1η Πηνίδα Πιους ταριὲ : ἰδίὶ αυίδπῃ Απηϊοὶ 
664 Ομ1ειίς, αἆ πιπίπαυπη απΙοΟΓΕΠΙ ΡΑΥΘΓΕΠΑ οοβγοπηὶδευηῖ. 

Ἀπο ΠΙΑ ἠαθιιὶ οδἱοσἑαίοηστη, γε]υῖ (οη/ἡ 
Γεἱρ]άο αρρτορίπᾳιιᾶπε ϱέΓΥ3 δἱίοπς, ορίἴπιον ντου 
610 Οιὶβιιίογος, τὶνεηίος Ἰῃ θγΓᾶ, ΒΗΡΥΑ οΔΓΏΘΙΩ, 
δρὶρίυ5 «ἰθρυῖ Πἱ608, οἱ νοποβῬ ου/ίοιος, 
(5ἱἱμος, ππυη] οοηίθιρἰοτος. ὧρθὰ οἱ ἱὴ 
Ῥοοετίαμιίέο8 ο {6 αὐνοιρίς (γολί/νυς ἡίηο οὲ {πο 

υίαηΙί, δἱ δἰυάυπῃ Ρα γίίαπι Ἱδρειη Ραἱ φοἰνί Ἰναυά Ιορίιίπιο, 
615 Ει οοποοσάἶθηι οναγίηήθ, ου]υς ποπΙθη οἱδίη γοσίυση ἑοἳ. 
Ὑοιυί αἱ αἱ τοῖίοίο ΙουΠο {η αγδαπι ἱπουγγαί 
Ευτοβίδή!, πέφο Ίδης [ηρίενρ ἱω ἀοπιπῃ ἱποῖόαε 
λίυ5, οἱ ΙΠΔΗ ΕΠ) ΗΙΙΙΓΟ μ5ἱθοηίοί, 
ΑίΠσο ήπο ργος!ἱἱθιιθ θἱΙΠΙ ἱπορίπαίο 6οΓΡεΠΕ ρουοσἰσὲ: 
624) ἱο μηὶ]] τη]ής απἰιαίο ρογιυτυαἰοπίριις 
Νυ]σπη Ἰαυοσῖς γοπιθάίιηι, δὲ αμἱάᾳυἱὰ {ήνδποτο, ἰά πιο]οίϊυς ο6!. 
Ροδίᾳαπὶ ααίθπι υπάεφαααυθ οἰγουιηθροςσὶ οἱ ἵν ομηπί μες ἑαὐοσατὶ, 
Εειο, ἵη (6, Ὀδαία, Τί [πίμεος, τοὺς που, 

κά ὐπινμὶ ίδης, ἱηβεπίίο, Ρεϊποϊρίαπι, οἱ Ραΐου ρεποὶρί!, 
6056 ΕΙΙ ἱηπιοσία[ΐφ, πιαρηηι 11Π1θη ἳπη]]{ μπι]ηϊς, 
Ἑτ 110 τη ΠΙΗΗ, ΙΠοἆο Πποῃ θιλγγαδΏῖ ρτοάευηί!ς : 
ΕΙΙΙ Ὀεί, δαρἱεηίϊα, Τεχ, νογΡαΠῃ, Υδβίία8, 
Πμβρο οχθιηρ:α5ί8, παΐιιγα (θηἱεοςὶ θᾳυα{ίς, 
Ραείος, 4ρῃε, νἱοιίπια, Όευβ, 01ο, ΡοπΗ{ες» 

600 Ἡρπασεν. (Ηἱρ. ἤλασεν. 
609 Κείνην. Πα Οοἱ»]. οἱ Ο1]ς. ΕάῑΜ. ξείνην. 
681 Αενάοιο. Οοἱβ]. ἀεννάριο. 
6/3 Ἀ.Ι.ιὰ καὶ αὗτοί. Πίο οατρὶὲ Πιομαςοῖιοβ ἆ4θ 

(ἠιγίφυ ἀθοθγίηίθς, αἱ αοτὶοεὶ 26ἱ9 οἱ οοποοΓἱαπι 

αἱ οιαήίαίοπι θο]νοῦαμε. 
614 Ζή.ος. Ἱηε. (9ἱ6Ι. φθόνος. Μο]ῖμς ολο], ὁ 

περὶ θεοὺ φθόνος. 
6Ι6 Πεβάσειε. (9ἱθ]. πελάσῃαι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΊΙΟ. 

η ουυπῖχα γε]υί ρείπιος ρεηοναίιι; ἆ 4ΠΠΟΒ, 
ος ἰγοπιι]ο ἵδγγαιη ρυἱδαί ροἀθ οιισνα βεηοοίυς. 

Φος πει ρᾳἐγπ)δηίς, Πθο πι ἀεἰθοίος απιὶοίς : 
Ναπισιιο 1ος ἐγὶδεί ταρυ1ΐ ππογς ἠογγὶάα [αίο; 
1ος αυἱοπι, οΦΙ9 γοπίογυπι (ατυῖης ΡυΓΟ 
Θααθιίος, θἱπιι] αίφιιο Ιδνὶρ ἱορί, αυσα 5ούα]θς 
Ουμουεἰὲ αἀνεγφαρ δο1ἱ8, ἔτι ργοἱίηι Ἰνογγος 
Α/ῆοΙ, οἱ ριν]άρβ ῥείιάω» ἐτεπιος οὐδίάεί αγἰβ. 
Ὀι νογο οοβ[δοία δἳεὶ θα! «ΘΓΥΑ ργορίπφια θοἰ 
Εοηίΐς αφ βοἱῖάα», δἷο ποῦἰ6 μΏα γοἱωρίαρ 
απο ογαί, οχ!πιῖα ηἰπιίτμπι Ἰαυάθ οοευθεὶ 
Ει υἱγιμίο ϱγανθς Ἰοπιίηθς, Οιγὶδιίπηιο {εγοηίο, 
Αἰειβ ἵη (οῦγὰ νὶ]νεηίεφ «ΟΓΡΟΓΘ ϱΓ4590, 
ΑΙΕΤΠΙΠΙ ΠΑΠΙΘΗ ΡΙΠΟΘΓΑ Ππιρηίο οοἱθπίθς, 
(οπ]υρὶς οχρετίθς, οοπἰθπιρἰρτυδηιιο οπή οἱ κ 
Εἰιχαγυπ πιυνόἱ γεγµη. Φ6ἀ οἱ ή φυοφιιὸ ἆς ἰ 
Πίηο αἰφιι2 ίηο δίαπίος Ριιρηδηέ, οἱ πιατίο ποίαηο 
(ωπίδμάμηί : Ίερεπιαυο Ὁοί ρογ/γορῖί Ἱπίᾳαις 
νου, απιὴσἶἰι]ορ [οἱἱοἷα νἰπουἰα φοἱνομφ, 
1/19 ηἰ1 μοὺὶς δαρογεςί μἱθὶ ΠΟΙΠςΗ ἱηληο, 

Β Όι οἱ αυἱς 6 νυπι ομρίοης τὶίατο ἰδοποπι, 
Ὀπειήῦυς οοοιιγγαι [απἱρυπάφ ργοίίηας µγο, 
Αίφιο ἰ]απι γαυρυς [αρίθης, «ά6δᾳ6 Ιὑυεηίοτ 
Ιηυγεβδύβ, ραγῖθ86 ἁ μη Ιαηρι]άα ὑγας]ία βγηιαῖ, 
Ργαίογ 6Ρ6ηι ἱη[6]ὶς ἀἱτο (ερἰαξαγ αὐ 4Ηριια : 
οδὶο μηϊλα], οµΤΏ γανΐς αρίίος αμ 1{αγή ο ργοσσί]ή5, 
Νι[ί ίάΠΙΕΏ Πιἰςογος 5αυδί πιοάἰο]πι 148Ώ0Γ68. 
[πιο οί ου]άᾳμἱά ροδίγεπυπὶ οσουγτοείἰ Πας 
Ἰηέϊπια ροτγε[ί ᾳγανἰογὶ οογάα ἀοἱογθ. 
Ὀμάϊιαθ ΡοΓΓο οοιι]ο ν6ίΓ54Η5, Ἱπηαο οπιπῖ δις α ἰὸ 
ΑΠΠΙΟίΗ5 Γυρευπι, Ώους, αά ἰο ἱαπιίμα ἰἐο]ίο, 
η Φ1ιο ργαςἰ1] 6µες οοὶ π]Εὶ ἰοία γεροδία. 
0 αἱ οεμῃεία ροίθς, πμ] ρεπεταίο, Ππὸς ΕΙ ΤΗΠη 
Ρυ]ποίρίαπι 4ρΙοβοεπδ, αἱ ΕγϊποΙρίυη ϱομῖςε 
ΑιογΗΙΠΙ ηλίπη, [μοῖς φἱπι]]ῖ5 11ύαρ νηροης, 
Εκ 00 4Γο8ηΑ ΤΔἱἱυπο Πιεπιῖς αἆ μη 1η : 
Ναιο Εαἱ, Υδγύυιω, Γοχ,, οἱ δαρίεμίία, νογὶ 
Αυείος, οἱ αγοἰιοίγρυπι γείνγεπς, Ραἰγίηιιε ροίομίί 
Ναιάγα η μα]ΐς, Ργῶοε[]διις, ρ8διου, οἳ 4ρηυ», 
Νονια]ίσησο, Ώουδαυς, οξ νο μαρια) δαθυνάυ5: 



4017 5ΕΤτιο ι. ΡΟΨἩΑΤΑ 5 ος. ας 

650 Πνεῦμά ϐ' ὃπατρόθενεἶσι, νόου φάος ἡμετέρηα, Α δῬέες, αήτε λότω τὴν Αότην ἁλλητρίῳ. 
Ἐρχόμενον χαθαροῖσι, θεὸν δέ τε φῶτα τίθτσιν 
'Ἴλαθ., χαί µοι ὕπασσον ἐπιπλομένοις ἐνιαυτοᾶς, 

Ἐνθάδε καὶ μετέπειτα ὅλῃη θεότητι µιχέντα, 

Γηθόσυνον Όμνοις σε διννεχέεσσι γεραίρειν. 

Β’. Ὅρκοι ΓρηΤορίου. 

ἍὭμοσα τὸν Λόγον αὐτὸν, ὅ µοι θεάς ἐστι µέχιατος, 

Ἐξ ἀρχῆς ἀρχὴ, Πατρὸς ἀπ᾿ ἀθανάτου, 
ΡΙχὼν ἀρχετύποιο, φύσες Υεννήτορος ἴση, 
Ὃς φθάσε καὶ µερόπων ἐς βίον οὐρανόθεν » 

ὃ Ὥμοσα, μήτε νόψ Τε νόον µέγαν, ἐχθρὰ νοῄσας, 

Ε; Τριάδας θεάση-α ἄιατμήἕχ-χε φακ.νῆς, 
Ἑσπόρενας απιρὼν νγεύµασιν ἀντιπάλων " 

κ; ὅ- ἔδρη µεγάλη κοτ ἐμὸν νόον οἐστρήσειεν, 
αὐ Ἠλ πύθῳ δοέτν ἀλλοτρίῳ ταλάµην ' 

Ε: δὲ θεοῦ προπἀροιθε Αροτὸν θείµην ἐπίχουρον, 

Πέτρης ἠπεδανΏς πείσματ ἀναφάμενος 

Εἰ δὲ ποτ’ ἐσθλὰ φέροντος ἀγήνορα θυμὸν ἔχοιμι, 
Ἠλ χαχοῖς χύρσας, ἔμπαλιν ἀδρανέα" 

15 Εἰ δὲ δίχην δικάσαιµι παραχλίνας τι θέµιστος, 
Εἰ δὲ λάδοι τιμὴν ὀφρὺς Ὀπερθ' ὁσίων ' 

Εἱ δὲ χαχοὺς ὁρόων τι Υαληνιόωντας ὁδοῖο 

Σταίην δεξιτερῆς, ἢ ἀγαθῶν σχοπέλοὺς : 

650 Ταπι δρϊτίέας, αἱ εχ Ῥαΐγο ρτοοθαϊϊ, Ίάπιοῦ πιουτῖς ποδίγα, 
Ας ριτὶς Ιαῦίί.ς, οἱ ἀεπι ἠοπιηση [αοἱέ : 
Μίετογε, ποηἶφυε οοποσάο νοἰνοηεῖνας αηἰς, 
Πιο ει ἵπ Γυένγιη (οἱ ἀδ]ιδὲίὶ Ρογιαίβίυπι 
Ηγιπίς {6 ρεγρει9 ραυάἀθπίοιι οεἱεῦγαηο. 

Η. (γεφογίΐ ᾗαε]κγακάκηε . 

δυγανὶ Ὑετυυπι ἵρουσο, φιιο πο ῖ τολχίπηης οδοί Όενς, 
Εκ ρεϊπεὶρίο ρημεἰρίαιη, ο ἱπιπνογία]ὶ Βαΐνο, 

Ἰηιαρο δχειρ]ατίς, Ιαέάγα θεη)ιοςὶ φηυκίὶς͵ 
ΟΘμί ὁ ε]ο αὖ λοπιίηυπι ν]έαιη ἀθεσθμά[ε : 

-ο67 ὅ Ὀυγανὶ πιο, ϱθε ενθοἰο ἨΔΠ ΠΘΡίΟΠ., 
Αυ]δείυγύπι, 96ο Ὑδεῦαπη τεγὺο ἰήαύσο. 

οἱ Ττ16ἱ5 ἱμοῖόις ἀεἰιαίεπι ἀἰθοίπόκτη, 
Τοεωροεπῃ ιποἰἱενίογυο πιοιηθηίϊς οὔδεησθης : 

5ὶ ΠΙΘΑΙΙ ὕΠπ(ιιαπι πιοηίοπι ΠΙΑΡΏὰ 5ούος γυηογανοτί!, 
10 Δυί αἰἴοταιἩ ουρία αἱ Παήυπι 44) υἱγἱοθίω διούσδιὴ: 

δἱ Ώυο αμίθροιαπῃ Ἠοπιίποπη αἀ)ιίογοιη, 
Ροιγ ἱηνα]ίά γιάσπἰος ἱηπθοίθμς : 

δἱ ΓΙΠηΙΙΔΙΗ, Ὀδο δώ κος ἰαγᾳίοηίο, δηΐπιαπι θοἴαέιπῃ ϱοΓηπι, 
Αι γάγδυς ]ῃ Γπιυίῃ, η ΠΙΑ ἱπουγγους : 

10 οἱ [οι ἀλτίηαιη αὐ ερᾳυἱεαἱἶθ Πογίηα αἰαᾳπαηέι]υπι ἀ«Πδοίοηάο, 
δἱ δαρογοίαπι ρίυθ ο µ1ε λυποσὶς νο. ση οαμοἰειις 

οἱ πια|ὸ5 νἱάθιιδ ρᾶςε ρετ/[τωθιίες, 40 ὑοπογυπη δευριος, 
(058119 4 ἀθχίτα θιη]ία ἀθοίίπαγοτο: 

«48η. ὁ13. --- Αίας ΒιΙ]. 18 ραρ. 92. 

6054 Γηβόσυγον. ΦὶΟ Π188δ. Εάῑι. Υηθοσύνως. -- 
«υτίο πιε]ίαφ οὗ ριγἰἰδίοτω πθέτὶ, ᾳαοά αἰῑέες εἰαυ- 
ἀῑσαί. Οα118.λ0. 

Η. Ακουπαντυκ. Ἱν {είο Ροεπιαίε, (ογεθοτῖκε εἰίς 
1. {εφέπι ας τεφκἰαπε ἰγαάϊι : υοίαφκε, φπῖθκο Ώεο 
«ο οδειγἰηαἰε, (απφµαπε ἄοεεγῖπις εκ. εἰηίίεκμε. αἰηκό 
ευαπηείίεα υἱία γαηοκὶ εὀπβγηια ἰομόπι ποθῖς ΡΤο- 
νοπ!ϊ : δυγαν), εἰ φιαιυὶ ομφιοάίτο )αἡοἷα ᾖιδ8 
έἔσ, ρδαἱ. οχι, 106 

Τιτ. "Ορκοι, 6ἱο. ορ. 993, τοῦ αὐτοῦ ὄρος 0Ξο-- 
Ἰωγίας. Πορ. Με. ὅροι βίου, ἢ περὶ τῆς ἑαυτοῦ ἀρτ- 
τῆς, ουἰίᾳ τεφα((ε, δἱνθ 4ε δµα ἐρεῖιις υἰγικίο. 

2 Ἐξ ἀρχῆς ἀρχή. Βἰίις νογ.ῖί, οΓίκε αὐ ογ!Ν, 
αιιοά πίης (ιδουἱοβί οοΠδομπη, δἱ νετὺα ρου 
αὐ πι ππδμίόΠῃ Ἰηίοτρεοίϊς «ροιΐθΒ. 

ὃ ση. Ἐδιιο Ἱμι. ἡ αὐτὴ, παίκγα οαάεπι. Τἱ8 

οχυπι. ργορι]. νους. 038. 
ὕ. Νόον µέγαν. Ρο]είίας Γαεγαί (τοροτῖας ϱΡ6- 

ΓΙ 56 ἀπ άγι, υἱ ΠΕΜΩΙΔΙΗ Πιοπίθ 56ου ουβίἑαιῖο- 
πο, Ὁδμίη Ραΐγοπι, ηιἱ νοὺς αρρο]ιαξιις, ο διιάσεω!. 
Νυπο ἆςᾳ 8οΓµιοπο Ἰοδιίγις, Φιιιάἰο βἱ οἱ {ατα ρυ](ς 
εδί., πο ἱπ Ὑορυὶ οΠειςίομθιη ἱπουτται. αυ Βἱ]. 
Ες ευ) ἰδία γους ΓΓΑ ί γθςῃη οχρίραί, 
ααασὶ Ογεροσίμ6 πο β6πιροΓ οο]ωἰδεοῖ, ειιοὶ εοεί 
αὐευγά πα. ---Νοη Ιερίήπιο οαγρί νἰάσιαν ΒιΠις, 
ουσ] γοςυίθ ΓκΓες ΦεΗςυς ο δἷέ, «ιο Πο μιδρίς 
γετυυσι οὔεπιεγθ γε[ὲ, ηἴιάπ ΡΑΙΓΘΙΗ. Ολλυ. 

ϐ Λόγφ... ἁ-ὶΙοτρίῳ. ΦέΤΗΙΟΠΕ α[ίοπο. 
15 Ἑσθ.ὰ φέροντος. υπ. θεοῦ. 
45 Δίχη». (οἱεἰ. οἱ Πεμ. 990, δίχας. 
17 Ὀρόων. 5.ρ. ἰῖη. (016). εἰσορόων. 
18 ΣχοπέΊους. (αἰαπιίϊαίέε θΟΝΟΥΗΝΙ ἱπίθ)Πρ]ε. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 
Ὡρίγ]16 α δυηπιο Ργουρἆθης Ῥαΐγε, (εποῦυγαφ 
Μεριῖδιιθ 4 πυςίεὶ ρο!ἱθιι», οἱ ροσίογα Ρυγα 
Ἰυργεάίθης, ἠοπιηί οἱ ἐνυιοις ἀθίιαίὴν οµοτσοπη, 
οἱ Γ0) 18 Ωιἱνθγο., 166 πο νογίοηεἰὺιῖς αμμῖθ 
μα, ργεσος, αἱ τος Πιορια[]ς έθμιρογο υἱι 
Λίηιιο οἑίαηι ἰοία ροδίΊνιο ἀθίίαιὸ 0 4958Η8, 
Ροεγροίιιο ἱαμάσιη οεἰεῦσοιη {6 οαΓιλίο ΙΦέ19. 

11. 6ΔΕΟΟΒΙΙ ους ὐβακουκπ. 
(Μη [1ο ἱπιεγρτείο.) 

γογαπν ϱτανὶ, πεἰὰ αμῖ Όσις ογίης αἳὖ οτία, 
Αιηιο ἐμιπιογίαίὶ φμἱ θομίιους δλἱ115; 

Ατοζειγρί εΠρίος, ρᾶς οἱ παίυτα ραίογπιο, 
Οι δµροΓο αἆ μοδίσυ νουίὶ αὐ αχο σος: 

Β Οιιοὰ πιεα πθο πιεηίεπη ππθης δ]θείυγὰ δΗργδπῖα!η 
Ρἱφοἰπάθηὶ ΓυΓδδ ηθΟ Πιθᾶ ΥΘΓΙΑ Λόγον : [δεί, 

οἱ Τγἱαὐἰς οἱ δυῦθαί ποηῖ δοἱηάσεο ΝαμΙεῃ, 
ῦυνι πα ίυ ανουκὶ ἑοπιροτ]ς ἱρθο 66ηυος: 

οἱ Πιοηίθπι θχφι{ιη]οί ϱδιθβ ΠΟ] οὐἱρα, νο] ος, 
0ος αρἰίαί οοἀΐς ἆυτα ομρἰάο, ᾖάνδιι : 

Ἁπίυ οἱ ἁμήαμυαπι αμχέαρι οἱ [ογίο ἰοσασίπ], 
Ιηναἱἰά οἱ ρείγ θἷί πιοὰ ποχα γηἰῖφ 

Ἱμαία [ογειίθο 16ο ἱ π]οις οί ἐιγρὶάα [ᾳδίη, 
Πουις ἱη αινογδί6δ γιήδυ8 ιέ {ία οπάαί: 

οἱ ]υάεχ Φου υμὶ ρευνεγία!ὴ υφής, αρετὺίθ 
Ρις ἱγίρμθης, ϱελτίθις ηἴιαπι Ρἱοίδίθ γἱρὶδ. 

Γτοδρειᾷ ϱΓανοζΕΙΗ 60/ΗΟΠ8, δοορΙοβδᾳιο ὑοπογ., - 
οἱ μιᾶπι ἀοχίγυυι 108 Όομο δα) 5) ος» 



τ 5 6πΡβοῦµα Ἐπκου. ΘΛΗΙΦΗΣΗ ωβσα μ. ΗΣΤΟΠΙΟΑ. ιθου 

ΕΙ φθόνος ἑπτήξειεν ἐμὴν φρένα” εἰ γελάσαιµι ΔΑ 
ϐ/) Ητῶμα χαὶ οὐχ ὁτίων, ὡς τούδα πττὸν ἔχων" Γ', Ἐγόδια Κωνσταντιγουπόεως. 

ΕΙ δὲ χόλῳ. πλάθοντε πέσηε νόας, εἰ ὃ' ἀχάλινος: ν σοὶ μὲν ἠρομοῦμεν, ὦ Θεοῦ Λόγε, 
Γιῶσσα θένι, μάχλον τ ὄμμα φέροι χραδίη” Μένοντες οἴνοι” σοὶ δ ἀνάπτομεν σχολἡγ. 

| "ἐχθαίροιμι µάτην Σὴ μὲν καθέδρα, σῇ δ᾽ ἔγερσις, καὶ στάσις, 
: Ὃιὰ δυλέως, 8ὲ καὶ ἡοῤ δα ια. Ση δ' αὖ πορεία, σοῖς δὲ καὶ νυν νευµατιν 

| | 5 Εὐθυποροῦμεν. ᾿Αλ)ά µοί τιν᾿ ἀγγέλων 
30 Εἰ χενεῆν πέμφαιµι ἁόμιον ἅπο χεῖρα πένητος, Πέμποι ὃν, δεξιὸν πα άτην, 
Εἰ φρένα δυγαλέην οὐρανίοιο λόγου" ο αυ ρωσ | | κ στύλιρ τε καὶ νέφους ἄγοι, 

Ἅλλῳ Χρισεὸς ἔωι πλέον Ὥλαος, αὐτὰρ ἡμοᾶ ο ο ορ κάσω. 
Τοὺς ἄχρι καὶ πολιῆς αὖρα φέροι καµάτους. Τρέφοι ὃ ἄνωθεν καὶ χάτωθεν πλονσίως. 

Τοῖσδε νόµοισιν ἔδησα ἐμὸν βίον. Εἰ δὲ πόθοια 10 Σταυρὺς δδ χεραὶν. ἐκτωπούμενος θράσος 

00 Ἔς τέλος ἱκοίμην, "Ἀφθιτε, σεῖο χάρις. ᾽ ἍὨοἘχθροῦκατεργοι” μη ἓν ἡμέρᾳ µέσῃ, 

Βἱ Ἰένογο ππσῃς πιο αὔοβοσί: εἶ Πίδοτα. 
30 Ἱαρρήη ογαη, αι φαί αμ πο εἶπε, φπαςί βγπο εἶπη ρείο; 

5 (πποδοθμίε ἵγα ος εδουἰάσεῖ : κ [τοπ εκρογα 
ήμρια εχοασγα, 6ογημε ἰαέῖνος οσμ]ος Ἱμίσηήμες 

δ5ί.4 1161 οὐἷο ποη φαί Ἰναλοτος αἱ Πκοιαι παλ μα 
Ἠ Ποἶκσατ ἀοἱο αμί αρογίδ: 

30 5ἱ γΆσμαη 4 91Ο πποα ἠἰπηΐβογο ππαππα ραροτῖς, 
8ἱ πδηίσπι φἱ σεις νοτυί ἱαὔογσμίδια, 

ΛΙΙ5 ροιίης ἱπάμ]σοαι (Ωγ]ίής, 46 Ίπους Ἰαῦογος 
Ειίπηι αδημς 1 οππἰἶσπι κΙδθοριός νοπίιις αα[ογαί, 

ης 5 ομα( γη τί γαι αθλι. δὲ νογο ἠσφάογῖί 
μα!) Ρο5 [πστο, ο ἠποςα1ς, μή σταῖα οξί ασημί]. 

ΠΠ". Γωπεγαστωπι (η δ{αμΗἴπορο Πσνον 

ἵπ ιο να κο η Ὀοἱ Ἠ ία, 
Μαποπίος ἀομαῖς Ηδί το[εγίσια ο μπι. 
Της οδί οομβδδείο, ἕπα οκκαετοσίο, πα θἰατία, 
Της γµγδΗς ϱγοϊσε μον ἐμίς οἳ απο αμβρίο ές 
5 ίαπι Ἱπίπης. 9ου ή παμε αηρείμίη, 
Μις ἀποθιι γίαι, [αυ δίσιν " 
Οἱ μη ουἱαπιμα ἱρμῖς εἰ ηυλής ἀποαί, 
Ειναι παγὸ, Πηίμα δἰδιαί νοτρο, 

669 Ντα οἶνο εαοςί οἱ πίστα Ἰαγβίςς., 
υ γακ αποη ππαπίας οἱρπαία αι η οίαι 

ἡμήμῖοί [γπηραί: πεφας ἵῃ ἀῑο πιοδία 

 βετ]ρίμπα 81. 079. -- Λας Το. 11, ραρ. 99: οἱ Μαται. 194, ραρ. Τη. 

33 Θέοι. Ρίο 6 πι. ἘάΙι. πιοπάσεο θεῷ, 4 Νεύμασιν. Βΐε Μωται, ΕΑΠ. ῥεύμασιν. 
37 'Εμοῖο. ἵνα Πομ. 991. Εάῑι. ἐμεῖο, ἡ ̓ Ἱστάῃ. Ματαῖ. εκ οὐ. Μοὐιοίαη. ἱστώῃ. 
30 Ἑς. Πίος 993, εἷς, 40. Σταυρός, γοπογαμ]ο δίρπ ο] Ύς 

Η, Απουπεντυν. γεφογί{ ζοπειαπιἰπομοίἑ ρτοβ- Ολτίκιὶ βοοιαίογος βογηιμηῖ 56 παπα (μοἱ]ό1ο )- 
εἰφεεηεὴς εί ἱειμά ρύεήια, Γπομκα [μή εἰίανκα δμ- παπι, ἀἰπυοίαπι [ωραγε . νο ηρρῖηια ερ ἴα- 
γαιοτίον µ. Τ11. δίε απίεηι ἠαδοί υἱγ εγκάις: μοί ἀἱο. Εἶις ἱηδίωμο αἳ αροδιο[ἠς 1ρδίς ΡΟ Ί96Ι 
εαγιΕ οὐ πι ων, πάς Ἁπκνις [ἰδ, τν εδοῖ ἂν ὑπ νἰάσαν: οπ]α5 το πο τας εχοπηρία ροίς α στο 
γοεπιαῖα ἀθφμαιίεα, φκοά ἠπεετίδίαγ ἐνόδια, εν 8ο ἵπ πηριἰςδίππο οροτὺ Ώὲ »αΠεία ΕΜΕΕν Ἡ δυς- 
»απειἰ (εγεφογή ρτο[εειητί ργυσα(ἷο, /αμε ψρίε εάἶέκι, ο δἷο, οἵο. Για Δαγαι. ΑΙ πο Ἑσλμον ο” 
Ίνας κα) [ο π Από. ουάΐσε. Ρα νετο ἱμοκύτας- ο. Αασίορίτας ἵμ Ίνα γο πια ππὰ ΑΠΟ ΠΟΙΝΗ νήσο» 
.. υἱαείμγ ροεία καζεγ, ενηι α οαισίγα (οπείαπίπο- ἠἈίασι ε δίς οπίσα, αι, ΕΠΙΡΟΓ 56Η ΦΗ πα ΙΜΑΙΥΤ 
μαμα (μα έ αὐάίεανεγαί, αά κοἠμάίπονι γα Ἐοεἰοκία: φπ.το ποδίος Ἰηγουιένα ρἱοςί ἐπ ο) ή Μαώ, 

μαιεγμέ εέεε εοπίπ[εται, 8ο Ματαϊοτίυς, μπα μμα ἠίομο ους ρογιεΓἱ μμ ΠπΠῖδες δε 
ὄκαθέδρα. Ι4εδί, ρετ {ὲ νἐάενιμς, σρίπες, καπ. δΐριο ομοῖς ποσο,» Ὑἱά, τον, Ὦν ραδ. 103. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΤΕΠΡΙΟ, 

5ἱ πιο νου οι μεῖ Β 1. ΕΤΙΝΕΚΛΑΙΟΝ ΟΟΝΑΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΗΝ. 
ΝΟ ΦΕΕΗ5 Δι, εν (4. . θα έαν ὑπιεγργείςε,) 

ή ΜΟΜΙΟΙΗ ΒΙΟΓΠΔ. οω,. ἵα 6 φἰοβοίηνης, οἱ Ύεγλνα Ελίς18, 
Βὲ πνοα Ἱπμυας οο1ν αδ5 Γον] παποπίςς οσα ΕὈἱ ἀπη115. 

ή πα ή ἠήδήαπη ολο ο Τη ούσημια, δαγρίας ταν Ηίν 

οτερίομα,ς  ππς µν- " Βίας Εί οἱ ποτό: αιδρίοϊιδ νίπηι 
ο) γαουμῖς αγ Εμ Έλεος Νπης ο Γρ Ες, 9ο πηζοίνα ἀμοξι 
Οαεκίεεη Επιτιο ο γδά αἴαυο εαδιούσια μλοῖ, 

54: εἰνπιδὴς ον | Οἱ πιο οοἱαηα παλής αἴηιο ἐρπίς ἱοραίν 
Ετηρό ἠΗΝ. ο 3 ν]όαι Φ4πος, νοςς ἶδίαί Παπίας 

ον ον -- πυία (ος πο ράσα θµῃογο εἰ Ιπίογο, 
ρια. Εναυραί παπα θἰρμαία οτυκ α ἀΠΙ 

ΓἰαΠιΖ6ά ϱ; τι 



ει. δει τιο 1. ΡΟΕΝΑΤΑ 0ξ «Προς. ο.) 

.-α ου ᾱ. Εὺς αἰτόν. 
τραχεςεν κα βοι τρ Τριὰς λλοδο, καὶ χαταρτίτοι 

Αείαν τεθείης, εὔπορόν τε σῷ λάτρῃη, |... 
{5 Ὡς πολλάαες µε καὶ οὐ πρὶν χειρὶ σχέπων Εἴξω. θεῷ Υὰρ αροαλαλῶν οὐ παύσομαι. 

Γης καὶ θαλάσσης ἑξέωσας χινδύνων, 
Κόσων τε δεινῶν, δυσμενῶν τε εραγµάτων. κ. Πρὸς εὖν Ἀναστασίας «κά». 
Ὡς δεξιὼς ἅπαντα, καὶ χατ' ἑλκίδας, Ποθὸ, πυθὸ σε, φἽτατ, οὖχ ὀρνένομαι 

Πράξαντες, αἴσιόν τε τῆς ὁδοῦ τέλος Ποβδὸ λόγων γέννηδα τῶν ἐμῶν τέκων, 
30 Κὑρόντες, αὖθις κρὸς φΏους καὶ σνγγενεῖς Ἀναστασίας ὢ λαὶ τῆς ἐμὰ φΏης, 
Παλινδρομῶμεν, ἀσμένοισιν ἄσμενοι Ἡ τὴν πἆλαι θανοῦὺσαν ἓν νεχφοῖς λόγνις 
Φανέντες οἴχοι, καὶ πόνων πεταυμένοι. 5 Πΐστιν παλκιὰν ἐξανέστεσεν νένις 

Σὲ α«ροσχυνοῦμεν, τῆς τελευταίας ὁδοῦ Ὅδεν κροελθὼν οὐρλς, ὡς στινθὶὺς, λόχος. 

Χρῄζοντες εὐμενοῦς τε καὶ ῥᾷατης τυχεῖν. Πάσας κατέσχε φωὶ τὰς Ἑωλησίας. 

Αδείας ατα νο, πος ὕπουεα αὔοται. 
Αερεταπυ αοἴοτο οἱ ἀἲ 1ἶδαυ μὲ θα έλαυ 
Ῥίαμασι (26ἶας, οἳ [3εἱΐοαα ἴωο [εαν]ο, 
45 Ὀϊἱ «προ πο Έλα 3ΗΩἱ 6 βλ1.ς ἴοφενα, 
Τοτα οἱ ματς ετραϊοὶ ρετὶον]ῖς, 
Εἰ πιοςὺὶς ᾳτανίνας, εἲ τοὺς ἀἱ 

Το επρρἱϊοες 05, Ρυτευνα 
Εβοςίιαυίος, οἱ ρἱαοἰάσκι. οἱ ῥαοἷὶο «029. 219ν5. 

ΙΤ. Ρε εείμεο '. 

Τορ]ὰρ ῥερὰϊοείως, οἱ πιυήας ἀοοσηάὶ ααφοἱρίαί 
Δίας αιἱφρίαιη, ασἱ εἰ ἀΐκηυς. Τὴἡτοπϊς 44161 θε 
(940. -. ῦου ... Ἴοηςι αοὸ Ο58520ο0. .. 

γ. Λά ρίεδεκι Ακαίαιία. 

Ὀορἱάστο, ἀθεϊάδεο (8, οιαγὶφσίσια, Ώοῦ Πορλὺο : 
Ποεἱάοτο ἰ6, [ευσίαπη οἳ φοὐοἶδιω δδΓοῦσ!0 Πδουὴ, 
Ριοῦς ἀῑ]οοίαν πιὶηὶ Ληλεϊλοὶς, 
Οἱ ποσα ]ληπάμάυπι πιογι](εσῖς ουποπἱυαο 
ὃ Εἰάδιω ΦηΜἱᾳυδ γεδυςοἰτανίί ποτὶς : 
Ὀιάθ 
0µιπος ἱππρλοτίί ἠαμίωο Κοοἱθεἰας. 

β45. 

ΙΥ. Τις. Τη8ς ἱὶ τες πδὶθ Ἰηδοτί οαστοληὶ 
χιχ, δριά Τομ, Ρας. 1θ4, ἱναθοκέας θέἱλαι δρ 
Μιταίυς. η. 194, Ρ. 110. 

ἰ ΛαΛοῖκο. ία Μιιται. Το]. λαλείτω. Ἐοτίθ |6- 
βεπάδαι λαλείσθω. Μος χαταρτίζοι λόγον. λυΓαΐ., 
χαταρτίζῃ λεών. Ηφο, ἱηφαίέ, Νασίαησόηιο οου]- 
μἱοος νἰδίυς, 6.5 οου]. θομδιαηποροιἱίαπς {9- 
πιηλατίε, υἳ ορἰεοοροτυπῃ σἱ ροριὶ οουιπρεφοετεί 
ος. Εί τεζευς ευ 0]θοίὶ ογδΗἱ ἳΆ πηδ. φυ0 μ948 
ὁδί ΤοΙίτις, νι οαγπιὶπὶ , μπάο 606 οαγη]ηί χιχ εῦ 
ἱμεο οἁ{ίο ἱπδοτετο αἱοὶ νίδαπι [μἱέ, ααο ᾖφο ολες” 

Ρεοάίδης Ώου, τοίυί οοηεἰ]]α, δετπο, 

Αἴίαε Το. 19, ϱαβ. 1941 οἳ- Μετα. 191, ραρ. 176. Φοεἰριυαι η. 58]. -- Ακε Τι. 9, 

ολα ἰογηῖ6 θἱπᾳι]α νοςείθμα οοπλἑατ]ηί, ἠμΑΛαιδη 
ηθο Ώυπο ἰθ οοΠΙΠΙΟ ΙΙΙ 9889 ου [ιδλίις. 
. Ακουμαντυκ. Γν 4εείάεγίο Αναείωεἰα εΛλατἱθεζ- 

πι κε 6:16 Ιδε(αἰνν (ογερογίνε. 
3 Τῶν ἐμῶν τέχων. Ἀοπ ἀαὐίαί Τουἱ]]ὴς {η ἰο- 

σεπάυπη δἰξ τέχος, αἱ οἱ ὁ λαὸς τέχος τῆς Άναστα- 
σίας εἰ γέννηµα τῶν λόγων. 

ἑ. Ἐν “πας όγοις. ἨΜοτι[ίογδήη Λι]λπογυη, 
αἱ Οοηδίαηιἰπορο!ἱ ἀμ ϱΓαφεαὶ (ωυγαμί, ἀνσεὶ- 
μα) οἱρη]ή ος). 

ΜΕΤΗΙΩ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ἡορί]φ» που δγΓί6π6 Ιαοἱς αγαί Π]θ ο21ος, 
Νου ππὶ η] πιονοῬ απιῦγα ποοιῖς αΠογαῖ. 
οἱ ἀωτίοτος ἀθρεγίᾳιθ ἐγαπηἱί68, 
Τα τοὐἆό ΡΙΠΟΘ. 8ογνο αἱ ουνίοἙ {ω9, 
Ὀι ετορε δι ρεἱή8 ΠΙδΙ πιθ Ργοίθρεπθ, 
Τοευτο, [τεῦί, ἱαηρυοσῖ9 οἱ ρογου/{5, 
Ποτιπιαυο αοοτρίς Ιοραφεῖ οδδἱῦιί8, 
Οιπίθις αἱ οχαοι]ς, δροὶ ]απι οοπιροίθθ 
Ταμάσπιαιςο ηβοἰ ῥγοδρογυπ ἤποπ γίῶ, 
ο ιάνής οδίοινς ρτοχϊπιοριπι τοὰ{ε 
υγη]θηυρ απιουγη, Ἰαῦογαπῃ ᾖθυ], 

ντι καιάἰυ οφ τενυίβαπιιις ἀοιπί, 
Το ἀορτοςαάν συρρίίεςς, ἱίος απειπῃ 
Ὀιϊ ἁμῑοςο πουδὶν οἳ η μἱσίαπῃ Ρρτα Όσα». 

ΙΥ. δε θΕεΙΡ80. 
(Α. Β. θαίίίακ ἰνιεγργοίο. ) 

Τα οδηδίς, αίφιιθ νότο ἀἰήραι 
ΑΙιεγ αιἱς, οἱ ἀἱβηιιδ. [ή0οης ἑητουίς 96ο 
Οεύαπι, Αλἐοαιιθ οοἱ]οαιι! Ποη ἀΦθδίηδΠ). 

γ. ΑΌ ΡΙΣΒΑΝ ΑΝΛΡΤΑΡΙΑΕ, 

Το νοῖο, Υοἱθ 6, ΠΟΠ ΠΟΡΟ, ολαΓ]δίΠη, 
Το νοἱο, Ιοᾳμθοἱῶ β6ιπιθπ οἱ ροὐφίθμί 1μσίο, 
Απαδικιήν Ε/4ἱα ρἱοῦς ἀμίοἱθδίπις 
ως ᾖαπ πια]ἱσηϊϱ πιογίαπι τουυί ἁῑν 
Νἱάοπι γοδυςο]ἑατ]έ. δη Δση πον/ς: 
)πάο π1θςδ, τί δαρἱηίέ]ία, 6οΓἱπο Γεούίοιι 
Εεεἰοσίᾶε οµηος τορ]ογ]έ Ἰιίρο, 



"5 

Τίς σου τὸ κάλλος, τίς θρόνους ἐμοὺς ἔχει; 

Πῶς εἰμ) ἄτεχνος, ζῶσι ὃ) οἱ πλῖδες;, Πάτερ, 

10 Σοὶ δόξα, κἄν τι τοῦδε χεῖρον συμπέσοι. 
Ίσως κολάζεις τὴν ἐμὴν παῤῥησίαν, 
Τίς ἐκθοήσει γνησίως τὸ σὺν, Τριάς ; 

σα’. Πρὺς τοὺς αὑτούς. 

Σιὼν ὁδοὶ πενθοῦσι, τὸν νόµου λάτρην 
Λαὸν ποβοῦσαι ἡμέραις ἑορτίοις. 
Πενθῷ δ' ἔγωγε λαὸὺν οὐχ ὀρώμενον 
Ἐμοὺς ῥέοντα πρὺς λόγους, ὡς ἣν ποτε 
6 Κωνσταντινοὐπολίς τε καὶ ξένων ὅσον 

Ἔνδημον, οἷς Ἡστραπτεν ἡ φίλη Τριάς, 
καὶ νυν ἐγὼ μὲν ὡς λέων βρνυχώμενος 

5, απεσοϊή! ΤΗΕΟΙ,. οχι πύν ΠΗΡΕΠ Π. ΙΠδτοπισλ. 1024 
Λ Μακρὰ στενάζω. Τῶν δ᾽ ἐμῶν τέχνων τυχὸν 

"λλλοι κατασκιρτῶσι, πιθανοῖς λύγοις 
10 Ἑυναρπάσαντες. Εἰ γὰρ ἔλθοι µοι σθένος, 
Ὡς πρὶν, Τριὰς, σὺν, καὶ βρυχησαίµην πᾶλιν 

Ἐν σοὶ, τἀχ ἄν τιθηρες εἴξειαν πάλιν. 

Σ΄. Πρὸς τοὺς ἀφρί.ους ἐξιτήριον. 

Οἱ συνθύται, τέθνηκα τῷ φθόνῳ µόγις. 
ἛἜψφα λήξει καὶ δύσις, φθόνος τ' ἑμὺς 
Ἐχθροῖς, φίλοις» ἀπῆλθον ' εὐφημήσατε, 
Πλην ἐξιτήριόν τι πᾶσι φθέγξομαι. 

ῦ Ἂν ἄλλον εὕρητ' ἀντ' ἐμονν τιµήσατε. 

Τὸ σεπτὺν ἡμῖν Πνεῦμα, τῷ συνηγορῶ. 

Νον ὃ οὐκξτ' εἰμὶ τῆς μάχης µεταίχμιαν. 

Ομἡς ἔναπι Ρο αἴποπα, «,αἱβ Ώλθής «οὐ ος Ἠναῦοι 
Θλιοιηο ο ΗΗ εἰπο θυσία, ἆ αμα Πηνογί ίνα Ἱ αίσε, 
ι0 Τιμ ρἰονία, οιαηιδὶ φἷά ρο]ι5 σομἰρενί. 
Εσγίαθςό ρἱοοῖῖν πποαπι Ἠ γι έπη. 
Οἱ πιο ρολ υ]ς ἑασπι γουαίρπι, ο γης 

ο70-671 ὉΙ. 1ά ευεάει '. 
μα Ρομπ Ἰπροπί, ἱορῖς ο ίοτοις 
ο. ο -- [οβῖς. 
ππου οἱ ϱρο 1ῤ96, µορ]απι πον οσπβρίο 

Διά πιέςς σοι θιίοί! ΒΟΓΠΙΟΠΟΕ, αἱ ο βο]οῦαε 
ὅ Ει Οομβιαπιϊπορο(ς, οἱ ρογεργίπογια φμἰάφ]ά, 
Ὀορείναί, απίρης αΠι]μείαϊ αππίοα Τεπίτας. 
ΕΙ ΑΠΟ 6ρο, υἱ 160 τυβίεῃς, 
Μιέήπι ρειιο. ἈσοἙς αὐίοπι Ιῆοτος [ογθίίαι - 
ΛΙ ἱηβα]ίαηί, ρυγρπαθήμας νους 
10 Αυπρίοπιυςς, δἱ αυίσπ τοσα! πημί τον, 
Όι οἵἵπι, Ένας, σας οἱ γρίλια ΠογΙΙΗ 
ἣπ ἴσ, οσο [ες ΓαΓδ5 οεβδεη. 

ΥΗ. γαε αά ἠπάπίους ει ο), 
Ῥπογογπι δοεἵί, νῖκ. ἠνοτὶ πιο 18 δΗΠ1. 

Ῥοβίποπι ογίοης οὐσἱἰάέησημς, εἰ Ινογ πιο 
ἡμήπίοίς οἱ αιπίοίς: ἀῑδερθαί : Ριαμάιο, 
γσγαπα οί ηποπιρίαπη ἠΙδορβδις ΠΥΠΙΠΙΗΙΠ ΟΛΗΣΙΗΝ, 
ὃ 9ἱ α]ίμπα ρτο πιο τερογἰδεῖς, ἡηἱς Ἀοπογδμι Ἰύοιο. 
γοπογαή τς πημί δρίε ιβ, ο]α5 ραγίος δδίπθυ., 
όσ11 ΠΟΠ απιρίίας ρησπαπθας δΗ η Πηίογ]ευίης, 
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ϱ Πῶς εἶμ᾽ ἄτεκνος, οἱσ. Βΐο οππι γονογεπίῖα Ὦς- πο ΗΙ εἰεείὸ δμεΕΘΒΒΟΓΕ, Ογεφογίμε ερίκεσρος ετίτε- 
ποιο ἡπῖς ἠεθίία πες νοτισηύπα, Γμδί απίοπι 
Ἱι ΓΠαυγαηί Ἱπιοτργοιαἳ ου Τοίο : ϱποπιοάο 5 μηι 
είπε ἠλετίς Ὦ Εἱνηπίμε (δετί, Ρωίεν] Τἱδί φἰοτία, εἰς. 
αλ. 
1 Παῤῥησία», Ἠπο νους ος Ορερογίμς ἴπ[γὰ 

οατπι, αι, Γε υἱία ὅπα, νο, 1008, οἱ αγ, Χχα, 
νους. Τη, οἱσ, 
γ. 10 Συναρπάσαντες. Εἰοτομίίπας ῥτῖος συναρ- 

πάσουτες, 
ΥΗ. Απουμειτόνμ (οπειαπιομροίί ἀἰβοέκληγνα, 

πΗι α[[αιγ. 

3 Δύσις. τα γα, φαἳ οἵαπι Άτξις Ρτο λήξει, ΕάΙΙ, 
ἑφα λήξει καὶ δύσει, οἐθεῖέ ογἱόπν οσεἰά επ. 

4 Ἐξιτήριον, πι ἀο]οιο τι, φθέγξομαι λόγον, 
ϐ Τὸ σεατόν. δὶ Ίπηρας ο ΠΙ τιµήπατε, ϱοβφῖ8 

ἱπιογργοιατί : (ος νεπεγαπά πε ΔΡΙΤΗΝΙΗΝ, εἶ κ ἀε- 
[ΕΙΟΓΕΠΙ εη κ μεπάσ, εκηι εἰἰφεπάο φί ες ἁπππή- 
Ιαἰἷς κι 4ε[επ0Υ, Μον συνηγορῶ. Μαίο οὐ. συν- 
ηγόρῳ. 

ΜΕΤΗΙΟΑλ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ομ15 ἆθσοις Ἰα]νοί απ, ηπῖς εἰ βεήες πισας Ἱ 
Ύμο πι προ ο ήμίδ, 115 ν νο ρις Ἱ 
[νοις 0], Ῥαΐσε, ρο]ας απλά. αοοζαί Ποςί. 
Εογίαςδο οπθιΊρας Μη] ιο Πο. 
ος Πίο ργαάἰσαΡΙΙ 65ο αμα, Τείας. 

γΙ, ΑΡ ΕΟΒΡΕΝ, 

(Α. Β. (αἴίαι ἠπιετργείθ, } 

Ρίο τία Ἱαροπί, αὐποίαπῃ Ἱορίρης 
ΓΙοἱνοια οφ Ιτοπίες ἀἰσῦας Τη εαστίβς 
Ει {ρε Ίήβοο, νῖτος πση ορηβρῖοὶ 
Λι ο Ἰοφμομίονη ουπβμσπίςς, υἱ ρ)π8 
(Ἠνος οἱ οχίαεί βοἱόραΠί Ἰπσοί, 
θἱνας μἰίοαί (Ηρίόαιω Τεἰσοἶς αὔαγ. 

Ὦ Ει παπο ορο παπι πστου, νοἰαί 1ος 
Ομ τησ. Εἰνου! ῆσγος [ΟΓ8ΑΠ Ἰησος 
ΟΜὔ 6η Ππροηπί, νετυίδη ιο ομίληί ποτ 
Ατίροτο, θ1ο αἱ τοῦ οἱ φποπάσην πμ, 
Ένα, πι ρε ἁκίατ, ἵπ το οἱ τρία 
Παγδης, (δμιοπίος οὐβδογ]ηί εΗ/το [ογας, 

ΥΠ. ΥΛΙΕΕ ΑΠ ΙΝΙΜΙΟΟ5 ΡΙΟΤΟΝ. 
(1 εί. οτειίο ἠπιετργείε.] 

ο 90ο ΒποΓΟΓΗΠη, πποτίμς Ἰγοτί οβο 
ιν δη, Οἱ σηί σα, νου οἱ πο 
(ὐνατής οἱ πμ οίδς ο: [Ἀνοιο μη], 
Βυίαχαί οµγεκξί5 Ιπο]ός 6Η ΟΠΗ λΠΦ 
5! τορυγίβι]ς ΠΠ ΟΠΙ Ρρίαίι πεί γίσα, 
οσο νονομ μα Ῥρίπίένα ποὺῖε δυο ί 
Ρα0ΠΟ : οφο Ἠαπά δαμ] ῥυα η, ἁοὐία πρ νς. 



{ιν 11 

Π’. Πρὸς τοὺς φθονοῦρτας, 

Τριὰς, σάου µε ’ χαὶ πάλιν χαλῶ, Τριάς. 
Σὶ γὰρ προφαίνων ἡμπολησάμην φθόνον. 

Λαὺς, νόμοι, τράπεζα. βήματα, θρόνοι, 

Λόγοι τ᾽ ἀληθῶν δογμάτων συνἠχοροι. 
ὅ Πῶς ταῦτα, καὶ τί ταῦτα; χαὶ πόθεν ῥέων 
Ταϊς τοῦ Θεοῦ µου τοῦ κρατίστου Πνεύματος 
Ῥοαῖς, ξένον τε λαὸν ἐντρέφων καλῶς, 

Ἔπειτα σάρχας ἑχταχεὶς ἀθλήμασι 
Πολλοῖς ἀπῆλθον; ὢ σχοποὶ, κροτῄσατε. 
10 Τέθνηχ’ ὅ τ ἅρδων, οἵ τε πεινῶντες λόγον. 
Βἱ µέν τι τούτων ἀντιδώσεες, Χριστέ µου, 
Μέγ ἀντιδοίης: εἰ δὲ μἡ, καὶ τῶν χάρις. 

δΕΟΤΙΟΙ. ΡΟΕΝΛΤΑ ΡΕ 98ΕΙΡ50. 400 

Θ., Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Μετῆλθον, Ίλθον, ἔρχομαι ́  µίξις μ᾿ ἔχει 
Τρόμου χαρᾶς τε τοὐμὸν ἑτάζω βάθος, 

Μήτι χρεωστῶ, Χριστέ µου πλὴν ἔρχομαι 

Ζῶον διωχθὲν ἓν βίῳ, μάλιστα δῇ] 
ὅ Ἐχθροῖς Φφίλοις τε, συνθύταις, ἀντιότάταις. 

Τὰς σὰς πεσεῖν εἰς χεῖρας αἱρετώτερον, 
ΗἨ τῖδε μοχθεῖν τοῖς φθόνου παλαίσμασι. 
Τῶν μὲν καλῶν γὰρ οὐδὲν ἐλπίξειν ἔχω. 

Τοῖς δ αὖ καχίστοις συνθανεῖν κέρδος μέγα 
40 Χαίροιτε, Υαστρίζοισθε, τοῖς ἑνυπνίοις 

Μεγαφρονεῖτε ' μιχρὰ Υὰρ χαρήσετε. 
Κάγὼ µετέσχον τῆς πλάνης ἁλλ᾽ οἴχομαι. 

ΥΠ. Γη ἱποίάος ’. 

Ττ]ηί(48., θλΐνα πῃθ, οἱ ἱίθγυπῃ οἶαπιο, Τγπίέας. 
Το οηἳη ργφάίσαης, οοπιραγανἰ Ἰην]άίαπη. 
Ροριίιβ, Ίσμεδ, ΠΕηΦ8, δΗβροδίιις, (ηγοπἱ, 
ΕΓπΙΟΠΘΦἠΙς νθγοΓυίή ἀρρηιαίμῃῃ ἐδρῖος. 
ο Ουμἱ μας, οἱ αλ ἠυ } θ6ἱ μηάο Βι6ιι8 . 
Ώυὶ πῃοί ροἰεπι]δεὶιηὶ Θρίτίίυς 
Πινίς, δχίγοπευπ]φιιθ Ρρορυ]απι μι πυίτῖθης, 
Ῥοερίοὰ «αγη6ς ἰλθίασίας ἱαὐοσίδιις 
Ριυτὶυίς αΕἲῖ Τ 0 αρεεμαίογθ», ρἱαιάἰίθ. 
10 Ρεγίῖι οἱ φαἱ εἱρανίε, οἱ φυἱ αρρείεὺαπί θογπιοποπὺ. 

δυο αἱ γεἰτίραφ ; δἱη πίηις, οἱ ἰά ορ ρτσίυπη. 
ϱ72074 οἱ ηυἱά Άοζυπι τουσ Ρηνπηίση, ΟΛιγὶνίο πι, 

ἃ 

Ιδ. Γκ εοκάεπε'. 
Τγαηφ]!, νθυἱ, νοηἰο» αἁπιῖκίῖο πιο ἰθοποί 

Τἱηιοτῖς δὲ ραιιά{]. Ῥοείοσἰς πιοὶ φοτίος ργο[ιπάαπῃ, 
Νυπηυίά εηυἱ ἀθρθαιη, πιὶ ΟΗγὶρίο; γογυΠιίαΠΙΘη νεηὶο 
ΑπΠΙΙΗ3Ι νοΣΔΙΙΠΙ η γἱίᾶ, ΠΙΑΧἰΠιθ 3 υἱοπι 
ὃ Αὐ ἱπίιηϊοίβ εἳ αιηϊοίβ, οοἱ]θρῖς δἱ αἀνοιρασ]]ρ. 
Τιης ἰηείάϊδοο η ΙΠΠυς οαίἱυς θ8ί, 
Θα Είδες οοπΠἱοίαγὶ ἱηνὶίάίο ἱαοἰαιοπί οφ. 
ΝΙ! οηἱπῃ ]άπι αιοά 6ρδγεΠ Ὀουί, Ιιαῦ0εο. 
Πα] νεγο ροφδἱπιῖ οοππιοτί ἱυογαπα ΠπἍΡηυΠ. 
40 Ὑο]είο, ἱπάμ]ρείο νθηίεὶ, νοηἰς βοπηηἰΐς 
Μαρπίθοο δεη!]ίθ, Ῥαπυίυπι οηίπι υἀοΡ]είθ. 
Ει 6Ρο ραγίιοερο {αἱ δγγοςίδ. 5οὰ Ιφοράο. 
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ΤΗ. 3 ἸἩμπολησάμην. Δά πιαιρίηει προσ- 
εχτησάµην. 
ὅ Τράπεζα. Ιἆ οβί Ίλεπεα εαετα. 
Ἵ Σένον τε «αόν. Ρορκίμπι (οπείαπιἰποροίίια- 

απι͵ 
9 ῃ σκοποί. [ο α 908 ἀῑτρίι αἱ οἷ ας ἀῑεία 

[αοίληυο οπημία οὐφογναῦαηί. 
10 Πεινὤντες. ία ἱαῦεί (οἰφ]ηίαπας εοἆος. Εάῑιῖ 

Δυίθῃῃ, πείνοντες. 
ΙΧ. ὅ Ἀντιστάταις. Ατὶαμῖν αἱ Αροϊιπαγὶφιῖθ 

α 08 Ἰαλνα(ε ἱη[οιιδἰδαίπιος : πίςι Ρροῖίυς ᾗο ορῖ αος- 
Ρὶς Ιην]άϊς οι αἀτεγδαμιίθις κ μπα δἱέ, φἱλ 
πιοχ ἆρ ἱηγὶάϊλε παλαίσµασιν αμὶι. ου. 

40 Γαστρίζοισθε. 6γεροτίας να]άε ὃν εἰ οί Ὀςεὶ» 
ποπα [υΐί, οἱ δ0ἱ0 μ4Πθ ο1η 516 Ργο οὐδοπίο εοιι- 
ἰοπιυς. Ὑἱάο ΙΠ[ζΑ, ΟΔΓΗΙ. ΕΣΚΣΧΥΙΙ, Υ6Γ5. 120. [ας 
γἱία ἰαμ Διαίθγα ποη Ρἰαςυίς ορἰδευρἰδ αἱιῖς, οἱ 
μίηο τα. | - 

{1 Μικρὰ γὰρ χαρήσετε. Νον αὶκ ϱακάεδίηε 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒ.ΟΟ. 

ΥΠ. ΙΚ ΙΜΝΙΌΟΦ. 

(Α. δ. Οαἴ[ίαν ἐπιενρτείο. ) 

Ὀα]να, Τγίας, πιο, τ618119 ἠποίαπιο, Τεία». 
Το παΠΊφιι Ιαυάδης ιδοἰἰανἱ ν]άος : 
ΡΙεῦς 1ρ64, Ι6β6Ρ, Πθιιδα, θβροςίις, ἐιγοιιὶ 
Τοςίαηῖις, δἱ γογὶ Ἰοφ1οἷς ἀορπηαίὴς. 
Οιιοπιοἆο, φ1ἱ9 νσο Τ οἱ υΠπάθισίῃ πιοὶ 
Βινὶς Ὠοίἱ βιεπς ροιεηῖς Βρίγίίτς, 
ΡιιοἈτδηυς ροπίείιη πιιγίοης δοχίγαµοᾶπη, 
Ὀυ]ιιάο οαγρθς ρ]αγ]πιίς Ιαρογ] 08 
Εχοςυς αΗἱι1 0 οιιγὶοα!, ρ]αυάἱίς. 
Ροίϊι τἱραης, οἱ νετὺα ηιιγθηίος ἴοηα. 
Ίυ οἱ ααοά Ἱογσσι, Ο)Γὶδί εἰ, ας ρριδιίαπη, 
Όος σταμάθ. δη μιἰμυς, ρἰαοσδίί οἱ ἀαίυμμ. 

Ιχ. ΙνΝ ΕΟ5ΕΝ. 
(Α. ΡΒ. (αίαν ἱπίεγργείε. 

Ρογιγαηβἰἰ, γοηί, νεπίο; Πο ραυάίυπη 
Τουθί, επιογᾳυθ Πηἰδίυςδ; ἴππδ ροοειοσῖς͵, 
ΜΙ ΟΙεὶρίο, βογυίθς, παπι Η0ἱ αυἱά ἀεἱνοβῃη ς 
Ε,0θ ἴ4ΠπιΘΗ ΔἀδιιΏ ΠΟΛ Ρ4βδ19, ΠΙαΧχἰιης 
Αὐ Ποδυις απιὶοίκαμς, 4ὓ αν ργδαγί]6 
ει οοιηηιηὶςιτγίς. 6 Πιὰης υναί η ἴ1119 
Ιποἱάεγε, ἰ6ί89 αὐάΠι π)α]ίσηφς ρογροῖ:. 
ΒΡΟΘΓΑΠάΑ ΠΔΠΙΙΘ ημ]]α Ρρογπεαπεηί Ώοµ4. 
ΑΙ ρταπἀο Ἱμογυπι ροββ]ιη]ς ἱς οοΏπΙοΓ/. 
γα[είο αμ, [αγοίο νοηίγὶ, ἱηροπη]]6 
(αμάείθ ναηίς; ρα άίαπι Πυθὶ ΌΓενθ. 
Εγτγογίθ ἱρδό ραγιίοερθ φποπάθπι Γὶς 
Όοι ΠΙΙΠΟ ΓομΜίο πιηίυπ ουησεἱδ. Ηυοπά, 
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Ψ. Πρὸς τοὺς τῆς «Κωνσταντινουπόλεως ἱερέας, Α "Άλλον δ' αὖ µόχθοισιν ἐμοῖς ἔπι θυμὸν ἰαΐνειν, 
καὶ κανά τὴν πόλο. 

Ὦ θυσίας πέµποντες ἀναιμάκτους, ἴερηες, 
Καὶ μεγάλης µονάδος λάτριες ἓν Τριάδι» 

Ὦ νόμοι, ὦ βασιληες ἓπ᾿ εὐσεδίῃ χοµόωντες, 
Ὦ Κωνσταντίνου χλεινὸν ἔδος μεγάλου, 

ῦ Ὁπλοτέρῃη Ῥώμη. τόσσον προφέἑρουσα πολίων, 
Ὁσσάτιον γαΐης οὐρανὺς ἁστερδεις” 

Ὑμέας εὐγενέας ἐπιδώσομαι, οἷά μ’ ἔοργεν 
Ὁ φθόνος;, ὡς ἱερῶν τῆλε βάλεν τεχέων, 

Δηρὺν ἀεθλεύσαντα, «φαισφόρον οὐρανίοισι 
40 Δόγμασι, χαὶ πέτρης ἑκπροχέοντα ῥόον. 

Ποία δίχη, µόχθον μὲν ἐμόὶ καὶ δεῖμα γενέσθαι, 
"Αστιος εὐσεδίῃ πρῶτα χαρασσοµένου, 

Αρθέντ' ἑξαπίνης θῶχον ἐπ᾽ ἀλλότριον, 
15 Οὔ µε θεός τ’ ἐπέθησε, θεοῦ «᾿ ἀγαθοὶ θεράποντες; 

Ταῦτα νόσος στυγερὴ, ταῦτα θεοῦ θέραπες, 
Οἵ δῆριν στονόεσσαν ἓπ᾿ ἀλλήλοισιν ἔχοντες, 

Χριστὰ ἄναξ, οὉ µοι ταῦτα νοοῦσι φίλα. 
Οὁ γὰρ ἵης γενόµην µοίρης θρασὺς ἀσπιδιώτης, 

30 0ὐδ) ἔθελον Χριστοῦ ἄλλο τι πρόσθε φἑρειν. 
Ἁμπλακίη ὃ ὅτι μῃδὲν ὁμοίῖον Ἡμπλακον ἄλλοις, 

Μηδ ὡς νηῦς ὀλίγη φορτίδι συμφέρὺμαι. 
Ὡς καὶ χουφονόοισιν ἀπέχθομαι, οἵ ῥ' ἀνέηκαν 

Βῆμα τόδ' οὐχ ὁσέως καιροθέοισι φῖλοις. 
3ῦ Αλλὰ τὰ μὲν λήθης χεύθοι βυθός. Αὐτὰρ ἔγωγε 

Ἔνθεν ἀφορμηθεὶς, τέρφοµαι ἀτρεμίῃ, 

Χ. Αά ζοκείαπίποροΒίακοε εαοεγὰᾶοίεε, εἰ ἶβεαιι αΓβειν’. 
0 αἱ ν]οίπιαο οΠοριῖς Ἱπογισωίαο, δαοετᾶσίος, 

αρηωφυθ υπίιαίς ἵπ Ττη]ικίο ουἴίοτος, 
.. Ο Ί6ρ6ς, ο ἱπιρογαίογθς ρἰοίαίὸ Ποτουίος 

0 (οπθιαημὶ πιαρηἱ οἀθο ζωα ἐρος 
δε, ὃ Νονα ἤοπια, ἰ9Πίο ῥρταρίαπε υ 

Ομαπίο ἴογτα οίσπι οἱοΗιίοσυσι αἱ : 
Ῥου πολ]]ου ἱποίααδὴο: αμα[ία πα]δι πα. οοί 

Ἰην]άϊα } ᾳοιηθάο πιο ργοσαἱ 4 φαογἱς Ὠ[]ἰε οτρα]{ε, 
Ροεία απ. ἁῑι ἀθοθείατὶ, 40 ο0β]θοί] Γππῦτ] 

40 Αμι]ὶ, οἱ Βυθπία ος ροίσγα οὐ αχ] 
θως Φουῖίας, υἱ ν9ῦ0ογ6ς οἳ ἰδυτοξός θ611ῃθΔΠι 

Ῥτο οἰγίίαίθ, 414π1 3 ρἱεἰδίοι Γογπιατο ἱπορίεῦαπι, 
Δῆιας αμἱοιη Ιαυοσῖθαθ πιεῖσ απἰπσα): ου) ἀεπιυ]οσαε, 

αμ ιο αυγερίμς ἱη αἱἴθματῃ οθάρδαι 
να. : δοπ]ς Εοἱ [ααι 45 [ο 4 ὐδΠι 4 Όεο δἱ ἃ μἷ]ε ουδθίας (π6Γα5) 2 

Βκο πο] Πο» ο Ὠοὶ (αβιυ]], 
Οωή Ἰκετγπιαδή] ἀῑκείθίο Ίπιοτ ο ἱήφαριος, 

Βοχ ηἱρίο, Ίο ἵπ Π0θ ΠΟΠ βιΐσθ ουσ] ιδγυηί 
675.675 Νου επί υπίως ΡαΓί]ο αιιάαχ Ἰιοίίαίος οτλεἰεί, 

οὐ Οὴβίο ροίίας φυ]άσυδα Ώεῦ0οςς νου]. 
οαἱείσπι Ώπουπι ο, 4 

Νου 6, υἱ ον, Πηατἰ ϱ 
Ἰόάδμαι, 46 α]]ᾳυί ηοα ἀείίαυί, 

υηβο. 
Φἱο οἱίασι Ἰηνίδιιϱ ουτα οἱ Ιονίις αηϊπιῖς, αἱ οθἀθωι Ίλαπο 

Νείατίο (ταἀἰάοτυηἰ ἑοπιροςίο αποὶοὶδ. 
ὅ µας ααἰόεσι ου νίοηίφ οὐγααί αΏγεειδ. Έσο αυίδιι 
Πίπο ρεο[δοἑυφ, ἐγαπφυἶ ία γἰίς Ι9έΑΡΟΓ. 

ὁ Ῥοπρίαω 4η. 5864. -- Αιἷας ΒΙΠ. 15, ραρ. δ5. 

αχ. Τι. Πρὸς τούς, οἱο. Ἠωπο 1ἱπ]υσι Ρίάγος Πο- 
Εἷἰ οοάίοδε ρΓίογυηέ : Βὶ]. τοἀάἰάργαϊ ἱερέας, ερὶ- 
εεοροε, αυβεἱ ρἱωτος οπἷυς οἰνίαι]ς οἶπὶ «ρἰοςοβ!. 

θυσίας, εἴυ. δἱο ἱηίσα οπτι.. χτ!!, Υοςδ. 1. 
. . δίο 1199 Ἐομς. εἰ Οοἱε]. Ἔάῑι. εὖ- 

σεθέας. 
44 Χαρασσι . Ἱπέ. σχιασα . 
18 Φίλα. πα φίλως κα | 

ξ 

Φἱ Καιρούέοισι. τος Κεφ. οἱ (οἱε]. αρ. Ιΐη. 
χαιροτ . ζοἶε]. Ἱὲ. : οἳ δὴ τὸ βῆμα ποῦτο χαι- 
ροῦ φῖλοις οὗ καλῶς ἀνέθηχαν φέροντες. Ἠεεγει. 
καιροθέοισι γουε ἱπιεγργοίαίας οἱσοτίδεα. Εἰερλη- 
19δς χαιροθέους αρΡεῖ]αί πως 608 απ οὰ ἱειι- 

να δυ4π ἠάθπι αοροπιηοάθη!, 46 τε]υεὶ Ργο Ὀοο 
Ἠαῦεπί. Ολτρίί αυἱοπι οἴσυπ (οηφαπίϊποροϊια- 
πυσι, αυἱ Αβαγριῖΐς, πονἰβαιιο ορὶ 8, τυη 

Ἱ κ) ώρα μας, ο μηον ο ος υ ὃν ον. Φὲ Φορτίδι. Ἠεα. 902, φροντίδι. Νου Όσπο Β/]ας: κυοοτ]ίας αἆ 
Νὲς ΡΝΟΜαΙΝ ὑπθεμίξ οΚΗΗ μοι. φεταιι. δοεἱ Ιοσµ. ομ/Βοδτείυς Νοοἰατίωρ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟ. 

Σ. ΑΌ ΟΟΚΘΤΑΝΤΙΚΟΡΟΙΙΤΑΚΟΒ ΒΑΟΕΔΡΟΤΕΘ, ΕΤ 196 Β : Ότο θᾳαἱ Ργίπιας ἆμπι ο. απιρία ποίὰ6, 
ΌλΒΕΝ. 

(Π1ΠΠο ἱπιεγρτείο.) 

0 οἱ 640Γ4 Ώου οὕδείίᾳ Ώοῦ Εἰωσία 0ΓΗΟ1Θ, 
πμ η ροισομῖν φυἱ οοἱἱιίρηιο εἶδις : 

0 Ιεβεθ, ο οοερἰσἰροὶ, Ρἰδίαἰο ϱζανοσαυο, 
Όσως (ομθίαμέίπο ᾳυ10 Ραίγο οἰαγα τῖμος : 

Ποηια πονα, 6ἱ ἰαβίο τοἱίφυας αιις ργδίετίο υεῦες, 
θὔ4π: ϱαήώπῃ ἔογγαίη τἱηεἰ! οἱ ὀχδυροταί : 
ος πιῖορς ἱηοίαανο; φυἶυμς, ἔνου{ μη [ἴνος ἱπίᾳμας 
ΑΠΕοΙϊ ἁλπιηίν, ἀοραῖίί αίᾳυε ρτοοι] 

δαμοία 4 ρτοίο, «ἀίμ Ροδί(υδη ρία ἀοριπαία κου], 
Ει Ιαἱἱοῦφ ρυγθυ αν Ρείγα μι] 

γυμιΏὰφ 8Η οἳϱ) μἠσείαι ἐεουυ]υδαιιο Ραγηγος, 

φυἀρθαί υἱ ποβετία αἱ ευάορἶρις, Φαμύπι οἱ, 
ἱπιροβίέυς οουἰ, /.το γοἰσηίς, ην 

η αυ ϱοο Ολιτὶδέυς, (ιγὶῖ [απου]ίαυς Ἰουδζωπί ὃ 
οτύμς ἰά, οἱ (απου]ἑ μη! ροροτοτο Βεἱ, 

Οι! 6666 αΙἰογιιῖς ο1ῖν οἱ Μαγίο ρείοτἰος, 
Α πιθ ΔΥ6ΓΦ4 ηἰπιί6 ρθοίοΓα αυἱθαιθ ρετυηί. 

Νοππηυθ αυάαχ πουίεὶ τοἰυὶ τηθ Δἀ]ήηρότο ραΠεῖ, 
Νου αιἱάφμαπι Ὀοκπίπο ρ’5ροθυἰδ6θ πιου : 

ΡοαεοσἑαΏι 0 1πουιη 68, ρεοσδίὰ αἰίθηα φυο οὐ, 
Νες ρυρύαπι ἱηρθιίί ου γαίθ ογπιῖα ροτο. 

δίο πιο οάθτθ Ἰ6υ69, ϱδογκί ποἀἷς αροτίαε 
υυεῖς ρἱασμίέ οουνἰς (θᾳιροςῖο 9856 (0Γέδ. 

Ἀὶ Ίνα αἰί νο ευπιαἰομί ου]ϊνία. [οί 
Πίηο ἀυίθμο οργούἱομο ἱρες αμἱείο ἴτυας : 



Πλπτςι να κι α ποπ α 

μπα δεᾶς, σπα. παεὶ ὄσ-εα, παὶ Έσδαις  ἙὈ υιωλκο» ὰ α ὃ αδὸ» 
Ἄστετηας απακιομα. ὣι Ἠδσην Ἱπσλμας, ο οὖν “να ο ΕΕ λα Φα ἂν 

Ετος ἀννὺς καὶ ρα σος καὶ ἔναιγακτον κκ μας, δψως ὃν ο τς Ααὴς ὅκν ος 
3 Γοἳ τῖντα ππσεσωι ὄκσπακκου ἀπ οιδας. δδὸὶ -ᾱς ὁ Αωμή Δοφαλὰς προς. 

εμενα χα χωάων φδύα ἔπφο-ο.. ἔκ μεν ὃ Ὠκίοα ὃὶ έχων ος δν δκρωεα. 

Ἑστατας, ἓν τπθερ πείσμα αν απ Ἀκβεκαα ποὶ ὠύεσαμε ο ολ Ἁμα. 

4ο ποὶ ετζα. ὡς μας αὐποι. ως δν δὲ θαὲν Δλλὰ ον ὀλλυμας. 
35 θὗτας Γσητησίααι αώνας, Ἐὺν θμῤῥασαε οι ν μσχς Ε ἀωλδοῦσας κος ον. 
Κπππήκοίος, Ἑπιτορ πὸυς ἁποδκύήμεο. ο ο κ... 

. ἃ Ἄναρες, οἱ υλικὰν ρα οἳς οὀνναρδος 
μ. πμ εὖν ἀαιεκὸς ον. Οἳ πόσον οὐπαθ, ὡς ἀρὸ, ον Ἀνλπεροι 

Ἐν ον οὗτοι σέ, τον ἔφωαν πο Ες οἳ θυλέκτῃς ολη ἠρρακρέοα, 

ακες ὠσμαὶ οὖν «εξ ονλέλας, «ἲ κε λκάλας 
ροσδε εεῶκεὲ. αἱ οὗαν 

έως τωὲ σας εἰ ποςξαστὸς ποκατὰ Φις 

3 «α 

Ἑεαφεσεας ἴς ολλ ῥιεὂς τωδυνλεος δι. 

Εκκασι «ὐεπδσαυ. Ἰωτεος τς ῶσκα, οἱ 34 ὑπ νλωκνα, ού. 
55 6περοεὰ κας νετ με. δυο ἕὥατα 
ρβδεσας, φώφοε ϱεν Ολελσὸ ἑαὐλμες ος ολόχονλ. 

πὶ δε τὴς ..). 

φαει ες πωόσαα ο ο. αάναεχοα, | 

ος επίσι αὐδα.. ἀῑχετὶαι, διὰ αλά, 
Ρεουσί φαἰκφας. ωἱ ορίπος, δε. ας Ῥοοτεκὰ. 
5 ἄου επίαι τοὐασμίας, ἰοίὰ } ἑτεροί.. 
ἵσασας 5ἱοπυ Ἰοὐδνόο, πο τοςίς μονο οἱ, 
Ιαεμοίὴο οἱαοαἱ οἳ ]οςυ άλας 
Οµοδείαως οἀλοσιοο. Τὸς απλα Ἀὐόφοος 
Οἱ ο φπὐμά λαο (αἰδῖς, 8.96 δπἱδω δλοτίνας, 

10 Οἱζαμφ σὲ ολανάσαα ἂν βόδαι, αἷτε φαῖς με. 

0 τιςὶ, ἱωεἰγίααι οεδὶς νέα. 
ε. ἰωσυλεμέος, υἱ τοῦ, δἴδνα, 

Τοιττα ματῖσφος οεωδινερεὶς νά 

Ὢ οετρίατη 9. ὁδῆ. -- Λας ΒΑ. 4. ρὰς. ἓ. 

985 Πόθεον. δε (901. οἱ ος. 990. ΕΙ. κο εκὸ φιά ἆ ὉάύΦ «ο Άη ολλ. 
δέων αι. 4 κ ῤμνα Χα. ἴσδαι. 

56 Αποδυσάμενον. [ωι. ἀγωνι : Αν Αλ ἐς καὶ ῥεκὴε. 
ΧΙ Λαουπειτυν. (αγκεν ἱεκά φικκίκν, φαοφαο 6 ς δὲ κά ΑνλΧ. ἐλενθεριδνει, Αδλνε. 

«οπαϊάἰ! (τεφογίαε, [οπφςείικι, οἱ ες τα- εἰ Νεμυκόο”, ἂὰ νὺκ ἴφδὴλ ἀ νὰ εθνκ. 
γέρος ερεπίαε ἀρεεγίδίε, ἵκης φδείαν ἴνθο, επι, ἍἉαόθιν, πνκὸε. δε οκ { «Αν ὰ Μάλι 
αλάϊίκαια εεάε (οπειαπιϊποροίαπα. [ἶδο αἰεεθεεί!. υινηοῦὸ [δι λνδι Αλ λλΑι 
Π[κά εκἰκε νου πἰεὶ πεφκε οἱ εεαἰες αὐάἰεσιίουενι ῥευ- 

μι, ὶ 
αρροἰἰαὶν αἰδλεκκ ἵν ον, φδεἱ ν εάν 

εεφκἰίατ, κεε ργοεεεπίωε εε!, αἱεὶ εατηλέἩ οί 4 ἍᾖἸδὶ ηλ. 
Το[[ίο, εἰς ἑαυτὸν χαὶ περὶ τῶν ἐκισχόπων, 4ε 1 ἐ5 Οἰκε. Ῥεὶ. οἰκεῖςθ). 
ἔριο εἰ αάϊθεγενς ερἰαεοροε, ἱειῖκε αμμενάϊσε ε.α 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Οπποῖα δἱπιυ], πιγσίας απ] ϱ3έΦυ9 ορρίάν ἰἴνθνοην Β Ιω] κος λλθ, ΓοΓΦδΗ μὲ φοἰδόνν γυδηῖ. 
Ργοπιρίο 4πΐπιο, αἱ ποπ] πὶ πο ομρίία9οο ρΐν8, ΙΙ ιο 98 ὀἰχόίαὲ, Τὶ αἱ β Αννὰ ι 

Τυπο επ τῖσα Ώδιιβ πιο Ρος μοεϊυιὰ γοςδνὲ, Όι κ. κόφὸ Πυχοηί οολἰουί]ὶ 
Ηοιτίάα οστυ]εὶ Ρδγᾳυ6 ρογἱεἰα μααγὶς. Νου ουἷι γολκλὰὰ ΜλίόμίΑ οἱ ἠνοὰ με, 

Ἱ.Φίυς 6ρο ηνίάϊκαι [αρὶ, βτανἰυωσαιθ ρεοσθ]ῖο 
Ερερίυπῃ ]4πῃ πιο [ήογα βάα ἐἐμθῃὲ. 

Η]ο υὐἱ θυφιο]]θις η πο ὴ, γολιί δίό «4Π6ΏΘΗὴ 
Ύοςε Βευπη, ἰαοἱί θἷο 4υόύ 6 πιθηέύ ΟΔΗΔΙΩ. 

την, Βὶο δευπιο, αἱ (ἡγὶνὶ ἀμοίιιθ ΑΠιΟΤΘ 
ΕΗαυά ρτανὶφ αὐ]εοιὲ αιἱάφαὶά Ιιαυευαί ορυ 

ΧΙ. ΡΕ ΥΙΤΑ 80. 
(ΒΙΙΙο ἱνιεγργεία.) 

[άνεί φἰρἰθίγαν {09 πθηΦ Ρ6ιβυγίνογς : 
“ ] 

κ ὶν Πιο] δν ΑΙΜΑ νοιδηε μὲν 
Σνδπόλφιιὸ λος ποὐν]ί, οἱ λμινὶ ἀθυοὴ, 
Μιιυσίηὸ ῥοσίδὰ ἑωανίος. Ύὸε αἰλόφος 
Νου | 11908 λος Δἱ ἰδίΜΟΝ ΝΟΜΜΑΝΙ ΙΛΟΝΑ Ἱ 
Των φμἱ οι ιοὐυχἰ, φωδωὶ ἐοῖ]να θὲἱ ΦΙΦΕΗΝΙ ΛΑ. 

ε ἆαπι ϱἱδη19 ρἱδσἰἀμε οἱ ΒΙΑ ηιΙμὶ Ανουνν, 
Ἐοἱἱς οσυΐε, ο γε, ἵὰα ερἰο]όκ, 
πι 4υυ Ι4ου0]λΑ, 
Ίοενα με] αἱ ἀοσμέι η νὸ λλουήδν 



16] δ. ΟΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ.. ΟΑΗΝΙΝΟΝ ΙΗΙΡΕΒ Ἡ. ΠΙΘΤΟΝΙΟΑ. 040 

Ψ. Πρὸς τοὺς τῆς Κωνσταγτιωουπόλεως ἱερόας, Α "Άλλον δ' αὖ µόχθοισιν ἐμοῖς ἔπι θυμὸν Ιαΐνειν, 
καὶ αὐτὴν τὴν πόλο. 

Ὦ θυσίας πέµποντες ἀναιμάκτους, ἔερηες, 
Καὶ μεγάλης µονάδος λάτριες ἐν Τριάδι» 

Ὢ νόμοι, ὦ βασιληες ἐπ᾿ εὐσεδίῃ χοµόωντες, 
Ὦ Κωνσταντίνου χλεινὸν ἔδος μεγάλου, 

ὃ Ὁπλοτέρῃ Ῥώμηῃ, τόσσον προφέραυσα πολίων, 
Ὁσσάτιον γαίΐης οὐρανὸς ἁστερόεις 

Ὑμέας εὐγενέας ἐπιδώσομαι, οἷά μ᾿ ἕοργεν 
Ὁ φθόνος. ὡς ἱερῶν τῆλε βάλεν τεχέων, 

Δηρὸν ἀεθλεύσαντα, «φαεσφόρον οὐρανίοισι 
40 Δόγμασι, χαὶ πέτρης ἑκκροχέοντα ῥόον. 

Ποία δίκη, µόχθον μὲν ἐμόὶ καὶ δεῖμα γενέσθαι, 
"Αστιος εὐσεδίῃ πρῶτα χαραάσοµένου, 

Αρθέντ) ἑξαπίνης θῶκον ἐπ᾽ ἀλλότριον, 
15 Οὔ µεθεός τ’ ἐπέθησε, θεοῦ «᾿ ἀγαθοὶθεράποντες; 

Ταῦτα νόσος στυγερὴ., ταῦτα θεοῦ θἐραπες, 
Οἵ δῃριν στονόεσσαν ἑπ᾽ ἀλλήλοισιν ἔχοντες, 

Χριστὶ ἄναξ, οὉ µοι ταῦτα νοοῦσι φίλα. 
Οὐ γὰρ ἵης γενάµην µοίρης θρασὺς ἀσπιδιώτης, 

30 0ὐδ' ἔθελον Χριστοῦ ἄλλο τι πρόσθε φἑρειν. 
Αμπλακίη ὃ ὅτι μῃδὲν ὁμοίον Ίμπλαχον ἄλλοις, 

Μηδ ὡς νηῦς ὀλίγη φορτῖδι συμφέρὸμαι. 
Ὡς καὶ χουφονόοισιν ἀπέχθομαι, οἵ ῥ' ἀνέηκαν 
Βῆμα τόδ' οὐχ ὁσίως χαιροθέοισι φῖλοις. 

2ῦ Αλλὰ τὰ μὲν λήθης χεύθοι βνθός. Αὐτὰρ ἔγωγε 
Ἔνθεν ἀφορμηθεὶς, τέρφοµαι ἀτρεμίῃ, 

Χ. Αά ζονείακἰποροβίακοε εαεεγᾶοίεε, εἰ ἵρεαιι αγθειν’. 

0 αἱ νἱοιίπιλς ο[[ογιίς Ἱποταθωίαα, ολοετὰοίος, 
αρηθαιιθ υπίιαιῖρ η Τηπ]τλιο ουἱίοτος, 

.. Ο Ίορ6ς, ϱ ἱπιρογαίογός ρἱεἰκἰὸ Ποεεπίος 
0 (Οπειαπηρὶ πιακηὶ οοἆθο οἱ 

ὃ Νονα Βοπι», (Πίο ρΓΦοίης 
Ομαπίο ἵουγα οσ/ση αἰθΗίοσυρι 

υσθ, 

; πολλοι Ῥου ποδὶϊος ἱηε]απιαῦο: αυδίία πα] 
ἱην]άϊα φαοπιούο πιο ργουυἱ α οαοεἱ ἠΠ{]ο οχρω]{ε, 

οαβἱοαέ] ἀρόδέίωα Ἰυ1θη Ροείᾳυασι ἁῑν ἀθοθείατί, 46 
40 Αμ], οἱ Πυθία ος ροίγα εὐἀυσχ]Ἱ 

θως φας, αἱ Ι4ῦ0οσγθς οἱ {δυγοξος ο β1ηθαΠι 
Ρτο οἰνίιαίθ, 44Π1 αἆ ρἱεἰδίοσι [ΟΓΠΙΔΓΟ ἱποῖρίεῦαπι, 

Λῆας αυἱοιυ [αυοσίθας πεῖς αηἰπισ) ους) ἀοπιυίοσαε, 
αμ ιο αυγεριυς ἱη δἱἰδιιδ οθάἆρδαι 
ὡ μία . δοηἱς Ὠοὶ [ααι 45 Ἱη 44 4 90 θί 6 θυοθίας (19 Γ 10) 2 

Ἡκπο πἰλὶ πιοτοως ε Ίο Ὀοὶ (λαιυ]], 
θοἱ ἰμογγαανί ὑϊκίδῖο ἴαιος 9ο Ἰμίφαριος, 

Βοχ (ηήρίθο, Ίο 1η Πο ΏΟΏ Απιίος οοπκ]ιδγυη. 
οἹἡ 075 Νο επί απίαο ραί]6 αμάαχ Ἰιείίου οκδ)ε, 

ος Οήείο ροῖίυ 
ποσοίυπι ππουπα οἱ, 4ὐ 

6 ευ]άφσαη αῦουο νο]υ]. 
οὗ Ἰάδμαι, 46 αἰ]ᾳυ] που ἀείίααἰ, 

Νου ω9, υἱ γα, πανί οποτασῖαν υηρο. 
Φἱο οἰΐαπι ἱπνίβιις συτη οἱ ἱοτίυιο αηϊαιῖς, αιἱ οθοἆθιι ους 

Νείατίο ἐγαάίάοτυπί ἑοπροςία απη]οῖς. 
Φὗ 5ού Ίσο φυἱάεπ οὐ λγῖυπὶς ουσακέ «ὔγοοις. Έσο ασἱδι 

Πίπο ρεοίδείυφ, (γαυφυἶ]α τἰίέα Ιθέκ0ος. 

ὃ Νετρίαιη 8η. 581. -- Αἰίας ΒΕΠ. 45, ραρ. δὺ. 

Χ. Τιε. Πρὸς τούς, οἱο. Πυπο Εἰιῖαπι Ρ]αγος Βθ- 
εἲἰ ουἀἱοες ρωσίογυπέ .: ΒΙΙΙ. τολάἰάεταί ἱερέας, ερὶ- 
5ε0Ροε, αυ38] ρἱυτος υπίιο οἰν{κιῖς αἰπὶ ερἱοοορῖ. 

θυσίας. εἰο..8ίο ἱηίσα οµ5ιϱ. τι, νους. 4. 
.. » δίο 1ου Άορς. οἱ Οοἱε]. Εάῑι. εὖ- 

σεθέας. 
44 ο. Ιηί. σχιασαμἑνου. 

Φὲ Καιροθέοισι. Ίτες . 6ἱ (οἱε]. ϱυρ. Ιίη, 
να ζοἱο]. ἱηῖ. : οἳ δὴ τὸ βῆμα τοῦτο χαι- 
ροῦ φίλοις οὗ καλῶς ἀνέθηχαν φέροντες. Ἠθεγοι. 
χαιροθέοισι γουςία ἱπιεγργαῖαίας υἱοίογίθεα. ΕΙεμλη - 
165 Χαιροθέους αρρο]ἰαὶ ϐ 

γὰ δΙΔΠΙ (άθπι 4οϱΟΠΙΗ 
Πμα ϱ09 οσἱ οἆ (ειι- 
πί, 46 τε]υέὶ το Όεο 

Ἠαδεηί. Οατρίί αυἱοπι οἴοτυπι (οπφλπί]ποροϊίιά- 
18 Φίἀα. Β , φΏως. πυσι, αἱ Απνιιν, Ἠουἰρφιο ερὶοορἰς, 9 60ξυτη 
3) Φορτίδι. 995, φροντίδι. Νο Όεπο Βἰ]άας : αυσοτ]έας αἲ Ἀογαπι Γα1έ, Ίπφησς ἀθά[ί, υάἱ {π ΟΓυ- 

Ν6ο ΡΝΦΝαΙΝ ἱπθεπίῖ οΚΗΑ γαίο οὔΊιδα Φεταπι. εοεΐ ἰσουπι ομοθεθίας Νεοἰασίυρ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Σ. ΑΡ Ο0Η9ΤΑΚΤΙΚΟΡΟΙΙΤΑΚΟΒ ΒΑΟΕΑΌΟΤΕΒ, ΕΤ 161 Β τος ἠάεἶ Ργίπιας ἆυπι κ. απιρ]α ποίλς, 
Όβεεν. 

(Β1Π[ἱο ἱπιετρτεία.) 

0 οἱ βλογα Ώ9ο οὔδσίέο που Εἶποῖία 0Γ10)28, 
πμ 1η ροτδοµίς φαἱ οοἱιήβηυθ ἐίρας : 

0 Ίερεθ, ο οοθριεἰροεἰ, Ρἰδίαἰθ ϱΓάνοσαυο, 
Όνως (οιθίαμέίπο φυ:9 Ραίτθ οἰατα νίκος : 

Μουια πονα, δὲ ἑαπίο Γοἰίφυαδ αι ργδίοτἰο αεὺςς, 
θὔ145: εα υπο ἔθγζαη γἱηοίί δί οχδυρθυς! : 

Ύυ πιῖκος ἰποίασιο; αωἱυις, ἔνουἱ 1ηθ [νους ἱπίαμαε 
ΛΠεοΙέ ἁλπιηία, ἀὐραἰἰέ αίαυο ρτοουἰ 

Βαμοία 4 ργοίο, «ἀίμ Ροψίαυδ!η ρία άοριπδία αογ], 
Ει Ιαίἱούφ ρυγος 3 ρεῖτα δα] 

γυμιΏᾶς ΔΩ 650 εδ υἱυθᾳιιθ Ρ4ΥΩΓΕΒ, 

(οπἀοαί υἱ ποβιγῖ αἰίογ ευάουί δις, Φ4αυπι οδἱ, 
ἱπιροθίέυς οοὐἱ, )ά50 γοἰαπίς, ηνθῖθ 

Ἶη Ἱ. 06 Ολγὶδέυς, (λλγἰνῖ [απου]ίσυις Ἰουδεμί ) 
οἵῦυε ἰά, δἱ [απου]ἱ μηὶ Ρ6ρογοτε Ὠοἱ, 

Οι 6686 αἰίθγμ]θ οἀ1ῖς οἱ Μαγίο ρείεπίος͵, 
Α πιθ ΑΥ6ΓΦ4 ηἰπιϊ6 ροοίογα αυθαυθ ρετυπί. 

Χθπιηυο αυάαχ πουρὶ τοὶυὶ πηθ αά]ησεγο ραςεῖ, 
Νεο αωάφμδη ὈὩοπσίπο ρια ροθυἱβοθ πιθυ : 

Γουρα{μο 1ηθυ ϱ6ί, ρ6οσθίὰ αἰίεπα υος ουἱ, 
Νθο ρυρυδΠ ἱπροηίί ουτη γαίθ ογηὺα βοτο. 

Βίο πιο οάθΓθ 16Υ69, οδοΓαίω βρἀἰν βροτίαε 
υμείθ ρ]ασμίὶ οουνίς ἱθαιροτίο 9856 (0Γέδ. 

Αθ ας αἱ νο] ἐμριαίομί οὐἰνία. [ωσία 
Πηο αυἱομι οργούἰειφ {ρες αμἱείο {τωας : 
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Πάνθ᾽ ἄμυδις, βασίλεια, χαὶ ἄστεα, χαὶ ἱερῆας 
Ἀσπασίως προφυγὼν, ὡς πόθεον τοπάρος, 

Εὖτε θεός μ’ Σχάλεσσε χαὶ ἐννυχίοισιν ὀνείροις, 

ὦ0 Καὶ πόντου χρυεροῦ δείµασιν ἀργαλέοις. 
«Ἰοῦνεχα χαγχαλόων φθόναν ἔχφυγον, ἐκ μεγάλον.δὲ 

Χείματος, ἓν σταθερῷ πεῖσμα βάλον λιμένι, 
Ἔνθα νόου χαθαροῖσι νοήµασι θυμὸν ἀείρων, 
θύσω χαὶ σιγἣν, ὡς τοπάροιθε λόγον. 

ὦὅ Οὗτος Γρηγορίοιο λόγος, τὸν θρέψατο γαῖα 
Καππαδαχῶν, Χριστῷ πἀντ) ἀποδυσάμενον. 

ΙΛ’. Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίου, 

Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν χαχῶν 

Ουὐποιῖς απ], λυ]α οἳ υὐἱμραφ, σἳ ϱαοργἀοι]ου 
ορουίο γοιῖοιῖς, τι οἰἶπι ορίαΏδπι 

οΕί.ΤΙΟ Ι. ΡΟΕΒΝΑΤΑ Εξ 5ΕἱΡ90. 

Α Ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδὸν, εἴτ' οὖν δεξιῶν. 
Οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ᾽ ἑχείνως φαῖεν ἂν, 
"Ὅπως ἂν, οἶμαι, τῆς ῥοπῆς ὧσίν τινες. 
ὃ Οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ), ἀσφαλὲς χριτήριον. 
Παίζοι δὲ µέτρον τῆς ἀνίας φάρµακον, 
Παίΐδευμα καὶ γλύκασμα τοῖς νέοις ἅμα, 

Τερπνὸν παρηγόρηµα. Πρὸς δ' ὑμᾶς λόγος, 
Τοὺς ἣν δθ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ νῦν ἀλλοτρίους, 

10 "Όσοι θ) ὁμοδοξοῦντες, εἴτε τις νόθος.’ 
Πάντες γὰρ ἡμῖν εὐμενεῖς μεμυκόσιν. 
"Άνδρες, κὺ χλεινὸν ὄμμα τῆς οἰχουμένης, 
0ἵ χόσμον οἰχεῖθ᾽, ὡς ὁρῶ, τὸν δεύτερον, 
Γῆς χαὶ ᾽θαλάττης χόσμον ἠμφιεσμένοι, 

Ον) 11ο Όσοι οἳ ποοϊυγηἰθ νουβνίέ θοπιπ]ΐᾳ, 
50 Ει πισγῖς ιουγθιά] μιοἱοςιῖθ ἐθεγοείλιιδ. 
Ιἀείτου Ι1618 οχευίης Ἰηγίάΐατη [μρὶ, αἰφιθ ὁχ ΠΊἍδιια 

Τοπιροβίαίο {η φιαὴ{ ρογία γωεηίεσι Εχὶ, 
Ὀμ ρωγίς πιοπιίς ουρίἰαιιοπ]υις απίωµπη θτοἱνοπα, ' 

Εἰίαπι ϱἰ]οηήυπι, ἱηρίαγ γ]οξίπις, αἱ Δηἱθὰ ϱὐΓιΏ0βΘΠ, οᾖθγλη. 
ὄυ (γεροςῖἱ ιο νετὺᾶ δυμέ, ηὐ6δΠῃ αἰαὶὲ ἔογγα 
αρραύοσμι, Φαἱαιε ρΓο. ἰδιο.οπιπίλα8 ο αδάϊἰολτ]ε. 

ΧΙ. Ὀε νἶία εκ.” 

δετὶριϊ δεορις 68ὲ π]θβσυΠι αἀνουβᾶσαπῃ, 
γε], δἱ ἵέα νείις, Ρερβρογαγύπῃ ου σΒΗ1 ἐοχρ:6, 
Που απἰπη φυἰάαπι ἀἰκοτίηι, ἐιιά αἲἰί, 

Ῥτουί αυἱδαυο, υἱ ορίπος, ἁπίπυπι Ἱπο[ηφγοςϊε. 
ὃ Νοη οπίπι γο]μηίας, (υία })άσαπ αἱ τορυ]». 
γουρδιφ αὐίθ6ιη ἱαάομάο, ΠιῶΓοΓῖδ πθυἱοιη ὁδί, 
Ιιδιέωί]ο ἶπιιι! οἱ )μουπάἰίας )υνοπίθιβ, 
Ουἱδείαπφ αἀλογίατίο. Ύο5 αμάοπη αἰοαυος, 
Φυἱ μιοὶ φιιοπάα!ω [μἱθίίθ, πυπο αυίθΠι αοσῖμς, Ι 

10 Οµἱούησὸ θαΠπιθΙη ἰομαίίδ Πάσπι, αἰνθο αμἱ5 ορυπίω5. 
Νουὶ5 δηἱ1η οπηηςς Ὀοπεγοῖί δἰἰδμαήμβ. 
ϱ νἱτῖ, ἱμοἰγέυιη ος] Ιµθη. 
Μιιπάυηι ἑηοοίθηίθς, υἱ γ]άοο, αἰέοτωσῃ, 
Τδτγῷ ιηατΐδηυθ ογηδιηθη({ς ἱμάυμὰά 

. ῥογἱρίύπι 8η. δὲ. --- Λας ΒΙΗ. 4, Ραρ. 4. 

28 Πόθεον. Βίο Οοἱε. οἱ Πορ. 990. Έάῑι, πο- 
ὠν. 

6 ᾿Αποδυσάμεγο». Ἱπι. ἀγωνισάμενον, 
ΧΙ Ακουνεντυχ. (ζαΓΙΠΕ ἱπίπά ομιπίηπιν φκοίφκοί 

εοπΗἰά(έ (γερογῖμε, [οπἱςείπιιῆι, δἱ φκοά υἱίν υα- 
γἱος 696ΠίΝΕ ἀοεεγίδίέ, (15 φἰάείιγ οοπάἰάέεεε, εωπε, 
αδαϊἰέαια εεάε (οπε(απιπορο[ἰίαπα, [ἶδεν αἰθερεσίί. 
Π{μά επΗ πο πίεὶ µεκε αἆ εεαἰς-αὐαἰσαίίοπεμε ρτυ- 
τει, περ ρτοβεσκίνς εΗ, Μἱεἱ εΚΤΠΙΟΝ εΙ(μηι α 
Τ υ{{ἱο, εἰς ἑαυτὸν χαὶ περὶ τῶν ἐπισχόπων, 4ε εε 
ἵρεο εἰ αάνετεκε ερἰεεοροδ, ἰσίῖις αρρεπάἰσειι εε:θ 

επἰεἱπιεπιμς, ομοά α ΌΕΥΟ «ΕΥ66 30η αδ[ογτεί. 
ΧΙ. 3 Ἐξιστορῆσαι. Ὑπι. ἐξιατορεῖσθαι. 
ἆ Τῆς ῥοπῆς. (οἱδ]. καὶ ῥοπῇς. 
ϐ Παίζει. Εἰ αἆ πιατᾳ. ἐλευθεριάζει, Πβεγαί. 
11 Μεμυκόσιν. Εα γοχ ἰάθπῃ θἱραίβζαί φιοά τεθνη- 

Χόσιν, ππογίκὲε. Θἱὺ οἱ! πως οὐ, ὁ ρώΜΙίίο 
1μμηογς γοιποίυς, αὐάἰίθῃ γέαπη αροτοί, 66 Ίβθηπι 
αρΡρείίαί, πἱπιίταπι ἵπ βοἱέυάίος, αμαςὶ ἴω Δὐρευἱο 
αι οοπά( 1η. 

45 Οἰκεῖθ). Ὑλι. οἰχεῖσθ'. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Οποῖα βἰπην], παγείας αμἱάκᾳυο αἰᾳυς ορρἰάα Ιίπαεης Β 
Ρτοπηρίο πΠίπιο, αἱ πιοπηϊηϊ η6ο ομρίϊοο ῥεία8, 

Τιηο ουΠῃ γἷδᾷ Όθιι6 πιο Ρος ΠοσίυΓΙὰ γουδνΗς 
Ηοτε]όάὰ οτη]εὶ Ρότᾳμο ροσίοἰα ιηαγῖς. 

Ἰωείωφ οϱο ἱηνίάϊαπι Γαρί, ργανίῦισαιο ρεοσθί[ῖς 
Ετερίυπῃ απ πιο [έορα ἠάα ἑομουῖ. 

ιο υὓἱ θυβίο]ίοιιδ ἁΠΙΠΙΗΙΩ, νο]ηί αμίο οβΠΘΏΦΏ 
Ύοος Βευπῃ, ἰ8οἰία αἷο 416 πιεηίή ΟΔΗΔΙΗ, 

(τοροτί Εάο 56Γπιο, αἱ ΟΗγὶνέὶ ἀάοίιις ΑΠΙΟΡΘ 
αυ ϱταγί5 αὐ]θοῖὲ φιι]άἀφαῖά Ιιαῦολαί ορυπῃ. 

ΧΙ. ΡΕ ΥΙΤΑ 6ύλ. 
(ΒΙΙο ἱνεγργεία.) 

Γάνοί βἱμἰθίγας {09 ΠΙΘΔΦ ΡοευΓίνοτο : 
“ ] 

Ιήμθι βεὀαπάαθ, ΤΟΓ8ΑΠ Ώ{ (αἱάθπι γοςθηὲ. 
Η{ ΙδΠι(ιΙθ ἰδίας ἀἰχογίηί, ΠΠ] αἱ ΡΓΑΥεΘ.: 
Όι ευίᾳιο 6656 ΠοχοΓῖί ρεμίδηίία; 
Νεο ου γυἱυπίαβ ἱλέομια οδί ]υάεχ ααἱἱς. 
ἆλΏι, πιοπίἰς αίγο πυυἱ]μπῃ γογκιις ἔυραι, 
ἆινοπθβφυο ἰίος τοάσ]ί, οἱ δω! ἀοσομί, 
Μιἱοείηυς ροοία8 αυαν]έος. Ὑου αἰίοᾳιου 
Νο πι ΠηθυΒ η µπο, 4ἱ ἴδιηεη ϱμοηά ΣΩ) Πῃθος : 
Το φυἱ οειθάοχὶ, αὐθαι ηοῖίια ον μας Π- 

.. ἆαδπ ᾳμἱδφυο ρὶαο]άμθ θδί εηῖϊη π]μὶ μιοπέυο. 
Το έιι8 ογυΐθ, ο νἱεὶ, ἓως βρ]οπάίόα, 
Μιιάί δδομη(] οθγπἰπιΙ6 4108 ἱωσο]άδ, 
Τογγῷ ἱπάμίφίίδ αἱ ἆθοιδ, φμίάυς Φα ιοΓίδ, 
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Κ. Πρὸς τοὺς τῆς «Κωνσταντιουπόλεως ἱερέας, Α "Άλλον δ' αὖ µόχθοισιν ἐμοῖς ἔπι θυμὸν ἰαΐνειν, 
καὶ αὐτὴν τὴν πόλυ. 

Ὦ θυσίας πέµποντες ἀναιμάκτους, ἱερῃες, 
Καὶ μεγάλης µονάδος λάτριες ἓν Τριάδι" 

Ὦ νόμοι, ὦ βασιληες ἐπ εὐσεδίῃ χοµόωντες, 
Ὦ Κωνσταντίνου χλεινὸν ἔδος µεχάλου, 

ὃῦ Ὁπλοτέρῃ Ῥώμῃη., τόσσον προφέρουσα πολίων, 
Ὀσσάτιον γαΐης οὐρανὸς ἁστερδεις" 

Ὑμέας εὐγενέας ἐπιδώσομαι, οἷά μ ἔοργεν 
Ὁ φθόνος: ὡς ἱερῶν τῆλε βάλεν τεχέων, 

Δηρὺν ἀεθλεύσαντα, «φαισφόρον οὑρανίοισι 
40 Δόγμασι, καὶ πέτρης ἑχπροχέοντα ῥόον. 

Ποία δίχη, µόχθον μὲν ἐμόὶ καὶ δεῖμα γενέσθαι, 
"Αστιος εὐσεδίῃ πρῶτα χαρασσοµένου, 

ΑἈρθέντ) ἑξαπίνης θῶχον ἐπ᾽ ἀλλότριον, 
15 Οὗ µεθεός τ ἐπέθησε, θεοῦ τ' ἀγαθοὶ θεράποντες»; 

Ταῦτα νόσος στωγερ]. ταῦτα θεοῦ θέραπες, 
Οἳἵ δῆριν στονόεσσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἔχοντες, 

Χριστὰ ἄναξ, οὗ µοι ταῦτα νοοῦσι φίλα. 
Οὐ γὰρ ἵης γενόμην µοίρης θρασὺς ἀσπιδιώτης, 

30 0ὐδ' ἔθελον Χριστοῦ ἄλλο τι πρόσθε φἑρειν. 
Αμπλακχίη ὃ ὅτι μῃδὲν ὁμοίῖοον Ἡμπλαχον ἄλλοις, 

Μηδ ὡς νηῦς ὀλίγη φορτίδι συμφέρὸμαι. 
Ὡς καὶ χουφονόοισιν ἀπέχθομαι, οἵ ῥ' ἀνέηκαν 
Βῆμα τόδ' οὐχ ὁσίως χαιροθέοισι φῖλοις. 

3ῦ Αλλὰ τὰ μὲν λήθης χεύθοι βνθός. Αὐτὰρ ἔγωγχε 
Ἔνθεν ἀφορμηθεὶς, τέρφοµαι ἀτρεμίῃ, 

Χ. Αά (ονείαπποροΒίακοε εωεσγᾶοίεε, εἰ ἵβεαπι αγθειν’. 

0 αἱ νἱοιίπιας οΠοριῖς ἱηογιθηίαα, ϱαδετάοίος, 
αρηῶαιθ υπίιαίῖς ἵη Τὶπίϊαιο ουἹίοτος, 

:. Ὁ Ι6ρες, ο ἱπιρογαίογος ρἰείαἰό Ποζουίος | 
0 (Ωπειαηλϱὶ παμπ] οοὐ6ς ἱηοί 

ὃ Νουα ἤοπια, {απίο Ρδεί ας α 
Ομαπίο ἴουγα οσίυη οιοΗΙίογυσι 

| 
δι 

αἱ: 
Ῥου ποδἰϊος ἰπείαπιαῦος αμα[ία η] ππαίέα οοἱ 

Ἰωγ]άϊα } ᾳμοπιθήο ππθ ργοςαἱ 4 φαουἱς Πο οχρω]ΐε, 
ο0β]οαίἡ ἀρδτέίωα Ῥοδίη μα) ἀῑα ἀθοξεείατί. 40 Ἱαυδὴ 

40 Δμιὶ, οἱ Βμθημία ος ρείγα οὐυχ]] 
θως φουἱίας, υιἱ νλ0οσ66 ϱἱ 16υτοςςς οι1ηδαπι 

Ρτο οἰγίιαίιο, φὐ.πι κἆ ρἰεἰδίσιη ΓΟΓΠΙΑΥΟ ἱποἱρίεῦαπι, 
Δῆυς αμίοιη αυοτίῦιφ πιο απἰριω) ουυβ ὀδπιυ]οθαί, 

Περερίθ αὐγερίυ6 η αἱίθηδιω θθύδπο, 
415 ἵη 4ὔαπι 4 ὈΌθο θἱ α βοηΐς Ὁοὶ [ααιω][]ο ουσίες (66γαπι 2 
Βπο πα] πιοιΌυς Ρογοϊθσδίιςς νο 

αἱ Ιδογγπιαλή]] ἀἰκείάϊο ἱπίος «ο Πιίραπιοα, 
μἱδίθ, νο η Π0θ Ω0Ω 4πιίοο οοπλυ]ιδγυῃί. Πεχ 

Ὀοἱ (λαιυ/ἡ, 

οἷἡο75 Νοη εηίπῃ υπίας ρα αμάαχ Ἰνείαίου οτι, 
οο Ολπίοιο ροίίις φυἱάησλω Ώεῦ0οςο νου. 

πεσίυπαι Ώιουπ ος, 4ὐ 
Νου 6, υἱ ογπαὺα, πανὶ οηθτασίαρ 

Φὶο οιἶατα ἱηνίδιις δυπη οί Ιοτίους αηἱ 

Ἰάδια, 90 αἰἱᾳμὶ ποα ἀθἰίᾳα], 
6προ. 
αμὶ φούθηι μάς 

Νείατίο γαάἱάστυπί ἱοηροεία αποὶοίδ. 
Ξ ο φυἰόάεπ οὐ]γίοπίε ουσυδί αὐγδειδ. Ἐσο αυἲδια 
Πίπο ρεο[θου6, ἐσαηφυἶ ία τἰία Ιρίαῦος. 

 Ῥοπρία 4). 561. -- Αἰἷας ΒΙῃ. 45, ραρ..θῦ. ᾿ 

Χ.. Τις. Πρὸς τούς, οἱο. Ἠωπο 1υ]υσι ρἱυτθς Γο- 
εἰἰ οοάίοςς ρ;σζετυπέ : ΕΙ. τοὐδἰἀεεαί ἱερέας, ερὶ- 

Φὲ Καιροθέοισι. Τεθς ο νὸ σσ μα. ο 
ι- χαι σι. (οἱ). πμέ. : 

ο. οὐ χαλῶς ἀνέθηχαν φέροντες. Ἠθεγει. εεοβοε, φυαεἱ ρυτος οπίυς οἰνίκιῖς οἰπὶ ερὶεεορ. 
θυσίας, εἴυ. .δὶο ἱηίχα οµτι.. νι, 16υ5. 4. χαιροθέοισι γοοσία ἱπιεεργοίαίης οἱοέογίθαεα. Εἰεριη- 

1ε ». δίο 1169 Ἐορσ.. εἰ Οοἱε]. Εάῑι. εὐ- ες χαιροθέους αρρο!]αι Οτεροτὶως 608 απὶ ο {ειι- 
σεθέας. τα 608ηι βάθη Δοθοπιιηοάκη!, 40 του Ρεο Όεο 

43 Χαρασσ. ο Τηί. σχιασαμένου. Ἠαδεηίι. Ουρ αυἱοπι οἰότυιπι (οπφλπί]ηορο]ια- 
18 Φίλα. Ἰοᾳ. 993, φίλως. ' πμ, αιἱ Αμήν Ἀονίθαιθ ερἰδοορῖο, «6ογυτη 
343 Φορτίδι. Ἰλομ. 890, φροντίδι, Νου Ότο Βίας: Ἅαυαοπίας αἲ Άογαι ΕΗ48, πηραν ἀθᾶ[ϊ, υά ἓπ Οτο- 

Νές Ρθκαμι {πθεΠίϊ οκΗΙ Ταίε εβΊκθα φεταπι. δοεἱἱ Ιοσµπα ου(Ώσθεοίυς Νοοἰατίωρ. 

ΝΕΤΒΙΟΛ ΥΕΒΟΙ0. 

χ. ΑΌ Ο0ΒΘΤΑΚΤΙΚΟΡΟΙΙΣΑΚΟΒ ΒΑΟΕΑΌΟΤΕΘ, ΕΤ 16 Β Ότος θ4εῖ Ρτίπιας ἆυπι νὰ Απιρία ποῖλς, 
Όλδεν. 

(ΠΗ/]ο ἱπιετρτείε.) 

0 αἱ 620γ4 Ώθο οξσοσίὰᾳ πόη εἱωεία 0ΓµΟ7Θ, 
"ιυ6ι Ἱη ρετεομῖς φυ0ἱ οοήβφαο ἐείθας : 

0 Ιερεε, ο εοθοριεὶροτὶ, Ρὶείαὶο Φίάνοκηυο, 
Ὀευς (ομδέθμήίηο 410 ραίγο οἶαγα νίκος : 

Ποπια πονα, δὲ ἑαπίο τοἰίφυᾶς αιι Ρηοιοτὶο υεῦςς, 
θὔ4π1 οί ἔθταπη γἰποἰῖ οἱ οχδρογαί : 

Τυς Πι!ρθς Ἰηρίααιο; ουἑυυς, ἔνθιμ! πο [ένος ἠπίφμαε 
ΑΠεοίϊ ἁπωπία, ἀθραίίὲ αίφυο ργοουί 

ουσία α ρτοίς, «ἀῑα ροδίαυαίη ρία ἀοριβοία ον], 
Ει Ιαἱἱοῦφ Ρρυγθο 49 ῥείτα ἀθιῖ | 

ευμίμας 40 ο6ι ἱῃ ἐγουαἱυσηιιθ Ρ8ΥΩΓες, 

(ααἀθαί υἱ πορίγίς αἰιος ςυάοτίϱις, ὥσαυπι 65ἳ, 
ἱπιροείτυς οούἱ, το τοἰαηίο, Πιο 

1η 6υς πο (λεδέυς, (ιν (απουἱίαιο ἱουθεμί } 
οτύυς Ἰά, θἱ (απου]{ἱ κηὶ ροΡοτοτο Ὠοἱ, 

Οι 6666 αἱίθγιιῖς ο1ίθ οἱ Μαγίο ρειοηἰος, 
Α πιθ ΑΥΕΓΦΔ Π]πιίς ρθοίογα αυθαυο ρετυπὲ. 

Χοπιηυο αυάαχ πεσίσὶ τοὶυὶ πηο δά]υπᾳοτο ρα], 
Νεο αιἱάαμδπι Ὀοιπίωο ριςροθυἱθοθ πιου : 

Ρουσπἑμι(0 Πωουι θ68ἱ, Ροδσδία αἰἶοπα ρυο οι), 
Νδυ ΡιΙΡηΠΙ ἱπροηίὶ ουπ ταίθ ΟΥ ὗα βε6το. 

δἱο πιο οά6Γθ Ι6Υ69, ϱδογαίῷ δοἀἱς δροτίὰς 
υιοίς ρἰδομίέ οουνἰς (θαιροτὶῖς 69996 {ο0Γυ8. 

Αθὶ μυς αἰία νοίία ἑυρισ]ουί οὐ]ἰτία. ἔθία 
Π]ηο ἀυίεμο δργεάἶεμο ἴρες αωἱείο [εμας : 



19 

Πάνθ᾽ ἄμυδις, βασίλεια, χαὶ ἄστεα, χαὶ ἱερῆας 

Ἀσπασίως προφυγὼν, ὡς πόθεον τοπάρος, 

Εὖτε θεός μ’ Σχάλεσσε χαὶ ἐννυχίοισιν ὀνείροις, 

ὦ0 Καὶ πόντου κρυεροῦ δείµασιν ἀργαλέοις. 
Τοῦνεχα χαγχαλόων φθόναν Έχφυγον, ἐχ μεγάλου. δὲ 

Χείµατος, ἐν σταθερῷ πεῖσμα βάλον λιμένι, 
Ἔνθα νόου χαθαροῖσι νηήµααι θυμὸν ἀείρων, 

Θύσω χαὶ σιγὴν, ὡς τοπάροιθε λόγον. 

ὤὅ Οὗτος Γρηγορίοιο λόγος, τὸν θρέφατο γαϊῖα 
Καππαδοχῶν, Χριστῷ πἀντ' ἀποδυσάμενον. 

ΙΛ’. Περὶ «τὸν ἑαυτοῦ βίον. 

Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν χαχῶν 

οξΕι)ΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ δειρ»ῦ. 

Α Ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδὸν, εἴτ) οὖν δεξιῶν. 
Οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ᾽ ἐχείνως φαῖεν ἂν, 
Ὅπως ἂν, οἶμαι, τῆς ῥοπῆς ὣσίν τινες. 
ὃ Οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ’, ἀσφαλὲς χριτήριον. 
Παίΐδει δὲ µέτρον τῆς ἀνίας φᾶρμαχον, 

Παΐδευμα καὶ γλύκασμα τοῖς νέοις ἅμα, 
Τερπνὸν παρηγόρηµα. Πρὸς δ ὑμᾶς λόγος, ) 
Τοὺς ἦν ὅθ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ νῦν ἀλλοτρίους, 

10 Ὅσοι θ) ὁμοδοξοῦντες, εἴτε τις νόθος. 

Πάντες γὰρ ἡμῖν εὐμενεῖς μεμυκόσιν. 
"Άνδρες, πὸ κλεινὸν ὄμμα τῆς οἰχουμένης, 

0ἱ χόσμον οἰχεῖθ), ὡς ὁρῶ, τὸν δεύτερον, 
Γῆς καὶ θαλάττης κόσμον ἠμφιεσμένοι, 

ποιές οἰπηυ], Λμ]ὰ οἳ εὑῖμας, σί ςαεορὀοι]δυς 
ὁρομίο γθἰἰείιῖς, μέ οἱίπι ορίαῦαπι 

(11 1ο Όοιφ οἱ ποουτπὶφ νουαν]έ δοπιπ]ϊς, 
.. 50 Ει πιαγὶ Ιιοζγομάϊ πιοὶοφείᾳ ἑογγοςίθιιδ. 
Ιἀοίγου ΙΦ18ἱ4 εχσυἱίαης Ἰηγίάΐαπι (μβὶ, δίοιθ ὁχ ΠΊἍδηα 

Τοπιροβίαίο ἵη διαὺ11ἰ τί τυδρίθρι {1 
Όμὶ ρυγίς πιοηίίς ουρἰἰαιιοπίθυθ απἰαιωπη θγαἱνοπθ, : 

Εἰίαπι ςἰ]οπίίμπι, Ἱηδίας γ]οξίπῃςθ, αἱ ΔΩἱ64 ϱύΓΙΠΟΗΘΠΙ, οᾖθγλη. 
50 Οτεροςίἱ νο νδγὺ δυέ, ηὐ6Π1 αἰμίὲ (ογγὰ 

(αρραάοσυΙ, Φυἱᾳθ ρΓο. ἱδιο.οπιηΌμς ορ αὐαἰσαγ)ε. 

ΧΙ, Ρο υἰία ενα’. 

δοεὶριῖ φοορι8 68ὲ Πελγυσι αἀτδγρασυπη, 
γει, δἱ Ἱί νείις, Ρεο6Ρρογαγπ οὔσθµΠι ἐοχρ:8, 
Που οπίπι φιάαπι ἀἰκοσίηί, ἔ]ιιά αἲἲἲ, 

΄Ρτουί απἱδᾳαο, υἱ ορίπος, ΔΠΊπυπι Ἱποβηαγοτίὲ. 
ὃ Νοη θηίπι γομπία, υνα )μάἰραπαἰ τορυία. 
γουρυφ αὐίσιπ Ιιάδμάο, πιώτοσῖθ πιθύίοιω 8, 
Ιηδήευί]ο δι] 6ἱ ]μουπάίέαφ ανορίρις, 
Ουἱθείαπθ αιογίατίο. }ο αμέθη αἱἱοα.ο5. 
θαἱ πιοὶ αιιοπάαπα (μἱθίί, Ώυῃο αυἴθπι αμοσία8, 

10 Οιἱοευπααο δαπιάθιη (αμοίῖς Πάδια, αἰνθ αιῖθ ϱρµβῖμ9. 
Νουϊῖν οπἱΠ οπιηθς Ὀεπενο]ὶ δἱἰδμήὴμθ. 
ϱ νὶτὶ, ἱποἰγίαμι ος Ιω1θη. 
Μιπάυηι Ιηοοἱθηίθς, υἱ ν]άσο, αἰίσγμη, 
Τειτῷ μαγίθᾳιθ ογηδιηοηίἱς ἰμάυ. 

. Φοτἱρίυπι 8η. ὅδί. --- Λία Βἰ]. 4, Ρ4Ρ. {. 

98 Πόθεον. Βὶο (οἶδὶ. οἱ Ἱομ. 990. Ἑάῑι. πο- 
έων. 
ὤ6 ᾿Αποδυσάμεγον. πι. ἀγωνισάμενον, 
Χἱ Ακουμεντυχ. (ΓΕ ἱείμά ομιπίμπι, φκοίηνοί 

εοπαἰάἰέ (γερογῖκε, [οπρἱεκίπιηι, εἰ φμοά υἱία υα- 
γἱος εΦΘΠίΝε Φεεεγίδὲέ, ἵμπο νἰάείιγ εοπαἰάέεες, ο, 
αδάϊεαια εεάοε (οπείαπιἰπορο[ίαπα, [ἶδετ οἰδοεεδίῃ. 
Π {κά επίι ποη πὶεὶ µερκε αά εεάἰς αὐ ἀἰεαιίοπεμι ΡΣυ- 
εεῃκΙκΥ, πεὸ ρτοεεσΝίν εεΙ, Πἱκὶ οαΤΗΙΕΝ ο ἰίμηι α 
Τω[[ίο, εἰς ἑαυτὸν χαὶ περὶ τῶν ἐπισχόπων, 4ε ο 
ἵρεο εί αάϊεγενα ερἰεεοροδ, ἰδίίιφ αρρεπάἰσειπ 6εὲέ 

εκἰα(πιρήιιι, φΜμοά α Ό6ΥΟ «6Γύε 0η αὐ[οτγεί. 
ΧΙ. 3 Εξιστορῆσαι. Υ8ὲ. ἐξιατορεῖσθαι. 
4 τής ῥοξᾶς, (οἱβ]. καὶ ῥοπῇς. 
ϐ Παίζει. Εἰ αἆ πιατᾳ. ἐλενθεριάζει, ἠΙδεγαί. 
14 Μεμυκόσυ». Ε8 γος ἰάθπῃ δἱραίβεᾶί φυοά τεθνη- 

χόσιν, πιογικὶε. 9ἱο οπίια ΘΓοΚοσίι8, ουσ. ὁ ΡώΜΙ(ο 
ΠἩμΠοτο Γθιποίυς, αὐάἰίαιη γΙέλων αροτοῖ, 66 ἱροναι 
αμρείίαι, πἰπιίτωσι ἱη φοἱέυάίης, 4 μαςὶ ἐω 4ὐμευ]ο 
ᾗαιη οορά (μη. 

45 Οἰκεῖθ'. Ὑλί. οἰχεῖσθ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΡΙΟ. 

Οπποῖα αἱπι], πηγΡέα5 αυἱάδᾳυε οί ορρ]άα ναυοης Ρ 
Ργοπηρίο απίπιο, μὲ πιθπιϊηἰ πᾶς ουρίϊαςε ρτίας, 

Τυμὸ οὕΠη γἱβὰ ὨθιιΦ πιο Ρος Ποσίυγηὰ γοςανΗ, 
Ηογγὶάα οπγυ]εὶ Ρότᾳυο ρορίοἰα μηαγῖς. 

Ἱκίμς 66Ο ἰηνίάϊαηι [αβί, ρτγανἰῦιδαια ρτοσθ]ῖφ 
Ετεριυπῃ /άΐπ πιο Πογα ἠάα (ομοπί. 

Πο υὐ] θυριοἱίθιι αΠΙπΙΗ, Υθ]ιί αΠΏίο οδΩΘΏΦΏΑ 
Ύοςε ΒευΠη, ἰαοἱία θἷο 4όψυ6 πιεηἰό ϱΔΗΔΠΙ. 

τοροτὶὶ Ἠἱο 86ΓΠΙΟ, αἱ (Ηγὶνέὶ ἀμοίμς ΑΠΙΟΡΘ 
Παιά ρτανίφ αὐ]εοίί ᾳαἱάφυ]ά [ιαὐδὺαί ορια. 

ΧΙ. ΡΕ γΙΤΑ δύλ. 
(ΒΙΙΙίο ἐνιεγργείε.) 

[άναι φἰπίθίγαν 09 πιθΆ ρειευΓίωοτο : 
΄ ] 

1λυσί βδουπάαα, ΤοΓ8ΑΠ π{ φπἱάεπῃ γοςθηὲ. 
Η{ παπιφιι {φίας ἀἰχογίης, Π[ἰ αἱ ΡΓαΥες; 
Όι ευἶᾳαθ ϱε86 ΠοχθΓίί μεριεηίία; ' 
Νοο εὐίπα γυἰυηίαθ ἱπίθμγα δϱί ]υάδχ αφ. 
ἆλπ, πιοηίἰς αἱ πυδ]ίμαι Υογδς ἔωραε, 
Σινδησθθαιο Ι9ί08 γοάά]ί, οἱ οἰωιη] ἀοορί, 
Μι]οείηυθ ρδοῖις βιανίίες. Ἡ08 δἰἰοφααυ 
Νοη ]ὰΠ ΠιόυΒ πυηο, 3έ έα986η (μοπάαδαι Π]θ0ς : 
Του φυιἱ οεμιοάοχὶ, αυθαι ηοϊίια οδἰ μ.. β. 

.. ὅαπι ᾳυἱδᾳυθ ρἰδε]άμφ θδί επ πμ] μιοπέιο. 
Τ οτι ογδἱβ, ο εί, Ίὰκ αρἰυπάἰάα, 
Μιά! δεευμάἰ οδγηἰπια6 4μος Ἰωοοἱἀς, 
Τεγγο ἱπάυ]δίίδ αἱ ἆσους, αμἱφυό Φα μοΓ16, 
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Κ. Πρὸς τοὺς τῆς Κωνσταγτιωουπόλεως ἱερέας, Α "Άλλον δ' αὖ µόχθοισιν ἐμοῖς ἔπι θυμὸν Ιαΐνειν, 
καὶ αὐτὴν τὴν πόἁι’. 

Ὦ θυσίας πέµποντες ἀναιμάκτους, ἱερηες, 

Καὶ μεγάλης µονάδος λάτριες ἐν Τριάδι" 
Ἕ νόμοι, ὦ βασιληες ἐπ᾿ εὐσεδίῃ χαµόωντες, 
Ὦ Κωνσταντίνου χλεινὸν ἔδος μεγάλου, 

ὃ Ὁπλοτέρῃ Ῥώμηῃη. τόσσον προφέραουσα πολίων, 
ὉὈσσάτιαν γαΐης οὐρανὸς ἁστερδεις" 

Ὑμέας εὐγενέας ἐπιδώσομαι, οἷά μ᾿ ἕοργεν 
Ὁ φθόνος; ὡς ἱερῶν τῆλε βάλεν τεχέων, 

Δηρὸν ἀεθλεύσαντα, «φαεσφόρον οὐρανίοισι 
40 Δόγμασι, χαὶ πέτρης ἑκκπροχέοντα ῥόον. 

Ποία δίχη, µόχθον μὲν ἐμόὶ καὶ δεῖμα γενέσθαι, 
"Αστεος εὐσεθίῃ πρῶτα χαραόσοµένου, 

Αρθέντ) ἑξαπίνης θῶχον ἐπ᾽ ἀλλότριον, 
15 Οὔ µε θεός τ’ ἐπέθησε, θεοῦ τ᾿ ἀγαθοὶ θεράποντες» 

Ταῦτα νόσος στυγερὴ, ταῦτα θεοῦ θέραπες, 

Οἳἵ δῆριν στονόεσσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἔχοντες, 
Χριστὶ ἄναξ, οὉ µοι ταῦτα νοοῦσι φίλα. 

Οὁ γὰρ ἵης γενάµην µοίρης θρασὺς ἀσπιδιώτης, 
30 0ὐδ' ἔθελον Χριστοῦ ἄλλο τι πρόσθε φἑρειν. 

Αμπλακίη ὃ ὅτι μῃδὲν ὁμοίῖον Ἡμπλαχον ἄλλοις, 

Μηδ ὡς νηῦς ὀλίγη φορτίδι συμφέρὸμαι. 
Ὡς καὶ χουφονόοισιν ἀπέχθομαι, οἵ ῥ' ἀνέηκαν 
Βῆμα τὸδ’ οὐχ ὁσίως χαιροθέοισι φίλοις. 

2ὔ Αλλὰ τὰ μὲν λήθης χεύθοι βνθός. Αὐτὰρ ἔγωγε 
Ἔνθεν ἀφορμηθεὶς, τέρφοµαι ἀτρεμίῃ, 

Χ. Αά (οπείαπἰποροΠίαποε εαοσγᾶοίεε, εἰ ἵβεανι αγθειν’. 

0 αἱ νἱοίῖπιας οΠεγίῖς Ἱπογιθηία, θαοετάοίος, 
αρρωφυο υπίαίς ἵη Τοϊη]έαιο ουΊοτος, 

ο Ο Ίομες, ο ἱπιρογαίοτθς ρἱείκίὸ Ποτενίορ! 
0 (οπδιαππὶ πιακηὶ οοἆθο Ἰωοἳ 

ὃ Νονα ἤοπια, ἰ4ηίο ρτδοίαπς υγοίνας, 
Ομαπίο ἵουγτα εΦίαπι οοΗ]ίοσυσ αἱ : ϱ 

Ῥου πολίἰος ἱποἱδιὴο: α {4 π]Εὶ πο ξίε» οοί 
ἱην]άῑα Ἰ φαοιηθάο πιο ργοσα] α φαοΓίο βίο οχρυ]{ε, 

Ροείᾳ απ. ἀῑι ἀθοθείατί, 46 Ιαιδή 
40 Δευ], οἱ Πμεπία ος ροίγα εὐυσχ/ Ἱ 

θως φαυἰἶίας, ἰί ν90ογ6ς οἳ {8:ΤοΓθ8 δὐβ/ῃοΆπι 
Ῥτο οἰγίιαίο, 4υ4πι ο ρ]οἰδίοια {ΟΓπΙΑΤΘ Ἱποίρ]εῦαπι, 

Αίις αυἱοι ἱαοτίθας πιθὶδ αηἱαισ) ου 00) ἀδηιι]ορας, 
Πεορεπίο αὑπερίις τη αἱἰθιδπῃ θθάδιυ, 

415 10 4ύαπι 4 Ώ6ο θἱ 4 Ροπῖς Ὠοὶ [ααιμίί ουοσέι8 [α6γαη: 2 
ἤπο οἱ) πιοτόυς Ρος 6” ἆωο Ὠοὶ (αιυ]ἱ 

θα] Ἰκοτγιαδήϊ ἀἰκείθίο Ίπιοτ αο ἵν ᾿ κακίας, 
εἱδίθ, ἴνφο ἵη 0 ΡΟ Απιΐσο οοπκἱπορυπί, 

ο. ο75 Νου επἶπα υπίας ραΓί]ς αυἆαχ οσίου οκ, 
(ιε]θίο ροΐας φυἱάφσαῃ 

ποἱσίυπ Ώπουσι 68, 6ὐ 
Νου 6, μὲ ογαὺα, πανί οπδταγῖαρ 

Βὶο οἱἶλπι ἱπνίβιιο αυτη οἱ ἰουίους αηἱπιῖς, αἱ 

μαύοςο νο]υἰ. 
Ἰάδαι, 4ο αἰ]αμί ποα ἀθἰία αἱ, 

άπρο. 
φθὐεπι λλης 

Νε[ατίο (γαὐἰάθευπέ ἑοπιροσίο απη]οἶς. 
Φῦ 8ο Ίο ααἱάοαι οὐλἱγίοπῖο ουσυσί ανγοσιδ. Ἐσο δυΐδπι 

Πῖπο ρτο[δοἑυς, ἐγαυφ ια νέα ΙίαῦοΓ. 

ὃ δορίσπι 8). δή. -- Α]ίας ΒίΠ. 45, ραμ. .δ0. 

Χ. Τις. Πρὸς τούς, οἱο. Ἠυπο αἰ]απι Ρ]υγος Πθ- 
Εἱἰ ορἀίοος Ρικ {ογασέ : ΕΙ], τολἀἰάθεκί ἱερέας, ερ- 
έεοβοε, 4υ38ἱ Ρρίυτος απὶμο οἰνίκι]ς οἰηπῖ ερἰεουρὶ. 

4 θυσίας. εἰὸ. .δίο ἱηίσα «μτμα. αγ, νους. 4. 
». δίο 1196 Έεμες. εἰ Οοἱε]. Ἐάῑι. εὖ- 

Φὲ Καιροθέοισι. Ίτεν . θ6ἱ Οοἱθὶ. υρ. 1η, 
ποτρέχοισι ζοἱο]. ἱωί. : οἳ δὴ τὸ βήμα τοῦτο χαι- 
ροῦ φίλοις οὗ καλῶς ἀνέθηχαν φέροντες. Ἠθεγοιι. 
χαιροθέοισι γουδ ἱπιεγργαῖαίας οἱοογίδα». Εἰεμαη- 

Πμο ο08 οσὶ οἆ (διι- 165 Χαιροθέους αρρο]λαί ϐ 
σεδέας. κ μα ώση ΔοοΟΠηΙη μας κλν αλ νρή 

43 Χαρασσοµένου. Ἰπί. σχιασαµένου. ἨἩαδερίέ. ἑ αυἱ6θπι οἴδτυιπ 0οηφαπίποροϊια- 
18 Φ/.α. Βομ. 993, φΏως. πυΠ, αἱ Αηίε, πονίθαιθ ερἰσοορία, 46ογυη 
31 Φορτίδι. Ἆερ. 995, φροντίδι. Νο Όθπο Βαν: Ἅκαυολοτ]ίας ο Ἡοζαπη Γα)έ, λος ἀοά[ϊ, ή ἐπ Ότο- 

Νο ΡΜ ναι {πρεπίξ ομΠι Ταί6 «ΨΊηθα θεταη. οτί {ουυπι ου(Βοογοίυς Νεοἰασίυ». 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Σ. ΑΌ Ο0Ν6ΤΑΚΤΙΚΟΡΟΜΙΤΑΚΟΒ ΒΛΟΚΑΡΟΤΕΘ, Ετ 18 Β 6 τος θἀοὶ ργίπιας ἆμηι κ απιρία ποῖας, 
ΌλλεΝ. 

(ΒΙΠ {ο ἱπιετρτείο.) 

0 ου] 6α0Γα Ώθυ οὔοσιίο ποῦ (ἶποία 0Γ11076, 
Όλυαι 1η ρεγεομῖ» αἱ οονρηυο ὡίδας: 

0 Ίερες, ο εοθριτὶροεῖ, Ρἰθίαὲθ ϱΓάνονηυο, 
Ὀσὺς (ομβίκμίίπο 499 Ραίγο οἶγα τίρες : 

Ποπια πονα, οἱ ἑαπίο τεἰίᾳυαφ ας ρηοιογία υεύες, 
Ου 45) οΊωπυ ἰθεσασα {οί οἱ αχρυρογαί : 

ος ηιήδεε ἱποίδαιο; αιήνς, νου! 1ηο [ἶνος ἠηΐφμως 
α ο. κ μλώ να: δίφυο οὐμῶν 

Δηοἰα α ργοίὸ, «ἀίω ΡοΒ( δη ρία Λία ρου 
Εἰ Ιαιίοςα ρυγοῦ βέµΕί ροίτα ἀλιι ι 

ΑΕ ειμΙΩΔΦ ΔΩ 688) ἐουιυ]υφᾳιιο Ρ8Υ0Γ68, 

αυάἀθαί υἱ ποριγία αἰίες ουάοπίδας, Φαυυπι 65ἱ, 
ἱπιροβίτυς οἱ, /άτο τοἰαπίο, πιο 

Ίη 6ὐδ ο Ολγὶδέυς, (Αιγὶσεί [απηυ]ίαυιο ἱουδγωπί 
οἵὗυς Ἰά, δἱ (πηυ]ἱ μη! ροΡοτοτς οἱ, 

Οἱ 6666 αἱἰογιῖς οἁ]ἰσ οἱ Μαγίο ρειοηίος, 
Α πιθ ΑΥΕΓΦ4 ηἰπιί6 ροοίογα οἰθαυθ ρεγιπί. 

Χοπιηιο αυόασς πουίσὶ τουἱ ης αά]υµρεΓο ρα (1, 
Νεο αωἱάᾳυαπι Ὀοριίπο ρ'αροθυἰδεθ που : 

ΡοοραίΕ (0 ἴπουµι οί, Ρθοσθία αἰίοπα φυο ου, 
Νου ρήρηαΠ) ἱηρθμίϊ 6η Γὰἱ6 ϱΥΠΙὗα ϱοΓ0. 

δὶο π1θ οά69 Ι6ύΥ68, ϱ8οΓκί οοἆἱς αΡροτί3ς 
υιοίς ρἱασμίὲ οογνἰς ἱδαρογίς 6906 (0Γέδ. 

Ἀφὶ Ίος ο) νο ἐυσισ]εηί ου]ἰγίὰ. ἔοία 
Π]πο αυἱθμε οργούἱσμο ἱροε αᾳμἱείο {τυας : 



Πιπ»ε νι μι ο «πο ο. 

Εκ Αιιᾶς, Δασίςα πε ἆ-α, κα Ἐρίας Α Ἑξστωλσαι τὴν δι εἰς οὖν ἂν ξιὼν 
Ἀσταπίας «παρε ως. ὧςς λύσουν ὍὍππμςς, 6 εν “ᾱρ εἶσω αἱ Εξ ἐπείνως φαΝν ὃν, 

Εἶτε δισνὲς κ Εβάπας πα ἔναωντωσ ὑκευαςς, Ὅπως ἂν, οἵω. Ὁς δις ὣλαίν Ένας. 
30 Κοὶ τἶνοι ππαεπαι ἠκίπαπον ἀστοιόαςς 5 ὃν τὰς οἱ Δούωσῇς Δοφωλὰὲς προς. 

Σοΐσκα αας-χκαο σε ἔπουοι. ἓκ μι, ὃ Ἠαί ει δὲ οἴτουν εἲς δοὰνς Φάρακνοι, 
ἆείκς, ὃν τ-πδνκῇ, τε σπα ἀδαν ἁπαπε, Ἀνβεικα πολ Ὀοὐὑμασμα οὓς νέοι μα 

"Ἑνῶς τας. παβακπακας ππωέλακτο κιτ ἀπνιως, φαν ταργνόσφα. νὰ ὃ ὁμδς άνω. 
όναιν παὶ πα. αι, ὣς ποπ ἁμκᾶς του. Τοὺς Ἡν δΕ Σμὸα. Διλὰ νὺν Δλλυυρόνες. 

25 θὗτις Γσηνυμίμα, πώνας, τὸν ἠύαηε ον Ν Ἂρπς ὃ ἑἠωιλλδούσας, νε ονς όλος 

Κππτπζκκίας, πε πως ἁπαδυκάμεπου, Ἠλνεςς τὰς Ἰμὸν οὐ μωνυκόσ 

10 ο... “ο... ο ωώ, 
οσο ομαδα. . 

Ἰτὶ, ως τίοαι οσο πες. 
απλο Ἰωουλενλος, οἱ όσον, ήν, ὃς δοὺ 

5 Βετρίαση 9.. ὁδί. --- Αἰις Βὰ. {, ας. ὃ. 

ο σε ο (οἱ. 5ἳ Ἐος. 3 Ἐαι. κο «εαοὐνλλοηηνὰ, φαθά 4 Ὀύ9Φ ἐΦ Άθά ΦΜΥΗ. 
θίων. 

νὰλ 
Χί Αποιπεστεν Όαγπιεν ἵμωά Φοικῖσαι, φωοῦγοαί 6 « κά ΑΝΑΙΥΡ. ἐλενθεριῶνει, Αν 

«οπάἰάἠι (τεφοτῖαε, ἰοωφὶςτίπικαι, οἱ φαοά τς τα» Ε! λληκινός ο. δα τὰ 9 Νλλ ἀλὼἡ τινα 
γίος εροπίκε ἀριετῖδε, ἵωπις οὐδείαν ουπάκάϊτος, «πι, ἍἉαάσιν, Μοέκὺε. ΔὲΟ ΦλΑ «Λι ὰ ΝΝΜιν 
αὐάίκαια οοάε (οπειαπιϊποροίαπα, ἰνδε ἀῑκοκεςὴ. νλμκοὸ Ὀδλιθλκὸ, Δι ο. 
Π[ωά επἰκι που πἱεέ πσφκε οὐ εεαἰς αὐάλοσίῖομεκε ες ΔβΡΟΙλὴ, αἰλλέθὰ ἓν ὑλλλκλλνὰ, δν ἐν Ανν 
εεφωώίαγ, κες οδθεδίς εκεί, αἰεὶ «πια οάϊίπιι α αι «ὐα(έηλ ού ᾿ 
Το[[ίο, ες ἑκυτὸν καὶ περὶ τῶν ἑεισχόπων, 4ε τε ᾖν Οἰκε. ὃαἰ οἰκε[εθ) 
Ἶρεο εἰ αάτεγεας ερίεεοροε, ἱειῖας αρρενάϊοξκι εττε 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΡΑΙΟ. 

Οαπεί αἰπιυ], παγσί5 4 αἴᾳυο ορφθἀα ἴἴρφυνοας Ὦ [ωἱἱνοί Φος ΛΑΒ, ΤΟΓΦΑΝ ὶ ΦΛΙΦΟΑ γόδλε. 
Ρτγοσερίο αΠΐπιο, οἱ πιεπιϊηὶ Ώες οαρίϊα9ο ρεία8, ΕΕ ΑΙ ΙΙ Ιλ ΦἰχαηΑὲ, ΠΠ δἰ Ανν ι 

Τυπε επι τῖσα Ώεπς πνο Ρος Ιοίσσηα τοεανὲ, Όι ομἱμό κὐφο Πυχόί εολιολΑὶ 
ΗοιτίάΣ εχτυ]εῖ Ρότᾳυε ρεγίεῖα αιαγῖς. Νου ου γοΙΛίΔὲ ἱλίοβιὰ οεὶ Ἰνὰοι μεἰ]κ. 

Ἱ 21.9 ερΡο Ἰων]άΐαπι [υβεί, ϱγανίῦυςαυς ργοσδἳ ο Ην Πιο δἰθ Ευ ΡΙΙΝΗΑ νουδιὸ υμίν 
Ειορίατῃ ]3π1 πιο [ογα θά ἐοιεπί. ἀινθπόΦοιιὸ 8 δλδ), οἱ εἰμιηὶ νὰ, 

Γιο αὑἱ ουδἱοἱίες απῖσιηι, γο]ιὲ αἱ ϱδπε ντι Νυ]οσἰφμὸ ρὐοιμὲ ἑωανἱλρ. Ύνο αφ ηΝ 
Ύοεε Βοαπι, ἰαοἰί4 δἷο 4υοψμ6 Πηθηίὸ οΩΔΠΗ, Νου 4η Πιδυ8 Λιιλο, δἱ ἰΔΙΛΟΝ θΜΙΝΔΑΝΙ ΛΙ9Α | 

στεροτίϊ μίο μα αυή ο μήν, 4ΠΙΟΣΘ Το φυἱ οιδιουχί, θὐδυὶ Ποια θεἱ ΦΙΙΦΗΝΙ Α. 
ᾱυά ρτανἰς αὐυ]οοῖί αιὰάαυ]ά Ιιαῦεὺαί ΟΡυΟ. 

Σ 64η (πἱφαμο ρ]αεἰάων 08ὲ οβἱη ΠΙΝὶ Αιθνένν. 
ο Τον ες, Αη ἰωὰ ερνηἰό, 
(ΒΗΗο ἵνιεγργείε.) Μυἱ δδουμἰ οδΓΛΙΠΙΙΙΝ 4μ06 ΙΔου]ΑΑ, 

[άυει αἰωίσίγας Γο9 ΠιΕΑΘ ΡογδυτΊηοτο : του Τοσγα ἱπδνὶφιίν ᾳαἱ ἆοσυδ, ϱΜἠὼὸ δή λυήδν 
- 9 



.ὐ5! 5, ΟΠΕἄΟΠΗ ΤΙΕΟΙ, οληπινὺΝ ΝΕΑ Η. ΗΙΣΤΟΠΙΟΑ. 1079 

15 'Ῥώμη νεουργῆςι εὐγενῶν ἄλλων ἔδος, Α 20 Λλαοῦ πρόεδροι, τοῦ χαλοῦ διδάσχαλο:, 

Κωνσταντίνου πόλις τε χαὶ στήλη κράτους. Ψυχὰς τρέφειν λαχόντες ἐνθέῳ τροφῇ, 

Αχούσατ', ἄνδρες, ἀνδρὺς ἀφενδεστάτον, Αὐτοὶ δὲ λιμµώττοντες  ἰατροὶ παθῶν, - 

Καὶ τυλλὰ µοχθήσαντος ἐν πολλαῖς στροφαῖς, Νεχροὶ βρύοντες ἀφθόνοις νοσήµασι ́  

Ἑξ ὧν ὑπάρχει χαὶ τὸ γιγνώσχειν πλέον. Τρίδων ὁδηγοὶ τῶν ἐπιχρήμνων ἴσως, 

9/ Κέχμηχε πάντα, χαὶ τὰ χαλὰ τῷ χρόνῳ 50 Ἆς οὔποθ) ὡδήγησαν, οὐδ' ὡδεύχασιν, 

Κέχμηχεν ’ οὐδὲν ἢ στενὸν τὸ λείψανον, Ωἷς μηδ' ἔπεσθαι δόµα συντομώτατον, 

Ὡς γῆς συρείσης ὑετῶν λάδρων φορᾶ, Σωτηρίας δίδαγµά τ εὐστοχώτατον ’ 

Κάχληχές εἰσιν οἱ λελειμμένοι µόνον. Ὅσων τὸ βηµα τοῦ τρόπου χατήγορον, 

Οὕπω μὲγ οὐδὲν, εἰ τὰ τῶν πολλῶν λέγω, Κιγχλὶς διείργουσ᾽ οὗ βίους, ἀλλ ὀφρύας. 
Φδ Οἳ μηδὲ τὸ πρὶν Ίσαν ἐν τάξει καλῶν, 40 Ἐξ ὧν δ ὑπήχθην ταῦτα δοῦναι τῷ λόγῳ 

Βοσχηµατώδεις καὶ χάτω νενευχότες. (0ὺ γὰρ φίλον µοι πολλὰ ῥαψῳδεῖν μάτην), 

Ἡμεῖς δ ὁ δεινὸς χαὶ τραχὺς χαραδρεών γ Αχουσάτω πᾶς, οἵ τε νῦν, οἵ 0) ὕστερον. 

Ἡμῶν τὸ σύστημ’ ἔχλυτον, θρηνῶν λέγω, Μικρὸν δ᾽ ἄνωθεν τὰς ἐμὰς περιστάσεις 

"Όσοι χαθἠμεθ᾽ οὐ καλῶς ὑφίθρονοι, Εἰπεῖν ἀνάγχη. χἂν δέῃ μακρηγορεῖν, 

45 Βοπιὰ πητα , ποὺ ιπι δἱἰογυπι φοἆος, 
Όσυς θοηδεκηι{ηί, εί ἱπιροε]ἱ οοἱάπομα : 
676 677 Λιάϊίο, γἱι, νίταπι 4 Πιοπφεῖο α]οιϊδοίπιππι, 

 Αομημίία Ρ8δδυΠ. η] ἱη γ]οἱφιέιόιπῖυας, 
Εχ αυἱθυφ πιμἰία οοβηοδοοτθ οοπΗπρίῖ. 

(οποἱάθτθ οπιηἰᾶ; θξίΔπι Ἠοηθδία {6πιροτο 
᾿ᾠ]ίαρδα ουηί, υἱμί]αμθ αἱ ρατσπη ουρεγοφί, 
γεϊαί ουσ) ἰοίίις γαρίαί”ς ἱππίαη γοὐθιπθη υπο ἱπιρεία, 
ΝΙΜΙ ρτῶιοτ ἱαρίἱοφ γεἰπαυ{έυ;. 
Νοπάωο ωαρυί φυἱάᾳυδη, οἱ ἆθ πισ]ε]ς Ιοᾳ005, 
Φύ Ου] πο ῥεῖας φυἱάθπι ροποσυπῃ ογάμπί αθοπἱρΏ ογαηῖ, 
Ῥοευάίθις ο]πί]ευ ας ὀθογδύπ τευγρεηίθθ. 
Νυς τθἱθΠι6ης 16 βυΠΙΗΒ θἱ Δ6ΡΟΓ {οτΓθης 
Νοθίοτ οτἀο ἀἱρεο]υίιωθ δρ, Πεῃς ἀἱοο; 
Οιἱευπαιθ δεἀθιπυθ ποῦ ἡεἰ] ἵπ οχοεῖδο ίητομο, 
50 Ρορι!ἱ ργωοἱάθδ, υγιές πιδρὶλιη, 
θυἱους ἱπιροθίέωπι ο8ὲ απίσιας ἀῑτίπο ραῦα]ο αἱοτθ, 
ἱρεί νοτο (απο Ιαυογαηίος; εηοάἱοὶ πΙογΌοξυιη, 

οτιαΐ βοδἰοηίοο αυαηιργωτ]ηιϊς ποςυίδ; 
αγ ἀμοθθ ο4πό ῥρταγυρίασυς, 
56 046 πος Ρ;ουπάο, πεο δυπάο ἰγίτεγυηέ : 
θος πιἰπίηιο θοοἑατῖ, ῥγδεερίυσι οἱ Ὀτονἰδοίσυπι, 
Αο οαἱμ(ίς Ιαἱρδίππυτη ὀοουπιοπίέυη : 
0µοσυπ. ἐμγυρυς Φοουδαίος οδί Που), 
Άο οαποεΙἰἱ ΠΟΠ νἰίας ἀἰνίάσπε, δεἆ ουρεγοῖ]ία. 

40 Ὀπάθ αυἱοπι αἀἁιοίυς οἷπι, οἱ Ἴμοο ἠειθσὶδ ΠΙηἀΔΓΘΙΠΑ 
(Νοη οηΐπι [δι πυ]ία ποφυἱάφυδπῃ «οἩβεΓοτθ), 
Αιάἱαπὶ 9ΠΠηΘ8, οἱ αυἱ πυης, οἳ φὐἱ τη ροδίεσυπη. 
Ῥαμίο δυἱδηι αἱ ππεος ονεηίέι9 

οεί ρεροίεΓ[θ, οἴἶδαι ργοίκαπι 6869 οροτἰθαῖ 

“5 π. ἅλῆων. Βαϊιτ]οίου (οπμιαηηοροἰἰία- 9] 'Ημεῖς δ' ὁ. ἴι Ὅλι. οἱ Οοἱμί. Εάῑι. Ἡ μεῖς ὁ. 
ἱείι, ποῬἙ ἱηίο υ09 Βοιμαβίς οβροπἱε, 98 ᾿Εχλντον. ἴιἃ Οοἱθὶ. Εάῑῑι. ιηΐπυς Ίνα ἕκ- 

46 Στή.Ἰη. δίο Ύαϊ. οί 411. Δά ΠΙΔΙΚ. Τοχίμςδ πιαῖθ ἍΆπλντον, οἱκε, δὲ ἆ ιΠο:Ρ. ών λά ΡΗτμε. ότυι- 
μα[εί στήχη. ' | 41060 ἔχπλντον γουὶ ρυθδοί, άειοίογ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Νονα Πρπια, 96ἆθ8 Δίάυθ πολ ιπα αἱίογὰ, 8 Βοηἱ πιαφἰκἰεὶ, ρἱουῖφ αίαιιο απιἰςιἰίον 
ὑὐἱμπιηα τερηί, φυ4π1 Ρράΐες Οοηδἰαη!ὶ Ληϊπιος αἱθηίθῦ ραῦι]ο ϱ20Γο9, {119 
γι]; Ιοφιεηίδιη, Το ΡΓ6ΟΟΣ, γεϊρδίσιἃ ὠμίῃ ΠΟ ῥΓ6ΠΙΑΠηΙΙΣ : αἁπιογοηίοῬ Ρ]αΤΠΙΔΟΔ 
Λυάϊίο, φυἱᾳαο τους ἵη γανίΐφ εμἰἰε Αἱρτὶθ, δεδίθηΐεδ ΠΟ8 ἴαπιεη πιοάο μἱεδεμίη : 
Ροτινυίία, ογεφοῖὲ ες φαἰυυς βεἰθηί(α. Ώμςοῦ γίαγυη, ἠαὐγίοαγιιπὶ [ΟΓἱί8Η, 

Ῥετίεγε ουπεία ἱθπιροΓίς ἐγασίι Ό0ῃΔ, Θιι45 ππηιιαΏ οὐίτο οοπι]ηρὶὲ ἁμοίοσίοιις 
Ῥοτίετα. ΝΙ! απι τοδία!, αυὐέ ο6Γἱ9 ραγυπη : Θι08 απιυυ]αμίθς που βοα μυ], άορπιᾶ οβἰ Ὀτενο, 
Όι π]αρπα οπι νἷς ἱπρπίμπ (θγγαιη αὐσευ]ίς, Οιο αἱς ϱα)μίθπ) οὐβπιοάθ ουγεί Φύ 811 : 
Ῥγφίει Ιαρί[]ορ γεδίαἰ Ἠαυά φυἱάαυδΠ λη)ρ/ίη8. Θαογυ!πηϊιθ πποτες αγριῖἰ αογδγίυπῃ, 
Νεο πια Γες ὁδί, οἱ Ιο4145 δἰο ἀθ [οτί δθρίιπιφιθ, {45ἱ18, ΠΟΠ Ι{θΙΩ γἱίὰ8 6604Π5. 
Ύαἱρο, Βοῃογύη αοά πεο ἵμ οῶὲ! ρείιθ ο Λά ἰδίὰ Ροτγο νογὺα αυἱά πιο ἱπόυχογίί 
Εγαῖ, οὐ ΙπβιαΓ ροομά(β αβίτιπι φυἱο. νὰ ηλΗ]έ4 ηοη πιθ ἀἱσθγο Ἱηπεαδδυπι ναί), 
Νο ἴ]]ο ίογγεηΘ, 16 {ίογγθη8 πο βυπις, αἱ πυποφυ6 νίτυῃι, αμάϊἰσηί, οἱ ρορίοεἰ 
Οπου υ6 ποςίες ἀἰδεο]ιιέαᾶ, Πες Ἰόψ.ος : Πιερείδιη αἱ οροσίοί αι ρ.]ο πουν 
Οαἱ «οπεἰἀσππς Ἰϊαυά υεηο αἰιίς {η ἐμτοηίφ, αρις, ωτας ίππο ἡοοιί οι Ιουηρίος 



1056 
4 Τοῦ μὴ χαθ) ἡμῶν ἰσχύσαι φευδεῖς λόγους. 
Οἱ γὰρ χακοὶ φιλοῦσιν, ὧν δρῶσιν κακῶς, 
Εἰς τοὺς παθόντας ἑχτρέπειν τὰς αἰτίας, 

Ὡς ἂν χαχῶσι χαὶ πλέον ταῖς φεύσμασιν, 
Λὐτοὺς δ ὑπεχλύσωσι τῶν ἐγχλημάτων. 

ϐθ Ἔστω δὲ τοῦτο τοῦ λόγου προοίµιον, 
ν µοι πατΏβ χαλός τε χἀγαθὸς σφόδρα, 

Γηραιὺς, ἁπλοῦς τὸν τράπον, στάθµη βίου, 
Πάτραρχος ὄντως ᾿Ἀθραάμ,. τις δεύτερος, 

Ὢν, οὐ δοχῶν, ἄριστος, οὗ τὸν νῦν τράπον 

δὺ Πλάνης τοπρόσθεν, ὕαταρυν Χριατοῦ φίλα», 

Ἔπειτα ποιμῖν, ποιμένων ὅτι κράτος. 
Μήτηρ ϐθ', ἵν εἴπῳ αυντάµως, ὁμάζυγος 
Ανδρὸς τοσούτον, χαὶ τάλαντον ἀῤῥεπὰς, 
Ἔξ εὐσεθῶν τοπρόσθεν, εὐαεθεστέρα, 

Ὃν 

4ὺ Νο οοΠΙΓΑ πιο ταἱθαηί πηθῃἠαςίδ. 
Αιηληί ομἷπῃ ἱπιργοὺὶ πλου, 41149 αὐ ἱροῖφ θωος, 
Ἰη905 αυἱ ρα υπίως ἀείοτᾳιιθίθ «4948, 
"ι οἱ πιεπάαςἰἶδ Ρίιι9 πουθαηί, 
Γι ο ἱρθοῬ οχθο]ναπῖ ογἰπι]ηο. 

ΞΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 9Ε1Ρ90. 

Α 60 Θῆλυς τὸ σῶμα, τὸν τρόπον δ' ἀνδρὸς πέρα. 
ἼΑμϕω λάληµα κχοινὸν ἐξ ἴσου βἰῳ. 

Τῷ τοῦτο δῆλον; πῶς τεκμηριῶ λόγο», 

Αὐτὴν ἑπάξω, ὧν περ εἶπον, μάρτυρα 
Ἐμὴν τεχοῦααν, τῆς ἀληθείας στόμα, 
65 Κρῦφαί τι μᾶλλον τῶν φανῶν εἰθισμένην, 
Ἡ τῶν ἁδήλων χομπάσαι δόξης χάριν. 
Φόδος γὰρ Ἠγεν, ὃς μέγας διδάσκαλος, 

Αὕτη ποθοῦσα παιδὸς ἄῤῥενος γόνου 
Ἰδεῖν ἓν οἵχῳ, πρᾶγμά Υ' ὃν πολλοῖς φίλον; 
Ἴ0 θεῷ προσωµίλησε, καὶ δεῖται πέθου 
Τυχεῖν 'ἐπεὶ δ ἣν δυσχάθεκτος τὴν φβένα, 
Δῶρον δίδωσιν ὅν περ ἡξίου λαδεῖν, | 
Καὶ τὴν δόσιν φθάνουσα τῇ προθυµίᾳ’ 
Καὶ τοίνυν εὐχῆς οὐχ ἁμαρτάνει φίλης, 

50 Ηου αιί6Π ορίο δαγπιοηίς οχοράἶυιῃη. 
Εραί π]λὶ ραίες ργῷοἰατις 3ο ΡΓγοδις ναἱὰο, 

ΜΘΠΕΣ, πιοτίῦις θἰπιρίοχ, υἰ( ΠΟΣΙΩΔ, 
γετο ΑὐΓαΐδΙη αἱἱογ ραίτίαγολα, 
Ουἱ ογαί, ποπ αἱ τἰἀεγδίως, δοηµ!:5, μὲ ηυης βί 
5 Ργίπυπ θγραυυπάυβ, Ρρορδίθα Ολη]θιί αηιίους, 
Ποϊηάθ Ρ8δίΟ5, 40 ΡΔβίΟΓµΙη οὐἱμπ]ρη. 
ο78 679 Μαίογ αμίεπι, υἱ Ργεγίίογ ἀΐσαπι, εοπ]ασ 

8 πί] γΙΓΙ, 46 Φᾳ μα] ροη4οΠῖς, 
Εχ ρῖὶς ρεἱάθιη, 40 ἱρδὰ Πιαρίς Ρίᾶ, 
60 έοτρογθ {δηιΐμα, πιοτίῦφ δµρτᾶ ΥἱΓοβ. 
Εγαι υίεγαυθ ἱη ογὸ οππίυπι φαυλ[Ηίος υἱέρ Ιηίορεϊλαίο. 
Ὀιοάμαπι εδ νυ]ὴς εοὶ Αγμυπιοηίαπι Ἑ φυοιηοΦο ΘέΓοπδα. ργουαῦο) 
ἵρδαπι αἀάμοδπι 6ΟΓΗ1Η, 4ὐ ἀῑσὶ, ἐθδίοσι | 

6Δ/ΠΏ Ῥαγεβίθπη, νουγιιαίῖς ο, 
65 Οἱ πιοῬ οταί αρεγιύπ ροῖΐυ9 αφιι]ά αὐβοοκάευς, 
Θιιάπί 4ὐβεοπάίτμπι |4οἱαρο μ]υγίδ 68194. 
Μείυ επίπι ἀῑνίπο ἀμοθῦαέυς, αὐἱ Ώι8αυυς μιαρίοίος οδί, 
μπι οιρογεῖ Μιαβο]αΓα ΡΓΟἱΘΠη 
οπί γ]άεγυ, φὐ56 τος ορίαία Ρἰμεἰπιίς, 

10 Βευπι αἱἰοουία οοἱ, αἰᾳ6 υἱ ἀρβίάθεί ϱ0Πιρος. 6599ἱ, 
Ονανίί; ευμιρυθ νὶχ πιοπἰίς Ἱπιροίαπι οοηἱἰηοτοῖ, 
θεση α)δἱ (Ἰατί ροίοῦαῖ, ιο ἆοιιο αοι!{, 
Απ βγάογο ἱῃδυπῃ απίθνονίθης ὀἀοπίπι : 
Αίφιιο ἰ]4 φυἱάεπῃ βΥΔίΑ Ρτ6οςθ που [τβίταοία ορί, 

49 Ὑπεχλύσωσι. (οἱβ]. ὑπεκλύωσι. 
50 "Εστω. αι. ἔστι. 
δὺ Π.άνης τὸ πρόσθεν. θτοροςὶὶ ραίος ἱῃ Ηγ- 

Ροϊίαγυπ 6ΓΓοζο ἁῑυ γογθαξιι Γυθγαί. 
| . στρ ο. ω ἐν νά τμ ν 

ᾱ Υ᾽ ὄν. Εάῑί. πρᾶγμ᾽ ἐόν 
73 Ὅν περ. Ὀωος, οὗ ἵ περ. Μα [ Βοβ. ῳ 10 οἱ 11, 

τι 

Απ ΕΙάΠΦ µΧΟΓ, ου 9986 αππαπα απύπο, οχαυέε 
αά Πονιίπαπι [εις /ατᾳ 
Βοπιίπο οπεγεΙ Μπι, δὲ γεδρίείεπε υἱάστίε 

ἑεν, εἰ οοίμνι υουές, ἀἱοθῃς : 
ἐςΕίΟΠΕΙΗ 

[απιμία ίνα, εἰ γεἑογάα(ε πιεὲ [μεγὶα, 1196 οὐ [ἱέ8 αιι- 
εἰ[[α πα, ἀεάεγίει με οετΌῶ (κ «ελ υἱγίίειψ, ἀἆδη 
επι [οπῖμο οπεηίδα» «ἰεδιις υἱία εἶμε, οἷς. ὓου 4” 
(ευὶ 6ΟΙΠΡΟΒ ομμοἷομὶ Ρορεβί. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Β ὄεσα πιυ]ίες, αἱ πποτίριβ δυργα νἱγο. Θθ/πιο, ἱηποσθπίοπι [αΐδα 119 τετὺὰ οσυαηέ. 
ξεῖ φιἱρρ6 Π1οΒ ο ἱπιρτοβίφ. υἱ οομ(ουθοἰ 
ΟΔ54ϱ) δυογάπι ογἱπηίπ μπι ἵη 199098, οἱ 
Ρο; βοία ποθραη! ἱ πηδβῖδ πιομάαοία, 
ἕη οο0016 ]οία ἁλαδηί εἰο οεἰπιίμα. 
δογιποπίς αμί6Πῃ δἷί ιηθὶ Ίιου ργἰπιογάἶνπι, 

Εταί ραίος ιηἱ νἱγ Ρνυῦι8 ναἰµς, δ6ΩΕΣ, 
οἱπιρ]όχαιις, γἱί5 τεριία εἰ οργἱἱθοίηιὰ, 
Ῥαιγιαγο]νυν αἰίιος Αὑταβαιη : πο (801 εἰιάθης 
ΕαΠΙὰ 6656, (1 4πι Τὸ νἱς ΡΟΜύΒ, σ00/{{4 αἴᾳμθ ηυηο. 
Βγίῶυη 6γγο, Ολσὶαιἰ ου]ίου αἲ ροσί {ετνίάμς, 
Εκχἰπάο Ρραςίος, ογάἡμῖς άθεοι οἱ ου]. 
Πίσπιπιιο πιαίος, υἱ ὑγουὶ ἀΐσααι, ἑογἱ 
ὑυμφοτίο ἰα]ὶ ἀἱρια, ηθο ιΩἱΠος νίτο: 
μγοβηλἰὰ οαοἱἰς, θδοιίος ραγοηίίδυ, 

Ῥατκοι, οπ. ΧΧΧΥΙ. 

Ὀιετφιο ραρίίος οπιπίυπη ἱῃ Πησυῖς νἰέαφ. 
Που υπάο πιοηδίζοειη ϱἱ υμίςς κ16 ροξιμ]θί, 
ἱρδαπι οἰίαῦο ρεοίπιφ ἀῑοιί αεἱ 
θβίεπι ραγθοίθπι, ΠθΙπο 400 γθίμαῖοε : 

[ί 4 μιθ» αἰ]ογοί εἶατα ροίἱυ9 ολλ υιις, 
Ουαυ! φυῖά το[θγτοί αὐά1ή, Ὠυύευι 4 πουρθυ». 
Μαριτι» Ιπδρίδίες Γπηαυε οιθί αυς ἡυῖο ἔμμος. 

υρία]ιαί 4 πιοβθεμ]υ) Γοέυηῃ ἀοιι] 
ΒΡΘΟΙΑΓΘ, ΙΠΠΔΡΠ8 υἱ Ρρ415 ουρἰί ποζια1υω. 
Ώευπι οτβο διρρἰεςχ υγαί υἱ νοία οχρἰεφ!. 
Αίηυθ υἱ πεβαβαί ἱπροῖυς [εθηο τεβὶ, 
Οὐεπι ροδιυἱαίαῖ, Ώυμο φίουηι όυμαί Όεο, 
Αἱαογίίδίο Ιποηίεῖς ἱὰ ἀθπυπι οςςυβαδ. 
Χεο γοετο ἰὰ 6] μο ἱγτίίαπυ νοίυιη ({μἱ:, 

1 



ευ5ί 5, οπΠΕΟΟΒ ΤΠΕΟΙ, ολαπινόἩ ΟΕ η. ΗΣΤΟΒΙΟΛΑ. 

45 Ῥώμη νεουργῆς, εὐγενῶν ἄλλων ἔδος, Α 50 Λαοῦ πρόεδροι, τοῦ χαλοῦ διδάσχαλοι, 

Κωνσταντίνου πόλις τε χαὶ στήλη χράτους Ψυχὰς τρέφειν λαχόντες ἐνθέῳ τροφῇ, 

ἸΑχούσατ', ἄνδρες, ἀνδρὺς ἀψευδεστάτου, Αὐτοὶ δὲ λιµώττοντες: ἰατροὶ παθῶν,” 

Καὶ πυλλὰ μοχθήσαντος ἐν πολλαῖς στροφαῖς, Νεχροὶ βρύοντες ἀφθόνοις νοσήµασι΄ 

Ἑξ ὧν ὑπάρχει καὶ τὸ γιγνώσχειν πλέον. Τρίδων ὁδηγοὶ τῶν ἐπιχρήμνων ἴσως, 

Φ/ Κέχμηχε πάντα, χαὶ τὰ καλὰ τῷ χρόνῳ 50 Ἆς οὔποθ) ὡδήγησαν, οὐδ' ὡδεύκασιν», 

Κέχμηκχεν ' οὐδὲν ἢ στενὸν τὸ λείψανον, Ωἷς μηδ' ἔπεσθαι δόµα συντομώτατον, 

Ὡς γῆς συρείσης ὑετῶν λάθρων φορὰ, Σωτηρίας δίδαγµά τ' εὐστοχώ-ατον ᾿ 

Κάχληκές εἰσιν οἱ λελειμμένοι µόνον. Ὅσων τὸ βήµα τοῦ τρόπου χατήγορον, 

Οὔπω μὲ οὐδὲν, εἰ τὰ τῶν πολλῶν λέγω, Κιγκλὶς διείργουσ οὐ βίους, ἀλλ᾽ ὀφρύας. 
Φδ Οἳ μηδὲ τὸ πρὶν Ίσαν ἐν τάξει καλῶν, | 10 Ἐξ ὧν δ ὑπήχθην ταῦτα δοῦναι τῷ λόγῳ 

Βοσχηματώδεις καὶ χάτω νενευχότες. - (Οὺ γὰρ φἰίλον µοι πολλὰ ῥαψῳδεῖν μάτην), 

Ἡμεῖς δ' ὁ ῥεινὸς χαὶ τραχὺς χαραδρεών 4 Αχουσάτω πᾶς, οἵ τε νῦν, οἵ 0) ὕστερον. 

Ἡμῶν τὸ σύστημ’ ἔχλυτον, θρηνῶν λέγω, Μιχρὸν δ) ἄνωθεν τὰς ἐμὰς περιστάσεις 

"σοι χαθἠμεθ) οὐ καλῶς ὑψίθρονοι, το Εἰπεῖν ἀνάγκη, χἂν δέῃ μακρηγορεῖν, 

45 Βοπιᾶ Ώρτα , που] μπι αἱἱογαπι δοἆθς, 
Ὀτυφ Οοηκεαπί(πί, οὗ ἱιρος]ί οοἱασιμα : : 
676 677 Αιά]ϊίο, νὶτι, γ]γαω ἃ Πηοπαοίο αΠομϊορίσιπι, 

, Αοηα]ία Ρβδουπα πια] ἵη γ]οἰφοιαάἰπίέας, 
Εκ αυἱθμθ πια]ία «οβποφοστο οοηἡηρί. 

(οποἱἀθτο οπιῃία; θἰίδπι Ἠοηθβίὰ (6ΠΙΡΟΓΘ 
Οοίερθα ευπί, πἰλί]συς ααί ραταπῃ 6ρεγοςέ, 
γοΐαί οὕη ἰοί[ως γαριαίας ποτ τοθθηέυη ἱπιρείυ, 
Νιμ ρεδίος Ιαρίγος τοἰἰπαυίέας. 
Νομάσαι παροί φυἱάφυκ, οἱ ο πυ]είς Ίοφσος, 
Φῦ Ου] πο ῥεῖυβ ᾳυἱάθπι βοβοσυ ογάπὶ αδοεἱρ εταυ!, 
Ῥοευάίθυς οἱπι][ευ 4ο ἀθογεύω γουγρθηίθς. 
Νυς γελθιιθης 1] 6ΗΠ]υς9 δί 46Ρ6: 10ΙΤ6ῦΒ : 
Νοθίος ογἀο ἀῑσεοίυιυς 68ἱ, Πεης ἀἱοο; 
Οιἱεπηπφαο ϱοἀθιωιθ που Ὀο]]ο η οχοδἰρο ΤΟΠΟ; 
50 Ρορα!ἱ ρεροἱάθς, υἰγμὴν μήν ἠηηφα, 
θἱνας ἱπιροθ]έυπι οδὲ αηίσιας ἀῑνίπο ραῦσα]ο αἱοτθ, 
ἡαί γ6γο (8πι9 Ιαὐογκηίθς;, (ηοάἱοί πιοτὂοσαπ, 

οτυῖΐ οεδἰεηίος αυαηιρίυσ]πις Ωιοσλς; 
Ῥ]αγυρ ἆυοθς δαπὀ ργατυρίαγυσι, 
5ὔ Ουας πθο ΡΓουΠάο, πθς δµπάο ἐἱτογυρί : 
θιοςῬ πιηίπιο θεοξασὶ, ργφεδρίυπι οἱ Ὀσουἱεείωση, 
Αο οαἱαί]6 Ιαδαίπουπι ὀοσυηεμέαι: 
Οµοεώπ. ἐευπις φοοιραίος θσί ΠοΓΗΠ., 
Ας οαηοδΏἱ ΠΟΡ νίιαρ ὀἰγίάμηε, οοἆ ουροτο]!]δ. 

40 Ὀπάο αυἱοπι αἀάοίιο οἶπι, υἱ ἶμοο Ηιοτὶο πιηάλτοπη 
(Νοη οηίπι Ηυοί πευἰία ηοααἰάφυδ1 οοηροτοτθ), 
Λιάλαπί 991Π68, οἱ φυἱ ηυης, οἳ αἱ {π 
Ῥαυ]ο0 αὔίοῃπι αΙΗυς Ππ90ς δυορίυς 
Νθοθ6ςο οοῖ γεροίδτο, θιἶαπι ρεοΙἰσαπι 6140 οροσίοαξ 

“5 ο ἅλλων. Ῥαιε]οίου Οοησιακηἡποροί{ί9- 3] 'Ημεῖς δ' ὅ. ἴ4 Ταϊ. οἳ Οοἶμ]. Βάι. Ἡμεῖς ὁ. 
ποἙ | ρίε, υ0 Βοιηδη]ς μαμά, 98 ᾿Εχλντον. ια Οοἶεὶ. Εάῑι. πηίπας Ίκιο ἕκ- 

46 νά σοι. οι θ4ΐέ. αἆ πιατρ. Τοχίυφ πια] πλντον, (οίκ., θἱ  ΙΠΔΓΡ. χαθαρόν, ῥνγκε. Ἑ 
Ἠαυεί στήκχη. μ06ϱ ἔχπλυτον νουῖὶ ρυ8θδί, ἀθεοίοΓ. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νονα Ποπια, 9οἆθδ Δί(άθ πο] ἑμαι αἱίογ», 8 Βοπίἱ πιαρἰαίτ], ρ]οῦῖδ δίᾳ169 απιὶςι](ος 
ὠὔἱύπιηα τορηὶ, 4481 ραίος θοηρίθηί1ἱ Απίπιος 4ἱθηίθδ ραῦυ]0 6αοΓο, [31169 
ὤγυχ]ίς Ιοηιθδπίθιη, τοῦ ΡΓ6ΟΟΣ, Υδγἱσθίσιὰ ὡυπῃ πο ῥγδπ]άπὴτ : αἀπιογοπίθῬ ΡΊΊαΓΠΙΟΑ 
Αυάϊϊο, φυἶᾳαθ τοὺιο ἵπ ναγίἰς ιοί 
Ρογιμυίία, ογθδοίὲ αχ φπἶθις φοἱθηίία, Ώυε6ς γίαγυπῃ, Ἰαῦγίοαγιιπὶ [οΕ8ἱ(3η, 

Αἱμτὶ», ΦοΔΙ6ΠίΕΒ ΠΟΒ ί8ΠΙ6Π Ππιοὰο υἱεοενη : 

Ῥοτίεγο ουπεία ἱαππροςίς ἑταοίυ Ρ0ΠΑ, Οὐα5 πυπαιια οὐἱτο οοπηρίε ἀμοίοσίδιιφ 
Ῥογίετθ. ΝΙ! ᾖάΠι γοκια!, αυἱ οετῖο Ραγυπι : Οἱ108 απιυυ]αμέος ηοῦ βοφμἱ, ἀἆοβτηα θ8ί Όγδνο, 
Ὀϊ πιαρπα οἵἵπι νἷς ἱπιοπίαπ (ουγγαπι αὐεθυ]]ε, 
Ῥγαιες Ιαρίϊο γοδίαί Ἰιλυά αωάφυαπι αηιρίίμδ. θμογαιηφιιθ Ππογες αγᾳ]ἰ βαογαγίπῃ, 
Νεο πῖτα τος ἐδί, οἱ Ίοήυ8ς αὶο 49 Ιουἱ 
Ῥιὴρο, Ώοβογυπη φυοἆ πθο πι οσέυ ρτῖυθ 

Θιο ους ϱα]υΐθπι οοππιοάθ ομΓοί δυΦΙΗ ; 

πως (Αεἱυ8, ΠΟΠ ἱίθιΏ γἱίὰβ 6604Η5. 
ἆ ἰδία ροτΓο γόγυα η υἱά πιο ἠπάυχοτίε 

Εται, εἡ ἱπδίας ρεεπάἰφ α/Ίχιιπι βοἱο. Ὅ (Ναι) Μημ]ία ΠΟΠ πηθ ἀἰεοτο ἱποδθδυπι /υνοί), 
ὪσΓεηΘ, ο έούγεης πο ρυπς, 

Ἡες ἀἰδεο]μίας, ἤθηφ όψμου : Πιεροίαιη αἱ οροείοι αἰίίας ρ.ἱο πιοοθ 
Ἀῦς Ἰαυά υεπο α]ής [η ἐμτοπίς, 68υς, [μέωγες μπα μοοί ει Ιομρίος 

αἱ πυποφ 6 γἰγυῃέ, αυάϊωηι, οἱ ροριοςἱ 



Ημ” ΘΕΩΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 9ΕΙίΡ90. 

{ὺυ Τοῦ μὴ χαθ) ἡμῶν ἰσχύσαι Φφευδεῖς λόγους. 
Οἱ γὰρ χακοὶ φιλοῦσιν, ὧν δρῶσιν κακῶς, 
Εἰς τοὺς παθόντας ἑκτρέπειν τὰς αἰτίας. 

Ὡς ἂν χαχῶαι χαὶ πλέον τοῖς φΦεύσμασιν, 

Λὐτοὺς δ) ὑπεχλύσωσι τῶν ἐγχλημάτων. 

δ0 Ἔστω δὲ τοῦτο ταῦ λάγου προοίµιον, 
Ἡν µοι πατΏβ χαλός τε χἀγαθὸς σφόδρα. 

Γηραιὸς, ἁπλοῶς τὸν τράπον, στάθμη βίου, 

Πάτραρχος ὄντως ᾿Άθραάμ, τις δεύτερας, 
Ὢν, οὐ δοχῶν, ἄριστος, οὗ τὸν νῦν τράπον 

5ῦ Πλάνης τοπρόσθεν, ὕατερυν Χριατοῦ φίλος, 

Ἔπειτα ποιμὴν, ποιμένων ὅτι αράτος. 
Μήτηρ 0), ἵν εἴπῳ αὐντάµως, ὁμάζυγος 

Ανδρὸς τοσούτον, χαὶ τάλαντον ἀῤῥετὰς, 

Ἔςξ εὐσεθῶν τοπρόσθεν, εὐσεθεστέρα, 

45 Νο οοπΙτὰ πιο να]θαηί ΠιθηἆαοἱΔ. 

Α 60 Θῆλυς τὸ σῶμα, τὸν τρόπον δ' ἀνδρὸς 

ἼΑμϕω λάληµα κοινὸν ἐξ ἴσου βἰῳ. 
Τῷ τοῦτο δῆλον; πῶς τεχμηριῶ λόγο,, 
Λὐτὴν ἑπάξω, ὧν σερ εἶπον, μάρτυρα 
Ἐμὴν τεχοῦααν, τῆς ἀληθείας στόμα, 
65 Κρῦφαί τι μᾶλλον τῶν φανῶν εἰθισμὲν 
Ἡ τῶν ἁδήλων χομπάπαι δόξης χάριν. 
Φόδος γὰρ Άγεν, ὃς μέγας διδάσκαλος, 

Αὕτη ποθοῦσα παιδὸς ἄῤῥονος γόνον 
Ἰδεῖν ἐν οἵχῳ, αρᾶγμά Υ) ὃν πολλαῖς φἰλι 

Ἴ0 θεῷ προσωµίλησε, καὶ δεῖται πέθου 
Τυχεῖν 'ἐπεὶ δ' ἣν δυσχάθεκτος τὴν φβέν 
Δῶρον δίδωσιν ὅν περ ἠξίου λαδεῖν, 
Καὶ τὴν δόσιν φθάνουσα τῇ προθυµίᾳ' 
Καὶ τοίνυν εὐχῆς οὐχ ἁμαρτάνει φίλης, 

Αιιδηί οηίπῃ Ιπιρτοῦίὶ πια]ογυπῃ, 4 30 {ρεῖς θωοι, 
Ἰπ οος αυἱ ραἱυπίυς ἀείοταιιεΓθ 04 ὐβ48, 
"ι οἳ πιεπαοἰἰς Ρἱ9 µοςθαΠί, 
Εί 9ο ἱρρδορ οχθο]ναπῖ ογἱμΠὸ. 
σὺ Ἠου αὐίθπι εδίο δογπιοπἰς οχογά/η. 

Εγαῖ ποιὶ ραίες ργῷεἱαγάς 4ο Ρτυδις ναἱἀο, 
ΒΘΠΕΣ, πιοτὶίὺις αἰπιρίοχ, υἰο ποΓιηΝ, 
Ὑοετθ Αὐγαίαπι αἰίος ραϊτ]αγο]ια, 
Ουἱ ογαί, ποη η υἱ νἰἀθτθίας, Ὀοπβ:18, υἱὲ ηυης Πί: 
δδ Ργίπυπι θγΓαὐυπάμβ, Ροδίθα Ομηδῖ αηιἱους, 
Ποἱηάο ΡΔδίοΓ, ας ΡΔδίογυϊη οοἱάπιρη. 
ο78 679 Μαιοτ αμίεπι, υἱ Όγουίίεγ ἀῑεαπε, εοπ]ασ 

8 πι γ/ΓΙ, 30 Φᾳυδ]ΐ ροπ4ρής, 
Εχ Ρίῖ5 Ργϊάέπι, 40 {ρρὰ πιδρίθ Ρίὰ, 
ϱ0 έοεροτο {δηΐμα, πιοτ]ῦαθ ϱ64ρτὰ γἱγοῬ. 
Εται υίεταυθ {η ογὸ οππίυπι φαιαΗίος υἱέο ἱπίορείλαίο. 
Ὀυοάπαηι οδί λυ]ης γοὶ Αγμυπιοέώπι Ἰ φυοιποΦο βεεοπο8. ριουιῦο) 
ἵρδαπι αἀάυοδπ 6ΟΓΗΙΗ, αι ἀῑχὶ, ἐθθίοπι 

6ΑΠΙ ΡαγοβίθΠη, νογ]ιαίΐφ ο5, 
65 Ου πιοβ οταί αρετιαπῃ Ρροίῖις α]σαιὶά αθοοφάεος, 
Θ14π1 αὐβοσπα]ίαπι ]46ί3Γ9 μυνδο ο 194. 
Μείυ εηἶπι ἀῑνίπο ἀυπσθῦαίμς, αυἱ πΊββυυς Μιαρὶσίος οί. 
ουσ οιρεγθέ ΠΙΔΡΟΙΙΔΙ ΡΓαίθπι 

Ώοπιί νἰάσγο, αι τ9Ῥ ορίαί8 ρἰμεϊπιίς, 
10 Ώευπι αἰἰοουία οοἱ, αἰᾳας υἱ ἀθαίάρηί ϱΟΠΙΡΩΦ 6596, 
Οναν]έ; «πιο νὶχ πιουῖῖς ἱἹπρείαπι οοπ(ίηοΓοΕ, 
Οι6σι αἱ δἱ ἀατὶ ροίθΏαί, Ἠμιο ἀοιιο ἀοιἒί, 
Απὶιηὶ ατάοτο ἱρδιπι απίθνεγίθης ἆοπυηι : 
Αιφιιθ ἰ]]α φω]άοπι ῥεδία Ργεςὸ που [γαβῖγαία ορί, 

49 Ὑπεχκαύσωσι. (οἶθι. ὑπεχλήωσι. 
0 "Εστω. Ὑαι,. ἔστι. 
δὺ Π.Ιάνης τὸ πρόσθεν. ϱτοροςίὶ ραίοι ἱη Ηγ- 

Ροϊδίαγυπῃ 6ΓΓΟΓΘ ἁῑω νθδαέιι» Γυθγαί. 
6ὔ φανών. Οοἶς]. οἱ Ο0οΠ). φανερῶν. 
60 Πρᾶγμά γ΄ ὄν. ΕΙΙ. πρᾶγμ’ ἐάν. 
13 Ὃν περ. ΟοπιΏ. οὗ πεο. Μὰ 1 Τομ. :, 10 οἳ 11, 

ΑΠΛΑ ΕΙά1ΠΦ Χο, οὐΠΏ θ886ἱ απεαγο αἱ 
αά ΒΠονιίπαπι [ες Ιαγηῖίεν, εἰ θοίπμι σου 
ὑοπιίπε θτεγεΙ(κΗΠι, δὲ Γεερὶείεπα υἱάςτία 
[απικίν (δις, εἰ γεοογάαί 5 πιεὶ [μεγίλ, 6 
εἰ[(α πα, ἀεδεγίεηκε εετυς [κα κελιώΛ υἱἩ 
εΝΗι {οπιίµο οπιηίδας οἰεθης {1 ο] με, οἱ. 
ἴδυι «οΙπροθ ῥθμιοῖθιι ρερευ]ι. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

θυπιο, Ιπποοθηίοπι [αΐδὰ Πθ γετὺὰ οὑγιαηή. 
ξεί φᾳιι{ΡΏ6 Πιο Ἰήο ἱπιργολίθ, υἱ ορη(θΓγδ.ΐ 
Ομ δπΙ «οζυῃ ογἱπηίπμΠ ἱῃ 19808, οἱ 
Ρυ; Ποῖα πουρθη!  πηααίς ποηἠαρία, 
ἔπ 6οψ 6 ]αοἱα ἀῑλυαηί δἱο οξἰπιίηᾶ. 
ογιαοπίδ αυίαπη δἰί ιπεὶ Ίου ρτἱπιοτάληι. 

Εταί ραίες ιηἱ υἱγ ρτοῦυφ να]ς, 8ΡΠΕΣ, 
Φἰπιρέχηια, νἱίοο γερυία εἰ οργἱἱδΊηα, 
Ραιτιαγο]νυ» αἰίερ Αυγαλαιη : 10η ἴαυ! σίυάρης 
Εαπὶᾶ 65696, ϱὐ4πΠ1 Τὸ νἰς Ροπς8, οΟΡ/Γ4 48/6 π.ηο. 
[γίουπι θἵτο, Οία] ομ]ίος αἱ ροδί [οτνίάνμς, 
Εχὶπάθ Ρραβίος, ογάἡμὶδ ἀθοιδ οἱ δυ:. 
Πιδπιαιιο πιαίος, υἱ ὑγενἰ ἀΐραιι, {ΟΓΙ 
ουμκοτίο ἰαἰὶ 4ἱριιᾶ, ηθς ΙΙΠΟΣ ν!το: 
ΡΓοβηδίΑ δαμο(ἶς, δοιιοίίος ραγδπίθυς, 

Ῥατποι. οµ. ΧΧΧΤΥΙ. 

Β ὅεχευ πιυ]ίοτ, δἱ ποτίὃας 6ὐργα νίγον. 
Ὀιεταυε ρασ]ίος ουληίαπῃ {η Πηρυῖ5 οἱευδ. 
Ηου υπάο πιοηδίτοιη οἱ αμήφ.ος 16 Ροδιυ 
ο ιβρίε εἰιαθο ρτοίηυς ἀῑοιὶ γε 

δβίοπῃ ραγδυἰθπι, Π6ΙΠΟ ους τοτωοῖος : 
Όι «υῶ οἰἱθγοί εἶατα ροἱἶυ9 ο! υιιφ, 
θυύαι αωἱά γο[θγτοί αὐθΙ1, Ἰφύήεμὶ αμου 
Μαριυ» μιθβ]διε; πΆπ ο οηἳ ἀὰσ ὑυυῖο Ι 

αρίελαί Π]]4 πιοδομίυω) ζοέυηι ἀομι! 
ΘροεἰἀΓθ, ΙΠΑΡΠΔ υἱ Ρα!» ουρίί πιοςίατωι 
Ῥοδυπι 6ΓΡο δµρρἰεχ οραί υἱ νοία εχρἰθφί. 
Αιαυο υἱ περαθαῖ ἱρεῖυς [τεῃο τεβ, 
Ουεσ ροβιυἱαῤαί, Ώυο οίαίι όομαί Όει 
ΑΙοοτ]ίαί ιποηε]ς Ἰ4 ἀοπυηι οεςυβᾶιιδ. 
Νεο γετο ἰά ο] άς γτέυσι νου {ω1, 
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45 Ῥώμη νεουργὴς, εὐγενῶν ἄλλων ἔδος, Α 50 Λαοῦ πρόξδροι, τοῦ καλοῦ διδάσχαλο:, 

Κωνσταντίνου πόλις τε χαὶ στήλη χράτους Ψυχὰς τρέφειν λαχόντες ἐνθέῳ τροφῇ, 

᾽Αχούσατ', ἄνδρες, ἀνδρὺς ἀφευδεστάτου, Αὐτοὶδὲ λιμµώττοντες' ἰατροὶ παθῶν, 5 

Καὶ τυιλὰ µοχθήσαντος ἐν πολλαϊῖς στροφαῖς, Νεχροὶ βρύοντες ἀφθόνοις νοσήµασι 

Ἑξ ὧν ὑπάρχει χαὶ τὸ γιγνώσχειν πλέον. Τρίδων ὁδηγοὶ τῶν ἐπικρήμνων ἴσως, 

Φ/ Κέχμηχε πάντα, χαὶ τὰ χαλὰ τῷ χρόνῳ 55 Ἆς οὔποθ) ὡδήγησαν, οὐδ' ὡδεύχασιν ", 

Κέχμηχεν’ οὐδὲν ἢ στενὸν τὸ λείψανον, Ωἷς μηδ' ἔπεσθαι δόµα συντομώτατον, 

Ὡς γῆς συρείσης ὑετῶν λάβρων φορᾷν Σωτηρίας δίδαγµά τ' εὐστοχώ-ατον ' 

Κάχληκές. εἰσιν οἱ λελειμμένοι µόνον. Ὅσων τὸ βηµα τοῦ τρόπου χατήγορον, 

Οὕπω μὲγ οὐδὲν, εἰ τὰ τῶν πολλῶν λέγω, Κιγχλὶς διείργουσ᾽ οὐ βίους, ἀλλ᾽ ὀφρύας. 

Φδ Οἳ μηδὲ τὸ πρὶν Ίσαν ἐν τάξει καλῶν, 409 Ἐξ ὧν δ ὑπήχθην ταῦτα δοῦναι τῷ λόγῳ 

Βοσχηµατώδεις χαὶ χάτω νενευχότες. ὦ (Οὐ γὰρ φίλον µοι πολλὰ ῥαψῳδεῖν µάτην), 

Ἡμεῖς ὃ ὁ ῥεινὸς χαὶ τραχὺς χαραδρεώὠν 7 Αχουσάτω πᾶς, οἵ τε νῦν, οἵ 0) ὕστερον. 

Ἡμῶν τὸ σύστημ΄ ἔχλυτον, θρηνῶν λέγω, Μιχρὸν δ) ἄνωθεν τὰς ἐμὰς περιστάσεις 

"Όσοι χαθἠμεθ) οὗ καλῶς ὑψίθρονοι, Εἰπεῖν ἀνάγχη, χἂν δέῃ μακρηγορεῖν, 

45 Ἠοπιὰ Ώωνα , ποὺϊ]ζαπι 4[ορυπι βοἆθα, 
Ότυρ (οησιαη/ηὶ, δἵ ἱπιρθεῖί οοἰπηιμα : 
676 077 Λιέίιο, τἱει, τίταπι ἃ Πιδηαοἱο α]ἱοιίβδίπτπι, 

, Αοιμυ]ία ρᾶδδυπι πιυἰείδ τη νἱοἱσαϊευόἰπίυας, 
ΕἙχ αυἱῦιυθ π]Νἰέα «οβηοφοετθ οοπἡηρίτ. 

(οποἰάετο οπιη]α; θἰβΠι Ἠοηθθδία ΘΠΠΡΟΓΤΘ 
Οοἱἱαρδα ουπί, πἰμί]ᾳαθ αὐἱ ραγσ!η β1ρεγοδέ, 
Ὑοΐαί ου ἰοίίυνρ γδρίσίυ; ἱπουγίυσ γεὐθιπδηξέυσι ἱππρεία, 
ΝΙΗΙΙ Ργῶίος ἱαρίος τοἰπαυέαγ. 
Νοπάυω αιαρηὶ φυἱάφυαηι, οἱ 46 πιν]εῖς Ίοᾳῦος, 
96 Ουἱ πο ρεῖας αυἱάθπι Ώοποσυπη ογάἡπὶ αδοείρῖῖ ογαϱῖ, 
Ῥοευάίθις δἰπ]]εθ 4ο ἀθογδύπῃ τογρεηίοφ. 
Νυς τοἱιοίπεης {ο 6ὐπις οἱ 48Ρ6: ἰοττοηο : 
Νοθίοτ οτὰο ἀἱρεοίυιυς δεί, Πεης ἀἱοο; 
Οωἱουηφιο οοἀθιιυς ΠΟΠ ὑε]]θ {η οχοθἰθο ἴἨΓΟΜΟ, 
50 Ρορι!ἱ ργωοἰάθς, υἱγέυέίο πιαβὶλιη, 
θυἶους ἱπιροθίέυτη ο8ὲ αὐἰσιας ἀῑγίπο ραῦσ]ο αἰοτο, 
ἱρεί νοτο (αριο Ιαὐουαηίος» ησάἱοἱ πιογὂοτυιη, . 

οτευΐ οεδἰεπίο» (υαηιρίυγ]ηι]6 πιογλήδ; 
γ]αγυπι ἆάοεν δ8Ώὀ ργδγυρίασυπι, 
56 Οιας πος Ρ;οµηάο, πεο δυπάο ἐγίνογυπί : 
θμος πἰπίηιο θοοἑαεὶ, ργφεθρίασ οἱ Ὀτουἱδείωυπι, 
Αος οα]α:]ς Ιαἱἱδοίπυπι ὁοουπηοπέυπη : 
ΟµοσµΠι ἐτυρις οοδδίος ὁδί ποτυη!, 
Ας οαηοεἰἰὶ Ώοη να» ὀἁἰν]άμηί, 96δἆ ουροτοἰΠ]8. 

40 Ὀπάςο αυΐοπι αἀάμοίυφ δίωῃ, υέ Ίο Πεέογίς ΠΙΛΠάαΓΘΙΠΙ 
(Νοη απίτα υθί παυ]ί9 ηεφμἱάφ υπ) οοΏρεζἕθΓθ), 
Διάϊαπί οπής, οἱ φυἱ Όμως, οἳ (υἱ τη ροβίοτυπι. 
Ῥαυ1ο αὐἱδηι αἰέμ9 Ίπεος ουοπί 

αεί γεροίεῖθ, οιίδαι ργοΙίκαπι 6666 οροτίθαῖ 

1ὔ «νά ἅλλων. Ραιτὶοῖου Οοπαιαπιιποροί.- 31 Ἠμεῖς δ ὁ. Ιιὰ Ὑπι. οἱ Οοἶε]. Εάῑι. Ἡμεῖς ὁ. 
ποῬἙ ἱπίο φυ09 Βοιπαπίδ ορροβ!ε. 98 ᾿Εχλνυτον. ἴα Οοἶεί. Εάῑί. τηῖηις Ίνα ἕκ- 

46 Στήλη. 8ίο αι. οί θδἱι. 36 πιατς. Τοχίας ΩΙ πλντον, (οἱκε, οἳ δᾱ ΠΑΡ. με, Ρε. Ἠόγυμι- 
μαΐεί στήχη. | 41060 ἔχπλντον γοΓἰ ρυβδεἰ, άεγοίογ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νονα Ποπ], 9οἆθος αίᾳύθ ποδὶ]σι αἰίογα, 8 Βοηἱ πιβρἰείσ], ρ]θὺῖ αίᾳ9 απιϊςιἰίος 
ὠὔἱυπ]ηα τερηὶ, ϱ13πι ρἀΐες ϱοηθίιαηε!ἱ Απίπιος ἀἱθηίθῦ ραΏυ]ο 6αοτο, (8119 
ὀγυσ]ε; ἰοφιερίεῖη, Υοῦ ΡΓ6ςΟς, γουὶδδίπια ὡμπι πο ΡΓΘΠΙΑΙΗΙΙΓ : αἀπιογεηίθς ΡΏΘΓΠΙΔΟΑ 
Αυάϊίο, αυἶφαθ γοὺφ η ναγίὶς εμέ Ανρτῖς, 6ΕΔΙΘηἴΘΕΒ ΩΟΡ ἱἰαΠΙΟΠ πιοάο υἱοθε]η : 
Ρογιμα]ία, ογεδεῖέ ος ααίέι φοἱθηιία. ΌμεςῬ γίαγυπι, Ιυυτἱοβγιιπι [ογβίίαη, 

Ῥοτίεγθ ουπεῖ (θπιροςῖθ ἱγασίι Ώ0µ8, Οιιας πυπ ας οδἰτο οοπιἱηρὶί ἁμοίοσίοιις 
ΡογίεΓθ. ΝΙ! Ίάπι τεδίαϊ, δυἱ 6εγίὸ ραγυπῃ : 05 Απιυμ]απέες που θοαᾳμἱ, ἆορπια οβἰ Ότενε, 
Όϊ πιαρης οι νὶς ἱπρηίυπα ἵογγαπι αὈδευ](έ, Οιο φυἱς ϱαἱυίθπ) οοΠιπιοὀθ ουγεί θύ81 : 
Ῥγαει Ἱαρί[]ος γεφίαί Ίναιά φυἱάφ υπο ΔΠιρΙέ16. ΟαογσιηφΙο πηογὸς αγρυίί βαογαγίυπῃ, 
Νεο πιῖγα γ6β ὁδί, δἱ Ίοᾳ140 εἰς 48 [ογὶ δδρίυπηφιθ, (45518, Ώ0η ἰίδιὴ γρ 666ΛΗ5. 
γυρο, Βοπογυπῃ φυοά πεο ἐν οσίη ργίυθ ο Λά ἰρδία Ροττο τυτὺα αυἱά πιο ἠηἠυχογίί 
Εγαί, οὐ Ἱπειαγ ροσπάἰς αβ]σιιη οὐ]ο. Ναιη ΜΗΗ]ίὰ ηΟΓ πιο ἀἰοστο ἵπεβδδυπι ᾖανοί), 
Νου 1]]θ ἔοΓρεΩΒ, {6 (ΟΓΓ6ΠΒ πο υπ, υἱ παποφυθο νἰναπί, αμάϊαπιί, οἱ ρορίοτἰ 
Ονάοφυο ποξίες ἀῑδεο]ιέιδ, Πομς δυο: : Ἱιερείαιῃ αἱ οροΓίθἰ δἰίίὰφ ρ.1ἱο Πηοος 
Οἱ «οπρ]ἀσπις Ίνααά υοπς αἰιῖφ {η ἐηγοπί», (09µ5, Γμίμγης Ἠ]πο Ιοοί οἷι ἰουηρίος 
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4ὗ Τοῦ μὴ χαθ) ἡμῶν ἰσχύσαι φευδεῖς λόγους. 
Οἱ γὰρ χαχοὶ φιλοῦσιν, ὧν δρῶσιν χακῶς, 
Εἰς τοὺς παθόντας ἐκτρέπειν τὰς αἰτίας, 

Ὡς ἂν χακῶσι χαὶ πλέον ταῖς φεύσμασιν, 

Αὐτοὺς δ' ὑπεχλύσωσι τῶν ἐγχλημάτων. 

ὤθ0 "Έστω δὲ τοῦτο ταῦ λάγου προοἰµιον. 
Ἡν µοι πατὰρ χαλός τε χἀγαθὸς σφόδρα. 

Γηραὺς, ἁπλοῦς τὸν τράπον, στἆάθµη βίου, 
Πάτραρχος ὄντως ᾿Ἀθραάμ τις δεύτερας, 
Ἂν, οὗ δοχῶν, ἄριστος, οὗ τὸν νῦν τράπον 

δῦ Πλάνης τοπράόσθεν, ὕαταρυν Χριατοῦ φίλας, 

Ἔπειτα ποιμὴν, ποιμένων ὅ τι πράτος. 
Μήτηρ 0’, ἵν εἴπῳ αωντόµως, ὁμάξυγος 
Ανδρὸὺς τοσούτον, χαὶ τάλαντον ἀῤῥεπὲς, 
Ἔξ εὐσεθῶν τοπρόσθεν, εὐσεθεστέρα, 

- 

1ὺ Νο οοΠίτα πιο ναἰθαηί πιοηάασία. 
Αιιοθηί οηἱπῃ Ἱπρτουίὶ ππλίογπη, 41129 αὐ ἱρθίβ βωηε, 
η 9ος αὐἱ ρα υπίυς ἀθείοταμεγθ «3ύ848, 
ι οἱ πιεπάαοἰἰδ Ρ)ιῖ9 µοςθαηί, 
Εί 66 ἱρδος χδο]ναπί ογἰμηῖπο. 

ΞΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡ5Ο. 
Α 60 Θῆλυς τὸ σῶμα, τὸν τρόπον δ' ἀνδρὸς πέρα. 

Ἄμφω λάλημα κοινὸν ἐξ ἴσου βἰῳ. 
Τῷ τοῦτο δῆλον , πῶς τεχμηριῶ λόγον, 
Αὐτὴν ἑπάξω, ὧν σερ εἶπον, μάρτυρα 
Ἐμὴν τεχοῦααν, τῆς ἀληθείας στόμα, 
65 Κρῦφαί τι μᾶλλον τῶν φανῶν εἰθισμένην, 
Μ τῶν ἁδήλων χομπάται δόξης χάριν. 

Φόδος γὰρ ἦγεν, ὃς μέγας διδάακαλος, 
Αὕτη ποθοῦσα παιδὸς ἄῤῥενος Υόνον 

Ἰδεῖν ἐν οἴχῳ, πρᾶγμά Υ) ὃν πολλοῖς φίλον' 

0 Θεῷ προσωµίλησε, καὶ δεῖται πέθου 
Τυχεῖν 'ἐπεὶ δ' ἣν δυσκάθεκτος τὴν φβένα, 
Δῶρον δίδωσιν ὅν περ ἠξίου λαδεῖν, 
Καὶ τὴν δόσιν φθάνουσα τῇ προθυµίᾳ' 
Καὶ τοίνυν εὐχῆής οὐχ ἁμαρτάνει φίλης, 

δυ Που αυίθπ ἑ6ίΟ δεεπιοηἰς οχογάἰ μη. 
Εγαί πε] ραίες ργοἰαγΙφ 86 ρυυδυς ναἱάο, 

Ώρποςσ, πιοτίυμθ οἰπιρίεχ, υἱί ΏΟΓΙΩΣ, 
γειτο ΑὐΓαΆΦΠΙ αἰιογ Ρραγἰαγοῖια, 
Οιἱ ογαί, ποῃ αυἱ γἱάθγθίατ, Ώοπ 118, μὲ ηυης Πέ: 
ὔῦδ Ρείππι ογγαῦυπάυς, ροδίδα (Οη]ςεὶ αηιίουφ, 
Ὠρϊηπίο Ρὰδίος, ας ΡΔδίοΓΕΠη οοἱάπ]θῃ. 

9 Μαίοτ αυίεπι, αἱ Ὀγενίίες ἀἶσαπε, εοπ]ασ 
ΙΣὴ 46 ΦηιΙι8/ἱ9 Ρο 8Η, 
Εςχ ρἰὶ5 ρεϊύθπῃ, 40 ἱρεα πιαρῖς ΡίΔ, 
60 έῶοτρογε {Θηιίπα, πιοτίθφ δρτᾶ Υἱροβ. 
Εγαί έργο ἱη οτὸ οπηπίυπι ΦᾳαΗίος νἱέθ ἱπίοργίαέο. 
Ουοάπαῃι εδὶ Άυ]ιιδ γοὶ θγμρυπιομέυπι Ἡ φυοεποΦο 86γϱ1οΠθϱ. ριουιυοἳ 
ἵρραπι αἀάσᾶπι 6ΟΓΗΙΩ, αι ἀῑχὲ, ἐθθίοπι 

6ΔΠΙ Ραγεηίθπι, γογιλῖς 05, 
65 Ομἱ πιο ογαί αρεγίπι Ρροίας 4 φι]ά αΏφοοδάευς , 
μπα αὐθοοπάίτιπι ]4οίβρο μυτίθ οβί15α. 
ει επῖπη ἀῑνίπο ἀμοθραίως, αἱ πιᾶβυ8 μιαρὶοίος οςί, 
μπι ομρετεί μπαβοἱαΠα ΡΓοίθίη 

Ώοπι νἰάετο, 4 τ6β ορίαἰὰ ρἰαεἰπιίς, 
10 Βευπι δἱ[οουία θοἱ, φἰᾳυθ υἱ ἀθθίάρΏἱ ο0ηιρως εδθοί, 
Ονανίί; ουΗ 19 νἰχ πιοπῖἰθ ἱππρεέυπι οοπηογςί, 
θιεαι αἱ δἱ ἆαοί ροἱουαῖ, Ώυμο 4ομο 4ο! 
Ληϊιηϊ αγάοτγο ΙΡδιπι απίθνογίθης ἆοπυπι: 
Αιφο ἰ]α αμἰάεπι ᾳυλία Ρτ6ύθ ΠΟΠ [ευδίγαία οί, 

49 Ὑπεχαύσωσι. 69ἱβΙ. ὑπεκλύωσι. 
ϱ0 "Εστω. Υαϊ. ἔστι. 
δῦ Π.1άνης τὸ πρόσθεν. τγοροςῖἱ ραίΐος ἱη Ηγ- 

Ροϊδίαγιπη ε{γοτο ἁἷυ γεγθαίιιθ ἔυθγα!. 
65 φανών. Οοἶδ]. εἰ 91). φανερῶν. 
69 Πρᾶγμά Υ᾿ ὄν. ΕΦΙί. πρᾶγμ’ ἐόν. 
73 Ὅν περ. ΟομιΏ. οὗ πεο. 8 1 Ἀομ. ν, 10 εἰ 11, 

ισι 

Λπῃα ΕΙΟΛΠ ΠΧΟΓ, 6ΙΠΙ θ186ἱ απεαλα αππο, ου! 
αά ΒΠονιΐπωπι [ενα [αγᾳίίετ, εἰ θοίνκι οουΐε, ἀἱσθης : 
Βοπιίπε οτεγεἰ (κι, δὲ τεδρὶείεπα υἱάστία ἐρἱΙΗ 
[απιδίν (μι, εἰ γεεογάα( πιεὶ [ωεγία, δρ οὐ ἐέε4 οἱι- 
εἰἰία (πα, ἀεάογίευκα εεγυ (κ εεγιω υἱγί[ειμ, άαδη 
εΝΗι {)ο/πίμο οπεηίθα» 4νεθις νἱία εἶμε, οἷς. Το 
τουὶ «ΟΙΩΡΟΦ Ὀο]θιλ Ρορετί!. 

ΜΕΤΒΙΟΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

Β ὅεχυ πιυ]ίος, αἱ πιοτίΌυς 6µρΓγὰ νίγον. 96/πιΟ, ἱπποοθπίοπι [αἱθα 119 τουυὰ ο ναηί. 
ξει φἱρΏο πιοῬ [ιο ἱπιρτοβίφ. υἱ οορίογθοί 
(ΟΔ154Π) δΙοζύΠ ο πιημη ἱη ἰῷδος, οἱθ 
Ρόγ βοία ποσα ἱ τωλρίς πιοπάαρία, 
[η 6οψυ9 ]αοία ἀἰλυαηί οἷο οξ]πιίωα. 
δογιωοπίθ αωίεπῃ δἷε μηεί Ίνου ργἱπιογάῤηαι. 

Εγαῖ ραἱος μηἱ νἱγ Ργυδιθ γαἱµς, 86ΠΕΣ, 
Φἰπιρ]έχαι8, νἱί γεριι]α εἰ οθγιἰβαίηιᾶ, 
Ῥαἱγιαγοὴ» αἰίος ΑυγαἩαϊη : πο ἰδ0ι ἰιάρης 
ΕάηΙ 6656, 4μ.πι Γὸ υὶ; ΡΟΜΗΡ, 6Ο0ἱΓ4 Δίηµ6 πο. 
Βείπουη οἱΓο, Οωσὶαὶ ομ]ίος αἱ ροςί [ετνίάνς, 
Εκχὶπάο ραρίος, ογάἀλὶς ἀθοις οί ου]. 
Ηαππαιιο Ππαίος, υἱ υτονὶ ἀΐσαπι, (οἱ 
ὑυηφοτίο {α]ὶ ἀἱριιᾶ, Πθς ιΩΙΠΟΣ νἰτο: 
μτοβηδία οαλοίἰς, θ9οἰἰος ραγομρῦμς, 

δατκοι. Οπ. ΧΧΧΥΙΙ. 

Ὀιοταιο ραγ]έος οππίαπη 1η Πμσυίς εἰέυδ. 
Ηος υπάο Ππιοηβίζοῦη οἱ αμΐφ.ος ιω6 ροδιυ]οί, 
ας οἴιαῦο ρτοίπυς ἀῑοιὶ πιο 
Εδίεπη ραγθηίαεπι, ΩΘΙΠΟ 4 µας γειλοίος : 

Όέ αι οἰ]οτοί εἶατα ροίἰυ9 οληἱυιιφ, 
Ο 411 αυἱά γο[θγτθί αὐάἰε, ΙΦύή ου αιουρθυς. 
Μαριτι» Πιαβ]διες Γλπ)4υ9 ο.θὶ υς ὑυὶο μον, 

υρίθ]ιαὲ 1]]4 πιδρομίμηο {εέυμι ἀοιεί 
ῬροςξαΓθ, ΠΠΑΡΗ3 υἱ Ρ15 ουρἰι πιοζαυω. 
Ώδιπι 6ΓρΡο εαρρίοχ ογαί υἱ νοία ἐχρίθφ!. 
Αίυοθ υἱ περαῦαί ἱμροίως [τεηο τεβἰ. 
Ομεπι μορδιυἱαῤαί, Άυμο οἰούμι όυμαι Όεο, 
Αἱαοσ]ϊδίθ ιπορεῖ 14 ἆοπαπὶ ος6µβα:ιδ. 
Νεο Υετο ἰά θ]ως σείίυσ νοίυη {ωἱ:, 

νο] 



εὔδ! 6. οπΕσΟΠΙΗ ΤΠΕΟΙ, ΟΔΛΜΙΝΌΝ ΙΝΕΝ ΙΙ. ΠΙΤΟΛΙΟΛ. ιο”8 

4 'Ῥώμη νεουργῆς. εὐγενῶν ἄλλων ἔδος, ΙΑ 60 λαου πρόξδροι, τοῦ καλοῦ διδάσχαλο:, 

Κωνσταντίνου πόλις τε χαὶ στήλη χράτους Ψυχὰς τρέφειν λαχόντες ἐνθέῳ τροφῇ, 

Αχούσατ', ἄνδρες, ἀνδρὺς ἀφευδεστάτου, Αὐτοὶ δὲ λιµώττοντες: ἰατροὶ παθῶν,” 

Καὶ πυλλὰ µοχθήσαντος ἓν πολλαῖς στροφαῖς, Νεχροὶ βρύοντες ἀφθόνοις νοσήµασι ̓ 

ἙἘξ ὧν ὑπάρχει καὶ τὸ γιγνώσχειν πλέον. Τρίδων ὁδηγοὶ τῶν ἐπιχρήμνων ἴσως, 

Φ/ Κέχμηχε πάντα, χαὶ τὰ χαλὰ τῷ χρόνῳ 50 Ἆς οὔποθ) ὡδήγησαν, οὐδ' ὡδεύκασιν", 

Κέχμηκεν ' οὐδὲν ἣ στενὸν τὸ λείψανον, | Ωἷς μηδ' ἔπεσθαι δόµα συντοµώτατον, 

Ὡς γῆς συρείσης ὑετῶν λάθρων φορᾷ, Σωτηρίας δίδαγµά τ' εὐστοχώ-ατον ᾿ 

Κάχληχές εἰσιν οἱ λελειμμένοι µόνον. Ὅσων τὸ βημα τοῦ τρόπου κατήγορον, 

Οὕπω μέγ οὐδὲν, εἰ τὰ τῶν πολλῶν λέγω, Κιγχλὶς διείργουσ᾽ οὐ βίους, ἀλλ' ὀφρύας. 

φῦ Οἳἵ μηδὲ τὸ πρὶν ἦσαν ἐν τάξει καλῶνν 0 Ἐξ ὧν δ' ὑπήχθην ταῦτα δοῦναι τῷ λόγῳ 
Βοσχηματώδεις καὶ χάτω νενευχότες. (0ὐ γὰρ φίλον µοι πολλὰ ῥαψῳδεῖν µάτην), 

Ἡμεῖς δ' ὁ δεινὸς χαὶ τραχὺς χαραδρεώὠν ΑἈχουσάτω πᾶς, οἵ τε νῦν, οἵ 0) ὕστερον. 

Ἡμῶν τὸ σὐστημ᾽ ἔχλυτον, θρηνῶν λέγω, Μικρὸν δ ἄνωθεν τὰς ἐμὰς περιστάσεις 

"Όσοι χαθἡμεθ᾽ οὗ καλῶς ὑφψίθρονοι, Εἰπεῖν ἀνάγχη, χἂν δέῃ μακρηγορεῖν, 

45 Βορπιὰ πονα , ποπ αἱἴορυπῃ ϱοἆθς, 
Ότυς Οοπδιαηι(ηὶ, οἱ ἱπρεγίί οοἱσσιω : 
676 671 Λλυδίίο, νἰπι, νῖταπι 4 Ιποπάφοίο αλθιρίωιπι, 
οηυ]ίὰ Ρᾶδδυπι πιυ]ής ἵη γἱο]θδιευδἰπίυα», 

Εχ αυἶοιυφ πηα]έα «οΡποβοστό οοπηρίε. 
(οποἱἀάετθ οπιυἰ; ϱΕἰΔΠΙ Ιοηθβδὶα έ6πιροΤΟ 

Οοἱ4ρθα ουηί, πἰη]]ᾳυο αυἱ ῥραΓύΙΗ 6ρογοςί, | 
γοἱυί ουσι (ουν ταρίαίας Ἱπρηῖυπα γευθιηθοίἶυπι ἱπρείηι, 
ΝΙΠἰ ργῶίου Ιαρίιος γεἰϊποφυέαν. 
Νοπάυ πιαρηἰ ᾳμάφμᾶπι, οἱ ἀς πηυ]ιίς Ίοᾳπος, 
95 Ου] πο Ρεῖυ5 φυ]άεπι βοηογυπ. ογἁἰπὶ αθοτὶρίϊ οτδη!, 
Ροεαάῖρις θἰπι]θ 4ο ἀθογβυπῃ γουροηίος. 
Νυβ τ6ἱιοίπεηθ {ίθ θΗΠιυ9 ϱἱ 348Ρ6Γ 1οἵΓ68 : 
Νορίοτ οτἀο ἀἱβεο]αίωρ ορῖ, Πεης ἀἱοο; 
Οιἱοευπαιθ βεἀθιωΙβ Πο [εί] ἵπ οχοδἰδο ΙΤΟΜΟ, 
0 Ροριυίἱ ρυοἰἀάθς, γἱγεσής πιαβὶιτί, 
Θυἶνις ἱπιροβ]έήπῃ ο8ὲ αηἶπιας ἀῑνίπο ραΏσα]ο αἱοτα, 
Ἱρεί γοΓγο (αμης ἰαῦογαηίοβ; Ποὰῖοὶ πποτνοξσαη, ' 
οἱ εδἰεπίοΒ αυληιρ]υσ]πιίς πιοσυίβ» 

γἱαρυΠ ἀμοθ 84η ῥγγυρίασυπι, 
5δ Ουας πος ῥΡΓῷθυπάο, πεο εαηάο (γίνογυπί : 
Ουο0ς πιηίπιο ϱθοἑαεῖ, ργφοδρίυπι οἳ Ὀσθνἱδδίσωσπι, 
Αο οαἱυ(16 ἰαδοίπιυπι ἀοομπιοπίέυπη : 
ΟἱοσυΠῃ ἐλτυηιβ θοµδαίοΓ οδί ποτ, 
Ας οδηοεἱ ποη νἰίας ἀῑνίάμηϊ, βοἆ βαρογο]ία. 

40 ὈὉπάρ αυίοπι αἀδιοίιφ δἶσι, υἱ Ίο ἡειογὶ6 ΠΙδηάΔΓΕΠΑ 
(Νοη οηἶπι Πυθί πιυ]ίὰ πο υἱάφυδίη οοΏροΓοςθ), 
Αιυάἰαηῖ 9ΠΠΠΘΒ, οἱ αἱ Ώυπο, οἳ αἱ {η ροβίοτυη. 
Ῥαμ10 αὔίθπι αΙέέμς ΙΠθ6ος δνοπίυθ 
Νοοθεθθ οςί γεροίεΓο, θεἶαπι ργο]ίκαπῃ 6859 οροζίθαί 

15 Εὐονῶν ἅλλων. Ῥαιε]εῖον Οοπειαηιἰποροϊ.- 9] 'Ἡμεῖς δ' ὅὁ. Ιια Ὑπι. οἱ Οοἶε]. ΕάΙι. Ἡμεῖς ὁ. 
που ἱπεεῆρίε, γι Βουιαπὶς ορροπἱε. 989 "ΕχΊντον. ἵια Οοἵβὶ. Εάῑι. ηΐηυς Ίνιο ἕκ- 
46 η. δἱς Τα8. 6 θ6ἱ1. αἆ πιαιρ. Τοχίιβ πα πλντον, [οἱκε, οἳ δὲ ΙΗΔΗΡ. ρα, Ριγνε. Ἠοτυιὴ- 

Ἰαύεί στήχη. ᾿ μ8!106Η ἔχπλυτον τοΓίὶ ρυβεοί, άεεοίξογ. 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νονα Ἐοπι, 9οἆθα Δίᾳ16 ποὈίΠπη ο]ίοτα, δ Ροηἱ πιαρὶκἰτὶ, ρ]οῦῖς αίαιιο απηιϊςιἰίος 
ὑοἱαπιηὰ τοβηί, φυ8πΙ Ρραίες Οοοποίκη ΛΠΙΠΙΟΒ ἀἱοπίοα ραῦιι]ο δ4ογο, [άιηθ 
δεγιιχὴ!; Ιοφυεπίθιη, 708 ρεςος, τογὶδδίπια ὡωπῃ πο ΡΙΘΠΙΔΠΙΙΙΣ : αἀπιογοῃίοῬ Ρ]ατπ]αςῇ 
Αιυάϊίο, αυἶαιθ τοὺυς ἵπ ταγ]ϊς ευ]: Α9ΡτΙ8, δΟΔΙΕΠίΕΒ ΠΟ {Πιο πιοἆο υἱεδγη : 
Ρεγινυ]ία, ογεδοῖῖ ὃς φυἶθις ϱεἱθη[]. Ώιςςς νἱαγυῖΏ, 1 0Ρ]οΔΓΙΙΏΙ (ο1Βίί8η, 

Ῥετίεγο οµπεία ἱθπιροςῖθ (γασέι Ώοπα, Οιι45 πυπηαπῃ οὐἱρε οοπιἰηρἰῖ ὁἀποίιοσίδιις 
Ροτίετα, ΝΙΙ Ίπι γεκία!, αυἱ οργίο ραγυπη : Θ108 απιὺυ]αηέος ποη θοᾳἱ, ἀοσπια οςί Ότανα, 
Όι πιαρης οπῃ νὶς ἐπιργίυπι ἔθγγαπι αὐθευ[έ, Οιο αυἲς δαἱ {6Η οΟΠΙΠΙοάθ ουγοί δΙδ) : 
Ργείετ Ιαρί[ιος γεδίαἰ Ἰναιιά αἱάφααπι ΔΏιρΙἰ18ο Οµογα πι πιοτὸς αγρυ]ί φαογαγίυπῃ, 
Νου πιῖτα Γον ὁδί, βἱ ἰοᾳιιδ5 βἰο ἆο Ιοτὶ δθρίμππφιυς, [α5ἱ18, ΠΟΠ ίθΙη γἱίὰδ δ602Η5. 
γυρο, Ώοπογύπῃ αοά ποο ἴ εσι! ρτῖως ο Λά ἰδία Ρροττο νυτὺα αμἱά πιο ἱπάυχογίϊ 
Εταῖ, φοἡ ἱπβιδ; ρθοιάἰς αΠίκιτη ουἱο. Ναϊὴ ΜΗ] Ποη Πῃθ ἀἰσθγο {ῃοβδδυπι 10991), 
Νου ἰ]]6 {οΓΓ6ΠΒ, 16 {ογγθης πος βάπι8, αἱ ηὔποφ 6 νἰνυηί, αυάϊσηι, οἱ ρορίιογἰ 
Οπήοφιε ποξίος ἀῑδεο]ιέυ», Πεης Ίομυοῦ : Περοία]η αἱ οροΡἰεί Αἰέμβ Ρρ.ιἱο πηοος 
Οἱ οοπδἰάυπιι9 Ἠπυά νεης αἰεῖφ {η γοπίς, Φῴδι9, Γιαν] πἱης [ου ο] Ιοηρίου 
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{5 Τοῦ μὴ χαθ᾽ ἡμῶν ἰσχύσαι ψευδεῖς λόγους. 

Οἱ γὰρ χαχοὶ φιλοῦσιν, ὧν δρῶσιν κακῶς, 

Εἰς τοὺς παθόντας ἐχτρέπειν τὰς αἰτίας. 

Ὡς ἂν χαχῶσι χαὶ πλέον τοῖς φεύαμασιν, 

Λὐτοὺς δ' ἠπεχλύσωσι τῶν ἐγχλημάτων. 

ὢθ Έστω δὲ τοῦτο τοῦ λόγου προοίµιον. 

ν µοι πατΏρβ χαλός τε χἀγαθὸς σφόδβα, 

Γηραιὸς, ἁπλοῦς τὸν τρόπον, στάθμη βίου, 

Πάτραρχος ὄντως ᾿ΑἈθραάμ τις δεύτερος, 
Ὃν, οὐ δοχῶν, ὄριστος, οὐ τὸν νῦν τρόπον ' 

56 Πλάνης τοπρόσθεν, ὕατερον Χριατοῦ φίλος, 

Ἔπειτα ποιμὴν, ποιμένων ὅτι αχράτος. 
Μήτηρ θ), ἵν εἴπω συντάµως, ὁμόξυγος 
ἸΑνδρὸς τοσούτον, χαὶ τάλαντον ἀῤῥεπὲς, 
Ἐξ εὐσεθῶν τοπρόσθεν, εὐσεθεστέρα, 

{45 Να οοηίΓᾷ Π]θ ναἱοαηί πιοηἀλοία. 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ ΡΕΙΡΟΟ, 

Α 60 θῆλυς τὸ σῶμα, τὸν τρόπον δ ἀνδρὸς πέρα. 

ιν 

"Αμϕω λάληµα κχοινὸν ἐξ ἴσου βἰῳ. 
Τῷ τοῦτο δῆλον; πῶς τεχμηριῶ λόγο», 
Αὐτὴν ἑπάξω, ὧν περ εἶπον, μάρτυρα 
Ἑμὴν τεχοῦσαν, τῆς ἀληθείας στόμα, 
65 Κρῦφαί τι μᾶλλον τῶν φανῶν εἰθισμένην, 
Ἡ τῶν ἁδήλων χομπάσαι δόξης χάριν. 

Φόδος γὰρ Ίγεν, ὃς μέγας διδάσκαλος, 
Αὕτη ποθοῦσα παιδὺς ἄῤῥενος γόνου 

Ἰδεῖν ἓν οἴχῳ, πρᾶγμά Υ ὃν πολλοῖς φἰλον᾽ 

Ἴ0 Θεῷ προσωµέλησε, καὶ δεῖται πόθου 
Τυχεῖν 'ἐπεὶ δ᾽ ἣν δυσχάθεκτος τὴν φβένα, 
Δῶρον δίδωσιν ὃν περ Ἰξίου λαδεῖν, 
Καὶ τὴν δόσιν φθάνουσα τῇ προθυμἰᾳ᾽ 
Καὶ τοίνυν εὐχῆς οὐχ ἁμαρτάνει φίλης, 

Αιμαπί οπίπῃ ἱπιρτοῦὶ πιλίογυπι, 139 30 ἐρθί» μοι, 
Ἰπ ος αἱ ρα ωπίυς ἀείοτᾳιεγθ «40648, 
ἴι οἱ πιεπάαοἱἷς Ρίιιδ 1ιουθδηί, 
Ει 9ο ἱρ5ο8 οχροἰναπί ογἰιλίπο. 
5υ Ἠου αιιίθπι οβίο θογιποηἰθ οχοράἶυιῃ. 

Εγαί ποὶ]ιὶ ραῖερ ργῶοίαγις 36 Ρτοὺυ5 ναἱάο, 
9ΘΠΕΣ, πιοτίὺις βἰπηρίες, νἰίρ ποΓΙια, 
γειο Αυγαΐιαπι αἰίο; ρλ]αγο]ια, 
Ομ ογαί, ποπ αυἱ νἱάδγθίυς, Ὀοβίϊ86, μὲ η μῃο Πέ: 
56 Ρε ύπῃ ουγαὑυπάς, Ροδίθα (Οιγὶςεἰ ἀηι]ουβ, 
Ποϊπάο Ρ8δίοΟΓ, 40 Ρᾷδίογυιη οοἱαπ]θη. 
ο758675 Μαϊεν αμίεπι, υἱ Ὀτογίέος ἀἴσθμη, «οπ]ας 

4 πεἰ γΙΓί, 406 θηιδ]15 Ρροη4θΙῖς, 
Ἑχ ρἱῖς ργἱάεπι, 4ο ἱρρα πιαρί8 Ρίᾶ, 
ϱ0 έοτρογθ [6Πιίμα, πιοτίΌι ϱὐρτᾶ γἰτον. 
Εται μίογαυο ἵπ οτο οππίαπι φᾳυδ)1ἱος νἱέο Ιηίθρείέαίο. 
Ὀιοάπαπι οδὶ Ἰυ]ιι5 το ΒεμυπιθιΠη  φοξηοΦο 86ΕΟΠΘΗΗ ριουῦοᾶ 
ἵρδαπι αἀάυσοαπι 6οΓυΏ, 4ὐ ἀῑσί, ἐθθίοπι 
6Δπ ραγεηίθπι, νογ]ιλ]θ 05, 

65 Ομἱ Πιοβ ογαί αρετίσπ ροῖιίας α]φι]ά αὐυδοοδάευς, 
Θιιαπι αὐβοοπάίτιπι ]αοίαγο μυ θ85α. 
Μειυ εηἰπι ἀἰνίπο ἀυοθραίυς, αυἱ Ώ18βυυς αιλρἰδίου εδ. 
πι ομρεγθί ΙΠιββοµ]αΠ  ΡΓοἱθίη 

Ώοιοἱ γάετο, αι τθβ ορίαία ρἰυεἰπηίς, 
10 ΡΒειπ; αἱἰοουία θ8ὲ, αἰᾳυο υἱ ἀθβίάρείί ϱΟπΙρηΦ εδθοῖ, 
Ονανἰί; 116 νὶχ πιοπεῖς Ἱπροίυπι οοη]ηθγο, 
Οἱοπι αἱϱί ἁαγί ροἱοῦαῖ, υπο ἁοιιο ἡοιέί, 
Απίιπί αγάοτο ἱρδιπι απἰδνετίοης ἁοπιηι : 
Αιφιο ΙΙ] φμἰάεπι ρταῖα Ρεεςϱ πο [ευρίγαία οί, 

49 Ὑπεκ.2ὐύσωσι. Ο9ἱβὶ. ὑπεκλύήωσι. 
50 "Εστω. Ὑπι. ἔστι. 
δ5 Π.Ίάνης τὸ πρόσθεν. Θτοροςὶὶ ραίος ἱη Ηγ- 

ῥαϊδίασυπι 6υΓοΓς ἀῑι νογδαἑιιδ {μθγαί. 
ϐ5ὔ Φανῶν. (9ἱδί. εἰ Οομ. φανερῶν. 
69 Πρᾶγμά }' ὄν. ΕάΙΙ. πρᾶγμ’ ἐόν. 
73 Ὃν περ. Οοπιὴ. οὗ πεο. Ίνα | 19β.:, 10 οἳ 11, 

ΑΠηᾶ ΕΙήλη χο, ΟΠ 6φεδὲ απεαλο απήπο, απ! 
αά Ώοπιίπμπε [1ενε [αγρί[ετ, εἰ Φοίαπι υοοᾶς, ὤὥσπας - 
Βοπιίνε ετεγεἰ(κκα, εἰ τεερἑείεπε πετ ἳ 
[αηιμ[(ς (ας, εἰ τεεογάκίαε5 πεεὶ [αεγεε, τας ας 
εἰ[ία [πα ἱ δεγαα έπαι 6εκπαι τνδσαι, που 
εκηι [)οπείμο ο. ἀῑεδας ία" αλας, ὅἳς. ου ον 
ἴευι «ΟἱΠρος δα μεἴεια ρερετ. 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

96/πιΟ, Ιπποσθηϊοιη [αΐδα 19 Υοιῦ2 οῦγιαηθ. 
ἔδι φ1ρρο 1108 Ἰήο Ἱπρτοβής, υἱ ορη/(ογαςἳξ 
(6 1164Η1 δυογΠΙ ὁγἱπίη μη ἱῃΠ 98ος, εἷφ 
Ρυγ ἠοία ποουυαηί υἱ Ιηαρἱβδ πιεηάδοϊα, 
η 6616 ]ποία ἀἰλυαμί ἷό ομπῖρα. 
Βογιποπίς αυἱ6πῃ δίἰ Ιηοἳ |λου ργπιογόίνι. 

Εγαῖ ραίος μ.ἱ νἱγ ρτυρι5 να]άθ, 66ΠΕΣ, 
Ῥἰπιρ]έχαιις, γἱίδ γοσιι]ὰ οἱ οβγιβν]μα, 
Ραϊριαγζ ης αἱίος Αὐγαβαιη : ποη ἴ8υἱ εἰλάρης 
ΕαΠΙΔ 6556, 4ὐδπι τὸ νἷἰς Ρ0ΠΗ8, ϱ00ἱΓ3 Δίµ6 β..ς. 
Ρεϊπωη δυγω, Ομεἰεεὶ ομ[ιοτ αἱ ροςί [δουτίάν», 
Εκιπάο ραρδίος, ο μιῖς ἆθοις οἱ ου]. 
Πίσπιαιιο Πιαίογ, υἱ υγονὶ ἀΐσασι, (οσί 
(ὐμφοτίο ἰαἱἰ ἀἱρια, Πθς ΙΩἱΠΟΓ νίτο;: 
ΡγοβΏδίὰ 5αμιοί{ς, 59 οιίος ραγοηεῖοις, 

ΒΑτκοι, οπ. ΧΧΧΥΙΙ. 

Β ὅεσα ηεο[ίος, 3ὲ πογᾶας πφςσι τον» 
Ὀιεταυο μαςῖέος ασαύπαν τν ἑαρς οσα 
Ηοε υρόε ποσα αἱ φσς ες πα Ρουα. 

Ππηῃϊ Πἡ ΜΗΝ η 4 μ! | 



-- Ἱ ---- 

1005 

16 λλλ' ἦχεν αὐτῇ δεξιὸν προοίμιο», 
"Ὄψις, σχιὰν φέρουσα τῶν αἰτουμένων. 
Ἑμὸν γὰρ εἴθος ἐμφανῶς παρίσταται, 

Καὶ χλῆσις ' ἠδ' ἣν ἔργον ἡ νυχτὸς χάρις. 
Ἐγὼ γὰρ αὐτοῖς γε[νομ’, εἰ μὲν ἄξιος 

δὺ Εὐχῆς, τὸ δῶρον τοῦ δεδωχότος θεοῦ ’ 
Εἰ δ' ὢν ἀπευχτὸς, τῖς ἐμῆς ἁμαρτίας. 

Οὕτω μὲν οὖν παρῆλθον εἰς τοῦτον βίον, 
Πχγλῷ χερασθεὶῖς, φεῦ τἆλας ] χαὶ συνθέσει, 

Ὑφ ὧν χρατούμεθ), ἢ χρατοῦμεν ὧν µόχις 
δὺ Πλην παντὸς ἁῤῥαθῶνα καλλίστου λαθὼν.. 
Τὴν γἐνναν αὐτὴν οὐ γὰρ ἀχαριστεῖν θέµις. 
Ὡς δ᾽ ἦχον, εὐθὺς γίνομαι ἀλλότριος, 

ἉΑλλοτρίωσιν τὴν χαλᾖν. Τῷ γὰρ θεῷ 

ὃ. οΠΕΟΟΙΗΙ τηΡΟΙ.. ὀΑΛΜΙΝυΝ ΙΙΡΕΠ Π. ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ οσο 

Λ Παρίσταμ᾽ ὡς ἀμνός τις, ἢ µόσχος φίλος, 

90 θὺμ) εὐγενές τε καὶ λόγῳ τιµώμενον, 
Ὀχνῶ γὰρ εἰπεῖν, ὡς Σαμουἡλ τις νέος, 

Πλὴν εἰ βλέποιµι πρὸς πόθον δεδωχότων. 

Τραφεὶς δ᾽ ἓν ἅπασι τοῖς καλοῖς ἐκ σπαργάνων 
(Τὐπόνς γὰρ εἶχον τοὺς ἀρίστους οἴχοθεν] 
95 "Ηδη τίν’ αἰδὼ τοῦ γέρως ἑλάμδανεν, 
Κα µοι τὸ μικρὸν, ὥσπερ ἐχ νέφους νέφος, 
Συνἠγεθ) ἡ τοῦ χρεἰόσονος προθυμία. 
Πρόσω δ᾽ ἔδαινον, συντρέχοντος καὶ λόγου, 

Βίόλων τ᾽ ἔχαιρον ταῖς θεοῦ συνηγόροις, 

100 ᾿Ανδρῶν δ᾽ ὁμίλουν τοῖς ἀρίστοις τὸν τρόπο». 
Τοιαῦτα μὲν δῇ ταῦτα ' τἀπίλοιπα δὲ 
Οὐκ οἵδ' ὁποίαν τοῦ λόγου τέµω τρίδον. 

ον - 

15 δεά οἱ οὐ]αίυτη [αυδίυπι βγοσπιΐυπι, 
Υ9ῖ9, υΠΓὰΠη [εγομς 6οσαπι αι ροίοὺας. 
Μθα δπ/ὴ 1ἰ [αοἱθς Ρρουβρἰεινο Πνοηςδίγαί ονί, 
Ει ΠΟΠΙΘΛ ; 406 Τ6β [Ηἱΐέ ποοίῖς ᾳγα[/». 
Ναπι 6Ρ0 παςοης 15, αἱ αμἱάδιν ἀίμπιις 
80 Ρτοςθ, ἆομαπῃ Ἰά Ὀσαὶ, φαἱ 1πο {1 ἀοά1: 
Οἱ οοπίτα, Ροοσβίο ἰά πῃθο (πἱριδηάπη. 

οἱο ἱρίίαν νουί Ίη παηο νἰίαπι 
1 πιο οοποτθἰ.8, δι μπὶφος! οἱ οολρπιοµία(ίυης, 
Οιἡ0μ6 Ραγοηι15, οαυἱ Ὢρτο ἀσπ]μπαυιι. 
«δὅ δε ἵπιοη Ροπἱ οπιηῖς Ρίρπιι αεοερὶ 
Ἠρουπ) ογέυῃ ; ΙηΡΓΑΙΙΠΙ ΘΠΙΠΗ 6656 ποη [ευξ. 
εἵη {μςθιη οὐἶέμφ θυ1η, θἰαἶπι αἱίέπογ 

Βρβο]αγα ἱἱθηδί]οῃθ. Ναπι Ώ6οο 
Οὔετος, τι 4µηιι αμἱάδηι, αἱ ρταίιις γἱέυ]ις, 
90 γ]οιίπια πολὶ]ῖς δἱ γαίίοπο ριδυ]έη, 
Νο θΗἱΠΗ βαδὶπι ἀἱοθΓς, ἱ πονιι5 ηυἱάδιη Φαιηιο1, 
ΝΙΕἰ νοίυπι 6ογµῃ φυϊ ἀθάθευμέ, οορΏφἰἀδγοιῃ. ' 
Νιέπίίας αμίοτο 40 πεπραὈιἡἱς ἱη ορι]πιὶς αυἱθήδαυς ἑηδείωτή 
{Παὑδύυδιη οπίππ ἁοπιὶ ργο)αγ]βδίιηα οτοπιρ]α), 

1 95 ὅαπι ργαν]ἰαίοσπι θὐλπιάκπη νοπεσίυέ1 αθδμιηρὺκδἩ, 
ἐμίσας ραυἱαείσι, υἱ οχ µυῦς ΠΙΙ998, | 

(εθεθυαῖ 6οῦ1Ω, 4 ργδιαμΙΙΟΓὰ 8ΕΠί, ΑΠΙΟΡ. 
Ρεοκρεάίεῦας Φἰαίς, Αἰπιυ]ὰς οροβοθΏδί Γα(ἱο, 
Γἱυ0γίδᾳπε ραυἀθὑυαπῃ Ὀεἱ οαΗβ8!Ω ἀθ[οπάθηιίδιις: 
100 Εναπιφιιο [ΓθΠΙΘΕΠΘ οµπι νἱιῖς ορίίπι νἱία : 
Λίφιθ Ώῶο φυἱάδιη-δθ ἱία Ὠύιιθγιιηί, Ὀ6 γοἰίηυ]ς αίδίη 
ᾗαιμά 6019, 4Η δδᾳὐ15 ογα(]ομῖς γνἱ8Π). 

18 Ἠδ' ἦν ἕργον. Οιαδὶ ἀϊοθηοι: ΛοἨ θαΠὶ 
εγωί ᾗ9ς νοπιπίεπι; «εά φκαἰὶ [οΥπια εἰ αΡβαγμέεγαν 
ἰα[ἰ παί 5 ε1Πε, 6ἱ ἰαἰα πιηἰ ΠοΠιθ ἐπά ία πα εεί, φμαἰε 
η εοπιπὶε [μέγαί ἱπιρεγαίκῆι. 

19 Γείνομ’. ια ἱερίωὴμς. ΕάῑΙ. Ἡνομ’, 5εᾱ πιαῖθ, 
αἱ πιείγυ ἀε[ίο]ί. 

δύ Οὐ γάρ. δὶο Ἰοεμπι θιπομάανἰπιμδ, οΡ6 οοἑ. 
Οοἱε]. ΕάῑΙ. οὐχ ἀχαριστεῖν. | 

9ῦ δη τί») αἰδὼ τοῦ γέρως. Ἰἀ οδὶ ΊἼαπι εεπ]ε 
σγαυϊίαιἰς αἰἰφμίά ργα[ετεῦαπι. ΒΙΙΙ. Οοπιυοί. Ργο γέ- 
Ρως, δοΓίριυὴ [99ο α Ογοροτἰο γένους ριίαί, αἰ- 

αμία θτανιϊαίιε ραγεΜίΙΗΝ, Φος ἀοηιί, τύπους ἀρί- 
στους, ορίίιπα υἱγ! με. ἐτεηιρία βἰδἱ (μἱ656 στα σίιν.. 

90 Καὶ µοι τὸ μικρόν. Ιέα Ιορίι Οοιπυοῖ. οἱ µυ- 
φἰιίαί Πποίγιη : Ῥαττᾶ 65 πκθο πθό.. ΕΙ. καί µοι 
δὲ κατὰ μικρόν. 

90 Συνηγόρσοις. Ρἱο ΙΏγα8 808 νοςαί αυἱριις ἆἷἲ - 
γίηα Ιηο]ορίας αὐ ἱπρίογυπι οδἱμλη(15 αθθογίέην, οὲ 
Ρἰείαις Οµγἱδίίαης ραἰγουοἱηίσιη φμεοἱρίίς. Τος ϱ- 
άθια γοσυγρἰ!, γοις. 608 οἳ 675. 

100 Δ' ὁμίάου». αι. δ' ὠμῖλουν, αυυἆ πηθίτο ν- 
ἀειυγ ΓερυβιαΓθ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΞΙΟ. 
ο] νου ρ5ί οοιππυ υπ ρπεἰιάίωπῃ, 
Ὑ]δίο, ρδιν ἀε[εγεης υπῦγατη γεἱ. 
Ἐαοῖες ἀΡεγίθ ποδίτα Παπ 5ο Πἱ οὐ]]οἰέ, 
Ἀρηιθηφις, φιοάφιθ γ]ἀργαί, Γ09 ου θγ.ἱ. 
Ναπι Ι4ΦΟΟΓ 1ρδί9; δἱ αυἱάθιη ἁἱριμς νους 
γοίβ ΡΑΓΘΠΙἱΦ, ΠπΙπ5 ου διιηπιὶ ορὶ 6ἱ : 
οἱ «οοηίγα, ἰά Ἠοτγοίο «εἶπιοη οθί Ργογβης ιµ6πῃ]. 
ἱο γἰίαπι {η ἰδίαπι ργοάἱἱ ἱπ[εΗχ, Ιπίο 

ΜΠίοξυς, αἰφιο οοτροςὶ 1υμοίαβ ργανὶ. 
Α (10 ναι 1ρ86 νίηςος, αἱ υἱχ 6χεο 
γἱοίος : 8ο οπηηἰς ο πι ἱαπιος ρίσπας υοιί 
Ἠιμιο εερθγῖτη «ορίύπη, ϱελείαίη 4ρηοθεαΏι ἀθοςί. 
Ἠὶχ ηαίυς αυἱσ, ]υτ]ς αΙἱεηί δελ ἴτη 
Γἰο ἰάθς ρυ]έμηο. Ναι 0εο οἰδίος, γοῖυι 

ῇ 

Γ Υἱτυ]ς, τεἰ ρω, νἱοίῖπια οἱ ροτηοσ)ἰ]ῖς, | 
Βαιίοπο Ροἱίεη8. Νοη θΗί1ε {αγ απὴθο 
Βαππιιε]ῖν ησίας, γοῖα ηἰ δρεοίδιη, οἱ ΡίΗΠΙ 
μόΙΗ1 ΦΗῤΘΓΙΗΟ Πέ 1ο Ντη. 
δίο εἀμέαίυ5 ἱῃάθ 1401 4 ομμίς ὑθιιθ 
(Εχεπιρὶὰ Παῦεύαπῃ ΠαΙη ἀοιπὶ 84116 ορµίπια), 
(ναγ]ιαι{ϱ αἰϊᾳμἷά ργ(ογεῦαΡ) | δδη1Η, 
Μιόίμππαυο γοοῖὶ οογάθ ρα αἱ η ἵμ 11εο 
ὠνεδοευαί, μὲ πυῦες δοἱθεηί ος παλίυυς. 
ΑΔΙ3ἱ9 ϱΓ65ΟύΠ8 ΡΟΤΓΟ, Γαἱΐοιθ 96 βέμιῇ, 
1.ἱυτοῬ ἱεροῦατῃ, αιὶ 0οἱ «ο (ηνουε, 
{1ρεης, τουίεαιθ ου) νἱσί [θφίιεηΦ ϱΓ4Η). 
Λο ἀῑεία δἷηί Ίο Ἠαείθηυμ6: ηυΠο, δη). δε( η 
Οταιἱοιυίς αι γίαπι, αιθυς ααδὶρϊίϊ, 



1 ΡΕΟΤΙΟ |. 

Κρύψφω τὰ θαύμαθ) οἷς µε πρυῦτρξψεν θεὸς, 
᾽Αρχὴν ἀρίστην τὴν προθυµίαν λαθὼν 
105 (Οὕτω γὰρ ἕλχειν οἵδεν εἰς σωτηρίαν), 
ὴἨ θῷ προθύμως ἑχλαλήσας εἰς μέσον; 
Τὸ μὲν γὰρ ἀχάριστον, τὸ δ᾽ οὐκ ἔξω τύφον. 
Σιγᾷν ἄμεινον. ᾿Αρχέσει τό μ᾿ εἰδένας, 

ΜΙ, χαὶ μάχεσθαι τῷ λόγῳ τὰ νῦν δοχᾖ. 
110 Πλεῖστον δέοντα τῆς τότε προθυµίας. 

ὍὉ δ᾽ οὖν ἀνάγχη, γνωρίσω τοῖς πλείοσιν. 
Αχνλυς παρειὰ, τῶν λόγων δ᾽ ἔρως ἐμὲ 

θερμός τις εἶχε. Καὶ γὰρ ἑζήτουν λόγους 
Δοῦναι βοηθοὺς τοὺς νόθους τοῖς Ὑνησίοις, 

115 Ὡς μήτ ἑπαίροινθ) οἱ µαθόντες οὐδὲ ἓν, 

Πλὴν τῆς µαταίας χαὶ χενῆς εὐγλωττίας, 

Τῆς ἐν ψόφοις τε καὶ λάρυγξι κειµένης, 

ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ, 919590. {058 

Α Μήτ' ἑνδεοίμην πλεχτάναις αοφισµότων. 
Ἐκεῖνο δ᾽ οὔποτ εἰς ἐμὴν ἦλθε φρένα, 
1920 Πρόσω τι θεῖναι τῶν ἐμῶν παιδευµάτων. 
"περ δὲ πάσχει θερµότης ἀεὶ νέων, 
Ὁρμαὶϊς ἀτάχτοις εὐχόλως ῥιπίνεται, 
Ὡς πῶλος ἄττων εἰς δρόμους, θυμοῦ πλέως, 

Πέπονθα τοῦτο. Τῆς γὰρ ὥρας παντελῶς 

13ὺ Ἔξω, θαλάσσης οὐχέθ' ἡμερουμένης, 
Ταύρου τἰν᾽ οὐρὰν οὖν ἀχίνδυνον φασὶν 
Οἱ ταῦτα δεινοὶ, πλοῦν θράσους, ἀλλ᾽ οὗ φρενός ' 
Τότ οὖν ᾽Αλεξάνδρειαν ἐχλιπὼν ἐγὼ 
(Κάνθένδε γάρ τι τῶν λόγων ἑδρεφάμην), 
150 "Ἆρας ἔτεμνον Πόντον εὖθὺς Ἑλλάδος, 

Κύπρου τὰ πλευρά’ χαὶ στάσις τῶν πνευμάτων 

Ἔδραζε τὴν ναῦν, καὶ τὰ πἀντ ἠννυξ μία, 

« 

Τοραπιηο πιῖτα, Ρος Ύυὐ ἀποίος πη]ιὶ Ώυις οχςιἰιῖί, 
Οριῖπιωπι ΙπΙ μπι δυΠΊ6ΠΒ αἲάογεπι Π]δυπι 
105 (9ἱο οαἱπι πονὶ ἐγ1Ώογο αἱ ςαἱυἱοπι); 
Λη Ἰίωθης 1η πιοάΙυΙη θδηαΓΓὰΠάο 
Π[ιμά οπίπι ἱηρταίμπι, Ὦος αυἱθπι 

ο. 
4114 οχίτα [δίήπι: 

οἱ]ογο δδέϊήφ. ὃδἱ15 οηἱσι ου]ἳ υἱ πη] αἱ ποία οἱηί, 
Νο οἰΠ1 ΡρυρβηΦΓ6 οἳΠῃ ΟΓ4ἱ10Π6 ῥρρῶθηίίᾳ γἰἀραπία!, 
8104 Α) ϱο, αἱ ἔωπι ογαί, 4γήοςς ἀῑδίιαηιία Ιοηρίὶρσίιις. 
Ουοή 6ΓΚο Πιεςθδδθ εδί, ποἰπι τά (Αοἶα]η Ρ]υγιηιὶς. 
66 4,δᾳιο Ἰαμσίης, ]ιή(16 Πιθ ΠΜίθΓάΓυΠΙ 4ΙποΓ 

Ὑο]ιθηιεΠς ἐεπέεδαί. Οι Γοῦαπι θηἱμι γουῖς 
πμετῖς αἀ]υιγίορς ἆ4γθ θ35, αιι [αἱδ δυηπί, 
Μ15 Νο 8686 εβόγτουἰ, αἱ ηἰΠί{ αἰιυά ἀἰά]οθταηί 
Ριφίογ νδηί!πι εί ἱπαπο οἱοφ τη, 
ἵη φιτορι(1ους οἱ ριέυτ]Όις δἰίτιπι, 
Νεο 6Ρο ἱπηρίίσατεγ ποεχῖθις θορΏἰδπιαίδιη. 
Πιιά αυὐἴεπι πυπ( ΙΡ) ΠΟ ΗΙ ἵῃ 1ηθηίοπι νοη]ί 
120 Ριγκφ/[εττο ᾳἱάφμαα ἱπδείτῖδ πιοὶν. 
5εἀ φιοάἀ 5επρος εχροσ]ίυρ ᾗυνεπιπι [ο1νου, 
Όι πιοῖραφ ἱποτά]ηαϊῖς (ποἴ]ο γεπιἰ]δέιν, 
Ὕε]υξ αηΐπιοδυς {νὰ οὐ Γδυπ) δα1ίθις ρι]]ις, 
Ιά εν ηἱ ονοηἰι. ΝΔΠΙ οπΩΙΠΟ οχίγα 
120 Τεπιρις, ρ8οδίο ποπάυπη πιατῖ, 
οτι Ταιτί υδυιάαπη ρογίου]ο µοπό πα «ατόγο οδἆααι 
Βιουπί Ροτί! Ἡαγυιῃ Γογπῃ, 4ο ΠΑνἰραγο ἑομιοταΓ]ἰ 99566, που ρευζεηίἶς, 
Τωῃο ορο, Αἰοχαμάρία γε]]εία 
αν οηίπι αἰ]ᾳμ]ά ἀοοέσῖης ἀθοθΓρβογαπι). 
ο0 Ῥο]νευς μανὶραῦαπα νθγδις (γφοίαιη, 

Ογρτῖ Ιίμ9 Ιεφευᾶπι, ἐπΏιᾳ6 νεπίοτυι» ἑμιροίυς 
Νανευι Φδίυππιο ἱπρυί]έ, ἂὁ οιηπία μα ηοχ οςλΠῖ, 

106 Προῦτρεγε». Οοἱδ]. προὐπεμφεν, ργαηιἰεἳε. 
109 Δοκῇ. ἴια Οοἱεὶ. Εάῑι. ή ο μνν, 
110 Τῆς. ια (οἱθὶ. Εἰε. πιαῖα τοῖς. 
{15 0ὐδὲ ἔν. Ἶια 0οἳκ]. Μαΐο οἆ]ι. οὐδὲν ἔν. 
190 "Αστων. Ιἰὰ Ὑαϊ. οἱ Οοἱς]. Εάῑῑ, πιαὶο ἅπτων. 

196 Ταύρου εἰν' οὐράν. Πἱρεσηιιπι Ταυςί ογέάπι 
Ιπιεἡἰρίι αἱ οδῖ οἶτοα πιεάίυπῃ Νογθβγθιὴ, αρ 
(επιρογο ρεγϊου]οβίθαίπιω ἰοιηροθίαίος οεἱεὶ οοἱεπί. 
(οπιυεΓ. Ιομῖέ τὴν οὐράν. 

438 Τότ'. Πα Ὑαϊ. οἳ Οοἱςί, Ε4ῑί. πιαἰο ποτ’. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Ἑεραιηπο πιἰγα, αιιοὶς ΏθιιΦ, «ΘΓΠΘΠΦ ΓΠΙΘΔΠΙ 
Ομρίάἰίαϊεπι, θε υάῑάἰὲ οδἱσας εί 
(Ναιηφιιθ αἆ ραἱυίοπι οἷο ρίᾶς Ιηομίος (ταῖς), 
Λη ἵ]]α ροίίυς οἱοηιιας } ᾳΓπἰ ρατυ]ι 
Εσί πιεηιῖβ {1 : ιό ου [Αδίπὴὶ δαρίί. 
Ταςθγο ργασίαί; β[]οἷί αιιοι] ο δοἱαπης 
Ῥιαρςθῃς τορικηοί γ]έα Πο εἰσιίρ ηνοίς, 
ἔόγνογθ αὐ 1ο ἀἱαίία υἱ ηἰπιίς ρτοςυ]. 
ΑΙ, φυοὰ ΠπθοθΒΒο οδί, νετδίὺυν ]4Πι ΡΟΓΦΕΠΜΑΓ. 

Γππιρο ποπάἀυηι ἐθχθΓᾶί ϱοῃι8 : ἰ8ίΠθη 
Μο ΙμογᾶΓυ[ «ερθΓαί [6ΓΥ6ΗΒ 81105, 
γουἱβ εειἀθηίοπι Ρος Ποῖ]ιὰς ΦΙΙΟΟΙΓΓΘΓΘ : 
Νο 96 δρόγὺο ]αοιατοπὲ, αιιὶ η 11 
Νου 1μάηθπη ρταίος οἰοφιιθηίίχηι, 
ἵη ϱιἱίηρθ αἱέαιο, οἱ ἀι]οϊῦας νου οσηῖς, 

Νενο ἱπιρ]ίοαγος ποσίθις ορΗρπιαίάπι, 
Ριφίειτθ ᾳἱρρο Ποςίᾳς αἰἰᾳαμἱά δδοσία, 
Ιπ ροοίιι αὐδίί νεοηοσ]έ υἱ υπ δη ΠΙΘΙΠ). 
Οιιοά αμίει ορ]θὺὶς [ογνίάὶς [ουο Αοοἰά(έ 
(ὕγαςερς 60ΓΙ1Π1 Ρ6ΠΠΡΟΓ θ5ὲ ΗΣΙΠ(6 ἱπρείυς, 
Νοη αἰ[ίοτ αίαᾳυυ ρυ]{ας αἆ ου Γδς β11έ 
Ψογοσ), ἱάθπι μηὶ οομερὶε. Ναι Ἰηοοππηοι ο 
Ῥνουδή!, οΠεγαίο ᾖαπι Ιηδγὶ, οι δο1]ἱοοί 
Τα μγίΠὰ οαυάα (εἷο ϱοἶθιί ἀοοιὶ ἰοᾳ.1). 
ΑΠετί ρορἰο]ά, θμοιἶθις πες, η υἱ δδρίε, 
ου ογθἰῖ, υτῦῬ έυμο Αἰοχαπάτὶ Ρροἀθια 
Μονθης (οἱ ἰίο φωἱἀρίθιη Παπ ϱΔΓΡΘΕΓΑΠΙ 
υυοῖγίηςρ), Αἰ]ιθηΗ6 μ4νθ ἱεπάρῦαπι, ἰαίυ8 
Αο ᾖαπι ἱερεραιη Ογρτί1, ου. μαγοηίς 
Βυβοίω τδρυπίο τί αααὐέ, ποχήιιο οΙἡπί 



ος 5. ΟΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΔΗΝΙΝΟΝ ΗΒΡΕ Π. ΠΙΦΤΟΒΙΟΛ. 10.9 

Λὐτοῖς στρατάρχαις, τῆς κτίσεως δουλουµένης, 
Σάλπιγξι τειχῶν χαὶ δρόµῳ πορθουµένων. 

ΗΠροσθείς τε τὰμὰ τοῖς πάλαι βοωμένοις " 

Σὸς, εἴπον, εἰμὶ καὶ τοπρὶν χαὶ νῦν ἔτι - 

195 Σὺ δίς µε λήψη, χτῆμα τῶν σοι τιµίων, 
Γης χαὶ θαλάσσης δῶρον, ἑξηγνισμένον 
Εὐχῇ τε μητρὸς χαὶ φόδοις ἐξαισίοις, 

Σοὶ ζήσομ', εἰ φύγοιμι δισσὸν χἰίνδυνον. 
Σὺ δημιώσῃ λάτριν, εἰ προἰοιό µε. 
200 Καὶ νῦν μαθητὴς ἐν σάλῳ. Τίνασσέ µοι 

Ίὸν ὕπνον, ἣ πέζευε, χαὶ στήτω φόθος. 
Τοῦτ᾽ εἶπον ' ἡ δ' ἔληξε πνευμάτων στάσις, 

Πίπτει δὲ πόντος, ἡ δὲ ναῦς εὐθύπλοος. 

Καὶ τοῦτο δ' ἐστὶῖν ἑμπόρευμα τῆς ἐμῆς 
305 Εὐχῆς. Τὸ γὰρ πλήρωμα τῆς νεὼς ἅπαν 

Ἀπῆλθον εὐσεθοῦντες εἰς Χριστὸν µέγαν, 

Α Διπλῆν λαζόντες ἐκ θεοῦ σωτηρίαν. 

Ῥόδον δ' ὑπερθαλόντες, μιχρὺν ὕστερον 
Εἰς Αἰγινήτην ὅρμον (Αἰγιναία γὰρ 

2ἱ0 Ἡ ναῦς) πλέοντες οὔρια χατήραμεν. 
Ἔπειτ ᾿Αθῆναι, χαὶ λόγοι. Τάχεῖσε δὲ 

"Αλλοι λεγόντων, ὡς μὲν ἐν φόδῳ θεοῦ 
Ἀνεστράφημεν, πρῶτα τὰ πρῶτ᾽ εἰδότων " 

Ὡς ὃ ἐν νέων ἀχμῇ τε χαὶ φορᾷ θράσους 
215 "Αλλων σὺν ἅλλαις φρατρίαις οἱστρουμένων, 
Οὕτω διεξήειµεν Ίσυχον βίον 

(ΠηΥή τις, οἶμαι, πόντιος χαθ᾽ ὑδάτων 
Γλυχεῖα πιχρῶν, ὥσπερ οὖν πιστεύεται), 
006) ἑλχόμενοι πρὸς τῶν φερόντων εἰς βλάδην, 
250 Ἕλχοντες αὗτοί τ' εἰς τὰ χρείσσω τοὺς φίλους. 

Καὶ Υάρ µε χαὶ τοῦτ εὖ πεποιῄχει θεός " 
Συνηψεν ἀνδρὶ τῷ σοφωτάτῳ φέρων, 

θα) ἱροῖς ἀμείθυς., ογΓδίΙΓΑΠΙ {η δθν]εμίδπι γεάσσίαπε, 
Μυγοβ ευδίςβ θἱ ο γδι γλβίΔί08. 
Μθλ οίἶαπι αἀάοῦαπα Ἠἱς ιν οἱίωι οο]οῦγαία «υΠε. 
ο Τμ 61.3, 3ἱεὐαπι, 6ἱ ΔΠίθὰ θἱ Ώύ]ιο ᾳµοφε: 
195 Τη Ρἱ8 1πο ἁεοἰρίθβ, Ροββεβείοποσι Οἱ ῥυεἱἱοθἰδδίπλαπα, 
Ἔριγα ππατίβᾳιιθ ὀἆοβΠη, οἱ πιαιγὶς 
Ῥνεςθ, θἱ ᾳταγἱθἰπιῖς ἑδγγοτίοις ἀθάίοσίωπῃ. 
Τι! γῖναηι, οἱ ἀπιρίοχ εΠισογυ ροτίουίωπῃ. 
Τι οι{ίογθΠι ἁπ]έί68, ϱἱ πιο Ρρτο]ἱοίθς. 
200 Εμαι πιπο ἀἱδείρυ]υς ἑυτβίηθ αρἰἰαίιγ. Εχουίιο 6{ρο 
ΨΟΠΙΠΗΠΙ, 8υί ϱΓάςΓΕ, οἳ δἷοί Πηοίµ5. ) 
Πο ἀῑχί, οἱ οθβδατἰέ νοπίογυσι {υτου, 

Εοπο]άἰῖ ροπίµ8, 40 ηαγίς γδυία πατἰραἰ. 
μ9 Π]υά οθίη εχει δποἱυπιεπίυπη πιο 
Βνευίθ. Οᾳέις οπιηῖθ, αιιοπι πανίς γοἰεῦαί, 

Ρἱ9 {η Ἱπαρπυπ: ΟΕΓἱρέυτη αΠδοίυιρ αυ]! 
Ἠνρ]]οθαι 4 Ώθο αοοἱρίθης βαυίει. 
Βποάυπι αυἱοπ ργίογρτγοβδί, ραυ]ο ροβί 
Λά αΑρίπαυπι Ρροτίυπι (Ἐρίηφα οηἶπι 
Φ!0 Νανὶ) κφεευπάἰς πανὶραηίος νοπίῖς αρρη]ίπια. 
Βεμίηο Αιπεηῶ οἱ Πίτα. θά αυἱδίη [ιο οροσίπιας, 
οφιιαηίιις αἰῖς ᾳποπιοᾶο ἵπ ἴπιοτο Εεἱ 
ορ Ὕ]χογίιωυς, ΡΕἱιὶ {πίος ο05 αἱ Ρήπια οοδποσεσυαπί : 
ποιηοςο {η |ανεπιωῖν Ποτο οἱ αιιάαοίω δια, 

Φ15 Όυπι αἱ αίφ οσα ιδ Πιποί ἱμβδαηίγοιί, 
Έγαυφυἱ 18ο 1ο γἱίαιη ἐν αι ιχδεἰταιιδ 
μ [οΏ8 ηιῤάἆλπι, Ρρυίο, μα ίλων ἰπὲοῦ 40038 

ΠηΑΓΑΦ ἀω]οίς, υἱ νυ]ρο ογεά((.ς) : 
Νεφυθ 38 αἱ] ἐγαοξὶ, φυἱ ρεγηἱοῖειη [ἐταπί, 
924 Φοὰ ἱροί ροιἱμ9 ἰΓοΆθμιεθ Διπίοος ἀ ορπια η ωὔε/69. 

Ἀληιυθ εἰ Ώου μεηείοίσιη 4 Ό6υ αοσεβί : 
ΒΕιχ]έ πο οἱ ου] ησίέ ου γἱγο δαριεηιΙδαίπιο, 

ΦΙ5 Πρῶτα τὰ αρῶτ'. ΕΑΙι. αἆ ΠΊΔΥᾳ. πρῶτα ὃν- Χοιστιανῶν, ργὶπεῖ, Ἰά οδί ῥτσε(απ(ἡαδμὶ εογνπὶ (πα 
τες ἤγουν πρόσχηµα τῶν εἰδότων τὰ πρῶτα, τοι τὰ ὮµΡῥγίπια ποτεταλί, ἀοείγίναιν δυ1ἱορί Οἡρἱείανογμη. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟ. 

ὑιυθθαιιὸ Ρα], οοηάΊίας 168 δετν](υς ρα βα|υέοη) οσ]ι19 πα! ϱχ ὑεοῬ. 
Τομοί, (μὐΐδαμθ ισπ» δἱ ουγευ τυυῃηί : 
Δήοις οἱ ἠδερθ Πιῖρα, 4ὐ8 {η πιο Γεεθγας : 
ς Μἱ8, Ππᾳυἱεῦαίη, βὔ11 ἐυυδ, μμο οί ρείας 
Εἱ6 δΙΠΙΔΓ 409 ἴ9, Πο Ἰθνίς ρο58θςσίο͵, 
Α,πιυοτο ἀϊσθίμπι Πυπυς οἱ (γι: Οἱ, 
γοιο Ρατθρεῖθ, θἳ ππδδ ργανἰβδἰπηθ. 
Βιιρίεχ ροσἱοἰωπῃ, {9 οοἰδοι, δἱ {Ηβ9το. 
δἱΗ πηο ροςἱγο α)νθσῖς, ου/ιογ εί 
ΡεεὈῖ. Επι πο ἔωγρο ὀἱβοίρυίυσ) (υπη 
ἀβοίαί. ΡΟΡΟΓΕΠΙ ρε[ῖθ, νοί ϱγαάἱεηΦ πιείΗπη 
ἔοπιροςοῬ. » Ἠἱχ Ίο ἀἰχεγαπ, ουΙ Ργυ]]ιο9 
ὑλάυπιί ρτουθ]ί, (ογέας 1 ταση Ταἱἱ8. 
Αοοθσεὶι οὐἱΐέος Όυο Πιθῦ Ίογυπι ργος]. 
Ναπι φυο8 τεθΏαί ο Γας, ΟΗΡικιὶ αἱ Πάσπι 
6ης τοπιοία οοΠ/εγυηί 896806 ωυγά, 

ΤαΠβαγ]βδία πιοχ Πλοίο, ΠΟΠ Ροςί αυ 
Αά Αρίηδουπι Πας (πἱπο δμἱπι τας 
Εγαι) εουμάὶδ Παίίριβ Ροινοµίπυς. 
Εολῖπο ΑίΙι6µΟΕ, ας [ίθυς. Πίο ᾳυ ροβείηιαδ 
Εχροπαι αἰίον, υἱ Εοὶ 1η δαΗεἰο Πιαίι 
Ὕίχδιμηις, ἰπίορ Ρεἰπεῖίρο ρεὶπηὶ γίτος : 
Φυνθηθθηιίο μέ ἱωίες (εγγἰάον αμάαο]α, 
Ιηδαρ]θηίθν ΟΙ βυἱς ϱγερ»ἡ0υς, 
Ὀυσογίπιις {ο που ἀἱθθ ρἱαςἱά]βδίιηο 
ει Παπιοῃ Πλυά, υἱ [εευπί, ααοά Ιαὐἱΐος 
Ιδυη ρο; 36105, ηπθς (γα βαἱςυρίποι); 

Νοι οὔθεφιιθμίθθ αἆ ΠΛΗ (ανθεί μεις, 
γετυπι ἰγαομίθρ οὐ ὑοηΗπὶ οασυίη ϱΓύµεη!. 

ΜΙ! µαϊηᾳυθ ἠεδετιέ Ίῃδρεγ άορυιη αου Θοιις: 
Μο δἱμρυ]αν] ή μχεγαί ναρίοιιέος 
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Α ὮᾖΤί λοιπόν; ἡ πατρὶς τε χαὶ Ρίου «ύποι. 
Καὶ γὰρ πολὺς τέτριπτο τοῖς λόγοις γρύνος” 
"δη τριαχοστόν µοι σχ:δὸν τοὺτ' ἓν ἔτος. 
ΦΗ) Ἐνταῦθ' ἐπέγνων οἷον εἰς ἡμᾶς πόθου, 
Όζαν τε δόξαν εἶχον οἱ συμπαίΐστορες. 
Παρῆν ὁ χαιρὸς. χαὶ παρΏν πολὺς πόνος. 
Ἔδει περιπλοχῶν τε καὶ στυγνῶν λόνων 

Τῶν ἑἐξοδίων, µνέμης τ) ἐμπυρευμάτων. 
245 Τῷ μὲν ῥίᾳ τε χαὶ µόγις, εἶξαν δ ὅμως, 

Ῥἰπόντι πολλὰς αἰτίας τῆς ἐξ/δον. 

Ἐμοὶ δὲ καὶ νῦν προτρέχει τὸ δάχρυον 
Τῆς τηνιχαῦτα συγχὂσεως μεμυημένῳ. 

Πάντες περιστάντες µε σὺν πολλῷ τἆχεε, 

200 Ξένοι, συνήθεις, Ἶλιχες, δ:,δάσχαλοι, 

1040 

ἩΜόνῳ βίον τε χαὶ λόγον πάντων ἄνω. 
τίς οὗτος: Ἡ γνώσεσθε ῥᾳδίως λίαν " 

ω9ῦ Βασίλειος ἣν, τὸ μἐγ) ὄφελος τοῦ νῦν βίου. 

Τοῦτον λόγου τε χαὶ στέγης, χαὶ σχεµµάτων 

Κοινωνὸν εἴχον, εἴ τι δεῖ χαὶ χομπάσαι, 
Ἑννωρὶὺς ἥμεν οὐκ ἄτημος Ἑλλάδι. 
Τὰ πάντα μὸν δὴ χοινὰ, χαὶ ονχὴ µία, 
250 Δυοῖν δἐέουσα σωμάτων διάστασιν. 

Ὁ δ' εἰς ἓν ἡμᾶς διαφερόντως Έγαγε, 
Τοῦτ) ἦν, θεός τε καὶ πόθος τῶν κρεισσόνω». 
ἙἘξ οὗ τὰρ εἰς τοσοῦτο θάρσους Έλθομεν, 
"Ωστ' ἐχλαλῆσαι χαὶ τὰ χαρδίας βάθη, 
900 Πλέον συνεσρἰγχθηµεν ἀλλλλοις πόθῳ. 
Τὸ γὰρ ὁὀμόγνωμον πιστὸν εἰς συμφνῖαν. 

Οι ἅπυς οἱ νἰία ο εἴοπυιο «υρεγομιῖ]ηείαί οἱηπος. 
ὁιῖς ἰἱε} οἑτίο Ρετ[αοἱἰς οοπηρδου!(8. 
Φ2ύ Βαθίις οτί, δνἰ ποδίγὶ πιαρππι αὐ]ππιεμίυιὴ. 
Ηιπο οἱ ἱιδιαγαίη, οἱ (δεἰ, οἱ οουιςἰἑογιίπῃ 
Φοο]μμη Ἠαῦοῦατη, 4ο δἱ αι]ά ρ]οτίαεί ἀοσοί, 
Ρας ᾳυοδάδηι 6Γ4Γ)18, ΠΟ οὑδοιτμ τη γοςία. ς 
Οοιπιπυμία οΓδΗἱ ΟπΙΠΙὰ : ΠΊΘΗῃ6 ΙΠὰ 
950 Ῥμογυπι οοἱήραης ϱοΓροξυπι ἀἱδογεραβί]α]η. 
(ος αμίθιή ηυ5 ἵῃ πμΠι ργΦοίρυςο οοη]υηχί!, 
Γιά ογαί : Ῥευς, δὲ ΤετΗΠΙ ργςιλΜίοΓαπῃ 9ΗΛΟΓ. 
Ες 4υο οιιίπι αᾱ ἰαπίαπι (άμοίαπη ρεεγθηίιωυς, 
Όι οἰίαπι οἱοαιείθπις εογάϊς αὐά[ϊα, 
200 Ατοιίοτο ἱμίθῦ Μ05 4ΠΙοΓθ οοιδέγὶοὶ 6ὔπης5. 
Εδι ο1πι δει ἰογυηὶ οοηδθιιδίο αἆ οο σι μαΜ]οῦ ο. 

Οωίά ϱαρεγεγαι Ραμϊα οἱ νἰίο ηδη μίνι). 
18η θΗ]ι ησ]έωπα (οπυρυσίς τη Πιοςίς οορἱγἰέα ογαί : 
ἆ.!η {6εο ἐΓἱβθβίι ΟΠ ΑΗ ΝΩΙ αἰἰἴρεταπι. 
240 Πιο ἁρηονὶ, φυδηίώπι ἶπ 05 ΑΙΊΟΓΕΠΙ, 
Θιθηίαίη( 9 9 πουἰς ορἰμπίομεπ Ἠαυεγεηὶ οοιιάἀἰφοιρι]]. 
Άάεταί (6η1ρΗ56, 4ἀεγαί μιὰσπ5 Ι400Γ. 
ὁρις οιαἰ οοπρΙεσἰυιιδ πο ἐγἱδήυυ5 γογὺις, 
Λά ναἰἱοἰοοπάμ!ῃ Ιἀοπεῖς, 4ο γευογαιἰουίς ἱποίαπιθμ]ς. 
245 Λο ΕΗαδίίο φυἱάεηι νὶχ ας 6 νὶχ αμἰάδιι, οἱ ἑλιομ οδά μέ, 
οὔ1Π πηυ]ί46 ὀἱδοθδοις οδΙΙ945 Ργο[θγΓοί, 
ΑΕΙ Υογο οἰἶδιὴ Ηιὸ Πιταὲ Ίάογγε]α», 
Οωπι γοεοτάυς (μγαἰομίς, αιιδ ἔυμο αν οἰάἰι. 
Οι01ε8 οἰπρυπί πιο εκ ἱιωριογίδο, 
2ου ΙΕποίὶ, (απάτες, ἄφιιαίθς, πιδεὶεἡ, 

3307 Η.ον τε καὶ .Ἰόγον. αἱ, βίῳ τε χαὶ λόγῳ. 
220 Βασί.ειος ἦν, τό. Εάῑί. υιαίθ Βασιλέως. Βο- 

πιο ο μὲ θοηδεταη! ἀεἰθηάᾷ 9966 ἔφο γοεὺα ἣν τό, 
αυἱυιιθ ἀεὶθίῖθ, πυΠ δὶαί, 5οὰ ἀθίίοιί µηδίγυη, αυθά 
ΟΗΙΠΊΗΟ γα]οὶ τς Ιηθεῖ]ἰο γδἰεηἰἰθ. Ναπι ρείπιθ ρο8 
ἀύαφ θγ]αῦας ᾖαυοί Ώγθονορ Ιουρβᾶ Ργῶιηίδδαβ, 86- 
ευηόμ9 ἱοηραι ὑγονὶ υβ]θυέία, (ογιέυς ἰΓ6θῦ ὑτ6- 
νο, ΦυαΓΙΗΦ Ι1ήῦμίη, ουἱμίας δροµάσ 1η, θἳ 8ος- 
ευ8, υἱ οφ σ]ίας, ἱαῦυι θἰίοεπι, Ὁἱ αἀριιίοιὸ- 
ἵωγ α1θιΠ ΜαυγίπογΙπῃ ορἰηίο, δρροποµάμ!η ο6δεί 
δυσυηαι Βασιλέως γἱἱαῦλιι ο85ὸ ἴομβαιῃ, οἱ ρτῖ- 

ΠΠΑΠΙ ὄφελος ματίίον ργοάυσεθδη αμ) 6656, ΟΗ11 ία: 
{06 ὑγονϊν θὲὲ. (ολ ευ). 

Φ0ὺ Συνεσφίγχ . (οἱθ]. αυννεσφἰγγηµεν. 
20] ᾿Ι πατρίς. Τεπρκε Ίαπι εγαί, Μί πος ἰν ῥρα- 

ἰγίαιν ΓεΕΤΙΕΥΕΙΜΗΙΥ, 40 εετίµπι μοδίε υἱίς σεις εν» 
Σἱ/.έΤΕΙΙΝ:. Βιε.. 

Φ)1 Οἶαν τε δόξα». Ὑαϊ. οἵας τε δόξας. 
941 Μνήμης τ). Πα (Οοἱκὶ. Εάῑι. οἳ μνῆστις --- 

οἱςο Βοηος]οι]ηὶ, ο Ποη 9418 σπα, οὐ) Πιδίγίι 
Ργυγευ» ἀεβοίαί, δθχἰο ρεύθ Ιαηῦαιὰ μοι αρομίθ. 
(ανα). 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

ο γίτο, αμίοϊραί απἶαιιο νἱία οἱ ον] 
Ο:ηῃ6ς. Ομἱς ἰδιο Ἰ Νοίιπ οΓἱί νουίς ὑτυν]. 
Εας)τἵιιὸ, ον] Πιαχ η ποδιεῖ υοπυη). 
Πίο Πίδγαγιπ δοεἷὰς οἱ ἰδοὶ πι 
Εγαἰ. Ὀιιιο ραἱμῃι ρ]οείεςρ, θἰᾳμ]οπι ο σοι, 
Ρατ φιιοἆμηι θΓΑπιὰς δρἱοηήἰάμηι 6γωςος αρι. 
ΝΙ{ ρτορείυιη υἱτίααθ, εωποία δεἆ σολ υμ]α : 
Νους Ημλὺαί "πα Πποης ουτρυς ἀωρίος. 
ΝΙΙ πο αἱ (σφπο ]ηηχίί, υἱ ου] ὑοὶ, 
ΡιδιαηΙΙΟΓΙΠΙ (ογνὶόα οἱ εαρίἀῑίας. 
εἶτιο παΏηφιιο Ροδίᾳαῦ! νοηίας βάασία., 
Ὀί ἵπια οοτἰς α)ἰογὶ αἴιὲγ ριοετοί, 
Είμο Πεπιὶογ) νἰπου]ο μοσὶ δμιηυς, 
Να ῥᾶς νο]υμίὰς αγοίας Ἱποµίο5 Πραι. 

8 Ουμωίά Ίή εαρογογαίΤ Ραΐγία, οἱ νἱιῶ ϱ6μιίθ. 
Νοιι ἑοἵηρυς Ίηρουμς Πωχογαί ]άἱη τη Πε]; 
Ἑτὶρὶηία θἱ 4ΠΠΟ8 Ρ6ΠΘ ἴμῃο εχδβεΓαι). 
Ηἱα, οδοί ἵῃπ Ἠοφ (αἱπαπι 4ΠΙ0Γ οοἀα[ίαπι, 
Ορϊπίοφιο, εοπιροτἰ οδτἰὰ Πά6. 
ΑἈήοται ἀἱο ]8Ηι, πΙιαβηυ8 εἰ Ιαῦος αἰπυ] : 
Απιριοσίυυσηιιο, ἐΓἱδράδαυο η οχι 
γοτυί ορυφ οἑαί, «ιθῖς ἄπιογ Πα )1ηὰ5 αρ. 
Φυοίο αωἱάθΠι «6886Γ6, ποἰθιιίες [οοί, 
Μυ]ία αΠδγεπί], οοσθεθηί φὐ εχεράἑιο. 
Αι πι θἱἱαΠΙΠΙΙΗΙ Ι40ΓΥΠΙ εχ οσους βοοηέ, 
Τιτραιἱοπίς Πλ ἆσιῃ 601 1Π6πιος, 
ΝΑΠΙΠΙΙ6 εμίνθγδα 11ο «0Π056 Φάση 
186115, ταλρὶδισῖ, «ορ, Ιβποἳ μή, 



40Η] 

Ὄρχεοις, ὀδυρμοῖς, χαί τι μιγνύντες βίας 

(Τὸ γὰρ φιλεῖν ἔπειθε τολµᾷν καὶ τόδε), 
Απρὶξ κατεῖχον ́  μηδ', ἂν εἰ γένοιτὸ τι, 

Πέμψειν λέγοντες ἔνθεν ' οὐδὲ γὰρ πρέπον 
Φῦῦ Ἡμῶν ᾿Αθήνας ἐχπεσεῖν τὰς τιµίας, 

Ὡς δὲ λόγων δώσοντες ἐχ ψήφου χράτος ' 
Ἔως ἔχαμφαν (καὶ γὰρ ἣν δρυὺς µόνης 
Ό2ᾖνοις τοσούτοις ἀντεθῆναι χαὶ λόγοις), 
ϱὐ μὴν τελείως χαὶ γὰρ ἀνθεῖλχεν πατρὶς, 
500 Πίστει χρατοῦσα τῶν ὑφ) ἥλιον σχ2ὸν, 
Ἑν ᾗ φιλοσοφεῖν τῶν καλῶν ἐφαίνετο, 
1 ονεῖς τε γήβα χαὶ χρόνῳ χεχµηχότες. 

Ἔτ) οὖν Αθήναις μιχρὸν ἐμμείνας χρόνον 
᾿Εχλεψα μιχροῦ λάθρα τὴν ἐχδημίαν ᾿ 

5, ΟΠΕαΩΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΛΗΜΙΝΕΟΝ ΠΗΙΡΕΠ ΠΠ. ΠΙΡΤΟΠΟΑ. 

Α 905 "Ἠλθαν, λόγους ἔδειξα, τήν τινων νόσον 

ι0ἱ8 

Ἔπλησ) ἀπαιτούντων µε τοῦθ), ὥς τι χρέος. 
Οὐ γὰρ χρότων ἔμοιχε χαὶ ψόφων λόγος, 

0ὐδὲ βλαχευμάτων τε καὶ λυγισµάτων, 

Οἷς οἱ σοφοὶ χαίρονσιν ἐν πλήθει νέων. 
210 Πρῶτον δὲ τοῦτο φιλοσοφῆσαι προυθέµην, 
Ῥϊψαι θεῷ χαὶ τἆλλα, καὶ πόνους λόγων, ! 
Ὡς οἱ παρέντες µηλοθότους τὰς οὐσίας, 

Ἡ χρναὺν ἀθροίσαντες εἰς ἄλμης βυθούς. 

Αλλ' ὥσπερ εἶπον, τοῖς φίλοις ὠρχησάμην. 
215 Ταῦτ᾽ ἣν ἀγώνων ὥσπερ ἐγγυμνάσματα, 

καὶ προτέλεια µειξόνων μυστηρίων. 
Ἔδει δὲ λοιπὸν ἀνδρικῶν βουλευµάτων. 

Ἔνδον καθίζω τῶν φίλων κριτήριον, 

6898 699 Λά]υταυι, Ιαπιεηίαηίατ, γἱθ οίαπῃ η] αἀπιῖσεθηῖ 
(ΆΑπιου θιΙ ϱυαάοδαί, υἱ ἰά θεια αιάρθσγοί ), 
γ]οϊοπίοτ ἀθί]ηθηί » ποο αω]άᾳαμἱά αοοἰἀοεῖῃ, 
Ἰπάο ἀἰπιῖβδιαγον ἀϊουηί : Πηθαθ εηἰσι ἀερθγο 
Φυῦ ὋΌι πιοὶ ἁαπιπιπι [αο]απί τοπεταδί]οο ΑεΠΑ, 
Οἱ Περαγιιπῃ βεηοἱραέυπι ευ Πγαρίο 5υ9 ἀθίαιαγὶ δυπέ 
Ταπάθπι Ἰηῆεοίυπί πηο (9οἷα επίπι ᾳσετοιφ 
Τα]ἱῦυς ἰαπιεπίής γορεϊεἱραοί εἰ γετο!ς); 
ΝΟΠ {4ΠιΘη Ρρίθιος; ΓοιγαθΏαί θηἱπῃ ραίγία, 
300 Ειάρ οσηί μπι, αυ 00 5οἵθ δυμ!, Ρ6ἱ169 ΡΓίΠςΟΒΡΦ, 
Ἱη ᾳυά ρΗἱΙοδορυατὶ ργδδοΙΆγπι νἱἀθοαίας, 
Έυηο οἴἷαπι ρα) θηίθ8 βοποσίυῖο δἳ αηπὶς ἱηργλνοδοθπίθἙ. 
ωπι ἱρίίμτ Αιπιεπὶς Ὀτοτὶ αἀἶναο (ΘΠΙΡΟΓΘ ΙΠΔΗΒΙΦδΕΗΙ, 

Ρεοίοεοποπι βαΠαγδίες ΘὐΠΙ ροηθ οἶδπῃ : 
300 γεη! : οἱοαι]ί βροοίπποη ἁἀθάί, ποπημΊοσυίη ΠΙΟΓΌΟ 
Οὐεδοιίας ϱωπι, αἱ Ἰά 4 ταθ, νευεί Φεὑίέη αιοἀἁαιὴ, Γοροίσυση!. 
Νοη οηίπι ρἱαδυ8 οἱ δἰτερἰίαθ οαγαύαΠη, 
Νθο πιοῖ]ες δἱ οοπιογίἰας9 ἀθς]απιβέίοποΒ 
Ου ϱλυάεπί εορΏὶδία ἵη Ίάνεηυπ «11.9. 
910 Ἠυύ εί ρἱιἠοςορίιαγὶ αν ἱπὶίο διαίμµεγωπι, 
υί Ώ6ο ργο]Ίεθιθιη, δὲ αἰία οηπία, οἱ [αουπάϊα 1480568, 
γαι φυἱ αμτον ρθουά{υιμδ µὰβοσπάος Γγοἰ(ιδτυέ, 
γοἱ ΑΓ εοΠρθννεγυηί η μιαγὶρ ργο[υμάυπ. 
ορ, μὲ ἀῑχὶ, αμη]οῖς καἰἑαν]. 
2150 Εως οὐγίαηήπυη νοείυ ργφ[ιήία [πδγυὲ, 
Αι ργῶνία ἐμίαί]ο ππα]οσίυας πηγδιογἰ]. 
ὁρι9 εια! ἀθίμοερς νἰγ]ίθιας οοης!/ἱἱ9. 
ἱμίιβδ απηῖους ἵ οοηςἰἡίμῃι νοςο, 

308 Πόμψειν. Ὑαϊ. πέµπειν. 
3 Ἡιων Αθήνας ἑκπεσεῖγ, Μά 105 απεΜίεγοµί 

ΑἱΙιοµ(Ο, ποθδὶε {θε 1οχοΠίΜΕ. 
900 κράτος. 1ἱοταμηι ργἱποἰραίμπι (σπεφοτὶο ο[- 

εγνκ!, οι (ακίκήα οἱ «οἰοφμθηίίανι ἀαρθαί, εέά εἰ 
φίίαικ {ΜίεΥ εαν λβεης ἡρ Φεάδαί. 

905 Τήν τινων νόσο». Θὶο ἀΡῃΠΘΙΙ8ὲ ποπη μἱἱΟ γη 
ουρἰἀμαίσιη, 4 μις ρ]οσίου θιιάἰοαί Ἰιου οὐ ου Ρο- 
αἰ]αμαμί, υὲ τη ραξτίθ γΘύοΓδυ5 ρυυίομη αἰίφυου 
«οειγίις δµ05 ο {αομηά( θΡ6ΠΟΒ «εὐογθι. 

215 Μη.οδότους τὰς οὐσίας. ία οὐµ. (Οοἱθί. 
μα]ο δυδίυ]{, τάς, Ύὐα θιυ]αία νοςς Πμάτωπὶ ΡΓΟΓ- 
διι5 ἀοβοίί, αμαβηὐα0) η οοΠίΓατίυι φουβοείη! Βο- 

μοςἱοιπὶ, ουπ νου υπ ηλοθότους βεευπάαπι οἱ 
ἱεπείρη γαρ Ότονος αὐμαι. Ὑἱάο αιἱἀ ἱπίγο 
βαρ. 002 «ὠοίπιμς ἀό ἁΠαραφίο η αιθγίο Ρρυὰυ. 
(ᾠμιαυ). -- Αἰμάϊι αἆ (Γαἱοίθιὴ, φυἱ θΡες 5ιιὰδ ῥο- 
οοσ]ιιδ φαθεομάθ τος, ἠυομίθΓηυο μα) μό- 
ου]θίω ἱῃ 11Αγο ρεοἱοαί. Νἱά6 αυτα, 9). ε, θὺσ.. 
ὁ, Ο3ΡΗΙ. ΙΧ. Νου. 299 οι 840. 

214 Ωρχησάμη». Εάλ. ἂὶ ΠΙΔΗΡ. πέπαιχα ἓν 
σπουδῃ. [μα µαταπιφρεγ. | 

210 Ταῦτ'. Ὑαϊ. ταῦτ'. 
370 ΠΗροτέ.δια. Ίια οι. οἱ Ο9ἱ9ἱ. Εάῑ. προπύ- 

λαια, ΡΤορΗίαμ. 

«ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 
Ριουιυυς, φμειθ]δ, νὶ φούο απηὶςία οἱ 
(δυλάθυαι 1 απιος), πποσάἰοιβ Πηθ ἀθιίμοιιί, 
Αίφιθ δχεμη(ἱ μαἰλὶ Ρροιεσιαίιοπὶ Ἠθρλης, 
Νεφυο θα ἆεοετο «ἰοείίαηί ποῦδ ῃοιάεγο 
ὑουίᾶς ΑΙ]νεµας, ας θμηι! [βουνά 
ΜΙΕὶ ρεἰποἰραίυπι εαἰοιέί αροπάεηἰ σμἱ. 
ας ην]ία } Ἐ]εαογ (9οἱα ΠπαΏι (οί Ιαογγυιῖς 
εγ]ήδιο ᾳ6γοιι σοδἰ1ιἱβ8οί); πθυ ἔ8πιθα 

Οπιπίπο. Ναπι πιό ϱαίσίωπι οοίγα δο]ύὶ 
Τγαλείαί, οἵάπθς ΘιΛἱΠρηΒ ᾳοηϊος Πά9, 
Ρυιεβτυπὶ υδί ρυίαῦαπ πιο ρίῖς θιμάἰἷδ ἀατο, 
Αιπίρφια μίειφιε [γασίμς 6 Φ8ΠΊΟ µάΓθηΡ. 

Οοεἶσοα Αιἰοηὶν ἱπππουγδίυς ρουἱυἱασ, 
ειυάυοο [ΗΓΙ1Π1 Ροµθ πιο, 30 γοροίο ἀοιπυη), 

Γ Εαουμάίῶφιε 4ο 5ρεςἰΠ]θΗ, ἡῖς οὔδοφ!οΏ5, 
Ηου αἱ οχἰρεῦαη!, ἀερίέτηι φπαἀάαπι νομί. 
Ναπ πιυ]]ὰ οἳΓ Π]θ (εμθὺαί ρ]αυδαυ, 
Νου ραγτίοπάἰ ππο[]έ6υ οιρίάϊ(ίας, 
ΦΗΝΘΗΗΠ τω ολ{ογνἰθ 0 δοριιἱδίας ΑΠΟ. 
Λίφιε η ΜΙΩ οδί Ίου αιηὶ ρηίπιυι», Όυο, 
δι αυγής αἷία, οἷς διυά]ὰ [αομιιάι 
Ῥνο/ίεετε, υἱ αξτος ρεομύίυαθ φμἱάθιι 5108 
Γήφμθτο, αὐ αἱἱθ θµΠἱ ϱρος 1101 η 419. 
ΑΑὶ ου αμλ]οἰ», μέ μγῖιιο οὐ χὶ, ἠαυαη. 
υυλιδίουεθ δεί ρυσης ἰιῶς ο) αΠἲ, 
Αιφιο αἰίίουη ᾖπιθη ας μηγοιὼ]α. 
θομδίία ἀἱρια ροκοσγεί ο) ]9Π) νἰτο 
ΑιΑ5, 4Π1ἱουδ οὐμς5ἱο, Ὠλοί{5 μιος» 



Ῥμῶν λογισμὼν Υνησέων ααραινετὼν. 

350 Στρόµδος χατεῖχς τὲν ἁμὴν δεινὸς φοένα. 
Τὸ χρεῖσσον ἐχζητοῦντος ἐν τοῖς χρείσσοσι. 
Τὸ μὲν τὰ σαρχὸς εἰς ῥυθοὺς ῥίγαι, πάλαι 
Αεδιγμένον τ' ἦν, χαὶ τότ᾽ ἔρεσχε πλέον. 
Λὐτῶν δέ µοι σχοποῦντι τῶν θείων ὁδῶν 

Φδῦ Οὐ ῥᾷστον εὑρεῖν τὸν ἀμείνω καὶ λείαν. 
Ἕλλλων γὰρ εἶνεχ᾽ ἄλλο χαλὸν ἢ χαχὸὺν 

Ἐκφαίνεθ', ὥστερ πολλαχοῦ τῶν κρακτέων. 
Τοιοῦτο τοὺμὸν, ὥς τινι προσειχάσαι ' 

Μαχράν τιν' οἷον ἐννοῶν ἐχδημίαν ᾿ 

200 Πλοὺν μὲν πεφεύγειν, Χαλ πόνους θαλασσίαυς, 

Οδὸν δὲ ἀνίχνευον ἢ τις εὐπορωτέρα. 

Ἠλίαν εἶχον ἐν λόγῳ τὸν θεσθίτην, 
Καὶ τὸν µέγαν Κάρμηλον, ἡ ξένην τροφὴν, 

207 Ἐν Λόγου θεωρίᾳ. ΠΠ ἀοειτίπα [άείφμό εοη- 
ἐεικρίαιίομε, εγµάίία Φεγίρίκγατκι εοΝἰεπιῥίαίέονο. 
(κε. 

208 Πρᾶγμ'. (τομοτίωπι ϱἱ Βαείήέμσι {μι φοἱἱέάίμο 
δεγἱρίυσατυπι οίµάϊο ἑρουλυίδοο ορρδίαί : 6 

ΑρΙιαἱοβαιη φυεἷς [ους πιορ](οτίως. 
Απίπιμηι ρτθ 

δΕΟΤΙΟ Ι. ΡΕΜΑΤΑ ΟΕ δδ 090. 

Δ Του ἱιρυδρόμου τὸ κτῆμα τὸν ἑρημίαν. 
05 Ἰ]αΐδων Ἰωναδλῦ εὐν ἄσκενον Δίον 
θείων τε Ἠίδλων αὖθις ἐκρλτει πόθος. 

Καὶ Πνεύματος φῶς ἐν ἀόγου θεαωρίχι 
Πράγα οὐκ ἑμάμης ἔργαν, οὐδ' ἡδυχίας 

Ἔως ἐπ ἄμρω πολλάκις μετακλιθε]φ. 
οὐ) Τέλος δισιτὼ ταῖς πόθοις εοὐτον εμύπον, 

Καὶ τὴν πλάνην ἔάτησα τοῦ νο μετρίως. 

Ὅρῶν Υὰρ οὓς μὲν πρακτικὸς τέρπει βίος, 
"λλλοις μὲν ὄντας χρησίμονν τῶν ἐν µέσῳ, 
Λὐτοῖς δ ἀχράστους χαὶ κακοῖν ατροθονμένουςν 
50δ Ἐς ὧν τὸ λεῖον ἦθος ἐκχνμαίνεται ) 
Τοὺς ὃ ἑχτὸς ὄντας εὐσταθεῖς µέν πως πλέον, 
Καὶ πρὸς Θεὸν βλέποντας ἠσύχι, νυῖν 
Λὑτοῖς µόνοις δὲ χρηλίµονι φίλτρῳ ατενῷ, 

ιδ 

ΝΜοδαγυπι οοβἰἐδ]ο η βἱήσσροῬ λοηἱέύρο». 
360 ὈοιοΏαί αιιίόπι Ιηθᾶὰ ΠιοίσΙα νοημα (μήλο, 
συ ἑπίος οὗ ο ργωβαμέίογα δυἱ,  φιιοὰ ῥρελιναοα οί, ο εοῦι. 
Λο ος ημἰάδμι, Ύυ οα γην αμμὲ, {η μου μην ῥτο]ἱούρυ, 
Βιάιιὴ δἑαἰὐί 1η ογαί, (αοφιιο ρἱαςθλαί μαμἰα. 
(ουκ δεδιὶ αυἱθυὶ ηλ ἱ ἐρναφ γίας, ϱυ οὐ ΑουἨ νομηε, 
280 ΟὐΦπαῦ) ϱ)θἰἑου δἰῖ θἱ ΡἱαῃΑ, Ποιι [αοἱὁ θΓαἱ ἑνυιο, 
ΛΙἰιά οηἱπῃ, αἰἰοΓυῖη Ἰαδίία γαἱίοπο, Ὀουυμὶ μέ Αλλη 
γἱάἀσεραίας, αἱ «προ Βἱ, υυἱ αἱ ἠᾳέπάνῃι ον. ' 
Βυφ 08, μὲ οὖς αἰίοιί αβδμ δη οχοµιβίο, μίο Δο Ἰα)θμημὲ : 
690651 Γοηβαπι νοἰιεί ο... ρδεοσ μδλίουσιη νά λωλμιε. 
900 ΝανιβαιίουσΙὶ φ {οι ο ΠΓμύταπαι ὁἱ μιαΡίς άλογα, 
ευ νοβίρα ση ηθυβ αι οχρος {ος ομαοἱ νὰ. 

Μαρηί [αοἱσθαῖ [8 Τ]νονυίξεῃ 
Λο ἱπο]γίήπῃ ΟαγΠιθίηι, οἱ οἱυυμι Ἰωεοίίωαι, 
Ὀορθγίυϊη ῬγφουγβοΓὶβ ΡΟΒΒΟΡΦΙΟΙΟΙΗ, 
Φηῦ Εἰίοτυπι ὁρπαιὺ Υπ δἱηυ ἡλνόφς 
ὧθά Πιο ΓΙΙΓΒΙΙΦ ἰοηθὺβί Β4ΟΡΟΓΗΠΙ {ὔγογυι 81ος, 
Λο δρἱΓίιι8 ΠΗΙΠΕΗ {ή οοπδἰάθγαμύᾳ Βοριγη, 
6 ουπι ἀθβθιίο δἱ αἱοίό ποη ορ νομό : 
Ώοπθο ἵπ υἱΓάπη6 ρᾳγίθτη 80 ἀο]αίης, 
ὤ00 Ταπάσπι Ἱπίου ἀρθίφθρία µισαὰ εἰο [οιϱ ἀγῶῃο, 
Φα{ἶβᾳυ6 Πουίς Αβἰ(αἑἰοόμὶ οσο] ]. 
γιάεηπΦ θΠηἱΠ) (1109 α.έάρεα ὀρίουκί γἱέα, 
06 ας. αφ ιήσι υἱἱ168 ουφὸ, μἱ8 Ιοιπρο αἱ {ῃ καιρο νίνυηέ, 
οἱ0ἱ αυίειὶ ἑηυί]68, ο Πα] αα]ιατὶ 
ο0ὅ Ες ηυἱ0υ» ρἱαυἰόἡ ΙΠΟΓΟΒ ουπου μίαν: 
εο05 αυίεπι (ὐἱ να]ο δροι1ο οίκο υἨ1, ψέαμίλ0Γος ἡμἰόάθιν 06ο, 
Αο ἱηπ Ώειπῃ ρἱασἰόμ Εεμέό γοβρί6δγθι 
Αί υἱυἱ φοἱίς ρτοἆθεδθ αΩβιινία οἱιαγ]ιαίο, 

(ωμέίοκο ἡμίέν ηάίυ Αρ ΓΙΙΗΗ ορ ο 
Ἰωἱ (μην, ομί αι, ΓΗ Οκ! «1 ἠννογνυ 
ΠΟ νο μί, 

508 Φ/Ίτρῳ «γεκνῷ. ΑΜΗΜΕΙ4 εαρ/ίσίε, υµί[α οεἰ- 
[ίεεί αάογΜηι, ϱεό οί ΜάµΗι ΑΗ Υ4 οεερ//, 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

έουι” 

5 Ε! εοἰίιιάο; βαφάρωκι! ὁδουν ϱ5ν, 
Ας νίί κπιρίακ ἠΙίστωνι ὁ ᾱἱί ΠΛ. αραονίο (000 ον ͵ 

α , οπίγα ϱΦγογύΗ! 0ο ον οωονιση Ώυιη 40ΦΓο ΡΓίπιος ἰη μορἱς η μάμδηι ἑογαί. 
Λο /31 φυκβειη Ργ]άθπι φἰοίογαί, (αμά α.ς ἆγο 
αγηί : ρἱαοεὺαί Ἰάφυ6 έν µιοθίο οααξία. 
Α0 οοβίἰαηἰ ὁς γής ᾳγο(/ς Θεο, 
Ργαειαηίίογεπι ου ογαί αι ή 
Περεγίγο. Ἀ2πεηωε, Γον η ή τσίω, 
ΑΠπυά μαὐεὺαμί οὐπρηοθήἱ 914. 
Απιζαςς ευ βροδίγωῃ οΟσιραΓσΗ ουἰόσηι κοἱ 
έλίτα, το 1215 εηθπίο ᾖἱοι Ἰοπείαισω, 
Μαγίο ἱ2οςες ρεον/όως ἀρίάρογοι 
δεγυιδύαγ ἀυίζο ργοπίος 61η υ1 
Ερεοι. ου)18αί Είδος επουύ 062», 
(ωξπιε]ας εως, ο Ώου. γίοίσν ῥοα, 

ΤΥ2ΛουΑ:, ἑάφοήυς ΡΥοευν ἔωπ Αμίήις ! 
Αά φυοά ργω(κείώ κῶία νοµ Φαήνομί νι, 
γλήφυς βεκως {ν ρωγίον όυ, / 
[ου Ίριο ίσιο Ηαροίρο ἑ9όρν αιούο, 
Απόσήφωο Βωείωυ οοιωφρίμιο. Ννημι ορ νδενν, 
Ηεῦυ» ϱ,Γεπόέν φωυς [κνὸί ο” οὐό]οονο, 
Α{ΐν φωὐάραν «2 «οικου, κος αἱ μή, 
γνγνεπίος υέ «μι αι νήέεο ή μονωέύδων, 
Μ. μι μθίοων φώώ, γε]ωέ βωάον, θνώνοµό / 
Αἱ «μή (οεί οµ.ἱ, Μον φωίόκ μααφώήωφ 
ένοτε, Ὦλνωμοσμες πνοήε ϱ)ή4ν «{Ντο, 
Αγ οννε οί ωῤ οἱ, φείθω 
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Ὄρχοις, ὀδυρμοῖς, καΐ τι μιγνύντες Ρίας 

(Τὸ γὰρ φιλεῖν ἔπειθε τολμᾷν χαὶ τόδε), 
Απρὶξ κατεἔχον ΄ μηδ', ἂν εἰ γένοιτό τι, 

Πέμψειν λέγοντες ἕνθεν ΄ οὐδὲ γὰρ πρέπον 
φυῦ Ἡμῶν ᾿Ἀθήνας ἐχπεσεῖν τὰς τιµίας, 

Ὡς δὲ λόγων δώσοντες ἐχ φήφου χράτος ' 

ἝἜως ἔχαμψαν (χαὶ γὰρ ἣν δρνὸς µόνης 
Ε2ήνοις τοσούτοις ἀντιθῆναι χαὶ λόγοις), 

ϱ0 μὴν τελείως χαὶ γὰρ ἀνθεῖλκεν πατρὶς, 
500 Πίστει χρατοῦσα τῶν ὑφ) ἥλιον σχς2ὸν, 
Ἑν ᾗ φιλοσοφεῖν τῶν χαλῶν ἐφαίνετο, 
1 ονεῖς τα Υἠβᾳ χαὶ χρόνῳ χεχµηχότες. 

Ἔτ) οὖν Αθήναις μιχρὸν ἐμμείνας χρόνον 
Ἔχλεψα μιχροῦ λάθρα τὴν ἐχδημίαν ᾿ 

ς ΟΒΕΩΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΗΙΡΕΠ Π. ΠΙ5ΤΟΠΙΟΑ. 

Λ 905 Ηλθαν: λόγους ἔδειξα, τήν τινων νόαον 

10:89 

Ἔπλησ) ἀπαιτούντων µε τοῦθ), ὥς τι χρέος. 
Οὐ γὰρ χρότων ἔμοιγε χαὶ ψόφων λόγος, 

Οὐδὲ βλαχευμάτων τε καὶ λυγισµάτων, 

Οἷς οἱ σοφοὶ χαίρουσιν ἓν πλήθει νέων. 

210 Πρῶτον δὲ τοῦτο φιλοσοφῆσαι προυθέµτν, 
Ῥϊψαι θεῷ χαὶ τἆλλα, καὶ πόνους λόγων, 

Ὡς οἱ παρέντες µηλοθότους τὰς οὐσίας, 

Ἡ χρυαὺν ἀθροίσαντες «εἰς ἄλμης βυθούς. 
λλλ' ὥσπερ εἶπον, τοῖς φίλοις ὠρχησάμην. 
2]ὔ Ταῦτ᾽ ἣν ἀγώνων ὥσπερ ἐγγυμνάσματα, 
ἛἩ χαὶ προτέλεια µειξόνων μυστερίων. 

Ἔδει δὲ λοιπὸν ἀνδρικῶν βουλευμάτων. 

Ἔνδον χαθίζω τῶν φίλων κριτήριον, 

689 Λό]υτανε, Ιαπιεηίαπίυς, γίς οιἶσπι αἰἰημίά αἀποίδορηί 
(Απιουτ ου δυαἀσοβδαί, οἱ ἰά ο(ἵατη αιάθγοῃί ), 
γ]ο]οηίοετ ἀθιίηοπί » ποο αυἱάφυἱάἀ αοο]ἀργῖι, 
Ἰπάο ἀἰπι]δδυτος ἀΐουπί ; Ὠθ(υύθ εηίπῃι ἀθσεγθ 
Φυύ ὋΌι πιρὶ ἁδπιηιπι [αοἱλπί τοποταδϊ]ορ ΑΕΠ, 
Οἱ Πέοραγμα βεηοἱραίυπη δυΗσαρίο 5υ9ο ἀθίαίιγὶ δαπᾶ : 
Ταηάεπι Ιπῇῆοοιυηί πιο (8ο0]ὰ οπίσ απστουρ 
Ταἱίρις ἰαπιεπίΐ9 γορβῖε]ρφοῖ οἱ τετοίς); 
Νοη {απηθη ρίθιιθ: Γοἰγαοῦαῖ θηΐπῃ ραίρῖα, 
400 Ειἰάρ οπιπίαπι, αι ϱυΏ βδοἵθ δυμ!, Ρ6116 ΡΓίΠΟΒΡΘ, 
η (ὐα ρΏλοφορὺαςὶ ργοροἰαγιιπὶ γ]ἀεθαίυς, 
Τυπς εἰ]απι ρὰΓθΠί69 βοπεσίυτο οἳ αππῖς ἱπργλνοδοθπίος. 
μη ἰρίίμς Αι]οηπίς Ὀγουὶ αἀ[ναο (ΘΠΙΡΟΓΟ ΠΙΔΗΘΙΦΡΘΙΗ, 

Ρεο[δείοπεσι φιΠυγθίας ΦΗΠΙ ροηο εἶαι : 
3600 Ὑεηί : εἰοαιῖί βροείπιθη ἀθάὶ, ποππι οξύ πιογΏο 
Οὐκδοές ϱωπῃ, φυἱ ἰά α πια, νε]υέὶ ἀθὐίένια ημοάἁαιὴ, Γεροίσυα!. 
Νοη οηίπι ρἱαυθδις οἳ οἰγερίέαθ ουγαῦαπι, 
Νθυ ππο]]θς δἱ οορἱοσἰας ἀθο]απηβίίοῃθς 
Ου ϱαυάθηί φορλἰσία η ήνευαυπ οΦ/ἱδιις. 
310 Ἠἰυύ ου ρλιἠοδορ]ιατὶ αἲ ἱπ]εο διαίµογΙη, 
Όϊ Ώε6ο ργο]ίέθγθιη, οἱ αἰία οπιπία, οἱ [αουηά] Ιάῦοτο», 
γε]υέ «ὐἱ 4μτο ρθουάἰὑυιβ ῥαδοθμάος Γοἰἰαμογυ!, 
γοἱ αγ οοΗρθδνεγυηί η μιαγὶς ργουμάυπ. 
ορμή, ἱ οἰχὶ, αμμ]οίς αλα ν]. 
915 ως οἑ ΓΙ αΗΗΙΗΙΗΙΠ γοίυιῖ ργφ]ιιάἷα Γμδγυέ, 
Λι ργανία ἠἰήα11ο ππα]οσί δες πιγριορί(θ. 
ὁριυς ειαί ἀθίμεερς ν)γίθας οοββ![119. 
[μεις απωῖουθ ἵπ οοηςδ]]ωπι νοςο, 

308 Πάμψευ». Ὑαϊ. πέμπειν. 
9ῦ5 ἩἨμώων Αθήνας ἐκπεσεῖγ, Μέ ηοε ακεγοπί 
ΑΟ, ποθὶε θε μοσεπίκ}Γ. 

900 Πράτος. {.άοταπκίι ργϊπείραίμπι (οπεφονὶο ο[- 
ῥετΗΝ/, 10 ἰακίκε οί οἱοφἑομίίανι ἀαζδαί, οεά αἱ 
αίίαιν ἰμίογ εος σμααὶ μτέλοφε αεἀάθαί. 

90ὺ Τήν τι’ωγ όσον. Θἱο αρῃεἰἰδὰ Ροπη ΙΟ ΓΙΜΗ 
ουρίἀµαίθπι, φἱ 6ις ρ]οσί5ς θιμάϊοαί Ίλου οὗ οὐ ρο- 
αἰυἱαμαμί, υὲ τη ραξγίθ γθνοςγςυ» ρυὐίομιη αἰᾳυου 
«ἀοειγίι δµ08 ο {αομµηά( 8ρου ης  εώφτθι. 

9735 Μη.Ίοδότους τὰς οὐσίας. ἀίια οὐµ. (Οοἱε]. 
Ρ]4ἱο θυδίμ]{, τάς, απ διιυ]αία νοςς εάσωπι ῃΓοΓ- 
δι ἁσβοὲ, αιιαηηυᾶ) τη οοΠἰτατίυι δουβοτίηἰ Β6- 

ηλοθότους κεευπάαπι οἳ 
(επεῖίρίη ϱΥ]αῦαπη Ώτονος Ἠαύοαί. Ὑἱϊάο αιἱά Ιπίγο 
ΡΑΡ. 0939 «ἁοϊπιιμς 4ο απαραδίιο ἐπ αιβΓίο ρυάυ, 
(ωειλυ).-- Δἰυάιι αἆ (µοἱοίδι, φυἱ θΡ6ς 5υ.5 ῥο- 
ϱοοτ]διις φαθεομόάας τοφυί, ἠἰρθδιίθγηυς «δαΙ ῥῦ- 
ου] {η 11ο ρεο]θοίι. Σά46 αργα, 4. 1, 8υ6.. 
ὁ, ΟΛΡΩΙ. κ. Νις. 239 οἱ 9440). 

214 Ωρχησάμη». ΕΜ. ἂά ΠπΏηρ. πέπαιχα ἐν 
απουδῃ. ἱμαὶ µαΤαπιρεγ. | 

3210 Ταῦτ'. Ὑαι. τοὺτ'. 
9760 Προτέ.εια. ία οι. οἱ Ορἱὶ, Εάῑἰ. προπύ- 

Ποά]οι]πὶ, οµΠ νου ατη 

λαια, ΡγορΗίαα. 

«ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΕΡΙΟ. 
Ῥγδσίυνς, φωθιθ]ῖδ, νὶ 4 μοαιο αὐπρὶσία {πι 
(Φυαάθυαί 4 απιος), αποσάϊοις Πηο ἀθέίιοιί, 
Αίφιθ οχευπάἱ πουν! ροϊεκιαἰοπἡ Περαηί, 
Νε ολη ἀ6οετο Φἰοιίίαπί ποῦ ρειάεγο 
ὑοείας Αἴίθιιας, αὐ θμηυὶ Γδουπάι 
ΜΙΗΙ ρεποἰραίυπι οαἱοιεές δροπάθηί συἱς. 
μίαν πημ]ία 7 Ἐϊεσογ (Μοἱα παω {οἱ Ιαεγγυιὶδ 
εγ]ήθι 6 ϱµ6γοιις. αθδἰ11ἱ98οί) ; πθυ {άπιθα 

ὑπιπίπο. Ναπι πιο ραίσἰπ) οοίγα δοίυὴ 
Τνλ]θίιοί, ΟΙΠΕ6 θιΠἱΠρΠ8 αοηϊος Βά6, 
Ρυ]εμτπι αλὶ ρυἰαῦαπι ππθ Ρἱΐ ευ ῖς ἀατο, 
Αιηΐδιμιο ο. [γαςἱὐ8 θἱ ΦΕΠΙΟ ΡάΓΘΗΡ, 

Ουμοσἱσσα Αιοθηὶν ἱπιωογλίως ρου ἡυίασι, 
ἑιυάμοο [αγἱω Ῥομο ΠπΘ, 36 Γοροίο ἀοιηυῃὶ, 

Β Εαουμάίφφιο ἆο 5Ροοἴπιθῃη, 5 οὐδοφοΏς, 
Που αἱ εχἰβοδαῃί, ἀερίέὴ φαθάάασηι νοίμί. 
Ναπι Πυ]]ὰ ουΓὰ ΠΠ (εηοὺαί ρίαμδαυ, 
Νεο ϱᾳαγγἱοπᾶἰ ιο] 1ος οιιρίά1ίας, 
ΦΗΝΘΙΗΠΙ η οαἱθγνίς αυ ϱορἰιἱδίας αΠΙΟΙΙ. 
Λίο ΠΡ ΜΜ οεί Ίιου μειί ρείπονη, Όνο, 
δι αυνὶς αἶ]α, βἱο θἰυάία (αεμιάι 
Ργο]ίσθτςε, υἱ 4βΤος5 ρεοειύυμς αμἱάοιν 5408 
Γή16{6, αὓ αἡἱδ ΒµΠἱ «Ρος ]101ο 1η 11.19. 
Α»ί Ιου αμμίοἱὃ, υἱ μείιις οἰ χὶ, ἁαμαι. 
ὑγυδίοιθο φεσί ρΗΚηΦ νας ο) αΠἱ, 
Αιήυθ αἰίούῃ [ωθῃ ας) ωγσιδεία. 
ὑωὐμβί]ία ἱρηα ροδεσγεί ο ]άπη νίγο 
δίιΑ5, 4Π1ἱουδ ους ο, ιο ἱ5 ιο 
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ὍὌρχσις, ὀδυρμοῖς, καί τι μιγνύντες βίας 

(Τὸ γὰρ φιλεῖν ἔπειθε τολμᾶν καὶ τόδε), 
λπρὶξ κατεῖχον ΄ μηδ', ἂν εἰ γένοιτό τι, 

Πέμψειν λέγοντες ἕνθεν ' οὐδὲ γὰρ πρέπον 

955 Ἡμῶν ᾿Αθήνας ἐχπεσεῖν τὰς τιµίας, 

Ὡς δὲ λόγων δώσοντες ἐχ φήφου χράτος ' 

Ἔως ἔχαμψαν (καὶ γὰρ ἣν δρυὸς µόνης 
θ2ήνοις τοσούτοις ἀντεθῆναι χαὶ λόγοις), 

00 μὴν τελείως  χαὶ γὰρ ἀνθεῖλκεν πατρὶς, 
500 Πίστει χρατοῦσα τῶν ὑφ' λιον σγς2ὸν, 
Ἐν ᾗ φιλοσοφεῖν τῶν καλῶν ἑφαίνετο, 
1 ονεῖς τε γήβαᾳ χαὶ χρόνῳ χεχµηχότες. 

Ἐτ οὖν Δθήναις μικρὸν ἐμμείνας χρόνον 
'Ἔχλεφα μιχροῦ λάθρα τὴν ἐχδημίαν " 

ς, οΟΠβΕΟαΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΗΡΕΠ Π, ΠΙ5ΤΟΠΙΟΑ. 

Α 2056 ΗἩλθον λόγους ἔδειξα, τήν τινων νόαον 

ι0ι8 

Ἔπλησ) ἀπαιτούντων µε τοῦθ), ὥς τι χρέος. 
Οὐ γὰρ χρότων ἔμοιχε χαὶ ψόφων λόγος, 
0ὐδὲ βλαχευμάτων τε καὶ λυγισµάτων, 

Οἷς οἱ σοφοὶ χαίρονσιν ἐν πλήθει νέων. 
210 Πρῶτον δὲ τοῦτο φιλοσοφῆσαι προυθέµτν, 
Ῥϊψαι θεῷ καὶ τἆλλα, καὶ πόνους λόγων, 
Ὡς οἱ παρέντες µηλοθότους τὰς οὐσίας, 

Ἡ χρυαὺν ἀθροίσαντες εἰς ἄλμης βυθούς. 
Αλλ ὥσπερ εἶπον, τοῖς φίλοις ὠρχησάμην. 
ΦΙ1ῦ Ταῦτ' ἣν ἀγώνων ὥσπερ ἐγγυμνάσματα, 
ἛἩ καὶ προτέλεια µειξόνων µυστερίων. 
Ἔδει δὲ λοιπὸν ἀνδρικῶν βουλευµάτων. 
Ἔνδον καθίζω τῶν φίλων κριτήριον, 

699 Αάυταπί, Ἰαπιδηίκηίυτ, γί6 οιἶαπι αἰη νά αἀπιῖδρθηί 
(Απιος θέ βυδάοὺαί, υέ ἰά θδίαπι αυάοσοῃί ), 
γ]ο]θμίος ἀείίποπί » πος αυἱάφυἱἀ αοοϊἀεγΏ, 
Ἰπάο ἀἰμιίφδιτος ἀῑουπί; ποφῦθ επίἰπι ἆθςθγθ 
Φυὺ Ὀι πιοὶ ἆλππηυπι [αο]ληί γοηογαδἰθς ΑἠΙΟΠ2, 
Οἱ Πδγαγπι βεποὶραίαπη αΠγαρίο 5υ9 ἀθ]αιυτὶ δαπέ: 
Ταπάεπι ἱπῃῆεοίμηί πο (δοἱα οπίπι 4πετους 
Τα] 08 Ἰαπιοπίί γοδβ]φοῖ εἰ γετρίς ); 
Νοη έα1πθυ Ρίειθ ; γοιγαμεῦαὶ οηίπι ραίσ]ὰ, 
300 Εἰάο οπιηΐυπι, 4 θυῦ 9οἵθ δυμί, Ρο ΦΙΊΠοεΡΦ, 
Ἱη ᾳὐς ρηἱοδορυατὶ Ργ8βοΙαΓΗΠΙ γἱἀδοαίυς, 
Έυηο οἶῖαπι Ρραγθηίθ9 βοηθσϊιυῖο δἳ απηίΐς ἱπργανοδεθπί!ςς. 
συ Ιρίίας Αιηοθηπίς Ὀγουὶ αάἴναο (ΘΠΙΡΟΓΟ ΠιδΗΦΙδδθιη, 

Βνο[δειίοποπι βυΠαγδίυς ΘΗΠΙ ρθηθ οἶδηι : 
3600 Ὑοηὶ : οἰοφαῖ] βρὀοίπιθη ἀθάί, ποπηιοζυΤη πιογΏο 
Οὐεδουίυς μα, ουἱ 1ά 4 πως, να]υὶ ἀεὐὑ]έπιω ααοάἁαιὴ, γεροίιθυσ!. 
Νοη οηίπι ρἰαιδυβ οἱ βιτορίίαφ ουγΏαπι, 
Νθο πιο]]θς οἱ οοπιοτίας ἀθς]απιαίίοῃος 
Ουἵυις ραυάθηϊ ορ]]δία Ἱη Ιάνερυπ οίίοιφ. 
370 Ἠα οἱ ρἠ]οςορίιαγὶ αὖ ἱη]είο διδίµδγοπι, 
υϊ Ώεο Ρρτο]ίεθγδηι, δἱ αἰία οπιη]α, οἱ [αουπά(ε Ι400Γ68, 
γείυέ φὐἱ ὀμτον ρδουά{υιδ µαδορμάος τοἰϊαμδγιί, 
γοἱ αυγά οορεννεγυπί η μματὶ ργοίυμάυ, 
«ρί, τι οἰχὶ, αιμ]οίς ναἰίαγ]. 
915 ως οὐγίαηυη νου ριφιάία Γισογυιιέ, 
Λι ριβνία μία ο πια]οσίνας ΠηγΡιοΓ(θ. 
6ριυς εγαί ἀείμεερς να ορηφ!{]ἱφ. 
ές ἁπιὶς0ϐ ἵι οοηςἰ{ίυπι νοςο, 

3υἱ Πόμψευ. Ὑἱ. πέµπειν. 
905 ᾿ΗἩμων Αθήνας ἐκπεσεῖν, Μά Νοε αικΜίεγοµί 

ΑίΠοηα, ποθὶε 4θε(ἱ1εΚΕΠΙΝΕ. 
906 κράτος. {ἱάοκαπκηι ργἱπείβαίμπι 6πεθοτὶο ο[- 

εγνκ!, οι (ανίνήα ιἱ «δἱοφαοπίέανι ἀαγθαί, εεά αἱ 
αίίαιε με «ος φ.οαί μπέκ ῷς οεάδαί. 

90ὔ Τή» τι’ωγ όσον. δὶὸ αρῃεἰἰᾶὲ πομη μἱ]ο μη 
ουρἰάμαίθαι, φἱ θµις ϱ]οσίοο θιμάϊοαί Ἠωο 3ἳ ου Ρο- 
εἰμ]αμαρί, υὲξ τη ροξγίθ γΘΥθγδ» ρυυίομιη αφυου 
ἀοειγίς δµ:5 40 {πομµηά] δβΡδοπομ εὐσγοί. 

313 Μη.λοόότους τὰς οὐσίας. Δία οὐµ. (Οοἱκι. 
πα] δυδέυ]{, τάς, Ύὐς βιιυ]αία νοςο μιώάσµπῃ ΡΓΟΓ- 
διι6 ἁθβοῖί, αμαη/ μα: ἵπ οοηίγατί φοηδογ]ηἰ Βο- 

μοαἰοιληῖ, Θ6ΙΠΙ νογυυπῃ νο εοομπάαπι οἳ 
(επρη ϱγ]]αῦαῃ ὑἌτονος Ααὐσαί,. Ὑἱάε αυἱά ἱπίγο 
Ῥαρ. 092 «Ποίπιμς 4 ἁΠαραβρδιο 1 αφιβγίιο ρυὰυ. 
(μι). Ἀμάϊι α (ααἱοίθιη, φυἱ θῥες δις ῥο- 
(αοΓ1δις φαβεθμόας του, [υθηίθτηυο "αἱ ϱὸ- 
ομμὶθιω ἱῃ µιατο ρεοἱοὀι. Νἱά6 8.ργα, ). ἰ, 806. 
ὃ, ΟΛΡΗΙ. ΙΧ. Ν6Γ6. εἰ 840. 

314 Ωρχησάμην. ΕΜ. ἂά Πδηρ. πέπαιχα ἐν 
σπουδῃ. {μα µαταπιρε}. | 

210 Ταῦτ'. ὓαι. τοῦτ'. 
370 Προτέάδια, Ἱία Τρι. οἱ Ο0ἱ9ἱ. Εάῑἰ. προπή- 

λαια, Ρτορμίαα. 

«ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 
Ῥγοοίδης, φιετθὶῖδ, νὶ «.οβιο αὐτρϊσία ρἱηλἱ 
(διαάθμαί 14 απιος), απποσάίουΦ πηο ἀθίίμθιε, 
Αί(ιο οχευπή{ πι ροϊεδιαιοπὴ Ἠθραηί, 
Νεφυθ ολη 4εοετρ ἀἰοιίίαπέ ποῦ ῃοιετθ 
Μοείας Αἱῃθιις, ασ δη] Γδομπάία 
ΜΙΠ{ ρεἰποἱραίωπι οα]οι]ίς δροπἀθηί ουἱς. 
ο οι Ἐ]εαογ (5οἱα παπι (οἱ Ιαογγμιὶ6 
εΓ[!διιο φ1θγοιι χοδι1ι]6ςοί); ηθο {άπιδα 

Οιπηϊπο. Ναπι πιο ραίγίυπι οομίγα βο]ὐι 
Τγαλε]αί, ΟΠ1Π65 θΙΠίπρης ᾳρρίο5 Βύ6, 
Ρυ]ονγυπι αλ ρυἑαῦαπι πο ρἱἱ θεμαἰίς ἆατο, 
Αιηπίδηιιο κ ἡ μο [γαςἱ6 θἱ Φ6ΠΏΊ0Ο ΡάΓΘΗΡ. 

Ομοσίσοα Αιθηὶν ἱπικωογδίέως ρο/αἱασι, 
ἑιυάαςο {αΓίΠῃ ῃροµι6 πιο, 36 Τοροίο ἀοιπυπῃ, 

Β Εαυμάίφαιο 4ο 5ροοἴιηθη, ]ιῖς οὔ6ραμοςς, 
Ηου αἱ εχἰρεδαη!, ἀευλένηι φποάαια νοίμῖ. 
Ναπ ηυ]]ᾶ ουΓα Πῃο ἰθηουαί ρίαδαμί, 
Νεο ϱαγτ]οηα! ππο]ἱέος ομρἰά(ας, 
ΦΥΕ ἵη οδ{εγνἰθ 1 δοριἰδίαφ ΑΠΟ, 
Λίφιο ΙηδεέΑΗΠΙΩ εδί Ίου αληὴί ργίπισνα, Όσο, 
Όι αυενὶν αἱία, αἷο βἰαὐἷα [αομιάιο 
Ῥγο)ίοετ6, υἱ 4ςΓος ρθεμάίὺιφ φμἱάσι 8108 
Γἱφμετς, αὓ αφ βµΩἱ ορος Ιποι ἵῃ ΙΗ4Γ9. 
Απὶ Ίου 4111613, μέ με ιιο αἰχὶ, δρα. 
ὑγουδίοιες φεσία. ρΗρης ιο ο, αη!, 
Αί(μο αἰέοίῃ [ἶμιοη αά πηγειοήη. 
θομδί]α ὁΐρης ροβουΡεί Οµ10 ή. νίτο 
δίιας, 4Π1ἱο05 ουδ 1ο, αομί{5 πιο 



ε0σ! 

Καὶ ζῶντας ἔξαλλόν τε χαὶ τραχὺν ῥίον, 
5ἱ0 Μέσην τν) ᾖλθον ἀζύγων καὶ µιγάδων, 

Τῶν μὲν τὸ σύννουν, τῶν δὲ τὸ χρηστὸν ς«έρων. 
Προσῆν δὲ μεῖνον χαὶ χάρις τῶν τιµίων, 

Λέγω δὲ τοὺς φύσαντας, οἷς ὑπόχρεως. 

Τούτων τὸ γῆρας (χαὶ γὰρ εὐσεθέστατον, 

δἱ5 Γονεῦσι πρώτην ἐχ Θεοῦ τιμὴν νέμειν, 
Ἐξ ὧν ὐπάρχει χαὶ τὸ γινώσχειν θεὸν) 
ἜἜθαλπον, ἑστήριξον ἐχ παντὸς σθένους ' 

Ἐχειραγώχουν, ὡς ἑμαυτῷ δεξιὸν 
Θεῖναι τὸ γῆρας, γΏρας ἱλεούμενος, 
530 θερίζοµεν Υὰρ οἷά περ χαὶ σπεἰρομεν, 
Τοῦτ) ἣν µέρος µοι Φιλοσόφου παιδεύσεως, 
Ἰὸ μὴ δοχεῖν τὸν πρῶτον ἐχπονεῖν βίον, 
Εἶναι δὲ μᾶλλον, ἡ δοχεῖν, θεῷ φίλον 

5, αΠΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΙ,. 6ΑΗΝΜΙΝΙΝ ΠΙΡΕΙΙ Π. ΗΙΡΤΟΒΙΟΑ. ή. 

Α Στέργειν μὲν οὖν δεῖν ᾠόμην καὶ προχτικοὺς, 
535 "σοι λελόγχασ᾽ ἐχ θεοῦ τιμὲν τινα, 

-; Λαοὺς ἄγοντες ἐνθέοις τελέσμασι. 

Πλείων δ᾽ ἔμ' εἶχε τῶν μοναστικῶν πόθος, . 

Καὶ περ δοχοῦντα συντετάχθαι πλείοσι 
Τρόπων γὰρ εἶναι τὴν μονὴν, οὗ σιυµάτων. 

550 Τὸ βῆμα δ' Ἡν µοι σεπτὸν, ἀλλ᾽ ἑστηχότι 
Πόῤόωθεν, ὡς φῶς ἡλίου τῶν ὄγξων 

Ταϊῖς ἀσθενούσαις. Πάντ᾽ ἂν ἤλπισα πλέον 

Ἡ τοῦτο δἐξασθ᾽, ἓν πολλαῖς στροφαῖς Ρίου. 

Μηδὲν μἐγ᾽ εἴπῃς συντόµως, ἄνθρωπος ὤν. 

520 Αεὶ χολούει τὰς ἑπάρσεις ὁ φθόνος. 

Μηδὲν λάθῃς ἔξωθεν, τἀμὰ δὲ σχόπει. 

Οὕτω φρονοῦντι δεινὸς ἐμπίπτει χλόνος 

Ὁ γὰρ πατήρ µε, χαἰ περ ἀχριθέστατα 

γΙ(8πι(0 ηςο] ίση οἱ αδρογαπι (ταάμοσισ, 
510 Με(ίαιν ἱμίον μίγοδφµς νίαπη Ίποο, 
Μούιιαγὶ αἱ Ἠ], ρτοθδδο 8 Ι1ἱ, βἰαίαθῃς. - 

Ηυο αοοθἀεὺαί 18/05 φμἱἀρίαῃι, ργαίία οπιίπυι τοσα μπι, 
Ρος ἀἱοο φἱ πιο ρεπθγαη!, οἱ ηυἱυμ5 ἀευίίου οΓΔΗ. 
Που δεπδεεἑυίει (ἰά οἱ πηαχίπιο 
δι ΡαγοπιίΌυς ρτίπιαι οπογοπι, ος 

.. εσἰ 
οἱ ρεαςοτὶρίο, ἀεβεγνο 

Ρετ σος [ιά δἰίδηι οοπεἰβῖέ, τιέ ποβοδγδπις Βδιπη ], 
Ηοτυια, ἱπφυδΙη, δερίυπι [ογούαπι, αγπιαῦαπι {ο.ἱ9 τιν ους : 
Μαπυ άποεῦασι, υἱ π]Εἱ ῥΓΟΘΡρδΓΔΙη 
Ῥαίαγεπη οδθοίυίδη, ἆδπη πιο φδοροσἑυῖς Πῖφογοι. 
230 Τα]α θα πηδέίπιυς, φαί δδιηἰηστίτους. 

Ρ4Γ5 ογαί ρηἱ]οδορυ]ῷ πιο.», 
Νου γιἀθεὶ ρηπιαγί ν{ὸ ἱαῦογος ϱχαβΙΙὰΓ6, 
Μαρίοφυο 6586, (ὐ.πι νἱἀοτὶ, Ώ6ο απιίουπη : 
Ρ/ιροιάος αυἱάθπι ρμίαυαπι θἰίαηι 4610808, 
ὤδὺ Ουοἰἱαᾳυοί 4 Ό6υ Ἡοπογθιν αήυεπι οομἱ 
Ροριι]ος τερυηί ἁἰγ]ηίφ πιγδιος/ἰς. 

Π]α]ος πιο ἰοπεῦαί γ]ί πιομαφίῖος οσε, : 
μαιην/ς τιάογος ἰπίες μηυ]έο νοιδαεὶ ; 
ΟΓΗ1Η1 ΘΠἱΠΙ 68666 ΠΙΟΙΔΘΙΙΟΦΡΑ γ]έασι , ΠΟΠ ΟΟΓΡΟΓΙΙΙΗ. 

ὅσ0 Τήτοηυς αυίοπῃ ερὶφοοραἰἰ5 ογαἰ πα] γειογαυιἶς 
Ριουυ! , νοἰυῖ ϱοἱῖς νυχ οευί 
Ιηήγπιλορίβυφ. Ουἱἁγία εμβ βρογαν! 
ἐπ γαςίΐς νἱία γἱοἱδδἑυἁ ουδ, 4ὔ0σηι ἰὰ πιο αὐοθρέα τη. 
ΝΙΙ πιαρηὶ 3966Γ36 ἰ6ιΠ6ΓΘ. ΟὔΜ ΊνοιΠο βἰφ. 
206 Εα βοιπρογ ἀθρείρὶί ἠηνίάΐα, ϱὐ: δἰίο αθδιγρυί. 
Νοε αΠωπάθ θχεΠιρίᾶ ΦΗΙΗ88, θοᾷ πιθα βρουἱο8. 
Ιια φοπιἱεπέὶ ργανἰς ἰηεὶόιί ἑδπιρενίας. 

Μοις ραΐος, αυ απινίδ Δουυγα[ἱδοῖιηθ 

δἱ0 Μιγάδων. Τια ου]ι. ἵπ πιαγᾳ. Μαΐο ἵη (εκ. 
μιγάδων. 

δἱ5 Ἐκ θεοῦ. Εαο Βεὶ ῥγσεεγὶρίο. ία Βεπου]- 
εἰἰπί, αιιὶ [οἱβ4Π Ιηε)1δ ὅσω ΒΙΙο νουιὶδεθιιί ργὶ- 
Ίκι ροεε εκει. (Όλι λ0) 

δὲἱ Παιδεύσεως. Ιίὰ Ὑάι. οί οι. ἱα Πιαυρ. λαο 

η ἰοχέι παιδεύσεων. 
599 Πρῶτον ἐκπογεῖν βίον. [υο ΡΥΙΠΙἄΗι ΠιβΙ 

εἰιγι ας εἰπάϊο [κὲῖ, κί (καμιτὶς τῶν ἀσχητῶν, Πως 
θ5ί ϱΟΓΙΜΗΙΗ, φαί ἰοἱος εειε αά δεῖ εκίίμηι ουκ εγμκί, 
ΡΙΟΤό υἱθεΓειπ, ΟΡΕΓαΠΙ άαΤΕΙΗ, πό ϱἱεφκαβὶ Ίου 5οῖ- 
γεί, εοἱυ ΝἰπείγΜΙΝ {λεο εομ(ενίµε. Βιι... 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

γίίαπαυθ, πἰπιὶς 6ἱ β6ΡΓΕΡΘΙΗ (Γαάμο9Γ9 : 
Μοάϊα ἡμίος Ι]ἱρφ΄ Ποβή1θ ρτοεθὀο νἷα, 
Νου ἰίαιις υἱ ἰςιῖ, οοπαπιοά μη Πογυπι ΦιπΙΙαΠΦ. 

Φμυοθγαίαυθ, ο8ὺδὰ ρζανἰο», υέ ραγοηιῖυς 
σ]έυπι οχηἰνογεσι, πο ρίβες, α.ἴειὰ ἀεθεο. 
Πογυπι θοηθοίθηι (Π4πι φυ]ά ορί μιαρίς Ρίιη, 
Ο 11411 ΡΊπηυπῃ οποτδίη ροςδί Ώευπι φαιογίὺυς 
ῥρῷῦθγθ, Ρ6Γ 4108 1108 4ὐοαιθ Όεμι ΠοδυἰςΤ) 
Μες [ονεῦαΠ εμας Ρτο ν/]θυφ. 
ἠίαμο {αἱ εὗναπι, οοιπιο 1) ωέ 1 ῇ γοάάρθτοιι 
ωμήμίη, θθηδοίδη) ἰαπριήόαωι ἱμδογυπῃ [ονοις. 
Ννῃι αμαἱθ φεΊΏδς, ἐ8ἱἱ9 θ9ὲ μιθδεὶθ η.0ᾳ19, 
Ύθ/6 ῥαῃοί Ραῖε ογαἱ γοῦ νο μηἡἰ, 
ἔ! ιο νά υγος ρεηοίροιη γἰίαιὴ οσα υἱ, 
. κο ΟΟἱ11, μη νάσγος, Νυαληί 

Β (γαίμς. (οἱοεπάος 406 φυιάεπι γεῦᾶς φυοφι!6 
ενας ϱεγεπὶς ἀθάίοβ, αυἱφιο ὁςχ 
ΗοποΓθ!ιΏ αἀερίῖ δ8ΟΓΔ Ρθῦ Ππιγοἰθεὶᾶ 
Ριεῦεπι συ εγπαπί : Δἴί81ήθΗ Ιποπᾶςῖος πιαρὶς 
Εχοβευ]αῦας, ρἱυγίους μμἱδίας Ιἱοοι. 
Ναπη τἱία ΠηοηᾶοΒΠ., ποιι Ίοευὸ δοἱας, [αοἱί. 
Αιυριδία ᾳυφάαπι γε θγαί 63665 ΠΠ] 
Τ{ιτοῦιβ, Γοπιοίο οδἆ ρτοου{, ΡΑσυῦ υἱ Ίά0ας 
[υπ ηίρας αᾳτί9. Οία ρυίαῦληι ρεῖας 
Εοτ9, ᾳὔὐ.πι ἐοἱ ανὶ Φύµνδγθι Άμηο ἱη Πυουιις 
Μαρηί Ιοᾳἱ4Γ9 η! Ἰθνίς, ο Η1 δἱς Ώοπιο. 
Φ6ΙΗΡΘ6Γ 5υροΓῦ0ς ἱπιρεοῦις νου ργειη]ί. 
Εχεπιρὶὰ Ι0ΠΡ6 Πθ Ρ6ί386 : πιο οοιβρἰςθ. 
δἱο δεπυθομίθι Μιζῦο πῃο νυν γαρἰὲ. 
Να ϱομί{οῦ, οἱδὶ Π]ους οἳ ποἰσδίηα 



λ05ὐ ΡΕ ΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ 0Ε ΘΕΙΡΟΟ. 

Γνώµην γινώσκων τὴν ἐμὴῆ», οὺκ οἵδ' ὅθεν, 

540 Ἴσως δὲ φίλτρῳ πατρικῷ κινούμενος 
(Δεινὸν δὲ φίλτρον ἐστὶ σύν Υ) ἑξουσίᾳ), 
Ὡς ἂν κατάσχοι ταῖς πέδαις τοῦ Πνεύματος, 

ν τ) εἶχε τιµήσειε τοῖς ἀμείνοσι, 
Κάμπτει βιαίως εἰς θρόνων τοὺς δευτέρους. 
546 ὑὕτω μὲν οὖν ἤλγησα τῇ τυρανν!δι 
(Ούπω γὰρ ἄλλως τοῦτο χαλεῖν ἰσχύω, 

Καΐ µοι τὸ θεῖον Πνεῦμα συγγινωσχέτω 
οὕτως ἔχοντι), ὥστε πάντων ἀθρόως, 

Φίλων, φυσάντων, πατρίδος, γένους λυθεὶς, 

5ο0 Ὡς οἱ µύωπι τῶν βοῶν πεπληγότες, 
Εἰς Πόντον ᾖλθον, τῆς ἀνίας φάρµαχον 
Θήσων ἑμαυτῷ τῶν φίλων τὸν ἔνθεον. 
Ἐχεῖ γὰρ ἤσχει τὴν θεοῦ συνουσίαν 

Α Νέφει χαλυφθεὶς, ὡς σοφῶν τις τῶν πάλαι 

{20 Ἡασίλειος οὗτος ἣν, ὁ νῦν μετ ἀιγέλων. 
Τούτῳ τὸ λυποῦν ἐξεμάλθασσον φρενός. 

Ἐτεὶ δ' ὁ μὲν γήρα τε χάµνων χαὶ πόθῳ 

Ἐδεῖτο πολλὰ παιδὺὸς ὁ χρηστὺς πατὶρ, 
Τιμὶῖν παρασχεῖν ταῖς τελευταίαις πνοαῖς, 

500 Ἐμοὶ δ' ἔπεσσεν ὁ χρόνος τν συμφορὰν, 
Ὡς μἠποτ) ἐχρῆν, αὖθις ἐς βυθὸ» τρέχω, 
Δείσας στεναγ μὸν πατριχῶν χινηµάτω»ν, 

λΙἡ µοι τὸ φίλτρον εἰς χατάραν ἐχπέση 

Τοιοῦτόν ἐστιν ἁπλότης ὠργισμένη. 
5060 Μιχρὺν μέσον τι, καὶ πάλιν τριχυµία, 

Οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅσον ἀγριωτέρα. 
0Οὐδὲν δὲ χεῖρον πάντα γνωρίσαι φίλοις. 

Αρχήν τιν) ἔπραττ οὐμὸς ἁδελφὸς χοσµιχήν ’ 

ΒΘΠΙΕΠΙΙΑΠΙ ΠΙΘΦΠΙ ΠΟΦΟΘΓΘΙ, Πθβοίο ιπάθ, 
240 Λι {ογίο, Ραί6ΓΠΟ ΑΠΠοΟΓϱ Ρ6Γιηοί8 
(Μαρμαίη θΡί1 Ἰναυεί νίπι πιο; υπ Ρροίθοίαιο οομ]αμοξιις], 
Ὀί πια εοιςἰγηρεγεί νἱπουῖς Ὀρίσ]ίυς, 
Ει αυ Ιαθεὺαί ργαδίδη(ἷμ8, 60 1η6 ἀθοοΓαΓΟΕ, 
Ιποιτναί νἱοἰθοπίος, υὲ δοομμάας ϱθὀθς ἰ6ῃ68Π). ' : 
5ὲὺ Ταμίς 61µο ἀοΐου ππὶηὶ ἱπυδίας ἐγγαμπὶάθ 
(Νοπάυπ) ΘΗΗ191 αἰἱο ποτηιθ Ίου αρρείΊατο Ροβδυ!η., 
Μ]ήηιιο δρίτέας ἀἰνίπυς {ρηοβεαί 
δἱο αΠοειο), υέ οπυπίοι ευὈίέο 
Αιπὶεῖδ, ρατοηδυ5, ραίτία, οορηα(ἰς οοἱυίμς, 
3σ0 Ὑο]υὶ υονοβ αςὶ] «ρὶουὶο Ριποί], 
ἱπ Ῥοπίμμι νυποτῖπι, πιογορίς γδιηοάίυηι 
Οοιμιοἰαέιγὰς οἱ αιλίομπι Ώεο Ρρίεπυη. 
ΗΕ] θηίπα οχοτεθοὺαἰ οοπευθτηίύπῃ οµΠι Π960, 
Νμης οοορθσί.5, υἱ απίίαις ἐίο βαρίθης : 
ὅσο Γαφἱμς ἱ9 ογαί, αἱ ηυπο ου θηρε!ἰ8 ος. 
Ρόγ υπο πιοἱοδίῖαμπι αμἱηὶ ἀθἱ]ηίοῦθι. 

οι θοπἰο Ι40ογὰης εἰ ἀθβίάεείο πηεῖ, 
Μμυ]ία ουσ ϱΡγ6ςς τορβγεί Εἰίυπι ορίἰπιυδ ΡαΓεῃς, 
Όι ἠοπούσπι οχλεογδιη οχἰτοπηῖς μα δις, 
260 Ομ η Πὶ ἑοπιρυν οδἱαπιίεαίθπα οοααεσεξ, 
Οοἆ αφ αἱάθιη πάΓ(υδ!ηΏ ορογιωἱβφοί » Τυγθις ἱη ργοίυπάμη ου5γο, 
γεεῖίιις ᾳοπ)ἰέμπι ρωΐεγπο οοιπιπο]οηίς, 
Νο Γ]μί α1πος ἵη Πια]οάισίοιμοδιη οχοἰἀθγοί 
Ε]υδιηοάί οδὲ αἱπιρ]ϊοίίας {γα ΡοΓοΙ(α. ο 
ὦ605 Ραμ]υιή οὔυχ]ί ἰοιροςίθ, δὲ τυζδΙΏ {οΠροδία8, 
Οιι φὐαηίο αραεσυῖος [μεγίέ, ποη [αοἱίο ἀῑοίμ εδ. 
ος 605 ὧρ( Ἠ]η{ μοσθίί οπρΠὶα αηι]0ἱθ ΘΠ4ΓΓΑΓΘ. 

υηυ8 φυοὐάαωι δχογοθὺαί [γαίες πθυς θβου]ατο, 

540 Τοῦτο καλεῖν. Τα Ὑαι. Εάῑι. τοῦτ) ὀνομά- 
ζειν , 56ἆ 1Π416, αἱὰ πδέριιπι ἀθί]οἰι. --- δὶο Βεηε- 
οἰσοέλμί, φυἱ Γπεηάµ!Ώ αἲἱο Ιηθιιάο οοσγθχἰς8ο γἰόεη- 
ευτ, ουπι ργίοτ νογυῖ καλεῖν γ)]αῦα ὑγουίς αἰῖ : πὶφὶ 
Ρογίε ἰΓες νγ/]α]ς {η μου γεγὺο αἀπιἰφεγὶηὲ 4 ν]άρμάο 
υ{ηαπι 41ρλοηραϱ. Εογίο μιεἰ]θ δεγΥγαγθίέυς Ιθ- 
εἰἰο εἀἰίοευπα, οὔὐπι ἁπαρβδίυιη ἰαμδθίθ ποιι ΡΓοῖδυ8 

Γορισηατο οιίαπι ἵη φομ ἱερίίηις ποἰανεσίη, 
Φ64|. οἱ Αιμαί. Ρ. 1716, πἱ νἰάετο εδὶ αριιὰ Μοτει!. 
Τ{οεακγ. ϱαµ. Ὁ, δδΕί. 3, μοῖ. υ. Εοτίε ιιεἰῖμβ τουτο 
γε χαλεῖν. (Ολινλυ): 

ὅδά Σοφών τις τῶν πάλαι. Μοψεδε. 
203 Κιημάτων. ΕάῑΙ. κά μια!β. μηνιμάτων, ὁπ- 

άΐσπα εἱοίς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Μεα 6856ἱ, υπάο πιοξιφ Ἰηιἆ οσφιἱάθπι φεῖο, 
ΑΙΠΠΟΓΣ ΡαΙΘ6ΓΠΙΒ [0/88 Ἠηο ἱπάιχοταί 
ναι ᾱἱ, Ρροίθρίας οἱ 601166, ΥΊΠΙ ΕΙ ΑΧΙΠΙΑΠΙ 
Ιαὐεί), υὲ εαἱεηίς δρίσίέας πιο ἀβιν]προτοξ, 
Ώαγεἰὴμο ἨΟΠΟΓΕ, φ105 λαῦολδαί ΕΙΔΣΙΠΙΟΒ, 
Ρος γη βεομηάίς «οἰ]οσαί πιο η δουν». 
Ου πη]Πί ἐγταμηίφ ίαπι μγανὶς πιεηῖί Γί 
(απο γεπῃ νοςᾶτθ Ποῦ θΠἱιη ΡΟΒΣΗΠΙ 66οΙΙ8 : 
'ρποφοαί Δυίθπι 4η Μευς, 4ὐ95ο, ἰά μἱ 1), 
Ὀίπιοχ δυἀαἱθ8, πυχ Ρατεηίοθ θἱ πιθορς, 
Ἆ]ος δὲ Ρτορίπᾳιιο5 ἀ4θδεγεπβ. Ραίγίυπι δὲ Ίάγ6ιη, 
Ὀἱ «π.νο αθι]ί δρὶομ]ο ρωπεί{ Ώουες, 
ων Βορίήπῃ αὐΐτονι, Ρε]]θιθίηῃ υἱ ουΓΔ8 ϱ{θΥθς, 
μυοαδ6, ἁπιὶοὶ 1ηθ/6ο αιηρίεχυ [γε 
Ῥοκουαί ἱ]]ίο πλαχίπιο αἱ επι Όεο, 

Ἁ Μορος υἱ οἶῖπι, πιο ευῦ ἀθηδᾶ Ιαΐί8Η6. 

Ειαι ἱῖο Βαρίίίας, αυἱ πηοάο Ιπίθγ αΗβε]ος 
γἱνίε: ἰογαῦαί ἰάΐνπη Ὠίο πεηί]6 πιει». 

Αι ουπι βθηεδία φμ455ἱΙ8, οἱ ουρίάίπο 
Νοεισί, γορατθί πῃθ ράγες οδηίχ]μ8, 
Όι πο ργορἰπφαἱ ᾖαῦι ποοί ιηϊδεγεδεεγεῖ, 
Λο οοσίμ6 εβθθῖ /8πι πΙθΙΒ ΜΑΠάεΠΙ ἀοἱο», 

θιοά οοη(]ρίνθθ Ἰιουά ἀεριῖί , ΓΗΓδ0Π1 1η πταΓς 
ξοτγος, Ρ4ΓεΠΙί5 αηχίον ρεπέης ΗΠΘΗ6, 
Απποζῖδ ἵπ Π1ο π6 Ι000 ἀϊΓὰς ΡΓεςΘ8 
Οοπαΐροταί, τέ Πέ, ουπι [ωείὲ εηὶρι]έὰς 
ἐοπίοπιρία. Ραμἱο ροδί εκρυίΐ εὐΓδις ποτνὰ 
Ργουσ]]ὰ μηυ/ιο βνἰου ποδίτυπ ροἳ1. 
[απο ααἲη απηίοἰβ ἰηήίσεπι, υ)Ιί γείαι. 
Μιπις ρογοθαί ρυδιίουπι φᾳαοάάδη εωθυφ 
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Καὶ ζῶντας ἔξαλλόν τε χαὶ τραχὺν βίον, 
5ἱ0 Μέσην τίν᾽ λθον ἀξύγων χαὶ µιγάδων, 
Τῶν μὲν τὸ σύννουν, τῶν δὲ τὸ χρηστὸν ςέρων. 

Προσῆν δὲ μεῖσον καὶ χάρις τῶν τιµίων, 

Λέγω δὲ τοὺς φύσαντας, οἷς ὑπόχρεως. 

Τούτων τὸ γῆρας (χαὶ γὰρ εὐσεδέστατον, 
δἱ5 Γονεῦσι πρώτην ἐχ θεοῦ τιμὴν νέµειν, 
Ἐξ ὧν ὑπάρχει καὶ τὸ γινώσχειν θεὸν) 
Ἔθαλπον, ἑστήριζον ἐκ παντὸς σθένους; 

Ἐχειραγώχουν, ὡς ἑμαυτῷ δεξιὸν 
εἶναι τὸ γΏρας, γήρας ἱλεούμενος. 

594 θερίσοµεν γὰρ οἷά περ καὶ σπείροµεν, 
Τοῦτ) ἣν µέρος µοι φιλοσόφου παιδεύσεως, 
1ὸ μὴ δοχεῖν τὸν πρῶτον ἐχπονεῖν βίον, 

Εἶναι δὲ μᾶλλον, ἢ δοχεῖν, θεῷ φίλον 

5. 6ΙΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ,. 6ΔΗΜΙΝΙΝ ΗΙΡΕΙΙ Π. ΙΗΡΤΟΠΙ(. ή. 

Α Στέρχειν μὲν οὖν δεῖν φόμην χαὶ προαχτιχοὺς, 
295 "Οσοι λελόγχας) ἐχ θεοῦ τιμήν τινα, 

'..Λαοὺς ἄγοντες ἐνθέοις τελέσµασι. 
Πλείων δ᾽ ἔμ᾽ εἶχε τῶν μοναστικῶν πόθος, 9. 
Καὶ περ δοχοῦντα αυντετάχθαι πλξίοσι 

Τρόπων γὰρ εἶναι τὴν μονὴν, οὗ σωμάτων. 
200 Τὸ βῆµα δ' ἣν µοι σεπτὸν, ἀλλ᾽ ἑστηχότι 
Πόῤῥωθεν, ὡς φῶς ἡλίου τῶν ὄνξων 

Ταῖς ἀσθενούσαις. Πάντ ἂν λπισα πλέον 

ἛἩ τοῦτο δέξασθ), ἓν πολλαϊῖς στροφαϊῖς Ρίου. 

ΝΜηδὲν μἐγ) εἴπῃς συντόμως, ἄνθρωπος ὤν. 
500 Αεὶ χολούει τὰς ἐπάρσεις ὁ φθόνος. 

Μηδὲν λάδῃς ἔξωθεν, τὰμὰ δΣ σχόπει. 
Οὕτω φρονοῦντι δεινὺὸς ἐμπίπτει χλόνος 

Ὅ γὰρ πατήρ µε, χαί περ ἀχριθέστατα 

γ]ίαπι(υο ἱπεο]ίίαιη οἱ Ίδρθγαπ) (ταάμοθις, 
510 Μεάίαιι ληίθογ υέγοδφµ6 νίαπῃ ἶπεο, 
Μοάἰ(ανϊ υἱ η], ργοιεδςο εἰ ἡΠἰ, δἱαίαθης. 

Ηυο αοοεάεῦαί Η98] 19 φωἱάρίαμι, ργαεῖὰ Εοηιίπ σα γεδταυἰπι, 
Εο8 ἀἱεο αἱ πιό ρἐπιιθγα!, οἱ ηυἱΌις ἀδυ]ιου ο” ΔΠΥ. 
Ποσασι δεηεοἑμίδιη (ἰά θμἱ1η Ππαχίπιο ρίυπ οσἲ 
515 Ρατοπιίῦις ρτίαπι Ώοπογθπι, ος οί µεαφοΓίρίο, ἀεβετγοι 
Ῥει ᾳυο86 ἵ]ιά εἰίααι οοπεἰβῖέ, τιέ Ποφοδγοπιας Β6ιΠῃ ], 
Ηογιιη, ἱηᾳ Ηδη, φεηίυπῃ [Ογοῦαπι, αγπιαῦλῃ (ο.ἱς νους - 
Μαπυ ὀἀμορθασι, οἱ πε Εἱ Ργοβρογα!η 
Ρα ΓΑΓΘΠΗ θομεοίυίθΠη, ἀδπη πιο ϱοροοἑυ(ἷ5 πιὶφοτο. 
ὦ90 Τα]]4 θΗ11Ω Ππιδιίπηυβ, ιδία βθιηἰπανίπιυς. 
ἤπο ρατο οταί Ρὐἰἰοφορλίῶ πιο», 
Νου γἱἀατὶ ρεἰπιαγί νγἱί ᾖλῦογθφ θχαηἱ]1γ6, 
Μαρίσᾳιο 6366, (191 νὶἀθεί, Ώ6ο απιίοαπη : 
Ὀἱ]βοιάος φυἱάθπι ρυίαὑαΠι θἱίᾶῃι 4610808, 
ὦὰύ Οιοίαιοί 4 Όθο Ἠοπουθιν αἰἰφΗ δι δογἱιἱ 
Ροριι]ο γορυηί ἀἰνίηία πιγβιοτ!/ς. 

96 ΠΙΣ]Ο; πῃθ (οποῦαί γἱίς πηοηβφἰἰοθ α!πστ, ; 
410 γ/5 γ]άθγος Ιπίθ; ημἱίο8 τοιβδανἱ ; 
ΜΟΓΗΠΙ θΠΙΤΩ 69966 ΠΙΟΙΙΔΒΙΙ6ΔΒΗ γἱέλσι , ΠΟΠ ΟΟΓΠΟΓΙΙΗ. 
ὅσ0 Τητοπιθ αυίοπι ορἰαοορα!ί5 ογαί παἰΠὶ νοιοταυι]ίς 
Ρτουιί, νου ϱοἱἱς Ἱωχκ οευ!ἱ8 
[πβρπι]οηί ους, Οὐ/ἁ ν]α εμς αρεγανἰ 
ἐπ ναγί]φ γ]ί νἱοὶδδιυδίμίδαθ, 0Η) ά 116 αοθερέι. 
ΝΙΗΙ πιαραὶ 466ΘΓΔ6 ἰ6ΙΠ8Γ9» οὐ! Ἠοιπο φἱδ. 
205 Εα ποιηρος ἀεροπιίί Ἱην]άΐα, ϱὐ αἰίο αθδιγρυηί. 
Νε αἰἰαηάς θχοηιρία δυ1038, 864 Π]θᾷ βρ6υἱ08. 
Ιία φεηἑἱεπιὶ ργανῖς Ἰποίό(ί ἑεπιρονίαφ. 

Μους ραίθτγ , ὐ1πιγί6 δοΓαἱἱ5δἱιθ 

δἱ0 Μιγάδων. ἵια οι]]1. ἵπ ΠΙαΙΡ. Μαΐα ἵη (εσία 
μιγάδων. 

515 Ἐκ θεοῦ. Εξω Βεὶ ῥγσεοεγὶρίο. ία Βοεπε]- 
εἰἰηί, αἱ [οἱβαϱ ιηε]ίμφθ έµΩ ΒΙΙο νουιὶδαοιιέ ργίὶ- 
Ίκηι ροεῖ Ώενπι. (Ολλῦ 

ὧ3! Παιδεύσεως. Ἱία Ὑαι, οἱ οὐ1:. ἵω π]αιρ. Ἁαΐὸ 

η ἰοχέι παιδεύσεων. 
0939 Πρῶτον ἐκπονεῖν «βίο». Ἱυο ργίπιδηι πι 

ει ας δἰμάίο [εί κί φκαμτῖε τῶν ἀσχητῶν, ἠυς 
οί εΟΓΙΗΙΗ, μὲ (οἱος ε6:ὲ αά εἰ εμΗπε ει ἱεγαήῇ, 
ΠΙΟΓΕ ὑἱυέΓεΙΗ, ΟΡΕΥαΠι 4αΤ6ΜΙ, πό ϱμἱεφκαλὶ Ίος 5εἰ- 
γεί, εοἰυ η ηιίγνηι 0ο οοπ(επία5. Όιιε.. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

γἱίαπιαυς, Πἱπηίφ θἱ 6ορΓΘΡΕΙΏ ἰγαάιςςγθ 
Μαάία ἱμίευ ΙΙο8΄ Ἡοβφιο Ρτοσθύο γἱὰ, 
Μοὐἰίαης υἱ ἰδιί, οοπαπιοά μι Ποστ θδιη μἶαης. 

διυρεαίαυθ, ο8ΙΙ4 ᾳεανἰίος, υὲ ρατεηίθυς 
ἑὔἱέσσι οχ/νετθπι, ΠΟΒ ρίβεε, φὔθιῃ ἀθθεο. 
Πωγυπι βομθεεξᾶδπὶ (Πα4σι 14 θϱί μιαρίφ Ρἱ, 
ΟΛ 1411 ΡιήηΕπη Ιποπούθίη ρορἱ Όευπι φαιογίὺυς 
ῥγαῦεγε, νά 4108 μο8 ὔοφιιο ἢθιηι ΠοδυΙηιμθ 7) 
Μοἱ9 [ονεῦαπῃ 5εἀ μις ργο γἱγίρυβ. 
Πίαπο Γμἱοἱδῦαπῃ, οοιπιηο δα) οἱ 1! γοάάσγοι 
δομἱμπη, δδηδςεία) Ιαηριόάααι ἱμεογαπι [ονοιις. 
Ἁηπι θυ4ἱθ 86ΙΏΘΗ, ἰα]ἱ5 θ8ἱ μιθβδὶδ 4Ποφ1ἱο. 
Ύιπειὴθ ϱ8ηοἱ Ρ4Γ9 οταί Γ6β αο η] 1, 
Όι πο νἰάργος Ρεπείροιη νἰίαιυ οα0ἱ, 
ῥοιίαφ ο 68561, 4µ41Ώ γἰάεγοτ, Νυπίηὶ 

Β (γαίις. (οἱεηάο 4ο αυιάσεπι γοῦᾶγ ᾳωοφηιιό 
Ἰλοῦας ρερεπάὶς ἀθίίίο, αμἱφυθ ὁχ 
Ηοπογθιη αἀοριῖ 88οΓα Ρ6Γ πιγδιθεία 
ῥιεῦθηι σι ογηδηί : Δἱίίηθη ΙΠοβαςίος πιαμὶφ 
Εκοδευ]αῦας, Ρἱυπὶθυς μμἱδέως Ιοαι. 
Ναπι γἰία ΙΠοηΦΟΡΗΠΙ, που Ἴοους δοἱυς, [αο]{. 
Αυρυδία ϱυΦάδη] γε ογαἱ 94ος ηιΙ]ιὶ 
ΤΗγοῦυ6, γεπιοίο 6ο ρτοου!, Ρὰαὺή υἱ Ίάυας 
μπίρας αμτίδ. Οιληία ΡιιβΌλη) τίς 
Γστε, ᾳὐάπι {οἱ οονὶ Φυµ16γθµι Άηο { Πε υιις 
Μαρη! Ιοᾳυ4γ6 ηὶ] Ἰθνίβ, ου ΙΙ δἱς οπιο. 
Φθ]ηΗρεῖ δΗρογύὺος ἵπιργολις [νου ρε]. 
Εχεπιρία Ι0Πβ6 6 Ροίὰ8: πιο οομθρίοο. 
δἱο ΦΕΠΙΙΘΗΙΕΠΙ ἑωςῦο Πο νε» ταρίς. 

Ναάπι ϱοβΙΐος, οἱ5] π]οης οἱ Πποιἰδδίηα 
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Γνώμην γινώσκων τὴν ἐμὴν», οὐκ οἵδ' ὅθεν, 
540 Ἴσως δὲ φίλτρῳ πατρικῷ κινούμενος 
(Δεινὸν δὲ φίλτρον ἐστὶ σὺν Υ ἐξουσί), 

Ὡς ἂν χατάσχοι ταῖς πέδαις τοῦ Πνεύματος, 

Ών τ) εἶχε τιµήσειε τοῖς ἀμείνοσι, 
Κάμπτει βιαίως εἰς θρόνων τοὺς δευτέρους. 
54ὺ ὑὕτω μὲν οὖν ἤλγησα τῇ τυρανν!δι 
(υύπω γὰρ ἄλλως τοῦτο χαλεῖν ἰσχύω, 

Καΐ µοι τὸ θεῖον Πνεῦμα συγγινωσχέτω 
Οὕτως ἔχοντι). ὥστε πάντων ἀδρόως, 

Φίλων, φυσάντων, πατρίδος, Ὑένους λυθεὶς, 

ου Ὡς οἱ µύωπι τῶν βοῶν πεπληγότες, 
Εἰς Πόντον Άλθον, τῆς ἀνίας φάρμαχον 
θήσων ἑμαντῷ τῶν φίλων τὸν ἔνθεον. 
Ἐχεῖ γὰρ ἤσχει τὴν θεοῦ συνουαίαν 

ΡΕ ΤΙΟ 1. ΡΟΕΛΙΑΤΑ 0Ε ΡΕΙΡ50Ο. 

Α Ἱέφει χαλυφθεὶς, ὡς σοφῶν τις τῶν πάλαι’ 

{00 Βασίλειος οὗτος Ἶν, ὁ νῦν μετ) ἁ ιγέλων. 
Τούτῳ τὸ λυποῦν ἐξεμάλθασσον φρενός. 

Ἐτεὶ δ᾽ ὁ μὲν γήρα τς χάµνων χαὶ πὀθῳ 
Ἑδείτο πολλὰ παιδὸς ὁ χρηστὺς πατὶρ, 
Τιμῖν παρασχεῖν ταῖς τελευταίαις πνοαῖς, 

500 Ἐμοὶ δ' ἔπεσσεν ὁ χρόνος τν συμφορὰν, 
Ὡς μηποτ' ἐχρῆν, αὖθις ἐς βυθὸν τρέχω, 
Δείσας στεναυ μὸν πατριχῶν χινηµάτω», 

Μή µοι τὸ φίλτρον εἰς χατάραν ἐχπέτη' 

Τοιοῦτόν ἐστιν ἁπλότης ὠργισμένῃ. 
ὤθο Μικρὺν μέσον τι, χαὶ πάλιν τριχυµία, 

Οὐχ ἔστιν εἰπεῖν ὅσον ἁγριωτέρα. 
0ὐδὲν δὲ χεῖρον πάντα γνωρίται φίλοις. 

Αρχίν τιν ἔπραττ οὑμὸὺς ἁδελφὸς χοσμιχήν ’ 

ΘΘΠΙΘΠΗ(ΙΔΠΙ ἨΠΙΘΔΠΠ ΠΟΦΟΕΙΘὲ, Ὠθβοίο υΠπάο, 
540 Λι [ογίθ, Ρ8ίΘ6ΓΠΟ 4ΠιοΓθ ρθγιηοίι5 
(Μαρμαίη οΡἵ αὺαί νίπι αΠπος υπ] ροἱοδἰαιο οομ/αοίιις], 
Όι "16 εουφἰγἰηρεγεί νἰπει]ίς δρἰγῖ(ας, 
Ει φυοὰ λαυουαί ρυβίαπίΐυ5., 60 Πο ἀθοογλτο, 
Ιηοιιγναί νἰο]οηίθς, ι{ δοοιµἆαρ β96β (οΠθδη). ι . 
34ὺ Ταμίυς εΓρο ἀοῑογ πὶμῖ Ἱμωδίυς ἐγταμηὶάο 
(Νοπάυπι θΗ11 ἁ[ἱο ποππἰηθ ος αβρεί]ατο ΡΟΡΒΟΙΗ, 
Νήσο Ὀρίπιέως ἀἰν]ηις ἰᾳποβσαί 
ον αΠοειο), υἱ οπιπίθας ευβἰίο 
Αιπὶοί8, Ρραρεηίΐῦ.5, ραίγία, οορπα(]ς ους, 
5υ0 Ὑο]υϊ νονοβ αςὶ]ί «ρὶουἰο Ρριποί, 
ἵηπ Ροπίμμι νυποτίπ, πιαγογῖ5 γοιηθά η 
(6ομοἰαίωγας η], αὐιίουπι Ώδο Ρίεηυπ. 
Ες οπίσπι οτοτεσοὺαὶ οοπευθγπίυ 6πι Ροο, 
Νυρο «οοροτί!ς, υἱ ἁηίί(υμς ἰίο δαρίθης : 
ὅσο Βαε][ίμς ἶς ογαί, φαἱ ηµηο οµπῃ αηρε]ἰς ο8ί. 
Ρου {ωπο ποἰοδίῖαπι αμίηιὶ ἀθ[πίοῦθηη. 
96 ΟΙΗΠΏ βοΠίο Ιαῦυογαης εἰ ἀροφὶάθτίο πηοὶ, 

Μυ]ια εωῃ Ρτεςς τοβλγεὶ (Εωπι ορίῖπιυς Ραγεῃς, 
Όιϊ ποηοΓοῦι οχμρθΓγοιη οχἰγοιηίς μας, 
ὦθ60 Ομ0116 υΕὶ ἑεπορυς οα]απη]εαίθπα οοφιιοξεῖ, 
Ουοάἆ αυἱάθπῃ πμ υα!Ώ ορογιαἱθθθί , Τάγθυς ἱω ργοίπάμ 6510, 
γοι]έις ϱοη]έμ]η ροίθγη οοιηιηοξἰοΠίβ, 
Νο πὶηὶ 41ος ἵω μηαἱοάισιίοιμδίιπ οχοἰἀςγοί» 
Ε]διποςἱ οί φἱπιρ]ὶοἰίας Ίγα ΡεΓεῖἰᾶ. 

4 
ος --- 

ὧ05 Ραυἱυιη ουχ)! ἰοιιροςίδ, δἱ γυςδίπῃ ἰδππροδίαδ, 
Οι φυαηίο αοθευίος Γαδεῖῖε, ποπ [ὰοἱΐς ἀῑοία εοί. 
5 5 96 Ἠ]]ήἰ ποςθίί οπυπία αππ]οἰΦ ΘΠ4ΓΓ8Γ6. 
υμβ φμούάδιω οχογοθὺαί [γαίες πηους δθου]ατο, 

Γαρισπατα οιίαπι η βει]ένις Ἱερμιίς ποἰανεσίη, 540 Τοῦτο κα.εἴν. Ια Ὑαι. ΕάΙἰ. τοῦτ) ὀνομά- 
ζειν , 66] 1η4ἱ6, αἱ ιποίτυπι ἀθίίοίί. --- δὶο Βδμε- 
οἰοεμί, φἱ Ιπεηάμιη αἲἱο μιομἀο «ογτεχἰς8θ νἰόάεη- 
ευτ, ουπι ργῖογ νεγὺὶ χαλεῖν ϱγ/]αῦα Ὀγουίς οἷί : πἰὶ 
Ρογίο ἐγον ογ){αἶιας {η που γεγὺο αὐπι]φεγὶπἰ ἀἰγὶάθπάο 
υἡέπ]απι ὀἀἱρἠκλοηραιϱ. Εογίό μιεῖίιιθ δεγναγοίως |6- 
εἰἰο εἀἰίοευπι, ου ἁπαραδίυιη ἰαπι0ἱ6 1011 ΡΓΟΙΦΙ18 

Φᾳ8ἱ, οἱ 
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Αγπαι. Ρ. 176, τε νίάετε εδί πριιά Μοτεὶ!. 
ΤΠεεακγ. ΡΑµ. 9, 86ΕΙ. 4, πο. ν. Εοτίθ μμείέμφ τοῦτό 

γε χαλεῖν. (λα). 
254 Σοφῶὼν τις τῶν πάλαι. Μοψ568. 
οὐ3 Κινημάτων. 

άΐφκα ομίς. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΓΟ. 

Μεα ο8δθἰ, υπάο πποξς ἔηυά οφιι]άθπι δοἱο, 
ΑΠΙΟΓ Ρῥαίθ6ΓΠΙΙΘ [0/84) Ἠλυμο ἱπάυχογαί 
ο.” 4ἱ, Ροϊθδίας ομἱ 60/ΙΘΒ, νἰΠὶ ΡΑΧΗ 
Ιαὐεί}, υἱ οαἱεηῖς Βρίσίιας πιο αφιγηροτο, 
Πατείήο ἨοΏοΓες, φ1ιο5 ἡαῦοῦαί ιάχ/πηος, 
Ρος γη βεουπάἰς εοἰ]οσαί ηθ ἵῃπ φδὐἱδιιν. 
Οι πι! ἐγταμηίς απ ργανἰς πιεβῖί [η 
(Παπο Γ6Πῃ Υ0ςὰΔΓΘ 0η θΠἱἱη ΡοδΣΗ 8εςι!ϐ : 
η ηοθοαί ἀὐἱθΙὴ δαηοία Μθηδ. 4υῶδο, 4 μἱ1]), 
Ὀἱ πιοχ δυάδἱε5, πιοσ ΡαγεΙΙίΟΒ 6ἰ Ππιθοβ, 
Ἆ]οχ δί ρτορίπφιος ἀθδθγεπβ. Ραἱγίωπῃ δὲ {Γ6Ιη, 
Ὀϊ «νο αρ] δρἰοµ]ο ριηοίἰ Ώονε», 
η Ῥοηίμίῃ αὐΐγοπι, Ρ6ΙΊεγεπι εί ουΓ36 ϱΓ8ΥΟ68, 
Ι,υοίαφρυο, ἁπιὶοί Ιπε]]οο ἀιηρίασιι [εή6ηΦ: 
Ῥοκεναί Ἱ]ίο Ππιαχίπιο ααἳ επι Βοο, 

Ἁ Ἠορθς υἱ οἶίπι, πυο δι ἀεηδᾶ Ιί6Π68. 

Εται ὴο Βαβίιίαφ, αἱ πιοάο Ιηΐογ δι1ῤείος 

γνίε: Ἰογαδαί ἰάΐμπη Ὠἱο ΠεηΕΙ8 πιο». 

Αἱ οἶπι 66ΠΘΟΙΔ Φυ485ἱἱ8, εἰ ευρἰάἰπο 

Νοβιεί, τοραταί πιθ ρατοιι οδιήσιυ8, 

Όι πιο ρτορίηφαἳ /45) ποοὶ μηἱδεγεδεετεῖ, 

Αο οοσίι6 θ889ί Ίαη Που ΗΛ ΕΠ) ἀοἱου, 

θιοά οοη(ἱρίδδο Ἰουά ἀοθιῖί , Γή Γδυη 1η Πτατς 

Εοτος, ΡαΓ8ΗΙἱ8 αηχἰίος ρεπιίιφ ΠΊΕηδ, 

Απιοτῖς ἵπ Πιθ Ώ6 Ι0600 ἀῑτας Ρτεςςς 

(οιάΐροτοῖ, τιέ Πί , ουσι [υτὶέ νεη]ρυῖίας 

(οπίδπιρία. Ραμἱο ροδί «δρυ ΓυΓδυ5 πον4 
Ργροβ]ἱα μου/ἑο βαν]ος Ποδίτυπη ροἳ1. 
Ηαπο αωἱπ αποὶοἷς ηήΐσειη, υἱΙ! γείαι. 

Μαπις ϱογοδαί ρυδἰίουπι ᾳαοάφθαι πωςάδ 

Κάῑῑ, αά ΔΡ. µηνιµάτων, ἑκ- 
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Αδελφὸς οὐμός : ὥὦ κἀχισθ᾽, ὅσον σθένεις | 
510 "Ηδ' ἣν ταμείων πίστις. Ἐν δ' ἀρχῇ µέσῃ 
θνῄσχει, χυνῶν δὲ πλῆθος ἐβανίσταται 
Τοῖς τοῦ θανόντος χρήµασι χαὶ λειφάνοις. 
Πάντ ἑσπάρασσον οἰχέται, ξένοι, φίλοι. 

Τίς γὰρ πεσούστς οὐ ξυλεύεται δρυός; 

2] Ἐγὼ δ᾽ ὅσον μὲν ἦχεν εἰς ἐμὸν λόγον, 
Οὕὔποτ) ἂν ἔδεισα πραγμάτων ἑπιδρομάς ' 
Πτηνὸν γάρ εἰμι ῥᾳδίως µετάρτιον. 
"Ὅμως δ᾽ ἀνάγχη πάντα τῷ καλῷ πατρὶ 
Συνδιαφἑέρειν, καὶ χρηστὰ χαὶ τἀναντία, 

240 Κοινωνὸν ὄντα πραγμάτων, οὗ χρημάτων. 
Ὦς δ᾽ οἱ βάσιν τοπρῶτον ἐμπεπηγότες, 

"λπαξ ὁλισθήσαντες, εἰς χρημνοῦ βάθος 
Π(πτουσιν, οὐχέτ᾽ ὄνεες αὑτῶν ἐγχρατεῖς, 

5. 6ΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ. ΟΑΙΗΙΝΟΝ ΤΗ ΙΡΕΠ Η. ΠΡΤΟΠΙΟΑ. ιρ76 
Α Οὕτως ἔμοιγε τῶν χαχῶν γεγευμένῳ, 

ὧδυ "Λλλοις ἐπ᾽ ἄλλο δεινὸν ἐδηγείρετο. 
"Ἠχέν ποθ) ἡμῖν (τὰν µέσῳ σιγήσοµχι, 

Τοῦ μὴ] δοχεῖν βλάσφηµον ἐχφέρειν λόγον 
Κατ’ ἀνδρὸς, ὃν νῦν εὐλογῶν ἐπαυσάμτν), 

Αλλ᾽ ζχεν ἡμῖν τῶν φίλων ὁ φίλτατος 
090 Βασίλειος (οἵ µοι τῶν λόγων ! ἐρὼῷ δ' ὅμως) 

Ἕλλλος πατήρ µοι φορτιχώτερος πολ». 

Τὸν μὲν γὰρ ἐχρῆν καὶ τυραννοῦντα στέγειν ' 

Τὸν δ᾽ οὐκ ἀνάγχη, τῆς ἑταιρίας χάριν 

Βλάθην φερούσης, οὐκ ἁπαλλαγὴν καχῶν. 
ὦ9ο Οὐκ οἵδ' ἑμαυτοῦ τὰς ἁμαρτίας πλέον, 
ΛΙ πολλὰ δἡ µε πολλάχις δεδήχασι, 

Μέμφομ’, ὑπερξέοντος ὡς ἀεὶ νέου 

Τοῦ συµπεσόντος, ἤ σε τῆς ἑπάρσεως, 

Εγαίου πιους! Ο πεφιἰββῖπιθ, 4ἵαπι ῃοίοης ϱ5! 
ο70 Εταί αίθηι ἐιοβδδμγοσυπῃ Οµβίο8. Μοάϊο αυἱοιη ἵη α1ογς 
Μωρέ, ολπυπι(ιιο πι {14ο αβοί]ί 
ἵπ ἀθίιιοςὶ ρεοιηίαπι, δἱ φιἱἁημἱᾳ το φιιογαξ. 
Οπιηία ἀῑ]αςθγαπί [απ] , θσίταηοί, 4ηι]οί. 
Οἱ επῖπι, οο]]αρδᾶ Φ16Γοα, Ἠοη αἱ δἱ Πβια οοιπραγαί Ἰ 
ο1ὔ Ερο αυίθπι, φιιΠί πι αά πιο αἰ]ποι, 
ΝιιπιΙδηὶ ΕΠΙΙδ86Ιη Ποροϊἰοσυπι ἰηουγρίρηοθς: 
Ανὶφ οπἶπι δύπῃ [αεἷ]6 4γ0Ίὰη9. 
56] (4ΠΙΘΠΏ Πὸςθδςο θΓ4ΐ οιπηἰα ο ΙΠ ΡΓ:θ(Ίαγο ραί1ο 
5βΙΙΠΟΓΟ, οἱ ΡΤΟβΡοΓ4 οἱ αἀνοιρα, 
580 Ρατι]είρεβ]ηυε ποροΒοξζυπι, ΠΟΠ Ροδσιιηίςρ. 
Ουεπιαἠπιοάμπι δυίεπι, ααἱ δεἀ(Ίπι ἠχετυπί ργαύυμι, 
Φρπηο] Ιαμαπίος, η ριφοἱριΗἰ [απάωμι 
Ιποἱάμηί, θμἱ πι ΠΟ οοµιροίθς, 
δίο π]Ώῖ, ροδί(υ8) Π)θία ἀρρυςίανί, 
58ο Λ/ἱ:5 οχ 4Ιἱ19 πιο]οδιὶ οχο/ φιἰπέ. 

γεη]! αποπάαπι ποὺῖφ (πιοάία ΡγφιογηἩιο, 
Να νἱάθαε ορἴῃοη ἱπίογγο 
Ύΐτο, Φ16Πῃ πιοάο Ἰαυή γης οσ(σ]Ώ), 
ορ νοη]ί πουὶθ οπιπίπῃη αππἱοὶφεπηυς, 
590 Βαλί]]υς (ο αυἷά ἀἰσέυγας δυπη } σαι {4ΠεΗ), 
ΑΙἱι8 μὴ Ραίου Ίοπρο ἀὐ1105, 
ΠΠ ομΊπα [εττο οροτἰοὺαί, ο]απιὶ ἐγγαππ]άσοπι εχεΓοςῖος: 
Ι5ιίυ6 απίοιη {εΓεηἑ πεοεδἰἰαίοπη ποῃ ἱππροπεῦὺαί 
Απὶοίιῖα ἁαπιπυΠῃ [Γεῃς, ΠΟη Ιυθγᾶῃεο 4 τηα]ίς. 
ὅ9ὺ Νθβοἰο 4Ώ πιθα ροῖίιις ρεςσᾶ!8, 
9 πεωΙέυπῃ πι 40 Α39Ρθ ποπιογάδγυ!, 
[ποιδεπι (οᾷεγνοφεῖὲ Φέπιρες ιἱ Γ6ύθιΙ6 
Ιά αυοἆ αοὐἰάϊθ); 4Η ἔμαΙ οἱαίίοησπη, 

574 Τί γὰρ πεσούσης. 1ἱὰ 611ρ. οὔσΠι. 1, Ρε τεὂιε 
εμΐκ. ν. 18, οἱο. 

580 Τάν µἐσῳ. Ὀο Βαφ!ίο, Ροδίᾳααπι ερἰφεορι5 
εγθαειις οδί, ἸοηΗ 11.5. 

ὃ "ον νῦν εὐλογῶν ἑπαυσάμην. πο γεια 
πηρα μηέ οΓΠΙΕΗ ἰδίιά βἰαιίνη Ρυςι Γυποῦγθιν Βαίἰὶ 
οΓ4110ηΘΙΏ εοπάἱξμιι Γμΐςςο, 

590 Βασίαειος. [ία Ὑαἱ. Βάἱι. Βασιλέως. 
597 Ως ἀεί. Ίια (Οοἱσί. Εάῑἰ. υη4ἱ6 ὡσαεί. (0π- 

εδριυπὶ οχ Ῥαδίπιθηαὶ ορἰδοοραία ἀοϊοίθεη φἱρηίίίοᾶι 
νορογίμ8 : ου]υς ἀο]ογὶφ οἰοδίτίορπι πυ]]ὰ ἰειρο- 
ης ἰυπρίπα]έ18 ουρά σίε : Ίππο ϐρΠροΓ {αυ Ηδ1 {6- 
6686 {η ἱρθὶμ5 Ρροσίογο (οεγεβαί, 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

(δγιπαη 5. Ο αι νὶδ έιι θ8ὲ, ποηιἰβδίιης ! 
ΟΦ βίοΓθιὴ αβουᾶί: Ἰηφθ ΠΙθάἱ0 ΙΙΗΠΟΓΕ 
Εχεθάἰ! ὤνο. Τιιο 6ΡΗΠ νἱδ πιχέυ]α 
η πιογία{ἱ πυπωσλος Γαρ]άα, θἱ ϱθΗδυΠΏ τηε, 
Πα αοθγαπί Διπὶοὶ οµΏρία, κθρνὶ, οχίγλης]. 
Οιἱ5 επί οφὐθηίο ἤβρα ΠΟΠ 4µεγοι γαρ! 7 
Θιαπέυπι αἰΗθεῦαἰ αἱ πιθᾶς τοῦ φοἱ[ίσοι, 
Νοροϊἰογυ!ῃ Ποῦ ΕΗΠΘΌΦΙΩ Θ4Γ0ΙΠ48, 
γοἱιοσὶφ οβίτῃ 6πι [αοί]ο ἵω Αἱίυπι Ργονο]αης. 
δοά πιο ἀθοθὺα! Ρὰίτρ οπι ἀ]οὶ πιθο 
Ταπι Ἰπία {6Υ6, θὐ 8 νὶορϐ ΓΕΤΜΙΩ Άδρογας, 
ΑΙθιε εδ δυεἶ1Ώ, Ποῦ ΟΡΗΠ), αἱ πιο]ονίίαο, 
ρα, εί ϱραἆσεα μν Αχεγίὶ ΡΣΊΙπο , 56πιο] 
ΓπὈθηίε ρτθῦςι, [δγμις {9 ΡΓ8ο6ῃ8 δίαίπι, 
Νὲς δὺ {ΠΟΣΡ ]35ι ροἱορί: Άωας 1η πιοδυι, 

Β Οιιδίαγο ἀγα οοπΗἱρῖε Ροδίᾳαπη πολι] 
Οειἱ εαὐἱπάςδ δυμί πον! οΆδς ππϊΠ]. 

Λοοθδαῖί δἆ πο (πιεἰὰ μη φἱ]οηΏῖο 
Ρεοπια.ς, νἰευπι πθ ογἱπηϊηαγἱ οχἰδΕΗΘΓ, 
Θιι6ιή ἱαυύο ΦΙΠΊΠΙα ρεοχίτηθ ἱπ οσα] ε]!), 
Αεοθδαῖέ, Ἱπαιίαπῃ , Πααχίλλς οαγυς πὶὶ 
Γαφ]ΐις (ο ηαἱά ΠπαΡΓΟ 3 δεά ἀἶσαπῃ (81Η6Η), 
ΑΙίιΦ ρατγεμίο ἀμτίος πμ]ίο Ρραίο;. 
Εοτοηά 8 1ἱ]ς ΠβΠ](υο οἵΓ8ί, άαπι οοβετεῖ, 
Νο ο, οἀα]/ ἁνπι 80 ἆδπιπυπῃ Ιηγολί, 
(414 1Η ἐΑ{ππι πρ Ίθύάπποῃ (πἱβιί. 
Μεϊδυθ ποχἰῖς ἱπιριίατο ος ἀεῦθαπι, 
Ῥυηχετε ρεεία5 αι πδυπι /π ρίυφ, 
Ίσποςο (να]ημ6 66ιηρος Ίου φ11ἱρρ6, υἱ Γ6υῬηΘ, 
Εεγνεδοι!), 8Ώ {6, 6ΗηΠΙΘ γἱγ , Ροϊἰβ μοίδι», 
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Ανδρῶν ἄριστε, ἣν δέδωχεν ὁ θρόνος. 
300 Ὡς τῶν γε λοιπῶν εἴνεχ᾽, ἠλίχων λόγων, 
Τάχ) οὐδ' ἂν αὐτὸς ἠξίους ὑπερζυγεῖν 

Οὕχουν τοπρόσθεν, ὦ φέριατ’, αὐδ' ἠξίους : 
Εἱ δ ἠξίους, τυχόν σε τῶν εὖ εἰδάτων 
΄Αμσω, χατέσχεν ἄν τις εὐγνώμων χριτής. 
405 Τί οὖν φέπονθας; πῶς τασοῦτον ἀθράως 

"Εῤῥιψας ἡμᾶς; ὡς ὅλοιτ ἐχ τοῦ βίου 
Νόμος φιλίας οὕτω σεθούσης τοὺς φίλους. 

Λέοντες ημεν ἐχθὲς, ἀλλά σήμερον 
Πίθηξ ἔγωγε΄ σοὶ δὲ μιχρὸν χαὶ λέων. 

110 Εἴ τοί γε πάντας (φθέγξομ’ ὑψηλὸν λόγον) 

Οὕτως ἑώρας τοὺς φίλους, οὐ χρῆν Υ᾿ ἐμὲ, 

Ὃν χαὶ φίλων ἔμπροσθεν Ίγες ἦν ὅτε, 
Πρὶν ἢ ὑπερνεφῶν τὰ πἀντ᾽ ἔχειν χάτω. 

Α Τί, θυμὲ, βράνεις; εἴργε τὸν πῶλον βί. 
445 Πρὸς νύσσαν αὖθις οἱ λόγοι. Ἐχεῖνος ἡ» 
εὔστης ἔμαιγε, τἆλλα δ' ἀφενδέστατος, 

"Ος µου λέγοντος ταῦτ᾽ ἀχούσας πολλάκις, ἳ 

Ὡς νὸν μὲν ὁϊτστὰ πάντα, χἂν χείρω πέσῃ, 

Εἱ δ᾽ ἐχλίποιεν οἱ τεχόντες τὸν Ρῥίον, 

420 Κάμοὶ τὰ πράγματ᾽ ἐχλιπεῖν ἅπας λόγος, 
Ὡς ἄν τι χερδάναιµι τῆς ἀνεστίου 
Ζωῆς, πολίτης ῥᾷστά Υ) ὢν παντὸς τόπου. 
Ταῦτ οὖν ἀχούων, καὶ συναινῶν τῷ λόγῳ, 
Όμως βιάτετ᾽ εἰς ἐπισχοπῆς θρόνον 

43ύ Αὐτὸς, πατήρ τε, δ[ς µε τοῦτο πτερνίσας. - : 
Μή πω ταραχθῇῆς, πρὶν ἂν ἐχμάθης τὸ πᾶν. 
Εἰ π)εῖστον ἑσχέφαντο δυσμενεῖς χρόνον, 
"Όπως ἀτιμάσαιεν, οὐχ ἄλλον τινὰ 

ὝγογΗπῃ ορπ]6, Ύααπι Ε)υί αΠηνίέ (Ἀτοπυς. - 
400 Ναπι οαίοσῖς ἵῃ τοὺις, ἵπ Φφαιαἰυις ου ἱΐ8, 
ΕὐΓΦ64Π πε ἱρδο φυἱάθιμ ἰο δχἰδιι1Ἅςδ68 ῃγςοε]ίογθ : 2 
Ἀο Ργο([6είο αμίθα, ο ΡΓ5ίαΗΙςδίπιο, Ώοῦ οχἰθιπια 38 ; 
Αιιί οἳ δχ]θίἰιη3ςς68, [0Γ14986 6χ Ιιὶ αἱ ργοῦο πονοταηί 
ΑπΙΟΟΒ, ἴο τοργερδἰσδεί ή. αλ μῖς ]μήεχ. 
ρ9ο 637 ὑ5 Οι] ἰβίέαν ρΏ8ε!ις 667 Οιοπιοάο ἐβΠίᾶροΓθ ϱοδ δυυὶίο 
γο]εοὶδ! Ἡ Ὀμιαπι Ρογθαί ος γὶία 

[οχ αππ]ο]είο ϱἱο απιίοος Ιοπογαπ((9. 
Ηεγί Ιθυπος 6Γ8!Η115, 9ο ᾖοάίο 
ἱπιίας 6ρο; Εὐῖ νθγο ΡαΓνα {65 θ8ί θΜἱ8ΙΏ 60. 
410 Οιοά δἱ ΟΗ1165 (Ίπαρπα οἱοσιιαγ νοςς) 
9ἱο 4ΠΠΙ008 5Ρθεί3Γ68Β, οχοερίέυπ 119 ορορίμ]ί, 
161 απη]οίς ομιηί δις αἰηαράο αηίθροιεύυας, 
Απίεαιαπη ἱπ αἰέσοι ο) ομ]ηία ἱη[γα ἐὁ αἱογος. 
Αηΐπια, αἱ οὔ ει νοςοίς) Επιπι νἱ οοιηργίη1ο. 

415 ὧο6ι γα:διι5 αά ΠΙσΔΗΙ ογα(1ο. Ενα ο 
ΜΙΕ{ πιοιιάαχ : Οί6Γὰ απίοι ἃ Ιμομάαοίο θοηὶδδίπυς, 
Ου ουπῃ 6ὥρε ὀἰσσμίθιη πιο αὐθἰδδοῖ, 
Οπιπία φἱόθμι παπο πεί ἐοἱεγ Ρἱία 9886, ο(ἵαπιθὶ ρο]ογα αοοἰάαηέ, 
θά οἱ γἱίπιῃ ραγθιίθς γοἱη(ια!, 
420 (Ο6ΓΙΙΦΒΙΠΗΗ 011] 9956 Πθρµαίίῃ γρπηιιους, 
Όι (τι οίνηι αιιθιῃ ρογοἱρίασπι ος γι 
Ἔοςο «λγθηία, ΠΟΠ ηγίές ε)]ιιδὴ1οί Ιοοὶ οἰνίς: 
Πδο οἵπῃ αιιἀἰταί, οἱ ]αάΐοίο 8110 εοιηρτυδατοί, 
γΠῃη Ι8ΙΠΘΗ ἑη[οτί αὐ ορἰδοορΒ!]ι5 6ᾳ6ι/θιι 
Α25 1ρ5θ εἰ ραίετ, ηυἱ ἵπ 0ος 116 ἠίεγασῃ ευρρἰαπίαν]ε., 
Νου ϱε16 ει νουῖς απ. αάἰθεῖς οπαΠίΔ. 
δι ρυρι] ἀν[Πεγλβδδιιί ἰπ]πιὶοί, 
Ουὐμιοάο μιὸ ἀθάθουγαγομί, 100 α απ Ρυίο 

100 Ἡ Ιίκων «Ἰόγων. Πίθ νετοῖ φἱρπίβοαί διμάία µμῦθον, Φφμα]επι ἀθείτίπαιε. . 
ΠδΓαγι, αμ ϱΟΗΛΗΗΗΘΙΑ ο) ΒΑ8ἱο ὀρεγαπι ΄ 409 Συὶ δέ. 118 ΟοἱςΙ. Μαἱὸ οά1. σὺ δέ. 
ΠανανοΓαἰ. δἱὁ [γα β60ξ. 2, οβΓΠΙ. 1, αά ΕΠ δ[[επίμπε, 41ὅ Πρὶν ἤ. Ίία ἱεβίημις. ΕΜ. ιηεἰο ἃς. 
ΥοΓς. 291, τοσᾶί ευ μὲ ραἰΓἶαιι γουργθαί5 εἰ Άλιχα 414 Τί, θυµέ. ἵνα (οἱδί. Εά1{. πιαὶο θυμὲ, τή, 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Τι Ηνηιιθ [αδίυπῃ, 4ὐοπι 1δὶ Ἰητοασ]έ (ητοπιι9. 
Ἀθηιν 5816 ἁοιπρία, ουποία οἱ βρθοίθθ, πιϊληὶ 
Νους [ογίθ νεἰ]ες ἱρδθ ἰ6 ΡΓΏΡΟΠΟΝΛΕ, 

5 Ουἱά , Απίαιε, (εγνες ἳ [α0 6φπυη γἱ τερεῖπιηδ. 
Αἱ 86ΓΙΠΟ ἐομάαί τυΓριι5 αιἱ αιείδιη. Ευὶί 

ἵπ πιο ἱρ8θ ηριάαχ: Ο8ΕΟΓΑ 34ἱ νθγἰφδίηιης. 
Όι πεο νοἰοθαφ απίθλαυ, γἱγ ορπηο ; Οι] βρο γοςειη Άδης Όγθ 4θ ηοδίτο Ιεβειθ, 
Ἠόειο αιρίθηίθια, ογθἀο, ]ιάαχ φιθρίαπι, Αμίπιο Γεγδπάὰ ου ΠΟ ηυπο ἄφυυ πο, 
Θιιἳ ο5δοί 41ηύῦ09, {6 Ι8ΙΙΘΠ οοπἱρεΦοθεσ!. Αί εἰ ραγεπίες οἰαιάθεοῃί νἰία ἀἱ6β, 
(ωη{ομιριΙομ!ίθ ογᾳο αι ἑαιία [αἱ 
Ποδρυπίε ἑάυβα 7 Οαγίίας Άθο [αμάἰίαθ 
Ὀειὐᾶὲ, Ἀμιίοος ἱπέίιηος αιιώ σἱο οοἱ]ι. 
Ην] Ι0169 Πο5 θγδηυς ; Αἰπιῖυς 
ΔΙ ἱμδο ΠπΠο 0Η), ἔι [9Γ6 ἀδί οΟΗΙΓ8 60. 
ομ 11ο φυ]άἆαπι ρνοί6ζα!η : τοἱίᾳυο8 Ιἱορί 
ία {1 608168 6ΕΓΗΘΓΕΒ; ΠΟΠ Πο ἰ8ΗΊΘΏ 
Εεσεὺαί , οι οσρἰογίς οἰαγυιἩ πιαβίς, 
Απίο εχίμ]ἰθφεί οἀἶίιιςδ Φ 481 {ε ωγοπίφ. 

Νθροίίογιι πααετθῃ οἱ ιιοἰθπῃ, {058, 
Οιο [εετο [γυοίυπι ανεπιρὶδιῦ νἰιΦ [οοο 
Ῥηδβεπι οατοηιΐδ, οἰνίθ ἰη αμοτἰβ Ιο0υ9 : 
Ηωο ευη αμάϊϊθθεί β8ρἱµ8, οἱοίὰ 6ἱ 163 
Ριοῦατεί, ἱρ56 06 ἔάιπεῃ υἱ ργῷςδι]επα 
Γαοῖί, 4ἴᾳυθ [αἱ]εηθ Γωγου5 Ὠίο μαίυμι ραίρς. 
θυοἱ γοδίαὶ αυάὶ, πθς ἑπηυίή9 οσοἰί1. 
οἱ οοσ]ἑ155οϱἱ ρεγάῖ ἑηἱνίοἱ μιθί, 
Οὐ4 041 Ατίο Ρὰ/εΓΘ ἀεάεοι ροβδεπί ηιλαἰ, 
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Βὐρεῖν ἂν αὐτοὺς οἵομ᾿ ἢ τὸν νῦν τρόπον. 

450 Ποθεῖς ἀχοῦσαι; Πάντες ἂν ἐροῦσί σοι, 

"σοις τὸ πρᾶνγ μμ) ἔδοξε τῶν οὐχ αἰσίων. 

Ἐγὼ μὲν οἷον ἐμπάρεσχον τῷ φίλῳ 

Ἐμαντὸν, οἵδε Πόντος, οἷδε καὶ πόλις 

Καισαρέων, χαὶ πάντες οἱ κοινοὶ φίλοι. 

Δ50ῦ Μικροπρεπὲς γὰρ ταῦτ’ ὀνειδίειν ἐμέ. 

Τὸν μὲν γὰρ εὖ παθόντα μεμνῆσθαι πρέπει 

των εὖ πέπονθε, τὸν δράσαντα δ᾽ οὐδαμῶς 
Ὁ δ' οἷος ἡμῖν, πειθέτω τὰ πράγματα. 

Σταθμός τίς ἐστιν ἓν µέσῃ λεωφόρῳ 

ἀἱ0 Τῆς Καππαδοχῶν, ὃς σχἰζετ᾽ εἰς τρισσὴν ὁὲὸν, 

Ἓλνυδρος, ἄχλους, οὐδ' ὅλως ἐλεύθερος, 

Αεινῶς ἀπευχτὺν χαὶ στενὸν χωμύδριον. 

Ουασι ἰθίδΠι, 11ο ἑηγεηίυτοῬ Υπ), 

φ. ΟΠΕσΟΠΙΙ ΤΗΡΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΙΡΕΗ Π. ΗΙΡΤΟΒΙΟΛ 

Α Κόνις τὰ πάντα, χαὶ ψόφοι, καὶ ἅρματα. 

/ 

40θῆ 

θρῆνοι, στεναγμοὶ, πράκτορες, στρέέλαι, πέξα:, 

445 λαὸς ὃ' ὅσοι ξένοι τε χαὶ πλανώμενοι. 

Αὕτη Σασίµων τῶν ἐμῶν ἐκκλησία. 

Τούτοις μ' ὁ πεντήχοντα χωρεπισκόποις 

Στενούμενος΄δέδωχε τῆς εὐφυχίας | 

Καὶ ταῦτ', ἵν, ἁρπάζοντος ἄλλου πρὸς βίαν, 

450 Περικρατήσῃ τὴν χαθέδραν χαινίσας. 

Ἡμεῖς γὰρ αὐτῷ τῶν ἁρπῖων φίλων 

Τὰ πρῶτα ' χαὶ γὰρ ἦμεν ἄλκιμοί ποτε, 

Καὶ δεινὸν οὐδὲν τραύματ᾽ πηὐλογημένα. 

Πρὸς τοῖς γὰρ ἄλλοις οἷς ἀπηριθμησάμην, 

455 0ὐδ' ἣν ἀναιμωτί γε τοῦ θρόνου χρατεῖν 
Μεταίχμιον γὰρ ἀντεπισκόπων δύο 

450 ἵὶς αιίτε Ἱ Νατγαδυνί Ηὐἱ οι ώς 
ο... Γ6ιη πη]ηίπιθ οοΙΡΓΙΙΛΠΙ ]ιάἱοδνδγμῃίέ, 

μἱάθιν αυδίοπι ργαυυοτίπι Διπίου 
Μο ἱρουιη, πονἰἰ Ῥοπέας, πονἰί εἰ οἰνίίας 
(ᾳεραγἱοηθίαπι, θἱ ΟΠ1ΠΘΒ απι]οἱ οΟΙΠΙΠΙΙΠΘΘ. 
456 δοἀ ἵνῶο εχρτουτατθ Ἱπάθοορυῃ [ογοί. 
Ναπι φἱ Ώοηεβοια βοοθρίί, 681 ΠΙΕΠΙΟΓΕΙΗ 6586 ἀθοθί 
Εοζήπι αὐ ἰΠἰ ὑθπείασίὰ δυΠί, μήμίπιθ νο ουπὶ αἱ {εοῖί. 
Το ν6τυ αμ4ἱἱ6 ἱη πιο [μεγίῖ, τος ἱρδ. ρεγςιαάεδηι. 

Θἱ9ἱ10 ϱυ9ράθίη θ8ί Ίη μιθάίο ρεγνυραί τί Ι 
440 Ἱη (θυγα θαρραάοσυπι, φιι βοἰπάϊνως ᾗ (τἱρ]ίοσπι γἱαίη, 
«δἱηΘ 44014, βἱηὸ νίτογς, πἰ{ Ἰλρεης Πυοθταίο, 
Ηοιτίόις ναἰἀο εἰ ἀηρυδίιις Ραρυ8. 
Οπιπ]α Ἰιῖο ρυ]νί6 εἰ ιτερῖέις, οἱ ουγγυς, 
1 ΑΠιθηίὰ, θ)Ηἱ4ί119, 6χαοἱΟΓ9Ν, (ογιπθηία. οοπιρθάθε 

. ὃ Ρυρυ]ιν νετο, αιοἰυοίῖ ρετερτὶ 
η 

πἱ 6 6ΡΓΟΠΟΘ. 

36 θΓαἱ Φ49ΙΙΠΟΓΗΙΗ ΠΙΘύΡύΠῃ εοο]θθἰα. 
Ηὶ6 πιο ἀθάῖί, αἱ αυἱηφααρίιιέα ονοτερίοοροθ Ώαβεπθ 
Νοη θαίῖς Ἰουμρίος ογαξ : 0 μπυπἰθοεη(Ιδ 1 
Αιαυο ἰἀοίτοο δἰίαίῃ, υἱ, Ρος νἰίπι γαριεηίο αἱίοτο, 
σύ γἱείος 65866ἱ, ΠΟΥΝΑΠΙ Ο88)οάΓΔΠΩ Ἰηδί]ίμθεηδ. 
Εσο επί ἱμτες Ώ6ἱ1ἱ69βΟΡ ἐας αππίοος 
Ρεϊπιας οὐυιίπεύῦαηι : δἰγθυ 18 θηίπι αἰᾳμαπάο Γυἱ, 
Νεο πιοἰεςίὶ φμἱάφααπι Ἠαὐουὲ υομοεάίσία γυἱηογα. 

4ῦὺ 
Ναι --- Ἰποομιιποάα α πιο θιιαγγαία, 

66 Ροίογαῖ «μἱάθπῃ θἶηθ δδηριι]πο βθάθς ἰ[επουί; 
Εεαί οηἱι οοπβμίυπι ἀμοτι Ἱπίος 56 οοτίαπἰυιη 

49309 Η τόν. Ἱία Ἠδῦεί (οἱβιπίαπυς ορἀθχ. Μαἱ9 
αυἱοιι οἱ εξ. εἰ τὀν. 

ἐ5ί Αἰσίων. 4. ὁσίων, εακείαΠι. 
490 Σταθμός. ἴπ Φαφίποτυπι ορρἰἀο, δἆ ρυ]ὶ- 

ο06 89 ἀδροβίία δοια.ί νου]ου]α. 
445 Καὶ ἅρματα. ἵια αὶ. Νίμιν ψθ6πό οὐ]. σὺν 

ἄρμασι, εμηὶ οωγγίθε. . 
47 Χωρεπισχόποις. Βυτα]οφ ἀδεαπος Ἱπιο]]αῖϊ, 

ἰπίος ᾳ.ιος α)νίδα οΓοί απιρ]ὶβδίπια Βαδίηἰ ἀἱαοθνίφ. 
448 Στενούµεγος. Πα θά(ί. οἱ Βειιοδ]οιλιὶ ἱη νος- 

δἱοῃθ. Ἐοτίθ πιε]αθ σθενούμενος, ΡΓΦΌαΙέπε, ΤοβΟ- 
ταίμ». (Οκ). --- Πἱά. τῆς εὐγυχίας. Ὑαϊἱ. τῆς 
εὐτυχίας, ο ρτοερεγίίαιεηι ὁ 

449 Ιν' ἁρπάζοντος ἅ 11ου. Ξἱρηϊβοδί ἀγοσογίιι» 
δὺ 4 Βα6].]ο ογοδίπι ερἰδεοριτη, 1 γἱίο οΡΡίἄΙΙΗΗ 
Ιδίμά (θοίις λάνογςιις Απιζμιυσ αυἱ νὶ ἰμά αστὶ- 
Ρενο οοπαδαίυς. Ὑἱάὸ 8µρτα ερἰθι. σεν! οἱ δέ]. 
Ρομ, 43, οἱ 50η. 

δὅ Καὶ δειόν. ΑΙἰαά]ί αἆ Ιαρίάος φαυἱθις ἱπιρὸ- 
ευ» [μέ Οοιιδιαπίἰποροί!. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ἠμης υμυπι ορίπος Ὠος Γορογίαγος πού μη. 
Αιάϊτο ϱυκιὶςῖ Ὀἱοθί Ίου φαἱνίς Η0ἱ 
Ες Ιἱ8, αυἱνως το οδί ΡαγυΠ τὶδὰ ο 46068. 
Όϊ πιο δρα απιίομίη ϱθβδθεἰιΏ οπηη] {δπροῦς, 
Ει Ροπίυε, εἰ υγὺς (εαςῖς πονὶί ργοῦο, 
ἓι ααἱ αἐγὶαδαιιο 5656 4πις0ϐ ργῶάϊσαηι. 
[πο οχριοῦΓαςθ ΠΟη θΠΙΤη ΠΟΒ Ἰιῶς ἀόοεί. 
Γοµο[αεία µδη(υ6, φἱδᾳιιῖθ αοοθρῖϊ, [ευ 
Μειρἰηίφοο ἀθθεῖ, αἱ ὁθάὲ 10Η ἀδί ἰέθιη. 
Αὶ ιιδ]ῖς τη ποβ 16, Γοφ ἵρθα ἑηάϊοει. 
η γορίαρ πιεά(ο νὶ οφί τίους οἱέυς, 

αοἰπά]ί ἵπ {γε ϐὲ γίαν, {γπιρη5 6ΔΓΕΠΒ, 
γἱτοΓίς, Ιἱ6γο Ἱπάίρπιις νίτο, 
Ιαο ῥτοτρας ορρἰάμτη, Ε5ίο οἱ ηἰιηΐς. 

Β Η]ο ομποία εἰτορίμς, ρυ]νίθ ἐίο οπι οσο, 
[,απιεηπία, Πδιυς, οἀΓΠΙ[6Σ, θἱ 6οΠΙΡΘί6Α, 
Τουπιθηία : οἶνθο Λοβρἰιος Βἱς, δἱ ναρἰ. 
Εταί ἡῶο ΠΙΘΟΓΙΙΠΙ ΒΑΦίπΙΟΓΙΠΙ θ0ςἱ68/4. 
Πὶς, ΙΏογα[ἰς βοἱἡἱοδί νἰς, πιο ἀεά[ε, 
Ώεπος αἱθγοί αυἱησιίθΒ ουπι αηιἰςί{ίου 
δΏ βο : οἱ φιἱάθαι, νἱ γ]ηάϊεαπίο υἱ αΙίογο, 
Ύ]6ίΟΣ ΠιΠΟΓΕΙ, θΓἱᾷθηδ 86ὀΘΠΗ 8ης ΠΟΥ9. 
Ναπῃ Πποβ απιἱοος πιαγῖἰον φαοπήαπη εἱ0ἱ 
Βυιαὺαί (ως οἱ οίγθηυυ8 φυοπάαηι Γαἱ): 
Βεηθύϊοίὰ ΠΟΠ οδί οοπαᾳιιθεοηύΏ 3 γυ]ηεΓα. 
Λι ρτΦίοΓ αἰἱ, 4ἱοί4 Ώιο αυδ δυπίὲ ποληὶ, 
ΈμτοηυΠῃ Ἰυά ᾖἱοδῦαί οοηδδφἱ βἶηθ βαΗριἱμο. 
Ἀαπιαιε ΦΙηυΙογάπ ΡγοςυΊ η οομβηΐυπι 

ο. 
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Τοῦτ) ἣν, συνεῤῥώγει τε δεινός τις µόθος, 

Οὗ δημιουργὸς ἡ τομῆ τῆς πατρίδος, 
Δύω πόλεις τάξασα μικρῶν μητέρας. 

ἆθυ Ψυχαὶ πρὀφασις, τὸ δ' ἔστιν ἡ φιλαρχία" 
Ὀχνῶ γὰρ εἰπεῖν, οἱ πόροι τε χαὶ φόροι, 
Ἑξ ὧν δονεῖται πᾶς ὁ χόσµος ἁθλίως. 

Τί οὖν µε ποιεῖν, πρὸς θΞοῦ, δίκαιον ἣν : 
Στέργειν» Δέχεσθαι τῶν καχῶν τὰς ἐμθολὰς, 
40) Γἀλλεσθ) ἁωρί; Συμπνίγεσθαι βορθόρῳ; 

Μδ’ ἔνθα θείην εὐπορεῖν γΏρας τόδε, 

Ἰλεὶ βιαίως ἐχ σχέπης ὠθούμενον ; 
Μηδ᾽ ἄρτον ἔξων τῷ ξένῳ διακλάσαι, 

Πένης πένητα λαὸν εὐθύνειν λαχὼν, 
410 Ὃν μὲν χατορθώσαιµι μηδὲ ἓν βλέπων, 
Ὃν δ αἱ πό;εις ἔχουσιν εὐπορῶν χαχῶν, 

ΟΕΟΤΙΟ [. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ, δΕΙΡΡΟ. {062 

Α Τρυγῶν ἀχάνθας, οὐκ ἀἁπανθίκων ῥόδα, 

Τὰ δεινὰ γυμνὰ τῶν χαλὼν χαρπούμενος : 
Ἕλλλην ἀπαίτει μ’, Ἂν θέλῃς, εὐψυχίαν, 
115 Τὴν δὲ πρότεινε τοῖς ἐμοῦ σορωτέροις. 
Τοιαῦτ᾽ ᾽Αθῆναι, χαι πόνοι χοινοὶ λόγων, 

Ὁμόστεγός τε χαὶ συνέστιος βίος, 

Νοῦς εἷς ἐν ἀμφοῖν, οὐ δύω, θαῦμ᾽ Ἑλλάδος, 
Καὶ δεξιαὶ, χόσμον μὲν ὡς πὀῤῥω βαλεῖν, 
480 ΑΛὐτοὺς δὲ χοινὸν τῷ θεῷ ζῆσαι βίον, 

Λόγους τε δοῦναι τῷ µόνῳ σοφῷ Λόγῳ. 
Διεσχέδασται πάντα, ἔῤῥιπται χαμαὶ, 
Λύραι φέρουσι τὰς παλαιὰς ἑλπίδας. 
Ποῦ τις πλανηθῇ; θῆρες, οὐ δἐξεσθέ µε; 

4δὺ Παρ᾽ οἷς τὸ πιστὸν πλεῖον, ὡς Υ) ἐμοὶ δοκεζ. 

Ἔσγχον μὲν οὕτω ταῦτα, συντόμως φράσαι. 

Ερὶδοοροζαπι, 40 ϱγᾶνθ αυοἀάάαπι θχαγφυγαῖ ὑοίμη, 
Ου]15 οαυ9 δεοῖἰο ραϊιτία, 
Ώαφ υΓΌρθ8 ΡΔΓνΑΓυΠΙ Ιηαΐγος Ιηδί]έυσθης. 
460 Αη!ιηοὸ ργοίεχίυα ογαηἱ, ο τευογα (οιμ{μα{ουίς Απιος : 
γογθος οη]πῃ ᾖ1ςσγθ, γείτις οἱ τί υνία, 
Θαἱυις πιῖδυγο ἐοέυς αφἰἰαέυς πυμάις. 

Ου]ά ἱρίίυς, Ρρες Ώειπῃ, (ῶ1ο6γ6 Πιό Φα ὔπη [υἲι 
(Οαμἱθηέάηι 9996  ΛΕαΙΟΓΙΙΠΙ ϱχοἱροΓο ἱηοήςιις) 
405 Εηωδο (οτί, υΠουαεὶ Ἰμίο 
Νου παῦοτο υὈὶ Ἠοο αοπἰυπη οοίοοδιη, 
Ώιπι 58Πηρος ο ἰδείο Ρρες νίη οσίου 7 
Νου Ρ4ΠΕΙΗ ναρίίυτας, α1ο6Πι ορ] [ΓαΏβα)Η, 
Ραμιρῤος ραυρείοπι ρορι]πι τδροηάμιὴ δοΓ( 1118, 
410 ΝΙΜΙ ΡτοΓδιι ν]άεῃς, ααοά ρηβοἰᾶγο ρυνδίπι οχδοηιί : 
Μα]ὶΦ αὐὑμπάαης, αὐβ ἵη υγοῖυιις ουσ γη! : 
γιπάθιηίδης 8ΡίΗ88, ΠΟΠ Γο585 10618, 
λεία ὑΟπογ!η οχρογίἰα «γρεης 
Αἰίαπι ἃ ΠΠ εχροβοὸ, οἱ νοἱθθ, μιαρηθηἰηιἐαίθιη, 
415 Λιαυθ ης Ργοροπο ης αἱ πιθ βαρίἑμ!ῖογος θιιπί. 
Τα]ία Αθ Ρρορθτογιηί, οἱ οοπΙΠμΗθ5 ΠίογαγΠι ἰαῦυογοθ, 
Εαβδάθππ(υο {6οιἰ θέ ΠΙΘΗΦΙΟ 60ΟΠΒΟΓ γἱίὰ 
Μοης ΗΠΑ, ΠΟΠ ἀὐῶ η ΑΠΙΡΟΡΙΙ8, Γ6β πιῖγα γἱδὰ ογφοῖας, 
ΓΠαϊρηθ ἀθχίοις, μυπάυπῃ αἱ Ρτοοιἱ Γο]ἰοεΓθιΙΗΒ, 
4890 ΌΏθοασιο αἶιπιι] ν{νογθῃηιις 
Αο Πειογας «ἱκλγοπηας βο]ἱ βαρίοπιΐ Ὑοτυο. 
Γἱ9κίραῖα δέ οιμηία, ναί ργο]δοίᾶ δυηί, 
00-70] 5ρ6» απίίαυ86 νο! αυ{εγυηί. 
Θυυ αιἷδ Γιμίαί τ [6γ, Ποῦ μ1θ οχοιρἰεῖὶς ῖ 
48δὺ Αρυὰ αιιᾶς Ρίυς βάεἱ, αἱ το) αμἱάειι νἱάδίιιγ. 
Αιάθ 9ο ᾳυἱάθπι ἱία ϱο ἰιαυοῦἛηξ, υἱ ὑγουίίθς επᾶΓΓατ6 ρο(α]. 

408 Τομὴ τῆς πατρίδος. Νιπίτυσι ὠαρρλάοείφ 
η ἀμλς Ρργυνἰοίας ἀῑνίδίο. Όσον ἀιι ργβ[υοίῶ 
πεηοτίωυς 6ρδΗί, (039864Γ68 οἳ Τηγαπα. Ηυῖο ΑμΙΙΙΥ- 
ηὸ, 11 Παδίυς ργσογαί. 

460 ΝΨυχαί. Οοιπῦ. Ἱερίέ ἵω οοἆ. Βοᾳ. Φυχρά, [τὶ- 
θἶάα οεςδ8ίΟ, Δίᾳιθ ριαίοχίας, ργονἱποίαο {ία 
ε]ατὶ Ίμϊο ἀἱφθθοοιίο, 6α ηἰΏἰ! µεςθθνθ οοιμνθἰ 
ευ ἐδίαγυν) ή1Γ8. 

405 ΕΡά.11εσθ) ἁωρί. ΩοπιΏε[. νο] ὑνεπρεε(ότε, 
πιαἰίε φιισεἰία οεαείοµε, ρε(ὶ [6({. 

413 ᾿᾽Απανθίζων. Ιια Π6μ. υπιις οἱ Οοἱςί. Γαῑι. 
ΠΙΩΙὸ ἀχανθίζων, ρίποκας γεάάενε : φυἱυμς νοιίς 
αἱρηϊῆσαί σγεροσία8θ ιαία (0Η πι ρογιμΙίὰ 
ὑοπίς οἱυὶ εχδρθδείαπι]α Θαφίηϊφ. 

479 Δεξιαί. Πεμ. πηυ5 51ρ. ᾖἱπ. ὑποσχέσεις ΡΤο- 
πι]δοἱ01165. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Εναὶ ου ἁποτιπι : Ρυρβηδαυθ Ἠαιά οοτίο Ἰονίς, 
δυο έι α ραιτἷ 140) 1ης 8εουΠα θα υἱ{:, | 
Όντας ΙποΓΙΠ ά αι ἀιας ιπλίγοῬ [αοῖξ. 
Ριαιοτεραίας πθπίίαπι δαἱμ6 : {άπιθι 
γαι αὐγὐ{ίο, πο ἀϊσᾶπῃ ορος οἱ οορίαδ, 
Ου αρἰέαίτ πιιπάιις ΕὨίο (γἱδίουι 1η πποάμηι. 

Οιιἀ (αεστο, νὰ Ρος Ώθυ]η, ρα Ἰιίο οσα! 
Βοίλμογθ οάθηιῖ Ταπι ϱγανος [6ΓΓθ ἱπιρείιρῇ 
Ἐςε]ὶς Γεγὶτὶ Ἱ δοτάἰάο ἱμιπιθγρὶ Πίο 7 
51) πεο αβὶ δδμίμ) ΡοπεΓθιη ους {οτοί, 
Τεειίς δυ)ἰηάο 6] ιποῖδ οχἰγωάςεος : κ 
Νες Ρ816ηι Ἠδβογδίη, 4υ6πι μηἱπἰδίγαίσπι Ποςρί:ἱ, 
Όι τεσίος ἱρδο ραυροείβ ΡπροΓ ᾳιορὶδ; 
ος, φἱά Ιαῦοςθ οοπδεφἱ ΡΟβδΕΙΗ 1190, 
Ὑἱάεγριω, αὐυπόσης αγυἱοί (4Ππιοῦ πια], 

-. 

Β Μειέμδαιιο 89Πί68, ΠΟΠ Τ08ὰς ἀυ]εςς Ίοβοπβ, 
Ει πιυάὰ εμοί οοπιΏιοάίθ «ΔΓΡΕΙΙΘ πια] 7 
Ψκχροςοςς, οἳ τίς, Γτοβοσίθ αθηιι αἰίθΓμῆὶ 
Α 1ο: οΠεε ἱδίμά ρυφά(ες ραρἱεηί]α 
Μα]οιο. Αἰἰση Μ4ἱ14, οἳ οοπαυηία 
Βιυάία, ἀοπιάδάυθ, ΠΙΘηΡΑἠυο 40 (Δ0ἱυπῃ ης 
Μοιις ἱπ ἀποθιθ, αυ ε(ὐρουαί σγφυῖα, 
Βαίφαιο ἀεχίγρ 49 γεἱπφυθδηάο [αρα 
Μυπάο, υὲ 6ΙΡ6ΓΠΟ τἰνδγέεπιις Νυπιμὶ, 
γογῦο ἀἰσθηίθν ηιᾶ5 ορες [αουηάίὰ 
ΝυΡἰβ ραγαβςεί. [,4ρ84 υπ! η9ο οιμηία, 
γοΐογθβαιιθ ΠΟδΙΓΑ8 5ρϱ66 Ίενεθ αγ [εγιηί. 
Οιιο ρευραί αἰἰᾳιιὴςἳ Λη ἴίγυςθς αἆ ὑεἰἑιαςῖ 
Μα]ον, αἱ ορίπος, ἵη ααἱρας 1ου 465. 

οἷς γ6φ ᾖαθοραί ἰθίὰ 5ο, υἱ ἀῑσθιν ωΓ6ΥΙ, 
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Επεὶ ὃ' ἐχάμφθην, οὐ φρόνημ’, ἀλλ αὐχένα, 

Γί φῶ ; Πόθεν δὲ τὴν ἐμὴν ὡδῖνά σοι 

]ᾶσαν παραστήσαιµε; Κέντρα µοι πάλιν, 

40 Πάλιν φυγάς τις χαὶ δρομαῖος εἰς ὄρος, 
ζλέπτων φίλην δίαιταν, ἐντρύφημ’ ἐμόν. 
Γί µοι τὸ κέρδος; Οὑ γὰρ εὔτονας φυγὰς 
Ἡν, ὡς ἔοιχε. Πάντα δ᾽ εἰδὼς καρτερεῖν. 

Ἐν τοῦτ ἁγεννὴς, πατρὸς οὐ φέρω χόλον., 
90 Πρῶτον μὲν οὖν ἀγῶνα πονεῖναι πατὴβ, 
Ἐνιδρύσαι µε Σασίµοις ' ὡς ὃ Ἰαθένει, 
0 δεύτερος πλοὺς , ἀλλὰ μὴ κάτω µόνειν, 
λὑτῷ δὲ συμποναῦντα (καὶ γὰρ ἦν βαρὺς 
Γαῖς σαρξὶν ἤδη), συκελαφρίζειν τοὺς πόνανς, 

00 Χεῖρας προτείνων, τῆσᾶς τῆς Υενειάδος 

ς οΠμΕΟΟΠΙ τΗΕΟΙ, ΟΛΗΝΜΙΝΟΝ. ΙΙΡΡΕΒ ΠΠ. ΠΙΡΤΟΜΙΟΑ. 

Α ᾽Απτόμενος, οἵοις πρὸς μὲ χρώμενος λόγοις: 

λ) 

«Πατήρ σε λἰσσεθ), υἱέων ὢ φίλτατε, 
Πατ]ρ ὁ πρέἐσθυς τὸν νέον, τὰν οἰχέτην 
Ὁ δεσπότης φύσει τε καὶ διπλῷ νάμῳ. 
δ0δ Οὐ χρυσὸν αἰτῷ σ’, οὗ λίθους, οὐδ ἄργνυρον, 
Οὐ γῆς ἀρούρας., τέχνον, αὐδ' ὅσα τρυφῆς. 

Ζητῶ σ᾿ ᾽Ααρὼν χπαὶ Σαμωὴλ πλησίον 
θεῖναι, θεῷ «ε τίµιόν παραατάτην. 

Ὁ δοὺς ἔχει σε. τέχνον, μή μ’ ἀτιμάσῃς, 

510 Ὡς [λεώ γε ταῦ μόνου τύχης Πατρός. 

Καλὸν τὸ αἴτημ᾽, εἰ δξ µή Υ:, πατριχόν. 
ὕπω τοσοῦτον ἐχμεμέτρτηχας βίον, 

"Οσος διῆλθε θυσιῶν ἐμοὶ χρόνος. 

Δὸός τὴν χάριν, δάς᾽ ἣ τάφῳ μ' ἄλλος τω, 

ΒρβίαιιαΙ αυίθπῃ 1ΠοΓναί15 6ύΠ1, Ποη Ππομίς, σι οογνἰςθ, 
Οιιὰ ἀἰσαια, απί Γης ἀοίογθιι 1πδυμη Εἱυἱ 
ϐ πθδι αρθγίαη Ὦ δη σιγθς ηλ], 
400 Βωγκιιδ Γαβίείνιις φμἱάδν εἰ ο ή6ου 1Π Ιποµίοιε, 
Βιιγηϊρίθιι ἀΙΙοιΙΠΙ νἰί ϱοµ118, ἀ4ε[ἱ6ἱ38 145. 
δε φυἷά δὔπη Ιυσγαίας 7 Χου επἰπι οομδίαης [αβίείνιις 
Ειαίη, υἱ δΡρ8Γεί. ὣὧθά ου οππμία ΡοΓἴοιγο δοἱδΙΗ, 
η Ιου μπο ΙβΠανΙ9 θυΠ: ραίΓὶ6 ἰγπι που [6Γο. 
495 Βεϊππαιη φπἱάειη Ώαηο ἀϊρι]οβιίοπεπι αρριοάίίυς ρανου, 
Ὀϊ πιο ὼαφθἰπι]ς δια ὐἱἱαί; 9ο οµπη πιἶπιις να]οςεί, 
ὥθομηάα πατἰπαξίο, υἱ ΠΟΠ Ιη[Γὰ ΠΙΛΠΟΑΛΠΣ, 
8ο6ἆ οὐπι 60 |άμογάης (ογαί επῖπι Ίδαι ρτανίφ 
6οερογθ), 140ογ6ς ἡ 119 αἱίθνεπη, 
δ00 Μαπις ἰδμάεῃς, αἰᾳυθ ναπο ὮαγΌθπι 
Ταήρεπα, (υδ/ίθμς πιο εοπιρε]]αῖ νοτγὺίς 7 

ε Ραΐος ἰθ ργοςαίυς, βΙτουαπι οὐασίδείπιο, 
ΣΗ1Υ6Π6ΠΙ Ρ8ί6ΥΓ 86ΠΘΣ, [ΑΠ ΙάΠῃ 
Ὀυπηίηιις παίυγα 6ἱ Ι9βό ἀυριϊεί. 
δ05 Νοη ΔΙΓΙΙΗ 4 ἰθ Ρῥοίο, ποῦ Ι4ρίάςΦ, ποη ατρεηίέυπι, 
Νο αἴγα, ΠΙ{, ποο αυ1οφιά αἀ ἀθ]]οίας αἰ{ίηοι. 
Οὐ81ο Ααγοηὶ ἴ6 εἰ δα ργυσίπ σι 
Ῥοπειθ, Ώεοφιθ ργδξίοβαπι αδἰαηίθηι [αμλπ]υπη. 
Οιἱ ἀθάίὲ, ᾖαῦοί (ο; βΗἱ, μο 1ηο ἀθάσοογὸ α[ῇοίας, 
510 ὑἱ ργορὶ1ς θῖί εἱΡἱ 5οἷυς Ραΐος ; 
Ῥιοἱαγα ρε(1{ἱο: δία πη]πας, οθΓίθ Ρ4ῖθΓΠᾶ. 
Νοπάσπι ΙΔΠἱ4ΠΙ θΠ1θῃΦΙΙ5 6 γΙίδΙ1, 
Ουαπίυπι πομὶ εβ]υχίς σαορἱΠοίοσυνη (οππριδ. 
(οιθἀάθ πιὶηὶ Ἠ9ς βγδἰία!η, οουςθάθ; Αὲ Πθ αἰίις δερυΊοζη πιληήθί : 

49ἱ Ἁγενγής. Ι4 0οἱρΙ. πιαὶδ οἁϊι. ἁγεννές. 
δ0ἱ Οἷοις. Ργοιι! φμαἰίθες αἰἰΙκγ τεγυίεῇ! Όσλο]. 

ῥηλονότι μεγάλοις. 
510 Τυχῃς. Οοἱδἰ. τύὐχοις, αἱ ῥγορί(έμς εἰ! (ἰδὶ 9ο- 

κ [αίεγ. 
513 Οὕπω τοσοῦτον. Ύδυφιις ἰδίο, οἱ ᾳωἱ ρτοχἰιηθ 

οηυἱέυς, «ἱβὶοίίθς Ἰιλδεπὶ οχρἰἰοθί19, αι {αι16ιι 
εἱο ροβεῖς ὀχροιίτε. Τ]εοίορις γἱι (ταπφυ] ο οἱ 
ρου ἡμἱς α1ογς ἈὈτοδρίϊς, ααοονοΒἰί ἰάθυςςς ϱἳ΄ 
ρο) ιο ξα νου γυιρίθυαι. τοπαχίιιν γθτο Ραίος 4 
{ο ο 118 νο αρουέςδ γεευδαιῖ ολοι, ενω ἰρθο 

ποβάντη 1056 ουβἱκο ἀθίγεςίοέ, αἱ ἰοἱ ΔΗΠος {η 9 
γίίβω ορεγαξ : οί ἱἰπιηθτίίο θίαπι αιις- 
Γογο, 6 ραῖτὶ ροιιοσὶ /ηγ τερεῖογε Ιἰεθγεί. Πλης 
ἵρουιω δἱο αἰοφυ ης: Νοπάιπη ἐθὶ 4ΠΗ0ΟΘ δαοργάοἱἰἱ 
Ιαυορίθως ἱπιρενάίσι, ἑ εμο οβθεερύἱς .ιογἰῆεἰἰς 
ἱπιρορά!, ὐὲ Ίδιω 0 οξἷα ἑμία γε]ὶ πθεθάθνο. ο 
ἀϊδνοἰνίευς αγανἰθείπια ὀἰθλευ]ίορ οἶτοα Λη υπ 4ὐ/) 
ηδίι9 ϱ8ὲ σεοβοεῖωα, η6ο αμρυτάα Βοἱληάἰδίατιιι 
ομµπἰο αἀπιμείένν. ἱά9, ἐφαι, , Ἠέέαμν εανοίἑ 6γε- 
ϱοφὶὶ, π. 19 οὐ 30. 

ΝΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΗΡΙΟ. 

Ὡετνίχ υἱ αμίοιυ οί Πυχᾶ, Ἀθιι ΑΠΙΙΗΙΙ5 ο λε], 
)υἱή ἀΐσαυι, θὲ ϱΠηηΟΠΙ 4υο Οἱδὶ ρανίο 168 
βηά δη ἀοἱοτσπι } Ῥυπρυς ὑἱο γωρδις, [αραι 
[οηδεῖου Γυ1δυ8, 4ο εεῖορ πιοιίοιὴ ρεῖο, 
υυ]οίδᾳυς (αγΐπι ρογ5δφ ος νἰιῷ κεηιΦ. 
Ουἱό ῥνίί ᾖνου πι] Νυη οίπι «ΟΗΦίΛΙΗΦ 6Γ4Π) 
Ρεοίυριδ; ἰω αἱἱἷς γοὺις αἱ Αγια Ιἱσοε, 
ρηδνιις ηἱο 8υπ. : ραξτῖς ιά ἱγαπι [.Γο. 
Λο ϱΕΙΙΠο ἱεηίαϊἳ Ὁαεἰηῖν πιο βροτυ. 
υοά οµπι ΠΕΡΔΓΕΒΙ Ρ6ΡΙΠΑΣ, 6 ΓθύΠ1 αΜίόΓάΙ 
οιιεῖ, τοραίφιις, 6 Πθ Π]ΔΠΘΒΙΗ ἱΠῇῄῃΙὰ, 

δα) ο0Ι14ύ0ΓθΙΏ (µ4πιφυς ογαί ργανἰδ αὐ ιο ιίὶ 
βΕιαἱε), Ροπάις οἱ Ίενοι ργοπρίυς δυυµη : 
Μπας {σμά!!, 4ς ΠΙΘΟΝΙ ὑΓ)ΔΤΩ θἱηιι] 

Β Οαπρεδαῖέ, 8 πιο γουἱραφαιο Εῖς σα): 
0 εἶναεο ΒΙἰ, (6 ϱαΐος βιιρρΙεχ τοβᾶί, 

Ῥειιοχ γἰρομίεπι, ἀυμιίπυθ οι [αλα ἱ) 5Η 01η. 
Ναιαγὰ Ι41Π ἴο, οἱ Ίος ἀυρίες δα 11. 
Νοη Ροξς0 ΠΙΠΙΠΙΟΘ, που ἱαρίήες Γμἱρίάον, 
ΑΡγυφγὲ, ηιοἰἰἰς φμ]άαᾳυἱά οἱ ασ» })υὐεῖ. 
Οπρίο (6 Ατοπὶ 1β6ιθ, αἴφυο Αιιηὰ φαἱο, 
ὑι ργπροίουί δ6ηιρος ἀθθὶθίὰςο Ὀεο. 
Τε, ααἱ 4εώὶι, ναῦδέ; παΐς, ἓδ αρεριΔς Ρλίτεια. 
δἱο 5οἱα5 Πίο αἷῖ Η0ἱ (αοἰἰς Εαίους 
Ιουέθίὰ ροδ:ο : δη ηίηυς, ραΐου ρεῖῖε. 
Δομό μι] {οἱ αηἱ µη εἰ. φοί δω τω εδοΓ]9 
ΜΙὶ δυηί ρογαοι νἱοιϊρείς; 4 αωυά ρείο. 
Όα, φιιῶ»ο, «ορ αἰίος αυἲ ἱππαπιοί Πιθάῖη. 
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5Ι5 Ταύτην ὁρίζω τῆς ἀπειθείας δίχην. Α 00 Προσηγάμην, οὗδ' ὅσσον λατρείαν μίαν 
Δὸς τὰς βραχείας ἡμέρας τῷ λειφάνῳ. θ:ῷ προσενεγχεῖν, Ἡ συνεύξασθαι λαῷ, 

Τὰ δ' εἰσέπειτα σοὶ φίλως βουλευτέα. » Ἡ χεῖρα θεῖναι κληρικῶν ἑνί γέτῳ' 

Ἐπεὶ δ᾽ Ίχουσα ταῦτα, χαὶ φυχἣ βάρους Τής πατριχῆς δὲ (καὶ γὰρ οὐχ ἀνίεσαν, 

Μιχρὸν διέσχεν , ὥσπερ ἥλιος νέφους, ὈΟρκοῦντες, ἐμπίπτοντες εὐλαθῶν τινες, 

5320 Τί γίγνεται; ποῖ τόμ χαταστρέφει πάθη, δὅῦ Πολλῶν ἀνάγνων μηνύοντες ἐξόδους), 

Ἐνουθέτησ' ἐμαντὸν, ὡς οὐδὲν βλάδος, Χρόνον βραχὺν μὲν, ὡς ξένος ἀλλοτρίας, 
Ἔως χαθέδρας, πατρὸς ἐχπλῆσαι πόθον, Ἔσχον τιν) ἐμμέλειαν, οὖκ ἀρνήσομαι’ 

Οὐ γὰρ χαθέξει τοῦτ', ἔφην, ἄκοντά µε, Τοῦτ) αὑτὸ φάσχων τοῖς ἐπισχόποις ἀεὶ, 
Ὃν οὔτε χἠρυγμ’, οὔθ) ὑπόσχεσις χρατεῖ. Αἰτῶν τς δῶρον ἐχ βάθους τῆς χαρδίας, 

δ35 Οὕτως ἀνῆγαγέν µε νιχήσας φόδος. ὼ49 Στῆσαί τιν ἄνδρα τῷ πτολίσµατι σχοπὶν, 
Ἐποὶ δ ὑπεξῆλθον μὲν οἱ γονείς βίου, Λέγων ἀληθῶς, ἓν μὸν , ὡς οὕπω τινὰ 

Κλῆρον λαχόντες, εἰς ὃν ἔσπευδον πάλαι, Εἰληφὼς εἴην γνωρίµῳ χηρύγµατι’ 
Ἐγὼ ὅ ἐλείφθην, οὐ καλῶς ἐλεύθερος, Τὸ δεύτερον δ᾽ αὗ, ὡς πάλαι δεδογµένον 
Τῆς μὲν δοθείσης οὐδ' ὅλως Ἐχκλησίας Εἴη, φυγεῖν µε χαὶ φίλους καὶ πράγματα. 

515 Π]απο δἰαίυο περα) οὐδεηιὶ Ρῶπαπι, 
Ώα Ραυεος άΐες τε]αἱς πιοίς͵ 
Ροείοα, υἱ Ιαυεῦίέ, ΙὈἱ οοπδυἱθ8. ) 

Ροβίᾳιιαπι Ἠοδο αιιάἰτὶ, 46 11ΕΠ56 πιοα Πιοἰθδίἰῷ ρομάι!ς 
Ραμ]αίηι ἀεριί, αἱ δοἱ πυύὺεπη: 
590 Οιι]ά ἠἰ 7 οἱ 4ὐ6Π] Π1θὰ πισία οχΊθυτη Ἰαυσοηί ὃ 
203708 ΜΙ]ὶ ὶρ5ο ρειφιαθὶ η) η] ἀδπη] Γπέήτυπ πι], 
οἱ ρα!γίφ ἀθθ]άσσ]ω]ῃ, οδηδάγα ἔεπις οχρἰαεοτη, 
Νοπ οηἱπῃ ἰά πο, αἰθῦαπῃ, ἀα]ποδιέ Ἱηνίυιη, 
Οιιοπῃ που ργοπλυἱροίίο, ποο ῥγοπιὶςδίο αθιγ]ηοίξ, 
595 Φὶο πιο Ρργογεσίἰε γἱοιεῖχ {ογπι]άο. 
Ροδίαυᾶπι θυ{εΠῃ 6 νἰία οχοθθδοτυπί ρα1θηίο8, 
Πα γοάϊἰαίοπι δογ1εἱ αἱ 4μαπὶ ἀμά υπ ργορογαὐδη!, 
Λο εμο τεἰἰοίαφ 6ΙΙΠΙ, ποπ «οπιιποάο ᾖ0ου, 
Παίαπη απἱάεπῃ τη]ιὶ οεο[ἑδίαιῃ πυ]Ιο Ργοίθα8 πιοάο 
950 Τοιιαῖ, Ώο ἵία αι]άεπι υἱ γοἱ υπύπι δαςξἱβρίΠη] 
Ώευ οἵδγγειη, νοἱ ῥγεςαΓθς ουπι Ρορυ[ο, 
Ύθὶ ΠΠΑΠΙΙΠΙ ο]ογίοογαπα υηἱ αἲ]ουῖ ΙΠΙΡΟΩΘΓΕΙΗ. 
Οιιοάἆ αιίθπι ἂἀ ΡΔίΘΓΠάΠΙ (πε(αο οηί ἀϊπιίδογιῃί πῃο, 
Λά]ωγαπίςἙ, υγᾳεπίοΒ ρίογιπὶ ποπρυ], 
οοὃ Μυ]ίοτυτη εἰἶαπῃ ἱπργοῦογαπι πιοιτίοιιςϱ Ιπά]σαπίςς), 
Βτονὶ ἐεπιροΓθ [ίμα, αἱ ηοβρθος αἱί6Π., 
Οωγαπ) αἰἰφιιΆπΙ ϱθβδὶ, ΠΟΗ Ιεραῦο0” 
Ἰόᾳ16 ἱρφυπῃ δοπΙρὀΓ ερὶδοορἰθ ἀθείαταύ αι, 
Αἰφιιθ Άοο Ὀοηεβοίαπι ρδίεῦαπι ος ἱηίίππο οοςἆς, 
10 Όι αἴ(αοπι ορρἰἀο ερἰδεορυπῃ ΡΓαΡροποιση!, 
Ώμο νους 48Φ6ΥΟΓΑΗΦ: ΙΠΙΙΠΙ ἱάθΙΠ, ΠΟΠάΙΙΗΙ 116 )1διη 
Εοοἱθθίαίη αοοορἰ8οο ριυ)]ῖοα ργεράἱσα{ίρηε : 
ΑΙίεγπῃ αυἴοια, Ἰαπιάμάυπ πηαὶ θί4ἱ0έύπι 
ΕδοῬ, οἱ αΠιίςΟΒ 6ἱ ποροϊἰα {ηρο0γῬ. 

δ45 Αγήγαγεν. ΒΙΙἱὰφ πιαὶο νο], γοάμαῖί, ᾱ- Ας δρὶδοορα!ἰς, ἁγίηίς πιγδίοσί:6 Γαμοίππη [ηἶδεε ; 
οΓ8 ουἱπι Τμουἱοσυ8, «µε ἀἱοφιεὑαξιγραίος, ῥα- πεηιο οΠιη νοεϊδίπι]]θ δὲ, νῖτιπι έαη ίση 4 οεἷι» 
ραμι {ρείως (εμέ. Εάἱ. ἀνήγαγχε. Ὀναιιάο ΜίΦς θαοσἱἠεἰο αὐυβειηιιίαο. 
δρ ΜΙΦ). Οοἱδ]. µόνην, αοἰαπι. δὶᾳπΙῆσαο νυ]ί δ03 Γληρικῶν. Ὑπι. χληριχῷ, οἰερίεο. 

β6 πυρά Ρἷίμ φοἱειημιογί, ααίεπι οχροιί ὀἱριῖ- 9ὅ]Ἴ Ἐμμέλειαν. αἱ. ο) Ο0ἱ8ἱ, ἐπιμέλειαν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Εας ἴρθο ευἱραπ ρογγ]ζᾶς ΡΟΠᾶ Ιυᾳ8. Ὦ Νου αἰι]ςί, οἷο ἱ β4ΟΓύΠΙ προ υπίομΠι 
ΒαΥγυΠῃ Ώοσςς ἵθππρις 44 πηὶ, ου/5 Όγεγο θ8ΐ Η]ίο οδἱτεπη, ]ήήβεγεπι 4υἱ ΡγοςθΕ ΠΠ635 
Ουοί εθσίαϊ : 46 ρθµί, αἱ ναῦοὲ, ΗΡἱ ορηδυἱ6. ) Οσπι ρ]ευθ, οἱᾳυ04Π) νοἱ πιαηυς ἱΙΡΟΠΘΓΘΗΙ : 

Ηωο ουσ) αιά(ἴδδεπι, /αήιηϊ16, δοἱ παθεπῃ νο]υέ, Ραίετην αἱ ἱς κ. ρίὶ αυἱάαπι ντ 
Μοης ἀερυ]ὶεδοί πομμἰλ]! Ρομά 15 6τανο, Νυλασι οὈδδυγαπάϊ πηθ αἱ οἱ θιαέιογθηἱ πιοάμΠ), 
Οωά 01 πιεθτυηῃ οἳ ηυ ΠιαίογυΠὴ εἰαισυ]α” ς Τιτὺῷ εξ ργοίαϱ8 πυπεἰίθτεπἰ οχίέις). 
Φίο εορί(ανἰ, Ππὶὶ η] ὶ Πίπο ἁαπιη! ΓοΓ6, Ὀϊ Ιοδρίίδιη αἱ1δης, ὑγουὶ πιο (6πιροτο 
Αάιδφυο ο μπι γοία δἱ οχρἰδγ6η ραίγῖς. (66ἱ896 οΓᾶΠΙ ΠοΟη ΠΟΡο. Οιἶπ Ίου 8ιςΓΟ 
Νεο ομἵπι, ἱπαμὶσοῦαιη, πιο Γοἱυοίαηίεπι ἰδίὰ (66 Νοη ἀθβίπευαπ) ἀΐοετο ρτορί ργῷδυ]υπι, 
οιγ]ησοί, Πβεί πιο πυ]]ὰ ευ!Ώ ργοπηἱςείο. Μαρί Ίιου αὐ {ραῖς πιμπογίβ Ρ05οοης 1909, 
Βἱο πιο τεὐυσἰί ουίίπεης ραΙπ]ηπ) Ε1ΠοΡ. Ερίςοεοραπι ᾳυδμιάΔΙΠῃ ορρἰἀο υἱ ΡγΦΡοποτοι/; 
Ασι υἱ ρατοηίος, αιίπιο {υποιί ἀῑς, Π]αάφιὲ γετὸ ἀ]οιίίαῃς, Ὠμ/ίαπῃ πο 
Τοεμυστθ δοἷ65 δχροίῖίᾶδ ροΓάΐ!!, ὑαπίαιὴ 6956 δοάοπι ριῦ:1οο ργῶςοπίο; 
11ου τοἱἑοξιι δα1π(16 Ρ]άπο ἱμουπιπιοάθ, Λο γµτςυ5 Ιδιυ, ρεςιοσὶ {811 οἱίπι ΠιρΟ 
Ὀαιαπι ΕΠιήεπὶ Πλ ἱ ῥαδίμόηδεση Εος]θδίδηι υφἱ556, αΗ(05 πα πετο οἱ ποροί{α. 

Ῥλτεαυι. αι. ΧἄΧΧΥΙ, ὁ 



σε ν. ὠπευύυκι του ὢὠκασσς εσαεκα τος. 

δὲ Ὡς ἁ οὖν Ἐπειθον, Όνος δὲν 8 Ἀλω πόθου δν) Ἐχθροῖς ἄνειδὰς, μαρτυρίαν δὲ τοξς φίλα 

Ἀμά εἲν θέλωνελν» νὺν ἆ ος ἠπόργγονας, Ἂν ἠδικήμες) αἶδὰν ἑἀικτκότες. 
ἱέμώνωι μὲν ἡλύων ας Ἠλλλνλαλὰν κγὰς, ἁώω ιὰν αὐ ἀῶνες, ἡλίους φύσις, 

Εν Αμνών «οὓς ἀθὶμν λωφᾶν. ἀλσαὰς ἃ Ἕωμας. τῆς ὥς οἰχουμέντς 
Ερολνι- ἴσι ἂν πει κα» ἀλλ ωὖνω, λάναλν, Ναμπτᾶρας., ἀρχαξάν τς χὰλ νέον χράτος, 
ιο νο πο ἂνὸ Τόσαν διαφέραντας ἀλλλλων, ὅσον 
λς ὠνὴ ἀλλὰ» ων ἁθκὸς τᾖὰς χώλαςν Ὦν μὲν προλάμπε ἡλάμε, τὴν δ ἑσπέρας 
νο ᾱ- ὀτνονδας ὑνὰς ἁμιμής, «ὖθνς μοὺς ἕωλλκι ἃὰ κάλλος ἀντανίαχεν συζύγως. 
Ἂν οὖν ὀνόκνν αἀμον οὰ ὃν Ἡαλὰλν, Ἐναων δὲ πίαις, ἡ μὲν ἂν ἐκ πλείονος. 
Ἡν ὁ' ὁορώγκνγον πλ μῤδν, Ἀνὸ ἀάφοα Κοὺ νὸν ἂν ὅστιν εὔάραμως. τὴν ἑστεέραν 
χι ὃ πορολοό νι υλάκ ὃν Ἀαθλομς: Ἐν μπα» Αλλαα Ὁὗ σωτηβίν λάχῳ,, 
ρωσ ἂν ἄν ωὸ λλάον Ὁ νάνων Κωδὸς ἀχαινν τὴν πρὀεᾶρον τῶν ὅἅλων, 
ὄνω ὃ. α δι ολων ο ὃς «ύμα. Ὅων» σέθθισα. τὴ» θεοαᾷ αιμορωνέαν » 
ἐν ος οὖν Ἀλαςι ἀλλὰ ν αν αἙα ἃ ὃν οοπρόλεν ἀρθύπαως, εὖν ἆ- αοὐχέτι 
ο εν κ. θὰ ον. «Ὀνοην Ἂνα ἃ ον μὴν, εἶπ' αἷς ἐμὰν), 

Χφά ἂλωὸ οὐ Αη Ἠννάναλβμνμὰι ἂν ανκὰ «δόλο μοΐο πιοιὸ 
ων ὸ Ὡωκάκλκι ΑΙ ΟΦ Ιάνα ἀπ. 

| 

| 

δηλαν ο τας ο . κ. ὑηβμν Ὁκ ἡμαάναν ος ολίη ο ΥΟΝ εν [έπαστι 

λ. ; καν τν ιβ ρα ο σεν η μιά ἡμθνὰ ρρήσνθς σκορ τας .. 
απ) - ο ο αο--τ η ή Η μὴ, ΠΙΣΤΗ θά νθως αὖε - ταῖς ---τ 

μή . Αλέν Μο των ἠμκδνή .. ο] : ἡ ήν { ης] κκ... 

. . ΠΠ 
41ο 

ὡς Αώ ΜΜΑ φΝ Εν ΝΜΗ Ηωείνε, Μόνα εν η 
ἁκσπαην μή, / σα μος δν μία, ως αλ ήν μας μωηνμν έν) Ἀαμομέκ. 

εν ον ημάι μυ νηψη ΗΝ ήν ην . ΑΦ εση, 
| 4 ΠὴΗΝ ΜΜΑ ΙΗ, 4’ 

-γα η) { μην ΑΝΝΑ/ “α, «ΜΗ Μ]]]η. πε μήν 
μή [68 [γη ἠλοΡΜΡΗΗίμη ΙΙ έκΗΗ, ἠνοά 

. ῥαρακ! {2 2μή η .. ροή, ή ἡμ] ἡ μ ... - 
ΛΦΗ 

06ς 
οι 

ὦ οι Μαν ηµη [ω .. / ο ή τρ Ανηῤόν, ήν (η ΑΗ, ῃ ο, 
«4 θΡή ΗΝ Ην Η/Μ ο ΜΗ ήν η. ῥαβ/4 ῥΜέΦΑ{ ΜΗΝΑ Ίνά δε. ἡ ήν ΜΑΚΗ ΟΝΗΡΑΙ ακοή) μι ἡλ, ἀσνηνο ͵ κ Ημ]κ. 1 Μ. εμ ο ωίρηίς αλα . φλανμό, ᾗ μι. . αν η ο. ο (Ακ ήν Ρα κς ΑΗ Λη νε, Οἱ ἠΜΙ ἠάη οπή εὐΕί Ην) : ἂν πα κλοί, {η ΕΛΙΑ ΑΡΗΝΝΗ ΜΙΔΝΗ ΝΗΑ Ίου ον ΩΜΗ .-- . 9 ΑΗ  ΟΜΠΙΠΕΣ ΠΥΙΟΥ ΝΩΕ ΑθΗΜΟ μοἱἠ) /δι({ρος εγνέ)η Α4ε, 



09 ΡΕΟΤΙΟ Ἱ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 5Ε1Ρ50. 

δ7ὅ Αλλ) ἐν βυθοῖς ἔχειτο τῆς ἁπωλείας. 
Έξ οὗ τὸ χοῦρον ἄστυ χαὶ πλῆρες χαχῶν 
Ἱ]άντων Αλεξάνδρεια, θερµότης ἄνους, 

᾿Επεμψ' "Αρειον τὸ βδέλυγμ’ ἐρημίας, 
Ὃς πρῶτος εἶπεν ε«Ἡ Τριὰς οὐ σεπτέα, 
680 Ὄρους δ᾽ ἔθηχεν ἀξίας φύσει μιᾷ, 
Τεμὼν ἀνίσως τὴν ἀμέριστον οὐσίαν, 
Ἔως κατετμήθηµεν εἰς πολλὰς ὁδούς. 

"Ὅμως δὲ χαίπερ ἁθλιωτάτη πόλις 

Οὕτως ἔχουσα, χαὶ τὸν ἓχ χρόνου νόµον 
585 (Ἔθος γὰρ ἑἐγχρονίζον εἰς νόµον τελεῖ), 
Θανοῦσά τ᾽ οἰχτρὺν ἐς ἀπιστίας µόρον. 
ΕΙγέ τι μικρὸν ζωτικῆς σπέρµα πγοῆς, 

Ψυχὰς τελείας τῷ λόγῳ τῆς πίστεως, 
Λαὺν βραχὺν μὲν, τῷ θεῷ δὲ πλείονα, 

Α 500 ὋΟς οὐκ ἀριθμεῖ πλῆθος , ἀλλὰ χαρδίας, 
Πιστὸν φύτευμα, χλῆμα τιμιώτατον 
Τούτοις (ἑδόξαμεν γὰρ ἓν θεῷ τινες 
Εἶναι βίῳ τε καὶ λόγῳ τῶν γνωρίµων, 
Καΐπερ ἀεὶ ζήσαντες ἄγροιχον βίον) 
μ9ῦδ Ἔπεμφεν ἡμᾶς ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος, 
Πολλῶν καλούντων ποιμένων καὶ θρεμµάτων 
Λαοῦ βοηθοὺς χαὶ λόγου συλλήπτορας , 
Ὡς ἂν καταφύξαιµεν εὐσεθεῖ ῥοῇ . 
ἩΨυχὰς ἀνύδρους χαὶ χλοαζούσας ἔπι, 

600 Τροφῇ τε) ἑλαίου συγχραθῇ λύχνῳ τὸ φῶς ’ 
Γλῶσσαι δὲ λάθροι χαὶ πολύστροφοι πλοχαὶ, 
Ἐξ ὧν τό γ ἁπλοῦν οἴχεται τῆς πίστεως, 
Ἱστοί τ᾽ ἀράχνης, σαθρὰ δεσµωτήρια, 
Τὰ χοῦφα συνδέοντες , ἰσχυροῖς γέλω:;, 

55 Βοαὰ ἵπ Ρτοίαπάο Ἰαεθῦαί ρετἀϊηοπίς, 
Εκ Ύὐο0 ἰονίς οἰγίίας, εί πια] γο[δγία 
Οιηπίῦυς Αἱοχαπάγία, (6ΓΥος ἱήδαῃυς, 
Ει]δίὲ Αρίηπι αὐοπιπαιίοποπῃ ἀθφοίαι]οβίς, 
Ουἵ ρείηις ἀῑσίε: « Τηη]ίας που ϱ0Ι6ΠάΔ, ) 
5δυ γαάμφαιιο ἀἱρηίίαίί ροεἱέ πλίυν υπ, 
5οεαης Ἱποηια]ίος δβδεηέἰἁτη ϱυ θοἱράἱ Ώοη Ροίθδε, 
Εμάθ ἀῑδοίαςὶ {π ΡἱυΓθβ γίαβ 6υΠιη9. 

ὧοἱ {3Ώ6Π αιια[ιηνἰς πἰθεγτίπια οἰν]ίας 
Ἱία 96 ἠαῦογοί, ἰοπαὶ (επιροσῖς Ιοᾳθ 
ὧδο (Μος επἰπι ἱηγδίἰδγαίιιθ ΡΓΟ Ί6ρο οδΏρδέυτ)ι 
ἕπ Ιιοἑύοθαπ ος Ιηογθάυ[1ἰαίθ ΠπιοΓίεΓη Ίάρβα, . 
Ηαρεραί οχίρυυιη αἰφυ]ά νἱα[{φ ορἰται{οηίφ φοΏηόῃ, 
ΑπΙπιαΦ ἀοοίϊγῖηα Πά6Ι ἱηπίδρτᾶς, 
Μη ρυδί]ίυπι φυἱάθπι, θδά πια]ούε αριά Όδυπη Αινετο, 
590 Οἱ ποῦ πυπιρθγαί πιυ]ήµιόίηοσι, δεά οορύα, 
Εἰείοπι ρἱωηίλιήοποιΏ, Ρα]θίέεσι μασ ωὴ ΡγοΗ!, 
Λ ιο (γ]άρῦαπιμτ οπἱπ] ἵπ Ὀθυ 
Ει νἰιὰ οἱ ἀοοίτίπα οοπβρὶοα!, 
Οιιαπιγ/δ Φ6ΠΙΡΟΓ γἱίτη αργεδίοπι ἀμσίσθεπιι), 
ο9ύ Λά ο, Ἱπαυθπι, ρταί]ὰ Βρἰτίευδ, Πηη]ιίς 4 οδαρΗ 
Εἰ ραριοτίρις, οἱ οτίυς, πο Πσὶι 
Ρορυ!ἱ α/έοτθς δὲ ἀοοίγ]ηεο ἀθ[οηβΟΓΘΒ, 
ἴι γε[είπεγαγεπηαδ ρἰο Βυθπίο 
ϱ6-707 Απίωας αἰεὶ αρεηίθς, ο αἰ]ιὶἁ αάλας Ιαῦοηίος νά ἰμαιῖφ, 

Αο0 οἷοί ηυἰγωδηίο Ι1Π16η η ΙάςθΓΝΑ ολἱοθοθροίι ; 
Διφιο υἱ Πηριιῷ Ργοσαςθθ οἱ ἰογέιοβοο (ίσα, 
Εχ αυἱθυφ Εάοὶ οἰπιρ]]οίίαβ δναποφεῖξ, 
Τε] αΓΔΠΘΔΓΚΩΙ, 6ΔΓΟΘΓΟΡ Ρυίγίά!, 
Ιονίου τίπου]υσ, {οτΗῦμς εἶδις, 

ὦ11] θερµότης ἄνους. Βενεενιέ [µγογε [ενυϊάη. 
560 Ὅρους δ᾽ ἔθηκεν ἀξίας. Εαϊδείπιο 6ΓΓΟΓΟ 

μαρίέητ 1ευνδηο]αίας αἱ νθγδυο Άιηο αἷο τοιά!ί : 
Καπι μπω παίµγα ἱὑιεκείι [πἱδνε; που ουγαςςοί 
ῤαή Απίυς οἱ ἀοειήφθς Τεἱηϊίθίοπ) υπίμθ 05569 πν- 
“Γ3, 

ὕβδ Ὄμως δέ. Μα ἵαι, Εάῑι, ὅ : 
ὖδθ Μόρον. Μοπάορο οὐ]. άρτου, ώ 

Ἡ 

δ01 Κ.ἰῆμα. ἴια οἱ]. Εάῑ. π]πις Όομο λεῖμμα, 
α.-. 
οὐ Καίπερ. ἵία Ἰαυοί Ταἱϊσαηας ορἆοχ, Ε4/Η 

δυί6Πι Πιαίθ χαίΐ πως. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ, 

Αἱ ποη [ίδια Ρ08ὲ, ΠΊΘΓΦΑ σοι Ιοίμο ϱγανὶ : 
Εκ 40 ἰαῦ0οςθης μεὺρ Αἰοκαπάτί ποἰα 
Ιενἰαί8, οπηἱ οσλπη]Ώιιπι ᾳοηογο οῦτυέα. 
9ἱΠο πιεμίο [6Γν6Ώ6, Αγίυπς ἱη(αηύυπα ει. 
Ρεν ϱο]εηίίαίη Τϊηϊξαίδπι θα υἱ π6ραΠς, 
(να4άς Ώομθςῖς 4υςὐ9 οί ργῷφουγϊῦθγο 
Θιιρρίαπίί υπἱ, οἱπιρίίοθΠι ᾖιαιά Φ9ᾳὐ9 660ΔΗ8, 
ὕοηος γὶὰς8 ἵω Ρ]υγίπιας οθοιἰὶ Φµπι08. 

Φυ(] πδθγα φυαπινίς οἴνίκαφ οϐ υπο ρίδέυ, 
Ηαὐθησηιιθ Ι6σοπι Γοπιροτία Ώοποθβοίο 
ΝάΙη πιοῬ γειυδίας οὐέ]ποί ἱορίο Ιοεσπη), 
ες Ιιφτθδίπιθιιο πιογίηα ἱη{είϊοίίθυ, 

Αάλιο Ιιαῦευαί θοροἱοίς η μἱάἀόδιη (4188 
γ]εα]ίς, Ίου ορί ἱπίθργας πιοβίος Πἀ9, 
Ῥαυσα8 φιἱάθμο 1145 ΠΙΙΠΕΓΟ, δὲ ἱηρεπέεο Ὀεο, 

Ὦ Μεηιθθ γουθηδεί αἱ Ρίαδ, ΠΟΠ ἁρπιίη», 
Ριαηίας βάείος, το]ᾳιιἱὰφ δυπηπιί ροε()). 
Α ἸιοῬ (ᾳυοά 69856 οΓδάθγεπιυς {η Όρο, 
Β6ΓΠΙυΠΘ, γἱία οἱ, ποβἰθβ, φμαπινίς [ογ9 
ΨοΠ]ρεγ φθοιΜὶ γαθοια ν]ια ρεπις) 
Μο πιῖφιέ αΊπιωφ Βρ]πίυς γουληι/ῦμς 
δν - πε]εία, οίφυ ἱίθπ ρακίοτίυα : 
ΙεΌθπ) αἱ ᾖναγεπ, Ρο (46 4ΓΏ1 ΦΗΠΙΕΓΕΡΙ, 

Ριῖ Βιθιιίς αγίἆλφ πιοηίο αἰεῖ, 
Αι λιοφιθ ν)εἰάςς ρεἰιηυἱπῃ, ρογ[απάστοπι, 
Οιείαυε ραέιι 1γοῦβης υἱ [άππθῃ βηπι 
Φεγναιθί, αἱη1θ ρογβάς Ππρυς, να(ρὶ 
Νοαχιδᾳιο, ρετ φιιος ἀϊδροετίί οἰπιρίος Ιάος, 
ΑΓΑΠόΦή19 ία, οΓοϱς Παοσίάις, 
8 ΙοΥΙὰ ἰτ]πρυπί, [ογήδιις εἰδιι ΠιοΥρηέ, 
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545 Ὡς ὃ οὐκ ἔπειθον, τοὺς μὲν ἓχ πολλοῦ πόθου Α Όθθ Ἐχθροῖς ὄνειδος, µαρτυρίαν δὲ τοῖς φίλοις 

Κρατεῖν θέλοντας, τοὺς δ᾽ ἴσως ὑπέρφρονας, ν ἠδιχήμεθ) οὐδὲν ἡἠδικηχότες. 

Πρῶτον μὲν ἆλθον εἰς Σελεύχειαν φυγὰς, Δύω μὲν οὐ δέδωχεν ἡλίους φύσις, 

Τὸν παρθενῶνα τῆς ἀοιδίμου χόρης Δισσὰς δὲ Ῥώμας ., τῆς ὅλης οἰχουμένης 

θέχλας. Τάχ᾽ ἂν πεισθεξεν ἀλλ' οὕτω, λέγων, Λαμπτῆρας, ἀρχαῖόν τε χαὶ νέον κράτος, 

650 Χρόνῳ καµόντες ἡνίας δοῦναί τινι 5600 Τόσον διαφέροντας ἀλλήλων, ὅσον 

Καί µοι διηλθεν οὐ βραχὺς τῇδε χρόνος. Τὴν μὲν προλάµπειν ἡλίου, τὴν δ' ἑσπέρας 

Ἐπεὶ δ) ἐπιστὰς τοῖς ἐμοῖς αὖθις καχοῖς, Κάλλει δὲ χάλλος ἀντανίσχειν συξύγως. 

ἵῶν μὲν ἑνόμιζον εὗρον οὐδὲ ἓν χαλῶν, Τούτων δὲ πίστις, ἡ μὲν ἣν ἐχ πλείονος «. 
Ἑν δ' ἐχπεφεύγειν πραγμάτων, πολὺ στίφος, Καὶ νῦν ἔτ᾽ ἔστιν εὔδρομος., τὴν ἑσπέραν 

μδῦ Ὑπερφανέντων ὥσπερ ἐχ προθεσμίας. ϱ70 Πᾶσαν δέουσα τῷ σωτηρίῳ λόγῳ, 

Ἐνταῦθα δἠ µοι τοῦ λόγου τὸ σύντονον Καθὼς δίχαιον τὴν πρόεδρον τῶν ὅλων, 
Ἐρῶ δ., ἃ λέξω , χαίπερ εὖ ἑγνωχόσιν, Ὅλην σέδουσαν τὴν θεοῦ συμφωνίαν» 
Ίν' ἡμᾶς οὐχ ἔχοντες , ἀλλὰ τὸν λόγον Ἡ δ Ἡν τοπρόσθεν ὀρθόπους, νῦν δ” οὐκέτι 
Ἔχητε τοῦτον , τῆς ἀνίας φάρμαχον, (Ταύτην λέγω δὴ τὴν ἐμὴν, εἷτ' οὖκ ἐμλην), 

ὅ1ὅ 5εά ευπι πΟη ρειςιαἆεγθπ, 90 ηαοάἆ ἀ]ᾳμὶ ΠΙαΡΠΟ δἱυά1ο πιοί] 
Έοποτο πηο νοἰοπὲ, αἰΙί {οτιο [α51ἱἀἱοςὶ θ99θηί, 
Ρεΐπιυσι αυἱάθπι Βε]θισίδηι γοηίἱ Γαρίέίνις, 
ἵπ πιοπαβίογίαπι ἱπο]γίο γἱγρῖηϊ6 
Του]. Φὶο [οΓ84Η, αἰθῦαία, δὉ εἷθ Ἱηροίταδίέαγ 
500 Τεπιροτο Ἰαδβαἶς, υἱ συῦθγηλου]α αἱἱου] (γα ἆαηί : 
ο. Ι]ήο 11ο ῥραγυῖη (γαάυσχ! ἰθ]ροςίθ. 

ροδίαυδῃ {η 1ηθὰ γαγ8υ9 ἱπουττὶ πιαία, 
Βοπογυπ, 4π8 δΡ6ΓΑΥΟ6ΓΑΠΙ, πυ]ίαπι ΡτΟγξ8 νηγεῃ!, 
ΝοροϊίογυΏ αυίοπι, αυ οἤμρεγληῃ, ΔσΠΠΕΗΩ ἱηρθσβ, 
φδυ Ὑε]υῖ οχ οοπροθἰἑο κιιρθτγεηίξ. 

:Εεὶε μίο πηϊπὶ οοηἰἱδηίίος ορλ{ίο. 
Πϊοαπῃ αυίθηὶ, (8 ἀϊσέισας δυπι, οἳοὶ Ρεοῦυο οσους, 
Όϊ, αἱ ϱιο που ἠαὐθί]θ, θ9]έθπ Άου ϱ8ΣΠι6η 
Ηαὐρα!ἷς πιοἰοςιῖ ροριούἶυπι, 
500 Ππίπι]σϊς ορργοδζίυη, απιὶοἰφ ἑθδίἰπιοπίαπι : 
704705 Ιπ]τία γω, αυ 16808 οί, φυδπινίς πυ]ίαπη [ορύσίηι. 

μ08 αιάσσι ηδίαΡα ΠΟΠ ἀθαίτ 80168, 
Ριιᾶ9 αἱ Ποπιας, ἑοί]σα ἐθετατυπι οφ 
Γπιίηα, ΑΠ) 4Π1 οσα οἱ ΗΘΤΛΗ), 
505 Ταπιιπι Ἱηίογ 86896 ἀϊβογοπίος, ααληίμη) 
Πα αμἱάσπι Ονἱοηί ργφ]αοθί, Όσο δυίοπι Οοοἱἀθηιί. ὃ 
Αἱ ρυἱομγίιαἆο ο ο Ρατίδις ροπἀεείθιφ αιλι. 
Οιοἆ βροείαἰ αά ἱ]ογιπι θάθΠι, νους αυἱάεπῃ ]πιάιιάυπι, 
Αιηιο θἰἰᾶσι ηυηο γοοίο οαστίἰ, Οοοἱἀεπίθια 
510 Τοίαπι ἀρνίποίθης ραἰμέαγὶ ἀοοίσ]πα, 
ο ος Ρὰς οδί, υἱ 4 υπἱγοιυδίς ργωθίάδί, 
οἶαπι οο]αί Ὠο6ἱ οοποοσἀἶθπη : 

Νονα ἀαμίθΠῃ αηΐθᾶ ίἀλαί γοςῖ]θ ροἀίθις, ΠΟΠ νθγο Πα ΕΠΙ 
(Π]απι ἀἱθεο ΏΙΘΔΙΩ, 4 ΠπΙηΟ ΏηΟῦ πιοἙ), 

5ο Οὐδὲ ἕν. Ἱία οὐ1ί., οἱ αιἰάθπῃ Ἱία Ἱοροπάαπι 
πγοῖγὶ εδ µ58. Βοποάϊοἰπ] ιηαἱθ οὐδ ἓν. (Ολο). 

975 Συµφωνίαν. μυ] τοροῦίυθ Οεοἱάθηία]ες 
Ρτορίογοὰ αυος ἱηίέρεαπι Ἐπ]π](αιἱθ θάδπι θογναγθηί, 
30 [Γ68 Ρ6ΓβΦ0η35 ριτὶ Ώθποςγο 40 ου]έή Ρτοδεᾳυθ- 
τεπίατ, Ιἀᾳίτοο ἀϊνίπο Ἱποβοίο ου ᾳποᾳ6 ϱ0- 

΄οοιίος, αἱ ΘΠΠΠΙΑ Ρ406 46 εοποογάῖα (γοδτοηί, 
Φἱο θηἱπι οοηέγαρἰο πιοάο ἵπ ογαί. 3ἁ Αείσαςε ἂ 
Ῥαγυατὶς ΤηΓαρἰάπ ναδίληΙἱ0ιφ, Όσο ία ἱη]ωία 
Τεἰπ]ι881 Ιλαίας μοἱδοξπίθ, Ίο41εη9 αἰί : οὓς ἡ Τριὰ 
λυομένη συνέστησεν, φμοε Τγϊηϊίας «οἰκία «ον)κκκὰ. 
γἱάθ ἴου). ἔ, ΡαΡ. 6048, η. 3. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Ο8πι πρη πιθτογεηί Άωο 608, τοὶ αυοί πιοὶ 
Απιος Ίιοβ ἑδροετεί, το] αμοά ΊιοῬ [αδί1ς ρτανἶς, 
ΡΓπιαπι Γαρᾶ πο οοπ/οςο Φεἱοιοίαπι, 
Ὀἱ νἰτρο Ταδσἷα [αμυπ λαῦεί ορἱεῦτο αἀπιού απ : 
δὶς [ογίε, ἀΐοθῃς, (βπιρογίς (696ἱ ΠΙΟΓΑ, 
Έταζρπί 0 θη38 ριήρίβηι. Προ 6ροσαπ8 [οΓ9, 
Π]ὶο ρετορἰ ἱεπιρυς Ἰιαιιά 64Ώ9 ὑρένο. 
Βενογρυς αδί υἱ τγ6υ» α οἰαάθα πιθας, 
ΝΙΙ τδρρενί Άογμη, ἠπχογαί (υ πιδης πολη], 
Ειβὶςςο 96) 4198 Π)θ Ριι{081η, Ίνσρο Δριρίμιθ 
Ομυτίὰ Πιαρπο οοππροσὶ ποροίἰα. | 
Ειο βέΕΓιπο ποδίος πμης οΓΙί οοπἰεη!]ος; 
Δια αά 5εἱεμίθν Ργο[ύγαιη ο, υἱ ᾳμἱ Ποάἆο 
Νουῖφ ο3Γ6Ιἱ8, Ίος Ι4Π16Η 68 ΓΠΙΘΗΩ ΠΙΘΟΏΙ 
Μαὐεαί]ς ἱραῖ, ηιος εγεί πιυἰυρίίας, 

Β [η[αππ6ί Ἠορῖθς, ρτφἀἰσθί οἰιατίς εἰ] 
ΦἱΠΙ (ὐληία Ρ45808, ἨθΙίπθΠι 6ΥΠΩ ἱαρςρεῖη. 

Ναΐυγα Ὀἱηυςβ λαμά (υἱάοσι οοἱθς ἀθαὶε : 
Ὀοδαίί ἵρδα ὑἶπας Δἴἰάπιθῃ, πιμηάὶ (8ο6ς, 
Ἡοπιας, νοιυδίληι οἱ]ἱεοί ΒΟΠΙΔΠΗ, 46 οὐ: 
Ποο ἀἱροτεραπίες Ἰηγίοσπι, ᾳαος, αυ οδά(ε 
0], 14 {υἱροι, Γ[ω]ροί Ἠ:θο αυ ϱε οσροςἰι. 
Ραγ υἱζίαδαμθ ρυ]οησίωάο, Ρατ άοουβ. 
Εἰάες νειιςί πυσἰὰ εεαί ]άπη απισυίίως, 
δι γεσία Ροεφίαἰ ηυης ἰίέοπι, ηοχΕ Ρίο, 
αοάευπφυο Ι4ῦεῃς ϱοἱ γἰάθὶ, ἀθτ]ιηοίδως : 
ἑ ιιπὶνευδὶ ργδἰἆεπ πιυμάἰ ἀθοθί, 

Τοίαπι οος 4. Νυωπιίπίρ οοποοά(δηη ; 
Νονα γετο φυοπάαΠ (48 Π184, Ί8Πι ΠΟ ΤΩΘΆ, 
Νυῦο 5εγζ1ο πουὶς) γουἰρος ογαί η θάς, 



ὃ. σΠΕΟΟΒΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΟΝΜ ΙΕ Η. ΗΙΡΤΟΗΙΟΑ. 

Α Μᾶλλον γὰρ αὕτη χαὶ θεοῦ ποῤῥωτάτω) ᾿ 

020 Ἡ τῶν μὲν ἄλλων δεοµένων σωτηρίας, 
Τὸν νοῦν δ' ὀλέσθαι παντελῶς δεδογµένου, 

Ὃς δὴ μάλιστα τῷ Θεῷ µου σωστέος, 
Ὃς χαὶ μάλιστ ὤλισθεν ἓν πρώτου πλάσε: 
Νῷ γὰρ δέδεχτο χαὶ παρεῖδε τὸν νόµον. 
025 Ὅ δ᾽ ἣν τὸ παριδὺν, τοῦτο χαὶ προσλήψιμον. 
ΜΗ τοίνυν ἡμισύν µε σωζέτω Λόγος, 

Ὅλον παθόντα, μηδ ἀτιμάσθω θεὸς, 

Ὡς οὐχ ὅλον λαδών µε, πλὴν πηλὸν µόνον, 
Ἐυχὴν ἄνουν τε χαὶ ἀλόγου ζώου τινὸς, 

6560 Ὅ χαὶ σέσωσται δηλαδὴ τῷ σῷ λόγῳ. 
Καὶ ληζάτω τοιαῦτα πᾶς τις εὐσεθῶν ; 

Ἴσον τι γὰρ πταίουσιν ἐξ ἐναντίας 

οτι ΤΗ] 

Ε0ὅ Ῥαγοῖεν ἡ λυθεῖζεν ἓν στεῤῥοῖς λόγοις, 
Οἱ τ' ἐμπεσόντες ἐχφύγοιεν τοὺς βρόχους. 
Οὕτω μὲν ἦλθον οὐχ ἑχὼν , ἁλλ᾽ ἀνδράσι 

Κλαπεὶς βιαίοις, ὡς λόγου συνήγορος. 

Καὶ γάρ τις ἐθρυλλεῖτο χαὶ συνἠλυσις 

610 Ἐπισχόπων , νέηλυν αἴρεσιν, λόγον 
Ἐπεισαγόντων ταῖς φίλαις Ἐχχλησίαις, 
Ὃς τὴν πρὸς ἡμᾶς τοῦ θεοῦ Λόγου χράσιν, 
ν οὐ τραπεὶς ἐδέξατ᾽, ἄνθρωπον λαδὼν 
Ἔμψυχον, ἕννουν, ἑμπαθῃ τὰ σώματος, 
615 Αδὰμ ὅλον τὸν πρόσθε, πλὴν ἁμαρσίας, 
Ταύτην τεμὼν , ἄνουν τιν εἰσάχει θεὸν, 
Ἕσπερ δεδοικὼς μὴ θεῷ μάχηθ᾽ ὁ νοῦς 
(Οὕτω γὰρ ἂν δείσαιµι χαὶ σαρχὸς φύσιν, 

606 Βἱδρυπιρογθηίς, οί δο]γοτοπίατ φο]]άϊς βεγιλυπ]δι!ς, 
Ει αυἱ ἵῃ ἠλᾳιεο ἱποίάογδηῖ, ογαἀεγεηῖ, | 

Φἱ6 νοηὶ, Ώοη ἱνθηφ, δοἀ 48 Ποιηϊηίουθ 
γίσι ἱπί[δρεπιίυαφ ουυάμοιυς, τί θάθεη ἀοίοπάθγοπι. 
Ναπι οἱ ΓΙΠΙΟΓΘΘ δρλγροῦαηίυν ἀθ οοηγεπίυα ᾳποάαπι 
610 Ερἰδοοροτυπι, πούᾶπι Ἰοογδσῖπα 
Ππάασεηιπη ἵῃ απηὶσοςς Ιοσ]θοίδς, προ ἀοοίσίπαπῃ ΄ 
Ου Ώαπο πουίνουπι Ὀδὶ Τουδὶ ἱφείοποαπι, 
ΟΠ πιἰηίπιο Πσἰδίυπα φαφοερίε, Ἠοποίηθπι 4680πιοης 
Κιήπιδίυπι, πιδπίο ργφά]έστῃ, Ρδ(θμίθιη 64 ϱυδ δυηί οοτροτίᾳ, 
615 Τοΐυπ ρΡίούΓθΠΙ Λάθη, οχοερἰο Ρθοσαίσ, | 
Ηλης β6030Ρ8, Ώδυπι ᾳαθπ]άλπα πιεηίθ ολεεηίθπι Ίπλυςίε, 
Οιαθί πιθίιαῖ, πο Πηθη9 ου Όςο Ρυρποί 
(δίο οἰἶδιη ο. ηδίυτα μαδίαῦ πήλὶ οΠοττοι, 
Ναπι ἱρ83 πιαςἰδ 3 Γ90 .6ὲ Ἰουρίσοίτοο γουιοία ϱ5/) ; 
040 Λυῖ αιαρί οσίοτίο ΙπάἱᾳουὔίΌυς οα]υΐο, 
Φιδίυέπι βἰί πιθηίθία ουιηίηο Ροσΐνο, 
π- ριφοῖρυθ α Ώθο που Ρατ οςί οθυγα1], 

ι φὐΦ ριφεῖραῬ ἐπ ρεἱοί µοπι]ηῖς πίτα Ίάβος οἱ: 
Μοπίθ δηἱιὴ 4οοοβῖε δὲ οοπἱθωρεῖέ Ίοπειο. 
626 Οιοἆ αυίοπι οοπέθρεἰ, ἷά οἱ αβρυαιὶ ἀοθηυῖι, 
Ν6 πιο Ιᾳίέυτ ἁἰπι]άίυπι φδενοί Όρια, 
. ἰοίμς Ι5ή6 6υῃ, ηθὀ ἀοάθοοτο αοἰκίατ Ῥους, 

μαθὶ ΏΟΠ ἰοέυπῃ πιθ αθαυπιροουὲ, δοά έπη ἑαηίαηπιοάο, 
Απίπιαπι Γα(]οπίς οχρογίοπι, ΔΠἶΠΠΔΤΩ Ότυ οα]αθάθηη αΠἱπηΦ/ἰς, 
660 Οιοὰ φαἱάθπι ος ἵυα ἀοθιτίπὰ Ίρδίπῃ φυοφιθ θευταίυπη ο5ἱ. 
Τα] ἀρείπαί, αμἱᾳἱς ρἰοίαίεσι ο] έ : 

Ἰήδπι οηίπῃ οοη(ΓΑΓΙΟ 6ἵτοςθ ΡθορδΗί, 

ϱ07 Αγδράσι. [ος Ποπ]]πος ᾳυος αἱ δὶ νἷπι αἰία- 
: Ἰςφο αοεἰδίί, πο ἀἱἱοβ 69966 αγυἰίΓαΊηυς, αυ Βα- | 
οἰήυπι, Εβδια(ΠίυΠι, οἱο. 

640 Λόγο. Ιια Ἱεβίπιας, οἱ Ἱΐο Ίουις αἱ τα]άθ 
οΏδειιγυς οΓαί, ρἰδυ8 Βί. ΕάΙι. λόγων. 

618 Οὕτω . Ουαςθὶ Υοτο ᾖου ποη οἷί πιθίυθη- 
ἀάῃῃ πιλρίθ ἵη 94ΓΏ8, (ὐ8 4 Ὀθο Ιοημίδδίπιο ἀῑδίαί : 
γέεῖ ϱυλςὶ βαἰυιθ οπἰοτίδ Ιπάϊρεπίίραθ, πιθπίθηι 
{απάιίυς ρεγίτο ἀθοτθίωπ βἰι. Ἰάοπι Πηθηίμπη 
ἐγαςίδὲ ορὶσἰ. οἱ οἳ 964. δ4 ΟΙεάοπῖυπι, Ρ4β. δῦ εἰ 
90, αἰίὰς ογαΙ. Μ! οἱ ει. 

6130 Δεομένων. ἴια Οοἱρ]. Εάῑ. πιαῖο δενοµένων. 
Ναι ἀεβοί Ὠείτυπι, ηἰσὶ ἆμα Ρείπια νουῖς Ώυ]αρ 

δγ]]αυαο Ώγεγερ οἷπί αἆ οοπῄοϊοηάαπι οωπη Ργσοὲ- 
ἀεπί! ἀοίγ]πῃ. Μαὶο Βεπεάἰοι]πὶ ϐµρροπ υπ όσον 
ο. βγλυας η ἀἰρηέλοηρίπῃ 9556 «04 ελε- 
46, ουπ ἀθοίιγίας αιηϊαίας Ἱορίείπιο ἵπ ἰογίο 

Ροἀο. (: Ἁιιλυ). 
Νοῦ». Ιί Ἱερίπιιφ. Εάῑί. πιαῖς νῦν, μπς. 

6341 Νῷ τἀρ. Ὑπί. οἱ Οοἱε]. ᾧ Υάρ, Λας επὲέιε. 
045 ὃ ὃ' ἦν τὸ παριδόν. Πα Ιερδιάωσι, οἳ πηςῖτο 

οί .. νο |. δν, ἡμι 
ἨἩμισνν. δἱο Οοἵἱε]. Εά1. - 

6489 Π.Ιἠν πη.1όν. θοἱβ]. πηλὸν κ, 
650 "Ο. θ1οά, πεπιρο ἄλογον ζῶον. 
651 Πᾶς εις εὐσεθών. 0018]. εὐσεδῶν ἅπας. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΣΗΒ5Ι0. 

Ὀιτιιηροτεπίως τοεῖυις Εγπιὶβοϊπιὶ, 
1 αρθίδηιιο ἠυθυ δχἰές 9606 ἀγοί. 

ἰὸ 6Η1Ώ Ρ)οίθείµθ, θΡΟΡί6 πΟη οδΓίθ ος, 
Ὕετυπι οολσοίυ8, πί βάδιι ἀθ[οράθδγοπ. 
Ναπι γωπιος θιἶαΠῃ δρα Γ8εγαί, πάση {0Γ6 
Ερϊφοοροσιπι, αἱ πονυ! ἱμέγοάυεργοηίε 
Εὐἱβφιφιε ἆοβπια, ου]υ5 ααοίος ῥεριί]θης, 
ΟὐΠ1 οαΓιιὸ ποδίγα εοριἱαπ Ὑοτυί Ὠοὶ 
"λα! εορίέ, ἰάειὶ Ρ6ΓΠΙΔΠΘΗΝ, οὕΠῃ [αοίας ο 
ΘΙΗ0, ΠΙΟΠΙ6 Ο0ΗΡίΔΗΒ, θἱ 4Ηἱπο, Αἰάις «ΟΓΡΟΓ6 

Ραιἰυἱ[18, Αάαιας, οσἑήο οχεερίο, μερος), 
ΦθςΔῃς, αΓεΠίΘΠΙ Πιθηίθ εοπ/ἰηριί Ώουπι, 
γε]ιιί εχἰ{Π]6βθΗ5, ΟΗΠῃ [60 ΠΟ ΠΙοΙ5 βεγαί 
Ηίχας ((λεμύήα 5ο ρα [αοξίε ιηοὰο 

Β (το. Νδπιπυε ἀῑδίαί 4 Ό6ο πιυ]ίο πιαρὶς) : 
Λι φιιὰοί ίαἑυίυπῃ οἰί Όοο, υἱ ουπι οὔριογ 
Ερελιί ααἱμίθ, Γαπάϊέας ρογθΔέ {πιοῃ 
ΜύΠ8, 110 βαἱυἱ]ς ἱπάίροί ρτῶ οδίἰουίς. 
Ρεϊπιιιθ ΡΑΓΕΠΒ ΗΔΗ) 14ρδι6 θ8ἰ ης πιαχίπιο, 
Τεπιπεπάο ΊέβθΗῖ, Πηδηίθ 4 1Δπι θΗ80ΘΡΟΓΦΕ. 
Αοθυπη! αἱ ἰσιιὰ ἁοθι]ῖ, αμοά (δωρδεται. 
Νοη ἱπολιοβίθ θθΓνΥο6ί 6{ϱο πιο Ώους, 
Οπιηΐπο Ιβευιη : ἀθάθεια ηθ οοπίγαιαί, 
Όι αἱ ἱπίορευπ ᾖιαιιά π.α, θά υέάπῃ πιο φιιπορφος]ι 
ο... οδτθήἑεπη Ππεηίο, Ὀγυεῖς οἱ ρ4ΓθΙη) 
αοὰ οἱ δα] αίο ἆορπια οἱ γογυπ εδί (μυ, 

Ρομασί. Αμθίηί 4 ρίίς ἰθίίναο ρτοςυ! : 
Εινοςθ ᾳαἱρρο ΙαδίίΗς ρου ἀἱδρα[ὶ, 



εὐ]Σ 

Τοῖς εἰσάγουσιν ἁσχόπως νυἱοὺς δύο, 

Τὸν ἐχ θεοῦ τε χαὶ τὸν ἐχ τῆς Παρθένου ; 

055 Οἳ τὴν χάτω τέµνοντες εὐαρμοστίαν, 
Οἱ μὲν ξέοντες , οἱ δὲ διπλοῦντες χαχῶς. 

Εἰ γὰρ δύω, δέδοικα μὴ ἓν τῶν δύω, 
Ἡ προσχυνῶμεν ἀνθ᾽ ἑνὸς δύω θεοὺς, 
Ἡ τοῦτο μὴ πάθωµεν εὐλαθούμενοι, 

010 Πέμπωμεν ἔξω τοῦ θεοῦ τὸ σὐνθετον. 
ν μὲν γὰρ ἡ σὰρξ, οὐδὲν ἂν πάθοι θεός. 
θεοῦ δ) ὅλου µετέσχεν ἀνθρώπου φύσις, 

Οὐχ ὡς προφήτης, ἢ τις ἄλλος ἐνθέων, 

Ὃς οὐ Θεοῦ µετέσχε, τῶν θεοῦ δέ χε; 
645 Αλλ) οὐσιωθεὶς, ὥσπερ αὐγαῖς Ίλιος, 
Οὗτόι μὲν οὖν ἔῤῥοιεν ἐχ μέσου λόγου, 
Ε! μὴ σέδοιεν, ὡς ἓν, ἄνθρωπον θεὸν, 
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Α Τὸν προσλαθόντα σὐύν γε τῷ προσλήµματι, 
Τὸν ἄχρονόν τε χαὶ τὸ συμμιγὲς χρόνῳ, 
050 Τὸν ἐκ µήνου Πατρός τε καὶ μητρὸς µόνης 

Δύω φύσεις εἰς Χριστὸν ἑλθούσας ἕνα. 

Τὰ δ' ἡμέτερα πῶς τιν᾽ ἔσχε τὸν τρόπον; 
Πολλοῖς συνηνέχθηµεν ἑλθόντες χαχοῖς. 
Πρῶτον μὲν ἐξέξεσε χαθ) ἡμῶν ἡ πόλις, 
605 Ὡς εἱσαγόντων ἀνθ᾽ ἑνὸς πλείους θεούς. 

θαυμαστὸν οὐδέν ' ἦσαν οὕτως ἠγμένοι, 
"Ωστ ἀγνοεῖν παντάπασιν εὐσεθῆ λόγον, 

Πῶς ἡ Μονὰς τριάζεθ᾽, ἡ Τριὰς πάλιν 
Ἑνίξετ', ἀμφοὶῖν ἐνθέως νοουµένη. 

000 Καὶ πρός Υε τοῖς πάσχουσι δῆμος ἕλχεται. 
Ὡς τῷ τότε σφῶν προστάτῃ χαὶ ποιµένι 
Οἴκτον λαθόντι, τοῦ πάθους ὑπέρμαχον, 

Λο αυἱ ἀπος ἱποορείάθγαίο 1ος ἱπάνευπί, 
ΑΙΙΦΓΙΠΙ οχ ου, αἰίογυτῃ ος Ὑ]τρίπε : 
655 Ὀεείᾳυθ ρεγασίλη ἵη (ογτὶς ργεἱαγᾶίη οΟπ]άΠΟΒΟΠΟΠΩ δεσ8Ηέ, 
Ηἱ αυἱάθπι ἀθίγαλεπίος, ἰβεὶ αυίόπι ΡΓανο ἀλρ]ϊοαηίορ. 
ᾖ 709 Ναπι οἱ ἀμο, νεγθος ος ἆυοδις αἰἰογυίτυη, 
ϐ 108 Ρ{Ο υη0 αἀογθηρ 4θ08, 

Λιί 6ἱ «3Ύ6ΠΏἳΘ Πο ἵη Ίου ογγαίώπι Ιπο]άλπιαε, 
6140 Ἡρπιογθδαπιπς 4 Όου ιά αιοά οοπροβἰίαπῃ οµί. 
Ναι αυ οαγπὶ αεοἰἁμηί, πἰ ή] 6ογπη Ηιυς Όους. 
Ὠοὶ αμίθπη ἰοεἷὰς ραγἰἱὶοϱρς {αοία Ὠοπηϊπίς ηδίυγα, 
Νου αἱ τὶγ ρτορἡοία, θυί αἰφυίς αἱέας 4 Ό9ο αίΠσίυς. 
Ομµἱ ποπ οἱ, 96οἆ εογυΠῃ αυ Ὀοἱ ουηί, (υἱε, 
645 8οἀ ο μμ, θιιρραη(ἱα11έες ἱπιυαέα θοὲ, αἱ (φἱ γαὐἱἱ». 
Π ἱρίίυς ἰαοθθδδηί 6 πηοάἰο 66τΙΟηΘ, 
ὢἱ Ώυη, υἱ υπύΏ), οο]άπέ ουαίποπι Όουπα, 
Επι αἱ ἁβδυπρθίϊ, οἱ ᾳυοἆ ἀδευπρίυπι ο8ί, - 
Ευπι αὐἱ (οπιρογε ολγοῖ, δὲ (υοὰ ου(Ώ (επιροτο ϱοβιϊδέυπι οθέ, 

Ευπι, αὐἱ ος βοἱυ Ραΐτο δὲ ος θ0ἱᾶ Ππιαίγθ, 
Ρας ηδίυΓὰΦ ἱῃ ἄρέσι Οἡ]δέαπι οοθυηἰθθ. 

Μου» αυίθΠΏῃ Γ68 Φφιοπιοάο 56 Παῦυθγυπι Ἡ 
Ροβδίᾳυαπ αἀγεηί, τη πι] ἑηοὶάὶ Πιλὶδ. 
Ρείπιυπα ᾳαἱάδτη εξεγοι]ί οοπίγα πιο οἰγίίας, 
050 θμασῖ ἱπάυοθεθπ ΡΓΟ µπο, Πυ]ίοῦ ἆθοδ. 
ΝΙΠΙ{ πιίτυηι : δἱο οπἷσι οἆοοίῖ ογαἩἱ, 
Όι ἱρηοτατοηί οπιηίπο Ρίααι ἀοοίτίναπη, 
μα Ὀπίίας ἐτίηα οἱ, οἱ ΤεϊπΙέα8 γιιγδαπι 
η : {η µίτοφυθ, υἱ Ώ6ο οοηγδηίέ, Ιηϊο]ἰθοἰᾶ. 

660 Λο [9 φυἱάθιι, αἱ θ8 πιαῖο οσἱ, Ρορι]ι5 {ανοί, 
Ὀὲ (απο φυο ργασοὶάἰ οἳ Ρραριοςὶ 
Νιθετἰοοτἶλιω οσρορἰθοηί! υἱέγίοσπι δοζάπη, αἩ ραἡελαίυς, 

. 60ὔῦ Τὴν κάεω εέµνογτες εὐαρμοστίαν. δκὺ- 
}εεία φκὶ παίαγα εἰ ἱπ[ετίοτίε οοποἰκκισίευι δεοαΗἰ. 

6517 ΕΙ γάρ. Οοἱί. ἢ γάρ. 
640 Σύνθετον. θαοἆ οδὲ εοπεροείκπε, ποΙΙΡθ ΟΕτ]- 

δη], φκὲ Όεκε εί ΛοΙπο εἰ. 1β96 φᾳαἱρρο οςξ, ααἱ 
ΒΙνἰηἰιὰίό ποη οδί ατςθηάμς, ἐπ κο ἠπλαδίίαί οικία 
Ρίεμἰ(κάο Ὠἱοϊἰπίίαιἶκ εοτβογα([{εγ. (091088. 1, 9. Νοι 

Ῥεπο Βι]γυς γεχιίέ, ραγέθμε φκοά ΝΟΝ εαγεἲ : Ώοφιια 
επί τη Ολτὶδίο ἀθίία ραγς αεί Γαἱοµοπ, αι 
δοιιαί ααἱά ἱπιρετ[οείση. 

654 Ἡμέτερα. Ίία Οοἱθ]. Εάῑξ. πήηας οΏοης, ἡμο- 

669 Λαδόντει. Ἱία (Οοἶε]. Εάῑξ. Πια]6 λαθόντες. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οοποἰπηϊιδίθσι Ίλαηο Ἱπίογαπι ααἱδᾳυίφ 86648, 
λόμοἰέ υἱ απ] β1ὴ0ς διυ]:9ἀυορ, 
θοσυπη Όεί δἱξ μπας, αἰίου Ὑἱερϊηϊς: 
Αυγαάϊι Ἠ]ο, ἀἀρίίεἝι οοπίσα ίο πια]ο. 
Ναμι αἱ ἆμο θυΠί, ν6γεος ος ἨὨῖ αἰίδγυπη, 
Νο γε ο0ἱάβι09 υπίυς Νυππθη ἰοοο 
ΕὈιρίες : νε], ἰδιιά ἆαπι (πρίπιυς, ἱροὶ 4 Ὀδο 
Ργουυ} ΑγοδΔΤΏΙΙΦ ραγ(/0ις αὐοά Ώοπ ο89ἱ. 
νμά ΠΑΙη( 19 ΓΗ, ποη Όσο θυ011ΠΟ αεοἰἆμμι. 
ΠΗΗΛΠὰ Ρουτο ρ8Γιίοϱρ8 [4οία οοί Ὀοἱ 

Ναίυγὰ ῥΓοςςιιθ, ΠΟΠ νθ]αί νἱγ αμἱδρίαπι 
δαμοίας, Ὀδὶ που ραςἰἰουρΒ, τούυπῃ αἲ Ὀοί : 
ηνία νθυαπι, δο] νοἰαὶ γαάἱΐφ ϱυἱβ. 
Ἀυσαμί αἱ ἰδίί ργοῦίπυ8 ροβίοπι Ίπ πιαίαηι, 
Πυπιίποςι Βου) ηἱ οἷο οοἰαμί, μἱ Γοπι υμἱζπ]η, 

Β Νιπιεπᾳσο ΦυΠΊ6Π8, φαοάαιιθ δυπιρέυπι α Νυπηῖης : 
Νἱ δοπιρἰίθγρυηι, (οπιροσὶ οἳ ααοά ομολοεῖ : 
ΝΙ Θαἱγο βοἱο, Ῥἱγρίηο οἵ δο]ὰ βδίυ11. 
Ναίμγὰ 4ιἱρρε οοἱς ἵπ (ΟΗεὶσίο ἀμρίες. 

Αι αἱ 1ρδαγυπα ίωμ6 [υἳξ γεγυσ) θίαέυς1 
Ιπργεβδθυς υτΏδίη ρ]υσ]ηιίο ]οίος πα]ίφ. 

.Εχατα]ε {η πῃο Μοἱὰ ρεῖπιυπι οἰτίίαῬ, 
Μι]ιοῬ ρογ]πἀθ ας δί ἆουφ ἱπάμοθγθδη. 
Ἠίτωπι που θδέ ου; Ἰοδιιωεῖ δἷο ογα1ὲ, 
Ισηποίὰ ΡτοΓρυ5 υἱ φυίδας 465 ρἱᾶ 

δ6ί, Ιπούοφι6 Γείπα ᾳαομᾶπι οδί Ὀπίέας, 
ΑἰΦιιο υπ τµύδυπι Ττλη]ίης : οἱ φυ]άδπα ρίο 
Ιμιοἰραπίας ας ἁπο: Ρἱεῦδᾳιθ ἵπδιρος 
1. [9γοτο δμονίί, μὲ ἔνπι ρΓδ]ί 
ὦμ90, νίοθῬηι θἶιι5 ᾳτανίίος Ιη[ααδίαπῃ {οΓεΠο : 
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δἡμας ἠθσόύλος καὶ φρονήµατος πλέως, 
0 μὴ νικᾷν πάντ ἔσχατος προσῆν φόγος. 
005 Λίθους παβήδω τὴν ἑἐμὴν πανδαισίαν, 

Ὅ. ον ἓν τι µέαφοιμ᾽' οὐ γὰρ σαν εὔστόχοι, 
Ἠούτων τυχόντεςι ὧν τοχεῖν χενὸς φόνος. 

Ἐπειθ) ὑκάρχοις, ὡς φονεὺς, εἰσηγόμην, 
Πλέπόνσιν ὑψηλόν τι καὶ µετάρσιον, 
670 Οἷς εἷς νόµος τὸν δημον ἴἵλεων ἔχειν, 
0 δε(νὸν οὐδὲν πώποτ᾽ οὐδ' εἰργάσμένος, 
00δ' ἑννοῄσας, ὡς μαθητὴς τοῦ Λόγυυ. 
Καί μοι Δαρέσξη τὀῦ λόγόα συν/γορος 
Χριστὸς βοηθῶν τῷ συνηγόρῳ λόγῳ, 
615 Ὁς καὶ λεόντων ὀϊδέν ἐχσώζειν ξένους, 
Καὶ Πῦρ δροσίζειν εἰς ἀναψυχὴν νέων, 

Ρορυ]υφ ἑαηΐιις οἱ απἰηι! ρίθπι, 

Α Κῆτος δὲ ποιεῖν εὐσεδῶν εὐχτήριον. 
Οὗτός μ᾿ ἑδόξασ᾽ ἐν ξένῳ χριτηρἰῳ. 

Ἔπειτα δεινὸς τῶν ἑμῶν οἱδεῖ φθόνος, 

680 Εἰς Παῦλον ἑλχόντων µε χ᾿ Απολλώ τινα, 
Τοὺς μήτε σαρχωθέντας ἡμῖν πώποτε, 

Μήτ) ἐχχέαντας αἷμα τιµίου πάθους. 
Αφ) ὧν χαλούμεθ), οὐχὶ τοῦ σεαωχότος ς 
Οἷς συνδονεῖται πάντα χαὶ συσσείεται͵ 

685 Ὡς εὑδρομούσης τἄλλα τῆς Ἐκκλησίας. 

Πῶς δ' ἄν ποτ ἢ ναῦς, ἣ πόλις, πῶς δ᾽ ἂν στρατὶς, 

Ἡ χαὶ χοροῦ πλήρωμα, πῶς οἶχος φίλος 
Σταίη, πλέον τὸ βλάπτον, ἣ χρατοῦν ἔχων ; 

Τοῦτ) οὖν ἕπασχε τηνἰχ ὁ Χριστοῦ λεώς. 
690 Πρὶν γὰρ παγῆναι καὶ τυχεῖν παῤῥησίας, 

Ομ! πο οπιπἰα τίμεσγθ οσίτθπιΙη ({οΓθί ἀράφοιθ. 
665 1,αρὶάθβ οπιΜ{Δ/Πῃ ἀθ[ίοἱ86 ΠΠΘΔΒ, 
Ρο αιἱυυδ 1ά ἵπµΠ) 4605, ᾳποά ηΟΠ Υ9οῖς σοἱἑπιαταγ]ηί, 
Εα (ογἱθηί6ς, αα [ογί(ο ΙηβΗ19 θρί. ο408. 
Ταηίθσι ΡΓΦ/(θοιἷς εἱδίος, αἱ ἱοποίοίάα, . 
Αἱιο οἱ ουῦἱαιο οιρεγοί[]ο Ἱπιαθηιἰυμς, 
ϱ70 Οἱδυφ "πα [ος ο8ἰ ροραἱασι Ἰαῦθτο ργορίεέαπη : 
Ηἰ9 εἰοίου, αἱ ηἰλήἱ μπα.) μοχὴ] (66δγαΠ., Ι 
Νεο οορἰιβνοταπῃ, αἱροίθ Εναηρεϊἰἰ ἀἰδείρα]μφ. 
Δι πΙη αθἰἰὴι ἀοοίτίη ἀθίδμθοτ 
(ΟἨπὶδίυς, ορεΠ] [6Γ6/8 5ογπηοΣὶ ἐς ϱΆ1χαπῃ αβοβί], 
675 Οἱ πονὶ! εἰϊαιη 4 Ιδορίνας οαἶνορ [λογο Ρογορείοβ, 
Ει ἵρηεπι η ΓοζεΠΙ γδτίαθὸ αά γοίτὶροτα(Ἱοῦεπ) )νΕΗΗΠΙ, 

Άλο οείο εἴῆβοθγο ΦδΠποίογηπι οσαἰοσίυιμ. 
8 πεηΏί ἆθους αἀάῑάῑξ η ]αὐ]οἷο θχίΓΑΠΡΟ. 
Ὠοϊπάο γοἈεπιθηδηδοτυπι ἱπυππεβοὶὲ νους, 

080 Λά Ῥαυ]υπι (ΓΗθηίἶμπι πιο οἱ 3 φαεπιάδ Αροϊίο, 
μα πεο ϱ4ΓΠΘΠΙ υΏηΙοπι Ρτο ποδἰς ευφοεροτα!, 

ο δβηρίποπι (υἀθγυπί ργείι]08) ραραἱοηίς. 
Αὺὐ [9 ποπιεη ποὺῖφ αὐλρογοξ, πο αὓ 60 φἱ βἱνου (αοἰί ὃ 
ΑΡ 9 να ερ κ εἰ ἑοπουδυπεις οπή], 
685 θιδςὶ οεἱεβία η α]ἰϊς ρεῦιιφ ρεοξροΓγυπ] ου ΓΗ {θηρΓοί. 
Οιιοπιοάο αιίθΠη, αιί Ππανίς, λυί υΓ08, αυί οχοτο](ι8, 
Αυί επογ] οί», ευι ἀθιπιι ἁιηΐσὰ 
(οηβὶρίαϊ, αἳ αιιοά Ιά1:, ιοσίυν β)ὲ αἰιαπι αὐοά οοησο[ ναί 7 
Που ἱβίέιγ (από ρα ευαίυτ Οµτὶδεὶ μ 
υ90 Ναπι απἰθ(ΙΑΠ) ΓμιαγοίυΓ οἱ 

075 Ἀένους. Ιία Οοἱε]. Εάῑί. πιαὶο ξένως. 
079 Τῶν ἐμῶν, Οιιος ιο 8δυ0Φ αρροἰιαῖ (γορῦ- 

Πυθ, Πὶ Ργο[θοίο 5οοθγρεπἰ θυπί αὗ Ατϊαμῖθ, 4 αὐἱ- 
ωυφ οἱ ἱαρίάίνις Ρει]έμς οἱ αά ἱπυαμα] αογαῖ τὰ- 
ριαίυφ. Πορυπῃ αἱ γἱἀδπίαγ (εγν]άἰ (μἱθδο Οαιιο[ῖοί, 
αἱ ἁπεοὶρυϊ, Γγδγυηαθ δµαγυπ, αυλή βάδἱ εἰιιό]ο» 
ΡΙΟΥΘΑ. Ῥγἱωί Ῥαυἱιπο Το Μοἰοιῖο αἀάίοιὶ οΓδΗί, ας 
εο ποππ]πο δχίτα οιβρἰοἰοπθια Αγίαπο Ρρογβάἰα. Νου 
εηίηι Ἆοο Ίοεο Ρακίμ. οἱ Αγροίίο ἱραίᾶσαηι, υἱ ὁρῖ- 
Ποίις οοί Βέης, εεείαγαπι απεείφπαποε, α φιίθεν 
{ἱ φἱ ἱρεογαπι εγγοτίθι5 [αυεθαπέι ΊΟπΙΕΠ ἆκοετε πια- 
[εῦαπι φάαπι α ΟΗγὶκίο. ΝιμαυαΠι «μος (τορογίις 

ρυϊιφ. 
ΓἰβίΦΙΩ 4βθθαιιογοίυς, 

ΑΤίαπου αβρε]ἱαφθοί , 4ο ἱπάθοογα Ῥγοτειις οἱ Οπ- 
ροτίο ἱπάίρηα 6οΓΕΠΟ, (189 46 58 Ῥαυ]ιις, ἆς βειτο 
6ἱ ἀε ΑΡροϊιο εἰσίι, 3ἆ Εαογείίεοβ ἀείαοφεα ὑἱ 118 496οςι- 
πποὐαιὶο. Να]υπ αυἱέπῃ Ἠ40 Φίαί9 ἀἰσείάῖιω ποτὶ- 
πιυς Ρργαίευ Απίίουβεπαπ], 4υο ἐοία Κοθ]εσία ρεί- 
ευτυαία (ωδρί:. ΟαἱΛο]ίοἙ αμῑεπι δεηἑἱο]αηὲ αετίανς, 
αἶνο ᾳυἱ Μεαΐο, οἱνο αἱ Ῥαμ]ΐπο Γάγε]αδ!, πος 
πιοάο αὐ Αγϊαπία δυηί ἀϊδήπριεηδί, οσο φείδτο αὸ 
Ἡβ, 4υοζύπ μἷο σγεροσίας ρἱηᾳίί νἰ]α. 

Ὡς εὐδρομούσης. (καεί αἰίας εεσιωιάᾳ ο 
Εεε[εεῖα [ογεπί, φαεὶ ΠΟΠ 624 Τε ΙΙΝΜ{ίο πΝα]ογίε 
ΙΝΟΠΜΙΕΗΗἰυ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ΡΙεῦθ ἰαπία, ϱἱ αηἰπιίφ Ρ'θπα, ΠΟΝ ἰπ οππίνις 
ιρογαΓθ τού φυ. ρτοῦγυῃι ἱπβεις ἀωορτοί. 
πιυγεΘ {8ςεΏο 84χο08, 6ΡΙ]48 π]θας, 
3Π08 Γμΐδ6ο φιιοά ηυο6τοτ (δηιηπιοίο, 

[]αο 4φ5θοµΙ08, αφφοπιί αι Πἰή] ᾖανα!, 
ΝθςθΘΙΗ Ἠ6ο ἰη[6σὲ. Βορἱ, νο]ιί θἱσαγίις, 
Ὑη]ία δαρεΓΏο ργαἁίιος αἁ Ργῶςίάος, 
Οεἴδηυ 1Πά ΦΜΗ4ἱ0 Ιοχ ογᾶἰ ρ]ουὶ οὐσεαι], 
Ἰγαλοῦ ἰρδο, δοβἰογῖς αἱ ΠΕΙ] ραίγατογαιη, 
Νθς εορἰἰίαγα!η, ἀἰδείρι]υπι Ο1ἱΦεῖ -ί ἀοςεί. 
Λο (υπὶ ραίτοπις ασιῖεῖι Οἡπίριυς ποἰΗ], 
Έε[θῃς ραιγοηί ποη Ρίρεν ὑἱσιίς οΡοιυ : 
Βαυνόμην ει] ηυἱ ροίεςὶ νἱπ) [Γάήρους, 
μνεη]η 1η ΓΑΤΟΓΕΠΙ Γοάάεγο βποία Γοκζφηι, 

Οὠθέιμπι, ΡἱΟΓΙΙΠΠ ΥοΓίθΓ6 ἵη 54ογαπΙ ἁοπιυπη. 
Β]ο πιο ἃᾱ ἱγίθυπαί ἱηβδοίεπς οἶαγί]η Γαοίι. 

Ροβρί αἱ ΠΙδΟοΓυΠῃ πιο ρτεπ]]έ ᾖνογ ᾳγανἰς͵ 
Αά φιιοπιάδΏ ΑΡροϊιο πο παπι ἐ1ἡ1θ1Εί πι, 
Ραυἱυπιφθ, ηυεἶδ π6ο δὐΠΙρί δίί ρΓο Πις οαζω, 
Νεο {ωδι5ς υπ .πι βδηριἰς, 4 (10086 ἔαπ]οῃ 
γοςυβΏιῦΓ, 4ο ΠΟΠ ἃ βα[υἱἱς γηόίεο 
Οἱ ουπεία (γυαηξ, οποία οὐπγε]υπε, αιιαςὶ 
Αἰίαφ οοευπύ6 τος [ογοηπί Εοε]εδῖον. 
Ουἱ ρουγο πανἰβ, οἰγίία8. θχεΓεί{ζυ6. 
Οογνδνο ρορδἰί αἱ ἆοπιας οοηδ]είογο, 
η 4ὐ4 αιοά οὐδίέ ρ]ις ἰπθδί, 4ὐ4Π) αιοά ᾗανοι ᾖ 
Που αεἰάεὺας (μπι Ρίο Οηὶςίὶ ρτερ]. 
ΝαΠι ποπάνπι Λἀθρίις 1θεγαι θμοίαπη, 



017 ΡΕΟΤΙΟ |. 

Πρὶν Σχλνθῆναι σπαργάνων τῶν παιδικῶν, 
Οὕπω τελείως τὴν Ῥάσιν ἐρηρεισμένος, 

Ἐχόπτετ), ἑῤῥιπτεῖτο, ἑσπαράσσετο 
Ἑν ὄψεσι τεχόντων εὐγενῆς τόκος, 

695 ᾿Ατεχνίαν πεινῶσι τὴν ἐμὴν λύχοις " 
Οὐ γὰρ φορητὸν ἄνδρα τὸν πενέστατον, 
Ῥιχνὸν, κάτω νεύοντα, χαὶ δυσείµονα, 
Γαστρὸς χαλινοῖς, δάχρυσι τετηχότα, 
Φόθῳ τε τοῦ μέλλοντος, ὡς δ᾽ ἄλλων χαχοῖς, 
Ἴ00 0ὐδ' εὐφυῶς ἔχοντα τῆς προσόψεως, 
Φένον, πλανήτην, γῆς σχότῳ χεχρυµµένον, 

Τῶν εὐσθενούντων χαὶ καλῶν πλέον φἑρειν. 
Σχεδὸν γὰρ αὐτῶν ταῦτά Υ) ἐδηχούετο : 

ε θωπεύοµεν, σὺ δ᾽ οὐχί. τιμῶμεν θρόνους, 

ΡΟΕΝΜΑΤΑ 06, 5Ε/Ρ50. 

Α 705 Σὺ δ᾽ εὐλάθειαν' ἀρτύσεις ἡμῖν φίλα:, 

115 

Σοὶ ὃ) εὐτέλεια, χαὺ τρυφῆς ἔσθων ἅλας, 

Τῆς ὀφρυώδους ἀλμυρὸν χαταπτύεις. 

Δουλεύομεν χαιροῖς τε χαὶ λαῶν πόθοις, 
Αεὶ διδόντες τῷ πνέοντι τὸ σκάφος, 

10 Χαμαιλεόντων χαὶ τρόπον πολυπόδων 
Πολλὰς τιθέντες τοῖς λόγοις ἀεὶ χρόας. 
"λχμων σὺ δ᾽ ἧς ἀνήλατος, τῆς ὀφρύος 1 
ὝὭσπερ μιᾶς Υε πίστεως οὔσης ἀεὶ, 
Στενοῖς τὸ δόγµα τῆς ἁληθείας σφόδρα, 
ΤΙδ Σχαιὰν βαδίζων πάντοτε Λόγου τρίδον. 

“Πόθεν δέ σοι, βέλτιστε, καὶ γλὠσσῃ λάλῳ 
Τὸν λαὺν ἕλχειν, τοὺς δὲ βάλλειν εὐστόχως 

Καχῶς φρονοῦντας ἐν πολυσχιδεῖ πλάνῃ, 

'Απίθφυαπι θοἱτογδίυγ Ἱη[αηί]ῶ [α8οῖ]5, 
Νοπάιπι ροε[οοίο ᾳεθρείρις ἰηπίχυς, 
Ταμάεβαίαγ, ταρίαὺαίιτ, ἀϊδοογρουαίις, 
η οοι]{β ρατοηίΠῃ ϱ6ΙΙΟΓΟΒΑ ΡΓυ]ο8, 
605 Α0Ό ορυτἰεπείθυθ ἵη π]θαίη οτυ]έαίθιη ἱαρίς; 
Νεφιε οπ]πῃ ἰο]εταΏί]θ 6956 ρυίαυαπί Ἱοπιῖπεπι Ρα ΠΡΘΙΓΙΠΠΝΠΙ, 
Βιροξυπι, δᾱ (6ΓΓΑΙΗ γογβδηίθω, γθρίο νἱ:ἱ, 
Τοηισ]ς [τεπῖθ, |αογγιηῖς ἐαυθβοθηίέπη, 
Νοίυφυο Γιυρὶ, υἱ οἱ αἱογυπ πια]ΐς, 
100 Αοσ ο ε]οραπίῖ παἰάεπι νυ]ίὰ ργφάἹέυπι, 
Ἡοερίίθιι, οτγαβυηά υπ], (6σγ ἰεπευτῖς αὐάϊέυπη, 
Ῥ]υς Ποποταςὶ υ8Πῃ [οΓί68 οί Ρυ]οΆτοΡ. 

Ργορεπιοάυπ εηίπῃ ος εἰ Πως αυάἰευθα: 
ε ΑάΙΙΔΙΗΝΡ, ἔὰ Υ6Γο ΠΘ(ΙΔΠΙΔΠΗ :{ΓοΠΟΦΒ οοἱίπνυς, - 
105 Τυ νοτο ρἰείαίθιη : ηοΡίδ ᾳΓαΐα δυηί ουπάἱπιεηία, 
Τηἱ νοτο [γιρα]ίίας : οἱ ἀυπι ἀείίοαίο βϱαἱο νἱοΗία8, 
δυρογύαγιπο ἀθλοίαγπῃ τας μαία: ἀθερυίβ. 
δεγγίπιυς (οπιροτίὺιβ οἱ ρορυίοσαπι ἀεβίάοσίΐς, 
Ψ6ΠΠΡΟΕ ταίοπι οΏ]]οἰεηίος τοπίο αΠ]αηυ, 
10 ΟµαπιφΙεοπΙΠι ἰηβίας 6ἱ Ρο]γροά 
γατ]ος Ι]]ηθηίος θοΓπιοπῖῬυς ΘΟΠΙΡΟΣ ο0ἱ9Γ68. 
Τι νοτο ἱπονς ποΡἰθ 68 ἱπάοπαϊέα, ο θροσοἱ σι | 
194-713 Ου88ἱ υη8 οἷί 6επιρες 4468, 
Δἱάθ ἵη αγοίυπι οορῖθ νετ]αιί ἀοεμ]ηδιη, 

115 υιοΙἰάα δοπἱρέασ βεπρος Ἱηοεάσης τ]α. | 
Ὀπόο ααίοπι. δὲ πυπο ΕΟὶ, γὶς οριῖτωο, πὶ Ἱέμρυα ργουἁοί 
Ῥυρυ]απῃ (Γαἱ]ὰ8, οἳ 609 Γουίὰ [6Γ1348 
Ου ῥΓατο θου(ἱμηέ {η ποοιίς ἀἱδραγίους, 

60 ᾿᾽Ατεχγίαν πεινῶσι. Α επβἰἀἰε ποείγα οτδἰ- 
α(ἐς (.ρίε. 

6090 "Α {Ίων. Ιια Οοἱεὶ. ΕΙ. πια] ἄλλοις. 
00 Εὐφνῶς. Τι Οοἱδὶ. λδαἱο ου(ί. ἑμφυῶς. 
νι Γῆς σκότῳ κεχρυµµένον. Όδεεντα ατίκπι 

ραϊγία. 
100 Καὶ τρυφῆς ἔσθων ἅϊλας. Τοῖ]. Ἰοβεπάντα 

Ρυέαί, χαὶ τρυφὴ ἐσθίειν ἅλας. Ὑἱάδ 6ατιῃ. 668., ποῦ. 
Η ΥεΓ8. ῦθ. 

109 Αεὶ διδόντες. ὕι φκίεφμε υεπίμε ᾖαί, αἲ ΕΠΙ 
[άεῖ ποείγ κπαοΐπι οῦυεΓΙΙΠΙΝΦ. δἱ Ατίαπὶ ΤΕΤΜΠΙ Ρο- 

εἰωπίων, Ατἰαμὶ «Ες : εἱ ΝαρεάομἰαΝὶ, αά ΘΟΤΥΝΝΕ 
ρατίες ποε ἱἐρεί λος ὀνμφο 
19 ΙΑ σὺ δ' ἧς ἀν ἡατος. Ἐάῑι. αἆ πιατᾳ. 

σὺ δ' ἡμῖν ἄχμων ἀνήλατος, δοἆ μµ41ς, αι] Πιοέγατη 
ἀθ[ιοστεί 

Ἴ1δ Πάντοτε. Τα Οοἱεί. Εάῑι. πια] πάντα ἐδο. 
Οµαωπία αά Φοπἱρίατοο 84οΓ αυοἰογ]αίοπι εσὶρὶ νο- 
Ἰοῦαι 6τοροτϊἰαφ. Οοποἱοπαίογθοθ ἀμίουι, αἱ ρορυἱο 
ο μι ῥιφε]ριᾶ6 Ἰυπιαπα γα{οηὶ ραγίες 48: 

η. 
18 Ἑν πολυσχιδεῖ π.λάνῃ. Ἐγτογε πικρ{ἱεἱ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἡοπάυπα βο]σίας (φοἱ]ρ ια αλὠακ]α, 
Εγιπὶθφυθ ἑδέταπη ᾳτθφείθιθ ποπάωπι ΡΓΘΙΠΕΠΘ, 
Παρίαίυγ, Φίᾳυο ἑυμάμας, ἀϊἰρεετρίίας 
Ρατεηίέυπι οὗ οἵα ποὐἰιή ρβγίυς ἱιρίς, 
Μο ογὈ]ἱα(ἱς (ογνίάα οταβεἰρ οἰι]. 
Νοο επἶπι (Θτουαπί ρα“ροτεη ρίαπο γίτυπη, 
Πμρίς αγία), τὶδίθιρ ἠχίς Ἠυπῇ, ἍἊ 
Ὑήφυο νοδίο, (αὐἱάπα Πδιυ οἱ (απι9, 
Μείι οί {ωιμγὶ, οέοτῖδαιιο θέίᾶπη πια]]ς, 
Νοο οἰδραπίί ργαοάἰέαρι νέα, οδρίίση, 
γαρυπφιο, (οπεῦτὶς ουτὶάϊς ἑεγγῷ αὐά]ίαπη, 
Ῥιμς, 4ναπι ἀθοοΓΟΒ, [6Γ56, 41411 [οτίοῦ τἰγοβ. 

ΑΗ Πὶ9 ἠιθ09έ Θ6ΥΠΙΟ ΠΠ) ἰ4ἱἱ8 (οτο : 
ς Παμάίωας, Ἠαιιά {ω; Π08 {λ1Γοπο8 εοὔοις, Ρρίαπη 

“ 

Β Τι απο αἰοπι. Νο8 ανουί ἀπίοος ο): 
Το γἱοίυς ος οὰ Υἱεείας οἱ ἆωπι δαἱο, 
ῶυσυς ευμετοὶ ἀθερίοίθ δλἱδαρίποπι. 
Θογνίπας ἱραὶ (οπιροςὶ οἳ ουριαἰηί. 
Ριευὶς, τἰθπιᾳ9 βΓΟΦΡΟΓΟ γδαἰο ἆδπαις, 
ΟΗιατηφοοπίς Ἰηδίας 4ο ρο]γροάίς, 
γατίος οοἱοτθς ἱπάίπιυς εε[πιοπἰῦνς. 
Τυ (ος πευθ, ϱ ΡΓΑΥΘΠΙ [Αδίυπι ε1πῃ | 
ΤαυυδΠη υπα ἰοηἵυΠ ἀεῦοκί νθπιροί 496 
Ὑϊροτο, άεἱ τερυ]α9 βἰγ]οῖθ ρυοηι]ς, 
Θιοἱὶἀο ϱο; ΟΠΙΠ6ΘΒ θοπηϊίας γεγυὶ 30 μἱαῃς6. 
Οιίά αυοά ἰοαιαοίς ρεγίγαλίς Ἱπρυς 800 
Ῥ]εύθπι Ἱ ᾳποά 1ἱοθ, Ἱπιρίθ φ.ἱ σου μηί. 
γατίθαιιο αὐεγταηί, Ἱροίίς (ΔΙ ἀοχίοο, 



()ὁ 

Διπλοῦν τιν ὄντα τὀῖς Φίλοις, καὶ τοῖς ξένοις, 

120 Τοῖς μὲν λίθον µάγνητα, τοῖς δὲ σφενδόνην; 

Ταῦτ εἰ μὲν οὐχ ἔσθ᾽, ὥσπερ οὐκ ἔστι, καχὰ, 
Τί δυσχεραίνειςι ὥς τι πάσχων ἔχτοπον ; 
Εἰ δ᾽ ἔστι, καί σοι τοῦτο φαίνεται µόνῳ, 
Κρίνον δικαίως, ὡς θεοῦ παραστάτης, 
Ἰ2ῦ αΐνε µε τὸν πταίοντα ' τὸν λαὺν δ ἔα, 
ὋὉς οὐδὲν ἠδίκηχεν Ἱ. ότέργων ἐμὲ, 
Ἡττημένος τε τῶν ἐμῶν διδαγµάτων. 
Τὰ πρῶτα μὲν δὴ καὶ φέρειν οἷός τε Ί». 
Β] γάρ µε χαὶ τὸ καινὺν ἑπτόει βραχὺ, 
150 Ὡς ἀθρόως τις ὡσὶν ἐμπεσὼν Φόφος, 
Ἡ τοῖς ἀπείροις ἀστραπῆς αὐγῆς τάχης ᾽ 

Ἁλλ) ἦν ἔτ' ἁπλὴξ, καὶ φέρειν πάντα σθένων, 
Ἡ τἱ ἐλπὶς οὖσα πραγμάτων ἐλευθέρων, 

ο ὀΠΕΟΟΙΝΙΙ ἨΠεόι,, ἄδαΜΙΝΙΙΝ ΙΗΡΕΗ {Ι. ΗΙ5ΤΟΒΙΕΑ. (όν 
Α Τοῦ μὴ πάλιν µοι ταυτὸ συμπεσεῖν πᾷθος. 

15ὺ Ἔπειθε ῥᾷον διαφέρειν τὴν συμ ροράν" 
Α δ᾽ ἦλθεν ἡμῖν αὖθις ἐχ τούτων καχὰ, 
ΤὮ πῶς ἂν ἐχφράσαιμι τοὺς ἐμοὺς πόνους; 

ΤΏ τῶν χαχῶν ποριστὰ, δαῖμον βάσκανε, 
Πῶς ἴσχυσας τοσοῦτον ἐχπλῆσαι χαχόν ; 

Ἴ10 Οὐχ αἷμά μ., οὐδὲ βάτραχος, οὗ σχνεπῶν νέφος, 
Οὐδὶ χυνόµνια, οὔτε τις κτηνῶν φθορὰ, 
Οὐ φλυχεὶς, οὗ χάλαξ’, οὐχ ἀχρὶς, οὗ σχότος, 

Οὐ πρὠτοτόχων ὄλεθρος, ἔσχατον καχῶν, 

Ἔχαμψαν ἡμᾶς (ταῦτα γὰρ τῶν ἀγρίων 

14) Αἰγυπτίων µάστιγες ἐχδοώμεναι), 
Καὶ πρός Υ Ερυθρᾶς χύμα συγχλεῖσαν λεών. 
Τϊς δ' ὥσεν ἡμᾶς; χουφότης Αἰγυπτίων.: 
Ὡς δ' ὥσεν, εἰπεῖν ἄξιον' στήλη γὰρ ἂν 

Γι υἱ ἀὐρίεχ οἵθ ᾳιιοάαπι πιο:]0 απ]οῖς οἱ οχ(γδηεῖς, 
30 119 Ἰαρίφ πιαµηθς, ἱνεῖρ αὐίοηι Γαπύα ὓ ὁ 

Αιάυο ἠῶςαυἱἆυπω δἱ πο δαΠί, μὲ ρτο[οσίο ΠΟ Β8ΗΠΐ, ΠΙὰΙ4, 
Ου]ά πιο]οδίο [5γ8, αὐαθὶ αὐριιτάί αἲἱ 
δίη μηθίὰ δυπί, Ἰάᾳ1ς 01 γάρίων 50 
ἀμφιο ]μάίσᾶ, υἱ Ω)]ηϊδίογ αἀςίαῃς Όρο ; 

υἱ4 ρα ανής Ἡ 
υ 

725 Μο οπής, αυἱ ἀεἰίᾳυὶ, ρορυἱαπι ααἰθιη ἁ)ιμ]ιίο 
Οιἱ πἰβί! ρεσσανῖέ, ΠὶδΙ θυοά πιο ἀῑίᾳῖι, 
Γι ἀοοππιοπίΐ6 ηιοὶςθ οοηγἰοίιις ος. 
Αο Ρι]πιᾶ φπἱάεπι [ἐΓγὸ Ροΐσταπη » 
Ειςὶ τοἱ πονἰίαφ [ην ρα μ]υ]υάα ἑατυαγοί, 
150 γεἰωεὶ ιιδίέο ἱποἱάθηφ αυτῖρς δίτορῖ(τ1ϐ, 
Αι Ιποχρεγίΐς οο]θείίαφ Γ]ρυγῖφ οογιεσαἶς : 
Αά]υο ἰαπίοη ΘΓΔΙΠ 6χρ8Γ8 νυ]ηοτῖς, οἱ {εγο οιηπία γαἱσραπη, 
Λο 6ΡΕΒ Πιο Πυθραίυῃι ἱτὶ, που πα ιαπι 
Εοτοθ, εἱ Ιάθη ἱῃ πλαλυΠι ἱποισγθίδίη, 
165 διαήεραέ υἱ [αο]ας πιο]θδίίαπη Ρθζ(ογΓΘΗΙ ; 
Ομ νοτο ρυγδυθ π]ηὶ ος ἡίβ ορἰα δυϱἱ Ὠιαία, 
Ιμ400Γ98 ΠΙΘΟΦ 4οπιοάο ΘΠαΓΤΘΙΩ 3 
() πιαΙοΡΙΙΙΩ ἰηνοπίος, ἀΦαιοη ἱπνίάς, 
Οιοπιούο γα]υ]φιὶ (αβίυπι αἀἰπιρίογό Π]α]υ]η 
4) Νοη Πιθ βαπρυἰς, ΠΟη Γ3Π 3, ΠΟΠ ουουπι πυ]οῬ, 
Νου ογΠοΠ)γΙᾶ, πΟη Ρδεοτυπῃ Ίμρβ, 
Νοπ Ριφία]ᾷ, ποη ΡΓὰΠάο, ΠΟΠ ]οοιβδία, ΠΟΠ ἰοπουτῶ, 
Νο ργἱιποβοπἰίοτυιΏ ἱηίθείέυς, ἱήπιαπι Γιαίογαπι, 
Εἱετδτυηέ πηθ (Ίο οηΊ1η ογιιἀθ]Πὶ 
«Τε Ὀευδηίαία Ἐργριίοτυπι εχδιἰἰογυπὲ Παρεί]α), 
ΝοΟΠ (Διάδηι πιαρὶς υυγὶ Παοίας, αιιο ρορυἱυ8 ἱπίογο]ιάσδαίαρ. 
«Ουἷά πο ἱρίυς {π [αυάθπι ἱπιρα]εἳ Γενίιας ργρίίογυιη. 
Θιοπιυάο ἀπίοίη Ἱπιρι]θγίί, ορεΓ ργείἰαπι ἀϊοσγο : εοάπιηὰ θΗἱΗ1 

144 ΧάΛαῦ. ἵνα Ὑάε. οἱ Οοἶς]. ἰὐάῑί. πιαὶθ χάλαξ', 
κεά αὖ ηιαΤᾷ. χάλαξ. Ιυἱά. οὗ σχότος. ἕτα ἱερίηιιδ: 
Ἰηαίο ο{!. οὔτε, ηΗἱὰ Ιπδίτυπα ἀθβοίε. --- δὶο Βεῃο- 
οἰσιλη! διὰ ιαοιςὶ ἀθίοοίυς Πο Ιοµίείιπο γεδαγοΙ(αῇ, 
έἶηι ο αὐατγίμη ρούθδιη, Ιαμυἱ Ἴοοο, ουυς- 
ροῖ. (110). 

745 Κακῶν. Ἱια Οοἱεί. Ἐκ. πη]αυρ Ώρπθ χαχόν. 

716 Συγκ.1εῖσαν «εών. ΗΦο νετὺα ιοῦ αἆ Α- 
ριίο, β8ὰ αἆ Ι6γαε]]ία8 το[εγεπάα 8108, ααἱ, σα ρε. 

"ἑαυαὶ Ῥμαγαο, Πίωο ἀθδετίο, Ὠϊπο αγ Πιιοσο Ι2 
οοπο]υθὶ ογαηέ, υἱ εκ ἱρδίαφ πιαπίυις επὶρὶ πεί 
πιυάο Ροβεπί. Ἰππυυηί (4π16η Φργρι]ος Γμἱ55ο μ2- 
τὶς οἱθάδιη ααᾳυἱ6 οὐτυίοῬ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ῥγόμόδης ατηἰοίς ἀἱββαΓθΗΙ {6 αἰᾳ116 δχεογῖς ὓ 
Τι φυἱρρθ Γμηάὰ ϱ86 Ποδίίθυφ, Ιμ4βΏςς ἐμἱδ. » 

Ηαρ Ρτοίευς οπιπἰ ΡιιΓα δυπί αἱ’ οτιπ]ηθ 
Όϊ δπί, φυἱἆ πάς γἱηβοτὶς, ἰῶ9.5 νοῖαι Ἱ 
δίπ ἱηιργοραπάα, δο]ἡ8 6ἱ 66Η568, ΡΓοῦυς 
8ί9, 490, )υάθχ, αθίίίοπι υἱ ῥαγ ορί οἱ. 
Μο ρἰοῦθ πιῖδδα ο-46; ΠδηΙ ρορ!]15 μἰλ]] 
Ροεεαγ]ὲ αἰίμά, πιαχἰπ)Ο ϱ 1411 αιιοὰ πηοὶ 
ΑπΙοτο Παμταί, οἱ ἀοοεηίθιη απιρ]οςἑεις. 
Αίηυο ἰδία ρήίπια [61Γ6 Ροίθγᾶση; παπι ἱεοί 
Τυγυατοί αΗἱππυΠι ΠοπΩ ΙΙ ἰ πηογἰία5 τοἱ, 
Έαπσιαπι τερεηίθ γογΓῦθγδης 4µΓ08 δοµ5, 
γοαὶ εαὐἱέυς οσο (αἱαιισίθ δρ]επάος γιάος : 
Αἱ ἱωσδυς παυιά μπι επΠεία ἰοἱθγαῦαιῃ (πιου : 
οεἱιαςα 19 811 Π19 ἰαὶς ραδδαςυη ΠΙμ]] 

Ὦ Ποευις δεουπάϊῖς, Ιία 6ροβ πηΠί ρο[ΐσσ]ιφ, 
Παηο [6γγο θιαδίί 01118 Ιηοῖδη) 111. 
ΑΙ φὐο8 ἀείπεορς Ρρεγευἰ 93809 πἰθες, 
Ει 4 ὐ05 Ιαῦογ68, αἱ 4ὐ6βΠ) ἀϊᾳπο εἰοη! 7 
Αιιοῖος ΠιαΙοΓΠΙ ἀφηιοη, 4Ἡ { ἰδηέυμὶ ωοίας 
Ρεγῄεετο αυἱπᾶπι ργαν]ίας αυἰγίέ ἐυα ὓ 
Νου δληρυἱ5, αυἱ γαπα., γοἱ 4ΡΠΙΟΗ οι /ῖουπη, 
Μιεες αιί οαμἱηςν, ἀῑτα γε! ρεουάσπῃ 1ος, 
Νοπ ρυφδιυ]ῶ, ϱγαπἀο, Ιοουφία, ΠΟΣ ηῖρτα, 
Νο ριίνηα δουυἱεθ «858, ροδίγεπιυπ παίυη, 
Νους ρογομἰογυηί (11ο ογαπἰ ενιάεἰλυπι 
“Ερβγρίίοίυπ ΒαβγΑ, αυ ουηοιἱ «ΔΠΙΙΠ{), 
[ωργυτη πος ΦΩ01ΟΥ, ϱἰαμδα Ύ4ὐο ρἱεῦς οςί ρἱφ. 
Ουά ειροῖ Π.ονίίας Ε]ναΓί4 116 η [Γαιιάσσα ἱιωρυ][ὲ. 
Οἱ ρογ:ο, ἀΐσαια: ἀθάσςις, υἱ Ηίιο ἐηργουὶς, 

0” 0-50. - -ιΙ' -.- 
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Αύτη Υένοιτο τῶν χαχῶν αἰωνία. 
150 Ην τίς ποθ' ἡμῖν ἐν πόλει θηλνδρίας, 

Λἰγύπτιον φάντασμα, λυσσῶδες χαχὸν, 
Κύων, χυνίσχος, ἀμφόδων ὑπηρέτης, 
ὌἌρης, ἄφωνον πῆμα, κητῶδες τέρας, 
Ξανθὸς, µελάνθριξ, οὖλος, ἁπλοῦς τὴν τερἰχα " 

Ἴδύ Τὰ μὲν παλαιὰ, τὰ δ᾽ ἁρτίως εὑρημένα » 
Τέχνη γάρ ἐστι δημιουργὸς δευτέρα. 

Πλεῖστον γυναικῶν ἔργον, εἴτ᾽ οὖν ἀῤῥένων, 
Χρυσοῦν ἑλίσσειν τὴν φιλόσοφον σισόην. 

Τὰ τῶν γυναικῶν ἓν προσώποις φάρμαχα 
100 Σοφοὶ φερόντων εἰς τί γὰρ µόναι σοφαὶ 

Τὴν ἀπρεπῆ τε καὶ χαχὴν εὐμορφίαν, 
Ἡ πρόγραμμ’ ἐστὶ χαὶ σιωπῶν τοῦ τρόπου, 

Ησο οεἷί πΙαΙοΡΙΠῃ Ἠοδίτουπι 
150 Ευὶι ποὺ. αἱᾳυαηάο ἵπ ος 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΛΊΑ ΡΕ 9μ!ρ0. | 
Α Ὡς οὐκ ἑχόντων Μαξίμους καὶ ἀῤῥένων; 
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Ἡ χουρὰ τοῦτ) ἔδειξε λανθάνον τέως 
700 Τοιαῦτα θαύμαθ) ἡμῖν ἐχ τῶν νῦν σοφῶν, 
Διπλοῦν τιν εἶναι τὴν φύσιν, τὸ σχΏμά τε, 
᾽Αμϕοϊῖν µερίζειν τοῖν γενοῖν τρισαθλίως, 

Κόμην γνναιξὶν, ἀνδράσι βαχτηρίαν. 
Ἐξ ὧν ἑχόμπαζς, ὥς τι τῇ πόλει δοχῶν, 
110 Ὅμους σχιάτων βοστρύχοις ἀεὶ φίλοις, 

Πέμπων λογισμοὺς σφενδονωµέναις χόµαις, 
Πᾶσαν φέρων παϊΐδευσιν ἓν τῷ σώµατι. 

Πολλὰς διελθὼν οὗτος, ὡς ἀχούομεν, 

Ὁδοὺς πονηρὰς (ἃς τινας δ᾽ ἄλλοις µέλοι, 

ΤἼὅ Οὐ γὰρ τὰ πάντ ἔμοιγε δὴ ζττεῖν σχολή" 
Πίθλοι δ' ὅμως φέρουσιν ἁρχόντων ὅσοι), 

5 βθίηροΓ ειαυ]1. 
εΠοιπίπαίυς, 

714-715 εγρίυσι δρεοίτυη, γδὐἱά μυ ηιαίυήη, 
ὡα1ἱ8, ογη!σςδ, (γἱνὶοσυιμ {απιυ]β, 
Μαγς, πιία ρογηἰοἱθε, οθἴοθυπη πιοιςίτυπη, : 
Ι308 οἰωιί οἱ Βίρτον Ἠάβεης εαρί1ἰο8, οτἰββαέυθ οἱ αἱπιρίες εοπ]α ; 

Ἴδύ Αίηυε ηΦο αυἰάεπ ρατί]ωι οηἱίφυᾶ, ΡάΓΙΙΙη ΓΘεθΗΦ ἱπγομίας 
Εδί οηίπι 419 ορ]ίεχ αἰίογα. 
Ναχίπιυιη οΡριιΦ θεί πυ[ίθγυ!η, ϱἶτο θἰίδΏι παρα, 
ΑιΓθΔΠ νοἱνογο ρἱ]υφορΏίσδι θἱδυδη. 
Μυ]ιευτία {π γυ]υ ρἱρπιθηία 
100 Εεταιέ φαρἰθηἰθ9: ους θμ]Ώ βοἰβγυηὶ Πέ φαρ]εη{{ στη 
Ιηάδοοτα δἱ πιργοὺα {οΓπΠᾷ νθηιυφίαβ, 
Ουα (αῦΗ]4 ϱ8ἱ, γοὶ (αυεπάἀο, ΏΙΟΓ6Ν ἱμάῖοβης, 
Ουαςὶ ΙπαΓ68 ἱροί πο; ἠουθαλί ΛδαχΙΠΙΟΡ Ἱ 
Μοπειγαγ]ί ά ἐοηβίο, ααοά Ὠβοίοµυς Ια806Γ.6. 
Ἴ65 Ησφο ρίγα ἀῑάἰοίπιιις 0 ἰοάίθεπιφ βαρἰουμς : 
Ώμρίίσθιη φωειπάθΠῃ 6666 ΠΔίυΓ4 οἱ βροςίθ; 
Ει υἐτίαδ(μ6 ροιιοεῖς πιἰδεγο ραγι]οἱροπι 6956, 
Μυ]ιεγυπι φιιοδά οΟΡΙΠΟ, Υἰτοσυπη αὐοβά αου]ά)η, 
Π]ς ο ]ασιαῦαί, αυλθὶ α[αιιλά 9996 ἵπ υγὺο γ]άσεσίυς, 
770 ΒυινετοῬ ἹπαπιΏγαης οχγ19 δεπηρετ οἰποίημίς, 
ὠορίἰαἰίοηεδ 849 (γαύσπς οορίοσιἰφ οεἰπίδυς, 
ΕΙΘΠΙΗΑΠΗ ΟΙΠΠΕΠΙ ἵη 6ΟΓΡΟΥΘ β6Γ6Η6Φ. 

[5 ου πιω] ροτουσείδοοί, υἱ αυάίπιυβ, 
γιας 
115 

Γν6ΓΒΔ5 (ου αυίοσι οἱ ᾳ)4ἱ6ς δἱηῖ, αἰ] Ἰηνέδῖρου!ι, 
08 6Η1ΠΙ ΠηΩὶ ο)Πία {πα Η1τεγθ γαεαί : 

ὧος έάπ16ιΙ Π]ἱ9 Ριαρἰδιελέυυιη ἠυσὶς οοηβὶρπαο ουπί); 

Ἴ5ἱ Με.ἀνθριξ. Εἰαυος εί πίφτγου παθεπε εαρὶ[[οε, 
[Πῃαῦα π ή αφμο πιὶεἰἶπι οσκαγίο. 

1656 Εὐρημένα. Οοἱθὶ. ηὑρημένα. Ἡορ οοἶοτοφ 
Ραµίσπι απιἰᾳυἱμς Ἰαυεὺαί, ῥαγίΐπῃ ατβοίο 4ο: 
δω αἱθὶ γ6υθΙι5 οοπΙραΓαγοΓαἰ. Βιω,. 

Ἴδ8 Σισόη»ν. Φίδοε οί ᾳαΦφάαῃι (οηβυΓ οροοίθα, 
ηυᾶ υἱμπίας ΡμαςεΗ ἱπ Οἱ οἷα : 68880. ἐν ὤμα- 
ί0µ., Ρ. 10δ. Ἐχοίαί θδάεπι τος δρυ θερἰααρἰηία 
ἱπίογρερίος, [,ονίι. σισ, 3]. 

Ἴθύ Καὶ ἀῤῥένων. Πα Οοἶθὶ. Εάῑἰ. πιῖπως Όεηο 
τῶν ἀῤῥένων. Εχρείαί Ἱη[τα αἰἰυμά (απ. χι, αἀνοτ” 
δυ9 ουπιάθπι Μαλί γοὶ αἰίυπῃ ο]μράρπ ποπι]ηίφ. 

704 'Ἡ κχουρά. ΒΠιάδί (Οτεροτίιθ Μασίπουιη αἱ 

Ρίπιυπι πι]ἰοΏγοπι ογμαίώὴ δή οηάο, οοἴήηι- 
αυ πυιπ]επάο, παυἱίθγειι ροξἑαβ 44η ρηἱἱοευρυμ]η 
Ριᾷ 56 {μἱ6Γ4Ε, ΡοβίθΣ αιίθιὴ μέ γίτυὴ 6 οχυῖρὸ- 
γοῖ, βθἀθπιφ16 (οηεἰαπιπορο]ίαηδίη ἠγαάσγςί, ϱ0- 
ΠΙΔΠΙ ἑεροδυόγαξ. ἱρίίας μπας γοσίο Βἰίως ολτρὶι 
66 ραήπῃ Ἰπἰογρτγείευι, αιοίὶ νουθπι χουρά ἀείιοχ- 
2απι εοιιαπι τοδά]ἀρε]ε. Ὑἱάο ἱωίτα, ν. 919. 

166 θαύμαθ' ἡμῖν. Ὑλι. οἳ εἰ ευδὰ., ἐἰΐίαπι ουῖι. 
ἂἆ ΙΠΑΙβ. θαύματ᾽ εἶδυν. 

Τ14 Δ’ ἅνῖοις µέ.οι. Ἐάῑι. ὃ' ἄλλους, ([0Γ5848 
ΔΠΙΔΠΙΕΠ»Ρἰ8 Ἱπους]α. 

175 Σχο.]ή. Οοἱκὶ. θέµις, [ἱοεί. Ἰνπιιογο γἐάρίας 
οἰἰοιιθθ αμἱυ8 ρᾳη α ἱορίρυς ἱηβἰρευαμίυς, 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
ΡΒε]εδίέ ἄπᾳυαπΙ φυο ἀἱθρ πυ]]α, ἱπιργίηιαίη, 

ΒΠεπιπαίας πο5 αραιά αωἰάαπι {μ1έ, 
«Ἀργρίίυπι θρθοίζυπη, παῖυπι ταδἰάυπι, οαπί, 
Ογυίομς, τίαταη ογγυία», Ματς μοιτίάας, 
Ας πι |α0ᾳ6ς, οθί.8 ἱιηπηαηίφαίπιις, 
Ἑ]λγυς, πίσογφι6, οεἱβρις 4ο δἱπιρὶος ο0πἱ8. 
Ὑοιι ία Πθηιρε, Γυγδις αδί ἱρ8ί Ίο Γθυθηδ 
Ιηνεπία; ᾳἱρρο αγ5 οβί ογοαίγἰχ αἰέεγα : 
θα ἀῑδίπεπίαρ [ἐππα ΠΙὐΙΕΙΠΙ 4ο ΠῃαΓΘ8, 
ΡΙΗΙοδορΏῖοβπη ἆμπῃ ἀίαΙιο ΑΙΓΘ8Ω γοἰγυηί «ΟΠΙΔΠΗ. 
«15 πάιηφυ6 [4ος ποη δορᾶἱ 4μοᾳμ6, αἱ ουρία, 
(ερίατθ ροββῖηί ϱΏΓπΙαζα πηυευγία, 
Ώου ηνεπυδίυῃη αίηιιο Ἱπιρτούιίπ, φιιοά νοὶ οἰοις, 
(ωἱμδ6ιθ Ώ10ς08 Ριοσί:, θἱ οἰατο ἱαάἱεαι. 

οἱο 68966 Ππαγίτιιφ ια λγ ας Ί401 Μαχίσιυπη, 
ὕοπια, ᾖἱουί Ἠαυά ἀσπι οορηἱέμηι, έμπο ρτοάἱάίε. 
σε ρ]ιοδορΏί ηυπο οχπἰρθπί πγλου]α, 
Ναίυγα υἱ Ιάεπῃ αἰὶ ἀυρίες, βὲδίυ ᾳὐοᾳ6, 
Μ!ςοτ9 οἱ υἱγίαιθ ἀϊνίάδέ 56 δολιιἱ, 
γινοῬ Ὀασο, [8Πἱ148 ΓΘ[ΟΓΕΗ5 60/ΠΠ8. 
ἀδοίαυαί. 9 66, οἶαγι5 υἱ οἶνερ αρυά, 
ΗμποτοΘ 1ΠΙΠΙΌΓΑΠΦ πδαιθ οἱμοἰηηῖδ 808, 
Φ0]ύ(Ώ «ΟΠΙοΠάΐΦ οοβίίαης 4ο ορἰπίδυς, 
Ὀουἱεἰπαπι θὲ ΟΠΙΏΘΙΗ ΟΟΓΡΟΓΕ ἵη δ0Ι0 ϱοΓευ8. 

(γαβςλἱυς ἰδίθ Ρο; νὶὰς Μηυ]έης ππδ|α8, 
Όι (απια ]αείαί (αυ 1ἱ 18 φιἰσα 5 γοίθι . 
Ναι ου 68 πουῖδ ΠΟΠ γασαἑ ρογγογο : 
υσί» [ερυπίυρ γα θἰάσω) μα] ἔαμιο)) 
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Ἰαύτῃ τελευτῶν ἐγχαθέζεται πόλει. Α Ἐχρῖν γὰρ αὐτὸν πᾶσιν εἶναι δη τρόπον, 
0ὐδὸν γὰρ εἶχε βρῶμα τῶν εἰωθότων ;' Ἡ τὸν χαχῶν ἄπειρον, ἡ τὸν ποικίλον. 
Οξὺ βλέπων δὲ, χοὶ σοφῶς ὀσφρώμενος Ἠττον γὰρ ἐθλάπτοντ᾽ ἂν ἐχ τινῶν τινες, 
Ἴ80 (Σοφὸν γὰρ ἕστω χαὶ τὸ πιχρῶς συντεθὲν, - Ἴ9ῦ Αντιξυγούντων Ἰ συνεστώτων τρόπων. 

Τὸ δ᾽ ἔστιν ἡμᾶς τῆς χαθέδρας ἐχθαλεῖν, Νῦν δ᾽ εἰσὶ θήρα τῶν καχῶν οἱ βελτίους. 
Τοὺς οὔτ) ἔχοντας, οὔθ) ὅλως τιµωµένους, Τίς ἡ τοσαύτη σύγχυσις τοῦ πλάσματος | 
Πλὴν τοῦ φυλάξαι χαὶ χαταρτίσαι λεὠν), Ὡς σφὀδρ᾽ ἀνίσως ἐξύγημεν ἐκ θεοῦ 1 

Σοφώτερον δέ. Καὶ γὰρ οὐ διὰ ξένων, Τίς τὸν κάκιστον ὄψεται τῶν µετρίέων 

166 Αὐτῶν δ᾽ ἀφ᾿ ἡμῶν συµπλέχει τὸ δρᾶμ᾽ ὅλον, 800 Δολοῦντα, συμπλέχοντα, μηχανώμενον, 
Ὡς ἂν σοφιστῆς τῶν χακῶν χαὶ συνθέτης, Κλέπτονθ) ἑαυτὸν µυρίαις ἀεὶ στροφαῖς; 

Τῶν ταῦτ᾽ ἀήθων καὶ πλοχῆς πάντη ξένων, Τὸ μὲν γὰρ εὐχίνητον εἰς μοχθηρίαν 
Ἕλλλην δὲ τιβᾷν δεινότητ᾽ εἰθισμένων. Τηρεῖ τὰ πάντα, χαὶ βλέπει τὰ χαέρια" 
Εἰπεῖν σοφόν τι, καὶ λέγοντα θαυμάσαι, ο. Τὸ δ' εἰς χαλὺν πρόχειρον, εἰς ὑποψίαν 
190. Βίδλων τε θείων ἐχλέχειν τὴν χαρδίαν. 805 Τῶν χειρόνων ἀργόν τε χαὶ νωθὲς φύαει. 

Καινόν τιν) εἰπεῖν ἓν χαχοῖς λόγον θέλω. ο. οὕτως ἀλίσχετ' εὐχερῶς ἡ χρηατότης. 

 Ταμάἑηὶ Τμ Ίο ατοο οοηρἰἀθι. 
ΝΙΕΙΙ επίτη οἱ ευρρείεὺαι ος οοἱ{ἱ5 οἰδατ]]ς : 
ὧθ αομίο ϱΘΓΠΕΙΙΦ δἱ ραρίομίος ο[[αοίθις 
Ἴδ0 (ΒαΡΐεΠ8 θΗΊπ ἀἰσλέις οἰἶφπι ᾳαοὰ ἱπιργοῦο οοπβαίωπη ο5ἱ, 
Νοπιρο υέ Πγθ ος οδἰμεάγα ἀεροβοετοι, 
Οἱ που Ι]]Απ ἰ6πδύαΠι, πο αἰἱο οποτο δυςσίυβ [µδγλη, 
Νιεἱ οἱ ουδιοάΊγθιπη θἱ ΓόΠονΆΤ6ΠΙ ρορυἱση), 
ἵπ Ώου ἀπἱεπῃ δαρἱεη(ΙοΓ. ΝάϊῑΩ πδη αυ 41η ρος ϱχίΓ2Ώ608, 
Ἴδυ δοἀ ΡρεὈ πιθποιῖρευπι (Μοίαπι οἱτισίί [αὐμίασι, 
Όι ιηλἱοευπῃ Ἰηνεπίος δἱ οοπιροφί!ος, | 
Ρε ουπ αυἱ ποσυπ] Ἰηδο]ἱέης ογαί, δὲ 4 (γιά οπΙΠΙΠΟ αἱἴθηυς, 

 Αίφυο αἰἰαά φο]οσείῖ ρουιις οοἱεγο φο]θῦαί, --- 
416717 Νεπιρο δαρἱεηίοτ αᾳμ]ά ἀἱςοτθ, αυί ἀἰσθηίοιι αἀπῤταςί, 

ἱν]παγαπ ΘογἱρίΙΓαΓΙΠι 605 θἀἱβεογοίθ. 
Νονιιπι Φἰἰᾳποἆ {η πια]γ ο]οφυἱ 1λοι. 

Οροτιεὺαὶ υἱ ολἆσπῃ ἵη οπιηῖ 9 οο8οί ἱπάοίθῬ, 
Λυί γἱΙΙθΓΗΙΩ 6ΧΡ6Γ8, αυίΐ νθγδυίΔ. 
Μίαιις οηίπ ἱαἀσεθρρίαν αἱ ο αἱῑς, 
195 δἱ ἀἰδεεπίίγεαί αμί «οηφεηὐτεπὶ ΠΙΟΤΟδ. 
Ναπο αὐἱεπῃ πΙαΊογυπι ργῷόα ουηί 0οἙἱ : 
0 αυ: οοπ/Η8ὶυ παίυγ Πποδίσς! 
6 φας ἰπφφιδΙίίογ α Ὀ6υ οου]ααοῦ 8σηυς | 
Ομ Όοµι8 ροβδίπιαπῃ Ὡοσιίποιη ρογρεη!ήδὲ, 
800 Ώαπι ἀοὶοφ νογρα!, (Γαιάοφ αίγυ]ὲ, πιαυληδέυτ, 
ὄψ(υο ἱρευπῃ οαεεὶρἰί ἑηπυμιογίς β6πιρος ατὺυς Τ 
Οιιοἆ οπίπι [αοἱἱς αἁ Ἱπρτουϊίαίοπι µιοτδίνή, 
Οὐφοτναί οπιπία, ρετγδρίοῖι ορρογαπ]αίο; 
Οοἆ αὐίεπι αἆ γἱγιμίθπ ρτοροπάδί, αᾱ δμδρίοἰοηδμι 
805 Βεϊοτίοτυαι παίυτα Ρίργυπη οἱ ἱατάυσι οδοί. 
δἱο οαΡίίι; ρι/]ο ποροιἰο ρτοῦ]ία9. 

719 Σοφῶς. ΒὐΙΙ. αἆ ΠΙΔΤΡ. χαλῶς, δεπο. 80! Κ.έπτονθ' ἑαυτόν. θκἱ υεἰγὲς υοαές ἐά αφὶι, 
Ἴ9ἡ Τὴν καρδίαν. Ατεαπα. μέ ρτοῦὀ(αιἰς οπ)κεάαπι [1ο ἱπιργοδίίαίεπε εὔ απ 
193 Αὐτόν. Ἱία Ται. οἱ Οοἱς]. Εάῑἰ. πια]ο αὐτῶν. µῥαι. ΒΙΙΙ. | 
196 Ἡ τόν. Πα ας. οἳ (οἱδὶ. ΕάῑΙ. πιαἰο ἢ τῶν. 80έ Κα.όν. Οοἱδί. δρ. Ιπ. ἀρετήν, φἐγίαλεκε. 
Ἴυθ θήρα. Ὑαϊ. θῆραι. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ἔ]ας υτΏς ἰαπάσπη οοιιδιάθὲ, αιιθοά ]άπι οἱ οφ Β Ρευεῦαί ο65ο ἰοἱα ϱεῦς πιοτιαμπη, 
1108 ποη Ἰυοταί, 1105 ρείυ8 οοηδιθγεγαῦ. Αι φοεἱοσὶ ἐχδβεῖς, πιυΗρἰες αέ οἱ ναίγα. 
Αουίυς αὐἱδίῃ οπι οβ8θἰ, 40 ππγο δ4ρᾶσ δὶς Ιφήδτοηίιγ Παπ πηἶπιθ ]1δὲῖ ἃ τηφ]ἶς, 
(δίο πδΙη γοςσίυς, ἱπιρτοῦθ φυοά ἰγυχεγαί δὶ ἀἰφείάθτεπί αἱ εοἰτοηπί πιοζίρυις. 
'Ῥψνοφυς, βο]ἰο φοἶ]]οθί πηθ αἱ ρε]ἱθγοξ, Λι ρτΦάα πυπο βυπί Ἱπρτουίς γε νυἱτὶ. 
ἵΌυ] ηέο ἰπροπυφ θγαί, υἱία ποσο 4] ἀἱρη]ίαρ Ου Ιαηία ποβτὶ ΡεπεΓῖθ εί οοη/[υδῖο 7 
Αιιβἰγυςίος Θ8866ἱΠ ἰιαΠ1 υοά οί οὐδίέυθ στορίθ), Ῥτο { 4παπ Βεις πο8 ἀἱδραςί υιησὲ εωοςο | 
5αρασἱοῦ ἵπ λος οκθΗ1!, ρ6Υ δχίΘ6ΓΟΒ Ουἱ5 ἀερτελοπάοί ρεβδίπιυη γἱς ορίπηυς, 
Ουοά πο, φοἆ αίοπθ πιθπιθῖ, Ἠυπο δίγυσἰἰ ἀοΐωπι, Ἐταιάες ἀοϊοφιε ἀμπι δἰγυῖί, ἆάπιαις ασιίδιις 
Μοείοτυπι υἱ ρορ]ί19 απεϊ(ες, Ίνάγυπη γυάἱ ὧς Πηἰ]6, ΠΙΟΓ66 46 δµ06 να[τθ οοουΙς. : 
ἹὭσδτυπ, αἰᾳυο [γαμάὶΐς Ργογ8υ5 οπηὶς Πηοδοῖο, Ναπι αυἱθᾳυῖδ οΏΙΠ6 [ασ] 1η οτίπεη τµίε, 
Φο]ογίίαφιιο αἱ ροπιιθ ἀἱερατ οοἱο, Οὔδεγναί Ι]]ο σεάυ]υς ουποία, οἳ ποίαὶ 
Φαρίοιιίος αἰἰηιι]ἁ 4ἱ96Γ9, ἰοηουέθη αἰίογυτη (ρανίοτα 4µφᾳμε : Ργοπηρία6 ἑδί αἱ ααἱ αᾱὲ Ῥομυυσι, 
«Φρίοθζθ, πιοηίοπι Ίορ6γο βαοηῖ οοςἱοίφ. Αά ρυθρἰοαηόµΠη δορηῖς οί αἰἰᾳυἱά πια]. 

4 υοι ροίατὶ αἱά ποΥ υπ ἑλΗ{ἱ5 Π]α]ὶς, ϊο 5αρο [ταιάὶ ποχἰᾷ Ρομίϊᾶς ραίοι. 
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Ηῶς τοῦτο ποιεῖ, χαὶ σχοπεῖθ), ὡς ποιχίλως. 

Αἰγύπτιόν τιν᾽ ἄλλον ὄψει Πρωτέα. 

Τῶν εὐνοούντων γίνεται χαὶ τῶν σφόδρα 
δ10 Πιστῶν. Τίς οὕτως ὡς ἔμοιγε Μάξιμος, 

Στέγης, τραπέζης, δογμάτων, βουλευµάτων 
Κοινωνός; Οὐδὲν μέγα ' χαὶ γάρ τις Ἶν µέγας 
Κύων ὑλαχτῶν δῆθεν τοὺς χαχόφρονας, 

Καὶ τῶν ἐμῶν πρόθυμος αἰνέτης λόγων. 

δ15 Ὁμοῦ δὲ ταῦτα, χαί τι τῶν ἓν βήµατι 
Λλαθὼν νόσηµα, λεῖμμα τῆς πρώτης νόσον. 

Τόδ' ἣν ἅπαυστος ζηλος, ἔμφυτον χαχόν. 

0ὐ ῥᾳδίως γὰρ χάμπτεται πονηρία. 
Τούτοις βραθεύων ἀνίσως, αὐτῷ φίλως, 

ΝΕΟΊΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡ50. 1046 

Α 920 Δυσὶ συνεργοῖς χρώμενος τῆς πιχρἰας, 
Πρώτῳ τε δευτέρῳ τε ἀνθρωποχτόνοις, 

Μόγχις ποτ ἐξέῤῥηξεν ἁσπίδος τόχον. 
Ὁ πρῶτος ἣν Βελίαρ, ἄγγελός πητε" 
Ὁ δεύτερος δὲ, τοῦδε χαοῦ πρεσδύτης, 
820 Τὸν νοῦν τι μᾶλλον, Ἡ τὸ σῶμα βάρδαρος, 
Ὃς οὗ παροφθεὶς, οὐδὲν ἐχμελὲς παθὼν, 

Τὰ πρῶτ) ἔχων τιμῖς τε χαὶ θρόνων ἀεὶ 

(Ἄκουε, Χριστὲ, χαὶ δίχης ὄμμ' ἁπλανὲς, 
Εἰ δὴ χαλεῖν ἐνταῦθα Χριστὸν ἄξιον), 
800 Μῖσος πονηρὸὺν καὶ χαχότροπον ἀθρόως 
"Ἠδινεν. Οἵ µοι! πῶς ἀποχλαύσω; Σχότος 

Λἱθρία λαμπρὰ, καὶ τὸ συνντεθὲν καχὸν 

Οποπιοάο 4 δχθθφιαί.γ, οἱ 41 4ΠΙ νογουίθ, οοηβίἀθτᾶ. 
ΑΙίογυπη γἱάεὺίς Ἐρβγριίυπι Ργοίδυπι. 

Αιππίόογυπῃ "πις (αἲέ, οἳ ούγωπῃ αυἱ πιαχίπ]ο 
810 Εἰάίἰ δυπί. Ομἱς πηηὶ ογαἰ θἷομί Μασίπιυς, 
Το6εῖΙ, Πηθηβιο, ἀοοίτίμας, οοΏβἰ]ΙοΡΏ 
Ρατιιοερς Ί ΝΙ πίτιιη: ογαξ θηίπι πιαβηυς 
(Π]9 αἱ]αΐέγαης βοἰ]οεί οουίΓὰ Ργατθ φεπιϊοηίθς, 
Λο πιθατυπι ογδἱίοπυπι [εγνίάμς Ἰαυδαίος. 
δµ5 Ἰηίετεα φιοπιάαπι δυγύΠη, αμἱ ἰΏ Β4ΟΓΟ θγ4Ωί οιάΐπο, 
Μοτριπῃ οοπιγατ]έ, γε]]ᾳυἷας πιοσὺὶ ρεογῖφ. | 
[6 θιιίθπι οΓαί ἱιηρ]ασαυἰ{ίς νου, ἱηβίίαπι Ππιαἱυ!η. 
Νοη επἰπη [3οἱ]ο ἠθυείέαγ ἱπιργοδίεας. 
Πο ἐπίες ]αόες ἱμφιιαδί[1ς, υἱ ἱροί Ιηήολαι, 
820 Βιοῦις πίεπα αοθγλίιαιίς 640 αἀ]υιοτίρις, 
θὐογαπ) αἰέος ΡΓίπι9ς ΙιοπιἱοἰόΗ1, αἰίθί; δεευπάας (εγεῦαί, 
Ύὴχ (απά6πι ογυρίί αρρἰἀῑς [θίΗπῃ. 
Ηογυπι ρπίπιις εγαὶ Βε[ία], οἷίπι αμρείιις: 
ΛΙ αυἱεπῃ ρορυ]ἱ ργδρυγίον͵, 
85 Μεπίθ ιηβρίς ᾳὔαπι «οΓροΓθ Ώγναγα8, 
Ου] ποο οοπἰοπιρἰ8, Ἠοο πιοἰθνῖί ᾳαἱάφιιαι ῥα8εφ, 
218-719 Λο ρεῖπιαρ ἠοποτῖφ 6ἱ 6δύ1 τη 6ΟΠΠΡΟΓ ἰΘΠοπε 
Άυά!ν Οεἰδίε, αἱ }αδειί ου] 68, δυγογῖθ ηθφοῖις, 
οἱ ἔΑιπεη (ΟἨΓΙΦέάηὴ Ίου Ι050 νωσαγθ ἀεοει), 
800 Οἡπῃ πε[ασίαπη δὲ ἱπιργοῦιμ βηυίίο 
Ῥαπυτίι. Ηαὶ ιηλ αἱ { φαοπιοάρ υροῦο 2 ἵη (δη6Ώγαφ υοπίίν 
ρ]επάϊάα βεγθΏίϊ28, δί οοβΏαίυπῃ Ππωδίυπι 

8Ι0 Οὕτως. Ἱία (οἱθ]ίπίαηας οοἆοχ. Εάῑιὶ αυίδΏι 
πιαἰο ἡίο οὗτος. 
(8106 Νόσηµα. Ἰηνίάίαπι οἱρηίήυαί αἴαπι απιογΗΠῃ- 

ἆλπι δαογὶ ογάἱπῖςδ γΥἰΤοΓύΠη 6596 ἀῑοιι, ααίὰ ἱρ5οἈ 
ἐαἱες ἵπ δὲ εχρογίυς Γωογαί. Ῥτίπις πιοζθις 8Ροζ- 
Ρία 66ί, φιιῷ αΡβοβ8ί4ἱ46 ΔηΡΕΙΟΒ 6 οΦΙο, οί βεπεΓῖθ 
ποδιτὶ Ρεπείρεθ ϱ ΡαΓ44ἱδο ἀοιατοαγίε : τοἰφιι]α 
αυίεπα πυ]υς πιοσί, Ιηγίάΐα. Ναπη οασυ δρογήςε Εἱαρ 
πιοµίθδ εχ Ἰεδἱἱδδίπια ία θεα αἆ Τατέαταπι ργο]- 
Ρίιος οεοἰἀΐδδεηι, Ποηίπτη [οἱ εἰιατί δέαίΊπι ἵη γ]άογο 
εαροτυπί : Πποϊάία επἰπι ἀἰαθοί πιο. ἐπίγοϊοίέ ἴπ 
ογῦεια (ΕΤΓαΤΗΠΙ (Φαν. Ἡ, 324). Νεο Υ6γο οἱ {η 
αηβείῖφ βροδία!ἶθ, 664 δἰίαπι ἵπ Ποπηήηίρυς, λεῖμμα 
τῆς πρώτης νόσου ἀῑοὶ ροίθβι ἱηγνίάία, (Οἱ 6Η1Πη 

[εα(εἳ 900 Ἰπνίάθης ἵρθυπι ποπιέογ Ιπιοτοπ]!. 
541: ᾽Αγίσως. ἵπ Ἠου νθςδι πιοπάμτη μγορθίε, 

ψυοἆ Γαοίὶο οοεηὶρὶ ποη Ροΐθθί, οὔπι Ώου ανοτυίυιΏ 
Παῦεαῖ ΡΓΙΠΙΔΙΩ ὑΓθγθδΠ, δἱ θδοιπάδΠ ἱοηραίη, ιί 
γ]άετο ὁδί δαργα τεγβ. Ἴ98. Ἐπιεπάεί αυἱ ροἱιοΓί!. 
(1 λ0). 

843 ᾿Εξἐῤῥηξεν ἁἀσπίδος τόκο». (6τοροτίας α|- 
]μάὶῖ αἆ υπο Ιοσυπι [δαίο ειτ, ὃ: Ὡὰ ἁἀσπίδων 
ἕῤῥηξαν, Ουα αερϊάνηι [γεφεγακ. Ό1.. 
-:δ61 Σκότος αἱθρία «ἑαμπρά. Ἰἀ οί, φαἱ, υἱ ϱ:6- 
οὈγίου, Ιιοἱλμς θ.59 ἀθθεῦαί, ]ηχία ἰαά : Του ϱε( ἐς 
. πηκμάὶ (αι. ν, 14), ἰοίυς ἰθιουτοδιφ ονί. 
... 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Ο111Ω ΠΟΤΟ γα[τϐ γ6π) β6Γα!, 4µφθο, 39Ρἱο9. 
Ρμανίυιη γ]ἀευίς Βεοίθυσι αιιοπιάθΠη ΠΟΝΗΠΙ, 

Αιμ]ους 1ο Πἰ πα]ηΙ, δἱο µὲ ά9 
Ἰη ιο αηἰεἰγοί ΜαχΙπιυθ οµηςι0ς νἰγοῬ. 
ΝΜειδᾳ, ἀοπιυδήις, ἀορπιδίῃ Ἠωμπο οἱ οοηςΙἰἱ 
(Οοηφογίεπι ἸαβθΏαπη. Ναπι(υς θΓαἰ Πάρης οαΡίς, 
Αοτὶ ἱαΐραία ρογ[βάαη ἐΓΏΛΙη ῥρθἱεηΒ, 
Μἱτίδᾳυο ποείγα Ιαυάίριφ γεγὺα ϱΠθτθηΦ. 
Λο ργαίου ἰδιιά, οράἱπὶς ααθπηάδ!η αυ] 
Μοτύιη, γεἰἰηἱας Ρελιοῖρίθ πιογΏὶ, οδρὲ. 
Εναί ρογομηῖς νου Πἱο, Πιαυη {ηοίίσιη. 
Ἠὲκς ΠαΠΙ(ιο Πθοιὶ Ργανίἰα5 ὑπηΙα Ροἱορἰ. 
Ηἰ5, υἱ ρυραί, αγλίτυΠῃ θε86 οχμίθος, 

Β Ει αὖ ηὶς ἆυοῦιις ϱΘνυς Ποιοί ορεπι 
ΜίδοΓληι ἰ[[ο ρ0βςθης αἂάἁ θοθἱις ἰοίογείπιύπη, 
Οιαπάοσυο ἐβηάειω ργοἑυ]]έ (δίά αρρἰάἰς. 
Ῥγίπιυα θγαί Αοτυςη  υοἱ[6δς, φυρηόδπι απρείις; 
Θουυηάυ8 αυίεπι ρτορΌγίος μοδίγὶ ρτγοᾳίς, 
Μαρὶς ἱροο πιεηίθ βαγὴάσιφ, φ14πΙ ϱΟΓΡΟΓΘ, 
Οἱ 6ργοίυ8 α πι, οἱ Ι5υ9 λδυυ υηηυδ ρτ]α8, 
Ηοπογίθ 66ΠΡ6Γ 4ο ἰμτοηί ΡίΠΙ35 ἰθηθιθ 
ιν ἰδία, Οηὶςία, ]σΐ8 οἱ Ίαχ αι ναρα, 
ἀϊήυοτο (Οιτ]διὶ ΠΟΠΘΗ ο οἱ οοηνθηί!), 

Οάυπῃ θεοἱδδίμπι 4ο ρεγβάυπι ἵπ πιο ραγυσ]έ, 
[,αοτγιηῖ αἱ μβθηδΗ! ἰά Ργοδδηυας 7 οα1ἱρίιθ 
ουτ6λὰς θοἰ]οι ἰπβςίμς, Δίᾳυο ἰά μιαλυι 
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Πόῤῥωθεν ἢλθεν ἡμῖν, Αἰγύπτου νέφος. Α (Καίπερ σφαδάζων ἔνδοθεν πολλοῖς λόχοις, 

Κατάσχοποι μὲν πρῶτον, οὓς τῆς ἐγχρίτου Ὥσπερ τις ἀσχὺς δέσµιος, γλεύχους ζέων, 

805 Γῆς Ἱσραήλ ποτ᾽ ἐξέπεμφ' ὁ γεννάδας, 850 Ἡ χαὶ φυσητὴρ χάλχεως γέµων πνοῆς], 

ἴἴλὴν οὐχ Ἰησοῦς, οὐδὲ Κάλεθ οἱ σοφοί Αἱδοῖ τε τοῦ πέµψαντος, εἰ χαὶ χουφόνους, 

λλ’ εἴ τις ὕθρις ἓν νέοις χαὶ πρεσθύταις, Αὐτῶν τ) ἑχείνων, οἷς τι συγγνώµης τυχὸν 

"μμων, Απάμμων, ᾿Αρποχρᾶς, Στίππας, Ῥόδων, Μετῆν, ὑποσπασθεῖσιν ἐξ ἀγροικίας, 

"λνουδις, Ἑρμάνουθις, Αἰγύπτου θεοὶ, "Ὅποι φέροιεν οἱ χαχοὶ χινουµένοις, 

840 Πιθηχόμορφοι καὶ χυνώδεις δαίμονες, δυὺ Οὓς ἐνθάδ' ἡμῖν δημιούργησε φθόνος. 

Δύστηνα ναυταρίδια χαὶ παράφθορα, Σοφολ, τὸ πρόθλημ᾽ εἶπατ'. Οὐχ ἔμοιγε γὰρ 

Εὔωνα, μιχροῦ χέρµατος πολλοὺς θεοὺς Τοῦτ) εὐσύνοπτον, πλήν τις εἰ φράδοι αοφῶν' 

Ῥᾷστ ἂν προθέντα, εἴπερ Ίσαν πλείονες. Πῶς Πέτρος αὐτὸς, ὁ βραθεὺς τῶν ποιμένων, 

: Ἔπειτα μιχρὺν ὕστερον οἳ πεποµφότες Πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἑγχαθίστα γράµµασιυν 

βἱῦ Τούτους, στρατηγοὶ τῆς φάλαγγος ἄξιοι, 800 Οὕτω προδῄλως διπλόης ἐλευθέροις, 

, τῶν χυνῶν εἰπεῖν τι προσφυέστερον, Ὡς αὐτὰ πείσει τὰ πρὸς ἡμᾶς γράμματα, 

Οἱ ποιμένες. Πλέον γὰρ οὐδὲν φθέγξοµαι Καὶ συµόόλοις ἑτίμα τῆς ἱδρύσεως 

γερίέ ποὺῖς ο Ιοηρίπφυἱς Ιοοἷδ, πυΏεϱ ββργρίία. 
Ρεΐπιιπι αυἱάθιῃ οχρὶογαίογο8 Υδηθευπί, θἰουί {η οἱοςίδίῃ 
925 Τοειγαιη [δγας] οἰίπι πη]ρθὶ δυῃέ 4 Πιασπο ἰ]]ο νίτο, 
Εχεορίο φυοά ποη ἆοφα9 οἱ 04160 φαρίουίος νἱπὶ : 
Θυά οἱ αἲιὰ Ἰαλος ἰπ ]ανεηίρυθ οἱ δεηἱους, 
ΛΙΠΑΙΠΠΟΠ, ΑρΑΠΊΠΙΟΗ, ΠΗαγρουταδ, Ῥάρρας, Ἀλοάοα, 
Αποῦίς, Ποτιιαμυυἱφ, ΞργρΏοτυιη 6ἡἱ, 
8Η) Θἱιηίαγυτη [ΟΠ], οἈμ]ηὶ ἀςδιωοπθς, 
Ναυίᾳ π]φογὶ οἱ οογευρίἰ, 
Ῥατγο Ρτοι]ο νεηαἰες αἱ πιἰπὶ πυπηπια!ἰ οδ 194 
ΡΙιγ6β 4909, αἱ ρ]υγθς 6β8δοηὲ, νου ἱἀ]δρομί. 

Ραυ]ο ροςδί νουίυπέ, αἱ 1ος πηἰφοσυπί, 
85 Όιςθς ρ]ιαἱαηρἰ6 ἀἱρηί, 
Ὑαἱ, υἱ οαη1ῦμ6 αἰιᾳυ]ά οοπγδηἰθηείιιθ ἀἱσδιη, 
Ραθίογ6φ. ΝΙ{ οβίμη απιρ]ἰ49 εἰοᾳυᾶς 
ο. ἵπίυφ οχαρἰίος ρ]αγίοιις νογυί», 
οἰυί υἱου οἱ 11818, 1ωµ8ίο οΠογγθ6βδοθης, 

δυ0 Αι [οἱἱ{9 αΏεπθις 4οΓο Ρἰεπυφ), 
Όι οπογ6! λαῦθαπι οἱ αἱ πι]φὶὲ, οἱδὶ πιθπίο Ἰονίς {αἱ:, 
Τιμη ἱροῖς 115, αἱ [οτίθ αἰίφια οσουρα(]οιῖς νἱά 
Νοηῦ οφίαηί, αὐφίγαοί οὗ ἱηδο]ξίαπι, 
Λο 9686 πιυτερἰθδ, 410 [εγτυηί ἱπρτοδί, 
8δὺὸ Οιος8 δἱο πυὺίᾳ ρερορίἰ ἱην]άϊα. 
εὁαρίοηίοθ, αιιβιίύπθΠη θχρἱαμαίθ. Νοη ομίσα ἆ πεί 
Εαεΐ]ὸ ροιθρίοµυΏ, μἱθὶ ααἱς φαρἰθηίσπι οχρἰἱοοί: 
Οιοιποάο Ροαΐγις ἱρ56, ῥδδίυτυπι αγυϊίες, 
ιο φιάθπι πο Ηἱογἱ6 πι ηιαηί(θ8ἰθ 
960 Α νεγρυίἰα αἱιοηίδ, υἱ ἱρς ουαάσδυηί 
Νίδος αἱ πο Πέοτω, ἱη 6οάς οοηβΗυἱέ, 
Αὸ αἱριιῖς 9οἱ5 οοηβεπιαίϐ ἀθοοταγίε, 

δ71 Οὓς τῆς ἐγκρίτου γῆς, εἰο, ΑΙἰιά]ί αἆ οχκ- οχοερὶι. Ναιίαδ δουμί ουπί ερὶςοορὶ. ααἱ Μασίπια 
ΡΙογαίοΓ65 4108 {η (ογζΑι δγαςἱ πι]δίί Γη Μογθθς. ἵπ φθίο (ΟυπείαπιἰποροΙἰίαηᾶ «ο{οσᾶςὺ ἐδηίϊαυσταιι, 
ἴ»Η ἆο αυἱνιβ αᾳίι, οκ 9βγρίο πηὶδοί δυπί α Ραίγο δΗ Παράφθορα. δι. οἱ οάἰῖ. 3 Π:3ΓΡ. παρά- 
Λἰεχαηάτίπο ργβφυἱο, τί (ομδιαηΙἰποροϊίαηθιη Εο- φορα ἑηφδακί. 

- 

οἰοθίαπῃ εχκρ]ογαγεαε. Ρεν ἀῑτοσθ Γαθειηί α νἰ- 19 Σφαδάζων. ἱρυἱίοιέ 3 5ο νἰκ Ροεςο τεριίαί 
το παυές, ουἱ ΟοηφαηιἰποροΙίπι αὐο Γπιδηία ᾖἸηριιαπιδυθίη, Ρ6Π6 ἰν νογὺα δγυμροέστη. 
νο]δυαρι, αρριεί, ρίείαιἶ 4ο οαἱλοἰίῶς βάοὶ δροοἰο δᾷ "Οποι. Οοἱθὶ ὃπ 
ἀϊνογίοτο αἆ (στερονίαπη : ἱ6 Ργῷοἰὰγυ 6ΟΓΙΠΟΠΘ 1ρ808 δὺ9 Πρῶτον. αι. οἱ (08. πρώην. 

ΝΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Λ πιο Εμαγία ργοά]{ ποὺῖθ ρεουυ!. Β .. ιαπ]οίςὶ πιοῖα νετύοτυπ ργδιας, 
Ῥιτημισι φωἱάοπι οαἑαβοορὶ, (109 ἱπε]γίαθ οηὗ ἀ[ίογ αίηιιε [ουνίάμθ ηιυρδίυ οαἆ ως, 
Υἱγ {9 Ίεοια παὶσὶἰ ο ἱεσγα Τδγεί, (4ἱευ5, νεὶ αυτί γεις Γοἱ5 έμασιις), 
Ἁοη ἀο8δυ6, αιἲ Ο3ἱδῦυς, ἱηβὶρηοδ νἰτὶ, Όαρο Ίου οἱ, φιἱ πι]σίέ ᾖοθ, φμαηγῖς ενὶ, 
ΦινδΗὶ Φ6Πυπιᾳι6 οδἆ ηἰπιὶ ροιυ]αη9 ἡογυδ, Αί(υο Πἱδηηοιϊροίϐ, γοηὶα αείβ {0Γ9880 ας] 
ΛΙΛΠΙΟΗ, ΑΡΑΠΙΠΙΟΠΗ, Ἡαγμοστας, Φ1ἱρρα8, Γἠιούοηπ, ἨΝοηπι]ία Ροβδίέ, μἱροιο ος ἰπδοῖτῖα 
Απιρίς, Πεγηθη ανν, ΑἱΡγριὶ ἀοὶ, : ᾿ Γαροίθ, δεοι(18 αίιε ἀυμίθχδί 14198. 
(ἑαπἱηᾶ [ογίπα, θἱ αηίαζτυπη ἀφπιοηθς, Οιιο ρορεΓίἰ ἰφιμίο Ινου ἱη[δρέιις μη] ωὲ. 
Ναι πιίδοἰ]ἡ, ρεοιῖο οἱ οσίριιο οπιρείῖθς, Π]απο ϱφυαδίίοπ6πι ραπά]ίο, ο ἀου! ν]τὶ, 
«τίνφιθ εδ υδὰ αἱ Ιουἰς πιυ]ίος ἀεο», ΜΙηί ἱπνοιυίαπι, ηὶ αιἱς 9ο δὐρὺυ5 οχρἰἱοοε: 
Μα]ογο ΠΙπΙθΓυ δἱ [ογεηί, Αἀππ]μίθγοι!. Οιἱ Ρείγις ἱρθο, ργβρυ]υίη ἱίογυρι ασδιίος, 
«Ὑόπογο Ροδίἡαο, πιἰδεγαηέ Ά08 ουἱ Ρεν, Βτίις φιἱάσπι πος ἡεγὶς εἰατϊοδίηι]ς, 

Ὀιρπί Ρ]ιαίαηρο »οἡἱοθι εαἰἱ ἀμσε8, Εμεοφιο νασἶδ, ἠἐίογο υἱ ἱ Πάσπι 
Ύοι ρΙΙοΠ6Β, οαπ]ἱΏιιθ Ίο Παίη νοςχ πιβρίς Εασίοπί, διγαίο (χθείί ΠΟΒ 1η (μτουο, 
Εεί αρία. Ὀἰεδιὴ πο ομίμι φΗἱάφιαη αΠρίίας υἱρηαία5 οίηυο ποπιίπο οί απ)δεί(18: .. 
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Νῦν δ' ἦκεν ἡμῖν νεθρὸς ἀντὶ παρθένου : 
Ταῦτ᾽ οὗ πρόδηλα, ταῦτα δεῖθ᾽ ἑρμηνέως. 

805 Ὥφθη τί τούτων σχηνιχὠτερόν ποτε, 
Πολλῶν πονηρῶς ἓν βίῳ πεπαισµένων; 

Ὀφθήσεται δέ τ) ἄλλο παιγνιχώτερον. 
Οἶνόν τις εἶπε συµπότης πάντων χρατεῖν, 
λλλος γυναῖχα, τὴν δ᾽ ἀλήθειαν σοφός. 
870 Ἐγὼ δ' ἂν εἶπον χρυσὸν, ὡς ἔχει χράτος. 
Τούτῳ τὰ πάντα ῥᾳδίως πεσσεύεται. 

Οὕπω τὸ δεινὸν, εἰ τὰ τοῦ χόσµου μόνα 
Πλέον παρ ἡμῖν ἰσχύει τοῦ Πνεύματος. 
Πόθεν δ᾽ ὁ χρυσὸς τῷ χυνί; ζητητέον. 

875 Πρεσδύτερον ἓκ Θθάσσου τιν ἡχοντ ἐνθάδε 
Χρυσὸν φέροντα τῆς ἐχεῖσ᾽ ἐχχλησίας, 
Ἑφ ᾧ πρἰασθαι Ἡροχονησίας πλάκας, 

δΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ 0Ε δεὶρςο. (ώυ 

Α Τοῦτον δὲ σήνας χαὶ λαδὼν συμπράκτορα, 
Πολλοῖς τε δήσας ἐλπίσιν τὸν ἅθλιον 
δδ0 (0ἱ γὰρ χαχοὶ τάχιστα µίγνυνται χαχοῖς), 
Τὸν χρυσὸν εἶχεν εἰς ἅπανθ᾽ ὑπηρέτην, 
Πιστὸν συνεργὸν, γνῆσιον συνέµπορον. 
Τεχμήριον δέ ᾽ χαὶ γὰρ οἱ πρώην ἐμὲ 
Σέδοντες, ὡς ἄχρηστον, ἄχρυσον φίλον 
880 Περιφρονοῦσι φίλτατοι, χαὶ ῥᾳδίως 
Κλίνουσι πρὸς τὸ χεῖρον, ὡς ῥοπὴ ζυχοῦ. 

Νὺξ ἣν; ἐγὼ δ' ἔχαμνον, οἱ δ᾽, ὥσπερ λύχοι. 
Κλέπται φανέντες ἀθρόως µάνδρας ἔσω, 

Πολλοὺς ἔχοντες µισθίους ἐκ τοῦ στόλου, 
800 Ἑς ὧν ᾿Αλεξάνδρεια ῥᾷστ ἀνάπτεται 
(Καὶ γὰρ συνεμπίπτουσι τῷ στόλῳ σαφῶς), 
Κεῖραι προθυμοῦντ) εἰς χαθέδραν τὸν χύνα, 

Νυπο αυίοπι ποὺῖθ γἱγβ]ηἰφ Ίοοο Ἱήπηα]ας ρτοά!: : 
Ηιρο οἶαγα ΠΟΠ δυΠί, Ώο 6ρεηί Ἰπίετρτοίο, 
720-721 905 Ουἱά γίδυπ ππρυαπι φοοηίς οοηγοπὶοηίίαφ, 

Ουαινία Πηι]ία Ἱππρτοῦςϱ {π γἰίὰ ἱυθα (αοεῖηι ) 
ΔΙιά νγἀεὈίεαν ἀἱρηίης φιοά η βοβῃαπι ργοππαίας. 
Ὑίπαπ, οοπιροἰαίος αυ]άαπι ἀῑχίί, οπιπίνιις ἀοπιπασ], 
Αἰίὰς που]ἱδγόπι, νογὶδίθπι βαΡί6ῃΒ. 
870 Λυτιπι 6µο ἀἰχοσίπι Ργἱποἱραίυπῃ {θηογοὸ, 
Αιτο [αςἱἱ6 οππία Ώως οἱ ]]μο αοίαπίυς. 
Νεο πιίγαπι οδί ᾳιἱρρο, οἱ θς, 40 πιιπά] δυη!, 
Ῥ]ι9 αριιά ποβ τα]θαηί υπ ηυ Βρίσίίυφ, 
9θά υηάθ αυγαπῃ οδηἱ  ἱπηιἱγθμάμπι ο8ῦ. 
815 Ρνοβυγίας φμ]άαπι ο 

νά μα ῦυ]46 Βγουοηοβί88 θιηογοί ; 

Ἠη560 υς γεποταί, 
Αιυτιπη [εγεης θοο]εβῖα ϱὐσ. ἱίο 68: 

υΠο Γαράἱοπάο αἀοτίπςδ, 40 δοοἱ πι 4οἱἰοΏΕΙη 469ΗΏΙ6Η6, 
τ παστ δν: βρεῦιυς ΠιΙνθΓΙΠΙ ν]ποίθης 

δἱἱ εηἱπι ουσ μια]ἰς [αοἷ]ὸ πἰθοδη!ϱ), 580 ( 
Λυτο Ρος αἆ οιπηία, πηϊη]ίτο, 
Εἰήάοφυθ αἀ]μίογθ δἱ ᾳοπιίπο ποροὶ 
4 ὶπάε ρεογερἰοἴξαΡ. 

ἰογαπ οοΏδοΓίο. 
αἵη αυἱ Πιο αὐίθ8 

(οευαμί, υἱ Ἰημ{ἱομῃ θί 4ὐΓο οαγθηίθία απιίουπη 
88ὺ ὥρογπιπί απιοἰφαίποὶ, 4ο [36ἱ]9 
Ἱπο]ίπαηί ἂἆ Ρρο]ογα, υἱ Ίάης ἵη δἰλίοΓα. ο 

ΝοΣ εγαί : 6Ρο Φρτοίαυαπι : ἠἰἰ Υοτο, αἱ Περί, 
Ευσίηι Ἱπρεοβςί ουὐἱίο ἑηίτα ονἰ]ο, 
Μιυ]ίος |ιὰ Πίος ὃς οἶαθθο οοηἀμείο8 ΠὨοτοθάο, 
890 Α αυἶραφ [αοἷ]ο ἱπορπάίίαν Αἰοχαπάσία 
ο. επΊπι αρθείο οι 63666). 
οπάθΓο 6Δ16ΙΗ ἵῃ οφίΏθάρα αἰαογ]ίου αρρτοάιυπίυἕ, 

805 Ψεθρός. ΕάῑΙ. αἆ 1ΩΣΙΡ.: Αἰνίττεται δὲ τὺν 
λαφον ὃν ἀντὶ τῆς Ἰφιγενείας ἓν Λὐλίδι ἔθυσεν ὁ 
᾿Αγαμέμνων, δἰφηίβεαί οΕγΟΝΠ φκενι ρτο ]μλρεπία 
ἷπ ας 11 τὴ . 4θ. ο”. νά 

Πογπρῶς. Ιια (οἱβ]. Μα[ο θ41ἱ. πονηρῦῷ. Ι9ἱἀ. 
πεπαισμέγων. Ὑαϊ. πεπαιγµένων ον 

874 Πεσσεύεται. νο οἱ ἠίκε αείαλίαν, ιά οϱέ, 
φμαοὶ (αἴογνπι ]αοί{θερ θεγεαλίκ’. 

817 Π.άκας. ΕάΙΙ. ἂἆ ΠΙΔΥΡ. µαρμάρους, πιαν- 
πποτεαςε. Ῥγοεοηθθία ΠΔΙΠΙΟΓΑ αἰδὶ 8υπι οοἱρεῖς : 
Ρούτο Ργουοπεβία µΠ4 θ8ί ο Βρογαάίθις ηου[ΐ9, 

878 Τοῦτον δὲ σήνας. Ἱτα οὔέ. αἆ πιατᾳ. ἵη ἰοσίυ 
περισήνας, δεἆ πας, φυἱ4 πιοίζυ]η ἀεβοῖι. Μοχ συµ- 
πράκτορα. Ιια Ιοβίπυθ. ἘάΙί. πι8ῖς συµπράχτορας. 

89Ι αμ. τφ στό Δφ σαφῶς. ΕάῑΙ. ας 
ΠΙΑΓΡ. οἱ ᾿Αλεξανδρεῖς, Αἰεχαπάγιπὶ. Ἠὶςδὶ Λἰοχαη- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΟΙΟ. 

Νυπο νθιέ αυίοπι υἱγρὶηϊς οθζνας Ιο0ο: 
ο ΟἱὰΓ4 ΠΟΠ διιηέ, Ἠῶο ορεηί ἱπίδγργοίο. 

Ύϊσυπ αυἱά υπαᾳυαπι ἀἱσηίας 6οθπα Γμἱ:, 
Βοτπιυ]έὰ ηπαπινὶς ἔάθα οἱηί γαἰάο Ἱππρτοὺα Ἱ 
Διά νγὶἀοὈῖδ, Ιπάϊογαπῃ ααο δἷέ πιαρίς. 
γπυπι ἀδθεγοῦαί απἱδρίαπι οηπία γἰηοργθ, 
Δι [οπιίηαίη δἰέογ : (δσί]ή56 Ρα]ι0940ὴ 44 υαί 
γργο. Ὀοδάίδθεπι τοὺς αθὲ 6Ο πιασίπιυιη 
Αυτο, αγλιίγαία ομησία σιιοά γδγέ βιο. 
σοά φιοά εδάαεα Ρἰωτία 1ρ8ἱ ἁμοίπιυς, 
Δά Ῥπευπια (υπ αυ ρογηθη, Π]ηυς οδί ϱγαγο. 
ΔΑυγυπ τἰάοπάυπῃ υμάθῃαπα γοηὶέ απ]. 
Ε, Τίιαςςο η υγΏδῃ [οτίο αυἱάθτη ργδἙυγίου 
Αρρυ]ογαί, αυτυπῃ Ρυλίσμίη 66ου! [εγοις, 
Τορυ]αο μἱ διµθγεί φάἰς αά ου/έ51 846005. 

Β Πυπο νους ὑ]αηάα ἁοιλνίέ, )αναπ(1ῦ8 
Ουἱὑμδάαπῃ οἱ απιρ]ὶς 5ρευς αεἰγίοξυπῃ έθμθης 
Νοοθης πουὺθηἰ ΠΔΙΩ δἰδέίπι 56 δοορι/αΜ), 
µΓο Ροϊέμρ, δίήυθ ου πιἰηϊδίγο υἱέως 

Δ ουΠοία, οὀγίβηᾳυθ Εἱης ορδΏι αυθήι οἱ). 
Ιά πο ἠααοῦι. Τσο ηδη, 4015 η ρεῖυς 
(υἱεὐβέ, οδάθαι Πηθ πιοί]ο αά πι! υ1]θηι, 
(άθαπι ααοά Α4γο, οθΗηβοῖ, 806 ηηΙ] εοδήπιοί : 
Ἱη ρο]ιι αίᾳαθ Ποοίως, αχ υἱ Πυρα. 
ᾗοὰ θμαί, 6ἳ ὤμρου ἱρθό 6Γά, οµπη ἰδέῖ, το]υ! 

(µἱαπι ἱπίγοργορκί οοιιοἰί ταυῖο Πυρἱ, 
Ναιίας Παυοηίο ΡἰΗΓίηΙο8, Ροοιιιι/α 
Ῥαγίος, [4οἱίο Αἰοχαηάτίαπω αἱ ἱποεπάεγθ 
Φοϊθηί (908 παω ᾗμμσίί ἱγγαπιροις οοἱιοςφ 
Ῥδυ η), ἰουβ{6 {η δείς ἀείοιιδίὴ (4181 
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Πόῤῥωθεν ἦλθεν ἡμῖν, Αἰγύπτου νέφος. 
Κατάσχοποι μὲν πρῶτον, οὓς τῆς ἐγχρίτου 

805 Γῆς Ἰσραήλ ποτ᾽ ἐξέπεμφ' ὁ Υεννάδας, 

Πλὴν οὐκ Ἰησοῦς, οὐδὲ Κάλεδ οἱ σοφοί 

Αλλ) εἴ τις ὕθρις ἓν νέοις χαὶ πρεσθύταις, 
ἜἌμμων, Απάμμων, ᾿Αρποχρᾶς, Στίππας, Ῥόδων, 
"λνουδις, Ἑρμάνουθις, Αἰγύπτου θεοὶ, 

840 Πιθηχόµορφοι καὶ χυνώδεις δαίµονες, 
Δύστηνα ναυταρίδια καὶ παράφθορα, 
Εὔωνα, μικροῦ χέρµατος πολλοὺς θεοὺς 
Ῥᾷστ ἂν προθέντα, εἴπερ ἦσαν πλείονες. 

: Ἔπειτα μικρὸν ὕστερον οἱ πεποµφότες 

Β5 Τούτους, στρατηγοὶ τῆς φάλαγγος ἄξιοι, 

Ἡ, τῶν χυνῶν εἰπεῖν τι προσφυέστερον, 

Οἱ ποιμένες. Ἡλέον γὰρ οὐδὲν φθέγξοµαι 

6 ΟΠΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ, ολἠΜΙΝΟΝ ωΠΕΕ ΠΠ. ΠΗΙΦΤΟΠΙΟΑ. 

Α. (Καίπερ σφαδάζων ἔνδοθεν πολλοῖς λόχοις, 

ο) 

Ὥσπερ τις ἀσχὺς δέσµιος, γλεύχους ζέων, 

850 Ἡ χαὶ φυσητὴρ χάλχεως γέµων πνοης]}, 
Αἰδοῖ τε τοῦ πέµφαντος, εἰ χαὶ χουφόνους, 

Λὐτῶν τ᾽ ἐχείνων, οἷς τι συγγνώµης τυχὸν 
Μετῆν, ὑποσπασθεῖσιν ἐξ ἀγροιχκίας, 
"Ὅποι φέροιεν οἱ χαχοὶ χινουµένοις, 

8ου Οὓς ἐνθάδ' ἡμῖν δημιούργησε φθόνος. 
Σοφοὶ, τὸ πρόθλημ᾽ εἶπατ'. Οὐχ ἔμοιγε γὰρ 
Τοῦτ) εὐσύνοπτον, πλἠν τις εἰ φράξοι σοφῶν' 

Πῶς Πέτρος αὐτὸς, ὁ βραθεὺς τῶν ποιμένων, 

Πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἑγχαθίστα γράἆμµασιυν 
800 Οὕτω προδήλως διπλόης ἐλευθέροις, 
Ὦς αὑτὰ πείσει τὰ πρὸς ἡμᾶς γράμματα, 

Καὶ συµόθόλοις ἑτίμα τῆς ἱδρύσεως 

γερίι ποὺῖς 6 Ιοηρἰπφυἷθ Ιοοίθ, πυΏε βργριία. 
Εείπιιπι ααἱάθιῃ οχρὶοζαίογεθ νδηθτυπί, θἱοαί {η οἱθςίδίῃ 
5056 Τδεγαιη 19γ4οἱ οἰίπι πηὶρδὶ θυηέ 4 Πιασπο {ο νίτο, 
Εχοορίο αυοά ποη ἆοβυο οἱ 04160 φαρἰουίος γὶπὶ :. 
5υἀ αἱ αιιὰ ἰαὺος ἰπ ]ανοπίθις οἱ οεἱους, 
ΛΙΠΑΠΟΗ, ΑΡΑΠΙΠΙΟΠ, Βαγροσταφ, Ῥήρρας, Ἀλοάο, 
Απυῦίς, Πογπιαμυ 8, εγρίίογυιη 6ἡἱ, 
884) Ὀἱίαγυπ] [ΟΓΙΩΣ9, οαμ1Ώἱ ἀΦηιοπθἙ, 
Ναυί πι]φοτὶ οἱ οοτγαρίἰ, 
Ρατγο Ρεοιίο νοηαίθν αἱ ποπ] πυπηπισ]ϊ οδί188 
ΡιυτοῬ θος, θἱ Ρ]υγθῬ 6686ΗΕ, νοπἱἀἱδροπί. 

Ραυ]ο ροδί νευἱυπέ, αἱ Ἀρ6 πλἰφοζυη!, 
815 Όιοθε ρ]ιαἰαηρίθ ἀἱρηί, 
Ύεἱ, υἱ οµΡΙυάς ααωίά «ουυοηϊθηείιις ἀἱσδαη, 
Ριδίογο8. ΝΙΝΙΙ θΛἱ1Ω απρίίας 6ἱ οαωας 
ος ἱπέαρ οχαρ!ίου ρἱάσ]ριις γογδί», 
οἰυί υἱου οἰαὐδ8, 1ωμδίο οΠυγνοδοθης, 

860 Αι [οἱ] αλοπθιῖδ 4θ{96 ῃἰοπιφ), 
Όι ΙοποΓθι Ώάύθαπι οἱ αἱ Πηι]σιί, θἱδὶ πιοπίο Ἰδνίο {μἱ:, 
Τυιν ἱροίθ 118, 4ιὶ [{οσίο αἰίφαα οχουδα]ομίς Υἱά 
Νον οδτοηί, αὐυδιτασιί οὗ ἱηροίίατη, 
Λο 9686 πηοτεπίοΒ, 10 Γεγτυπῖ ἱπιρτοδί, 
8δὺὸ Οιο8 δἱο πυδίς ρερογίἰ Ιων]άϊα. 
εὁαρίοηίο8, αιιῶδι]όπ6πι οχρἱαπαίς. Νοη ομίπι τά πε] εί 
Εαυΐ]ὸ ρειδρίοµυτΏ, μ]δὶ αὐἱδ αρἰθηΐυπι οχρἰἱοοί: 
Οιοπιούο οἵΓι8 1ρ56, ῥβδίυγυπ] αγ)υίίος, 
Ρήνο φἱάθπι πο 1ίθΓ]6 ἰαπι π)αη][ορίθ 
900 Α νουφυιία αἰϊοπίδ, υἱ ἱρδρ ευαάοδυηί 
ΜίΦ6 αἱ Πο ξένα, ἱη δοάὀ οοηβΗ Μαέ, 

- 

801 Οὓς τῆς ἐγκρίτου γῆς, δἵο. ΔἰΙιάῑἰ αἆ οχ- 
νρη 41108 {η {οΓΓλΙ! δεαςί ποἰθἰί οἱίπι Μογρες. 
νι 4ο ουίυιφ αξῖι, οχ Ἐσγρίο πιὶθοὶ δυπί α Ῥοίτο 
Λἰοχαπάτίπο ργῶευ]ο, υἱ (οηδιαη(ἰποροἰίαμαια Εο- 
εἰαδίαπῃ εχρ]οΓασεϱί. Ρεήπιυι ἀῑτοσεὶ [αογιιηέ ο νἱ- 
το πας, ουἱ Οοηφιαθἡποροιίπ Ύὐ0 Γιηπεπία 
γο]ιδύαῃι, αρρυ]οὶ, ρἱειαιἰδ 4ο οαἱο[ἰζο βάοἱ βροοἱθ 
ἀϊνογίδτο α (Γορογῖνπη : 6 Ργῷοίάτο 66ΓΙΠΟΗΘ 1β808 

ΜΕΤΗΙΩΑ 

Λ πιηο Ρ]αγία ργοαῖί ποὺὶθ ᾗτουυ!. 
Ῥυήληισα φυἱόάοπι οδιαφοορί, 4109 ἱπο]γίαφ 
Ὑἱν 1ο Ι6οίια πηὶσἰὲ ο (δυγὰ Ἰδελοί, 
Νοη 4οδµ6, αἱ Ο.ἱεῦας, ἱηδίρηο» νἰτὶ, 
ΦΙνέΗΚΗΙ δδηΙππᾳυθ ϱο ηἰπιὶς ροίυ]αης εἈοτυς, 
ΛΙΠΠΙΟΠ, ΑΡΑΠΙΠΙΟΗ, Ἡαγροσγας, διρρα6, Ποάση, 
Απιρίς, Πογηλαπιυἱς, Ἐργριί ἁρὶ, 
(μή πα [ογπια, θἱ αἰιπίδγυΠῃ ἆφπιοπος, 
Ναι πιἰσοἰ, ργδιίο οἱ οσίριο επιρεί{θς, 
ντίνφυθ 8164 αἱ [ογίφ πιυ]ίος ἀεος, 
Μα]ογο πυπιθγυ δἱ [οεθηί, αἀπιίιίογομι. 

γοπογο Ροδίµαο, πιἰδογαηί Ίο8 αυ] ρείας, 
Ριρηἱ ΡΙιαἱαημο οοἱ1ἱεθί (αἱ{ ἆμοος, 
οἱ οριῄοηος, οπίὺιιδ ἔμθο απ νοχ πιλρὶς 
Εςί αρία. ία πο ομίμι αλά φνα1ῦ απιρίίαφ 

Αὸ εἱριιί φοάἱφ οοπβγιηα9 ἀθοογατίε, 

εχεερῖί. Ναιίας δουιιέ{ δυπί ερὶφεαρὶ. αἱ Μασίανα 
ἱη αθίο ΟοηδίαπιἰποροΙί8ηα ϱΟἱἱ0σβγυ (οηίατοαεἰ. 
8Η Παράφθορα. Ύδι. δἱ οάῖι. 3 Π:3Γᾳ. παρά- 

φορα, ἑηεαπί. 
848 Σφαδάζων. 8ἱρυ]Ποιξ α 5ο νὶχ Ρροςς6 τεριαὶ 

Πηριιαπι δύ8ίΗ, Ροπ6 ἵ νυγὺα γυρο ίσευ. 
54 ὍΟποι. ὡοἱεΙ. ὅ 

850 Πρῶτον. αι. οἱ (ωἱδ]. πρώην. 

ΥΕΠΡΙΟ. 

Β ην (απ]θἰςὶ πιοἰε γετνογυπ ῥρίθ ας, 
οἨὐ αἰἱίου αίηιιο [οενίόάυθ Ππιυδίο οαἆ ως, 

(αἱε.5, νοὶ αυγίς τει {0145 ἐμ1οιις), 
Ώαὺο ου οἱ, αἱ πϊθίέ ο», φυδνῖς Ιονὶ, 
Αἰ(ιο Ἠἰδπιοιϊροίϐ, γδηίὰ ᾳἱ1οἱ6 {0Γ980 ας] 
Νοπηιυ]ία Ροφδἰε, μἱροίο ος Ἰηθοϊτία 
Γ,αροὶδ, δεοι(ἱθ αἰᾳυο ἀυμίασαί 119]ος, 
Οι108 ΡρερεΓίὲ Ιβιμίο νου ἱη[θεέιιθ μη 1η). 
Ἰ]απο αμ φιίομεπι ραπάϊ1!9, ο ἀοιι ν]τὶ, 
ΜΙΠὶ ἱπγο]αίαπι, ηὶ φυἱ5 8ο εορίυ5 εχρ[ίοοι : 
Οι] Ρείτυς ἱρθο, ργβρυ]υιη {ους ασδίος, 
Εγίιι6 (]ἆσπῃι πο Πειοσίς εἰαγὶοσὶηιίς, 
Ευεοφιο νασιῖδ, Ιείοςσς αἱ ἱρ9 Πάσπη 
Γαςίοηῖ, 54ο Γ8{0 Πχθγ]ί ΠΟΒ Ἱη {μτοπο, 
ὑἱρηαίας οἱᾳ1ο ποωίηο σἷί αρῖεεἰ (18: 
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Νῦν ὃ ἦκεν ἡμῖν νεθρὸς ἀντὶ παρθένου ' 
Ταῦτ) οὗ πρόδηλα, ταῦτα δεῖθ᾽ ἑρμηνέως. 

8005 Ὄφθη τί τούτων σχηνιχώτερόν ποτε, 
Πολλῶν πονηρῶς ἓν βίῳ πεπαισµένων; 

Ὀφθήσεται δέ τ' ἄλλο παιγνιχώτερον. 
Οἶνόν τις εἶπε συµπότης πάντων χρατεῖν, 
"λλλος γυναῖχα, τὴν δ᾽ ἀλήθειαν σοφός. 

870 Ἐγὼ δ᾽ ἂν εἶπον χρυσὸν, ὡς ἔχει κράτος. 
Τούτῳ τὰ πάντα ῥᾳδίως πεσσεύεται. 

Οὕπω τὸ δεινὸν, εἰ τὰ τοῦ χόσµου µόνα 
Πλέον παρ ἡμῖν ἰσχύει τοῦ Πνεύματος. 
Πόθεν δ' ὁ χρυσὸς τῷ χυνέ; ζητητέον. 

875 Πρεσθύτερον ἐκ Θθάσσου τιν ἡχοντ' ἐνθάδε 
Χρυσὸν φέροντα τῆς ἐχεῖσ᾽ ἐχχλησίας, 
Ἑφ᾽ ᾧ πρίασθαι Ἡροχονησίας πλάκας, 

Α Τοῦτον δὲ σῄνας χαὶ λαδὼν συμπράκχτορα, 
Πολλοῖς τε δήσας ἑλπίσιν τὸν ἅθλιον 

580 (Οἱ γὰρ χαχοὶ τάχιστα µίγνυνται χαχοῖς), 
Ἱὸν χρυσὸν εἶχεν εἰς ἅπανθ᾽ ὑπηρέτην, 
Πιστὸν συνεργὸν, γνῆσιον συνέµπορον. 
Τεκμὴριον δέ καὶ γὰρ οἱ πρώην ἐμὰ 
Σέδοντες, ὡς ἄχρηστον, ἄχρυσον φίλον 
885 Περιφρονοῦσι φίλτατοι, χαὶ ῥᾳδίως 
Κλίνουσι πρὸς τὸ χεῖρον, ὡς ῥοπὴ ζυγοῦ. 

ΝὺΕ ἦν ἐγὼ δ᾽ ἔχαμνον ' οἱ δ᾽, ὥσπερ λύχοι. 
Κλέπται φανέντες ἀθρόως µάνδρας ἔσω, 
Πολλοὺς ἔχοντες µισθίους ἐκ τοῦ στόλου, 

890 Ἐξ ὧν ᾽Αλεξάνδρεια ῥᾷστ) ἀνάπτεται 
(Καὶ γὰρ συνεμπίπτουσι τῷ στόλῳ σαφῶς), 
Κεῖραι προθυμοῦντ' εἰς χαθέδραν τὸν χύνα, 

Νωπο Δμίδιη ποὶφ σιεβίηὶ Ιόςο ἠήπηα]ας ρτου(ε: 
Πο οΊαΓα ποῃ δµηΐ, φο θρθη!ῖ ἱπίογργοίο, 
720-721 δί γίδα 

Ουαινῖα ηλι]ία Ἱπργοῦςϱ ἱπ γἱία ἰαρα (μορίηι 
ΛΙιά νἰἀεὈίιαν ἀἱρη]αςδ φιοά ἵη 8οΘηπ Ργοπιαίας. 
γπυπῃ, οοπιροϊαίος φυἱάαπι ἀῑχίε, οπισίδιις ἀοπηΐηα εί, 
ΑΙίαφ πυ]]θεόπι, γεγὶἰαίεπι δαβἰθῃς. 
870 Αιριιπι 6µϱο ἀἰχοσίπι Ρεϊηοἱραίαπῃ ίοῃοτο. 
Αυτο [ας] οππία Ώιςο οἱ ἰ]]υς ]λοίαπίιγ. 
Νεο πιίτυσι οδί φωἱρρθ, ϐἱ 63, 41 πιιηά) οὐΠ!1, 
Ῥ]ις αριά Πποβ τὰ]θαπί ϱύπ ηυ Βρἰίίυβ, 
964 υηάςϱ 4ύγαπι οαηἰ Τ ἱπαυἱγοβάιιπῃ ο6. 
815 Ριθβδυγίας φαἱάαπι ϱ 111690 Ἠυο γοηοταί, 
Αυγυπη [εγεης δοεἱδεία ασ. Ι{ο ο8ς, 
πιο μαῦυἱαϱ Ρεοεοηοθἰδ8 θιπογοί 
μηο ἡαπάϊεηάο αἀοτίαβ, 4ο δοοἶάπι 4οἰοΠΗΠΙ 456ΠΙ6ΠΗ6, 

Μυιιίφαιθ ερεῦιυς πηἱόθειπῃ νγἱησίοης 
880 (Μαἱὶ οηίπῃ ο Γ μια]ἰς [αοἱἰὸ πιὶβοθηεϱ)ν 
Αυτο ροίϊέμς αἆ οιηπία πι]ηἰφίτο, 
Ειάοφιθ αά]μίογθ εἰ ρεπιυίπο περοιϊοταπι οοπδοΓίο, 
Ιά ἱπάο ρεγδρἰοἰέαρ. Ναπ ϱὐἱ πιο αμίοὰ 
ΟοἹεῦαί, υἱ ἑπμβίίθΠ θί 4ΗΓΟ οβγθηίθΠΩ ΑΠΙΙΟΝΠΙ 
88ὺ ὥρεγπιπί απιοἰφαίπηὶ, 4ο [Δοἱ]θ 
Ιηο]]παηί αἆ ρο]ογα, υί Ίδης η δἰδίοΓα. ; 

ΝΟΣ οΓὰί : 6ΡΟ Φρτοίαίλάσα : [ἱ] νογο, αἱ Πρίν 

80ὅ ΘΟυἱά γίδυπι απ ύαπι ϱορηἱς οοηνρηἰθηί]α8, 

Ευρίίηι Ἰσγθβδί δμ)ἱίο πίτα ονί]ο, 
Μυ]ίος Μαῦθηίορ ὁχ οἶαφθο οοπἀυείος ποτοεάς, 
890 Α αυἶρις [αοἷίο ἱπορπαάϊίας Αἰοχαπάγίὰ 
ο.» εηΊπι αΡθΓίθ οι ϱ3656). 
οπάθτο ϱΔ1161Η τω οφ λθάγα αἰἱαογ]έου αρρτοδιυπίάς, 

805 «εόρός. Εάῑι. ἆ ΠΏςΥΡ.: Αἰνίττεται δὲ τὸν 
ἔλαφον ὃν ἀντὶ τῆς ἹἸφιγενείας ἐν Αὐλίδι ἔθυσεν ὁ 
Αγαμέμνων, δἰοπέβοαι ΕΕΓΡΝΠΗ ΦΚενε ρτο Ἰμἡἰσεπία 
ὃπ Αι[ίάε ἑηκοίανί! ΑθαπΙΕΠΙΟΝ. 

8060 Πονηρῶς. ια («οἱε]. Μαὶς θὰ]. πονηρῦ. [0ἱἀ. 
πεπαισµένων. Ὑάΐ. πεπαιγµένων. 

871 Πεσσεύεται. Πε οἱ Πίκο Ἰαείαπίω, ἰὰ ορί, 
φκαεὶ (αίοτνπι Ἰαείίθε εγλαλίκ». 

817 Π.Ιάκας. ΕαῑΙ. ἂἆ ΠΙαΙρΡ. µαρµάρους, πιαΥ- 
πποτεα». Ῥγοςοηθθὶα ΠΙΑΓΠΙΟΓΑ ἁ)Ὀὶ δυπἱ οοἱρεὶς : 
Ρογγο Ργουυπεβίὰ υπ θϱἱ ο Βρογδάίθυς {ποι]]ς, 

878 Τοῦτον δὲ σήνας. Τί εὔϊξ. αἆ ππατᾳ. ἵπ ἰοχίυ 
περισήνας, 8εὰ πηδίς, φπἷα Πποίζυτη ἁοβοῖί. Μοχ συµ. - 
πράκτορα. [8 Ἱερίπιθδ. Εάῑι, πιαὶθ συµπράκτορας. 

89! στ. τῷ στόφ σαφῶς. Εάῑι. οὐ 
ΠΙΑΤΡ. οἱ ᾽Αλεξανδρεῖς, Α{εταπάτιηὶ. Ἠἱςθὶ ΛΊοχα- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΟΙΟ. 

Νυπο νοιιέ αυίοπι γἱγρὶηϊς οΘ{νυς ἰουος 
ἤα9ο εἶδγὰ ποη δυΗΗἱ, Ἠοο θβεηὶ ἱηϊθγργοῖο. 

Ἠϊσυπι αμἱά υπαυδπι ἁἱσηίως 86οπα [μἱὶ, 
Ροτπιυ]έα ἠπαηινὶς ἴμθα δἷηί γαἰάς ἱππρτοὺα } 
Διά ν]ἀεὈῖς, Ιαάϊοταπι α.οά δἷί πιαρίς. 
γάπι ἀθεετοῦαί ααἱδρίαπω οπιπία γἰηοργθ, 
Δι [δηιηΔΙη αἰίος : (δρυ Ρραἱμα5: ἆ υαἳ 
γογο. Ὀδἀΐἱδδεσι γοῦις φδί 6Ρο πιασἰπ)Ηιη 
Λυτο, αγίίταἑυ ομηοία σιιοά γεγΗέ δαο. 
ο φυοἆ οαάµεα ρ]ωγίᾳ 1ραἱ ἀυοίτιιφ, 
Λά Ῥπευπια (14 4ὐ ρογεηεηῖ, ΠΊπυΦ θ8ἱ ϱταΥθ. 
Δυγυπ τἰἀρπάμπ υΠάεπαπη γοηίΐ οδηἰ. 
6 Τίιαςςο ἱπ υγΏθΠῃ [οτίθ ᾳαἱάθπη ργδἙυγίος 
Αρριεγαῖ, αυγύπη Ρι)λομίπ 5θοῦπι [δγους, 
Το ῦυ]ας μἱ διμεγοί ος αἱ ου[έμπὶ δ8 0505. 

Β Πυπο τους Ραηάα ἀθ]λνιί, ]άναπῖου 
Οἱ υαβόάαπι οἱ διηρ]]φ δρεύυις Αεἰγὶείυπῃ έθυθης 
Νοοθπς πουθη({ ΠαΠῃ δἰλεἶπι 56 εορι]αί), 
υτο Ροµἱία5, ίήυθ οο πιἰηὶδίγο υαίέω 

Α οὐυποίᾶ, οὀγίαπιαυθ Βίπο οροπι υαγί οἱ]. 
Ιά μΐπο ᾳιευῖ. Τα Γῆὰ ηδπῃ, (165 1η9 Ργίις 
(Ουἱευαί, θαἆθπι ΠΟ Πιοάο α πι 1ο, 
(1γ6απι φυοά ΑΗΓοΟ, οθηβοῖ, 80 ΠΠ] εοφἶπιοί : 
η ρο]ιι αίᾳιθ Ποοξίας, ἰαηχ υἱ υγ. 
Νοὰ ουαί, θἳ ὤμου {ρδθ 6Γ4Π1, ευη ἰδε, γο]υὲ 

Οαἱἱαπι ἱπίιγορτοθθί οοιιοϊὰ ταυὶο ἱαρί, 
Ναυίας Ἠαῦεπίο Ρ]υΓ]ήο8, Ροοιηία 
Ῥαγιος, [4οἱἱο Αἰεχαηάγίατη αἱ ἱπεοπάεγο 
Φοἱθηί (608 ἨαΙη ᾖ1μμισὶί ἱγάπιρους οὐοςφ 
Ὀδουιη), ἰοσςγ6 ἵπ θείο ἀείοιίδυιη (8 μθἵ0 
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11ρῖν Ἡ τι λαῷ, πρὶν χτίλοις Ἐκχλησίας, Α Τὸ λοιπὸν ἐχπληροῦσι τῇ σχηνῇῃ τέλος. 

µἱρὶν ἡμῖν αὐτοῖς, ὡς κυσὶ γοῦν, γνωρίσαι. Εἰς γὰρ χοραύλου λνυπρὸν οἰχητέρ:ον 

49ὔ Οὕτω φασὶ καὶ ταῦτα προστεταγµένοι. 910 ᾿Αχθέντες οἱ σεµνοί τε χαὶ θεῷ «φίλοι, 

Οὗτως Αλεξάνδρεια τιμᾷ τοὺς πόνους. Λαόν τ᾽ ἔχοντες τῶν ἀποθλήτων τινὰς, 

Οὕτω διχάσαι τις ὑμῖν ἄλλος εὐμενῆς. Κυνῶν τυποῦσι τὸν χάχιστον ποιμένα 

"Ην ὄρθρος. Ὁ χλῆρος δὲ (χαὶ γὰρ ἐΥγύθεν Κείραντες, οὐ δήσαντες, οὐδὲ σὺν βίᾳ. 

χουν) ἀνήφθη. χαὶ τάχιστα τὸν λόγον ! Κύων γὰρ ἣν πρόθυμος εἰς τὰ χρείσσονα. 
900 "Λλλῳ δίδωσιν ἄλλος, Εἶτ᾽ ἐγείρεται 915 Τομὴ δ' ὑπῆλθε βοστρύχους εὐφορθίους, 
Φλὸξ λαμπρὰ λίαν ' ὢ πόσων τῶν ἐν τέλει, Λύουσ᾽ ἀμόχθως τὸν πολὺν χειρῶν πόνον, 
Ἡόσων ξένων δὲ αυῤῥυέντων χαὶ νόθων | Τοσοῦτον αὐτῷ καὶ µόνον δεδωχνῖα., 

Οὐχκ ἣν γὰρ ὅστις οὐ µέμηνε τοῖς τότε, Ὅσον γυμνῶσαι τὸ τριχῶν µνστήριον, 
Τοιαῦθ᾽ ὁρῶντες τἀπίχειρα τῶν πόνων. Τριχῶν ἐν αἷς ἔχειτο τὸ σθέγειν ἅπαν, 
905 Τί μαχρὰ τείνω; ἐχ μὲν ἡμῶν αὐτίχα . 920 Ὥσπερ λέχουσι τῷ χριτῇ Σαμφών ποτε; 
Χωροῦσιν ὀργῇ, τοῦ σχοποῦ τῷ μὴ τυχεῖν Ὁ.. Ὃν ἢ χόµη προῦὔδωχεν ἐξυρημένη, 
Αλγοῦντες. Ὡς δ᾽ ἂν μὴ µάτην ὧσι καχοὶ, Τριχῶν ἁώρου κἀνεμοφθόρου θέρους, 

Απίεφααπι Ρορµἱο, ἀπίοηυδπι Ρροροσίης Εοε]ορίο», 
Απίοιιιασι πουὶς ἱρ6ίθ, δαἱέοπι υἱ ολΗἱῦς, Γδυι Ιπάἰοααροηί. 
805 [ά οἱἵαπι νο ἱη Ἱηαπάα!1ς αοοθρἰςρς ἀἱορυαηι. 
δίο Αἰοχαπάγία Ιαρογίραςθ Ὦοποτθπι ἱπρογίίωγ. 
Φἱᾳ ἆς νοὺϊῖς ]ωδία οἰδίπαί δἰᾳμὶς αἳίυς νοὺὶς {αγόΏΝ. 

ο Ὀιυου]άπ ογαί, οἰθγμδαυθ (Ω951 ϱγορά 
Πα Ὀιαυαπί) οχαγρί!, 40 οθἱεγγίπθ Τ6ΠΙ 
Φ00 Λιιον αἰιοτὶ πατγαἰ. Ὀοείπάο οχο(αίές -| 
ποεηάίυιη να]ἀέ εριοπάθηθ, πιω] πουοας 
ΟοπΏιομίρις, πχα 9 οδρίμδρας, ππω]είσᾳαο δρυτίίδ. 
{22735 Νδπιο οπίπι ογαί, φυἱ Ώος οὗ Ἴσοο 4 (υΠΐδ αοζθη55 ο686ὲν 
μΠ ἰαίία οθγποΓγεηί ΙαΏογυπ ῥρεποί. - 

90ὅ Ου]ά πιο]έὶ ποτος 1 α ποὺὶς αὐευθάσμε, 
Νοη εἶπο Ἴρα, αἰιοἆ 4 Ργοροείἰο αΌθγσασθοηί, ᾿ 
Ὀοἱδηίος. ὧοά πθ [γυδίγα Ἱπρτουίὶ ο56οης, 
Θιοά εδ ἀεργαί αυβοίνυπί. 
Ναπι ἵπ οογαι] φορἀ]άαῃι ἀοάπι 
940 Ιπρτεβδὶ ϱΓαν6θ Ἠοπαἱηό8, οἱ Ώθο απο, 
Ριευὶς νο Ἠαὐεηίος ποηηυοβ νίτου ροτἀϊθδίωος, 
Οαµππ ποφι]δείπυπι ογάϊηκδηί ῥΡᾶδίοσθΠη, 
Τοπβυπ α]άεπι, δεὰ πρη Πραίυπι, ηθαι6 οοδείύπ, 
Εγαι εηῖπι οαυίς [ογνίάις αἆ ργθιαιίογὰ αυ.εφυο. 
91ὔ Αοοίίο αιίεπ αἁλὈῖία οἰποπηίν ία ου8, 
Αο δἶπο Ιαβογο οἶνθιι ΙοηρΗπ ΠΙδηιθι ἰαυοτοιῦ, 
Που εἰ αυἱάεὮ υπ) Ηἱ αυ, 
Όιϊ πιάατοι ογἰπίαπ πηγδίοσίυπη, 
Οππίμπι ἵπ αυἶρις τοῦυς οΠΠΠΘ ροφἱένπῃ θγαἳ, 
920 ὃι ἆς ]υάϊοῬ οἱ ΒαΠιδοπό παϊγαίυς, 
Οµεπ εοπια ργοδἱαϊἰέ γοςθοία, 
Ιηειιροδίένα οἱ 4 γεΠΙἰ6 564 πιθρδὶο οεἱηίμιη, 

ἁγία ερὶεοορὶ αἆ 6.Π (απιυ]μιβγίαπ ογἀἱπαμοΏΘΙη ΦΙ! Λαόν ε) ἔχοντες. Τι Οοἵἶδ]. ΕάῑΕ. πια] λαοῦ, 
Ἱτγιυπέ ου ηαυίάτυπι έωτυα. Εάὲ. ἱμ πηςτρ. ρτο ἍὨἩΗίμο ἱπιε[ἰβιέας παρα ρορυἱ Γεοαιδο δω ἱοξί- 
σαιος Παύῦοηί σοροί, καβίειίεε, 964 Ωιὰἱ6. επιὶς ογἀἱαλοπίοις οἱ αἀϊαίςδςςο. 

Ι Ἰῶν ἐν τέ.ει. Ουἱ ογαμί οτάἰαὶϱ οθηδἰοΓ]ῖ, 915 Εὐφορδίους. Βεπε εἰ ουρίοςε απ έγὲἐε. Τοῦ- 
φοὶ μιαβδγαίυυτη ἱω[μ[ἱ8 ἡλυβίγοῬ. ο8η08 αυίεπῃ οοοχ θδἱ δε μαῦθιιὲ Ἱω πωαγξίρο εὖ- 

903 Καὶ νόθων. Ιπάθίίθις δἱ ἱιθεγοίίοῖ. νοραν. οορὶοεῖε Ἂλ.. 
908 ΤΠ σκηνῇ. Βάῑι. ἵπ Ιµα1Ρ, τῷ δράµατι, ἆγα- Ι Εξυρημένη. ία Οοἵεί, Εάῑξ, παῖπμς νε 

μια(]. ο ἑξηρημένη, αθίαία. 

ΜΕΤΗΙΟΑλ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΝΙίυηευΓ, αΠίΘΦΙΙΔΠΙ ἔτοςί 46 ρεϊποτίύιις Β Εχριεγθ ρεγρυπί, ἀοόγαί πιοά [αυι]α». 
οο ἱπάίοβφδοπί, αι πα], δδἰίεπῃ υἱ οα)]. Ναπιπιιθ Ἰ0 οογαμ] δογάἰάαίῃ ἱπαγοφοὶ ἆοωσαν, 

Ρἱο Ἱπρεγδίμπι ἡαπι οἱ] ἱροί ἀῑοιίίδηι, (Γ8ν68. ΦΙῤΘΓΠΟ οἱ Νυπ]ηί εἰναςὶ ν]τὶ, 
ΒΑΜΟΙΟΡ Ιαμογὸς Πίὰ οἷο μγὸς δειηαί, Λο (υοράκίη Ἠαῦεηίος (068 4ε γυ]αὶ {ηθωωα, 

:. Θἱο 6Γρο [ανοαί ἁἱί6; 6 ]αάοχ τοπ. (6Ἀποπι τοβθείὰ πα αἱρηαιί 608 
Ὀι ἠαχῖί απίοµη, οἶεγυς (οἱθυίπι Ρτοσἰπιθ Νεηιἱβείπιαπι, Ἠαυά γἱ, πες Πραίωτ. Νάπα ολυῖς 

Ἠήιαμαἲ) ἵτα [γεπάςξ : αο οδ]δγγ]μιθ Δά ήπια 4πφαιις ρτοπρἰις ας ίθενευς ογαι. 
Εἱρδμἰηαίας ἴθια Γὸδ. Τα πιαχίτηὰ διθίίᾳυ6 αἱπποῬ β6εεῖο ομ/έος άῑω, 
Ἠτιο ΠαπηπΙα δµγβίί. Ναπι ιηαρἰδιγαίμθ δἰλίέη] Μαμυυπι Ι4)0ΓθΠΙ ΠΟΠ Όγδνεπι θυΐνοης Ὀνουί : 
Μι], εχιογίᾳιιθ εομβαυί, οἰίᾶαι ποι]ί. Ὀπυιηπφιιο ΙΑ 0119 Ἠμίο (ΘΓεῃ5, αυοά οσα ασ) 
Ο2) ου [αγευαπί Παίη φοδίας ου οι], το ἡἰ Νυανίί οἷυφ αὐάἰένπι ηιγδίθρίυπη, 
Γι ἱ Ἰαῦογὴ Ργαεπιία ιο οπι οεγιεγοῃί. Οἱ το]λις 6]ιιδ, υρἱο:ς 46 γίγος θΓαΏί : 
Ουἷά πλι]ια } Εο[εγαµ! {ίεο ο ἑεπιρὶο Ρούσιη, Μαπιθοπί υἱ οἱ οομιἰβίϊ, 4υεω ργοσίαϊι 
Ἰ]υά ἀοεηίο ηιθχίπηο, οαρία ἱγηία αρνί Γεδ6ςὲ18 ἡοφιίυμς ογἰμὶς ουἱς, 
(1954666. Ὑογύ]η τις Μια] {ποβθδαπι [ογε!, Μοςεὶ οπρἰ[1ἱ 16ιπρογε Ρεγἰλεοιπιποο, 
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Ας τις γυνἡ τέτμηχεν εἰς ἐχθρῶν χάριν. 
Ποιμὴν δὲ δειχθεὶς ἓχ χυνῶν, ἐχ ποιµένων 

93ῦ Πάλιν χύων πέφηνε» τῆς ἀτιμίας ! 
Κύων ἔρημος, µήτε τῆς χόµης ἔτι 

Φέρων τὸ χάλλος, μήτε τὴν ποίµνην στρέφων ' 
Λὖθις µαχέλλων ὁστέοις ἐπιτρέχων. 
Δράσεις δὲ δὴ τί τὴν χαλὴν χόµην ; πάλιν 

:.950 θρέψεις φιλεργῶν; ἡ μενεῖς τοῖον γέλως ; 
΄Ἄμφω γὰρ αἱσχρὰ, χαί τι τοῖν δυοῖν µέσον 
Οὐκ ἔστιν εὑρεῖν οὐδὲ ἓν, πλὴν ἁγχόνης. 
Θήσεις δὲ ποῦ µοι τὰς τρίχας, πέμψεις δὲ ποῦ ; 

Σχηναϊς θεάτρων, εἰπέ µοι, ἢ παρθένοις; 
50 Τίσι δὲ τούτων αὖθις; ἢ Κορινθίαις 
Ταϊῖς σαῖς; μεθ’ ὧν τὰ θεῖα ἐξησκοῦ ποτα 
Μόνος µόναις τε πανσόφως χοινούμενος, 

ΦΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9ΕΙΡςΟ, 
Α Ἀνθ' ὧν σε θήσω μᾶλλον οὐρανοῦ χύνα. 

ιο 

Εὐθὺς μὲν οὖν τοσοῦτον Άλγησεν πόλις 
.40 Τοῖς τηνικαῦτα αυµθεθηχόσι χαχοῖς, 
"Ωστ' ἑπρίοντο πάντες: ἐξέἐχυθ᾽ ἅπας 
Λόγους ἁηδεῖς τοῦ βίου χατηγόρους, 
θυμοῦ φέροντος ἃ φρένες συνεχρότουν. 
"Άλλος τι ὃ) ἄλλο Πράνιζεν εἰς ἑνὸς 
945 Κακοῦ τελείου πάντοθεν συµφωνίαν. 
Ὥσπερ γὰρ ἓν τοῖς σώμασι συνίσταται 
Πάθη τὰ μιχρὰ ταῖς µεγάλαις ἀῤῥόωστίαις, 
Κὰν Γρεμοῦντα τῷ σθένειν τέως τύχῃ; 
Οὕτως ἐκείνου πάντα τὰ πρόσθεν χαχὰ 
250 Ἑστηλίτευσεν ἡ τελευταία στάσις. 
Άλλ᾽ οὐχ ἐμοῦ γε ταῦτ ἂν ἐξέλθοι ποτέ; 
Ἴσασιν οἱ λέγοντες. Ἑνδάχνω δ) ἐγώ, 

Ουοε πιμ]]ος γεδοουιέ η [οδίίμπι ϱγα(ἱρηι. 
Ραρίοϊ αυίθιη ἀθρ]αγδίυφ οχ 64ῃΠ6, ΓΗγδυς ϱχ Ραδιοία 

920 ΟἱΠἱ5 4ΡΡΑΓΟΙ : ο ἱπποποίηίαιη | 
(απὶς ογυαί.8, πες πι «0ΠΙ59 
Ύεηικίαίθ ΟΓΠΑΓΙ8, Ώος γθᾷθΏβ 6τόροη : 
Γιγδυς πιασο]Ιοτµπι οββἰὈιβ 46ςἱΓ19ηΗ86. 
Ουιά ΔΙΏ [αρ]ος ἆθ οχἱπιὶα οοΠΙ Ἱ Γυυνδυς 
950 Νι(ηον διιάἱο56 7 8η πιαπθβἰθ τίς οί [20] 
Ὀισυππαιο οπἱπι ἐ1γρ6, ηθο ἀποζυσι πΙθύἶυπῃ 
Όπμ ῥγούκυς γερερίγε θ8ΐ, ρ/είθς τοβίθη). 
ὑρὶ οο]ἱοσλίδ οἑἶηος, οἱ αυὐο πι]ιιθρ } 
δρθηίς ἑλοαίγοζυπι, ἀἱο η, η νἱγρπί ους ᾖ 
9ύ5 Ουἱυις αυἱ6ῃι γἱγρἰπίρις απ (ο πες 
Τις] αιἱθυδοπῃ πγειετία ρ6Γαρ6ῦας ποιιάα!, 
δο]υς ουπη βοἰἰ φαριθηίεγ οοπιπιΠἶσθηΦ : 
Θιαπῃ οὗ οβΗθαπῃ (6 ροίίας οί ο8η6α οοἱἱἰοςαὺο. 

δι(ΐΠι ἰ3Ηἱ0 ἀοἱοτθ ρ6γευἶ]δα οοί οἰτίίας, 
94) Ο0 θα αι αεοἰἀεταπί πηαἰα, 
Όι (Γεπάσγεπί οπιπος : [ιηάεὺαι αιἱφᾳὈό 
μμ. ας ο. θδί πιοΓες ο νρς 

" γα οεγεηπίο «υἰόάααίά Ππδηςδ οοποεροἑαί. 
ση Ἴμ Υπιροἱᾶπη νὕσνοῖαι κᾱἆ υπίυς 
945 Ροτ[εο(ὶ ἱππρτοῦίὶ οοπεοτάδωα υπάἰᾳυαθ ἀθθοπ]ρέίοποαι. 
Οιιεπιαάπιοάμπι θηἶωι ἵπ οογροείθις οοηβοοἰαπίε 
[.0υες Ἱπῆγπι]ιαίος ργανίνυς πιοτδί», 
Θιαπητίς αηἰοᾷ, γἱρεηίο γοῦοςο, 4 μἱθδορτοηί : 
δἱο Ι1ιδ οΏ]ηο» ργφίέογίίακ ἱππργοῦ]έαίθς 
950 {η 1ήοςπ ργοιυέ οχίγδπια νοδ[ίο. 
8θά ππ(απῃ τηληἱ οορἑηροί, υἱ ϐ ργοίρῬΓαη ; 
Νοία ουπἱ παγγαη(ίθυφ. Βδο ἰαῦσα ΠΙοΓάθο, 

941 Ἐξέχυθ'. (οἵς]. ἐξεχεῖθ'. ι 
:9Λ0 ὪὭσπερ. Πο 86ηδις ορ: Οιεπιαἁπιοάυσπα ἱῃ 

ΏμιΏὰηΏο 6ΟΓΡΟΓΘ ἰδέμά αοοἰάεγο οοηθιιδτΊέ, μὲ, οχοσίο 
ειανὶ ολη Πιοτρο, αἰἲἱ ενίοςθθ, αἱ ῥεί15, ἆάπι 
ἑρπια θΓἱ ταἱοίυάο, ηἰΠίί ἱη[ογευαηῖ ποἰθδίῶ, αά 

Οι0ς υχος, Ἰοφίί ἆωπι {ανοξ, βοἰά[έ πια]α. 
Όι ([αρἱ48 αυίοπι ραβίος ο5ἱ οαη]ς ἱπργοδις, 

Ἐκ ορί]ἱοπθ 4: οδπῖς τΌΓδιΠ], (ο δν. 
Ρτοῦευπη 1) οβηῖθφαο ροἶωβ; οἳ Ρρι]οίγο «Άγθης 
ἆαπι οΓΠ6, 6ΔΟΓΕΊΗ 160 {3516ῃ ΠΙΟάθΓΑΠς ΡΓΘΡΘΙΗ : 
Αά 0564 γυγδυίΏ 66ε(ιο 9 οορίοτὲ [ουἱ. 
Αἱ ᾳαυἱά επικ] πυηο 4ϱ69 46 οεἰπῖθις 1 
ΆΙεδηο ΓΓΘΗΠ Ἱ Λη δἷο ΠΙΔΠΕΠΦ Γάεῦογο ὖ 
Ὀέτυπιαιε έωτρθ : Γεβίθ πθο ἀεπιρία, Ροῖοςί 
πμ άφυλπο ἱητοαηίτὶ ἰδείυπι. Οµἵη (ὰ ΟΠΙΔΙΩ 
Ρίμαπῃ Ιοσαυ]ςῇ αὐἲ 64η ϱὔοπα)ι [6γος Ἱ 

Λη αἡ (]ιθαίγα] γοὶ ροιίυφ αἆ νἱγρίηθρ 
Θιιᾶς γυήδς Ιδίας Ἱ 4η ἴυας Οογἱηιᾖήας, 
δια] φιἱθδοιπι ἐν βαοτῖ6 φὐοηάΣ!η ἆαῦας 
6ρείααῃ, γοπηοίἰς αγὴἰ(Γὶδ ου ἱρ ἀΐδοθιθιις. 

ευΠῃ 86 αά{υηραηί : Ιέ ἵηµεης ἱ]]ωά Μαχ{πιὶ δορ]ιις 
Γωήέ, αἱ που]ία ε]υφ δαρεσίογα ἀε]ίοία, 49 οὐ]]νίους 
αωαδί δερυ]ία οἵαηί, δἰπινὶ {ραί αὐ ἱγαία ρἰοῦο ου]ἱ- 
οοτεηίυ. 

905 Ίσασυ.. Ἱια Τα. Εῑῑϊ. πωλ]ο ἵστασιμ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

5 1)η απ γούθαν ἰ6 ρου οἰΠογίυπι 92/941. 
Οετίιθ οὗ ΡαίΓαίυπι (μηο οοοἱαθ ἐδηίυς ἀοΐος 

Ἰηγαςίί μγΌθιι, ΏὨσπιο ηύΠ αἱ υπ [οτοί, 
Οι] ποη [ωγογοί, 36 Ππμ]ία ἱη ἱρδυτα οὔπηὐογοε 
ΑοθτΏᾶ, γἰίαπι ϱυ [έως ρεοδοἰπάργοηί : 
τα οΠετομίο ααἱάᾳσἱἆ αηΐπιις θηχοταί. 
Ηἰο Πλμά, αἰὶαά ο ῥγοπιοῦαί, πια]ἰ 
Οιο Ρἰηρογεξας υηἱμφ ρογγεγβἰἰα5 
Ιμςίρηίφ. Ὁὲ οπίπι οοΓροΓίβ ποχς ονοἈ 
Οτανίρυς οοἵτο [δὐε]ήπῃ πιογυῖς οοἱθηί, 
Οιιαπήνίς οσἱεία, ἆμπι νῖροης τοὺς [οιοί : 
δἱο 6ἷυς ΟΠπ1Π68 ΡΓὶδίίηὰς θορἱογίπῃ Πηοίας 
ᾠθά]ί]ο οἰαγα1η (ρασίί {η ἱάςθπι ήπια. 
Αἱ ἰδία αἱ ΩΙ ΡΓΟ(Ι6ΓΑΠΙ, δνονίαί Όους 1 
Νοτιηί Ἰοφιθηίςς. 156 νοτα οὐ ρεἰδιίωα 
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Ἰὦν πρόὀσθεν αἰδοῖ, καίπερ ἠδιχημένο». 
τί οὖν; σὺ τοῦτον οὐ χθὲς εἶχες ἓν φίλοις, 

ϱ5ὔ Καὶ τῶν µεγίστων ἡξίους ἐγχωμίων ; 
Τάχ᾽ ἄν τις ἁπαντήῆσειε τῶν ταῦτ᾽ εἰδότων, 

Καὶ τὴν τότ᾽ εὐχέρειαν αἰτιωμένων, 
ἩὙφ' ἧς ἑτίμων χαὶ κυνῶν τοὺς χείρονας. 
"λγγοιαν Ἰγνόησα μίσους ἀξίαν ’ 

900 Ἐξηπατήθην ὡς ᾿Αδὰμ γεύσει χαχῇ. 
Ὡραϊον ἣν τὸ πικρὸν εἰς ὅψιν ξύλον. 

Τὸ σχηµά μ’ Ἱπάτησε τῆς ὀρωμένης 
"Αχρι προσώπου πίστεως καὶ ῥημάτων. 
Πιστοῦ γὰρ ἀνδρὸς οὐδὲν εὐπειθέστερον, 
θὐό Πρὸς εὐλάθειαν ῥᾳδίως ὁρμωμένου 
Ἡ οὖσαν , ἡ δοχοῦσαν. Ὢ χρηστοῦ πάθους | 
Ὅ βούλεται γὰρ , τοῦθ) ἕχαστος οἴεται. 

δ. οΠΕΟΟΠΗ ΤΠΕΟΙ,. οἱΗΜΙΝΟΝΜ ΗΙΡΕΠ Π. ΠΙΡΤΟΒΙ64. 

Α ἍΏΤί χρή µε ποιεῖν; εἴπατ', ὦ σοφώτατοι. 

τκ.) 

ΤΙ δ' ἄν τις ὑμῶν ἄλλο τι πρᾶξαι δοκεῖ, 
970 Οὕτως ἔτι στενῆς τε της Ἐκχλησίας 
Οὔσης τότ᾽, ὥς τι χαὶ τῆς χαλάµης συλλέχειν; 
Ἐξουσίαν γὰρ οὗ τοσαύτην ὁ στενὸς, 

Ὅσην δίδωσι χαιρὸς ὁ πλάτους γέµων. 
Μέγιστον ἣν µοι, χαὶ πατῶν αὐλὴν χύων 
916 Ἐμὴν, σέθων τε Χριστὸν ἀνθ᾽ Ἡραχκλέος. 
Τοῦ δ' ἦν τι μεῖζον ’ τὴν ἐπ αἱἰσχίστοις φυγὴ», 
Πίΐστιν πεποίηχ’, ὡς θεοῦ πάσχων χάριν. 
Μαστιγίας Ἶν, ἀλλ' ἐμοὶ νιχηφόρος. 
Εἱ τοῦτο δεινὸν, οἶδα πολλὰ πολλάχις 

980 Τοιαῦθ᾽ ἁμαρτών. "Αρα συγγνώσεσθέ µοι 
"Ανδρες διχασταὶ, τῆς χαλῆης ἁμαρτίας. 

"Ἡν μὲν χάχιστος, ἀλλ᾽ ἑτίμων ὡς χαλόν. 

Πονοσίίας ργῶοῖία, Ιἱοοί Ἰω)]ασία α[Πεοίιδ. 
Οἱ ἱρίιας] Νοη (α υπο Ποτὶ αδείας ἵη απιἱοΟζάΠΙ ΠΝΠΙοΓο, 

966 Ει ιπαχἰπιῖς ἀἱδηυπ διϊπιαῦας ργαοοπ](ς 
δὶο εηίπῃ [οπ9 οσουγγοί αᾳυἱς οχ 5 αυἱ ἰδία πογµη!, 
Αά ΠΙΘᾶΠη [4οἱ]ἑαίοπι γἱέαρογαῃί,  ᾳπ πι 
Ποπογεπι ἆαῦδπ νοὶ ροκβίιηἰς οδη10119. 
Ιᾳηοθαίίοηο ἰαυορανὶ, Φάϊο ἀἱρῃ : 

Ὀεοερίας δυπι, υἱ Αάλπι, πιαἰο ριοίυ. 
Ρι]ετατη ογαί τίδυ ΑΏΠαγυπη ιά Πρασ.. 
ὡροςίθφ ἀοιθρὶί πιο αΡρατοπί]θ 
Εκ ςἰο οἱ νογυῖς ά6ἱ. αι 
ΕιἀδΙί ομίπι νἰτο πλ] πιαρίς ογοἀσίυπη, 
965 Οιοεπ Ρἰεία8 [αοιἱο οοπιπιοτεί, 
Βου νογα, 66υ ΔΡΡ2ΓΘΗΩΒ. Ο Ργοβαπι νίσηη | 
Οιοἆ οπῖπι ορέαί, Ίου ηἱρφιιθ ογθά!ι. 
Οἱ πιο οροσεμοσῖ! (αοὀτοΤ Ὀἱοίέο, δαρίοη(ἱφδίηι! : 

Ουἱά αἰἰιά ααίδφυο νοείται [αοξαγαπῃ 86 Γ1]6θ9 ρυίαί, 
970 απι αάἆυς έαπι χηβιιδία ο56οἱ Εοοἱθρία 
Πο ἐδπιροΓε, υἱ αἰἰᾳυἷά νοὶ ἀθ βεἱρα]]ς οοἱήρεπάυπι ο6ςοί ὖ 
Ροϊοδίαίθιη επίπι πΟη (αΠί4Π (οπριυς 
ἨἩοἱενέυπι ἱατρίέυτ, ααληίδη οοιηπιοάἰδδίπυπη. 
Μαχίπαπι οωιάρίαπι η] ηὶ 618, οίἶδπι ος οβΗἱ8Π ΠΥΟΛΙΗ 
95 Τογθυς, αι; (Ἰεἱδίαπι {0ςο Ηογου[ἰς οϱ0ἱ6ΏΦ. 
Ηιιο α:οθά1ὶ αἰἰᾳ ια] ῥεατίας : Γαραπῃ οὗ ἑαγρίδδίπια, 
Ειάεπι βηχσὶῖ, αυαεὶ Ὀεί ολ4βὰ 45899. 

Ειαί νειῦοτο, δἲ πααὶ η ρ/ρ]ίο νίοίιο». 
Ιά αἱ πιαίαπι 68ἱ, 660 Πιο πιυ[ία 6 
950 Ειρπιοάί 3.966. ]βποσοαίίς οθτίθ 
{26727 Μη, Ἰωήΐσος. ΡΓο]άγπι 6ΔἱύΠῃ. 
αἱ ο φυμἱάόπι ποηιἱδοίπηις, 9θ6ὐ οοἰθυᾶπῃ υἱ ὑοπωῃ. 

90/9 Δοχεῖ. Οοἱε]. οκ]. 
971 Εξουσία». Ὀι (ωαροτίις οὔφογναί, Ραρίος 

ΠυΗ ἰληία ἵη Ετοβοπη Οἱ οοπιπ]ῖδδπῃ υἱ ροΐοςί αι- 
οἰοε]ιαίὁ, ουΏ Ιοφίῶ γ68 ἀάνθ6υίδο οδίαία ου, 
410141η 6ΗΠΙ ἸΦίο 4ο Ρί06ΡεΓο; 40 Ρργοἱηάθ αἁ πιυ]ία 
οοπγετο πιετάυη οοφίίως, οἱ πε] (οἰθγατε, αυα., 

δἱ οοωπηοάἰογα θβδρηί {δπΙΡΟΓΑ, πηλπῖπιο (ωἱθγλγα, 
978 Μαστιγίας. Οαἱ όν ΦΚΟΥΗΝΕ ραπαι κ 

ἀεταῖ, εκηι ΛΟΠΙΜΕΠΙ, ορἰπίοπε ἄδεερικε, αγία 
ο -- Ηἰο (τερογίι8 γθυθηἑαὲ /φαάος νο 
Αχίπιυπ οχἰμ]ογαί η ϱΓα(ΙοΏς ὃν {απάενι Εσυυὰ 

ΡΙοεορΗ{. Ὑϊά6 ἰοπι. {, φαρ. 454. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟ. 

(οπιργθδβθα [αῦγα πιοτάρο, ἱῶ5ας Ιἱοοί. 
Οἱ ἱρίέων ) Ληποιι οἰναγιι ίο πυρος Εὶ 

ΝΟΠ απο (εγοῦας ἑαμάίδυς δαπιπιίς Ρργίιις Ἱ 
Εοτίαροο ἀἱσοί φαἱδρίατη, σος «αἱ δείοι, 
Αο [ὰ6ἱ1(ά1επι νογἰδί ης οἱ ορ], 
Όυς 4.81) ουἱθῦαπι Ρθβ6ἱΙΗΟΒ οἱἰΔΠΙ Ο93Ώ05. 
(ἱραμάα ΡΓυΓΡΗΘ ιο πιο ἱρηοταιίο. 
Με βδίύ5, Λάπινπι υἱ, ἐγασίε τρ (γαι ἆσπη ἱιμρεοίνοῬ. 
Ὑΐδι ἀεοοζαπι Πβηιπι θΓ4ἱ, τὸ ΠΟΠ ἰίθι. 
Εἰάοί (6{ 6) Ιαγγα πῃθ; (µου ποϊλὶ 
Εδ0θτθ νογὺα βιιλοἱο οογἀο οµἱια. 
έτο 461] Ἠπι ΠἰΛΙΙ πιαμο ογδάυ/α πι 
Οἱ 50 Ιμεπίογ αἆ ρἱοβ ϱοΠ/οΓὲ γἱγοβ, 
Λυί 65869 Ι4ἱ65 4108 ρυίος; νἰέέαην Ρροῦπ ! 
Ναπο (6ἱἱ8 φυἱρημς, φυυά ομρῖε, ογοἰὲ αποφμο, 

Β Ουά θγαί αρεπάυπι ἀῑοιίδ, ο θολ] ντ, 
ΑΙἰιάκο φυἱάάαπι ομἱρίατ νθδίτυια 
Αηριιδί8 ουΠῃ ἐαπι [οτοι αάμιο Εορ]εσία, 
ὁεἱρι]ὰ6 υἱ ἱρ6θ οοβοζεζ 4μοαιο ἱ6ρογο} 
Ναιηρυο αγοία ἰΔΠίαπ ΠΟΠ (εγιπίὶ Ιορηἱἶδα, 
ΟὐαΠ) αἱ (μ89 αυπί (θΠροςα, εξ ἰδίο θµμηι. 
Μαρυὶ Φ9ιἰριδυλπι, ααοιὶ οαηἱΒ ΟΦΗ Ί8σα Πω 
ο σας οοἰεγοί ή κ Ὀοί 
ΜΗ). ΕοζηΙ6 Πβο]υδ, φυοά Γαραπὰ οὗ ροχας τλτοι 

γεἰαραξ, μἱ οἱ Ρτο Ὀθυ ης λος {υεεε. ο. 
Οἱ γαρυἱαγὶ υἱ ποσεης, ἔνωµο πιαγέγεθπι 
ΓαΙδο αγ αὺαγ. δἱ βτᾶνο ορί ου, ἑωλία 
Ετθφισης ραιναγἰ. ἆμάϊσςς, ἱρποβοίις, 
Ωμ1ρρηύθ νδηίαηι, 1150, ΡΓοἱαΓο» ἀθίο. 
Ενα δοεἱοδίμς : αἲ ουἱοῦαπι µυηο μἱ ὀοηψῃι, 
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Ἡ «φθέγξοµαί τι καὶ νεανιχώτερον. 
ἸἹδου προτείνω τὴν ἄκαιρον καὶ λάλον 
98ὺ Γλῶσσαν ΄ ὁ θέλων ἀνηλεῶς ἐχτεμνέτω. 
Τί δ' οὐχὶ τἐτμητ᾽; Ἡ δοχεῖ σοι χαὶ σφόδρα, 
"Ἡ μαχρὰ σιγᾷ, χαὶ πλέον σιγἠσεται, 

Ἴσως δίχας τίνουσα τῆς ἀκαιρίας, 

Ὡς ἂν μάθη μὴ πᾶσιν εἶναι δεξιἀ. 

990 Κάχεῖνο δ᾽ οἷον ; προστεθήτω γὰρ µόνον: 
Ὄντως ἀσυλλόγιστον ἡ πονηρία. 
Ὃν γὰρ τὸ χρηστὸν οὐκ ἐποίησ᾽ ἤμερον, 
Τί δ' ἂν δράσειεν ἄλλο τῶν πάντων ποτέ; 
Ὄντως γὰρ, ὄντως ἐστὶν ἡ τιμὴ ψόγος. 

905 Τούτου τί φῄσεις τὸν τρόπον; καχὸν µέ(α. 
Ταῦτ) εἰ μὲν ἐστι πιστὰ, μὴ ζήτει πλέον. 
Εἰ δ' οὐχ ἁἀληθῃ, μηδὲ τὰ «ερόσθεν δέχου. 

Α Τούτων τἰ ἂν γένοιτο δυσµαχώτερον: 
Οὕτω μὲν ἔνθεν ἐλάθη χαχὸς χαχῶς, 

1000 Εἰπεῖν δ᾽ ἀληθὲς μᾶλλον, ὡς χαχὸς χαλῶς. 

Ἐπεὶ δὲ φύλοις βαρθάρων χαχὺν φέρων 

"λναξ ἑῷος, εἶχεν ὁρμητήριον 
θεσσαλλονίχην, τηνικαῦτα τί πλέχει 
Κύων ὁ παγχάχιστος , ἄθρει µοι πάλιν, 

1005 "Λρας τὸ συρφετῶδες Αἰγύπτου στίφος, 
(Λέγω δὲ τοὺς χείραντας αὐτὸν ἀπρεπῶς ϱ} 
Ὡς τν καθέδραν βασιλιχῷ προστάγµατι 
Πήξων ἑαυτῷ, τῷ στρατοπέδῳ προστρέχει; 
Κάχεῖθεν αὖθις , ὡς χύων, ἀποῤῥιφεὶς 

1010 Ὀργή τε πολλῇ χαὶ ὄρχοις φριχώδεσι 
(Οὕπω γὰρ ἣν τὰ ὥτα διατεθεὶς χακῶς 
Οὐδεὶς καθ᾽ ἡμῶν , ἀλλ’ εἶτ᾽' εἶχον ὑγιῶς), 

Ρευ[εείο οἶούυαί αἰ]ᾳυῖά αιιάαο1ιι8. 
ΕεεἙ Ιηριβπι µΓοπιο ργφροβίοταπι οἳ Ἰοᾳὐδ68ΙΗ. 
985 απο, αἱ νοἱοι, Ἀπαραίοί Ἰηιπιίςογίοογό]έογ. 
564 8η ΠΟΠ απριιϊαία οί) Τἱδἱ φιάθιη 4 ρεγθδυδβίδδηυπη, 
Ου Ιαπιάυάυηι οἱ[αί, οἱ ἁἰμείας οἱ{ουὶέ,' 
Ραη8 [ουβ]ίαΙ] ΦΟΙΥΕΠΑ, ηαοά Ργαροβἰεγε Ἰοουία δἱί, 
Όι Ίαιη ἀῑδοαί 1οἨ οιπῖας [4νοΓθ. 
990 Π]υά αὐἱειη φιαίο ο5ιἳ Ηοο οπίπῃ ἰβηέυιη αἀάαίυτ: 
Εαιἱοηίς 6χρετς νογο θ8ί ἱπιργορίίαβ. 
Οοεπι δµἶπι Ιοπ]{ὰφθ πηληδυδίπι ποπ [δοίί, 
Ουἱά οἱ πᾳυαπι βἰίὰ τον ργῶςίιθεῖ! ἳ 
γετο θηἱτη, ΥΓ οΠος µοη ἀἰΠερί ἱπιργοροςίο. 
900 Μοτες ας ᾳαἱά 9889 ἀςερ } Μαρπυπι τηλ] υπ). 
Πφο οἱ οεγία διπί, ηἰ]1 απιρ]ία8 404938. 
δίη αμί6πΙ 110Ώ ν6Γ8, πθο Ριὶςιπἰς αῦθᾶς (ήθη). 
Η15 ηιἱἀ ροςβίἰ 6556 ἱηαχριρπαὈ] 115 ὓ 
δἱο πιαίυς {ο Πἱης Πια]ο (τασιαίις ο]θόέής ο5ί, 
1000 Ύει, τι νογίας ἀἱσβιη, Ὠοπὸ εἱ πλα]τις. 
δε ουπι υαγυαγίφ ϱοηίἶδιις οἱ Πλαίαγ 

Βοχ Ονἱαεμιίς Ρργαδ]άυπῃι δµὐπ ἡαυθγοί 
Τ]μοβκα[οπίσε, (απο αιἱά πιο[ῖαιαγ 
(4Πἱ9 ἰοἰθηίπιμ8, ΓΕΓΘύΠΙ Ππιληὶ οοµβ]άρία. 
1005 Μυπιεηφ [εου]εηίπα {μπι να πιαηἱρυ]υπι 
Ι1οφ ἀϊοο, ααἱ 6µπι ἰοιοπάθεαηί ἱιάεςογς), 
ι εαἱ]ιοάγαι τορῖο πιαηάδἰο 

οἱ υἱ ἱρ8ὶ βγπιατοί, αεοσεΓίῖ αά οαδίΓ : 
ορ ὶηάο ευ15υ8, υἱ οδηἱς, ο]εείιθ 
1010 πι ρἱυπίιμα ΙπάἱρηδΙίοΠΘ, πα]ηῖδηυο ιογγοπάἱς 
(Νοπάμπι οπἱιη ο] 18412 84Γ68 οολίΓα ΠΟ8 
Μα[ο ογαηί 4Η6οἰς, 5εὀ αόἆυο εγαηί Ἰμίορτ), 

.1003 "Αναξ ἑφος. ΤΙεοάοείμε. Αά πιαυρ. ΕάῑΙι. ὁ µῥανθγληί: ποράωπη απἰπιί οχυ]οργα!ϊ, ο ῥγοῖηάς 
Θεοδόσιος βασιλεύς. που ἑπ Ιἱς Ποίυπῃ οΡΊπιθη ας ἱποὶἰάοτο Ροίεγα!. Ἱη 

4014 Οὕπω γὸρ ἦν. ΝΟ ομἶπι ο ἰά µ5φ.ο ἰπι- οάἰιῖς αἆ ππατρ. Χορεῖος. Μος χαθ᾽ ἡμῶν. Μαϊο οάἱε. 
ΏοΓἱβ /] ἆθ µ1ο σα]ηπηπίυο 811Γ65 ου]δᾳυαΙ οοοΙ- ὑμῶν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

γεηίϊαιη πορα!ἰς] Ουἱάρίαπι αμάλχ ΡΓΟίΘΓΑΠΙ. Β Η]ς6 οορΙιία!1 ἠγπῖυς αυἱάπαη φμθλί Ἱ 
Επ ρτοπιο Ιηρυδίη ϱαιτυ]απι οἱ Ργῶροβίογαη ; 
Μεηπίο εΠεΓαία φεἰπάαῖ Ίαυηο φυἱθηυία νοἱθἰ. 
Οιι]ά Ἰ Νομπο οθοία οδί ) [ά αμἱάνπα οθµ5ο9. Ὀίιι 
Ναπ |9{η δἱ]οφοίὲε, ας δἱἱοῦίἰ Ἰοηρίυς, 
οφ ια οἰα1ἶ5 Ώλπο ϱυ8 ρῷµαπι ἱαεηῃς, 
Όι ἀῑδοπί 1ρδα ᾳγαἰᾶ ΠΟΠ 6986 οπιπἰυα. 
Θυατο μιά αὐἱθιη Ἱ Εἠεθωί ου μμ αἀζθτς. 
Ἐδι Ότυία οθγίε ργατ]ία5, 6Σ60Γ8, Ἠθ6ῦ98. 
Μομίτε παιπ ϱ ει) αιἰνἰί παυμά Ὀεηἰσηιίας, 
Οἱ νποἱίονομι γοάἆθγθ μυΠο πσδη αιθαί Ἱ 
δίο 41βρ6 πιαρηΏυιη η ἀοεάέουδ Ἀοπος τεσευς. 
Οιιἀ 6ΓΡο9 ιΠποΓ68 ἰδιῖις ) ΜαρπυΠη ΠΙαΙυπι 
Ἠσο οε/η θἱ δυηί, απρΙτυς αυῶγας ΠΙΩί]. 
δίη [αδὰ, Ώθο {ια ρεἱδίμῖρ ἠάδιω αγτορᾶ. 

Ὀτλοι. 6. ΧΧΧΥΗ 

Φὶο 1109 ἐΦηιί6πῃ ρυἱθυ8 οϱί πια]υς πια|ς, 
Αυί οἱ Ιοᾳιεμάυη νοσῖας, πιαἰας Ώεηο. 

Οµἱοπιίς αἱ ου, βαγυθγίς ο]δίθπι Γεγοῃς, 
ΤΙοβδαἱοπίσβίη θοθριεἰρος, γε]υί 4ΡΡΘΕΟΠΙ, 
Τομοτοί, ἰίο ας [ογοί, ΓΗΓΘΙΤΩ νἱάθ 
Ηίο μιο]ίαίας ροβρίωυς αυἱάηαπι οδη]6. 
Πἶαπο [εομἱεηίδιη δι ΑΕ ργρίϊί πιαηυπι 
(Που ἀῑκα, (Φάθ αι] οαὐΠΊα!ι 1ρ5ἱ 4θιωρθθγαῃ!), 
Αίαυε, υἱ οαι]οάγθιη ργὶ)ποῖρίθ {4βδυ οἰὺὶ 
Εἰρπιαρὸ ρο8ςεί, (επ ]ἰ αἱ οδδίγα Ἰηοἱέυβ. 
Πλποφαθ ρωγδϊη ρυ]θυ», υἱ [ωάμφ οδηἱς, 
[γα αδιιαηίο ργηςἰρθ, δὲ ΙηἱΠᾶ5 ΡΓΑΥ68 
Σαοιδηέθ (Ποπάμηι γερδθγαηί ολ απιη(ῷ 
ὑ]ὐβᾳυαπ1 {η 4 υΓ68 : ἡλίορεὶ ϱού θΓαηΐ αὐλάς), 

δύ 
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Λ Οὐ µή ποτ ἤρεμον γὰρ ἡ µοχθηρία. 

0ὐδὲν φρονήσει, χἂν σχεθῇ παραυτίκα. 

4000 Τοιαῦτα φιλοσοφοῦσιν οἱ νυνὶ χύνες, 

Κύνες δ ὑλάκται, τοῦτο καὶ µόνον χύνξς. 

Τί Διογένης τοιοῦτον, ἡ Αντισθένης» 

Τί δὲ πρὸς ὑμᾶς ὁ Κράτης: διάπτνε 

Τοὺς Περιπάτους Πλάτωνος ’ οὐδὲν Ἡ Στοά. 

10535 ΤὮ Σώχρατες, τὰ πρῶτα µέχρι νῦν φἑρεις. 

Φθἐγξομ᾽ ἐγώ τι πιστότερον της Πνθίας. 

᾽Ανδρῶν ἁπάντων Μάξιμος σοφώτατος. 

Ἐγὼ δὲ τληπαθὴς μὲν . εἰ χαί τις βροτῶν, 

μην τ' ἀπ᾿ ἀρχῆς, εἰμί τε πλέον τανῦν, 

4040 Πόνοις μὲν ἐχ γῆς, χινδύνοεις δὲ ποντίοις 

Ἐξ ὧν ἑσώθην, καὶ χάρις πολλη φόδοις. 

υὗτοι δεδώγασί µε τοῖς ἄνω σοφῶς, 

1009 

Εἰς τὴν ᾽Αλεξάνδρειαν αὖθις φθείρεται ᾿ 

Ὀρθῶς γε ποιῶν τοῦτο χαὶ µόνον σοφῶς. 

1015 Πέτρῳ γὰρ, ᾧ δίσχιστος ἡ Υραφίς ποτ Ἶν, 

Πάντα γράφοντι ῥᾳδίως τἀναντία, 

Μισθοφορικόν τι τῶν ἀνεστίων ἔχων, 

Ἐμφύεται, καὶ τὸν γἐροντ᾽ ἀποστενοῖ, 

Ἡ τοῦτον αἰτῶν, ὄνπερ Ίλπισε θρόνον, 

4090 Ἡ τοῦ παρόντος μὴ µεθήῄσεσθαι λεγων, 

ἝἜως ὑπάρχου τὴν χινουμένην φλόγα, 

Μὴ ταῖς παλαιαϊῖς προστεθῇ τι συμφοραῖς, 
Ὡς εἰχὸς ἣν, δείσαντος, ἔξω πέµπεται. 

Καὶ νῦν δοχεῖ μὲν ἠρεμεῖν , δέος δέ µοι 

4035 Μή που τὸ δεινὸν καὶ χαλάνης ἔγχυον 
Νέφος, συνωσθὲν ἐκ βιαίου πνεύματος, 

Τοῖς οὗ δοχοῦσι τὴν χάλαζαν ἐχχέπ. 

ἵη σε Αἰἱοχληδείαπι ΓΤυγθιις ἱη[ογί Ροσίθη! ; ᾿ 
Ποοίο ἰὰ ηω]άθπι 8ο δοἱα1ὴ δαρἱθιίογ [οἱθΗΦ. 
1015 Ραίτυιη οηίπι, οἱ αἰᾳυάὰπάο Ρἱβάας ϱ(γ)ι8 
Ευαί, (1116 οπηηῖα δεγἱ0θηἡ ο ΓΑΙΑ, | 
ὤδουπι Ώαῦθῃς οοπἀυείαιη πιογοθέθ Ιοηίππη (γύλάπη {050 ϱαγευ, 
Αρθτοιἱίις, οἱ Φ6ΠΕΠΙ ἵη δηριιςεῖᾳφ οοΠ]]οίε, 
Αα ΙΠγοπιιπὶ ἴ]]αῃ ροίθῃς, 41οπι δρογαγοΓαί, 
4040 Αυι ργωβοπίοΠι ἀἰπιὶβδ ΓΗ 86 Π6ΡΑΠΘ, 
29739 Όομθς Ρυα’[δοίο Ιπθιιοηίθ, υἱ Ρ4Γ 6Γ48, 
6 ΠαΙπυΙ 400ΘΗ54 απθίαμἱς οααιηπα ή υυς 

Νούθπῃ αἰίφυαπι αά]ίοῖαι, (ούα5 ρε τς. 
Αο ἨιΙΠο αὐἰάσπι ν]ἀθίι ᾳιιἱοδεθγθ, 5ο ΠΠοίιιο 
10395 Νε ριανίς οἱ [δέ ργληάἶηθ 
Νυῦος, γ]οἰεηίο ἁφ]ίαία νεηῖο, 
Εβαπάαέ τη ἱπιργιιάεπίθς ϱγαπιμειη. 
Νυπαυαπι ομἶπα ϱυἱοδο]ί Πηρτοδ!{ναβ. 
Νοη εαρίοί, οι]αμιςὶ 1 ργῶ56ης οο{ροδίμ5. 

4050 δὶο οπίπι ρ]ἠ]οδορ]ιαηίιις Ιουἱεγηϊ 93Π65, 
(που Ἰαίγαπίος, θἱ η Ίου ἐΗΜΙΙΠ «4Π05. 
ιά θἱηί]ο ἱοβθπο6ς, αυί Απιῤςήιθπος Ἱ 
υἱά αἆ νο Ογαίες' Βεερυθ 

Ὀοίαιῃ Ῥἱαἑοπίς; Πη! Ῥοσϊΐουις. 
1055 0 Φοογαίοφ, ἠαοίθηις Ρρείπιας αῬυ]θί]. 
Εἰοφµας 6µο αἰ]φιίά Βγία οεείίυς. 
Ηουιιπὶ οπηη Άη Ματίς δαρἰοπἰ]δδίπιιιθ. 
Ερο Ιαυοίοευς, δἱ αἱ μπογαἑδ1η, 
Εγαπι 4ὐ Ιηὶ(10, δΗΠ]υθ Ώμης πιαρίφ 
4010 00 ἰαῦοτες ἵπ ἔθγγὰ οἱ ρογίουία {ῃ πιαΓὶ, 
Εχ αυ (να ξ18 δπι, ϱΓαἱἱαπΙ(16 π]ίαπη 119ύοο ἑογγογίυυς. 
ΠΠ πιο αὐἀἰχογιηί Γοὺιις εφΦ!οςι]θιθ φαρὶοπίος 

4018 Ἐμούεται. ΕὐΙξ. ἂἆ πιαϊᾳ. ἐχφύεται. 
40345 Μή που. Ἱτα οἵε]. Εάῑἰ. μὴ πως. 
4055 Ὑμας. Εάμ. ἡμᾶς... 
4056 Φθέγξομ). δίο ὑοἱ»]. Εάῑὲ. φθέγξωμ’.--Εοπο 

Ἱἱορηίία 16196, βογὶραογαϊι φθἐγξωμ᾽ (τοροΓίις, υί 
διαγοί πηείγαπι, φ1οά, Ὀγονὶ αἀπι]φδα ἵη δεοιιπάα 5Υ|- 

Ἰαῦ0α, Ργογςυ8 ἀθ[οῖί. Ολιλυ. 
1058 ΤΛηπαθής. δίο Οοἱεὶ. Ἐάῑι. τλιπατής, δἱ 

σκίε αμ ΙαδογΜηι εἰ ιπο[εείαΓΝΠΕ ραίϊεπς. 
1043 Σοφῶς. δΡἱο Ὑαϊ. ΕάΙι. σαφῶς. (Οτεροτῖις ἵα 

αρὶςι. αἀ (βδαπίυπι: Ομ απίε ρετὶομία πεκκάῖ ετα- 
πεις, ρυεί ρετίεκία Ίλεο ποε ἔρεοι ααἀάϊεῖνενς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ἠνγευπι ἱρ5ο 6056 οοπυΗ! ΑΛΙοχαπάνίαιη ; 
δαρίοηίοΓ ἰδίμά -βοἰίοθι, τοοίο δὲ α1]5. 
Ναι Ρείγυη, ογαὲ οἱ ὑλθάω5 αἰφιππάο οίγ]ας. 
Ὀι φ αἱ εχαναγοί ϱον [ενὶς οοηίγβγ]α5, 
Ὑπβα οὐ]ογίο εἰποίμφ (106 οομάαχθγα!), 
Αρβνοά(ξιν, αἰ(υὸ που ρ8γυπι ἀηριδίαί 66ΠΟΠ, 
ΡυδζςΗ5, νοὶ {ίαυι, βηχογαϊ (σι δρο σἱυἱ, 
Φδιίσιη, γε] οἱ5 ἱῃπ ΤΟΠΟ 66056 ΙΙἱηης 
ΦηΦδΙΙΡΗΤΗ : Ώγρητοίμις ἀομθς, ης, τι ρατ ογαὲ, 
Γ]41ΓΗΙΔΠΙ ΟΧΡΑΥΘδΕΟΠΕ, Υοίυγα ηθ ας) ιηθία φυἱδρίασι 
Αάιηβοτείι, αι δῖς µης ρθρυ1ἱ δοἱο. 
Λο ΠΙΠΟ γἰάειιιγ [ήο φἱάθπι ᾳίθβεθις : 
Αἱ εδὶ νεγεηάμῃ, μὸ ρτανὶ 4109 ᾳγαπάἰπο 
Εδι [εἰα Π1005, 4δρυτο νοµίο ἰποῖίᾳ 
ἵπ Ρο; ριίδηίς5 ϱγαπάίποβι οβαηάαίἱ 5αα!η. 

Β Νοο εηίπι η οεί Ρναν]ίὰς .Η(Ν4ΓΑ θἱιυάσε. 
ΝΙΙ ρε αὐοὈῖῖ, πυΠο Ιεοί νἱ απο ῥεσπ)α!. 

διο Ρ)]οφθορ]ιαυέυς ἑεπροςίς ποβιτὶ «αη9ς, 
(4Π65 ΙΔἱΓ2Πί65, ΠΟ μἱηθ Ἠ0ς 50ἱ0 «3η6ς8 
Οι ἰἱο Θ11οροβ εἰνίς, αἱ Αμιῤβίῆησηςς 
Οιἱά ἰαἱἰο ΤμοῬίς οάίτιις ᾳιιοπάδπι Οταιςσςὖ 
Ψοβοίας ΡΙ:ομὶς ἀθδριιο : Πηὶἰ ο8ί 9Ιἱ04. 
Φα1Ἡ [αΓΓ6 ΡΓΙΠΙ4Β, Ὀοοραίοδ, πυΠο ἀθρίωὶς. 
Ερο ναίο Ῥιιωρὶ οεγίίυς αυἱάάαπι Ίοᾳὐας, 
Ρας Ιαιάςθ πι]]ας Μακίπιο φαρίθηι])ς. 
Τη]ογ859 4815 αδί [οεί ἀοοῖιιφ β[Ἀγος, 
Όι οἱ φυἱ5 α/ίες, έμπι Ρείις, (αυ παηςο πιβδ]ς, 
Ῥου Ιοἱ Ι40ογ6ς, ἰ0ἱ ρίᾶνες (ὰ916, πιαγίς, 
Ομεἷς αυ]η εχδο]υέυς (ᾳγαἱἰαπ) 46 ροτίου [19 
Ππυοο : ἀεάετιῃί ΠαΠΙάΙο 119 οσἱεοείνυ5 
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ΠΙάντων ὑπερχύψαντα τῶν πλανωμµένων. 
"Όμως δὲ τὴν τότ' οὐ φέρων ἀτιμίαν, 
40140 Καὶ τῆς ἀφορμῆς ἀσμένως δεδραγµένος, 
Ὡς τὸν χάχιστον Ἰσθόμην χεχαρµένον, 

Πάντων μὲν ἡμῖν τῶν φίλων ἐγχειμένων, 
0ἳ χαί µε φρουρᾶς εἶχον εἴσω λαθρίου, 
Τηροῦντες ὁρμαῖς , ἐξόδοις , ἀναστροφαῖς ' 

4050 Πάντων δ' ὀρώντων τὴν πάλην τῶν δυσμενῶν, 
Οἵ τὴν τομὴν ᾧοντο τοῦ λόγου λύσιν 
Ταῦτ' οὖν ὁρῶν τε χαὶ φέρειν οὐ χαρτερῶν, 
ἸΑνδρός τι πάσχω (χαὶ γὰρ οὐκ ἀρνήσομαι), 

Απλουστέρου τι μᾶλλον, ἡ σοφωτέρου. 

1055 Πρύμναν γὰρ, ὡς λέγουσι, χρούομ’ αὐτίχα, 
Οὐχ εὐμαθῶς μέν. Οὐ γὰρ ἄν τις ἤσθετο. 

ΡΕΟΤΙΟ {. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ δΕΙΡςὺ. 109 

Α ἵΝον δ) ἐξιτήριός τις ἑῤῥάγη λόγος, 

« Ὃν ἑξέπεμφα πατρικῶν σπλάγχνων πόνῳ. 
Ὅλην φυλάσσο:θ', ἣν δέδωκα, Τριάδα, 

1060 Τέχνοις ποθεινοῖς εὐπορώτατος πατὴρ, 

Καὶ τῶν ἐμῶν µέμνησθε, Φίλτατοι, πόνων. 
Λαὺς δ' ἐπειδῇ τοῦτον Ίχουσεν λόγον, 
Τῶν δυσκαθέχτων ἐχθοήσαντός τινος, 

Ανίστατ) εὐθὺς, ὥσπερ ἐκ καπνοῦ βίας 

1005 Ἑσμὸς μελισσῶν, χαὶ βοαῖς ἐχμαίνετα: 

Ανδρες, γυναῖχες, παρθένοι, νεανίαι, 

Ηαΐδες , γέροντες, εὐγενεῖς, οὐχ εὐγενεῖς , 

᾿Αρχωντες , Ἱρεμοῦντες ἐκ στρατοῦ τινες, 
Ζέων ἕχαστος ἴσον ὀργῇ καὶ πόθῳ, 
1070 Ὀργῇ κατ’ ἐχθρῶν , καὶ πόθῳ τοῦ πο:µένος. 

σαρυί εΠεγοηίεμι βρεὈ οηληῖα ἱηοθγία οἱ γαρᾶ. 
964 Ι4πιΘΩ που [0Γ6119 Ι]αίαη έμηο ἑη]γίαιη, 
1045 Αίφυοθ οεςββΊοηειη Πυοηίος αγρίους 
Ὀδὰ αιθιυἱθδίΠΙΙΠ {ΟΗΏΡΙΙΠΙ 9556 Ρογρομς, 
6υὐπι η] απι]εἰ ΟΠΊΗ6Θ Ἰηδίαγοη!, 
Ουἱ πιο ἰπίγα Ιαίοηίοῦι ουβιοάἰαπῃ οΏδθβδ']ηι αμοἆλπ] πιοήο ἰ6ησίαηε, 
Μεοδοιυο Ι)υἱΗ58, αία ο Ἱέυφ οἳ γοίίις οιιθιοἀἰουαπί οἱ ουφθογναυαπί ; 
1090 Όμπιφυο ἐπ]ηιλοἳ ΟΠ11686 ΡΗΡΗΑΠΙ ἔα]ιο σετηργθη!, 
Αο ἀἰθθρηδίοπεπῃ ἀοοιγῖιῷ ΓΗΗΔΙΩ [ος ογοὀργθη! ; 
19ο ἱρίιυτ ει γἱάέγεπι, Προ [6ΓΓΘ Ροβ86Ιη, 
Ποιηληὶφ αἰἰφιίά ρατίου (ποη οηΐπι ΠεραΡο), 
πρ]]6ἱΦ ιηβφῖδ ΦΙΙΏΙ ΦαΡίΘΠΙἱ8. 
40ὸ5 Ρυρρίηι ομίπῃ θἰαΗἱπι, υἱ οἰείέμτ, Γοῖρο ἱπροίίο, 
Νοπ ΡοΓῖϊο φμἱάδηι. ΝέΠΙο θλἶπῃ δοηςἰθςςί. 

Ναπο αιίθήῃ ἀΐδοθδσιις πυπίῖα ογαρί! (υοάαπι ορα!ίο, 
ΟΠ ΡλίδΓΠΟΓΙΠΙ γἱδοθρυπ οοµαἱ θιη]ςὶ : 
7940-78 
α0ύ0 

1 « Τοίαιη ουδἰουίί6, 4.1η ἐγαφίά!, Τεἱαάσιη 
115 απιληἱδδ]πηῖς Ὀοδίἡρθίι ας ραίος, 

Μευτγιηφιθ πηθιη]ηερ 8, οἰναγἱρθὶιηϊ, Ἰαῦογυπῃ. » 
Ηαο ἀῑεία μὲ αμόἰνίι ρορυ/.5, 
Όιιο ος οαἱἱἰοτίυυβ οχο]αωιαηίο, 
Ργοιῖμυς οχθυτγε!{, νο]υὲ ος [υπιὶ ν]ο]οηὈί]ὰ 
1005 Εχαπεῃ αρυῃ), οἱ οἰαιποτίῦις ἱηθδαπίί ; 
Ἠ]τὶ, πιμ]ίεγες, ν]γρίηςς, Ι11γ6ηθβ, 
Ρυδτὶ, Φ6ΠΘ6Β, ποβίἰεΒδ, ψπου]]θς, 
Μαρίδίγοίυς, οἱ οηδΓίε] αυἱάαη πι] ]ίος, 
Βι]ίεπς ααἱδᾳιθ ἴτα μ6 4ος ἀοθιάθ[ε]ο, 
4070 Ίγα αἀνθιδίβ ἰπίπιιοοδ, οἱ ἀεδ]ηθεῖο ραβίοσῖς. 

1049 ᾽Ορμαῖς. Τἱάείωτ ἱεροπάμιῃ ὁρμάς, ἑξόδους, 
ἀναστροφάς. 

ὅ0 Πά-Ίην. ΟοἱδΙ. πλάνην. 
1051 Τοµήν. (οἱβ]. τόλµην, [αείπις. . ἳ 
1055 Πρύμναν γάρ. Ῥιονοτυίμπι οϱί 4ο [ο φιἱ 

εοηδίαυι η «οπίγατίηι παρ. ο. 
4059 Φυ.ἰἀσσοιθ’. (οἶβ]. φυλάσσετ'. ΕάῑΙ. 1 ϱΙΑΓ - 

Εἶπο, ὅδ' ἦν φυλάσσοιθ'. 

40605 Τῶν δυσκαθέκτων. Εὰ ἐς φμὶ αἱ[βομ[ιεγ 
εολθεγὶ ρομσκη!. 

106085 Εκ στρατοῦ τινες. ΒΙίιφ Ίβῃοζατο ϱθ ἰθ- 
βία, οι” {ειν νογίθγε, οπιεγὲ{ Πίος : μιηο 
ἔ8ΠΙΕΗ εἰ πΟΡ θεουί], 11 γεγδμάᾶπῃ ἀπχίπιας νοσθη), 
Πρεμοῦντες, φπ9ϱ αὖἆ πι]]ίεδ Ροεἰηοί, 6084110 ἀερο- 
βίε15 ατηιῖς Πυἱ6δοθτο, εἰ τυάθ ἀοπαίοἙ ἵη οἵία ἑυια : 
γερεβσῖς6ο οἱρηίῆσαί, αἀθοφιιθ δριθεἰἰοῬ (μἱ56ο ηιἰ{ἱέο». 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οαριί οΠοΓοηίοπῃ Γ6δ ΡΙΡΓΑ π)ηιάἶ ναρβς), 
Πυ "16η ἐμο αυ [εΓ6Πς ορϱο ἀράθειι6, 
ΑΠβαπιηι6 γδρίθης ΡεείοΓθ απο ργοπιριΙδδ]μιο, 
ὑτίπουι υἱ Γοβοςξ) ρεςδίτῃυ 5οηςὶ νἰτο, 
Οµ165 αιηίοί εἱωβθγεηί ου Ίη 1ο δω], 
Ταοἱίασᾳυο ρτο 116 ἤρεγουί οιιδίοι]ας, 
(ὤγεβδις α) ΟΙΠΠΕΒ 46 πϊμὶ ργαδίο [οΓθιέ, 
Ηυςιόδηιιο ΡΗΡΗΔΙΗ απο ο γπεγεηἰ [, Ρίς 
Φιιοι! εμίδιια Πὐθὶ εγεάθτοπι 120θπι [ο[8 : 
Ίαο ἱρ5ο «ΕΓΠΦΗΩΦ, 30 {ΕΓΕΗΦ Ιπῶρίὁ αἀπιοάαπι, 
Αὐιπίιο ηλ ἀἆαμ) (ΠοΏ θΗἱ1 πορανδτίπη), 
Ρνυάρηίθ που 11, δἱπορ]ίε 4υάῃ ἁϊρηιπι γῖτο. 
Ἱπιρείο ρωρρίη απ; γείγο, αἱ ἀῑοὶ φοἱεἰ, 
8εά Πμῤον]ίο, Φοἱδνεί Ίος πιοτία[ απ] 

Β Ναπι Πεπιο. Νμπο αἱ ο οσίέι Πικέ αη/]εὶ 
Οι ἁάαπι, ραίογηίς δὐἰίμπι ος ργαυογαἷς : 
ε Φογγαίθ ἰοἱδιή Τγϊπἰίαίδη, (11, 
Ο11η ουρίυδαφ ἐγα]ἰ νουίβ Ρραγεπς, 
ΜοιΠοΓες Ιαὐο5ἱ8 δἱ(ἱ8 οἱ 66ΙΠΡ6Υ πιο. » 
Ηωο νατοα βἰηνυ! 4ο αι Ι(ξ ρἱοὺς, 1]οο 
Εὔνοηίς αἰίαπῃ φωἱδρίαπι απθρδίωπη ἀθόιι, 
Ροριιίδαιο αυγρὶέ, αΡιΙΕΠ υἱ {Πιο δοἱοἰ 
Αρυπι, Γαίας πιαχ)ηιὶς οποίους 
Ὀιίδγφυο βεσες, νἱγρίωες, πνοπου/ἰ, 
Ριετὶ, δεηθδόα 6, πουἰ]ες, Ιππουϊ]εν, 
γιία (υἱειὶ, ργδἰήθ8, 36 ΠΠ µη) 
Νοπηυ] : ΠΙΟΓΘ ϱυἱ1106ί οἱ Ίγο Φδίυσῃης : 
ἱραίμβ Ποδιΐ, ΡΓᾷδἱΘΙΩ 6ςΡΟΦΙΘΙΙ8 ΦΗΜΙΠο 
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Αλλ᾽ οὐκ ἐμὸν γὰρ τῇ βίᾷ χάµψαι Ὑόνυ, 

0ὐδ' ἀσπάσασθαι τὴν ἄθεσμον ἵδρυσιν, 

Ὃς οὐδὲ τὴν ἔνθεσμον ἠναγχασμένος. 

Αλλην τρέπονται τοῦ πόθου ταύτην ὁδόν. 

1015 ὍὌρχοις τε πολλοῖς χαὶ λιταῖς χεχρημένοιν 

Τὸ γοῦν παρεῖΐναι καὶ βοηθεῖν Ἠδίουν, 
Καὶ μὴ προέσθαι τοῖς λύχοις τὸ ποίµνιον. 
Πῶς ἂν δυναίµην χαρτερεῖν τὸ δάκρυον ; 

“κ σβναστασία, ναῶν ὁ τιµιώτατος, 
4080 Ἡ πίστιν ἑξήγειρας ἐν γῇ χκξιµένην, 
Κιδωτὲ Νῶε , τὴν ἐπίχλυσιν µόνη 
Κόσμου φυγοῦσα. χαὶ φέρουσα δεύτερον 
Κόσμον τὸν ὀρθόδοξον ἓν τοῖς σπέρµασι"/, 
Σοὶ μὲν πολὺς καὶ πάντοθεν προσρεῖ λεὼς, 

ς ΟΠΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ, οληνινύΝ ΠΕΠ ΠΠ. ΗΙΞΤΟΠΟΛΑ. 

Α 4085 Ὡς τοῦ μεγίστου χινδύνων ἑστηχότος , 

Ἡμῶν γενέσθαι τὸ χρατεῖν , ἢ τοῦ πόθου; 
Ἐγὼ δ᾽ ἄφωνος ἐν µέσῳ, σχότου γέµων, 

0ὐδ' ὡς καταστείλαιµι τὰς φωνὰς ἔχων, 

0ὐδ' ὡς ὑποσχοίμην τι τῶν αἰτουμέάνων. 
4000 Τὸ μὲν γὰρ οὐχ οἷόν τε, τῷ δ ὑπῆν φόδο». 
Ἔθλιδεν αὐχμὸς , σώματ᾽ Ἶν διάθροχα. 
Φωνὰς δ᾽ ἔλειπον αἱ γυναῖχες ἓν φόδῳ, 

Καὶ τῶν, ὅσαι μάλιστα εἶεν μητέρες. 
Παίδων ὀδυρμοί , ἐνδεδώχει δ' ἡμέρα. 
1095 Ἕμνυ δ) ἕχαστος μὴ πρὶν ἑνδώσειν πόνων, 

Κὰν ἐνταφΏναι τῷ νεῷ δέῃ χαλῶς 
Ἠ τῶν ποθουµένων τιν’ ἐχθαλεῖν λόγον, 

Οἷόν τις εἰπεῖν Σξεθιάσθη τῷ πόνῳ. 

Αἱ ΠΟΠ ΠΙΘΙΠΙ οί βόπι νοἱομί] Ποσίοτο, 
Νέο δοἆοι θιιφοἱρεῖο µοη ἱορίιίπιυ οοἱἱαίαιη, 
Οι πο ἱορίἴπιδηι αμἱάθιῃ φιαδεἱρεγθ δυπὶ ορθεί!15. 

γεγιυπί 56 ἵῃ αἰίληι ἱπιρίοπαί ἀοφίάθεῖϊ νίαπι. 
4015 ΡΙιγὶ 0 πιο αἀ]ηταπί οἱ Ρργοσαμέης, 
ΟυαΠί υ β4ἱίοπι ΠΙΔΠΘΑΙΗ οἱ [6Γ4ΠΙ αιιχμιπὶν 
Νοε ἱμρίφ ον]]ᾳ ἐγαάλπη. 
Θιιοπιοάο Ροββεπι Ι8όΓγπηας ί6ποΓ0 Ἱ 
ΑπαΘΙηΡΙ4, (οΗΙΡΙΟΓύΠΙ Πιαχίωιο γοηρταλἰἰο, 
1080 θα) Ἰαουμίεπη Ὀυυιὶ βάθιρ εχρυδοἰία»ί, 
Ατοα Νου, αι ἠἰλανίσπι πιυηα] 
Φοἱα οΠυρίὶφί], οἱ αἰίθγηπ] ρογίαςίἰ 
Ἶμι δοηι η ριις πωυπά υπ ογιπούοσαπη 
Μιι]ίιι» πά {6 οἱ πηάίφιιθ εομΠυ]ἱ ρορι]μς, 
10δ5ύ ι ἐπ ΠΙΔΣΙΙΩΟ Ἰηδίαηίς ρουϊομ[ο, 
Εροποθ νἰμοθΓοΠι, 4Π ἀθείάθιίαπι } 

Εηυἱάέπι ἵπ ηθάίο εΓὰΠΙ, ιπαίυ9 οἱ ἐεμευγὶς Ρίοηι1, 
Νου νοςεφ ΓΘΡΓΙΠΙΘΓΘ Υαἱοιις, 
Νες ροἱ{ιοστῖ απἰάᾳυ8Η εκ ροδυ]α!ἶς. 
1090 ΑΙιογυη ομΊτη οτί µου ροίδγαε αἰιονὶ ἱπουσὲ πιοίυ». 
Ργρπιεὺαὶ Αδιιις, 5υ40ς ϱ οογροιἸῦμθ μιοηαοί. 
ος ἀε[οιευαέ πω]θῖθιιδ μπεί ρόγοι]δίς, 
Ε,φείριθ νογο, ᾳὐς Ππ]αίγον θΓγαιί. 
Ριδεοτὴ θ]Ηἱαέας αμάλεμαμίαρ; ἀοβοουαί ος. 
1095 ὀΦυταυαῖ ϱΗἱδᾳ16 ποη ργῖιι5 66 αυἱοίμγπῃ, 
Εἰαπισὶ {η ἑοπηρὶο ργαοἰαγο δερεΙἰγὶ ορογίεσοί, | 
19439. 793 Οθυὐασι ορίαίδηι α Ιᾳ1801 νοςσΠι οχίογδἰσ5οί, 
Θ8ἱο αυἱ5 Ρεοίθγγο οοβἰἔιγ ἀθίαφθαίις. 

40175 Ὃς οὐδὲ τὴν ἔνθεσμον, εἰο. (Οἱ πµίία τα- 
έεἶοπε μ- 511 νι ἑα πιε εο[ἰοσαγὶ φµαπι αφηϊεεἰπιο 
}άγε οὐ ἶπεγε Ροίέγαπι. ΟΛΑΌΟΝ. 

10δ4 Προσρεῖ. (9ἱ8]. ἐπιῤῥεῖ. 
1086 ᾿Ημῶν γενέσθαι τὸ κρατεῖ», ἢ τοῦ πόθου. 

Ιά 661, ΠΠ νἰοιογ {96 6486)Ι τεριιρβΠαπάο Ρρορυ! 
ἀεθὶἀθτίο, 41 ροριἱα5 νγἱηορΓγοδί, Πιθ ἱρείως ἀθεὶάθγίο 
«οάεπ!θ. 

1093 Φωνὰς δ᾽ δλειπον. (Οο0ἱ8]. φωνὰς δ᾽ ἔλιπον. 
Γευν. Ῥουεε Ἠιδίη8 οα1ιεα ει εδαί πικίετες. Βι]- 

Πα φµοσυε: δίΐεγε ηπίαε [εηῖπας ργοβῖθεί (ἶπαν'. 
Νουίορ νιἀείμρ 6οηρδυπῃ (γεροσῖὶ γοάάςσγο. οἰαπϊόον 
ιηδίυ5 τοεοπΙ βο]εί ργΦοἱυάθγο. Ἐρο ογοἀἱἀθγίι »ὺ- 
βο]υίαΠῃ 9686 δεµίοηξαΠη, θὰ ἐδοίεο (τοποτίαθ 1-- 
εγὶ 66 οοιηραΓαΙ. Εδιπίηίς τη Πηεξα νΥοςος ἀεβςία, 
βμηλχίιηο, αυ πιαίτες ουηί. 

097 Λόγον. πι. λόγψ. Ον οοξἷο αἰίφκαπι 10 
6έΗὶ ϱυπεΟπαπε εἀἰάϊεσειε. | 

1098 ᾿Εξεδιάσθη. ἴίἃ Ιαῦοπί οὐ. Ταἱελης 
Διιίοιὴ εούοχ ἐξεθιάσθην. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΕΡΙΟ. 

Αἱ ΠΟΠ ἀθεθὺαί ΠΙΟ βοπι 4ἱ] νἰιῃ Ποοίογςο, 
Νες «αΡροΓθ δοἀθι Γἱίθ ποπ ηί (γα ὐ ται), 
Ουὶ τἰίο Ποπ λ1η ἑτα]ίαηι (αίπθη α δη], 

Ομαρίά]ιαιἶς αἰίθγαπῃ οαγρυηί νίαπα, 
ΘυιηΠ,ἰδ1ς Π]θοιιηὶ ρεδοῖυιις οἱ νο] ασιηῖ, 
ΦαΙίδπη ἱ Π)ΔΗΙΟΓΘΙΩ, ργοπιρίυ5 ἡἱς ρεβείδης οΡειη, 
Ὄτορειιφιιο ἱγμοίδιις μα Ἱυρὶς αἀάίορτοιυ. 
ΘΟἱἱ0Παη ἡῖς ἰεμεΓὺ ἱαςΓγΙΠ8Φ Ροφόθπη 1ηοάρ Ἰ 
0 ἀυ]εὶς α.άθδ, ΦάἱήΠ]ᾳ19 Αακἰαθίθ 
Ρι]ῃεςρςδ, Πάε8 Φ1ἱ 96 466 Άωσπ,ο οχἰα]ῖε, 
0 ατοα Νυθ, δοἱα (μηος!19 φιιῖ8 
Ἐτορία, πιιπάμπιηυ ΔΙἱ6ΓΙΙΗΙ τω ΡᾶΓν4 σοΓ6ιις 
Φοθιπεηίθ, Γδυία ργβἠ{ΙΙΙΩ θἱ 6 [ής, 
Δά ἴ9 αιάθιὴ {1η πιαχίμηο ρ]οθ αρυιίτι 

Β Εἰωχίί : ρετῖς]ο Γ6 εξαί ΠΑΠ πιαχίπηο, 
Εροηο, 8Η 6οἵτΠ) νἱ]πουρεί ουρἰάϊἰία». 

ἵη πιεάἰο αἱ ἱρθε πιαίέηΦ 4ο ΡΓΩΓς µη βἵαροῃς, 
Νος ολλ) Ροΐογαιη 418 ἀαῦ4Ώὲ νοοες, Ώεαυς, 
ε ιο ροδιμ]αυαί, ος οἱ Ργοπιἱιέογο. 

Ιογί πεφυϊοαί ἐυά : γής θα Ώογαί πηοῖς. 
Αΐφια ΡΓΕΠΙΕΠΙΘ 8405 ϱ ιηομιυτῖ Πυίε. 
Φί]6γο Πἰπιίαν [οπιίπαν ΡγοἈθὲ εἶπιος, 
ΜαίγοῬ ροἱ]βαίπιυη : δ]η]αμί ρυετῖ 4.οαις. 
γοτρεραί 4 υἱθΙΗ ]41Η ἀἱερ 1η νΘΘΡΘΓΦΙΠ. 
ΦυΓ4Γ6 φ11ἱβᾳιιο ποιι αἰυὶ ργῖυς [οτο 
Ομἱείθιη, ἵη 5ο46 η υαπο οί ἰθέυπί 6αογα 
Ιρ5ο5 πιαιεγοῖ, αἆ Ρ{θοὲ5 γοία θἱ 508 
θσέ1 ἀπηιίδδθίη, νοτήαθ ὐ αἰίᾳαο ἔνο οχἰτε ο 
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.., εὖ τῆς ἀχοῆς Ἡ μὴ τὀτ' εὐθὺς ἐφράγη : 

-- 

.-- . 

... 

ουσ. 

5100 « Συνεχθαλεῖς γὰρ, εἶπε, σαυτῷ Τριάδα: ν 
ἝἜως φοθτθεὶς µή τις ἐχόῇ χίνδυνος, 

ὍὌρχον μὲν οὐδ ὣς (καὶ γάρ εἰμ᾽ ἀνώμοτος, 
ν' ἓν θεῷ κἀγώ τι χομπάσω μικρὸν, | 
Ἐςξ οὗ λέλουµαι Πνευµατος χαρἰσματι), 
1105 Λόγον δ' ἔδωχα τῷ τρόπῳ πιστούμενον, 

/ Μενεῖν ἕως φανῶσι τῶν σχοπῶν τινες 
(Καὶ γὰρ τότ᾽ ἡλπίζοντο), προσδοχῶν τότε 

Λύσειν ἐμαυτὸν φροντίδων ἀλλοτρίων. 
Οὕτω διεχρίληµεν ἀλλήλων µόγις,: 

14110 Νικῶντες ἄμφω τῇ σχιᾷ τῆς ἑλπίδος 

Οἱ μὲν γὰρ, ὡς ἔχοντες ἡμᾶς ἐφρόνουν, 

Ἐγὼ δὲ μικρὸν ὡς μενῶν ἔτι χρόνον. 

"Ην ταῦτα. θεῖος δ᾽ αὖθις ἤστραπτε λόγος, 

Έάχιστα πυχνωθέντος, ὥσπερ ἑρχίου, 
411ὐ Ἡ χαὶ φάλαγγος, τοῦ πεπονθότος µέρους, 

ΡΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ 2Ε ῥΕΙΡ590. 

Α Τάχει στρατηγίας τε χαὶ πλήθει χερὀς. 

Οἱ γὰρ τοπρόσθεν δέσµιοι τῶν δογμάτων, 
Καὶ τοῦτ ἔχυντες εἰς τὸ συγχεῖσθαι µόνον, 
ὈὈρῶντες οἵ ἕπασχον, ἕστεργον πλέον. 
1120 Τοὺς μὲν γὰρ ἦγεν ἡ Τριὰς λαλουµένη, 
Μαχρόν τιν ἀποδημοῦσα τοῦ λόγου χρόνον 
( Ὀχνῶ γὰρ εἰπεῖν, ὡς πάλαι τεθαμμένη), 

Τὸ πατριχὸν χήρυγµα, χαὶ προσἠλυτον. 

ν γάρ ποτ’, εἴτ' ἔληξεν, εἶτ᾽ ἦλθεν πάλιν, 
1125 Τὴν ἓκ τάφων ἀνάστασιν πιστουµένη. 

πο Τοῖς δ' ἣν λόγος τις τῶν ἐμῶν ἴσως λό(ων' 

Οἱ δ' ὡς ἀθλητῇ χαρτερῷ προσέτρεχον, 
Οἱ δ' ὡς ἑαυτῶν ἔργον «εἶχον ἀσμένως. 
0ἱ μὲν, πύθεσθε ταῦτα τῶν εὖ εἰδότων. 

ὍΒ 120 Οἱ δ', ἐχδιηγήσασθε τοῖς οὖκ εἰδόσιν 

(Εἴπερ τινὲς τοσοῦτον ὑμῶν µαχρόθεν, 
Ἠ τῆς χρατούσης νῦν Ἰταλῶν ἑἐξουσίας) 

Ποα απάίέαπι { ους ποη θΗ0ἱἱ0 έμπο οὐαγαία οδί μἱγαριο αμγὶς 
1100 ε Τεουπι οη]πι, Ἱπου]έ αἰἰφυ]ς, ο)ἱσίορ Τγἱαύσην, » 
ΤαπάεΠῃ ΠΙθίΙΘηΡΦ πο αι οεἶγείυτ ρεΓἰοιῇ]. 
Νὸ αἱο φυἱάσοπι }αγο)ΓὰΠάο (1η]αγαίιις θη/πῃ 6ΙΙΠ), 
Όι εἰ 6ρο ἵπ Όεο ραυἱμ]απι ρἱορίες, 
Εκ οσο αὐ]υέμς 6ὔπι δρἰπέαφ ϱγαεἱα), 
1105 6 νουυῖς ργοπιίθί, φαἱθιιθ ϱ]οτες (αοἰσύαιιί (ά4οιη, 
ΜαηςυΓΗΠΙ πῃθ ἆοποο ργούἱτοπί ερὶφοορἰ ποππυ!ἰ 
Τυης οΡηἵπ εχδροεἰιαὐδηίαγ), ΒΡΕΓΔΠΑ [ογο 
ἔ 1η6 ἱρθο ἕως οχ αἱἱοπὶς εμείς φοἱν6γοη). 

οἱο Ἱηίος η08 νὶκ ἀΙμά]οκία ὴἰς, 
1110 Ὀιρίηαυο νὶοίογθς µππΏγα ρεί» 
ΗΙΙ φυἱάεπι υἱ πιο ᾖαυθμίος βοδ)εῦαηε, 
Εφρο αυίθα, υἱ ποηῦ ἀἰα αάμυο ΠΙάήβυΓ5. 

δὶο 50 Γ6υ Παυθυκηί. Ρεἱ αυἱθπῃ γυγβ9 οοΓαδζαὰί ΡΟΓΗΙΟ, 
Οἱ1ἱδοίπιο γοὐἱηίορταία, ἱηδίας ααροτῖς, 
1145 Αυί ρλα]αημίς, ρητίο ου 49934 {ωργαί, 
Οθασ]ίαίο ἀιιοῖθ, οἱ μδη 0) Μπι ἑαἆἶπο. 
Ναπ αἱ δμίεα ἀορπαίμπῃ γἰπου]ἰ αεἰσίοεί ουλΗ:, 
Αίιε Ιά ὕπΏΙ ο8 5 αυεῦαπέ, ους ποβίδουπι δοἀθτοβί, 
υπ εεγηεγεηί φιιαἰία ραί6Γ6ὲ, ππορῖθ απηαὑαηέ. 
1120 ος επίπι ὀμορυαί Τεηίίας ργἱσαία, 
θυ Ιοηρο φυἱάεπ) ἔθιη Ρογο ποῃ ρροράἱσαβαίιις 
πο επῖπι υἱ η δερυἱίαπι 4ἱςςγθ), 
αιτία ἀοοιτῖῃα αἰπιυ] οἱ αἀνθηα. 

Εγαὶ οπίπι αἰἰᾳααιίο, ἀείπάο ἀεδῖῖε, ροδίθα γοά([ε, 
4135 Πεευγτοοι]οπὶς ος δδριι]ογίδ οοπ γπιαης ήήσιη. 
ΑΙΙἱ [ΟΓΒΔΠ ΦΕΓΠΙΟΠΕΒ ΠΠΘΟΡ ἀ[ίᾳμο η ργοίιῖο ἑναῦουφηί. 
Ηι αἆ π.ο, υὲ αἱ [ογίεπι αἰλείαιι, 4ςοιιγγοῦδηε, 
Ιιῖ ἠυομίθς 16, υἱ δύὐπΠι ἱρδογυπι ορ, Γαηουαε. 
Ὑο αὐἱείι, αἱ ηαἱάοπη Ίιορο ἀ]βο]ίθ αὐ 1ἱ5 αιἱ Ρρτοῦὺς θεἱυῃί, 
1150 ΑΙ αυίθοπι Παγγαίο Ποθοἰοηϊίθις 
(5ἱ ο υἱ (αηέυίη 4 νοῦίς τεπηοίί δυηέ, 
Αιί αὖ 68, (039 πιπο [ί8ἱο5 γορίί, ρυϊοσίαἰο), 

1118 Συγχεῖσθαι. [ί3 Οοἱφ]. Μοπάοθὸ 64ἱε. συγχεῖσθαι. 

ΜΕΤΗΙω ΥΕΠΣΙΟ. 
(ει οἰαίδα {η {υο υἱγαφιιο οδί αμγῖς οἱ 11)! 
ε Τι Ἐγηϊίαίεπι ηυρς, ραΐος, ἰθοῃ ϱ]]οίδ. » 
Ταπι]οπῃ δΧΙΙΠΙΘΕςΘΠς ηό λ. Μπο θιδτοῖ μηα]ἱ, 
Νο σἷο φυἱάθη ᾗγο (διά ορίπι πημί οοπεἰρἰι 
ΦυΓ3Γ6, Ρα υἱΠ) υὲ ρ]οτίος δυσπιο {π Ὀδο, 
ΙαβίΓΔΙΙ5 ες ϱυ0 ρεαίίὰ 6ὔτ δρἱγ]ίυ9), 
ΨΘΤΓΙΠΟΠΕ αἲ ἱρ8ἱ8, νἱία ουἱ {ασοδτςί βάδηι, 
Παυά πιο οσἰέαγυπῃ εροηάεο, ἀοπος Βεορί 
ιόν γεηἰγεηῖ (6ρ6ς 6Γδί Πιος 34{016), 
μἱοεσ φἱείθπῃ ο8Εἱ0 έμπι πηὶἩί ρο//ίοθης. 

9ο ϱορματαίὶ νὶχκ δυπηυς (απιῖδηι Ἰητίοθπι, 
Ὀιτίπφιιε ραγία ϱρο (επας νὶοιορῖ8. 
Ναπι ρερι]εὺαί Ρρίοῦς, τεἰυὲ ϱοπιρος πιεί : 
Αἱ ρε τυγευφ υἱ γουθδδυζυς ὑτου]. 

οἱο τος μαῦολαί, 6δγΊπο γιυ]]αὐὲ Ὀοἱ, 
Πεδϊηἰορταία ραπίο 4 ω.πι οοἰθγτίππο 
αα, Ρλσ]αηρίς Ἰηδίαυ, αἱ γηρίί αβμοτίς, 

Β Ὀμοὶφ αγία, ]υποίίς Ρ)υΓἱιηΐδήο ορες15 δημ]. 
Ὀοείρίηα ΠΠ ϱα0β8 γίηχογαί ποβίγα απίθµας, 
Ου ἰάᾳμ6 ἱαπέήῃι αἱ πιεί 9ο αἀλυηχθγαπί, 
Αάνοεγοα Ρτορίοδς, 5 6Γαπῃ ]4π1 ομαγίυς. 
Π1ο8 αἰίταλθυδ ργφἀἰσλία Το]η]ίας, 
Α0Ό υτύο παπι αυθ οί οχου/ανοταί 
Ρρ]άειη θερυΙέαη ἀΐέεγθ Ἠάηςο ΠΟη βαἀεο), 

μἶπα, θἱπυἱ οἱ θἀγθοπα, οἱ ρα(γ! δοΙΙ. 

1104 

Ναπισυθ 4ΠΡίθ ἤυγδηφ, 11ρθ4 ροςὲ, Τύ/9υπ1 γοἵ, 
Εἰάθασι υοεπηό οο]]οθί υ]έο 4ΔίΓμεηςΦ. 
Ἠ]ος ππογεὺαὶ [ογίο δθγπιοπἰς Ι6ροΦ. 
ΛΗΙ [ανεῦαπέ πο 1εἱ αἱ Ηγπηὶςείπιο : 
Αοεϊίι8 4)Ηἱ [οτίο αυοά αὐ ἱροίς (ογ61. 
Οἱ ποροῖῖ ἰδία. ᾳυςγαί ος Π9 αἱ οοἶυηί 
ὡμὶ ποῖα θιηέ ης, ρεπάαῖ ἱρπλείς νοἱἑηή 
(5ἱ απο γοπιοῖὶ φμἱρρίαπι 3 γουῖς /δεεηί, 
Αι αὐ Πιαίογυὴ βοτίάἰν δεερισῖςαησά0)”- 



τῆς ἁπλανοῦς τε καὶ τεταγµέντς ὁδοῦ, 

5. 6ΝΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ. ΟΛΗΜΙΝΟΝ ΙΙΡΘΕΠ Ἡ. ΗΙΡΤΟΠΙΟΔ. 4 

Α Πᾶσαι φέρουσαι πρὸς βυθοὺς ἁπωλείας, 
Εἰς ἃς διεῖλεν ὁ φθορεὺς τὴν εἰκόνα., 
1150 Ὡς ἂν παρείσδυσἰν τιν᾽ ἐντεῦθεν λάδη, 
Γνώμας τεμὼν, οὗ γλώσσας, ὡς πάλαι θεός. 

Ἐντεῦθέν εἶσιν αἱ νόσοι τῶν δογμάτων" 

Οἱ θεῖον οὐδὲν εἰδότες ἢ φορὰν µόνην, 
Ὑφ) ὃς γενέσθαι χαὶ φέρεσθαι πᾶν τόδε” 
1155 Οἱ πληθος εἰσάγοντες, ἀνθ᾽ ἑνὸς, θεῶν 

Καὶ τοῖς ἑαυτῶν προσπεσόντες πλάσμασιν 
Οἱ τὴν πρόνοιαν μὴ δ:δόντες τοῖς χάτω, 
Καὶ πάντα συντιθέντες ἀστέρων π)οχαῖς” 

{ Όσοι τε λαὺς ὄντες ἔχχριτος θεοῦ 

ἂὶ 4100 Τὸν Υἱὸν ἑσταύρωσαν εἷς τιμὴν Πατρός" 
. Ἄρσοι τε μιχροῖς εὑσεθεῖς ἐντάλμασιν 
Ὅποἳ τ' ἀγγέλους, χαὶ πνεύματα, καὶ ἀνάστασιν, 

1107 

Ὡς ἂν λαληθῇ ταῦτα καὶ τοῖς ὕστερον, 
Ὡς ἄλλο τῶν χαινῶν τι τοῦ βίου χαχῶν, 
4155 Ὥνπερ µάταιος ὀλχὸς ἡμερῶν φέρει, 
Πλεῖον τὸ χεῖρον ἐμπλέχων τῷ χρείσσονι. 

Οὕπω λέγω τὸν ὀρθὸν ἐν πίστει λεὼν, 
Τὸν τῆς ἐμῆς ὡδίνος εὐγενῆη τόχον ' 

Οὓς ἔστιν εἰπεῖν, οὐδενὸς πεφηνότος 

4140 Τῶν συμφρονούντων, τῷ παρόντι προστρέχειν, 
Ὡς τοὺς ἀνύδρους ταῖς φανείσαις ἱχμάσι, 

Λιμοῦ βοηθὸν τὸν λόγον πο:ουµένους, 
Ἡ φωτὶ μικρῷ τοὺς ἄγαν σκοτουµένους. 

Τί δ' ἄν τις εἴποι τῶν ξένων τῆς πίστεως, 

41140 "Όπως ἔχαιρον τῷ λόγῳ, μαμνημένος ; 
Πολλαὶ μέν εἶσιν αἱ παρέξοδοι λίαν 

ὕι οἱ ρ/5ίετὶς νο ΙπηοίοδολΕ, 
Όι υπ αἰἰφιοά αχ ηονὶς γἱιῶ πια[ῖς, 
4105 ΘΟ11 ἀϊθρίπι ναηὪ 5οΓἱ68 αἴετι͵ 
Ῥ]υτα πια]α ἰππηῖδοθηθ υομἱφ. 

”. 984-735 Νυμάυπι Ιφημου ο γεσίο ἰπ Πἀ9 ροριἱο, 
(δμ6γοδο ἴδια αθΠ ραριυγὶνἰ, .. 
Ο1ο6 ἀΐοθτο Ιἱοθί, ου πθπιο αβραϊογοί 
1110 Ἐχ οτι]λοἆοχίς, αι πια, υἱ γορὶ, ἀοοιιγγἰς8θ, 
Ὑο]ιί οἱ] Ιαυοταπίος αἱ οοουγγθηίθπι άπιογθίῃ, 
Ὀἱ (ιηἱ µ8 ΟΡΘΙΠ ΠΙΘΟ Β6ΓΠΙΟΠΟ [6Γγοηί, 
Αι ἀεῃεὶς (ιεπεὺγῖς ομνο]ιίοῬ ἂᾱ ἴοηιιὸ ΙΠΕη. 
Θἱἆ αυίοηπὶ 49 ΕἱΒ, η 4 Π46 αἱἱθηί, αι ἀῑχειέ, 
1145 5ἱ πεπιμθΓ]ί, 4ΜοΠ)ιΟάΟ ΠΙθΟ Φ6ΓΙΙΟΙΘ ραιάθτθηί Ἱ 
Μις φυἱζοπῃ δυΗἱ α τογα οἱ ογά{παίὰ 
ΜΙγυπη η πιούυπι αὐογγδμίος νἷα., 
ὑυπείῷ π ργοαπάωπῃ ρογἀἰεομίς (ογεπίος͵ 
1η (αλ ἀῑγίβῖι οοττυρἰοτ Ἱπιααίηθδιη (Εεἱ), 
1150 Όιϊ ἱπάς Ἱγγερεμάἱ οεοαδίοηοπη αγιϊρἰας, 
ΦΘΠΗΙΕΠΙΙΔΒ 66ΟΛΠΒ, ΏΟΠ ἱίπρυας, υἱ οἱίπι Ώους. 

Ἰπάε οχοτιὶ ἀορπιαξαπι πιο] : 
... αἱ ἀῑνίπιη ΩΙ! πογυηί, αἱςὶ μἱοᾶίϱ ΠΙΟΙΙΟΠΟΠΗ, 

υα ρὶρηί οἱ [ουγί ἀῑσιιηί Ώῶο οιηηία: 
1105 Ουί ἀεοζμπῃ, Ρτο ἄπο, πα {εµιάίπδπη ἱπάυοιμηί, 
Ει αὐΏἱο ΟΡΘΓΑ ΠΙΔΠΙΙΙΠΙ δυδΡΠ ῥτουυπὺυη! : 
Οἱ ργονἰἀειίῖαπι τοὺς η[ογίογιῦις ἀθηθβαηί, 
Γι οτηπία αδΗΟΓΙΠΙ αχ] ρυυογπαηί : 
Εί αι], οιΙΠ Ρρορι]ι5 ε556ῃ! οἰεειας Ὀοεἱ, 
16060 ΕΠΙ ογαεἱβτεγιηί 1η Ιοῦογθη Ραϊτῖς : 
Ομοἱηιιοί εἰίαίη νηϊηυῖς ρίἱ δµπί ριφεθρίῖς : 
Οἱ αιφεἰος εἰ δρῖγἰμ5, οἱ γοβυγροςἑἰουθη, 

1156 Ἐμα.Ίέκων. Βἱο Ο0οἱδ[ι. Ε4ῑι ἐκπλέχων. 
1140 Τῶν συμφρονούντων. ΚΕ: ογ/ιυύαῖς, δοἳ]- 

δὲ, Ραείογίθα». 
50 Λάόῃ. Οοι»Ι. λάθοι. 

4150 Οἱ θεῖον, εἰο. Εάῑί. αἆ ΠΙΔΥΚ. οἱ νοσοῦντες 
ἀθεότητα. 

11955 Οἱ π.1ῆθος. ΒΕἰΙΙι. κά ἵπα9ᾳ. οἱ πολυθεῖᾳ προσ- 

χείµενο;. 

4157 Οἱ τὴν πρόνοιαν. ΕΙ. αά αιτᾳ. οἱ Πνῖο- 
γόρειοι. 

115) Καὶ πάντα συντιθέντες. Ἐάῑι. ο πιαῃ. 
γενεθλιαλογοῦντες. 

[1039 Πγεύματα. Ὑ4ἱ. πνευμα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 
Όι [ιο Ἰοηιιαπίις ροβίθτὶ φοσας, Ὠαιιά 86ος 
Λίφιε αιιά υἱίαπη ρ]υσ]ιηῖς νἱς ος πηα]ῖθ 
Μγίδᾳυς. οπρα ας (γαλίί 66ου ἀἱθΒ, 
Μα]ἰ απορ]ίοτθιη οορΗ/ὰ116 πποἰθηι ῶ019. 

Ὀο Ρἱεῦο ποπάυπι, ϱΓΦ6 ίνα βάο ἱπίορνα, 
Μεηιίδᾳυθ Ποβίγ ποδἰἰ εία, Ιοψ.ο: : 
Ομ59, οἶἶπι ογιοάρσυ!η Πεπαίπεηὶ ΡΓΦδΙΟ αἰίθγιπι 
Παβοτεί, δἆ πιο οοποίἑο Δοουγεῖε ργαύυ, 
Τεπιες αἆ υυάας ἰογγίάἰ εἱ δφνα ο)εῖ, 
Τεπεῦεῖδφιο ργορςὶ ΙΗΠ16Π ά Ραγνισι εοἱεπί, 
Νοδίγὶς ΙθυαΓθί ιιέ ϱΓανθπη νογὺίφ ΓΑΠΙΘΠΗ. 
.. 49 Γ6ΠΙΟΙί8 α ρία ἀἰσδιη 69 Ἡ 
μαπίη αΠερεῦαί ϱαυἱαπῃ ΕἱΦ 6ΟΓΠΙΟ ῃιοις 2 

Α εαἱ]ο Γοςίο πιῖ[] εἱργοβδιις ραίοη!, 
Οἱ ραίος οπΊηος Ταγίατιη α Πίργίη Γογιπι : 

Η οιγυρίος ἰπ ᾳ.ο5 βνυς εΠρίοπι Ὀοί 
Ὀἰναίιε, υἱ δἱο δαυάοίο, αἴιὰ ἵγγεροξοι, 
Ναμοἰσουτοίυς πηυίαπι, πιθηίθς 860.85, 
ΝυΠ, δίοιέ οἱτη, Ποχἰας Ἱίἱπρυᾶς Όοευς. 

ΕἸωχογο πιοτυὶ ἀορπαίυιῃ πο ναςῖὶ οἱ βτανε». 
Πίις, Ριυγδιιδ υη8 ὁδί α1 048 οηριι9 Όους, 
Ἡοεφιο οκοσἰτὶ ἀῑείἰῖαηι ευπυέα οἱ τερὶ : 
Εἰποὸ ηυἱ άοοξαπι ΠΙΑΧΙΠΙΔΠΗ ἐάγυδην ἑνολυνε, 
Λε τοῦ» 3 66 οομαἰ(]ς ευγναηί 6δµι : 
Ηίπο ἱπ[οινῖς φαἱ οοπδιἱ τοῦ αθρδΠὲ. 
Νεχισυθ ουποία αἰάδίυπι ἰεσὶ νοῖυοι : 
Βοἱοσἰα ϱθ ΙΙ ΙΙθ Παίῖο ουΠὶ ο56ουἳ Ὠοἱ, 
Ναίυιη πηρυαγυηί ρος οΓΙςθΗΙ 1η ου Ῥαϊσίςς 
Μαιάθία αυἱᾳυθ ρλ1νὰ ςευναίο», ρίὶ 
γοἱυπέ μαῦεσίὶ : δρἰγέαδφυε αἰ(μο δηρο]ος. 

- 
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Οἵ τε προφητῶν γράμµατ ἐξαρνούμενοι" Α Αὖθις δὲ τούτων ὥσπερ ἓξ ὕδρας μιᾶς 
Χριστόν θ) ὅτοι σέδουσιν ἐν νόµου σχιαῖς » Πολλῶν φυέντων δυσσεδείας αὐχένων, 
1165 Οἱ τὸν Βυθὸν Σιγήν τε προχρόνους φύσεις 1180 Ὁ τῇ χτίσει τὸ Πνεῦμα συντιθεὶς µόνον, 
Τιμῶντες, Αἱῶνάς τε τοὺς θηλάρσενας, Ὁ χαὶ τὸν Υἱὸν προστιθεὶς τῷ Πνεύματι; 
Σίμωνος υἱοὶ τοῦ μάγου ' ὧν φύματα, Οἵ τ' εἰσάγοντες λικα Καίσαρος θεόν; 
Οἱ συντιθένἒες τὴν θεότητ᾽ ἐχ γραμμάτων Οἱ τὴν δύχησιν εἰσάγοντες ἑκτόπως ' 

δν τὴν Παλαιὰν χαὶ Νέαν δύω θεοῖς Οἱ δεύτερον λέγοντες Υἱὸν τὸν κάτω" 
110 Νείµαντες, αὑστηρῷ τε χἀγαθωτάτῳ" 4185 Οἱ μὴ τέλειον τὸν σεσωσµένον, ἀλλ᾽ ἄνουν. 

Οἱ τρεῖς φύσεις τιθέντες οὗ χινουµένας, - Λύται γάρ εἰσιν, ὡς τύπῳ φράσαι, τομαὶ 

Τὴν πνεύματος, χοός τε, τήν τ ἀμφοῖν µέσήν  Ἡς Τῆς ὀρθότητος, ἑχτόπων τε μητέρες. 
Οἱ τῷ Μανοῦ χαίροντες ἀρχιχῷ σχότῳ: Τούτων τίς ἣν οὕτως ἀχίνητος τότε, 
Οἱ Μωντανοῦ τὸ πνεῦμα τιμῶντες χαχῶς σας μὴ τὸ οὗς Υε τοῖς ἐμοῖς χλίνειν λόγοις; 
4115 Οἱ Ναυάτου χενὴν ἔπαρσιν ὀφρύος 1190 Τοὺς μὲν γὰρ Ἶρει τὸ χράτος τῶν δογμάτων, 
Οἱ τῆς ἀρεύστού Τριάδος συναιρέτα:, Οἱ δ᾽ ἡμεροῦντο τῷ τρόπῳ τῆς λέξεως. 
Οἱ τῆς ἀτμήτου φύσεως διαιρέται! Οὐ γὰρ μετ’ ἔχθρας οὐδὲ λοιδόρως πλέον 

Ομίᾳις ρτορ]είαγυπῃ δογἱρίυγας αΏποραπί : 
Ουἳ ΟΗρίδίυτη οοἰσηί η μπιυσῖς ἱορίς : 
1165 Ου] Βγίλνν οἱ Θἱροῃ Φίονηας Πατ 
γδηεταπίως, οἱ 4909168 Πιαρςιι]ο-[οπιίμας, 
ΕΙ δἱοπίν πιαρὶς αππογαὴι εαγου]!, 
Ουἱ Πεϊίαίθιη οοπιροπυµέ οκ Πμογίςς 
Οι Ὑοΐυς οἱ Νονυπι Τοδίαπιοπίμπι ἀάοῦις ἀῑῑς 
1170 Ασετιὑιμι, αυβίετο οἱ ορίίπιο : 
Ου γε αίυγας δίαίυυπὶ ἱπιποδί[ος, 
δρἰγ]ιυς μαίυρ2Πη οἱ έεγγς, οἱ πιθιἰαη ἱηίθγ αι 015 : 
Οιι] λἱαποι]ς ραυάομί ἀοιη]ηαρίυιας (οηουσίὶς : 
Ουἱ Μοπιαηὶ αρίρίωπι μοίαο οιογλµί. 
340-747 1115 Λυι Νοναί ναµαπι δυρογς(ἰἶ οἱαίοπδί : 
υἱ µπεογγυριρί]επι Τγ]η]αίθιη πο[ατγἰο οομίγαλυί, 

Αυί παἴΗΓὰυΙ ηοη δεραγαὐϊἱ]οπι ὀἰν]άμηί : 
Βυγςιι ος Ιδιίφ, νο]υέ ος ια Ὠγέτα, 
(μπι ργοδἱεγίηἰ μπι] ἱπιρίθιαείς οαρίία, 
1190 θυἱ ορεαεῖς ἱπ Γοὺιι8 δυἱή πυριοτανίί ρίρίίυπι, 
Ει αὐἱ ἱρευπι οίἵαιν Εἰαπι αι]οίυπι δρὶγιυἱ : 
Οἱ φᾳυΛἱ6Π) οριαίο (Οᾳδαγὶ ἱπάπουπί Όδυιη : 
θ1 εάγπεπι αρρᾶγει επι οἰοἱἰάᾳ βηρυῃπί; 
Οἱ δδευπάνη Επί ἀἱσυηί ουσ αἱ η ἱη[ογίοτίθιιν ηδίυ8 ορί ε 
11855 Ομἱ ρεγ[διέυ] Πο [μἱςςθ ἀἱουπί ἰά (υυά Φαἱναίυιη οδί, 9ο ιηθηίο οαγμίρςο. 
Πα κυί, υἱ δη νΏΙα{Ει ἀἱσαπῃ, 58οἱίοΏος 

Ἡσοια Εάοἱ, εί αὑθυγάαγιπι ορἰπίοπΙΠ Ππαίτος. 
Ἡογυπῃ αἱ “πᾳυθ! ία ρογιίηαςχ [υ]ί, 
Ὀἱ 0η πιεὶθ αυΓθπι ἱμοἱμαγοί φογηπορίδ ας Ἱ 
4190 Ηυδ φαἱάεπι ταρίεῦαξ γἱδ ἀορπιαίυιη, 
11058 Ιοπίθαί πιοάυς ἀῑουπά. 
Νου επίπι οὐΐμιω ἱρπ]ῆοαπάο, εἲ οομνἱοἰαιάο ηιαρῖς 3 

1105 Οἱ εὐν Βυθόν. Ὑἱάς ίοηι. ἴ, ρᾶς. 614, υὈἱ Ἅἠἰἰδδίπιιηι 6γοφοσ]ἰ ο Ἱιῖς τοὺς ἰοᾳποπάἰὶ ΠΟΓεΠΟ 
τερογίς Ιάοπι ρευφεφαἱ ές αερυμεπί]η. ὁ δ6ΓνωΓ6. ΕΗὶο Αροϊιιαγἰσίας ἱπιρυρηαί, ΟΜΓἱβίύ), 

1115 ᾽Αρχικῷ σχότφ. Οἱ (επεθτας γεγωπι ργπο- Φυἱ ιοπιο [αείάς οδί, οἱ Ποπιἱμθθ δαἱναγεί, Ρεξ- 
Ρίνηι Ρμίαμ!. θεξαϊη Ποιπίηοπι «α]όςο περα μίθ5, οοά πιου!ίβ εχρεῖ” 

418ύ Σεσωσμένον. (ο0ο[. Ἱορίί σεσωχότ’, ἀλλ 6πι ἀ9βυτοπΙθ. Ι : 
ἄνουν, φμὶ εαἰκίειι ρταεΗἰΗέ : 9οά ρτῶςιαι αὐουτα- 1188 Τούτων. Ηὶο τδγθ9 ἀθεδί ἵη (οἱς]. 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Πεάίυπιφυο γἱί αιἱ παρλη!, ναίστη οἱ Ιυτορ ; Β Λο γιῖθυς ες ἠἱ6, υηίοα εκ γάτα νο]αί 
Οιεήδίπιφυο π υπουτῖς φυἱ ουἰωπί Ἱερα]ίδας ; Ειτοτῖφ ογία οδρίἰ8 ουπξ πηυ]έα ἡμηρίίς 
ίρευ, ΒΥίἱυπιηµ6, αἱ, ΡεΓ6ήΠΘς Οἱ ἆθος, Πίο μαπι ογεαίυπι Ὀρίσἰέυηι ἑληέυ αθθθεῖς, 
γεμογαηίυς, Α0Π6ΒΩΙΙ9 πισουἰο-{οπιίμας ; Ναίωπη 16 γωγδιις εὐρυ]αξ ουπ δρίπίε; 
Μαρί δἰπιουπὶς ΠΗἰ αυἶθας φα:1, Εί αἱ ου νυιη (0αγἱ βἰαίέιιαὶ Όδυπι : 
Ὠἱν η αίοπὶ αίὶ δίγυυηί ος ἠειοτίς : (ΓηΙδηυ6 γε φἱ 1060 βρεοῖθπη ἱη[ογαί; 
Πίμο, «υἱ Ῥείυσαιο Εωάνς, οἱ Νονυιη, ἀθὶς Εοί φυἱ εεουπά η Εἰλωπι, ποι]ῤο ἱπ[εγυπῃ, 
Ἑε]δυυπί ἀμοδις, θε]εθὶ ἆωτο οἱ Όοιο; Ιπάνσαί, εδἰ οἱ ιηθη[]5 οχροΓίθιη αβθεγαί. 
Ναίυγα φυείδᾳιο χα θέα] έ15 ἱπρίος, Η9 παπι υὲ Πάεῖ, ὑγογ]ίο υὲ ἀΐοαπα, ἱπιεργῶ' 
Τεττοπα, αῶαιιο ρίγ{μθ, τηθιἱὰ υ ης : διιπί δεοἑίοποθ, πιί]{ δγγογί {1οεβ, 
Πίης, αἱ Μαποίίθ ργἱιοίρος ἱοηθύσαφ αππαηί ; Ηογυπι φ αἱ α4έΟ βγπωυς 40 ἴθηᾶχ 6Γ88, 
Ηἰπο, φαἱ πε[αημπῃ ρπουιωα Μοιιαπὶ οοἶυπὲ: ΛιυτθῬ ιηείς απἱὴ δι ετεί γεγυίθ βαςῖ 
Εαείυς Νοναιἰ φυ]φιιθ ἆθηί 6696 «Ππιιι]08 : Πο ρετίγαλεραί ἀοβπιαίυιη Ίηβοης ἠσηιίίας, 
Ηίπο Τηπ]ἰαίοπι φἱ 68ΟΓ8Πη πιαὶθ οοπἰγαλναηί, ΕΙροίθὺαί {οφ γαίῖο ἀοοεπάὶ η]. 
δο]πάϊ ποραηίοΠι αυἶᾳμο πα ξαΓαιη θθ0αΗἱ ; Νεο ομίτη ρε οἑἼμπι, Ροζ οοπίπθ]Ίθ 



αι 

1... 5, 6ΠΕἄΟΜΗ ΤΗΕΟΙ.. 

Ἡ χηδεμονικῶς τοὺς λόγους προῄγομεν, 

Αλγοῦντες, οὐ παίοντες, οὐδ' ἐπηρμένοι 

4195 Καιρῷ ῥέοντι καὶ πλάνῳ, χαθώς τινες. 
Τίς γὰρ λόγῳ τε χαὶ χράτει χοινωνία : 

Οὐδὲ πρόθληµα τὸ θράσος ποιούµενοι 
Τῆς ἁλογίας ' δεινῶς γὰρ ἔντεχνον τόδε 
Καὶ σηπιῶδες, τὸ μέλαν ἐχ βάθους ἐμεῖν, 

4900 Ὡς τοὺς ἑλέγχους ἐχδιδράσχειν τῷ δόφῳ. 

λλ᾽ ἡμέρως τε τοῖς λόγοις καὶ προσφόρως 
ἙἘντυγχάνοντες, ὡς λόγου συνἠγοροι 

Τοῦ συμπαθοῦς τε χαὶ πράου, καὶ µηδένα 
Πλῄήσσοντος" ἐξ οὗ χαὶ τὸ νικᾶσθαι λόγος, 

4905 Καὶ τὸ κρατεῖν δὲ τιμιώτερον πολὺ, 

σλπΜΙΝύΝ ΙΙΡΕΠ . ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ. 

Λ Πειθοῖ ῥιαίᾷ τῷ θεῷ προσκτώµενον. 

ΗΛ 

Τοιαῦτα πλαθξὶ ταῖς ἐμαῖς ἐνεγράφη. 
Ἄλλλος τις οὗτας τῆς ἐμῆς παιδεύσεως 

Νόμος, σοφῶς τε χαὶ καλῶς γεγραμµένος. 
4910 Μὴ μίαν ὁδὸν τῆς εὐσεθείας εἰδένα:, 

Τὴν εὔχολόν τε χαὶ χαχἠν γλωσσαλγίαν. 

Μηδ᾽ ἐν θεάτροις, χαὶ φόροις, χαὶ συµτύ-α:ς 
Ὁμοῦ γελῶντας, ἄσμασι χαννουµένους, 
Πρὶν καὶ πλυθῆναι γλῶσσαν ἐξ αἰσχρῶν λόγων, 

4915 Μηδ’ ἐν βεθήλοις ὡσὶ καὶ Χριστοῦ ξένοις 
Ῥίπτειν ἀφειδῶς τῶν λόγων τοὺς μυστικχοὺς, 

Παίζοντας ἓν τοῖς καὶ πὀνῳ θηρωμένοις" 
λλλ' ἐντολαῖς μὲν ὡς μάλιστα εὐσξθεῖν 

Οὐαπι δο]]οἷίο οἱ αηχία, ν6γδα [4οἱεῦβΠῃ, 
Ὠο]οπβ, ΠΟΠ Ρί4βΔς /πῇῃίσεης, π6θ(ὰθ οΠογευαγ 
1195 Ρτοδροςΐ γεὺιιθ οἱ ἱπορτίίς, υἱ ποηπιι]]]. 
Οιι]ά οπῖπι ογαίἱορὶ οἱ ἱπρεπὶυ οΟΠΙΠΙΗΠΟ 5: 
Νας αάφοῖα νδοἰαπὶ πΏὶ ογαί 
Ιηςς](ἱ:ο ς ἰά ου ἵιῃ ναἱάο απ]βοίοδπι θοἳ, 
Ει οερῖς εἰιηῖίο, αἲἰΓΠηΘΩΙΗΙΩ οκ 1ΠΙο Υοπῖεί6, 
1900 Όι ρογ (οποῦγας γοάπγμιῖ ποπ 
σρά Ιοηϊίορ νογυὶ5 οἳ εοηνεηἰεηίες 
(οπρεἰίαραπι, υἱ γουυὶ ἀείοηςου 

ρορθὶς. 

Μ]κογἰοογάἰθ δί πιαΏβιο], 40 ποπιίποΠη 
Ροτοιι]επίὶδ: ος αιο [ίέ μἱ νἰποί οοπργυ η κἷί ραἱοϱἱ, 
40205 Ει π)υ]ίο ργΦοἱαγίιις δἰῖ νίποῬγς, 
Ώιαπι αἱ νἱ ρογ8ιιασὶοπῖς αοηιήγίέυτ Βεο. 
Ἡως πιοίς Ιπδο]ρια ογαπί (0μ1ἱ9. 

Ηωο οαιἶδμι θὰ οχςΜλ1{ Ἱης]ἡμ{]1οπῖς πιο 
οκ δαρἱεηίθτ οἱ ΡΓΦ0ἱ4Γ6 θοΓἱρία : 
1210 Νο Παπ) απο ρἰείαιἰς γίλπι π0β5ο 
349-739 Εαο]ειη οἱ Ργαναπῃ Πηρυς ρτυγἰρίῃειη, 
5 ἵπ ἐδαίρί8, [οςΐς, οἱ οοηγἰνἰ]ς 
οἱπιιιὶ τιἀθηίος, οαη/]οπίθ οπιο]]ίέος, 
Απίο εσρυγραίδΠη 4 ἑιγρίρυς νεγοὶφ Πηρυδτη, 
4910 Ἱῃ Ργυ[4Π35 41096 οἱ 4 Οἱφίο 4ἱΙΘΙιας 
Ι οφιιποἰίθς Π)Υςίἰοος 86ΓΠΙΟΠθ5 14966, 
Πιεπάο ἵπ (98, 4πογπῃ νο] ἱπηυ]δ]ίο Ιαῦογίοβα ; 
ὧθά αηακίπιθ ἰ Ιπαπάαἰ]ς οὈβογναπάϊς Ρἱοίαίεηι 601616, 

4105 Καιρῷ ῥέοντι Ἰά ο8ἰ, οὐ [Πμσαπ [α[ἱασεηι- 
σε ϱῥγοδρογἱμαίοπι, 6ἱ φιία «αἰ]ιο[ίοις ἱμιρέταίου τέ- 
αμαδαί. 

4196 Λόγφῳ. Ροββ!ς οἰ]απι γοι]άογο : Ομίά εοπιπ 
Πιαῦεί υεγί αἰυϊπί ργαάἰεαι[ίο ει Ροίέείαιο ἵπιρετα- 
ἰογία } 

4204 Λόγος. Εάἱή Ἰαβεηί αἱ πιατρῖπεπι λόγῳ, 
βοἆ ΡβγροΓαΊη. 

4208 "Α.11ος, οἱο. Ιά οδέ, αἴία ἱπβιρευ ἵπ ἀοοθιιάο 
τερυία πιιὶ γουίο ργοροβὶἰα θγᾶξ. Οάυεῦαπι νἱε]ἰ- 
εθί, Πθ 4108 Ιπδιασδαίη, υἱἱᾳ )1ὐἱ γαίίοης ρειςυὰ- 
4εΓῖ θἰπογαιιέ, ΟΡΙίπΙΙΙ 86 ἔωπο ρἰδίαίῖς 4ο σοἱἱ ειιὶ 
ἀθπιοηβίγαπάἱ νίωπη {ΠβΓΟΒΦΙΓΟΒ, οφ μππίο [αοῦἱ ρατ- 
γυ]αίο εἰ ἱπιργοβα Ιοηιιθμά! ρτυγὶᾳίπο, ἵη ἐἰθαίγίς, 
η γδ ρυβ]οίς, ἵπ οοιηροαιἰοπίῦμς, ἵπ τίδυνη οἳ 
εαη[ίιειας ο[υςὶ, οἰἶαηι απίοπυαπῃ Γηβυδη δΔΠα 

αὐ Ο,ΒΟΘΠΟΓΙΠΙ 56 ΓπΙΟΠύΠΙ θογάϊΌις ας ευτρί(αάιπο 
Ρυγαπι [οοἱβδοηί, ἱπ ργοίαηας ἠοπίυπω ἱπιρίογαα 
εἰ αάπυο α ΟἨγὶςίο αἰίεηᾶς 8µΓ6ς Ργοροῖριια πιατ]- 
πηη(ο τε]ρἰοπἱς Ποδίγ ΑΓΟΔΠΑ ἴ6ΠΙΟΓΟ Ποτ]σοεαί 
Ἱπιπηϊίιους, δἱο φ48ἱ Ιυάΐεγο ϐα οδἰεπἀσμάο, 4 ποτααι 
τοςία ἱηίεμ]ρεηιία ποηηἰςἰ ΠΙΔΡΠΟ Ιαῦογο αοηαή- 
εως; 56δἆ (πο γουίθ ἆοπιμπι ἆβεγοθ 5ο οχἰςιϊπιαγεμί, 
αἱ οἵππ6 6” βἐυά]μπῃ ἵπ Ἱοραπῃ ἁῑνΙπαγυωι υὔφοι- 
γδί]οηθ ΡοπεΓεµῖ, δἱ ρα"ρογες αἴογομε, αἱ ρογερῖ- 
Π05 ΒΙΙδΕΙρ6Γ6Πέ, οἱ ΠπΙοΓὺΟ5 αΓοθγθη!, οἱ ῥδδ1υιοάς 
αι (1 ΑΡΟΝ. αρυάἀ Βο]αμάϊΐφιας, 9 Μαϊ, 
φαμ. 

τοις Φόροις. Ιία Ἱορῖπιιι. Βἱ {Πας Ἱερεπάυιπη ραῖά 
πότοις, υἱ θ61ἱ. αά ΠΙΑΤΡ. Μαΐς ἵπ ἔοχει φόδοις. 

4918 Μά.ιιστα εὐσεθεῖν. Ἶια Οοἱςι. Εαάῑι. πιαὶε 
ἐνευσεθεῖν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Μίμάἰο αἱ αναπά{, γαγῦα ΡΓΟΠΙΘΡΑΠΙ, ἀοΐθης, 
οἡ γυ]ηι9 ΙπῃίρομΑ : πθο, αἱ φυἱάδιη δοἱθιί, 

Αππιος ἵῃ αἰναπῃ, ΡτοδµθΓυπα οὗ ἱεππριις, [6Γ6Π6, 
(6οπιπιυπο βεερι18 ΠαΙΗ αυἷά θδί γετὺο οἱ ὑοί 1) 
Αιυάαοίδφμο {Πδοίβιη γθἰθης Π]θαΠ). 
Που ᾳυἱρρθ δοἰίαπι 66:, δορῖἱ6 4ο ῥργορτίυπη, 
Ἡιργαρίοιη αὐ ἱππο νοηιογὸ δοοµΙη ρεείοτο, 
Όι (εία (αρίας ᾖιοδΐ5 ἱη ιουηδυγίς ε]. 
ου νουῬ ὑ]αμάα οοπηπράαφθ υἱοῃς, ἀοοοί 
Ογὶθεί υἱ ραίνομιπι, πιο αἱ ρ]α οἱ ἠἱφείπιις 
Νἰνεναίιρ ὥργοβ, Ποπιίηθι θἱ ἆμγυς [ορ]. 
Ὡκ αιιο 1 ἐ]μά, οεάθγο μί ἠαυάθιιι [εγας, 
Πιγδυιήαιια οἱ ρυ]εμτίαφ δἰι νίµοστα, 

Β ὕυα8υ Ἰοηαπέἱ αωἱβδριαπι ἆυτη αοφυἱγίειις. 
Ρονκοτὶρἰα (αῦυἱἱ5 νο ογαηί ρίαι1θ ἵη τωοῖς. 

ΛΙίαπι ἱη ἀοεεπάο ΓυΓδς 8ης ἱερεπι ευ]ὶ 
Βοοίο οχαΓαίαπ : ἀνπι ΙΠΕΑΠ Ρ]οῦθδξ ἀἑησδίιταο, 
ὕπαιῃη φα](ἱ5 6656 πο εγοὐσἱ γἰδ1, 
Η.ιηο εποηιρο [ἀοἶ]επι εἰ ἵππργοβαιπ ργυγἰρίποση 
ήΗβύ8, η ἰιθαἰΓἰβ πθο, γεὶ 1η ουν]νῖις, 
Βἰήειιθ δη], (άΐδαιθ πιοἰἠ5 ολη ένας 
Νου οχρἰαε5 (αγρίους νογρῖς Ργίαφ 
ΓΙ αὐΓἱ9, τη 4υΓό9 οἰηϊοαδ δίᾳήο ἱπιρίας 
Αγοὐηᾶ ἰοιπογς ἀοριπαία ὑπουδ!η /αοι/1οἳ, 
Γπάθιις τμ ιδ (1048 νὶχ Ι80ος φ1οψαθ ρεςοὶρῖι : 
Ραί0Γ0 {αςδοίς 5ο ΡΠεἱ φὐ.πι Ἠιατίο 
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Πτωχοτροφοῦντα, ξενοδοχοῦντα, ταῖς νόσοις 

12960 Αρχοῦντα, χαρτεροῦντα χαὶ 6αλμωῳδίαις, 
Εὐχαῖς, στεναγμοῖς, δάχρυσι, χαμευνίαις, 

Γαστρὸδς πιεσμοῖς, ἀγχόναις αἰἱσθήσεων, 

θυμοῦ, γέλωτος, χειλέων εὐταξίᾳ, 

Τὴν σάρκα κχοιµίζοντα πνεύματος χράτει. 
{235 Πολλαὶ γάρ εἰσιν αἱ σωτηρίας ὁδοὶ, 

Πᾶσαι φέρουσαι πρὸς θεοῦ κοινωνίαν ' 
Ας χρἠ σ᾿ ὁδεύειν, οὗ µόνην τὴν ἐν λόγῳ. 
Λόγο; γὰρ ἀρχεῖ χαὶ φιλῆς τῆς πίστεως, 

Μςθ) ἧς ἀτεχνῶς τὸ πλέον σώνει θεός. 

1200 Εἱἰ δ᾽ εἰς σοφοὺς ἔπιπτεν ἡ πίστις µόνον, 

θεοῦ παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ἣν πενέστερον. 
Αλλ' εἰ φιλόγλωσσός τις, ἡ ζήλου πλέως, 

σα 

ί 
Ραυ 
|] Μοάοπίο, 

ΦΕΟΤΙ0Ο 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ, ΦΕΙΡ5Ο. 

Τ 
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Α Καὶ δεινὸν εἴ σοι μὴ ῥυήῇσεται λόγος 
(Ανθρώπινον γὰρ εὔχομαι χἀνταῦθά σοι), 
49305 Λήλει μὲν, ἐν φόθῳ δὲ, μηδὲ πάντοτε, 

Μὴ πάντα, μτδ' ἓν πᾶσι, μηδὲ πανταγχοῦ. 
λλλ) ἔστιν οἷς, ὅσον τε, καὶ ποῦ, χαὶ πὀτε. 

Καιρὸς δὲ παντὸς, ὡς ἀχούεις, πράγματος ̓  

Μέτρον τ᾽ ἄριστον, τῶν σοφῶν ἑνὸς λόγος. 

1910 Χωρὶς τὰ Μυσῶν χαὶ Φρυγῶν ὀρίσματα 

Χωρὶς τὰ τῶν ἔξωθεν, οἵ τ᾽ ἐμοὶ λόγοι. 

Τῶν μὲν γάρ εἰσιν εἰς ἐπίδειξιν οἱ λόγοι 
Ἐν µειραχἰσχων συλλόχοις, χαὶ πλάσμασιν. 

Ἐν οἷς µέγ οὐδὲν ἀτυχεῖν ἣ τυγχάνειν. 
1910 Σχιᾶς, σχιᾶς γὰρ οὐδὲν ἀσθενέστερον. 
Ἡμῖν δ᾽ (ἀληθεύξιν γάρ ἐστιν ὁ σχοπὺς) 

| 

γο6 αἱοηάο, ΠοβρίίεΦ οωςοϊρἰοπἀο, πιογ]ῖς 
ΓΦΘΥΘΓΩΗύΟ ἱῃ Ρδαἱηιου1]ς, 

Ῥνεσίύαφ, επι] ]ης, ἰαο γιηίς, ἡαπἱ οαβαοπίδς, 
(11411 [γοµαπί]ο, 58Η5ἱ5 οοθΓοθΠάοΟ, 
το, Ρἶδιις, Ιαὐἱοσιιπὶ ΗΙοδγ{ἶ0Πο, 
1ΓΠεΠΙ ἀοπιαπάο δρἰγ]έας γτοῦογθ. 

1945 δυπι οηίτῃ πι] δα]υὶς ία, 
Οµιή65 αι ἀμουπί αά ἑοπ]αποιίοη δι οµπι Όσο; 
[ας (εγογό ἰ6 ΟΡΟΓίΕΙ, ΠΟΠ Θ41Π 6ΟΙ 11 449 {η Φ6ΕΙΠΟΙΙΘ δίί ο8ἱ. 
(Ποἰέ θ{1η θἱπιρ]ίοἰς Εάοἱ 66γΗ10, 
Ρου αναηι ργο[υςίο ρ]αγίιηος φαΐναί Ώοιις. 
13250 Ουυά αἱ η δοἱος δαβίοπίο» θἀό5 οαἀθγοῖ, 
ΝΙΠΙΙ Ὠοο αριιά Ποβ ο85είἰ ΡαυροΓ]ι 
Θεή αἱ Ἰο/μθμ{ ομρίἀ..6 68, 4ο δίυ 

8. 
ιο [αοτνίάς, 

Τιρίαυς Μιοἱοδίυν οί, οἱ γογῦα πο Πυαπί 
(ΠΠ μΙ οπἱη ευ; οἰδιη Ἰι]ο αἲἱ 
1250 Ἰοφἱοτε, 56 1 ἱΓΘΙΗΟΤΕ, που 

αιιιά ργεςοϱ), 
δοΠρεί, 

Νθς ομηία, ηθς 4ριά ΟΙΙΠ6Β, 6ο αλίαιο, 
δθἀ αριυά (1108, οἱ αιαΠί ἆθοθέ, 
ΤεπιριΦ αὐἱοιὴ οί, υἱ αυάίς, ου]ιιςὶ 

οἱ υδἱ, οἱ αμαμάο. 
ἰωαί το ; 

Μοάυς οδί γο οριίτηα, υἱ ἀῑχίέ υπ 6 ςαρἰθη(ἰυιβ. 
1310 δοραγαιὶ Μγςοσυπη εἰ ΡΗΤΥριιι 
ΘΡΑΓΑΙὴ θχἰΓΔΙΙΘΟΣ ΕΙ 6ΟΓΠΙΟΠΟ» οἱ 

η βιος : 
λαο]: 

Πογυπ] θΗἱηι δρθεἰαηὶ αἆ οβἰδηἰαΙἰΟΠΟΙΙ 56ΓΠΙΟΠΟΦ 
ἵπ ]ήνοπυηι ἑώίίδυς, οἱ βοιἰς τες, 
[η φυἱθυς ραενὶ γο[σγί, μἱγύπι Όθιιο θιιωσοάαί 4η πιαίο, 
19105 Ὀπιυγα θ)), η )Γα ηἰἰν] οβὲ λιηυδοἰ]ιφ. 
Νοὺυί5 αυίθπι (νδία ομἱ ἀϊσθτὸ Ργορυδίιηι 654), 

122] Χρή σ’. ια αι. οἱ Οοἵ]. Εάῑε, χρὴ δ', 
4229 Ἀτεχνῶς. Ρτοῄεείο, 9εγα. ΛΙΙΙοΓ ἀτέχνως, ἰά 

εδί, πιη]]ο πια]ογὶ αν Πο αἆ πια]ογθιη βἀθ] 1) ρ.ι- 
ἴοπι οαἱναπόάσια υΕίυς Όρις, αι αἰλιρὶίοί βά16, 
ᾳὐ ΠιγδἰοΓἰ (σοπδί, ποο 64 οιιγίο8ο βογαἱαίιγ. 

1140 Χωρὶς τὰ Μυσῶ», οἷο. Ργονυογυίμπ ἱπάς 
Ἠδιμη, φυοά Μταυγυη οἱ ΡΗΙΎριΗ πες ἀεβμίτο 
αγάμηιῃ ο5δοῖ, «0 ηυοά ή Ρρορυιί πο οαις σιαυ]]- 
(ευ ἐια] θἱηί «οἆςς 8υᾳ5, οι οι μίηάο αἱλαπάο αἰὶο 
ἀερι]ςί (εγιμίποφ ἱποστίοςν γοάφιάθι]πί. Αάασίο {ἰ- 

οδουῖι μἱἱ, Ἱπαι]έ Εγαβπ]υ8, 4ο τοὺς ἐοίο ϱεπογο ἵη- 
1ος ϱ6 ἱςδίάει] ους, γο]υ({ οἱ φἱβ Ίοηρο αἰίαά ρε- 
οἴατο Ρ)ἰοδορ.υ, αι οΓδίοτεΠι αἱρηίῆσαης ἆ]- 
οαί: Χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὀρίσματα, 4υί 
49 Ιομηίνας ἱμίερ 105 μη! οοπγεπῖ!ί, η ]]ᾳιθ 
οΟπΙΙΠΙΠΟ ἱπίθγοθάέ, υἱ αριι! Ευωπὶρίάονι Αοἰιίίεν : 
Χωρὶς τὰμἁ χ᾽ ᾽Αγαμέμνονος, ἰά δεί, οεραγαία ἐνέ 
πε τες α θομῖς Αφαιπεπιποπίς. Που ργογεγΏίυπι 68 ρο 
γοουρηίέ αρι Ογεροσίυ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ριυάθαί, θΡοΠίο8, ἱνοδρίίθἙ, πιον ὑἱς ᾳιἍνος 
έωγαῃ5, Δἰθῃδημ6, ἀχιις η οαμίυ δ8οΓυ, 
Βγοσίυμς, ρε δες, αοτγιής, οἰναιηδυη/(θ, 
γουίγεμ) αἰηθ 86Η8Ι19 οοπρΓίπιθιΒ, ΙΓα1η οἱ ἱτυςδπῃ, 
Πνιπαιιθ, ἱαυτὶ δρ ο ΙπάίσεΏς πο, 
Αί(υο ἱπιρεγαμίὸ αρἰντιυ ϱΔΓΙΕΙΙ ἀ0ἱΙΙΔΙΙ9. 
Μις αἱ ΏδΗι ραίουί ιοὺῖς νία, 

Οαγ1. μαφμαα1ο Γυρθ ἀθί 6ΙΙΗΙΠΟ Γγαῖ. 
Ηὰ8, ΠΟΠ δἰίαι η βοΓΗλυπο ἀαμίαχαί, ἱοἱ6. 
Ναιῃ δέγπιο (4οἱ θμρίίοἱς Ευ δυΠἱοίε, 
Οω θα δαἱυίθιη ΙΙΟΚΙΣ Ρ8Γ5 οιίλυπι επρὶξ. 
η ο 1ἱΟΒ Πα!π β6ς βοἱυ νἷγοῬ 
οἱ οβάθτοῖ, θβ9εί μηἰὶ Όεο ἀῑνεδ ο)ἱπι,Ὀ., 
θμος οἱ οηιιομά] ομρίάιιθ 68, τε]ο οἱ οαἱειυς, 

Ώ Μἰφογόιαυς ἀποῖς ηὶ ευ 6εγπιο βααί 
τς υΡίο µαππφ ο αιιλὀρίαπι ἱαπηδηί 01), 
υ4Η8Γ6 64Π6, θ6ά [π]επδ, που ]ηρίίου, 

Νο ουπεία, ουμοίος ποη 4ρυ, ΡανδίΙη ποπιο : 
6 (118Η640, Ευ ΗέμΙΠ, 4άο Ἴρεο, αυἱυυς οἱ ἀὐοσεῖ. 
Οποίἰς, υἱ αιιάΐς, (οπιρις οἱ τοῦυς θυυη : 
Οὐἱάσμιη ας ἀῑκλὲ νίς δρα, Ιπο ή μΙΏ ορίἰπιπ). 
Ριγσυπι εἰ Μγδογιιηὶ φἱδραγες βυηὲ ἱογιηη] 
οἱο οχίθγογιυπι ἀἱδρα οδὶ δΟΓΗΙὺ Π)οοΟ. 
ὀνδυΗΙ οΔΙΟΓΥ36 ἱηίογ ἱραί ριοσίαπι 
ῥαριαηί ς Ιιθγαιιο [αὐυἱῷ οµηοία, ἵπ φυἱριιΦ 
Φοορυίπ. ἀθθθηωβίς, αἱ 66ος, ραγνὶ ἡτεγεδὲ. 
Ου ἰδιιά αι γα ηἰἰ επίπο {ιῤδοίΗἶως. 
Νουίφ αἱ (ο8ἱ ηυθίς νογἰί45 θοἱ45 δευ0ριΙ5), 
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Οὕτως ἔχειν, ἡ μὴ, περιδεὲς τὸν λόγον. 
"υδὺς γὰρ ἀμφίχρΏμνος ἧς ἔξω πεσεῖν 

Πετσεῖν προδήλως ἐστὶν εἰς ἄδου πύλας. 
4900 "0θεν μάλιστα τοὺς λόγους φυλακτέον, 

Τὰ μὲν λέγοντας, τῶν δ᾽ ἀχούοντας σοφῶς " 
Ἔστι δ) ὅτ ἐχχωροῦντας ἀμφοῖν ἑξίσης, 

Στάθµῃ δικαἰᾳ, τῷ φόδῳ, χεχρηµένους. 
ττον γὰρ οὑς, ἡ γλῶσσα, χίνδυνον φέρει” 
490ῦ Ἡττον ὃ) ἀχοῆς, τὸ χαὶ φυγεῖν ἐκ τοῦ μέσου. 

Τί δεῖ σε νάρχης ἀφάμενον νεχροῦν φρένα; | 

ἛἩ πλησιάζειν ἄσθματι λυσσῶντος χυνός; 
Οὕτω µαθόντες ἑχ γραφιχῶν θεσπισµάτων, 
Οἷς ἑτράφημεν πρὶν συναχθῆναι φρένα" 
4300 Οὕτως ἄγοντες χαὶ πολίτας χαὶ ξένους, 
Ἠδη γεωργῶν ἦμεν ἐν τοῖς πλουσίοις, 

ο ος α 
5. οβΕσΟΠΙ ΤΗΕΟΙ, ΟλΠΗΙΝύΜ ΙΙΒΕΗ Π. ΗΙΡΤΟΒΙΩ. 

Α Εἰ χαὶ συνακτὸν οὐχ ὁμοῦ τοὺμὸν θέρος. 

1“! 

Τοὺς μὲν γὰρ ἄρτι τῶν ἀχανθῶν Ἱράμουν ’ 

Οἱ δ' ὡμαλίζονθ', οἷς δ ἐδάλλετο απόρας. 

4905ὔ Οἱ δ' ἐν γάλαχτι, τῶν δ' ὑπὲρ γῆς ἡ φνν, 

οἱ δ ἐχλόαζον, οἱ δ' ἐδεσμοῦντο στάχυς, 

Οἱ δ ἠδρύνοντο, οἱ δὲ λευχοὶ πρὸς θέρος” 
"Αλως τιν εἶχε, τοὺς δὲ θηµών τις φίλος; 

Οἱ δ᾽ ἐχχρίνοντο, οἱ δὲ τῶν σίτων ἔσω, 

1970 Οἱ δ' σαν ἄρτος, τῆς γεωργίας πέρας, 

"Αρτος γεωργὸν τὸν χαµόντα μὴ τρέφων 

Νῦν, τοὺς δὲ μηδὲν ἐχχέαντας ἰχμάδος. 
Ἐθουλόμην ἑνταῦθα στῆσαι τὸν λόγον, 

Καὶ μηδὲν εἰπεῖν τῶν ἀναξίων λόγου. 
1910 Νῦν δ' οὐχ ἓᾷ µε τὰ πρόσω τῶν πραγμάτων» 
Ὃν τὰ μὲν λθε δεξιῶς, τὰ δ' ἀγνοῶ 

Ρογ]ουἰοδΠ) γά]άθ οδί ου νο] 1]ο Ιοᾳἱ πιοάσ. 
γίὰ ομἷὴ μἰγίηᾳυθ ργῶγυρία 68ί, οχ (14 οΦάθΓ68ι. 
7 ντ 0Δ4ε{6 πιαπ][εσίο ὁσί ἵηπ Ρρογίὰν ἱμ[ογί. 

250 (υ.γο πιαχίπιὰ οἶγοὰ 66ΓπιοΠ6ς αἀλλυεπάα ορί ολυ!ἱο. 
Πφο αυἱάσοιη ἀϊοθιάο, Ιὶὰ αμίοπ) αιἀἰθηάο φαρἰεμίες, 
Ἱπιογάμπι αΠί6Ι Φ61ο αὐ µίτοσιςο γδέρθηάο, 
Βιπι Ἱυηρία δἰαΐογα, ΏΘηΩΙΡ6 που, υἱ 10. 
ΜίπυςΦ οπίη ρεγίου[ἰ αμγίς αΠεγῖ, (1411 Ππρυα; 
1205 Μίπιι ειίαπη ρεγίευ{ οβί Γαβετο ὁ πιθάϊο φυ.π ἀυάΐτο, 
Ουἱάἀ Ίάνας, ο... (αηρεπέο, ΠοοθΙΠ ἀΠἱπις ἱη[θιγο 7 
Αυί ρτορο ποοθάἆθγο ἁά ἱαἰέπῃ γαδ]άἱ σα ᾖ 
9ἱο ἱηδεέυίως δογἱρίυταγιιπι ογαου]{β 
ἕπ αυἱθυφ ἱημυἱγἱέά5 δ1, αηίθφιιᾶπ) αλ υ]ία γα(]ο 958εί, 
43200 Λιαυο ία ρ6ρεης ρορααγεθ θ6ἱ θχίγαῃθος, 
ἆᾱί πυιποΓαὺας ἱπίος Ιοευρ]οίρ αστίοοίας, 
Οιαπινί5 μιεδδίδ πιθὰ οἰπιυί οο]]θείᾶ πο ο8δεῖ. 
ΑΙΙ08 οηίπὶ ἃ δρἰηῖθ 1606Π6 θχρυγρανογαΠη : 
ΑΙ αὐίε αφ αὐδΠέ1Γ, {π αἰίορ ἡ]οἱαυαές δοἱ1ο 
4305 Πἱ ἵη ἱασἱς, ἰδίὶ 6 (δγτα ρτούτυαπί : 
ΑΙἱ ογαί η πεγα, αἲἰί ορίου Ιραυσπίας : 
ΑΙΙἱ αἀο]οδοθίαιέ, αἲῑϊ αἆ Γ)θθδδ) αἱ : 
Ἀοπηι1οῬ Ιιαυθὺαί αγθα, ἀἱἱο5 ᾳγαίι8δ αοοΤγυ6 : 
Ρας νου] μαίμγ, Ρ4ἱ5 ἱπίδ οµ1η (γἱέοο, 
4270 ΛΙΙ ραπῖς εδ, αἱ 116 οδί αρτἰουἰυτο ; 
Ῥαπἱ6 ΠΙΙΊΠΙΟ Ώυηο αἱεῃς αρτὶ]οοἰαιη 
Οἱ Ιαογαν]!ι, δε 905 αι] Ὠμ]ίω διιάογθ δδροιςὶ δι. 

Τυἱδεὑαμὶ ἡίο ἀῑσσοπαϊ πποπι [αὐσγα͵ 
Νοο αι 1ί1 ργοίδγγθ θοΡΙ11Π, 41118 ΘΕΓΠΙΟΠΟ ἱηίρηα δυηί. 
1215 δο ἆ ἰά 0η δἰημηί, η ἀοίπεθρς ουθιιδγυηπί 
Οµοτυῖί πυπηυία 4ΙἱάθΙΏ ΡΓΟβΡοΓΟ δτοποτυηί, αἰιὰ ν6το Ποδοίο 

104117 Περιδεές. Ρεγίεµοδιι δεί, ἰὰ οί, ρἱυτ]- 
πλ ἱπίοιθθέ, ὑίρυπῃ Ίου 4η αἰίο πιοάο η ἱἀρίαπι 
γαδαίιις. Εαιίοησιη αντί Οστοροτίιθ, ους ογκία- 
αἱ η]έο πια]ογ ουτα οἱ οἱἰοίίμάο ϱιιἑοἱρίδια δέ, 
ΟΠ ΦΕΓΠΙΟΙΘΙΗ 4ο ἀἱδρυίαίίομθπι Ἠαῦεγὸ ραγαί, 
αἴιάπὶ ο]ι]οίς. 

4251 Σοφῶς. Τα. σοφῶν. 
4409) ᾿Ετράφημεν. ΕάΙ. ἑσεροζημεν. 
1905 Ἡράμουν, Τί ἱερίπις. Βάῑἰ. τωαἰο ἡμέροφ. 
432609 ἘΕκκρίνοντο. θοἵκὶ. ἐχρίνοντο. 
4976 Ων. [ία αι. ΕάῑΙ. ὦνπερ, οδὰ ἀεθεῖι κε- 

ίρυιῃ. 

ΜΕΤΗΙΩ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ψεὶ οἷο το] αἰἰίου, ρἱαγίωυπι τοίογί Ίου]. 
Ριφεερ Ἱέεγ παιΙ, 410 δια(ἶπι υἱ φαΐθφυο οσςἰά[ε, 
Πήοιὴ ρτο[οζίο Ταγίας] αὐ Ρροτίας οα6ἱ). 

Ουὐ0 οδμί{0Γ08 6656 μὺ5 ὶς αὐἀάρθοοί : 
Αυάϊτο φυθδάαΠα, ΓὐΓ5ί16 αἱ φυ/δάθίῃ Ἰουψἱ, 
Ιωωτάυπὶ υἱἶδαιιο ραγ]έ0ς ὶς αὐαἱσίοιςα, 
«Έφας α /]11Οἱ6 νΗδίΑΥ αι) υθηίος ΠποιυΠῃ. 
Λιγιθ ρογ]οἰἰ παπι πἶηας πεις ρα]: : 
Αίιυς αυγὸ ΓΙΓΝΗΠΩ (υ{ἱ0Γ Μη μ]ίο οδί [αρα. 
Νεοατε {αοῖα φυἷά ορις5 ονί (ογρούίηθ 
Μοιιίδιη, αιιί [1 οη(ἱ φυἱά σαηἱ {6 ᾖάηφργο Ἱ 
5 ο ἱμδίμέα» Πε{ογίς δαυοἱἰς, ααἰνυβ 
Αάάῑοία 188 εβί γιά] υ 18 ος αλιὶς µθα, 
Βορευθφι6 οἶνθβ, θχί6Γοφᾳυθ ὦ απο π υιοάσιη, 
Ἐτωιη «0ἱοΠο» 156 ]ὰ. ἡμίογ ἁῑνίίες : - 

Ώ Μοςεἰς ἐπιοίσὶ ποβῖγα ποη ϱβ5οξ οἰπιιε! 
Οοἱίεεἰὰ. Ῥαγ8 παή] ο] τίίις ρἰηίς αάθυς : 
Αδηυδηίυς αἱ ς δμςοὶρὶὶ ρα» βοιμῖης 
ἕ ἰασέὸ Ρ4Γ9 θδί : ρα[6 Ἠυπιυ 56 βαστὶρῖε : 
Ραγβ οδί ἱηπ πθγῦ : δρίοὮ ρ815 68ί : ας 9υυ]η 
Ραις τοὺις αυραί : ο Ηπη δὐ Ώιθδδςπη αἰιογῖ : 
η ὀτεα Εἱ δυηί : ᾖο8 ασςΓνιΙ οοµίίαοι : 
Ῥαγς γοηϊ]αμίυς : ὑΓἱἶοΙΠῃ ραΒ 4ΐ πιαηοηί : 
Λο ραυἱς αἱ, βηῖς αρτὶοοίς υΗπιυς, 
Ραι]ς, οοἱοΠΙΠΙ Ώοη 4ἱεΠΦ 131 Πυμο δυ απ, 
γεγι 1198, Ιαὐογίς α ηπἱυνς θυπρίυτη οοἳ η)ΕΙ]. 
Πο ιθγπιίηα «ο «8 ΓΠΙεΗ ἢου γεἰίθπι πηθαπε, 

ΝιμίΊᾳαο ἀῑεί φιιοά δἰε Ιηάΐρουπι, οἰοσυ]. 
5ος, αυ δε απίατ, ἰά [αςεΓθ που ποο οἵπυπί, 
(665ετο ρα γῖτη [φία αυ, ρασίέπι ἐλιά θοἱο 
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Τί χρὴ λέγειν µοι, χαὶ τίν, μοίρα προσνέµειν, 
Τίνας δ' ἀπαινεῖν. Τοῦτον ἑχόντων τρόπον 
Ἡμῶν, ἐφίστατ᾽ ἀθρόως αὑτοχράτωρ 
1950 Ἐκ τῆς Μαχεδνῆς, βαρθάρων στήσας νἑοος, 

Πλήθει τε πολλῷ χαὶ θράσει τεθηγµένων, 

΄λνθρωπος οὐ καχὸς μὲν, εἰς πίστιν θεοῦ 

Ὅσον χρατῆσαι τὰς ἁπλουστέρας φύσεις, 
Καὶ τῆς Τριάδος ὑπερφυῶς ἠττώμενος” 

493280 (Σπλάγχνων γὰρ οὗτός ἐστι χαὶ πάντων λόγος, 
Στεῤῥᾶς ἐφ᾽ ἕδρας ἀσφαλῶς βεθηχότων ') 

Οὐ μὴν τοσοῦτος τῇ ξέσει τοῦ πνεύματος, 

Ὡς ἀντισῶσαι τοῖς παρελθοῦσι τὰ νῦν, 
. Καιρῷ τὰ χκαιροῦ πταἰσματ᾽ ἐξιώμενος" 

4990 Ἡ τὴν ζέσιν μὲν ἴσος, οὐκ ἴσος δέ γε, 

Θ 

ΘΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9Ε1Ρ90.᾽ 

Α Τίφῶ; τὸ θάρσος, ἣ θράσος; διδάξατε. 

1168 

Ἴσως δ᾽ ἄμεινον τὸ προμῄθειαν χαλεῖν. 
Οὐ γὰρ χατείργειν, ἀλλὰ πείθειν, ἔννομον 

Εἶναι νομίζω, χαὶ πρὸς ἡμῶν τι πλέον, 

1990 Αὐτῶν τ᾽ ἑχείνων, οὓς θεῷ προσάξοµεν. 

Τὸ μὲν γὰρ ἀχούσιον, χρατούμενον βίᾳ, 
Ὥσπερ βέλος νευρᾷ τε χαὶ χερσὶ δεθὲν, 
Ἡ ῥεῦμ' ἓν ὀλχῷ πάντοθεν στενούµενον, 

Καιροῦ δοθέντος, τὴν βίαν περιφρονεῖ. 
500 Τὸ δ᾽ ἐχούσιον, βέβαιον εἰς πάντα χρόνον, 

Δεσμοῖς ἁλύτοις τῶν πόθων ἑἐσφιγμένον. 

Ταῦτ' ἐννοῶν, ἔμαι γε τὸν φόθον δοχεῖ 
Τέως χατασχὼν, πάντας ἕλχειν ἡμέρως, 

Προθεὶς τὸ βυύλεσθ), ἔγγραφον πειθοῦς νόµον. 

Οιιοπιοάο πι 1η6 οροτἰα6αῖ, εί ουἱ ραγίί (γίοιοστα, 
8 Ει αὐσος ἰαι Γ6. Όωπῃ 16 6β8εί Γεζυπῃ δἱαίς 

Νορίταραη, αἀνεπίέ δυ)ίίο ἱπιρόγαίου 
1250 Εχ Μαοθι]ομία, ροθί Γερεθδας πιβεθ ὑαγβαγοσιίη 
Μαρπα πια άἱπὸ οἱ ααάδοία ργφβἀσρέίσαιη, 
ΎὝίε ποη πια]υς, (υδηίμπι αἆ οοπι]πομέαφ 
η Ὠυὶ ἠ46 απίηιας βἱιπρ]ἰοίοτες͵ 
Αο Τγὶαςἶ ιμ]ογθιὴ ἵ Πού αἀ]σίας 
4328δὺ (19 ομίηι οοτΕἱ6 66ΓΙΠΟ θ8ἱ, 80 ΟπιΏι1ῃ 
Οἱ ςιαΡΙ1! φειἱ ἑμίΐο ἱηδίάρηι); 
42 «63 δε ποη {5 {4Λ)οΙ αἱ [ογνοςθ ορ είειις 
»ριογ]ἱ5 ργῶθηί]α γἱοἰφθίπω οᾳυαγοί, 
Τεπιρογε γυἰηὰ5 ἐεπιροτ]δ Φ4Π4Ης : 
1200 Αι οἱ (εγγουε 5 γδὺιι8 ρας οΓαί, ΠΟΠ (άπιθη Ραυ, 
Ουἱᾳ ἀΐσαια  Πάμοία, 4η ααῤασ]ὰ } νο ἆοιείᾳα. 
Εογί98αε δαἱἶή6 ργμι]θηἱἶάπα νοςαςα. 
Νοιι ο1ΠΙ 60Ρ6Γ6, 96 ρογβµασγς, Ἱερίε)ίίηι 
Ε.εο αγυ]ίγοῦ, 4ο μουὶς υἱ1]ἱν5, 
4305 Ἱρείθφιο 19, μοβ 6ο αἀάποίπιιφ. 
δαν εμίτη Που νοἱυμαγίυπῃ οἱ. ἰἆ ουΠι νἱ γομοαίυς, 

οἰυίῖ (οἱ Π6γνο οἱ (παµίρυς οοηδίσἰοίυιη, 
Αι αμιηὶς Ἱῃ οσο πάί(ιιο αγοἰαίυ, 
Όυι ἁπίννη Γαοσίέ (δρυ β, νι οοπ(θηιηἰε. 
10500 Ου αμίοι νοημα γίτη οδέ, βΥΠΙΠΙ οδὲ νῆ ΟΠΊη9 ἰδιπρι8, 
γ]ποιι]Φ ἁμλογὶδ Ώου ου ὗς οοιιδιτ σι. 
]]φο ἀμπι «οπβθἰάδγα!, μη) ἡἱ φαἱάδηι γ]άδίυς Πιθίδ!η 
Ηαζίειὰβ οομἰυδης, Πιο ]εη]ίου (Γαἱιειθ, 
γο]υπίαγ]δ]ὴ ΡΓΟΡΟΛΆΘΠΗΘ, υἱ Ἱηδυπρίαιη ρὲγριιαθὶοπἰς Ἰομοπ). 

49377 Μο. Οοἱθὶ. μέ. 
4378 Τρόπον. [ια Ἱερῖπιυφ. Εάῑἰ. τὸν τρόπον, οδἆ 

Πηὰίθ: ΠΑΠ νθυδυς πιθίρυι ἀεβοίέ. 
1285 Σπ.Ιἀγχνων γὰρ οὗτος. [που εδί : Βετίο ου 

δίᾳυο ος ἱπίίμιυ οογάο ἀΐου, ἀἰσοιιίφυθ {ΕΠΙ ΟΠΙΩΘ8, 
υἱ δ4ργα ρείγα βγηαπη οἱιῖ δµηί (811 οἱἱοἱ). Τα 
Μις, ει! µου ρἰαεεὲ [εινοηοἱ ἡμεοιρτείαίίο : 

(ωειποάὲ εεεε ευτάα ἀεθεπί ομιπἰκΠὲ; ϱὐ8ίη ἐ8ίΠΘΗ 
γεγρίἰοµθιι ουμεὶ δυμί Αοἱἱαηά]δίῶ : (0ο 9απε πιοάο 
ΟΠΙΠΕΕ {ἱ ἀεθεπί ἐεεε α[εειὶ οιὲὶ [πιο [μπάαιπεπίο 
δα[µίόπι 5καπι ἐπ] εἱ υοί 11. 

1288 ᾽Αγτισῶσαι. Που 65ὲ, υἱ 64Η ἵπ Ἰωγοίίους 
ἀορεγἰἰαίθιη αχ] υογοί, μμ ῥεἱογ6ς Ιιπρεγαίοςος 
Αιπηὶ, Οοηδιαηίίυς θἱ Ύα]οπς ἵω οδεμο[ἰέος οχος- 
οιεγαμί: γοί υἱ αἱ γυίογει δἰαέυπι γουοςβγοῖ ργ- 
δδυίία, οἳ ᾳὐ8 ίΕΠΙΡΟΓΗΙΗ Ππίφι]ίαίο οοἱἱάδρδα οΓαϱὲ, 
π (δημ δρ]επάυγειη γεβεέαθγοῦ. 
. Καιρου μάζα Ην 

4201 ᾿Εσφιγμένον. ια Οοἱς|. Εάῑί. ἑσφιγμένων. 
4503 ο. δἱς Οοἱβί. Εξ. δοχεῖν. 
15004 Πρυθείς. Ὑαϊ. προσθείς. 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

υἱά ὁἶσαπι, θὲ Ἠθευ ουἱ ἀεῦθαπι ρ8τε ἀάτο, 
πο ἱαυάθ [εετο. Όμπ βίθίΗ ΠΟΘ ὧου δυ)ὐ8, 

ἕῃ Ἱπρογαίογ αἀνθηίί ποδἰβ Γ6ρεῃθ, 
ΤοτΓὰ οχ Μαροάοηα, Μαιγίιο ἀοπιές Ὀαγησεῖς, 
ὠ(ἡπιυ|αΓαἱ ἵπρεηπφ ηὐ06 ΙΗ8η 18, θἱ ἵηρεης [1γοςς 
Μἰπίπιο φμἱάσπι 1] νὶς πια]υς φιιδΗίΠ) αἆ βάθΙΗ, 
Τεποτθ πιθµίύ5 ροςδοῖ μὲ ϱυἱ αἰπιρίίοςδ, 
Τηαάΐδαᾳμε απο οσ]ίοῦ 6δδοῖ μη) 2χίυ9 
(Ρίο φμἱρρθ ϱἱ Ίροο θη{ἱο, οἱ ουποξἰί ἀδδεΓυηί, 
Ου! οοὐο βἰαὐὲἱ ἑμίω αιηαυί ἱηδίδίεγς); 
Εογνοτε δεὰ που ργδἱε1β (8Πἱ0 ἰδΠ]6Ι:, 
Απατοί υἱ οἱ ρεϊδπὶς ργσδιεία, 
Θαπανοί αίφυο ἰ(διηροΓίθ τηαία ίθηιροςο : 
Εέτνουε νο οἱ ρας εγαἰ, ΡΟΗ ρᾶς ογαέ, 

Εἰιοίαπο ροείοσἰθ, 4Ώ αιιάαοἷα , 
ὑϊσαιη Ἱ Ύοσαγο ρτῶφίαί Ίου ργυὐθηΜίαπη. 
Ὀμαύθτο φιμἱρρο οδί εοφυἱύ8, Ύυδ1 ο0β9ἱ6, 
Μαρίδηυο μουίφ οοηγομίε, δὲ Ες ἱέειη 
906014Γ06 ΒΙΠΊΠΙΟ Ππἰέπειγ 4ος Ναπιίροί. 
Ναι φυοά οοδοῖυ8, Ρογᾳ 119 νἶπι, αυἱεηυαπι (αοἱέ, 
Νοαενίφ ιἱ αγουΦ τὶποίις, εἰ γα πιαπυ, 
Αυὶ ουΓδυ5 ἀιηῖς υπόίααε αγεοϊλίυ8, δεαη, 
Ὀκέας υἱ [αομυ]ίας, ρεἰδραπῃ γἷπι ἀεδρίοιε. 
ΑΙ δροπίο φυοά βΙ, ἀμγαί ἵη ουπείος ἀἱ6δ, 
Απιοτς υἱ αυο γἱμου]υα θιγ]ηµαί ἴθηᾶσ. 
Ησο 6, ορίπος, εοβἰἴαης, πι { αΓινθιὰ 
Μοιυπι ἱη(ογοῦαί, Ιεηίίογ ουΠείοβ ΓΠΘΠΘ, 
6ὔ/ωβᾳ6 πεηίδίη Ιἱνογᾶ1η ἱορο οἱ βίπειιδ. 



5 6ΛΕΟΟΙΗΙ τΗΕΟΙ,. ϱλαιΛνυ ΙΗΙΒΕΔ ΙΙ. ΒΙ6ΤΟΝΙςΑ. 9 
Λ Ἡμῖν ἐπαφήσοντες, ὧν ῥᾷστον χρατεῖν. 

15230 Ὁ μὲν τόδ εἶπεν ' ἐμὲ δὲ συμμιγῆς τρόµγ 
Παλμός τις εἶχεν ἡδονΏς. Ὢ Χριστέ µου, 
Ὃς οἷς πέπονθας εἰς τὸ πάσχειν ἐἑχκαλῇῃ, 

:"Σὺ χαὶ τὀτ Ἴσθα τῶν ἐμῶν πόνων βραθεὺς, 
Καὶ νῦν γενοῦ µοι τῶν καχῶν παρήγορος. --- 

1535 Παρὴν ὁ χαιρός. Τὸν νεὼν δ᾽ εἶἴχε στρατὸς 
Ξιφηφόρος, μελάθροις ἑχτεταγμένος. 

Ὁ δ᾽ ἀντεπῄει δήμος οἰδαίνων ἅπας, 
άμμος θαλασσῶν, ἢ νιφάς, ἡ κυμάτων 
Κινήματ’, ὀργῇ χαὶ λιταῖς μεμιγμένος. 

1250 Ὀργὴῇ χαθ᾽ ἡμᾶς, πρὸς δὲ τὸ κράτος λιταξς, 
« Πλίρεις ὁδοὶ, δρόμοι, πλατεῖαι, πᾶς τόπος 

, : αν. . 
Διώροφα, εριώροφα νευόντων χάτω 
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205 Ὡς ὃ) οὖν ἑπέστη ἄσμενος τρισασµένοις, 

.Α. μὲν τετιµήχει µε, τῇ πρώτῃ θέᾷ, 

Οἷς τ εἶπεν, οἷς τ᾽ Ίχουσεν εὐμενέστατα, 

τί χρὴ λέγειν µε; χαὶ γὰρ αἰσχύνης γέμον 
νι τηλίχος φρονεῖν δοχοίην τηλίχοις, 

(510 ἵῃ τίμιον τοῦτ ἔστι χαὶ µόνον, θεός. 
Τὸ δ᾽ οὖν πέρας’ « Αίδωσι, φησὶ, τὸν νεὼν 

θεὸς δι ἡμῶν σοί τε χαὶ τοῖς σοῖς πόνοις" » 
Φωνἣν ἄπιστον πρὶν προελθεῖν εἰς τέλος. 
Οὕτως γὰρ ἦσαν ἡ πόλις χαταχράτος 
4316 Ἑστῶτες, ἡ πολλή τε χαὶ δεινἣ ζέσις, 

Ὡς μηδ', ἂν εἴ τι τῶν ἀηδῶν συµπέσοι, 
Εἴξοντες, ἀλλ) ἕξοντες ὤνπερ ἐχράτουν ' 

ἱ δὲ καὶ αὖ βιάζοιντ', ἀλλὰ τὸν τραχὺν χόλον 

1505 Όι ἱσίίις ειρἰάα5 αοεθθςῖῖ οὐ εἰυὶ ουρἰἀϊδείπιος, 
πώς, πιο αΠοοθεῖὲ Ί1οΏοΓ6, ΡΓΙΠΙΟ οοπφθρἑοίυ, 

μπι ἆθ ἐἷ6δ η 19 ἀῑχ]έ, ἔωπῃ ἀθ ἰἱβ φις ρογπαμ]ίογ αμάϊνἰέ, 
Οἱά πιὲ αθί{οί 4ἱοσγο 7 οδ8οί μμ ΡζοῦΓΟδΗΠΙ, 
οἱ, ἐπ] ουπι δἱη), (αίθις τοῦ ρἰοσίαγοι 
4510 Οἱ Π]υἀ, 4ο δο]άπ ηυἱάσπι, Ἱη Ργδίιο θ5ί, πειιρο Όυυς, 
Ι ἠηπὶς οσθιίί: « Βαι, ἱπαυίί, ἑεπιρίυι 
Όε6ις Ρεῖ ος Πδἱ οἱ Ιαὐογίυυις εαΐςς 
γουεΠῖ ἔαιιά ογοἰδἰίοπι ἀπίθηα!τη ἂ (οί ρεγι]μοία τ0β 6596ἱ. 
οὶο ομίπι οἰν]έας Ργο ν{τῖοις 
4545 Ιηςίκίείναί, ἰαπίυθύθ εί ἰαπι [ογνίά οἶνίυπι ἱωωρείιι, 
Ὀι, οἑἱαηιδὶ ᾳαἱὁ 119 πιοἱθβῖ] αοοἰάϊφθοί, 
έωοβςυτὶ Πρη θ886Πί, δοἆ φᾳυοἆ ἐεμεβαῃί, γοἰεπ(υγὶ : 
Ηυγςυς, δἱ νὶς 119 Ἱπ[θγγοίιις, παιι) ἀυὐίηπι αίη αβρουα 
η πο Ίγὰ ογιπιρετομέ, «1ος ᾗοτνίηοςγο ογαι ροτ[ας(]ς. 

4530 Λιηυο ἠῶο (ἱάθπη ἰ]]θ ἀῑχίὲ: πιο αυίοῃι ρεγμὶδίιις {Γ6π1ΟΓο 
Μοιιις ἱίί]ῷ ἰομοὺαί. 0 Ομηὶδίο ηι, 
Ου] Ρος θὰ, αι ρ8δδι5 68, 4ά ραξἰομάμίῃ Πορ οχοῖίας, 
Τυης ΠΙΘΟΤΙΗΠ οἱ λπι (ηἱ5ίὶ αγιος Ιαῦογμη, 
Νυηο αμἱοίη οἱ η Πὶ ἵ πια]]ς δοἱαἑίιπι. 
τ8 740 9320 Λἀεταί ἵεπρις. Τεπιρίαπ αιίθίη οὐϊπουαί οχοτοῖευς 
Γιηδί18, ο ἁἰπαέις η δαος]5 αἱ διις. 

Ρορυἱυ5 οομίγα ἰαυαί, {οἑ5δ {11Π6Η9, 
Όι αΓου Πιαμήδ, αυἱ πὶσ, αἱ Που υπι 
ΑΡἰία(/ο, ἱτα οἱ Ρτεσίῦις ρειπ]]φίίπη, 
10500 Ίτα αὐνεζβυπῃ 116, ΡΓεοῖρι5 6υρα ἱπιρθγαίογθη}, 
Ῥιεπα εγαη! νἱο, Ἱάρροάγοπιϊ, ρ]αίθα, ΟΠΙΠΙ6 Ίου ς 
Ῥεουμάσο οἱ (οτί οοπιἱρηδί]οιιο Ρίο δροεοιαπε]ῦις ἀθοΓσυτη, 

1005 "Ασμενος. Ὑ8ε. ἀσμένως. 
1009 Τη.1ἱκος. (0ἱδί. τηλιχοῦτος ὤν. ΕΒἰίμς, 

αι δέπεα ς ΠΙΙΙΗ : οµήι (αἰἰς εἶπι Μιογίθαδ, ΘΥΠΙ 
οἱίπι ριο[εβιις μή λοβομ]ίαπη οἱ ᾳἱοτία οουίδπρίμπ, 
ΜΗ ΜΙΩ, ο 018 ροδιαὑἱ ή, π ρτθίίο Όουπῃ Ἠαυθηδ. 
δίο 1ρ90 (γορογίας οχροπίι. 

151! Τὸν νεών. Νεπιρε Πια]ογεπι εοοεείαιι, ε6- 
ἀέΙπ ερἰεεοΡἰ. 

1511 ωνπερ. 8ἱο Ἱθβοπάιιωι ΡΓΟ[6εΟΐ0, ΠΟΠ ὥσπερ, 
υἱ ἵη εζ(1ἱ5. 

1518 1ραχύν. Ἐάῑι. βραχύν. Εαοῖ]ο Οτοαβοςίμπι 
οεοάἱ ρο65υ Αγαηὶ οκἰθιἱμιαλαιι. 

15020 Ὁ μὲν τόδ' εἶπεν. Ηοο ἰ]ο ἁἰχίε, πεβε: 
Δαι: εἰδὶ Όεμα Ίος (επιρίµῃι ΡεΥ οφ. ὋΌυ8 τοῬο ϱ6- 
αὐπίας, νδυδα που θυηί ἱπιρεγαϊυτίφ, ααπιτὶ 64 
ἱρδὶ ἐτίθυαί νἱγ ἀουεἱβδίπιιϊς. 

4596 Ειφηφόρος, µε-άθροις ἕκτετα .. 
Ιορίπιιι», βµα4θπίο οοἑἰςθ (οἰθίίαπο αιιέ ο. τ 
προ, τε λάδροις ἑχτεταγμένος. δἱο Ἠαφιγαίας 
Ἰυοιθ αιἰ απίθὰ οὐδειγυβ ουαἰ. ΚάῑΕ. Ξιφηφόρος, τεὶ 
λάθρος ἑχτεταγμένος. --- Πα Εεμεἰοξληῖ » οεὰ φεθεαᾶ 
πιθίγαπι, ου! (μαγί6 Ρος δροπάφυπω Εαύθαί ἰασιδὲ 
1060. Ολ]ι Γκυ. 

1950 Καθ ἡμᾶς. Υπ. χαθ᾽ ἡμῶν- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Όι εΓρο εαρἰάις νοπίε αἀ ουρἰἁος ϱαἱ, 
Οοπιρίθεσας αἱ ης οἷί δἰαίἶπι, αμ ἀῑχοςί!, 
Ου) ρογ]αῦεπίί χυΓθυ6 4µΓ6 ἀοοθροΓί!, 
Οιι]ά ου µορυ6κο ἠἰσογο} Ριήδπάυπι [ογοί, 
δἱ ΡοΓίαγες ἰαπι β6ποχ οὐ ἰαΐία, 
Ουἱ ουΠοία ρατνὶ ἀεριίο ρυείος Ώδιη. 
Ἰαμάθπι ἴδια (αε15 : «θαι Ευὶ ρυγ πος Ώοδις 
Νυπο Ἠοςου (οπιρίαπῃ, ἀάὶ (υἱς Ἰαροσίυις : 
Ύοεοπι, ΡθΓΔοί3 γ6 ηἰαὶ, δαρΓα βάεπι. 
δίο ΠΛπΙ(ιθ δίαμαί εἰνίιαρ Ρίδµα ἱπιροίι, 
Αηίαιίδᾳυο [εενεῃς, υἱ Ιοθί ϱγανο «ἱἀρίαιη 
Ηίπο ονοδµίγοι, ηυ]]4 ο6βθυΓ08 (Ἠτοηο 

ΡΓΟΓΣΗ6 ϱ956Ι, νο γεῖοπἰμΓοῬ ουπι : 
δΙη οοβεγοπέυς, ἱπιρείμην {μ 18, νήηοσγς 

Β ΟιοπΙ [αοἱ]ο Ρο88δη!, 6856 Γαοξι! ι ῶεενοιμ, 
Πως Πίο ἁῑσίε: (6αιο αἱ υμοξιις πιθῖυφ 

ΤυιΏ πιο ἑοβεὺαί. Οπεϊςίο πι, αυὐἱ ρὲς έωαυι 
ὑσισειη [ουεπάα6 αἆ 9ΓΙ1068 108 οχοἰίᾳς, 
Ει (υπο [αυοςἱ ργβηίαπι ποςίτο ἆαλαφ, 
ΟΙ11Ί6Η οἳ βἱδ πυπο πδΠ {η (8Ωἱ16 σηδ]]φ. 
ἆ3ῃι (οΠΙΡΙΙ5 αὐἀθγαξ, ΠΙΑ (μπι) οἱ νἱδ πσχῖπια 
Τεπιρίυνὴ οὐέίπουαί, Ὀεἱ{{οοΒ 6Η8ύ5 ᾳογοης. 
Εασϊευοί οιμηῖς ἱπιρδίυη οοπίγα ἔυππθηφ 
Ροριβ, αΓεπα υἱ, πὶχ ναί, αὐἱ θιιοίαφ ειασῖα, 
Ὀίοιις οἱ ίνα, ρτεςἰθις οἱ ἱαμάϊδ αἰιηυ!, 
Πευίαφ ἵπ ποΒ, ρεϊηοἱρὶ ευρρἰεχ. Εταπε 
Ριεης νἰς, ἀοιπίαυς, ρἱοπἰί οπιπες Ἰοοί, 
Ῥιοηα ἀοππάδφαο (αμ) γἱτῖφ ἐὔπι (οιηληῖς, 
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᾽Ανδρῶν, Υυναικῶν, νηπίων, παλαιτάτων ' 
Πόνοι, στεναγμοὶ, δάχρνα,.βρυχήµατα, 
1555 Εἰχὼν ἁλόντος ἄστεος χαταχράτος., 

Ἐγὼ δ᾽ ὁ γεννάδας τε χαὶ στρατηλάτης, 

Καὶ ταῦτ ἐν ἁῤῥωστοῦντι χαὶ λελυµένῳ, 

Μιχρὰ πνέοντι τῷδέ µου τῷ σαρχίῳ, 
Μέσος στρατηγοῦ καὶ στρατοῦ, βλέπιων ἄνω, 

454) "ειν βοηθῷ χρώµενος τῇ ἐλπίδ., 

Ἔως χατέστην εἰς νεὼν, οὐχ οἵδ' ὅπως. 

Κάχεῖνο δ᾽ εἰπεῖν ἄξιον ' πολλοῖς τε γὰρ 
Ἔδοςεν εἶναι τῶν τότε χρεῖσσον λόγου, 

Οἷς οὐδὲν ἁπλοῦν ἐστι τῶν ὁρωμένων, 
40545 Ἐν ταῖς µεγίσταις τὸ πλέον χαιρῶν ῥοπαῖς. 

Ἐγὼ δ' ἀπιστῶν τοῖς λέγουσιν οὐχ ἔχω, 
Καὶ τοι προσάντης τοῖς ξένοις, εἴπερ.τις, ὤν. 

δΕ(ΤΊ0 1. ΡΟΕΜΑΊΑ ΡΕ 5ΕΙΡ90. 1191 

Α Τοῦ γὰρ προχείρως πάντα πιστεύειν θέλειν, 

Χεῖρον, τὸ πᾶσιν ἀντιτείνειν ἑξίσης. 
1500 Τὸ μὲν γάρ ἔστι χουφότης, τὸ δὲ θράσος. 
Τί γοῦν τὸ θαῦμα; Βί6λε, χηρύστοις βίῳ, 

Τοῦ μὴ λαθεῖν τοὺς ὕστερον τόσην χάριν. 
"Ην ὄρθρος, ἢ δ' ἔπεῖχε νὺξ ὅλην πόλιν, 

ἹΝέφους ὑποδραμόντος ἡλίου χύχλον, 

4500 "Ηχιστα χαιρῷ πρᾶγμα τῷ τότε πρέπον. 

Φιλαίθρ.ον γὰρ οὐδὲν, ὡς πανήῆγυρις. 

Ὁ χαὶ παρεῖχε τοῖς μὲν ἐχθροῖς ἡδονὴν, 
Ὡς δυσφοροῦντος τοῦ θεοῦ τοῖς δρωµένοις, 

Ἡμῖν δ᾽ ἀνίαν ἓν φρξσὶ χεχρυμμµένην. 

1500 Ἐπεὶ δ' ἐγώ τε καὶ τὸ πορφύρας χράτος 

Κιγχλίδος Ἴμεν τῆς σεδασµίας ἔσω, 

Πάντων τ' ἐπήρθη συμμιγὴς αἶνος θεοῦ 

γ]εῖς, πιμ]ἱογίδιις, ραγνυ]ΐς, βεπίυιις; 
Πο]ογες, σεπηέ1φ, Ἱπογγηιῶ», γιρἰέις, 
1005 Ιυ4ρο οαριῶ Ρος νίπι οἰν]ίαίίβ. 

Ερο νεΓο φίγοπιυβ 1ο οἱ ἁἆνκ οχθγοῖᾳς, 
[άφιιε ἵη {πῇῄγηιο οἱ [αἱἱδοθηίο, 
ΡαΓυΠΙ βρὶγαπίο Ὠοο πιθο «ογρυςοµο, 
Με(]5 ἱπίογ ἱπιρθγαίογδιὴ θἱ οχθΓο (1η, δΗΓ81ΙΠΙ γδβρίεἶεης, 
15144) 1μα1η αἁ]ιιγίος υέοῃς 8Ρο, 
Ώοπεο {η ἑειπρἰο οομκι]υέμθ δΗΠ1, ποβοῖο 4ο ραςίο. 
Π]υά αυίοπι ἀῑεία ἀἰσπυπι : πι] ο 1πῃ 
Ου ίμμο 4ἀθγαπί νἰνιπι οδὲ οπιηὶ 5οΓΠΙΟΠΘ ΠηΣ]ΙΙ5, 
ΝΙΠΙ{ ἐΘίποΓο θνεμἰτο οχἰςεπαηἰ]υυφ, 
4515 Ἱη πιαχ]πηί ΡγῶβΕΓΙΙΙΩ ἱοπιροίαπι εοπτογβἰοπί μη. 
Εο αυίθιη ἠάθεπι ἀθηεβαγο ἀἱοθη[ἰριβ ΠΟΠ ΡΟΡΡΙΗΗ, 
Ου απινὶς ἀϊΠοΙ]16 οἱ πιογοδ5 αἵπι, οἶγοὰ Γ69 ΜΗΙΙΓ4Ρ, θἱ (116 αἰίιιφ. 
Ρε]υθ ορἰπὶ θδί οπιμΏυς Φαιιο οὐφὶδίογθ, 
Οὐ4πι [αοἱ]ο οπηηὶα νο] ογθάθτο. 
1550 Ιδιιά οηίπῃ Ιον]ίας οαί, Που αμάαςία. 
Εεαιιοά ἱμίίατ ργοάἱρίπι ὃ 110ετ, Ργφἰσα 69οἱ9, 
Νο Ροβίετος Ιαἱοδί ἰδηία ϱυλ/]1. 

--- Εγαί ἀλιοι]απι, 56Η ἰοίδηι υΓοὰ µος ἱορεί αἲ, 
Νιινο οἰτου]Ηῖη φο]ῖς φιωουπίο, 
4555 Βορ ιἰπίπιο ἰθιωρογὶ Η{ εοπνομµοῃς. 
ΝΙΙ{ οηἱιη ἀεγῖς δεΓ8ΙΛἱΙΏ δἷο αππαὶ, υἱ ρυλ]σα «οἱθῦγ]ίαβ. 
Αιφιο ἰά αιἰλάσιη ἱπὶηιϊοίφ μα εήαιη αΠογομαί, 
Οιαςὶ Ώεο ἀἱδρίίοθγοπί, ας ροτῦαηί ας, 
Νουϊφ ν6το δοοΡοίπι αη]ιη] 

υ ἵζα νοπεγαπάἆος οδηοδ/υς (μἱης, 

) οἰογοιν. 
ο 1260 ΡοείαιΙδηι αυίθιή 6ρο οἱ ρυΓρυγῷ Ροἱθδίαβ 

Οµμίὑππηθ ος οἑ6 δυ)ἱαία Ίαις Ὠοὶ ργοσιίδουα 

4510 Τῇ ἑλπίδι. ἵια (οἱβ]. Εάῑξ. ταῖς ἐλπίαι. 
4517 Καὶ τοι προσάντης. Ἠοο νι στερυΠυ8, 

αἲι ΒἱΙ69, 9 ἐς οἱ ου ἀἰομηί, Πάει αὔγορα(ο 
10η Ροβ8θ, φαν] αἰ]οφμῖ ϱ4 πποηίθ αἰέ, αἱ ες 16 
τοὺς αι ργφίογ οοηβισιιάΊμθπι οορπρυηί, ἂἀ 
αἱπαίά ουπ]θοἰαηά μπι ποπ [αοἳἱς αἀάποαδένς, 

4551 Βί61ε, κηρύσσοις. βγαφάϊεα, [ἱδεγ, εσεΝ[ο. 
Ομἱά αωίεπι πιὶγἱ εοπ(ἰθετίί, ΜΟΝ ἰαεέαί πατταϊϊο, κε 
ἰαπία ογαιἰα ἱφποταί[ίοπε {αθογεί ροεἱετὶία». (λΛΔΌοΝ. 

1503 Τούς. Οοἱβ!. τοῖς. 
1500 Πορφύρας χράτος. 1ά οδί, ἱπρεγαίογ. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

ΑΡίαἱ9 φυ9βαίς, ρατνυ]ί εροεἰαπίυας; 
ὠειηϊίέας, 4οἱουθ», {αογγπισ, ο]8ΠΛΟΓ ᾳεανἰς, 
Ιιπαρο οδρΗ! Ὀθ]{ἱοο ἱπου]έι ορρἰάἰ. 

Μρο νοτο [ους ἱῇο ἁάσ 1ο βἰγεπΙ6 
(4ρτο ἰαπιεῖοὶ 6ΟΓΡΩΓΘ Θ860ΠΙ 80 ἀθδ!11, 
ὑρίταπίο ηυἱὁἁαπι Ιαηραἱάσ]η 4ο {ογ6 πιογέυιπῃ) 
Ἱμίογ ἆἀσεσπι πιαάϊυς, οἱ ἰπίθςρ πι][]ίος, 
ἵψναι Όοπα ϐρο Γμἱί118, δἱ δΙΙΓΑΙΙΠ γἰάεῃς, 
[η πάο ἆοποο «οἱοσοῦ : φΗἱηηπι Ἀθιιά βε{ο. 
Νου ἐνοο (αορηάμπι 68Η8ΕΟ. Νὰπι ρἱαγ]ηῖ5 
«ΜΓΗΙΟΠΘ πια] ἱδίιιά εβί νίσυη γἱγίη 

«Τοιπεγο ονθηίτο αἱ πΙλΗ! ργοξες ρυίαηπέ, 
Ροιἰθειπιπιααθ τες ἵη ργαγἰςδίπηῖς. 
Οεἱ9 4ΏΓΟΡΔΓΘ τὶς «Ρο Ρούδυπ) βίεῃι, 
Ιυδυεἱὰ φμ2Ππυνί5 ΓδδριΙα!1, δἱ φιἱδρίλπη. 

Ώ Ναπι ουηοία ρτοπρίθ οΓθἀθγθ, πιῖπις οδί πια]υτη, 
ΟαΠ) οἱ αἱ Φηιθ ἀθπεροί ουποίίφ {166ι. 
1 ονἰ(αίὶς {ιά : ο[[ογὶ Ίος ορὶ ΡεοίοΡ!6. 
Οἱάπαηι ογᾷο ποὶγὶ οοπΏ/ρίι] Ύατγα, ου : 
]βιιοῖα πο δἷὲ ρορίοσῖ Ώῶο βτα(1. 

Γήαχοταί ᾖ9π : ΠΟΣ αἲ αγΏ6ρ) ΡΓρβθθγαί, 
Θιὑυιπίο Ρ]νουἱ οἰγοίι πυῦο λουτὶάα, 
ΑΙίομα οθιίο (θιμροςγὶ 49 Γ6ς θογαἱ. 
ΝΙ! µαπιαιιο [οδεί οἱο θἱΠαΠέ οσἱ118, ἀῑεΒ 
Όι οἱαρίαίο ργφάἰίο8; Μπο Αυδίρυφ 
Μοης ἰ6ία ((418114ΠΙ ᾳγδία ΠΟΠ οξσοί Ώὺο 
Πες εωρία), πουίφ αὐα]ίμφ εοπίγα ἀοΐο;. 
Ῥείπερρα ἴἱ αμίεπι, ποδᾳυ6, «Δηςε/105 9401056 
Ἱηϊγανίιηυς, ομποίῖαυθ ϱυμηπί Νυιληῖς 
(εῶροτε Ιαμάεδ «4Η16Γ6, Υοςς εἰ τησ! )ᾶ 
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Καλουμένου, βοή /΄ε καὶ χειρῶν τάσις, 
Τοσοῦτον ἐξέλαμψὲν ἡλίου σέλας, 

1205 Νέφους ῥαγέντος τῷ θεοῦ προστάγµατι, 
Ὡς πάντα μὲν τὸν οἴχον ἁστραπηφόρον 
Εὐθὺς γενέσθαι, τὸν πρὶν ἑστυγνασμένον, 

Καὶ τῆς παλαιᾶς εἰχόνα σχηνῆς λαθεῖν 
Ἅπαντας, ἣν ἔχρυπτε λαμπρότης θεοῦ, 
4570 Εἶδος δὲ πᾶσιν αἱθριάσαι χαὶ φρένας. 

Κάἀάνταῦθα θάρσους ἑνδραμόντος τῇ θέᾳ, 
Ἡμᾶς βοᾶσθαι πανσθενεὶ ζητουμένους, 

Ὡς τοῖς παρνῦσι τοῦδε λείποντος μόνου, 

Πρῶτόν -ε χαὶ µέγιστον ἑχ πρώτου χράτους 
4515 Τοῦτ' ἂν γενέσθαι πρὸ θρόνων πόλε: γέρας, 

ο, 6ΟΠΕΟΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ, ΟλΛλΗΜΙΝΌΝ ΗΙΘΕΠ Π, ΗΙ5ΤΟΒΙΟΑ. 

Α Ἡμᾶς δοθῆναι τοῖς θράνοις τοῦ ἄστεος 

"1. 

Ταῦτ' ἣν ἀπ᾿ ἀνδρῶν ἐν τέλει, καὶ τῶν κάτω, 
Πάντων ἀπ' ἴσου τοῦ λόγου ποθουµένων. 
Ταῦτ) ἐχ γυναιχῶν ὑφόθεν βοώμενα, 
1590 Πέρα σχεδόν τι τοῦ γυναιξὶ κοσµίου. 
Ἡροντή τις ἣν ἄπιστος ἀντιχλωμένη, 
Ἕως ἐγώ τιν ἐξαναστήσας θρόνων 

Σύνεδρον᾽ οὐχ ἐμοὶ γὰρ ἣν φωνῆς τόνος, 
Συνωσμένῳ τε χαὶ δέει χεχμηχότι ' 
4285 Γλώσσης τάδ᾽ εἶπον ῥήματ ἓξ ἀλλοτρίας" 
« Ἐπίσχεθ', οὗτοι, τὴν βοὴν ἐπίσχετς. 
Καιρὸς Υάρ ἐστι πάντως εὐχαριστίας 
Ὁ νῦν; ὁ ὃ εἰσέπειτα καὶ τῶν µειζόνων. » 

Ἱηνοςδέ!, 36 ΟΠ105, θἳ ΠΙΔΏΝυΠΙ οχἰθῃδἰο͵, 
Ταπί.ν αΠι]β]έ ϱοἱ]ς δρἰεπάος, 
ζ49747 1505 Νυὺε ᾖ1δδι Ὠδί ἀἰβδείραία, 

ει Ο1ΗΠ15 «98 Γμἱμοτίνας οογυδ0ς 
διαξίτη βοτδί, αι ρείς (οποῦυτίφ ἱιογγ]άα [αογαί, 
Αο νεἰετὶς ἱπιαρίμθιῃ ἰαὐθγιασυἰ Ἱπάυστοπίι 
ΟιΠΠ6Θ. ηιιοἀ υοθὶ οἰαγίίας (ορεὺαί, 
4510 Οπιπίαπιβυο γιι]έας οἱ πιοηίος δογορ]ία5 οσο ραροί. 

ΤυΠῃ Υγ6γο θἁμοῖα αἆ δρεοἰλουἱΏα αροεἀρηίο, 
Τοιῖφ νίτὶίρις ΡρεἰεηπίοΒ πο οἰαπιαηί, 
Οωαςκὶ 1 ἵππΙ ργᾷςοη!ῖυιφ ἀθθςδθῖ, 
Ῥτίπιμπιηυθ 4ο ΠΙΑΣΙΗΛΙΙΠΙ 4 ΡΙ]Ιηὰ Ροίθείαίο 
1575 Μιας νου υγυὶ (μγυπίς ᾳγαίῖας Γυώτυὴ, 
Ὁ] πο ἰἡτοπίς οἰν](δίὶδ οοποαιἰθγο!. 
Πτος νὶτὶ ἀἱρηϊίαίο ργ 1, ἔα-ο νυῖρις, 
Οωπι Φσιια]ἱ οἱηη66 θθγπιομἰφ ιηθὶ ἀθθἰάστ]ο (εποτοπίερ. 
Ηδο πιιιίογοφ ο δυ 01 ἱηὶ οἰαηιαυληί 
45290 Ροιιο μ]ίρα ἀθοοτυη πι]οῦτθ. 
Τοπίίτα φαοάάκπι Ἱπεγεά]λθ]ία γι γἱησευαίυς, 
Ώυπου πῃευ γΓοβδίυ Όπ8 ος οο]ερίθ διι 
ὥράς θυΓβ6Γθί; ποη οπίπι γοςθπ! εοπἰθηίἶα6 θιρἰιίουσ 
γα]ουαπῃ, οοπΙρΓθδδιι5 οἱ μιοίιι Ι4ΌΟΓΔΗΦ. 

ὧθά Ώσο νετῦα αἰιετίης Γίπρυα ργοπιιηι]ανί » 
ε (ομ]υείο ϱἰδΏ]οτοπι, ο υἱοὶ, «οἱιὶ ροῖς. 
Ναμο ει οπιηἶιο αρεπάδγυπη βταἰίαγυ 
Πυο ἰεπιρις οδί. Εἰ{81ὴ 1η2]ογυμὶ ἀθίμοςερς ορ ἱεπιρίδ. 

1508 Καὶ τῆς πα.Ίαιᾶας. Οθἱη εἰ ἱπιασῖπαια ποθὶο 
εα/θογει οείογῖο ἐς (αεγπασκ[ὶ, φιιοά Πεὶ φιοή- 
άαπι ἱρείνα δρίεμάοΥ εἰ οἰοτία ραΐαμι τέμ[ευῖ!. Ολὰ- 
Ροκ. αριυ! ΒοΙ|. 

4511 θάρσους. Εάῑἰ. αᾱ ΠΙα!Ρ. χαὶ θράσους. Μυςχ 
ἑνδραμόντος. Εάϊι. ἑκδραμόντος, δεά αμα. μι 
ομί!η αωςέυς αχ ἰΙ]ο γεροµίίπο δµἰεπάοτο (Λ11ιο]ίους 
ο.1Π68 Ιπροηίεπι [οδίείβιι οοποθρἰβδθ, οου(γάσίαπιιθ 
ος Ἠι)ιδιοάἱ δρδοίλουΙυ βάυυί8, δἑαξίπι 1 ριιῖς. οἷα- 
πιοΓίριι9 ροροβεἰβεθ, αἱ Εεε]οβία. ργβρογεία’ 6:6- 
ξορΐυ8, νο] ππυῃι ΡΓρβοηΙριυς 4θθ[αἱ. 

1975 Πρὸ θρόνω». ΕάΙΓ. αὐ πιαγᾳ. τῶν πατριαρ- 

χῶν. Ὀρδήσγαι Οαιιο]ὶοίς Τ]οσάοθίας οοοἱσσιας: 9ο 
ρειουαηί υἱ ΠἱΦ οεοἰεθίὶς δορίδοορµτη ἁἆλγοι 6 
ΓΗ, α ος ροβίτοπ τη υμας ρείστῖ αηα]ας οσὶαῖ- 
Πιλβδθηί, ἱρθῖδηιο ριαέίυς {ορεί. ΕΠ ζως ἱωιππστίο 

ἡ1910 Τοῖς ὀρύνοις. Εάν. ο ἐξουσίᾳ. οἵς θρόνοις. Εάῑί. αἆ πιΣτᾳ. 
4078 Τοῦ «Ίόγου ποθουµέγων. δι ) εοσςρ. ο 

πόθου ἱσουμένων. 
1087 Πάντως. Οοἶδι. παντός. ἴια ο[ε. αἆ πιαες. 
1088 Καὶ τῶν µειζόνων. ΟΛτύυπ. αριά Βοϊϊαα- 

.. Φις Φεἰπάε τεί, κα! ρεΗ1ε, ρεγβεἰενάα ετὰ 
οεμο. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΠΒΣΙΟ, 

Τεπδίσᾳιιο ρα]ινὶς ροίαφ οΡθπὶ 6χΡοςεῦΤ : 
απίμ τορομίο ρἰομα]έ οί Ίυύας, 

ἆδδυ Τοπαμίς ηυὺς ρογρυρία, Ἰίσο 
Εί αιίο ἐγὶδες νε] αὁ 1ηίθήεης, (ΟΦ 
Εαίρυτε νίδιι οπηηίη ρεγδιγἰηροιοί : 
Ιυναμίπομι/μο φοιογὶς 4Γο.θ θΙόΓοΠί 
Οι11168, (εΡουαί 4111 οἱ ἱηβους οἰαγίιας : 
Ευρενοίο ωθεί πι ὐίίανη οἱ νέας φἱηιη]. 

ῥου(αία αι Γον ΟΙ ρία!η Ρἱοῦδιη Μο 
ογίδσθι, 45 νοςυιι Γηο ροδίμ]αῖ, 
Ἠου ρταίου, υἱ οἱ {επιροτί ηὶὶ ἀείωτοι, 
είπιπι Ἀουφιο, δα ΜΗ) δἱ ργἱποἰρίς ΠΊιιις (Ο56; 
0ο απίορυμαί οἰνίίας ἱροίς ιτοπίφ, 

Ώ 5) οἶνίίαιϊ Ἰμ5ο πῃο ἀθοτῖί (ἡτουίς, 
Ἠου ἁἱρη]ίαίο ργαάἰεὶ, ου ναίσις ροεῖι. 
"ιο νοία (οιάυμέ, ποπιίηο οχεορίο, ομιη τμ. 
ΟΙ4Πποἵο ΙΠΑΡΠΟ [εμλίηᾶο Ίιου οἰἶβίη ροές, 
δἱο μἱ «ευοιὶ ρεπο Ίερεπὶ οχεθιογοµΕ. 
ἔος ἠῶο το[γασίο Ρας ογαῖ (οπίίγαο. 
Πίο εεἆε η ὐοπιήαι }1ὐοο οοἱίθραιι δη 
Εκευγροτο; Ιουηἱ 1ου ομῖπι Ρροίδγαπι, ηἰηιία 
Οομηρι 686116, αἰηιι6 ἐογΓΕ1Φ ΗΙΑΡΠΟ ποιι 
Εἰιδ(1ο ρΙεῦεμι νους δἷο Ἴρδε ἀΙίοσιογ. 
«ἴωπο Ργεμεί(ο, μ.ο, Ῥτοιμί:ο, «ἰαιμοζουι, ο εἰεῖ, 

ο: Νις δέ αβοηός; ρισία. δύΙΜΙΟ Ώο 
Μα]οιὰ μι) θυ1ιέ, 5 ομἰί (οι ἱρίδ δαυα. 
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Λαὸς δ' ἐπεῤῥόθησεν οἷς ἐφθεγξάμην. 
1590 Πᾶσι γάρ ἐστι προσφιλὲς τὸ µέτριον. 
Αὐτὺς δ᾽ ἀπῆλθεν αἰνέσας αὐτοχράτωρ. 
Οὕτω μὲν οὗτος σύλλογος καταστρέφει, 
Τοσοῦτον ἡμᾶς ἐχφοθέσας χαὶ µόνον, 

"Ὅσον γυμνωθὲν ἓν ξίφος, πάλιν ἔσω 

4595 Πεσεῖν, θράσος τε συντεμεῖν θερμοῦ λεώ. 

Τὰ δ᾽ ἔνθεν οὐχ) οἵδ' ὡς προσάξω τὸν λόγον, 
Ἔχοντα καί τιν ὄγχον ἓν τοῖς πράγµασι. 
Τίς συγγραφεύς µοι τῷ λόγῳ δοίη πἑρας ; 

». Αἰσχύνομαι γὰρ ταῖς ἐμαῖς εὐφημίαις, 
4100 Κῑν ἄλλος εὖ λέγῃ µε. Τοῦτ ἐμὸς νόμος. 

5Ε(,ΤΙ0 Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ 6 5ΕΙΡ90, 

Α Όμως δὲ λέξω µετριάζων ὡς σθένος. 

ιο 

"Ἡν ἔνδον, ἡ πόλις δὲ τὸ φρύαγμα μὲν 
Κάτω βεθλἠχει, τοῦ ναοῦ χρατουµένωυ " 
"Όμως δ᾽ ὑπεστέναζεν, ὡς γίγας, φασὶ, 

1105 Βληθεὶς χεραυνῷ πρόσθεν Αἰτναίῳ πἀνψ, 
 Καπνόν τε χαὶ πΌρ ἐχ βάθους Ἡρεύγετο” 
Τί γοῦν µε πηιεῖν, πρὸς θεοῦ, δίχαιον ἣν ; 
Διδάξαθ)᾽ ἡμᾶς, εἴπαθ), οἱ νῦν ἐντελεῖς, 
Ὦ µειρακχίσχων σύλλογος τῶν ἁθλίων, 

1410 Οἷς τὸ πρᾶον μὲν ἀδρανὲς λογίζεται, 

Τὸ δ' ἐμμανές τε καὶ χάκιστον, ἀνδριχόν ' 

Ὠθεῖν ἐλαύνειν, ἀγριοῦν, ἀναφλέχειν, 

ως αὐπιυγπηυγαν]ϊ ἠὴφ 4 ἀϊχθγαπι, 
40500 Οµηπίρυς επίπι απιΐςα οδί Πιοάρςίία. 
ο οἰίδπι νο ΙαμάθΠ6 Ἱπιρογαίου ἀἱδεςρθίε. 

ιο ἰᾳϊέι οχθ1Ιί ἠη]τίις εομοὶοιίς οσ]έυς, 
Θυ! πος {η Ίου τ1πο (ΔΠίΠΙ οχίοσγυ]ὲ, 
θιιαηίπη (ογτετο ρομ)ῖ ημάαίιις οι δίς Π5 4ο ΓµΓου9 ἱπίγο 
4505 (οπάϊας, 60ΠΙΡΓΘ65Ο ροριυ[ῖ επἰἰἀἰορία ἱπιρείω. 

Παλιά ρεῖο ααἱθιις γθγ]δ ΘΙΑΤΓΓΟΠΙ αυ δδουία δυμί, 
γαπάο αἰ]ηαϊά η γοῦις ἠαυσιιῖα. 
Ομ φομἱρίος Άοο πιληὶ ορυς αὐφοί]ναί ὃ 
Ρωαάοτεπι οηΊπι πολλὰ ἱποιμλαηί ἰαιάςς πιοςς, 
41400 Θιιοπινίς οὐ αἱίο Ιαιιάεγ. Που παληί {η ]ορῖς Ίοσο ο5/. 
248 749 Βἱοδ 11 {Δ1ΗΘΗ, 411Ι1η Ροίογο πιοάσγαιἰδδίιηο. 
ΓΕ λί8 υτὺς αμίθιη [ογοσίαπι δΗΔιΠ 

Ἰοροδυύγαί, ἱθεΠΠρΙο οοεμραίο; 
-ρᾳ {8116η ἱησειηίθοθῦαί, υἱ σίσας ἰίο (ογές, 
4405 Ουἱ [αἱηι]πο Ἱείας οἱίπι ἵπ Ππιοιίς Αίιὰ 
Ευπυῃι οἱ ἱβΏεΠι 6 Ργο[αμάο ενοιμουαέ. 
θμἱά ἱρίέιν μιθ, Ρο; Βευπι, (86616 η ΗΗΗ ογαί } 
Ώοεείθ πο, ἀῑσίί6, οἱ ηιπο γἱρὶά] ορϐί8, 
Ο Ιυτομι οσδέιῖ6 ΠΙίδδγοΓυΙη : 
1110 ον, τας Ίομο οςί, ἱπιυθυ ]ππι νἰάδίας, 
Ει νἱτίΐς, { ΓμΓἱοδί οἱ ροβδ πε ς 
Ὀιτπι ρυἱδατς, ἀχρε[]θγε, ϱΠεΓαΓθ, ἱποδιάστο αΦ1η ογ1ἱ, 

1289 Επεῤῥόθησεν. Οδειτεριί!, οὐπιιγιπιγανίέ 
ας ε(γερὶίν οοπιρτυδαοί!. 5ἱο Πεδγεμίας, εἱ Ευπὶρίά. 
Ηεεκθ. 9δδ. 

45290 Εκφοθήσας. Εοτίο ἐχφοθησαι. 
3594 Όσον γυμγωθὲν ἓν ος. ο ϱο0 Ίάνεπο 

νου οσρορίί (γε φοἰιο[αδίθς, ηἱ ἂἆ (γερορίυιη 
ποελκηόυπι 4ἳ Αγἱαπίς αυΏογηλές εδ: ἷο οπίπι 1ε- 
Εἰίαρ ἵη εἀϊιῖθ αἆ πιατρ. ὡς αὐτὸς ὁ γυμνώσας ὕστε- 
ρον προς τὸν µέγαν ἐξεῖπεν, «ποά Ε{{ἱο ργυπι αυτὶ- 
ᾖσι. Ηυπο οπίσα 6/86ίΗ 4 4μοάδπι Ρροξί18 Ιπιρογαίο- 
σἱ6 μαἰε][ἱέο πυάαέυπη [αρα αγἰεναξυς, αἆ οοπιρτ]- 
πποµήυπι ρορυαγθιη ἱπροείαπι οἱ ααὐδοίλπ. ΑΙίος 
οθηβεἰ Οοιπυοβαίηφ. Υἱάο ἰΠΙίΓ4, γντθ. 1464. 

1596 Λεώ. ΟοἱβΙ. νέου. 
105907 Ἔχοντα χαί τιν) ὄγκον. ηι ἱηφεπίειι γε- 

ΥΝΝ ας ΝεροιΙογαι πιοίεπι εεεΝπι (γαλαμι. Εάῑἰ. 
.. μέγεθος ὡς δοχεῖν ἐπίφθονα. 

1405 Τοῦὺ γαοῦ κρατουμένου. Αάἄε εαεγα α 1Π6 
οεεκραία . 
1ᾖοῦ Πρόσθεν Αἰτναίφ. Οφτάοπ. δρυ Βοἱιαπή.. | 

Ας πιοπίε 3Ξπεο ρετεκεειδ. 
1408 Ἐντελεῖς. ΒΙ]ι γουθπη Ίππο οοπίθηά(ε 

φἱβηίῆσαγθ ἵη ϱ0 Ίυοο, ἀχρ.δοδικαΐίους, ουβ φαἱ {η 
ἀεοερέί5 Ιη]υΓ1ἱ6 μἱοἱδοεπάϊ6 8ἐνθγοΡ 89 40 γἱρἰἀο 
Ργαῦεηί, πες 9, 4 αἱ υμν [αβῖ 6η, 4θ 6Ιπμ) ιο 
να Γοηρι (1 γοἱυπί, Ου) ἠηίογργοίαέ:οἳ 61 
ΑΙ] (σγερος!ὶ ἱρείις γετυῖν {η οταί. ο0ΓαΠ οἱ, δρἰ- 
δοορίς μαδίία ργοµαέξ, οαὐί ν [ῑς ἱπ]ωτίής, α αἱ] αν οἨ- 
εμοάοχί αὐ μαγειὶεὶ6 4ος [υδγιηί, Ιοή1ο08 616- 
ξογΐ5, αί(υε αὐ ἱ9 νἰπάἱεαηάὶς αὐβίίπογθ ϱ6 ἀωυίὰ- 
Γ8η5, ο αἀδ[ί ς Λίαν γάρ εἰσιν ἐντελεῖς χαὶ δίχαιοι 
περὶ τὴν ἀντίδοσιν, ἰνου θδί, εί {Ιίο οχροιίί Νίσοῖα», 
ἀχριθεῖς, ορ λὰ τῆς διχαίας ἀντιδόσεως ἀφιέντες, 
δἐτεγί, έΗ{ ἄε ΣΝΠΙΙΝΟ )ηΤε τεηη{εμίες. Ὑἱὰε (οι. |, 
μας. 105. 

410 Ἀδρανές. Εάὶι. αἆ πιΔΙᾳ. ἄνανδρον. λοςχ 
λογίξεται, 3 ΙΠΔΓΡ. νοµίζεται. 

4411 Ἐμμανές τε. Τα Οοἷδι., φα56 Ι6εὲἱσ ρισίυ- 
Γεηήα θοὐ/εἱς ἐμμενές. Μος χάχιστον. Εάῑί. αἁ πιαιᾳ. 
μνησίχακχον, ὀργίλον. ' 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Πἤφο γεια Ρ]αά8υ πιασιπο ρἱοὺς οχοὶρἰε. 
Αριϊοὰ Πο οδί ου πιο εδίία, 
Αὐἱίίᾳαο ρτίποερθ πιασ]πια {νου ἰαμύϱ εΠΘΓΕΗΒ. 
Ηἱο εοποἰομἰς εχἰέας (αμάθηι [αἱ 
1ου ροἶαπι η υΠΟ αἱ πιδίαπι ποδίς (11:, 
«Οαυἆ οηθί πηυ9 οίγὶ]οία5 οδί, αὲ οοπά(ίαφ 
Βιαϊϊπι, οἱ Γοργςβδι!8 ἱπροίιι νι]ρὶ [6γοςχ. 

Νυμο, 41 δοἡηίτις, Ι9ΓΟΟ Φ1ΟΠΔΙΩ πιοἆο 
Νατιαῦο, «γή ἐίο άρπα ΠΛΗΙ 1οἱες υ)εί. 
Νορίο ας αφ άδί υ{1111Π δοσἰρἰος ΠΙΑΠΗΠΙ 
ΟρεΓῖ επ αωἱρΡ6 16 Ιαυύσπι ρυύοί, 
{ήσοι α]ίος θιά!Ώ 1Π6 «αἱ. Μος Ἰήο π)018. 

Ὦ ΠιοβΙη (4πιΘΩ, πιοάθίία ἰομς πιαχίπια. 
ΤοπιρΙ ή) (οπουὑάπι : οἶνίιὰδ αυίθι, Ἱιεοί 
Α.ά9 οοειρᾶἰὰ ΡΕἱδίηΔΙΗ [εγοςία!η 
Ἰφιιὶδδοῖ, ἰππο ρροίοΓθ βειπεὺαί {δπιοῃ, 
(ἱβαδφυθ ιἱ ἰ]ο Ργεβδιις Αλιμαὶφ γορῖ», 
Πικαῦαί ἰπιῖς ρα γ{ὓιις ΓΗΠύΠη ϱΓάνθΙ, 
Ἰρυοιμους. Ομἱάμαυν Ἠίο, 6 Ώυμιῆ, Ρας ογαί 
Εαοςνς] Ὀουσίε, ρΥΏδιι]ος τἰρὶάἱ μιούυ, 
Σιινθηι!ήαιιο μηίδοια δοείο ομΟ 1, 401418 
Ι αΗµΙιιος νιάοίυς 656 ΠΙΟΙΕΙΗΩ 1ε/{48, 
(οπίαη6 ΓοΡΙΓ θθνα γἱιάἰοία δἱίς : 
Βνοίγιιάογο Ιιοδίες ῖ εὔεγαγο 1 Ἰηεεπάςιθ 7 
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Καιρφ τ’ ἁπλήστως χρωμένους καὶ τῷ χράτει ; 

Ἡ φαρμαχεύειν φαρμάχοις σωτηρίας ; . 

4415 Δύω γὰρ οὕτω χαλὰ χερδαΐνειν παρῆν, 

Νὐτούς τὲ πυιεῖν µετρίους τῷ µετρίῳ, 

Ἡμᾶς τε δύξαν καὶ τὸ φίλτρον λαμθάνειν. 

Τοῦτ' ἣν δίκαιον, τοῦτο χαὶ φανῆσομαι 

εί τε ποιῶν, χαὶ τόὀθ᾽, ὡς μάλιστ’ ἑνην. 

1490 Πρῶτον μὲν, ὡς δείξαιµι μὴ καιροῦ φορᾷ / 

Νέμων τὸ πλεῖον, ἢ χράτει τῷ τοῦ θεοῦ, 

Τί νουθετοῦμαι τῷ καλῷ παραινέτῃ, 

ὌἜχων λόγον σύμθουλον ἀσφαλέστατον; 

Πάντων σεθόντων τὴν ὀφρὺν τῶν ἐν τέλει; 

4495 Τούτων μάλιστα τοὺς ἔσω παραστάτας, 

Οἱ πἀντ᾽ ἄνανδροι τἄλλα, πλὴν εἰς χρήματα. 

ς, ΟΠΕΟΟΒ:Ι ΤΗΡΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝΧΌΜ Ι1ΡΕΒ Π. ΠΙΡΤΟΠΙΟΛ. 

Α Τί δ' ἄν τις εἴποι, πῶς τε χαὶ τέχναις ὅσαις, 

Λὐτοῖς πυλῶσι βασιλιχοῖς προσχειµένων, 

Κατηγορούντων, λαµθανόντων ἑχτόπως, 

4400 Της εὐσεθείας ἑμφορουμένων χαχῶς. 

᾽Ασχημονούντων, ὥς Υε συντόμως φρᾶσαι ᾿ 
Μόνος ποθεῖσθαι μᾶλλον, ἢ μισεῖσθ᾽ ἔγνων, 
Καὶ τῷ σπανίῳ τὸ σεμνὸν ἡμπολησάμην, 
θεῷ ταπολλὰ χαὶ χαθάρσει προσνέρων, 
1425 Τῶν δὲ κρατούντων τὰς θύρας ἄλλοις διδούς. 

Ἔνπειτα τοὺς μὲν ἠπορημένους βλέπων 

Ἐσ' οἷς συνῄδεσάν σφισιν Ἱδιχηχότες. 
Τοὺς δ᾽ εὖ παθεῖν χρῄζοντας, ὡς εἰχὸς, πάλιν, 

Τοῖς μέν τ ἀφῆχα τὸν φόδον, τοὺς δ᾽ ὠφέλουν, 

41140 λλλοις κατ ἄλλην χρείαν, ὡς ἣν µηι «θένο». 

ΤεπιροΓο ἱηφο]θηίον οἳ ἱπιπιοάθγαίο αὐμέεπίες εἰ ροἰεβίαίθ 
Απ ποστ δι ἡυἑαγίυιις τοπιο(ἰς 7 
4110 οἱύ ομῖπι ἀῑιο Ιαστανὶ Ό0υ Ροίθγαῃη, 
Ὀι οἱ ο0ὐ6 πιοάθγαίίοπο πιοάθγαίο8 [ποβίςθη, 
Εἰ μοο βἱοΓῖᾶιὴ θἳ ΔΠΙΟΓΕΠΙ «0ΗδΘΕΦΙΘΓΟΓ, 
Ἠοο ]αδίνη ογαἲ, ἰιου Ρ4ΊΔ1Ώ οἱ αρεΓίθ 
ΘΘΙΙΡΟ6Γ {αοἱαπι, {ερίαιιθ ἔυπι, πιαχῖπιθ 413ΠΙ ροίυ!. 

4490 Ργἰπιυπι ηιἰάθμι, αἱ οδἰοπἀθίδιΏ πι (ειπρογίφ ηλ ἱοηὶ 
Νοπ ρίις ἐγίρυθγε 4αάπι Ὀοὶἱ ροιθη5», 
Οιἀ οοηδἰἡ α Ργφοίαγο Ἡοτίφαίογθ αοοἱρίο, 
[ἐφίίοποπι Ἰαῦθιις (υἱἱβδίπηστη «οηςἰἱἑάγίυπι Ἱ 
μπι οιμΠες οοἰσγοπί φμρογοἰίαπι Ρροξορέίαπη, 

:4 195 Λο εογυπι ρτοίρις, αἱ ἱπίγα ορίου] Αθίαπί πληἰςἰο, 
ΗοπιῖπεἙ αἆ οπιπ]α ἱπογίςθς, ΡΓδδίθΓ( σα) ἂά ΡεςΙΠΙΔΙΗ, 
Οι15 ἀῑσαί ἡοπιοάο οἱ αιιοί αυ 
ΑΗχὶ Πατογθμί τομἰὶν 1115, 
ΑεοιβδαξοΠί, Ιπ]ουθδίο δυηιθγοβί, 
11450 Ρἱ6ἱα1ἱ8 αυδίά 9656 ποφιἰίος ἱπρ]οτεηί, 
Ας ἰπάθεογθ, υἱ ὑτονὶιθς ἀΐσβπι, 50 βογοτεη!; 
ὼοίις ἀθε]άθγατὶ ροίἶμ8, 41.πι οὐίο Ἰαυοτὶ, πια], 
Εἰ γαγ]ἰαῖο γδηογαῖῖοποπι η] οοποϊ λα νὶ, 
Ρβεο, υἱ ρἱυΓηΗΠῃ, 4ο πιθηιίς οχρυγραἰἱουί ἀθαίέις, 
1455 Ρυιδμίίαπῃ ]ηυὰ5 41 οοποθί/θη8. 

Ώεϊηάο Υ6γο οὕἵη α[ἱορ νἰάθγθπι αηχἰοβ 
750-751 Ου ος η Π)θ ουιηηΙδθᾶ, 4ὔο ΓΗ δὲυἱ «οηςοἰἑ ογαηΐ, 
ΛΙΙ08 ΓυΓ8υ8 Π]θᾶ, μί νουϊδ]ηί]α ο6ί, ὑρπο[οσηιία ἐμάίρεμίος, 
116 φπἱάθιῃ πιθέιπι αὐφειηί, Ἆος νογο ]υναύαηῃ, 
410 Αι αἴἱοδ { Ἰπόἱρθηί]8, αυαΠίέϊη ροίθισπο. 

4110 Απ.Ιῄστως. Ἱία 0οἱς]. Οµἱπ ντα βἰί ]οεί]ο, 
πι ται ἀαδίυηι, Ἰηφυέ Βἰυς; [γοαπ6ῃς επίιη οἱ 
(ᾠγθρογίο Ίος οσο! : ἁπλήστως χρῆσθαι, ϱτο αὐκὲ, 
ἱπεοίεμίεγ οἱ ἑγηπιοάέταίε μί. Ἶπ ΡΥΙΠΙΑ αυεγεμς ο ν- 
(Ἰαπιι Αροείαίαπι ηνθυίνᾶ, {οιΠ. Ἰ, ρᾶρ. 121, 4ο 
Αἰοχαυν]ῖς ΙΟ41ΙΘΠ8, δἱο αἲί : Οἱ ἀμέτρως χρησά- 
µενοι τῷ χαιρῷ, οἱ ει Βπεπι δοομηόσ ἑηνεείίν.», 
1μλά., ρᾶρ. 172: Μη ἁπλήστως χρησώµεθα τῷ χαιρῷφ. 
Ευῑι. ἁπλήστῳ. 

4419 Αεέτε. Οοἱς]. ἀεί ποτε. 

11925 "Ἔχων «ἰόγον. Οὐἶδ]. λόγον δ᾽ ἔχων. 
14150 Τῆς εὐσεδείας. ἴψειι οδὲ, Ιπαυῖί ΒΙΠίυς, τῖς 

εὐσεθεία; ἐμφορεῖσθαι, φιοά τῆς εὑσεθείας ἁπλῆστε, 
χρῆσθαι. Νοϊαί επἰπι εὐδ ηυἱ Ηάθἱ οαι)ο]ῖοα» ρια- 
ἐεχίιι αι]]οί6 δὲ νειόἰδὐαμί, 6οξυπαφς {Ἄτοιε οὐ 
ἱλπιίοογαη δµοἵυ) ἀείγίπιδμίμσα ας ψοτπ]οίσα 28 
υἐραλίυς. 

1156 Τὸ σεμνόν. ΕὐΙΙ. η ΠΠΔΤΡ. χοασµιότητα. Ἰσι 
Ἱμπολησάμην, εοποἰἑαυῖ. Εάῑξ. ἵπ λατ. ἑχέρία. 

"ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 

Νὶπιίδᾳυα αὈιξὶ (θπιρογίς Ποοηίία Ἱ 
Λη ἠἱ5 μιοὀθγί ρ]ιαγιαοίς αυτί υς ] 
Ἠίμο παπι τοὐίυαί οοπιιηοάμ]ῃ ἀπρίας πα : 
Μοάεβίιις {ρ2ος ἁωπι ἐγαῖιο αά πιοοδίίααι, 
οἱΠ]ίη 8 ΔΙΠΟΓΣΘΙΗ οοἱ]ὴμο, αἱ οἰαταη ἀθοιι. 
εί ἰδίιά η υ 111 5ο οδὲ : φυαρτορίου Ίου 
Ει [α6ἱο δεπιρος ὁοἀμίο, οἱ (η μλαχίηηθ. 

Ριή η), δούυπιο οὐ ΓδΗἱ ΓΘΡΗΗΙ ἆλγο 
Νο ρίι5 νἰάσγος, οθΗΕἱ 4 1απ τουορὶ, 
πα Γγα(ἱο, πιοπἰιτίχ αυ μη ιί ορί οεριςείπια, 
Πίο ἀῑσίαι, εἰ φυἱὰ μὶς ϱεζεη μπι ργοἱρὶι Ἱ 
(01) βυ[118 οβφεί, αυἱἱο αἱ ργ)ηοίρος 
Νορ ουἱθγεί, ας ϱ!;3 οσίοείς ομὐἱοι]! 
ΕαπιυΙοΝ, ἱηενίεν (ἀ6πιο ορες) αὖ οπιπία, 

Ὦ Μοάΐβαιιο μ]γῖν αγ ὑιιδηϊιε αἱ τορίἱος 
Αι πἰίοιίες δοιΗρος Ιαροτοῖ ίογος͵ 
1. αὀ0γαίεί 81105, Φυμιογοί [αά11η  εωοάσπι, 
Αυμίθγεία/ ΡοβΣδίὰ γεεία βὐο, 
δοη1ιὸ ἰμάεζοΓε ῥεγοτοξ, υἱ Ίοψιιας Ὀγουγί 
ὑεδίάσγαι! πια]! (Η41η οάἶτηι Πιο 
Μονεγθ : Γ19ο οἱ ργοάίθυς6 ρορογὶ εη ὁλεἳ 
γομογαίίοποι), Νυμληἱ ΘΕΟ γάσα5 
Ας μΙΕὶ, ροϊδμίη εφἰεγῖδ ᾖπαυειις (οτος. 

Εχίπάς «ΟΓΙΘΕΠΦ πμχίος5 φυοδάδΗ αηθιι! 
[η μια β0εἰθδίο ηιυ]ίὰ φιιἱ ῥβίσανδγα!, 
Ορί5 ἱπάἰρεπίεβ εωγδύ8 δἱ ηυοδάδίη 11ο», 
Π1Φ ρανοΓθπι διιδιμ!], ος ρτο τἰτίυυς 
Συγὶ, [εγευαῖ οοιηιηού υπ) οἱ ου] Ην 1δοι. 



αν 

Ἑν δ) ἐξ ἁπάντων δείγματος λέξω χάριν. 
Ἔνδον ποθ) ἠσύχαζον ἐξ ἀῤῥωστίας ' 

ρχτο γὰρ, ἤρχτο συνδραμοῦσα τοῖς πόνοις. 
Ταῦτ᾽ ἐτρυφῶμεν, ὡς δοχεῖ τοῖς βασχάνοις. 

ΘΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΚΜΑΤΑ ὓε 5Εἱρα0. 1η 

Α Απήηλθον. Ὁς δὲ τοῖς ἐμοῖς ἄφνω ποσὶ 

1455ὔ Προσφὺς, ἱχέτης, ἄφωνος, ἔχπληκτός τις ἦν. 

Ἐμοῦ δὲ, τίς τε χαὶ πόθεν, χρῄζεις δ) ὅτου 

Λέγοντος, οὐδέν τι πλέον ἢ µείζους βοα[. 
14145 Οὕτως ἔχοντος, ἀθρόως δήµου τινὰς 

Ἐπεισίασι, σὺν δὲ τοῖς νεανίας, 

Ὠχρὸς, χοµήτης, πενθιχῶς ἑσταλμένος. 

Ἑμοῦ δ᾽ ἐπιστρέψαντος ἐκ χλίνης πόδας 

Οὕτω τι μιχρὸν, οἷα τὰ πτοουµένων, 
450 Οἱ μὲν θεῷ τε χαὶ βασιλεῖ, ἃς ἣν φῖλον, 
Φωνὰς ἀφέντες εὐχαρίστους ἀφθόνως, 
Ὡς τὴν παροῦσαν ἡμέραν δεδωχόσιν, 
ἹἩμᾶς τ ἑπαινέσαντες ἔστιν οἷς λόχοις, 

Ἴμοξεν, ἑστέναξεν, ἡ σφίγξις χεροῖν 
Πλείων. Ὑπεισῄει τι χἁμοὶ δάχρυον. 
1460 Βίᾳ δ' ἁκοσπασθέντος (οὗ γὰρ Ἶν λόγῳ), 
Τῶν τις παρόντων’ ε 0Οὗτος, » εἶπεν, « ὁ σφαχεὺς 
Σοῦ, τοῦτο φῶς βλέποντος ἐχ Θεοῦ σχέπης, 
Ἑγχὼν πἀρεστι, δήµιος συνειδότος, 
Φονεὺς εὐγνώμων., εὐγενῆς χατίγορος, 
1105 Τὸ δάχρνον δίδωσι τιμὴν αἵματος.ν 
Ταῦτ' εἶπεν ' ἐχλάσθην δὲ τοῖς λόγοις ἐγὼ, 

Όπυπι ες οπηπΊ να οχοπηρ]! ας πα ΓΓα]ο. 
Ὀοππἱ αἰἰᾳααπάο οοπημἱεςοεῦαπῃ πιογο ἀθίέηίηιθν 
Ου] Ιαῦογύπι Ρογρείύυβ «οπιθ6 γαί Αζ]αηοίιθ. 
Πο ἀε[ίοίαγμῃ 681184 4ΡοῦΦΠΠ, υέ ρἱλσοί πνίς!ν. 
4415 Όυπι δἱο πιο Ἰαῦθγεπι, θμ)]ίο ἆ6 ρἱεὺθ φαἱάδη 
ἔμίτοειηε, οἱ ουΠι Ηἰς ]υγδηίθ 
Ρα]ᾖἱόμς, Ἰοηρῖς οαρ]Ηἱς, ἠωσυυτὶ οτπαί. 
Οἶπι αιίθιη ραα]υ]ήπὶ Ροάος ϱ ουΡ/!ἱ 
Εσιτασίδδοπαι, υἱ 6οἱθηέ, αὐὶ ἑοεῖ δυπί, 
41500 ΤΙ αωἱάθιη Ρεο εἰ τερὶ, υἱ {ρ8ἱ5 ρ]αεεῦαξ, 
Ύοοες Ἐπιθογυηί, φυἱνας Γαίας υὐδγγίπιο αρευαπῖ, 
Ουοάἆ ρυδοµίεπι ἀΐθπῃ υέΓΙυθ19 ἆοπο ορτπογοη!, 
(μ1πηυ6 πιο άιοφαθ ποηπα!]5 γετηἰ Ιααάαθθοηῖ, 
Αὐϊθγυπι. Αἱ 1ῆ6 πιεί εμ)ἱίο ρούίυας 
11455 Ιηἱιτοης, δΗβΡΙ6Σ, πουίυς οἱ αἰτοπίίας αὐϊἱάδπῃ ογαἳ. 
Με ασαἱεπῃ φυἱς, οί υπθ, δὲ ου] 5 γοὶ ἱπάίμος, 
Ποραυίο, πΙΏῖ] αιηρ]/α6 Βοῦσι, ηἰςὶ 1η3]0ς νοσί[εγα!]ο. 
Ριογαἱαξ, ἱηβοπὶρβοθυαε, πδρίσαυο αιρηκευαπίας 
Μαπυς. ΜΙΠὶ οφ 16 Ι8ΓΥΠΩΘΟ ου 0ἱραπί. 
14600 Οαπι αυἱοπ νἱ αὐθίγαςίτις (1ἱ966έ, ΠΠ γεγοῖς ησΏ Ροΐογοϊ, 
Ομἱάσπι ος ργδοπίἶῦμς, « ο, ἱπαυ]έ, ἱπίαγ[εσιοτ 
Τυυς, αυἱ Ιππιεη Πε] Ῥεποβοίο εθτηἰβ, 
δρομίο αἀθαῖ, δι ἱρθίμφ οοιιδοἰοηιίῶ ἰοτίος, 
Ἡοπι]ο]άα [αεἰπὰΒ 4ΡΏΟΦΟΘΗΦ, 66ΠοΓΟΦΦ δστυβα(ος, 
414605 Ἱ,4οΓγπιας ἀαί ϱαηρυἱπίς ργουπη. ) 
Πως Ι]α: αἱ ἱρθο (γασέυς θυΠη ἡὶς νουυίφ, 

410 Ἡρκτο γὰρ, ἦρχτο συνδραμοῦσα. Οιπι {α- 
ἑογίθκε εΟΠΕΝΥΓΕΝΕ, εΧ ἱρείε οΓΙΝ6. 6ἱ [ΕΥΡΕΙΝΜΕ ϱ0Π168. 
4Η! Ετρυφῶμεν. Ἱ ὁ8ί, πιοτόκηι ᾖ[ησέεδαπικς. 
41519 Τὰ πτοουµένων. Ὑάὶ. τὰ πτοούµενα. 
4151 ὉὋς δέ. ἵια Ὑαϊϊοδηυβ οοἀρχ. Κάῑ. ὣς δέ, 

οοὶ ἵη πηλτρἱηο ὃς. 
41089 Ἡ σφίγξις. Βἱ]]]8, εναεφµε ῥγεεείνο εἰγὶπρὶ 

Μισπιδ. Ἡρο πιαίἼθσι, ο(γἐπφίί πιαπκε πιεαε. Ἰά: φυἱ- 
ἀθπι Γθεα 860Ώ8Γ96 γἱάθρίιις: οἱ οθΓίο Ἰά εοί ὐρ- 
Ρἰϊείφ Παὐἰέης, ατιδ!ίρ ΙΙ ἀθ 4υὐο ἁρίίαν, αἱ α 6Γ6- 
δοτὶί οοπιρίεχυ γἱς αγο]ἰἰ ροίοεταί, ηθο πἰςἰ ρες γίω 
αναίσυς ο5έ. 

4469 Τοῦτο. Ιί4 γαι. ΕάῑΙ. τοῦ τό. 
41405 Δήμιος. 85Ο]. χολαστής. . 
41468 Εὐγνώμων. δὶο ἱοβοπάνη νἰδείατ. Εάῑε. 

ἀγνώμων. Ἰέα οἱ (αγάο). αριάἀ Βο]ϊαπά. Ὑοπῖί οππι, 
ἐπιρίκε Ποπεοἰάα. ΝΙΙἱ οΏδίαγο οθηδοί Οοπιῤοθεῖυς, 
4 υοπιῖηυς {6 φἰεωτίας ἱάθπῃ εγθάφίιιγ 4ο 1ο αἱ ἱπ 
οε]ευγὶ εοηνθηίι ϱᾳ]αφίασῃ οι]ιχίὲ, οἱ θἰαίέπι οοράἰαῑις 
δἱγο [19 [αθεῖι ες πηἡἱιαγὶ οο]οτίο ἱπιρογδίογεισῃ οἱἰ- 
ῥαπίο, αἱ ΕΙΗΗ1ἱ δεί ορἱηΐο, 6 ῥοξίαβ, οχ [γθπιδη- 
ὕνπι ΑΓίΑΠΟΓΙΠΙ ῥπ6ρε, υἱ Ῥρυίαί θοπρεβσίως, αιιὶ 
Εἰβάίαπι θἠωχοθραί, πθεαΓο ΟΓγοροτίαπῃ οοβίίαῃς, αιιϊ 
ταπευΊέμπι θχο]ίαγο, 86) Ροβϊπιοάυπι ογπιίῃο ὁυ- 
η5, τεπίαπι ροιἰ(ε. --- Βεποδίοιϊπί ἱερυπί εὐγνώ- 
µων, οοὰ εγἰἀεηίοῦ Ιαί6, ου ἀείοίαί ποίτυπα, 
αιοά ο. Πι Ιπίδργυπῃ Γδἰοπί: ουπι οὐ (εἱ9 Ιθοίίοιις 
41199 Ὠαῦυί ἀγνώμων, Λοπιἰείάα ἱπιργνάεπε, απί ἐπι- 
Ρίκε, εεά ϱρωπίιεμίία αάάκείνε, νι εἰ [αι αεενκαἴον. 
(110. ) 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Ότο πιῖ]ῖο νοὺῖ υπίουπι οχδπρ]υπῃ αΠεγαίη. 
Ὀτρεηίο πιογθο οὕη ἀοπὶ ᾳαἱεβορίοπη : 
69πιθϐθ ΠΙΘΟΓΙΠΙ ἨδΙΗ ἸαῦύγήΠῃ νοπογαί, 
1ά ἱπνίάοταπῃ ματὺα ἀε]ίοίὰς οδοί 
γοεσί; ἱπιγοίτο ρ]οῦο 4ο φᾳαοδάαπι Ιηίμθος 
Βορεπίο : Ιανθηίς οὕη πἶθις ραἱ[εηθ οζαῖν 
Όοπιαφιιθ οηρα, ᾳυ4/14ἱ5 οἱ γορίἰθυφ. 
Πίο οἱ οπΟ1ἱ οµπῃ Ροιἰθ8 ερο πομη]]! 
{48111 οχἰι]ίδςδηι, {ογτὶ νοἱυί εοἱοπί, 
Ηἰί β6οηι1ο ας ρτἱποὶρὶ αοι]ς ρταῖῖΐς, 
Ὀί 16ης [εγοὺαξ, πα χἰπι]5, ααοά µωπο ἀϊθπι 
Ὀιγίάναμο ἆοπο εθγπεγεῃί, θίφυ6 ἱῃ π]δᾶα 
Γαυάσιη ααἱὈιβδόάαπι γοουίναφ δἰπιιὶ οά{:1ς, 

βλταοι. 08. ΧΧΧ. 

Αὐειπι. Αἱ ἰ]ο ἠχυς αἆ ποδῖγοῬ ροἆος, 
Β ὗϊπο γουθ βαρρἰες, εἰ πιδίη (οτρὺης θγαί. 

Ας πι, (υἱ8 οδθοί, μπάδξηδη, οἱ θυἱά ροδεςγοξ, 
Βοραηίε, πιω]το ἔπ πηλρὶς οἱαπιαί, βοπιῖ!, 
Ριογα!, δΗἈδᾳμ6 ρΓθβδίις βἰγ]ηρὶέ ΠΊαΠυς : 
δἱο υἱ πιονεταί Ίάογγη]ας ποὺί5 41916. 
Ανυ]ςφιιθ πο υγ], Πο θηἱπῃ νους, υὲ (υἱεῇ 
Ἡφο ἁῑχιί αἰᾳυΐθ: ε θαγηίΐίοχ ιο οϱί µιως. 
ΟΡ9 παππηυε δυιηπιὶ Νυπο]ηίς ἱυςθπ γἱάρς. 
Πιιο δροπίο νδαιίί, Ρρεοἰοσίς ἑογίογ οἱ, 
Ποπι]οίάα ῥρΓανις, ΡΊΠΙ6η Ἰηβειιάθ [αἱ6ηΦ. 
Ρυεδίΐίαπι εγιοσίς ρογεὶρὶί Πες εδὶ. ) 
Εωο ἡ]ἱο. ΛΙ ἱρεο, (αἱ ῦυφ Γγασίυβ δοπἱς. 
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Φωνὴν δ ἀφηχα τοῦ καχοῦ λυτήριον ' 
ε θεός σε σώζοι ' τὸν σεσωσμένον δ ἐμὲ 
Χρτστὸν φανῆναι τῷ σφαχεῖ Υ᾿ οὐδὲν μέγα. 

1410 Ἐμὸν πεποἰηχἑ σε τὸ θράσος. Σχόπει 
"Ὅπως ἐμοί τε χαὶ θεῷ γένη πρέπων. 2 
Ταῦτ) εἶπον' ἡ πόλις δὲ (οὐ γὰρ λανθάνει 

Τὶ κρεῖττον οὐδὲν) εὐθὺς ἐχμαλάσσεται, 

"Ὥσπερ σίδηρος ἑμπύροις χινήµασι. 

1419 Τὸ δ᾽ ἐκ τοσούτων χρημάτων θρυλλουμένων, 
Ων οἱ µέγιστοι τῶν ὅλης οἰχουμένης 
ἰναῶν ἐθησαύριζον ἐκ παντὸς χρόνου, 
Κειμηλίων τε καὶ πόρων τῶν πάντοθεν, 
Οὐδ' ὀντινοῦν λογισμὸν ἓν τοῖς γράµµασιν 

{180 Εὐὑρόντα τῶν πρὶν προστατῶν Ἐκκλησίας, 

5. οΠΕσΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ.. 6ΟΔΠΜΗΝΟΝ ΠΗΙΡΕΠ Η. ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ. "8 

Α Οὔτ' ἐν ταµίαις τοῖς, ἓν οἷς τὰ πράγματα, 
Στέρξαι, ξένον τε µηδόλως λαθεῖν τινα. 
Ἕς µοι παρῄνουν χαὶ παρώξυνόν τινες, 

Τούτων λογιστὴν ὕδριν εἲς μυστηρίου" 
4485 Πόσον δοχεῖ σοι; ὧν γὰρ ἔσχε τις µόνων, 

Οὐχ ὧν λαθεῖν δίχαιον, ἔσθ᾽ ὑπεύθυνος. 
Ταῦθ) ὅστις ἥττων χρημάτων, καὶ µέμφεται " 

Ὅστις δὲ χρείσσων, χαὶ λίαν προσδέξεται. 

Πᾶσι γὰρ οὔσης τῆς ἁπληστίας χαχῆς, 

1490 "Απληστον εἶναι χεῖρον ἓν τοῖς πνεύματος. 
Εἰ πάντες οὕτως ἑφρόνουν εἰς χρήματα, 
Οὐκ ἄν ποτ) οὐδὲν τοῖον ἓν ἐχχλησίαις 
Πλ[ρωμ᾽ ἀνευρεῖν (οὗ φρενὸς γὰρ τῆς ἔμτς)' 

Λέγω δ' ὅσον λειτουργὸν, ἐγγίζον θεῷ. 

Λο νοςθηὶ επιὶθὶ, ᾳὖα ἴιπι ου]ρα Πβογο : 
« ὠθεγεί (6 Όδυβ; Πηὸ ἀΠί6Πη η αἱ δ6ΓνΔ{16 δΙΗΠ., 
Γ.98Ώ6Πἱ ν]ἀετὶ ἵπ βἱοβείιῖη, η0η ΠιαρΡηὰ Γ09 088. 
4110 Μοιῃι (ο [οοίί αιιἀαεία. Ὑἱϊάρ 
Ωιιοπιοάυ οἱ πι] οἱ Όυο ἁἱρμιις ἠ49. ) 
Ηφο ἀῑχί; οἰνίίας αιίοπι (που εμ]πῃ ]αἱοί 
Ρτοφε]ατὶ αυἱάρίαπι) θέα) διηο 15, 
Όι (δγγαυι Ἱαπηῖς νἰο]θιίία 
1532-7539 1175 Ουπὶ αυίεπῃ ποο ἰδηί, υἱ [απιὰ ογαί, ροουπίοσ 

Ουαπι ασια ιοί ογδῖς ἱοπρία . 
Εκ οΠΙΠΙ {ΘΠΙΡΟΤΟ 4958ΕΓΥΑΝΟΓΑΠΕ, 
Νοο βιροἱ]οο(ἰ](5 οἱ αηάἶφιις αΠαθηϊμπι γοὐἱπυπι, 
Εαπα ργουδις Γαἱιομθπῃ 1η ουπιπηοη(αΡἱἰ9 | 
1180 Περογίθθθηι ργφεοάρπ6 μη Εοοϊεσία. ργςυ]μηι, 
Νεο αρυά φμβίογεθ ηυἱ ρεουη]α5 ἀθδεγνοηί, 
(οποίας Γυἱ, πθο οσίΓδ ήθη ΡΓοΟΓδΗ5 υἱυπι, 
Όι Πογίαυαπιυγ οἱ ἱποϊζαἈαηί ποππυ!, 
Ἡοτυτη αἀπ]ηίςίγαίογοπη {π πηπ]δίθεῖί ργοῦσν, αἀφοῖγ]. 
41480 Οιιαὶο ἰά ευἱ νἰἀθίας ) Πα 6οΓΗΠ) ἑαηίυπι, η αμἱ9 αυοί; 
Νου εογ!ὴ ας Ἠ]άπι 4 111πι θΓαί 40οἱρ6τ6, ΓΩΙΙΟΠΕΠΙ τούρΓο (οπείυς. 
Πσο μἱδηυ]5 ροουηία ἱμ[αγίογ ο8ί, εξίαῃι ομἱραδίέ 
Αἱ φιΙδηυἱς αἱος, δἱἱαμπ] ἀίᾳα9 θἱαιη Πβεπί]δθίι]ο αἁιηὶτ{οῦ. 
Να ου ἱμῃοβορία οἱ οππῖνς ατασ]ί]α, 
4490 Αναγυη 9556 ἀείοσίις οδί Ἱη Πἱβ 4ὐ δυπι δρισίέυς. 
δἱ ΟΠΊΏΘ5 τα αΠθοιί θ95είέ 6ΓΡὰ ρεουΠἶδηι, 
Νιπα 8η! ἑληία Ρροβδεί ἵπ οοοἰθδῖ]β 
ΡΙοβΙιειόο Ἱπγουϊτϊ (14 οπἰπι αυ παμὶ ρτοραίς): 
Οιἱάαυὶά ηιληἰδίγουάπη οἱ Όθο αθἰαπξτυῃι ἱπίο]κο. 

1110 Πεποίηκε. Τι (οἱς]. Εάῑί. πεποιήχει. 
4411 Ναῶν, [ία Οοἱςὶ. Ῥνανο ο1ί. ναοῖς. 
4489 Δέγον. Ῥο5δἱθ ἱπίοιιίποτο ἆο βοι]ασ] 9 

]ιάἱοίθιβ, αά απογυπι (γἱθ)ια! γου ἀο ταβομῖυιβ 
τοὐφεηάϊ5 «γαάμοεγο ποϊυ]ί στεροπία5, υἱ φυἱάαπι 
διαάευαιιζ. 

4487 Ἡττεων γρηµάτω». ἴια Οοἱθ]]πίαπιις εοι]ος οἱ 
Ῥοιἱοσηῦ8. ΕιΙ. γραμμάτων, γοειπὶα ἱπ[εγίου, ἰὰ 
εδι, ηυἱ ρεειηὶα αΏιογο υἱπεῖ(μγ. 

41400 Εν τοῖς πνεύματος. Οι η τεὂα φμἱά ει 
σπιμίδιις ἐμργοθαπάα πιεγί!ο εἰι ἱποαρ[εδί[ε φκα’άαηι 

Μαδεπάϊ ουρἰάἰ!αδ, (1πι ΕΕΤΟ πιααἑνης ἵμ εἷς οκ ή 
έχπι εἰ ἀἰοίπα ερεείαπί. 

1493 Τοῖον ἐν. (οἱδ]. τοιοῦτον ἣν. Ὑπι. Ἱ. 
4195 Παήρωμ'. Ἱια οἱ. Εάῑι. πέρωμ’, ἰαΐο, 

ποχα, ΠΟΝ ἰαπίς (αῦεε ἵπ Βεε[εείας ὑιτοείια [αἱςπ], 
9ο() ἵη ΠΙΔΙΓΡ. πλήρωμα. 5οµοἱ. θα : θσου τὸ ὁο- 
ς- οὐχ ἡμῶν προτέρηµα, τὸν δοχοῦντα τῦσον το- 
άζει. Ὀνυς γενυίθ σγερορὶ ππθηίθια οχρηκἁ, 

φπὶ ου) ἀῑχίδδοί 66 Ρέουμία5 ἀεθρίοστε, Ρίυς μα 
Φ4ΟΓΟΡΙΠΙ Ἱοπιῖη γυἱριθ, δο 1ῃ5θ οογτὶεὰ, εοἳ 
ος /αὐΠἱίαηι ἰά 4 6 ὁῑσίυμιμ οδίθιαάἰε. «πα νὰ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΗΡΙΟ. 

Ηιος ἀῑοία, ηονα 5οἶνο αοἷ6 ἱρδυ, οχι]. 
ε Φοτνέέ Όθιις ο; συπῃ δΑ]Ηί6ΠΙ οσθρθσίτη, 
Ριαύογο [αοἱ]όμι Ημ ἀθοθί φἰσαγίο. 
Μσοιιπι βεσ] 5 (ο ὑοάἁάιξ : τι 191) νἰάα, 
Όϊ μιδφιιὸ ἀἱρμσ ργαύσας ἰδίρουνα, εἰ Ώοο. 
Ι]ιὸς ἱρ5ο ἀῑχί, οἰνίίας αμίθιη ϱίαἰίπι 
ἱερι]ομγὶ ἰαΐογο παπι ηΙ η] Ρεουςι5 ροίοςὶ ), 
Μο]]ιιατ, ἱᾳηο [ογνίάο υἱ [Θεγιὴ 8οἱ6ξ. 

Οµἱά ο ἰοί ορἱραβ, φυεῖς ηΙἰ! οἑἱεργίως, 
Πιο, υη1γοί52 πιαχ]ιη! ἵδυτο γἱγί 
Οι «νο οὐ οπιπἰ δίγµχογαπι ἰοπιρ]ίᾳ δαογἱς ὓ 
Ώρ (οἴαμο ναφῖς, ἰοίήμο {ιδ Ρεονεπί)υ», 
Θμορυι ἱρθ8θ οµίῃ ηος οαἱου]απι ηὰηοίδοθγου 
Ι. ρεἱδιίηοσυπ) ργῶςυ μη αδηυαι) Πιθγίς, 

Ε Νεο γωγδς απ Πιοδεςτς ος αὐ5ιοσίοιις 
Ῥοδβεη), αθηι]ενί : ηθο, Ιου πι [εἲ νιτὶ 
ΑΙἰίου ΙΙονσγεΠί. ΘΧΙΕΓΕΠΩ, ἵἩ μιγςὲος]] 
νο, νυςλμάση εδεηδι] ον αά οδἱσου]ος 2 
Οιιαι] α θές ου 7 αυἱδᾳυο εηἶπι οϱί οὐποσ]ας 
Ος Παρί ἐαηίμήα, που αὐδ λαῦογο ἁἀουα]ε. 
Λάάἰείις ορίθα5 αυ]δᾳιίς 6νἰ, ἔνῶο ἕπρτγο]αι : 
Γιοὐα δὲ αἱ αἱ μοι οδί µαγυπι οἱε]. 
Ναπι [44 οιίπῃ οἱ γεῦας ἵπ ευμοῖς οραα 
θρίάο, παι]έω οςὶ [Φάΐἱος έλπιοη ἵη 5αςςἶς. 
οἱ 46 ορίυμ5 ο5δοἰ ρᾶς πιο Πδης οιπηίμπη 
Νοῃ ἰδηία ἰαῦος ουφοί ἵῃπ Ομτὶςιὶ ἀοπιο 
(Πο οχρ[ίσθγο Ροοἱογίφ Ππθς εὐἶτη θοἱ πε]). 
1. ᾳπουῦ πημ]ςἰσ] ἆθ δασγίθ, οἱ αυἱ Όοο 



1.5 

4195 Καὶ τοῦτο δ᾽ ἣν θρύλλημα τῶν ἑναντίων, 
Μηδ' ἂν πυλῶσι τὸν λεὼν ἐξαρχέσαι, 
Τὸν πρὶν μερισθένθ᾽, ἡνίκ' ἥμεν ἑἐνδεςῖς. 
Τοσοῦτον ημεν πᾶσιν ηὐτελισμένοι, 
ἙΏν νῦν νεώ τε γαὶ νεῶν πληρώματα. 
1500 Ταῦθ) ἡμῖν ἑσπουδάζεθ᾽, ὡς ἂν μὴ λέγω 
Πτωχῶν, μοναστῶν, παρθένων τῶν ἐν νέοις, 
θένων, παροίχων, δεσµίων ἐπιστάτας, 
Ψαλμῳδιῶν τε, δαχρύων τε παννύχων, 
ΛΑνδρῶν, γυναιχῶν σεμνότητ) ἀσχουμένων, 

4505 "Αλλα σὺν οἷς ἀγάλλετ᾽ εὐτάχτοις θεός. 
Αλλ’ οὗ γὰρ ἠσύχαζεν ὁ φθορεὺς φθόνος, 

Ὢ πἀνθ) ἀλίσχετ', ἡ φανῶς, ἢ λαθρίως 

«ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ ςΕΙΓΦ0. 1... 
Ἀρχὴν παχῶν µοι τὸ κρατεῖν ἐπεισάγει. 
Ὅσον γὰρ ἣν ἐφον, Αἰγύπτου δίχα, 
1510 λαῶν πρόεδρον, ἄχρι Ῥώμης δευτέρας, 
Γῆς χαὶ θαλάττης ἐχ μυχῶν ἑσωτάτων, 
Κινηθὲν, οὐἁ οἵδ' οἷς τισι θεοῦ λόχοις, 
Συνἐρχεθ), ὡς πῄξοντες εὐσεθῃ λόγον, 

ἵν ἣν ἀν]ρ πρόεδρος εὐσεθέστατος, 
1515 ᾽Απλοῦς, ἄτεχνος τὸν τρόπον, Θεοῦ γέµων, 
Ἑλέπων γαλήνην, θάρσης αἰδοῖ σύγχρατον [ 
Βάλλων ὁρῶσι, Πνεύματος γεώργιον. 
Τίς Ἠγνόησε τοῦτον, ὃν δηλοῖ λόγος, | 

Της ᾿Αντιοχέων προστάτην Ἐχχλησίας, | 
1520 Τὸν ὄνθ' ὅπερ χέχλητο, καὶ χαλούμενον ὶ 

{ 
΄ 
. 

ντ 

κ. 

1495 Λιφιο ἱς οἱἶδ ΓΗ1ος δρατρεραίας αὓ αἀνθγραγῖς, 
Ῥορυίαπι αἱἱ [ΓθφιεηίθπΙ ηοΠ {056, τί γεὶ νεδίυμ]α ἱπιρὶογοί, 
Ου] Ρεῖυς ἀϊνὶσής οναί, ἆμπι ρα Ρ6ΓΘΡ 688ΟΠΙΠ6: 
Αάεο οπιπίριις οΓ8/ηΙΙ5 εοπίοπιρίυ!, 
Ομ] πηο οἱ (επιρ]ὰ εἰ ἰδιηρίογαπι ρ]επίέιιάίηοπι ροφβίήθπιιις. 
4500 9ο ποὺίς θιυάΐο ᾖαυοβαπίυς, υἱ μ1{ ἀϊσαπι ἀθ 18 
Ουἱ ραυρεσίρυβ, ποπασβίς, γἱτρϊπίθυς ἵπ ἱεπιρίίὁ 4εροπίίριις, 
Ρεγορε]ηίς, Ποδρίδρις, Υπο Ρργφεγαη!, 
Αι ρρα]οτά οδϱ6ἱ008, σὲ ποείατηῖς Ιαογγῖδ. 

. : 

Ει υὶγὶς, 4ο πιυ[ἴείθις οοπἹπορέίαπι ῥγοβιοπίῖυυς. 
1505 ΑΙίσφυιο οπηί 8. αυ εἶίο οοηδιἰέμία ρἱασρθιί Ὀθο. 

οι] εοιγυρίγἰχ Ἱηγίάία, πθπιιθ θηἶω αἱοφεῖέ, 
Ου οιηπία οσριιρηαί, αρετῖο, αυί οἶαπι, 
Εοεῖῖ υἱ ργίποερς Ίουις {ΠΠ θφ8ο6ί ΠΙΔΙΟΓΕΗΙ ΠΙέΟΓΗΙΗΝν 
Οιἀφαλά Θ)ΗΙη { ΟΡἱθηῖς, οχεθρία Λργρίο, 
4510 Ῥορα[ϊ9 ρτασἰάοί, α5ᾳυ9 αά Ποππα!η αἰίογα, 
ῥ 7 5 Εκ ιογς δἱ πιασ]ς γοπιθ]ρε]ιηῖο αιιρυ]ἱς, 
Ἰχοϊίυιὴ, 4υἱραβ οἱ οοηςὶΠ]ς, Ὠαιι] δοἱο, 
Οοευηί, υἱ διαβ1ἱαηί ρειαὶς ἀοείτίπαπῃ. 
Η19 ργαδιαί υἱγ ρἱ]δδίτηις, 
4515 Οἱιηρίαςχ απουτίνειβ, φἱηθ αγίε, Ὀ6ο ρἶεπις, 
συ Ρρας]άτῖς, Εάιοίαη) ριάοςὶ σοπ]υΠοία!ή 
Οεγπευήδυς οκ ρεης, δρἰσίίας ου[έ1Γ9. 
Οι] ἱρηογᾶί θυ1Ώ, 46Πῃ γογύα Πηθὰ Ἰμάίσδης, 
Αμιίοςπεπ ριεἰάεπι Εορϊθρία, 
1530 Ουἱ ογαί ἰἆ αιιοἆ νοςδδαίμτ, ο αιιοὰ νοςααίαυ 

Ὠοῖ ἆοπΙΙη 6656 {αἱθαίυσ, Θεοῦ τὸ δῶρον, ΠΟΠ Υ6ΓΟ 
δἱἱ αίπιιο πιεπίΐς ργσδίαηί ἱριεπάμπ. Εδπς 
δε]ο]ασίᾳ εχροβἰίοιδω τοερυῖε Εήυς : ορίΏαιη 
αρ (οπιῤεῆρίιις, ουἱ ἴ4πποη που ἀἱςρ[ϊοθί αἰέθγα 
δοἱίο, δεἰ]ἰεοί πλήρωμα, φἵἶαπι εἰο τούάίς: Νμίίκε 
ἑα[ἰς εοἰέκο οεεµΓγεγεί, λέγω δέ, ἐπ ἔῑς, ἱπαυαπι, οκἰ 
επἰσιγέ επ! εἰ Όεο αρρτορίπφµαπίς θἷο πἰπείγµπε, 
Ρέα ἓὲς ἱηδα[ἱαθὶ[ἐς. Ύδυλα ουπί Οοπιυεβςί]. 

14989 Ηὐτελισμένοι. ΟΩοἱδὶ. εὐτελισμένοι. 
4499 Νεώ. Οοἱε]. νέοι τε. Μος πιο ΡΙαϊ- 

ἐκάΐπειι, 14 68ἱ, παπιογοςἰεαἴππαπι Ρίεδείη, οκ ἴεπι- 
Ρία τορἰεί. ΛΙ πληρώματα, (επιρίογαπι ορες ἱπῖοτ- 
ῥγεἰκηίυ. 

1501 Τῶν ἐν νέοις. 0οιμῦεΓ. Ἱπίθγργοίαίυτ /.0ε- 
ΑΜ, ΦµοΥκπι ργσεῖρμε Παθεπάα οεί εμγα. 

4504 ᾿Επιστάτας. Ἡοταπ οππίμπ οὔρᾶίν αἰυί 
ἱπιρεπάργο οἰρπίβεαίι Ογεροτίυβ, Ῥαπίαπ ἱπίισιης, 
υ01 αροβιοΙἰύ08 Ι400Γ68 6.08 οἱ οἱἱοἰέμύΐηος «ο/η 
ΙΗΗΘΙΠΟΓΑΙ. 

1507 Φανγῶς. (Ουἱε]. φανερῶς, β6ἆ οοηίγα πιείτιυπι. 
4516 Λόγον. ἵνα οάἵῖ. 3ά ΠΠΔΤᾳ. δίοὰθ ἱδρθιάιι 

οτοδἰἀθεῖτη : ἵη ἰοσίυ κα. Βιἱαςαιιό γαγέ. βτ- 
πιεί πἲ (ΛΤΟΝΗΠΙ πα. ΝΟΠ Όεπο αἀῑαλε γΔί. ΒΕρὶ- 
εεορὶ ΠαΙΠΩἳΘ οοπγθπεῖαηί υἱ οδἱμο]ίουπι δρίςοο- 
Ρυπι οοης]μιθγθηί, ΠΟΠ Ιπαρίθ (ατοβρογίυπ Ὕμαπι 
αυπ (πειο{ρ6ξ, υἱ οχρτοβσὶἰ ο... ργορυγίες : 
Αρχιερέα ΜΑΣ. τῇ βασιλίδι πισνόν, Ὑἱάδ 
ἴοπι. Ἱ, Ρ. οὓιν (οοἱ. 396, Ὁ). 

1517 Πνεύματος γεώρ]ιον. Οπιπίδεε ἀοπίε δρί- 
ἶῆις εαιοίἵ ετεκ!έε». 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ΦυΠΙπιο ργορίπᾳααπι. Εἱοέαῦαπι Ίου 41οφυο 
Ἡοσίες, τερἰεπάϊε αἰγὶϊβ (ος6 ἱπιρατοιη 
Ριεῦεπι, βείις αι βθοία ογαί, ουΙΏ ΡαµβθΓ6Θ 
Εκδεπ!δ, Δά6υ γἱἱμφδ πιο πἰ]ογαί, 
Ουἱ ροςί Ἠαβοβαπι (θιΗρ]α οοι/{θεία υπάίᾳμο. 
ἨΠωο διὰ Ποδῖγα {ο θΓΔΗί: Π6 Ρ48Ρ6ΓΕ5, 
Μοπαεύοσηιθ τε[ογᾶπι, νἱγρίπαπι οἱ Φ4ΠΟΙΟΦ «119Γ08, 
γ{πι{ος, Ρεγεβτίπος (αἱ μ9 ργα)[δρθΓαίη 
Οδ δ1) εύ ΗΥΙΜΠυδ, πουἰς οἱ Ποίιβ νασδ, 
Φἱιιάίοφιο Ποποςίὶ ἀθθῖίον ουπι [ο] ἱβ 
Ὑ]τος, ἀἰίααας, Γἱί6 ᾳυθῖθ [ας(ἰ5 Όοις 
Εχου]ίαί. Αἲ πο Ροίθγαί ΕὨἱο ᾳἱθβοθγὸ 
(ὤωτροςς αῃοτίο του, αι {9εί6; οιημ]ᾶ. 

Β Μα]α αμβθρίἰοαιυς Ὠἱο πε]αὶ ο6ἱ90 α (ητοηο. 
Ναπι η υἱἀφιίά Θεάς ργαςμίυπῃ, ργρίυνη οἶίτα, 
Ηαῦεραί, υδᾳυό ἃά ἑοἰγίαπι ΓοιΓᾶΙΏ µοναΗ!, 
Τεγιο πιαΓίδαµ8 ος ἱπίιπηίς γορθδνῖυις, 
Οιο οοποἱειίµηὶ ορ έ115 ρασίο, Ἰαιιὰ οοἷο, 
(οἱί τερεηίθ, (ρπιοί υἱ (αγυπυηι αιλΗΩἰ. 
Ουος ἱπίος ηιι5 γἱς ογαί ρίας αἀμιοάμη, 
ΒἰπιρΙαεχ, αβρογῖ5 πιυι]ὺνς, Ρίειιις Όθυ, 
Ριαεἰάμδφυε νυ]έ, [ογιῖ6 οἱ ρυάεπ θμ.1, 
Βοαβείοιη νοὶ ἱρ5ο Ὁρί]γίέας νιδυ ἰμόίσαῃς. 
Ομ15, ποβίγα αυ 6π νοχ ἵρμαι, ἱδηυταί νέτυσην 
Απιϊοσμί μγρίφ ργῶφυ]θι 7 Τη ᾳµ0 μοπη]μί 
Πες οοηβευρὺα!, ΓυΓ85 ας ΠΟΠΙ6Η γα ! 



να μή) 

Ὢ ἣν; Μέλιτος γὰρ καὶ τρόπος χαὶ τοῦνομα. 
Ὃς πόλλ᾽ ἀνέτλη Πνεύματος θέίου χάριν 

(Εἱ καὶ ξένη τι μικρὸν ἐχλάπη χερὶ), 

Ανῶσι λαμπροῖς τὴν χάριν ἀποξέων. 

1595 Οὗτοί μ’ ἐνιδρύουσι τοῖς σεμνοῖς θρόνοις 
Βοῶντα χαὶ στένοντα, πλὴν δι᾽ ἓν µόνον 

:Οὐ σφὀδρ᾽ ἄχοντα. Τοῦτο μαρτύρει, Λόγε. 

Τί τοῦτο; τἀληθὲς Υὰρ οὗ χρύπτειν θέµις. 

μην µαταίοις καρδίας φαντάσμασι 

4 950 (Τὸ γὰρ θέλειν πρόχειρον εἰς τὴν ἐλπίδα, 
Καὶ πάντα ῥᾷστα τῇ ζέσει τοῦ πνεύματος, 
Κἀάγώ τις ἄλλως εἰς τὰ τοιαῦθ᾽ ὑψίνους) ' 

Εἰ τὸ χράτος λάδοιµι τοῦδε τοῦ θρόνου 
(Πολλὴν ῥοπὴν γὰρ χαὶ τὸ φαἰνεσθ᾽ εἰσφέρει), 

5. 6ΒΕΟΘΒΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΝΜΙΝΌΜ ΙΗΕΒ Η. ΠΙΡΤΟΒΙΟΑ. ο) η 

Α 155ῦ Ὥσπερ χορευτῆς ἓν µέσῳ δυοῖν χοροῖν, 
"λμφω πρὸς αὑτὸν συντιθεὶς τοὺς πλησίον, 

Τῇ μὲν τὸν ἔνθεν, τῇ δὲ τὸν, χοροῦ νόµῳ, 
Εἰς ἓν συνάξειν τοὺς διεστῶτας χαχῶς, 

Πῶς δ᾽ οὗ χάχιστα, χαὶ δαχρύων πλουσίων 
1510 θρῄνων τε πολλῶν καὶ σαραγμῶν ἀξίω. 
Οἷόν τις οὕπω τῶν πάλαι, ἢ τῶν νέων, 
Ἐπ' οὐδενός ποτ) ἀνιαρῶν ἑστήσατο, 

Πολλῶν χαχῶν πολλοῖς τε συμπεπτωχότων, 
0ὐδ) ἣν ἅπαντες ἆδουσ) Ἱσραὴλ σπορὰν. 
4540 Ὃν Χριστοφόντης ἐξελίχμησεν φθόνος. 

Οἱ γὰρ πρόεδροι καὶ λαοῦ διδάσχαλοι, 
Οἱ Πνεύματος δοτῆρες, ὧν σωτήριος 
θρόνων ἀπ᾿ ἄχρων ἑἐξερεύγεται λόγος, 

Ἡος οταί } πιο] θηἱπῃ θἱ ΠΙΟΓΘΦ θὲ ΏΟΙΠΘΗ. 
Μι]ία Ῥαρδυς οϱί ἁἰ γη! δρ]Πίς 6488, 
Ειδὶ Πο δχἰγληδᾶ ΠΙΑΠΙΙ6 Ρεῃο αἰαυα τη το ουττὶρα]ε, 
ωρ]ομά]άὶς οργἰαπαϊηίυμφ ᾳυαίίαπι θχοοἱθης. 

4535 Ηὶ πιο ια υἱ1μηί γοηεγαηόα ἱῃ ϱοἆθ 
ΟΙαμιαπίθΠι οἱ ϱοπθηίοπι, 86ἆ ί1ΠΙΘΗ υηίσθπι οὗ οδίΙδ8Πη 
Νοη τα]άο Ἱην]έμ]η. Τοδἱλγο ὧοο, ο Τδγύυῃι. 
Οµπαπῃ Ἱ]] ὃ νογυπι οηἱΠῃ ποί[αρ οθἶ8ες. 
Ριίαῦβίῃ 6Ρ0 γὰπᾶ οοΓᾷἱ8 ϱρθ 
4550 (Ουοά εηίπι ουρίπιιβ, αἆ 4 αρογαηάωτη ΡΓου1ἱνθθ δµπης8, 
Κασἰιπιααυο οππἰα ἴ6γνογο βρὶσίί8, 
Λο 6ρο αἱοσιἱ αἆ γο ε]ααπιούἱ ΠΙΔΡΙΙΟ θΗΠ. αηίπιυ); 
Ριήαβαπι 6ϱο, δἱ ροίορἰαίοπι Ἠ]18 δοἀἱς 4οοΐρογθιι 
(ΒΙμ πι οηἱΠ] ροπάρεῖδ ἱρσα ἱρηϊίαῃ οοποἰ[]αί), 
1555 Εοτρ υἱ, ᾳαεπιαἀμιοά μι οογαρι8 ἵη πηθάἰο ἁποτωπῃ «πογογασι, 
Απιῦος οἱὈὶ Ργοσίπιος 6θουΠη οοη[υπρῖς, 
Ηἰπο ἡ]μπι, ἰδίίπο αἱέογυπῃ, Ἱέα εί οἩοτὶ 
Πυ η οοη]άΏβθζθπι 905 αυἱ πια[ο ἀἱδο]άευαηί, 
Ουρ µοη ἀϊσαιη, αοΐπιο, οἱ ἀϊσιο υ,ουτ]πι]ϐ ΙαΓγηΙίΦ 
15140 Μαἱιφαυθ Ἰαπιθηιῖς, οἱ ἀἰλασοθγαοπίΌις πιοο, 
Οια]ία ποπάυπη φμἱδᾳυαπῃ αἱ γοίοτυπι αυἱ γουθηξίυΠη 
[η ία το Ιιοίαοδα οαἱάῑέ, 
Οιαπιγίς πηυ]ία πιαία πυ]ές αοοἰἀσοτῖτπε, 
Νο εχοερἰα αμἱάρπι Πα ἀθοληίαία οιπηίθας Ἰδγαρθ]ϊᾳ ἀῑδρουκίοπο, 
1545 Οιοηι Ομ ὴοἰάα νοηιἱανίέ Ιἱνοῦ. 

Ναπι ργαθἰάεβ οἱ Ρρορυ]ὶ ἀμοίογςς, 
ορἰτ]έας ἀαίογεΒ, αυἱ δομές τογῦα 
Εκ αἰής ροἀίυυς οι] έυηἱ, 

1090 Εἰ καὶ ξένῃ. Μοϊθιιιθ ΑΓΙΑΠΟΓΙΙΠ [γαυάς 
οἰτουπηνοπί5 ἵπ δυτυπι οαδίσῖο αᾳιαηἱίδρος Πλ]. 
τανιι. 

1529 Ματαίοις. ία Ὑαϊ. οἳ (οἱδ]. Εάῑί. µαταίας. 
1501 Πο. 1ἡν ῥοπή». Μυ]ιυπι φωἱρρο αριάἀ |ιο- 

πιίμος ρυῦ]οις 1ο ροπἆοσ; εἰ αρρᾶγαἰίυς ἠΠαῦυοί 
Πηυπηρηι. 

4006 Τοὺς π.ἱησίον. Οοἱβ]. τοῖς. Ῥυ]οῖντα οἱ [ἱ. 
ιμάο 3 εοτευία ἁμοία, αἱ οχ ἀμοῦις ἀὶθεηοιῖς 
εογίδ "πι ο[Ποἷί, ἁ μπι αἰίθγὰ Πιαης μη πῃ, ΔΙί6Γ3 
Πίο) ἀἰίογυπῃ δἱί αἀπεοίθπβ, Ώὰο γαϊΐοης {ρ50Φ 4ῑο- 
αυε Ιπίεγ 96 εορυἰα!; αά εωπιάεπι επίηι μιοάκπι, ἱα- 

αὐΗ{:, ερεπι ἠαθεδαπι [οτε, ὰί αἱ (οπείανιίποροδιο- 
πι (ΤΟΠΗΠΙ αἀπεί[ίδγεπι, Ογἰεπέαίες εε Ορεέεν- 
(αἰο εοποἰ[ἴαγεπι. Εγαϊ θΗἱσι ἔυηςο ἱπίον ο0ς ἀἱν- 
αιάΐπι, ουἵη ργορίος αἰία φαδράασα, ἔωπι οεἶδτο μο- 
Ρίου Απιιοσμθιᾶιη δδἀθι. Ῥαμπο ο Όπλα 
ραρα [ανουαί, Λλοἰείὶο αυἱοπι Ορἰδιιέλίο». 

ὅψο Ὃν Χριστοφόντης. 1ά εδί, φκὶ οὐ ἐδείαι 
Μεεεία πιογίεπι )εαἱεία εΝργεκεὲ Νκαέκέφ ἵτα 0 
ογθε ἀῑε]εοίιε ἐκ. Μος φθόνος. ἘδΙι. χόλος. 

4548 Απ΄ ἄκρων. δίο αι. οι (Οοἱθὶ. Ελ ἐν 
ἄχρων. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Να ΠΟΠΟΠ ΠΠΙ1 πιο]]ουΠι, οἱ ΠΙΟΓΘΘ θταϱί. 
Οἱ ατανία π]ία θρίἱγίίυπα οὗ θαποίαπι (μἱ1έ, 
Ετίογηα (υάιηνί5 (6ιΠροίθ πο 410ΠάΔΙΠ πιαπς 
ὈοεεροΓί!, οἱαγῖ8 ραἱφοίτί ϱΓὰ ΙΔ] 
Ρο!ἱοης. Φαογῖδ πιο οοἱ]οσαηί 1 {η δοἁίδις, 
ΕΙθμίθΠ], ϱεπηθηίοπῃ : ΠΟΠΙΙΠΘ 10 υπο (4Ππ6η 
Νοη ΡΓοΟῖδΗ6 αργα πιεηί6; ἔι ἰοδιῖφ Όδιςθ;, 
Οἱο 11 λος Ἡ Νθ[α5 ΗΔΙΗ ΡΓΟΙΠΕΓΟ νθγι1 οδἱ [ιο πα]. 
Ριιαῦαπι, ἱπαῃθς δρΏ65 [0Υ6Π8Β ἱμ Ροςίογο 
(Ρεου]ἰνῖς αἆ 6ρεπι 66πιροτ οσί οὐρἰάῑέωβ, 
Μεπιίαιε πὶὶ Πποη [ογν]άῷ ΡγοπυιΗ, 40 660 
η τοῦ8 αἰίαπι (αἱ υ15 ΠηθηίθΠη ποτο): 
δίο ριἱμεἰραίυιη 8ούἱ8 Ίππο 6ΔΡΕΓΘΠΙ, [0Γ9 
(Ει {ρθὰ ΗΙΑβΠΑ5 ΡΟΙΡΑ Πα! νἶτοῬ Ἀφυοί), 

Ὦ Μοτό υἱ οἰογειίς, ηυἱ ἆῑοβ Ἰηίοδς «ογος 
Ροδίε», μἱΓίηφυθ ργοσίπιπ εἱυἱ οορυίαε, 
Ἠίπο ἄπυΏ οἱ Η{έπο δἱίεγυ]., σέ ολογὶ, 
ΤΕΠΕΠΒ, απαίορ [ῶάετο ἱρ96 αδίγασογοιη 
Μαΐο ἀἱςδίάθπίος, ἵπιο Υοτο ροςφῖπια, 
Ώιρπειο μευ11ἱ5 Ιασγγαιὶς οἱ βείίυυς, 
Ο:ιάἱ6β ηεο ο1ίπῃ, η6ς ΓθυθϱΗΦ αἱδᾳυδπη οἁ]άῖε 
Αίνιο, οὗ [ο δογεὶ5 ἀἀγετδῶ ἱηυροίις, 
Μαἱὰ πλ] αυαηνίς ρ)ωγίπιὶ δνοποθεῖηι - 
Πἱδρεγδίοπεηι Ργο[εγὰς Ιἱορί Ι9γαεί, 
Οιίδιὴ Ομη]ιἰοιάθ ρεγάἰα]ι ρτουςάς {ατος. 

Ειεηίπι πιαρὶςἰεὶ ρἱερίς αἰᾳυό αιεϊιίος, 
δαηο(ἱ ἀθίογος βρἰσίτις, οἱ ηυἱ (ιτοπίς 
Ευιάσί αὐ αἰιὶ νεγυα αιθὶφ ραρίίας σαἱυα. 
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ὠἱ πᾶσι κηρύσσοντες εἰρήνην ἀεὶ, 

{550 Φωναῖς πλατείαις ἓν µέσαις ἐχχλησίαις, 

Τοσοῦτον ἐμμάνησαν ἀλλήλοις πιχρῶς, 

"Ωστ' ἐχθοῶντες, συλλέχοντες συμμάχους, 
Κατηγοροῦντες χαὶ χατηγορούµενοι, 
Πηδῶντες, ἑχδημοῦντες ἓν πηδήµασι, 
4ὔ50ῦ Διαρπάζοντες οὓς τύχοι τις προφθάσας, 

Λύσστ φιλαρχίας τε χαὶ μοναρχίας, 
(Πῶς ἐχθοῄσω ταῦτα καὶ τίσι λόγοις;) 
Ἔβῥηξαν Ίδη τὴν ὅλην οἰχουμένην, 

Ὁ πρόσθεν εἴπον, ἠνίχ᾽ ἠρχόμην λόγου. 
1000 Λῆξις δ' ἑῴα χαὶ δύσις λόγου πλέον 

Ἰομὴ νομίζετ’, ἢ τόπων χαὶ χλιµάτων. 

5Ε(ΤΙ0 1. ΡΟΕΜΛΤΑ ον 581090, 1198 

Α Τὰ μὲν γὰρ Ἰνωτ), οὐχ ἄχροις, ἀλλ᾽ οὖν µέσοις » 
Οἱ δ᾽ οὐδέν ἐστιν, ᾧ δἐοντ᾽ ἑῥῥωγότες, 
Οὐχ εὐσέθειαν (τοῦτ) ἀνευρίσχει χόλος, 

1000 Ὑεύστης ἔτοιμος), τὴν δ ὑπὲρ θρόνων ἔριν. 
Τί τοῦτο φάσχω τοὺς σχοπούς; οὐ ταὺς σχοποὺς 

Τοσοῦτον (ἄμφω χαὶ γὰρ οἶδα μετρίως), 
σον περ ἀμφοῖν τοὺς χαχοὺς σπουδαρχίδας 
Λῦρας φυσώσας τὴν ἀνημμένην φλόγα, 

1910 Τὰ σφῶν τιθέντας εὖ χαλῶς ἐν τοῖς φίλοις, 

Εἴπερ καλῶς τοῦτ ἔστιν, οὐ λίαν χαχῶς. 

Τούτων τι χἀγὼ τῶν χακῶν ἁπωνάμην. 
Ἐπεὶ γὰρ, ὃν μὲν ἁρτίως ἑπῄνεσα 

Τῆς ᾿Αντιοχέων προστάτην Ἐκκλησίας, 

79 157 Οἱ ράσδΠι οπ]πίρυβ 60πιρος ῥγφάϊσαηί, 
ὅυθ) ΡΙοιια οἱ οἰΦΓὰ Υου ἵπ πιεάἰῖρ οου]οσίῖς, 

Τοπίο ἵη 856 Ἰηνίοθπι [ἐΓγογθ οχαγβογυηέ, 
Όι νοοϊ[εγαπίθς, οο]ἰρεμιας ὑοί[ὶ δοε1ο», 
Αυοιςδηίος οἱ 4οουβαί], 
δα]ιδηίες δἱ βαἱε1ρ1ς οχίγα 9ο α,τοριῖ, 
155ὺ ΒΠαρίουίος φµοἵη ᾳμἱθαιθ απιενουεῖέ, 
Βαυϊάα ἀοπηϊηαίας οἱ πιοπαγοἰ οωρἰάΐο 
αμα μοο νουϊ(θγλῦος, οἱ (ἱ1ς νου] 1) 
4η (Οέ0η οΓΏθπη ἑογγάγυτη ἀϊγυρογίπε, 
. . Ρεΐυς ἀῑσὶ, ου1η ἠπ]έίαπ δογἱθμάἰ (108Γ6/ΠΑ. 

Ραΐ9 αυίεΏ ογἱεηία]ῖς οἱ οουἱἀδηία!ἰς, ἀοοίείπα πιαρὶθ 
Ὀθο(]ο οχἰδιπηκίέυν, αυ απι Ίοεοσυὴ δἳ ο ηθέαπη. 
Πα οηίτα υηἱυπίυς, οἱ ϱ)]ηυς οχίγοπιῖς, δαἱίδι πιρά]β; 
[δίο νογο ηλ] οδὲ, φαο γἱηοὶδί ἀἱδοίθβοβ, 
Νοη Ρτορίθγ Ρἰθίαίοπι (ψγῶιοχίέ λαο ἱτασυμάῖα, 
1505 Μοπάας Ραγαίας), θοἆ ΡΓοΡριος οομίθηοπει ἆ6 (ωγουίς. 
564 ουγ ἰά οοπ]]οἰο ἱη ερἰδοοροθ Ἰ ΠΟΠ ἰη δΡρίδεοΡροβ 
Ταηέμπη (αέθγ 6 δΗίνη πεί θαε15 οορηί(18), 
Ου α)έυη {η ΑΠΙΡΟΓύΠΙ ρεποἱραια6 ἰπιρτοῦοῬ ἀθίδηβοτος : 
Η1, υἱ αυγα, Ρεγῆαμί 400ΘΗΒΑΠΙ Παπππιαπη, 
1570 Λο τεῦς μἱ8 ἵῃ ἀπΙΙΟΟΓΙΠΙ 6864 Ργφο]ατα οοΠσυ]υηί : 
9 {4Ππθη ΡΓᾷΦΟΙαΓο 1 ΒΙ, 4ο ΠποΠ ροίίυς ἰδίοιτίπιο. 

Με φµοφυ96 Ἱογαπ πηδἰογαπ αἰίαμα ραγς υεἱίος αὐρίι : 
Ροβίφυδ{Ώ δρ]πῃ πιοὰυ Ἰαυάαέιις 
Απίιυσμοηῦ Εορὶορὶ αηιἱδίος, 

45υΙἱ ἘΕμμάνησαν. Οοἱδὶ. ἔπε σαν. 
λυυί Πηδῶντες, ται, οἳ σοία! δι ντες. Εάϊε. αἆ 

Ἡ]αςᾳ. ἕχτασιν τοῦ χαθεστηχότος πάσχοντες. 
1960 Λόγου π.Ίέον τοµή. Ὀοοιτίπδ Εἀδίαιιο ἀῑνί- 

αἰὺ οχἰςεἰπηαίΤ, αοά (4ΠΙΘη ΥΠΑ οἰπιυαίοηθπη 
9990 (ῴτοροσῖιβ αβθορίί, ἑοέδπηᾳυ Ιίοπι 4ο ρε δαςς 
μπι Βοιηα οἱ Οεοἱἀοπιαίθς, ἱπ τοὺς οο]οείαρείοίφ, 
ΡΓἰπιῷ οοὐῖ ρν]ν]ορίο οἱ οοηδίαμίία ἵπ οθτναπάα 
τος Πά6, ᾗ15 δἱυἱ ογἀἱπαιίοπδιω Μο]θεί αὐ Αγὶαιιῖς 
{αοίαπι αὐγοραμάί νἱπάἰσαυαηέ: ΟΓἱοηιαίθ αυίθπι 
αιιὶ εαν μὸ ]αγίς ἐέμαςθθ γουἱαιηαῦαηί εἰ οὐπίίε- 
ὑμηέυρ. Εοσίθ εἰίαιη λόχου, 3ο δἱ Ιεβοτείγ λοχι- 
σμοῦ, ΠΟΠ παῖο γοάδἰἀεσῖς, απ{πιοΓΝΙΝ πιαρὶε ἀἰνίειο. 

15032 Τὰ μὲν γάρ. ἴνουα αἰᾳυἱάθιη Πηίες 60 ἀἰδίαη - 
ἔα, ἱπιθγ]θοί]θ έ41η6Π Ιοοί μωπέυαπι ααοάαπι πιοὰο 
οοιη υη{ίοπεσι ρδἰπεηί : δἱ ἠοιρίηθς, υὈἱ α Ιηυίυὰ 

οοποογάἰα τουθβδοε]ηέ, ηυ]απι απρ]ίας γἰπουῖυπι 
οΟΠΠΙΠΡεΓΘ Ρυΐθ»ἰ. 

1664 Εὐσέδειαν. Ὑάὶ. εὐσεδείας. Μος ἀνευρίσχει, 
Οοἱ«]. ἂν εὑρίσχοι. 

1000 Τοὺς σχοπούς. ΝΕΠΙΡΟΘ Ραυἱ{ηιιπι οἱ Μοίθ- 
ίση, 4μο08 αἰυὶ µοίοφ Ργοῦοδαιιο ἰεβίδίυν (τερο- 
τίμδ; Ὑδτυπη ουἱραί 6ορυ!η ἀε[οηδυγεδ, αυἱ ἱρβοτυπῃ 
μι γαρορίετο [Ἀγεπί, 4108 αρρείἰαί σπουδαρχἰ- 

ς: Ρεῖια πι(γίμηῖ, εχοἰαίαπι ΠΑΠΙΗΠΙΔΠΙ ΠΙΔΕΙΦ ασ 
ΡΑΕ αοοπἀυπί, βιἱθαυ9 ρεἰνα(η οοιηπιοά]ς «0ὐ” 
θυ]υπ!. 

1508 σον περ, οἵο. Ε.ῑι. αᾱ. ΠηΔΙΡ. τῶν µέρων ' 
οἴχοθεν γὰρ τῷ πυρὶ τῆς φιλαρχίας φλεγόµενοι, τοῖς 
σπουδασταῖς φιλαρχίδαις εἰς τελείονα φιλαρχίαν ἐξ- 
άπτονται ἐἑπῶν. ι 

1070 Εὖ καἰῶς. Βάῑι. αἆ ΠιαΙρ. εὖ χαχῶς. 

ΜΕΙΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Οωὐπείίδηυθ Ῥασεπι {αψίίες αἱ ριφά]σαιε, 
[η φὰάο πιοὰ]ᾶ νοσίοις οἰατὶφοίποί», 
Ταπιο {ωγογε 66 ρείυμῖ ἱραὶ Ιηνίοδπι, 
Τυυυ]ιυαβόο, ουπίταλιθιιάο οορίαφ, 
(αγροπάο 6686 Πηυίιυ Πηψυα οἴστα, 
ᾠλ[ίομάο, ππθηίῖδ υἱ φοἱθηί 84000 ἱπιροίθβ, 
Ριράαπάο αιοῬ αἱ 4ηίο ργφάαδεὶ αμσαί, 
Παυϊάα Ἱπιρογαμάί ἁπηΏι ἰθηεί Ιηθέδση φἱἱ6, 
ΘΟἱπαιη ἰδία. γογυίδ οἱ ηυἱὺμθ, ἀἱρηςο οἰοφυα: Ἱ 
Οτύεσι ιηΐνδεδα Ρτυιςσυ8 υἱ ἀννιδετ]ηί, 
γείυι, ἀιιθρί-δη 40 Ο81ΤηΟΗ Ίου, ἀῑκί ρεῖως, 
Οπηα 6 µηο /411 δἱ Ώδεδρογυὴ βοἰμα(ἰ πιαρίς 
Ατάθης δἰαυ]ία8, 40401 οοἱ, νθὶ οἰπιαία. 

Β Ναπιαιιο [ί]α, δἱ ποπ βπί5, αἲ πιοάία υηἱμηί : 
Αί 1108 Ιρατο νἰπουἱυ!η πυ υπ ροίθς!. 
Νου οαἵδα Ρρἰδία» (01116 1ου οσοορίαί, 
Λά πιεπιἰομάμΠ ΡΓΟΠΔΒ), 56 [16 οῦ {ΗΓοροΝ. 
Οωώήμαιν ου νουδσί” Ῥγβυ]ορῖ Νοη ργαδυ]ος. 
Ἑιπίμηι (οδὲ εέργααθ οορηίέιιδ µαπῃ θαί μι ι/), 
ὑετίαυο φμαμέηπι αυἱ [ανθηί ῥγΦροβίοτο, 
Αυγόφυθ ρογῆαηί Ἰηβίᾶς 400ΘΗΦΗΗΙ ΓοΡΚΙΗ, 
ΟΠίαγος οἱ Ἱπίος εομιπιοάο αἱυί οοηΏδυ]υπι. 
Ουἱά ἀΐεο νοτο οθΠπμιοί]ο 1 Πιο 1ποοιμοθ. 

Μα]ὶς οἱ Ἰήφος ρογί(τι! η οοπρὶ!. 
Όἱ παππαο ρτιρβ{, 416)! υιούο ἰπυάς οχ1{, 
Αμιουμίο ωτοἱς, Ρρίοπυφ Δημίς, αἱ σαάμμέ. 
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1675 Πλήοης μετρητῶν τῶν τ) ἀμετρήτων ἑτῶν, 
Πόλλ᾽, ὡς ἀχούω, συμθατιχὰ παραινέσας, 

Α πρόσθεν ἐξηχούετ) ἐχλαλῶν φίλοις, 

Ἔνθεν µετῆλθε πρὸς χορὺν τῶν ἀγγέλων, 
Πομπῇ τε θείᾳ καὶ γύσει τοῦ ἄστεως 
1580 Τόθ) ὡς μάλιστα δηχθέντος, ὥσπερ λόγος, 

Πρὸς τὴν ἑαυτοῦ στέλλεται παροιχίαν, 

Καλόν τι θησαύρισµα τοῖς ἐγνωχόσι ᾿ 

Ὀονλὴ δὲ προύκειθ) ἡμῖν οὐ βουλευτέα, 
Ἂν οἱ στασιώδεις χαὶ χαχοὶ αυνεχρότουν, 
15985 Σπουδὴν ἔχοντες ἀνταναστῆσαί τινα 

Πρόεδρον ἄλλον τῷ τέως μονοθρὀνῳ. 

9. 6ΒΕΟΟΙΠΙ ΤΗΕΟΙ. αλΕΜΙΝΟΝΜ ΗΡΕΗ Π. ΠΙΡΤΟΠΙΟΑ. 

Α Πολλοὶ δ' ἐχινήθησαν ἐξ ἀμφοῖν λόγοι 

". 

Εἰρηνιχοί τε χαὶ φέροντες εἰς χακόν᾿ 
Τότ᾽ εἶπον αὐτὸς οὕσπερ φόμην λόγους 
1590 Εἶναί τ ἀρίστους, χαὶ καχῶν λυτηρίους, 

« Οὔ µοι δοχεῖτε ταυτὰ γινώσκειν, φίλοι, 
"Απαντες, οὔθ', ὧν νῦν χάριν βουλευτόέον, 
Ταῦθ᾽ ἡμῖν Ίχειν ἀξιώσοντες λόγου, 
Πλείστῳ δὲ µέτρῳ τοῦ δέοντος ἐχπεσεῖν. 
1ὐ0ῦ Ὑμῖν μὲν ἔστιν ἄστεως ἑνὸς λόγος, 

Καὶ τοῦθ) ὅπως µάχοιτο νυνὶ χαὶ σλέον ᾽ 
Ὁ γὰρ σχοπὸς τοῦτ ἔστιν, ὃν σπουδάζξετε, 

Χειρός τε δεῖσθε τῆς ἐμῆς συλλήπτορος ' 

3516 Ρἰδηιις ἀϊοταπι οἳ 6ογµπ αἱ πυπιργαςί Ροδδυηί, οἱ 6ου αἱ Ώοῦ ροδδυςί, 
Ρ]ιυτίῦις νογυίφ, υἱ ααάἱο, ἂά οοπουγἀἰασι Ἠογίαίας, 
ον Ρυυ8 6χ 60 οµΠΏ αιηὶοί οοἱιοφαθηίθ Δυά]ί4 (μογαηί, 
ἰπο ἰγαπςῖ]ε αἱ ομύγΠ 4ησθΙυΓυΠΙ, 

Ροπιρληιο ἀἰνίπα, οἱ οοπουίδι ἰοείαφ οἶ γ]εαείθ 
1580 Τυπο αὐαπι πιαχίπης, τι (αγίας, ἀοἰθηίίβ, 
ἵη 6ιιΑΠΙ {ρδὶυς οροἸοείαπι ἀοροτίαίυφ ϱ5ὲ, 
Ρυς]αγ18 84Ώ6 {λεδαιιγης Ἠἱς φυἱ πονοζυηί : . . 
Π5πς-759 Τυπι γετο ἀεἰἰὑοταιίο ποθὶς ρεοροδ!ῖἰα οοί πιἰηίσο ἀελυογαπάα, 
θα) ἑαγυ]ομέί οἱ ἱπιργουί οοπβαυαῃί, 
1585 Οαπι ἰά θἰυάίο ἠαυστοπὶ υἱ ορροπθγοπῖ αᾳαθπι 
Διίυπι απίϊθίθπ οἱ αἱ φοἱ.β8 απο θοιἱοῦαί. 
Αδ πυ]ή μἱάθία ος µίγασιε ραγίθ ἡαδὶ ΦΟ6ΡΠΙΟΙΙΘΑΒ, 
Τυπι ρασἷβοί, ἔυπη ρογηἰοἶεπι [εγοηίός: 
Τυιῃ 1ρ50 ϱ4 γοτὺα [οοὶ, ας πμ ν]ἀδυληίας 
1090 Ορµπια 6986, 6ἱ ΠιαΙῖ8 ἀερο[]οηάῖς αβροφ!ᾶ. 
εΝο πμ] γἱάθιη]ηϊ οπ]ηθς οαἆσπι, ἀΠηϊΟΙ, 

Ρεγαρἰοθτο, οἳ 4Ι0ΓΙΠπι παΠο ο854 ἀοἰιὑογαπάυσπι οοί, 
Εὰ Πθ ΒΘΕΠΙΟΠΘ ϱιἱάθπι ἀἱρια οχἰδίήπιατθ, 
5ο] (ὗαιη Ἰοηρίθδίπηρ ἃ τοοί] ἑγαπι](θ 4Ώ8/Γ4Υ6. 
1595 Α νουὶς αμἱάεπι υπίαθ οἰτίέαςδ γαξίο θροξυς, 
Ιάυθ, υἱ εἰἰδπυ Ε6ἱ10 ππαρίθ αγάθλέ. 
ο οηίπι 6οορυφ 68ὲ, 4πθπῃ αάϊὸ Ιαῦοίὶς, 
Ας πεατη ἀεβιάθ[αδὶς αἀ]αίγίοθα ΠΙΔΩΠΙ : 

1975 Ματρητῶν τῶν, οἷο. Ρος 4ΠΏΠΩς ἱη πιοηθι- 
ταπι οδοηίος [γαρ] Άα]ας γἱί δραίία δἱρη]ηναί : 
Ρου ϱ09 αυίδιι φἱ Ἰπδιδυγ ἡαυάφιιααιδὴ θμβ)ί- 
οἰυπίς, ἰά οπηη6 αιιοᾶ οι ἰαυάςθ λἰαυο ος γἱγέιίθ 
αι βρίδιη {η Ίο γίία φεαφοτίε. ία Βἰίης αἱ ρίι- 
σίῦιις ἰοοῖς Οτοροςίϊ ος Ουκιϊοιίθιι ἑπ Α(λαπαδΙυΠΙ 
εἰ ἱπ Φογροπίμ δυᾶΏι 6οΓΟΓ6ίη οοπῄτηιαἰ ἱπίογ- 
ΡΓοιλιΙομθιη. | 

4976 Ὡς ἁχούω. ΕάῑΙ. αἆ ΠΙαΥᾳ. Οὐ γὰρ παρην ὁ 
μέγας θνῄσκοντι τῷ Μελετίῳ. Νοπ οεπίπι αἀεγαί 
ΙπΑ(ΗΝ5 (ογεφοτίµ», επι ϱ οἰνίε επεδεσι ΔΝεἰεῖμς. 
δίοχ συμβατικά. ία Ἱερεπάιπῃ ουπι (9ἱ5/., εἰδί ἀε[- 
οἷηί πιοϊγαπῃ. Εάῑί. συµδατά.---ἒα Βεμεάἰο]πὶ; φεἆ 
ποίγιι η ]μίπιο ἀθίιοί, ουσ θγ1αυο (ΓὸῬ ὑγουος {η 
αμαγίυ Ρρεάο ροδδἰπὶ αιολεΗ1. (ΟλΙλυ.) 

1980 Δηχθέντος. Οοἱε]. δειχθέντος, «απ ]οείίο- 
μοπι ργο[εοῖο Βἰ]ΐας ργσιυ]ἱςθαι, οἱ αἱ οοάες {ὰ- 
νὶδοοι. Ναιη(ιθ ἱρθί οοιµιηοάίος νἱάείας; αἰο ουἱῃι 

δεηθυ8 66θεί, Ἰηη/έ, ΠΗησκαμι πεσ)]ογεηι Ρορῶ ὃν 
εγδάΠι [μἱδςε, (παπι ἰπ Μειεΐ [εωπετο. Οοὐ οι 
νουει ρηρρεάθηεὶ οοπβγηδίς, πομπῇ τε θείῃ τὸ 
χύσει τοῦ ἄστεως. 

1586 Μονοθρύγφ. Ραν[ίπο, σὲ εκρετεταί. δατὰ 
Νιοερίογιι8, Πὺ. χ!!, «αρ. 5, αμοτποάο ρἰεῦο Δεν 
ολα», ἀΐνοίδα ἱη διυάία οἱ ἆμος απ΄ ςεῖιος, σα 
οἳ Ραυ]ίηυι ἀῑθίτασία, [ιοί 8 οοποογάἶεα τς 
ἁμοία. Θιαἑυέυπ αμἱρρο Γαἱἳ μἱ, απο ἀθί[αποίο, ᾱ- 
(ου αιιὶ «υρ"Γδίσβ {ογοί, ἱπ Πας ἰοσομία αασοσνύασά, 

1596 ΑἈξιώσοντες «Ἰόγου. ]ἀ οδι, περὶ τούβ 
λόγους ποιησόµενοι. ον μμε, ἱπααῖε, υσπἱεῖς, εἰ ἲ 
ἐς γεῦκο, 4ε φμίθωε εοπεἰ[ίμπι εαρἐεπάκνιε εεί. σε 
[αεία[ἰδ. ἔτἰεεἰπια(ἶς εμἰπι 4ε Απιοςδεηςκὶ ἀπκίετὰ 
ερἰεεοραίµ πµπο αρὶ, ουπι ἰά ροίέµε αφενάακι οἳ, 8 
ΟΤΘΕΙΝ μπίνεγδωπι αἲ οοπεργαἰαι γεάπεανεκ». 

10994 ᾿Εκχπεσεῖϊνγ. 0908]. ἁμαρτάνειν. 
459ὓὺ Ἐγός. ΙΙὰ (οἱδΙ. ΕΙ. τινός. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

[η (6ιπριις, 6ἱ αἱ (οπιροτὶ ποῦ υὐ]ασσηί, 
Ῥωβί πηι]ία πιοπίϊα, Ρᾶς θταί ϱ4οξυη! δεοΡρι!ς, 
Οι106 ργίις απι]οἰς ἀἰχογαί [1θυ6ής διίΒ, 
{πο 8ηβοΙορΗΙ ταρίαθ αἆ οσλιι [ἱε, 
Ροιπρᾶφ ο ΙΠ8ΡΠΑ, 6ἱ υγὺῖθ 4.οΙΓΒΙΙ, ρυαιὶ 
Τι πιαχίπιο ἀοἱοσε Ρογους55»,  [Θγυηί, 
Γου]εδίαιη(ιὸ νοςίι6 δὲ ροδί Λά 5ΙΗΙ, 

Ρ Ὀϊοίι υἱτίηαυε ρἱαγίπιίς, ᾳῑε (εηάστοε, 
Λά [αΐμς Είπε, υζρίυπι ἶπο αὐἲ ρὲδείῖ]εης, 
Τιιπο 1ρ56 νοςςφ ἔναν ᾖαάϊ, αυας υ ος 
Αρίαδηιθ Γεὺα5 6456 φοἰγεηαῖς πιαἱς. 

εΥοδίγας, απιὶοί, ἀῑξραισν δοηίθη(128 
(,ομδρίοίο, γοβ16, 46 αΗ4ῦιι6 ρας ος5ε αρί, 
Ὀργπιοπυ ΠΟΠ ιο έεγετς, 5εὰ Ιοηρίἱφρίτηο 

Γἱιοδβυγής ἱηρεῃς Ίου ὑοµυίη αμποθοθιῖιις : 
ἢε πι0Ώ Ιογθῃὰ Τ9 ΑἰΣΙΙ1η «ΩρίΙΗ οκἱ ασὶ, 
Ο 1.) ασ υ]οηεἱ δοἱ]οσι αγρούσπι νἱγὶ, 
Προ πιοἰθηίος ἰμιργοὺ!, ἱ έεάπο μπίοο 
ὑρροπογείυς ργάδαἡ ργῷδυὶ πονυΦ. 

Ἀ Π]εΡΙΕ Γυςία ἀἱδδίίοβ 65966 40 γάμος. 
Χαιη ουΓ γορίς υτρὶς οδὲ (πίύ1η υπίας, 
Ιδιαάφ.ο, ηιιπο αἱ αγάθαῖ Ρ6ἱἱο πιβρὶς. 
Ναάιπ νεδίγα (οηπόμηί βίμάία πυηο Όλο οπρηὶας 
Λά ος [Άνργοσι ομρἰεἰδ οἱ Παδίγα τωδοιις 
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Ἐμοὶ δὲ µειζόνων τε χαὶ πληρεστάτων, 
1000 Ορᾶτε τοῦτον τὸν µἐγαν τῆς γῆς χύχλον, 
Ὃς ἑσφράγισται αἵματος τοῦ τιµίου | 

Ῥοαῖϊς, θεοῦ παθόντος ἀνθρώπου τύπον, 

Τιμὴν δ᾽ ἑαυτὸν ῥύσιον δεδωχότος, 
”λλλοις τε πολλοῖς θύμασι χαὶ δευτέροις 

1005 Οὗτος δονεῖΐται δυσὶ θῶμεν ἀγγέλοις 
λλλ' οὐδ' ἐχεῖνοι (φθέγξομ’ ἀλγοῦντος λόγον) 

Τιμῆς τοσαύτης ἄξιοι. Τούναντίον 
“"Όσῳ πἑρ εἰσιν ἄγγελοι, τόσῳ πλέον 
Οὐκ ἄξιοι μάχης τε χαὶ τῶν χειρόνων ’ 
16010 Εἴπερ τὸ χρεῖσσον ἄξιον καὶ κρεισσόνων. 
"ξως μὲν οὖν ἣν ἐν µέσῳ θεῖος σχοπὸς, 

Ερο 4Ηἱ6Π) Πια]οΓᾶ, οἳ 

ΒΡΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ 08 ΘΕΙΡΘΟ. 1Η: 

Α Οὐδ' ἣν σαφές πω, πῶς ποθ' οἱ τῆς ἑσπέρας 
Τὸν ἄνδρα δέξοντ’, Ἱγριωμένοι τέως, 

Συγγνωστὸν ἣν πως καὶ τὸ λυπεῖν μετρίως 
1015 Τοὺς, ὡς λέγουσι, τῶν νόμων άµυντορας. 

Ανήρ τε γὰρ πρᾶός τις ὀργῆς φάρμαχον' 

Τό τ' ἀγνοεῖν µέγιστον εἰς παῤῥησίαν. 

εΝὺν δ' (οὐ γάρ ἐστιν οὐδὲ εἷς σάλος, θεοῦ 

Δόντος γαλήνην τοῖς ἑαυτοῦ πράγµασι) 
1020 Τί φημι χρῆναι; καὶ δέξασθ᾽ ἐμοῦ λόγον, 

Λόγον προμηθῆ, τῶν νέων σοφώτερον. 

Οἱ γὰρ γέροντες τὸ έον Υ᾿ οὗ πείσοµεον ᾿ 

Κενῆς γάρ ἐστιν ἤττον εὐχλείας ἀεί. 
θρόνος χρατείσθω τῷ χρατοῦντί νιν τέως, 

δις ηλ] ἀθθρὶί, ποἰλὶ ΡΓΟΡΟΙΟ. ι 

1000 Λερὶοϊίο τὸ προς ης (6γταγύπη ογὈθίη 
ΦΙΡηΔΜΗΠΙ ργοίῖοδί δαυρα)ηἱ6 
Βινῖς, ὈΌθ6ο κιιῦ Ποπιίὴίθ [ουπι Ρ3β99, 
Οἱ δεπιοῖ ἵρθυπι οδιυ!ἰὲ ρτείῖυπι Ηδετίαιὶς͵, 
ΦἱΡΠΟΙΗΙΗ, οἱ α]ϊ που] πε]ποσίθιφ γἱοἑἰπίς : 
1605 Ῥοπαοπιι5 υπο οὐ ἆ:ος απρεἰος ΡογιυταΠὶ : 
ὧθά πος Ι]ἱ (νούεπι ἀοίομιῖς θηαἱ({4ἱ10) 
Ταπίο ΏοποΓο ἀἱρηί δυηἱ. θμἱη ροἱα8, 
Ομιαίεπιι αηρε]ἰ δυηὲέ, Πυ]ίο πιαρὶΦ 
ὑἱρηί που ευπίὶ Ὀο]ίο οἳ τοὺς ἀειερὶοτίοις; 
1610 Μἰᾳυἰάεπι αυοά ργαςιαηὐυβ, ἀἱρθυπι δςί γοῦυς ργρδιαπέὶουίυας, 
Ουαπάίμ φααἱάοπι ἱῃ πιοάἰο θγαί ἀἰνίπυφ {ο δρἰδοορις, 
Αο ποπάιπι ρθιςρἰουυη ογαί, 4ποπποάο Οοοἱάθηίαίος 

ο γίτυπ οχοϊρογεηί, ου] Μαρίοπυς ἱγαιὶ Γμοταπέ, 
Ιπησβοθιιάα γε ογαῖ αοάδπηπιοάο αἰαυἰά πιοὶεδείσθ 
16015 Εχιίῦογο Πῖς, υἱ ἱραί ἀϊουπί, ἱ6ριιηι ἀθ[ειςοτίῦας. 
γ]ς επίπ Ἱεηίς Ἱγασομπάί γοπιθαῖιπι ϱβί : 
Γι ἱρπογαι]ο Ρ]μγίπιυπῃ να]εί αἆ βἀμοίαηι. 

εΝυπο απίθπῃ (πεᾳιο εΠπἰπι μ]]α Ῥγογβις 65ἱ ργοςδ]]α, Ώου 
760761 Ὀαπίο Ρασ6π θυἱθ ορογ!Ό8) 
3020) θιιά [αοιεπάυπι πι ὶ νἰάριις Ἱ Βχοἱρίίθ β6ΓΠΙρΠΘΗΩ) πΙδυΠΙ, 
ΨΘΓΠΙΟΠΕΠΙ ρτονἰάυπι, ἠαγεηίδιις αρἱεηΙίογδΠη. 
Νοβ8 θηίπι 866Π6Β, ἰἀ αυθά [οτνίάμπι, ΠΟΠ Ποσο». 
Εδί οπἰπῃ ΦΕΠΙΡΟΤ Ιηαηῖθ ᾳἰοεῖῶ ουρίάιη. 
Ίητοπιυς ρἰαδ]]ἱαίωσ αἱ, αἱ [ια πιοάο οὐ(]ηθί. 

1599 ᾿Εμοὶ δὲ. Εάῑι. ἵῃ ΤωΔτᾷ λόγος ἐστί, αιιΦ 
νοςθς ρα[ίδιο δα αμ ἱοηά. Μος π.Ίηρεστάτων. 09ἱ8]. 
πεληρεστέρων. Φο]ιο]. θείαις ἑννοίαις πεπληρωμένων 
τελειότατον. 

10602 Τύπον. Βάϊι. αἆ ΠΔΣ. µορφήν. 
1605 'Ρύσιον. Ρτγείαπι γεάεπιρἰἰοπίδ. 
1004 θύμασι. Ἱία δά1ξ. αἆ πιατµ. Ρίο Γερεπάυπι 

Ρτο([εείο, ΠΟΠ θαύμασι, ἱμθὶιφ 6γεροσῖϊ αιοἰογίταἰιθο 
οομιαξ, ἱη[ΓΑ ΟΤΙ. ΧΙ, Υ6ΡΑ. 26, αά εβίεεοβοε, 
υυὶ, ανά, πηεη!ῖοης Ολσὶοεί ραηρυἱηίς, αὐάῑί : 
ἄλλα τε ὰ θύματα. ΜαΓίγτο αΡΡεΙἰαί εἐεμπάαε 
οἱείμας. Ῥγαίεγθᾶ αὐριγάς ἆτεροτίας ἀῑχίδβεί αἰέέε 
κας πιέγαεΜίίε, υπ η 118 πὶγασουἰ βιθηΙοποα 

ἰδοθί. 
1609 Οὐκ ἄξιοι μάχης. Ἰὰ θδί, φµί ροΐκε, οκκε' 

απφεἰογηπι αρρε[ἰαίίοµε φαμάθαπί, ἐ[[οε άθεεθαί, κί α 
ργα[ἱἱ9 εί εοπίἐπἱοπίθεα, αἰῆκφδμο πια[ἰς ειιδείαπάίν 
εεεειι! αἰλεπὶ. Ναι ϱΝο φμἱΦ Πια]ογεε οδἐπαί ἀῑσπὶ- 
[αἰθα, «9 ϱποημό πιείογα εἰπί ϱ]μ: εοπεἰίία, εί αείἰο- 
Νέδ πεεεῖΣε ε9ἱ. 

1615 Τῶν »όμων ἀμύγτορας. Ἐϊπάίεες [εφ ς 
0αποιιθς οοο]εδὶαρεῖοος ᾖηίεΙΙρίι, αυἱθις Οεεἱἀεηία - 
ο Μεἰειὶ οοπβδοΓα(ἰοπεη αὐ Αγιαπίς [Δοίαι Ρτο 
Ἱσεῖία Ἰαυεηάαιι 6356 εορεπάθυαηξ. 

1610 ᾽Ανήρ τε γὰρ πρᾶος. Α]]υάϊι αἆ Ίμδυ νεγὺα 
Εεοὶ. σι, 46, φίλος πιστὸς φάρµαχον ζωῆς, 
απιΐενς Λάε[ίθ. πιεάἰεαπιεπίμπι φἰία εἰ ἱππιογία[ἡ- 
(αιἰς. 

4025 Κενγῆς. Οοἱβί. χαινῆς. 
16024 Νυύ τέως. (οἱ. νῦν τέως. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΑΙ ΑπιΡΙΙΟΓΙΙΠ ϱὐΓὰ ΠΟ ΕΘΓΗΠΠ {οηπεί. 
Γαβίγλιο πιουίῖς απιὶηρ Ώ ης ἔδτγ απλ]έωπῃ, 
ὠἱρηαίιι9 εδ αἱ θαηρυἱηπὶς οαΓἱοἱπηὶ 
Βινς (ευ0 Ποπηϊηί6 θνα Ρ6ΓΡ688οΟ Ώ6ο 
ἔυτηια, βαἱμίθ Ρίο πιεα η υἱ 96 οΡιυ]!), 
Ἀ]ίδφαο μυ] νἱοιἰπιίς μιογίυς. 
Εἰπραλά9 Ό1πςο ααοά απρε]ὶ ἐιγδεηί ἆσο; 
Ρὶνιιὶ πας Πἰ θιιηί {8ί1εη (ἀοἶθης Ιοη45). 
Ἡοιοτο ἰαπίο. θὐἱη ροξία8 ου ποπίμθ, 
Οιοἆ αηρεἰογα ΠΟΠπεη ἠαρθαπί, Άος πιβρὶς 
Ηογγετθ ριΙρηᾶ5 08 ἀθοθῖ, Γεθ οἱ μια[ας : 
Βγαδιλη!]οΓθιΠ ᾳ1ἱρρ6 τες πιε]ῖογ ἀθοεῖ. 
Αο ργαβι] 1ο ἁυιω 94065 αόμιις νῖνετεί, 

: Κεοάυπι Ιᾳαθγθέ, ϱγηίυς Ιιοβρογίς βοορἰ8 
Εςροί (υίγὴς, Ώ6ΕΠΘ, ἔπι ἱτα ρογοἰ(ἶδ, 
ὈἱρηυΠ γεηϊα ογαἱ, γἱπάϊσθς, μὲ 56 Υοςαη!, 
μην οἱ ραίΓοηος αααρίαπι μιο]εσίία 
ΛΠΙοθγο. 1,οιιῖθ υὶν θΗί ἴγα οδί Ρἱιαγμασπη; 
ΕἰάυείαπιφΙθ µασίπηαπι ἰσηογδίῖο 
Οοποίαί. ΔΙ πυπο πο Ιιὴ ποη οδί οηἱπῃ 
Ὀ[]μς, ρἱαείάα δε Νισιίηίθ ἆοπο οπιμἰα), 
Λιάἰἰο αιιἰάπαπ 5δµἱ]απι, τογΏα οἳ πΊθὰ 
Εικχοὶρίϊς, ]άνδπιιπι γετὺα 4 5ορΏῖᾶ επη]ηεη!, 
Ναπσ ποη πιονθὺῖι [ογνὶέος 66γπιο θεΗΗΏ. 
Η1 φἱρρο αυ] βἱοιΊ 5επιρετ βιεηί. 
Το γεβηρᾶί αἱ (επι πά πο ἀΐθωλ. 
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4ὐ9ὔ Τί δεινὸν, ἄν τι χαὶ μιχρὸν πλείω χρόνον 
Τὸν ἄνδρα πενθήσωµεν, ὡς πάλαι νόμος :; 
Ἔπειτα δώσει τὴν λύσιν τοῦ πράγµατος 

Τὸ γηρας, ἡ χοινῆ τε παντὸς τοῦ γένους 

Αναγχαία τε χαὶ χαλὴ προθεσµία. 
1650 Ὁ μὲν θανὼν οἰχήσεθ᾽ οἵ ποθεῖ πάλαι, 
Δώσων θΘεῷ τὸ πνεῦμα τῷ δεδωχότι. 
Ἡμεῖς δὲ τηνικαῦτα ἐχ συµψυχίας 
Λαοῦ τε παντὸς χαὶ σοφῶν ἐπισχόπων, 

θρόνῳ τιν’ ἄλλον δώσοµεν σὺν Πνεύματι. 
2ὐδῦ «ὪὨδ' ἂν γένοιτο τῶν χακῶν λύσις µία. 

Ἡ γὰρ, τὸ μεῖζον, προσλαθεῖν καὶ τὸ ξένον 
(Ξένον γάρ ἔστιν, ὣς ὁρῶ, νῦν ἡ δύσις), 

ἛἨ δεύτερος πλοῦς, συμφρονῆσαι τὴν πὀλιν, 
Λαὺν τοσοῦτον καὶ χρόνῳ χεχμηχότα. 

δ, 6ΗΡΒαΘΒΗ ΤΗΠΕΟΕ. ΟΛλΕΜΙΝύΝ ΙΡΕΕ Π. ΠΙΡΤΟΒΙΟΑ. 

Α 1640 Στήτω ποτ’ ὀψὲ, χοσμικὸς στήτω σάλος. 

|] 

Οἴκτον λάδωµεν τῶν τε νῦν Σσχισµένων, 
Τῶν τ) ἐγγὺς ὄντων τοῦ πάθους, τῶν ὃ ὕστερον. 

Μή τις θελήσῃ, ποῖ προθήσετας, μαθεῖν, 

ΕΙ ταῦτα νιχἠσείεν ἐν μάκρῷ χρόνῳ. 
4615 Ἐπὶ ξυροῦ βέδηχεν, ἢ σώζεσθ) ἔτι 
Τὸ σεμνὸν ἡμῶν δόγµα χαὶ σεθάσµιον, 
Ἡ μηχέτ᾽ εἶναι τῇ στᾶσει διαῤῥνυέν. 

Ὥσπερ γὰρ ἡ τῶν χρωμάτων µοχθηρία 
Τοῦ ζωγράφου νομίζετ, οὖχ ὀρθῷ λόγῳ, 

4050 Ἡ τῶν μαθητῶν ὁ τρόπος, διδασχάλων» 
Οὕτως ὁ µύστης ὢν χαχὸς, πόσῳ πλέον 

Ὅ μυσταγωγὸς ὕδρις εἰς µμυστήριον» 
ὶ Μικρόν τι νικηθῶμεν, ὥστε προλαθεῖν 

Νίχην τε µείζω, χαὶ τὸ σωθΏναι Θεῷ, 

4095 Ου]ά ολἶπι ϱΓ8Υ6 δὲ, δἱ οἰἰδΠΙ ρ8σ]ο ἁυῆυς 
Ὕέτυπι ᾖυβθαπηυ6, υέ οἱἶπι Ιπ Ίερο ] 
Ὠοίπάε γεΓο δοἱαοπεπι γεἰ αετοί 
Βοποοῖυ», οἳ οοππιυηἰς οσηἱ ξεηοςὶ 
Νορθθδαε]υ5 40 ῥγορεΙαγµς (6ΓΠΙΜΙΘ. 
46000 Αοσ [ο αιἱάθιη πιοσίθηςφ αὐϊδίίι, 4ο ἀυάμπι ἀοθιἀεταὲ 

Ξ Ώαπς Ώ96ο αρἰγἰέαπ 4 6ὐ0 αοδερὶ. 
ΝΟΒ δυί6Πι ἔυηπο ος οοπιπιυηὶ ΟΟΠΡΘ6ΠΑΕ 
Ροριἱ ἰοιίας οἱ οδρἰθηίυπι δρίσοορυταπι, 
Φου] αἰίφυθπῃ αἰίυπῃ ἀαὐΐπωυς, [ατοπιο ὈρίΠιυ. 

40556 ε Ρὶο ποΡίδ ονοπὶθί υπίοα Πιαίογυπ φο]υ[]ο. 
Τεἱ ορίπι, ἰἀ ααοά πωδ]ις θϱί, θυοηἰθί, δχίζηοος οἱί8 ποδῖς φά]μπσεωιως 
Εχίγαπθις οοί οηἱπι, υἱ γἱἀάθο, πιο Οεοἰάρηβ), 
εἰ αἰίογα Ώφο οι πανὶρα(ῖο,. αἱ «ΟΠερΓΕ δἱί οἰνίτας, 

Ρορυ]Ης ἱππιορευς οἱ Ίοηρο ἀείθθδυς έ6ΠΡΟΤΕ. 
4610 Ριοῖ β6Γο ἰαπάθπ, δἱοῖ παπά τοςθί!α. 
Ἡίρογεδί ΠΟΘ οἱ ΘΟΓΙΠΙ αυἱ πμπο δο]δαῖ 5008, 
Ἐι 6ογυσι αυἶθαφ πιοτθις ἱπιπιηοί, οἱ Ροβίθγοζυη». 
Νο αιἱβ νο, αυἷς Γμυτιυς αἷί οσῖίυς, ἀἱδοςιθ, 
δὶ Ώσο ἑεπιρυτίς ἀἰσιυγηϊίαιο νὶοσαυ{. 

“3645 η δυο ἀῑθογίσιίηο 68ι, υίγυπι αἆλις εαΊνυπῃ δἳε, 
Φαηοία!η ἆοβπ]α Ποβίζυπι εί νοπογαδ]]ε, 
Αη 0956 ἀθθίηπαί ϱοὀάἰύομο ἀἱβεο]υῖυπῃ. 
Οιιδιηαάπιοάυπι οπίἱπι οοοσαπι νἱευπι, 
Ρἱοίογυσ] νἰειιπι 9656 ἀῑοίέυρ, πιίηυς τοςίο, 
46050 Αυί ἀἱδοίρυ]οριπῃ Ππογθς, Πιαβϊδίγογιπι 6586 ΠΟΤΕΡ; 
Βἱο ουΠ πιαίς 65, αἱ ἠπλέυς, αμαυίο παρὶς 
Οἱ 1μ]αἱ, ργοῦγώπῃ θη6 πηγδιος]ἡἳ 
Ῥαυἱυ]ήπ ν]ησαιησ, υἱ αἀιρίσεαιηις 
Μαἱογεπη γἱοοτίδαι, οἱ Όδο 6θγνεηας, 

1658 Ἡ δεύτερος π.ὶοῦς. ία ΦΗρΓα νουβ. 491. 
1015 Μή τις θε. ἰήσῃ. Νο [ογίο αἰἰφμῖφετφἑείαί φιμῖ, 

εἱ ἵπ {οποίμε Λας (6ΙΝΡΟΤα ΡΤοΙΤααπίτ, Εε[ἰί «00ΠΟ- 
Φέεγε 9µο ἰδία (απάεπι οημιπία ἐὐαδμγα εἰπι. 1π ἰά 
εἰ [οεί ρεγίεμὶ ρμ[εΛεγγἰπια Ποδίτα εαπεἰεείπιαφκμθ. 
τεἰἰφίο πιοάο ἀείαρεα 654, µἱ νεἰ οπιίπο βτήια πια- 
"θαί εἰ υεφεία, υεί ρε ἐπιεείκας ἀἰεεοτάίφε Ρετεαί. 
έμροςΝ. 

4048 "Όσπερ τὰρ ἡ τῶν χρωμάτων. θκεπεία.. 
4νπι οοίοτανι υἱ[ία ρἰειογίδιες Λαιιά αςσωε, εἰ πιῦ 
ἀἱκείρωίογωπι ΠιοΤες ἐμεὶς δοίεπε υπαρἰείγὶς ἱπερείο, 
εἰς εἰἶαπε, οχι Ογἱε(ἰαπὶ εἰ τα εστίτι απο ίο σ- 
Ρί(ε; «ο εγκηῖ, ᾖοο π εΛτίεέσπα τεϊφίοσὰ η” 
” ο. ρ 

Ὕδρις εἷς µυστήριον. Τα [6γο ουμιτόι. 
148!, ὕδριν εἲς µνστηρίου. | ᾱ 

ΜΕΤΗ{ΙΟΛ ΥΕΠΣΡΙΟ. 

Θι]ἁ Ώος ποοεΒίε, ραυ1ο οἱ ἀἰυιίως 
Νο Ἰήρέαπηις ἔαπὸ γἰσιτη, Πιο8 υἱ νοίως 
Εοτεὺαῖ! Αδιας ρορί ἀαδίέ οΆπα οχἰίυηι 
Περιας δεοιπἀπῃ, φυίᾳαθ πιοτία]οΒ πιαποί 
Οπιπ6ς οχἀυοςῷ ἰθιπιίηας νο υοηι5. 
ΑΡΙΡΙ 116, πευτίθ, «πο ρτἱάθπι ουρίε, 
Εωποιυς, ἀδίοτὶ δρἰτίίση γεὐάθας Ώεο. 
Ρ]οῦίδᾳιιο (άπῃ1 1ος βοἱἡίοοί οοπσοσά{υ8 
ΑπΠβΕίµπιαυ9 οαἱομ]ΐς Ρευάεπίίυ]η, 
Αἱίυιῃ {ανομίθ ὀρίσιία ἀαὐίιηυς (Ἠτυπο. 

« 5ἱο [ργίο ΡΓ56η9 οβρεϊπηϊ ροῖοσίὲ πιαίυπι, 
Ὑοδιὶ ομἶπῃ Ιοθὺίὲ θχίρΥ05 Α6βΒΙΠΙΘΓΘ 
(εΝυπο, υἱ νἰδείως, θχίθγι4 διιίπι οδί Οοοἱάσιις), 
Λιί ουγδυς ἀἰί6; Εἱο ογἰὲ, αἱ αγὸφ πιαχίπια, 

ἩβδηιΙ0 {6554 ]8Π1 οοἰὰί ΡᾶςεΠι ΠποΓΑ, 

5 ΟτΡί6 ργοσο]](ς δίί πιοάιδ ἰαπάεπι τορο. 
Μιςυτεφοαί ἁογαπῃ, ᾳυῶ5ο, 08, αυἱ 5ο ἰδαιαίο 
Οεεἰάθτς, αυἶφιο 141) ναυδηῖ, δἱ ροδίθγιυηι. 
Νο οοιιοιρίδοαί αμἱδβίαίῃ Π05866, οσἰίυςφ 
Οιἱ5 οίὲ {μέυσυς, ἔεπιρις Ώφο δἱ τούοτοιε. 
ἴμ ηοο ΡροΓίεΙο βαηεία ]4π Πποδίτα οςί διὰ 
Εἰά6Β, ν6ὶ υἱ δέ δαΐνα αάλυο, εί Πογοας, 
Υεἱ [46(10Π6β υἱ ϱο; η88 ΡΓΟΓδΗΦ οδάα:ἱ. 
γ]ίυπι οοἸογάΏ πας τοἰυὲξ ρἱηκοπείθυς 
ὡο]θί Ἱπιρυίατὶ, ᾳααπι0οί γδοῖθ πηΐηυς, 
Μοτο πιαρἰςιγῖς αιἲ πιαίς ἀϊδοθη έπη : 
οἱο οἨτγὶδίίαηις ἱπργουας, ροξἰβδίσονυευ 
οἱ δὲ βαυοτἀυ8, αΠϊοῖϊ ρτοῦτο Πάδι. 
Οεάαπηις ἱραὶ ρα υα1πῃ, ραΊπια απιρῖου 
Μίης μί ραἵοία5, π0δᾳ16 δεγγεάς Ώςφ, 



3145 

{0ὅ5 Κόσμον τε σῶσαι τὸν χαχῶς ὁλωλότα. 
Οὗτοι τὸ νικᾷν δόξαν ἓν πᾶσι φέρει. 

αλῶς στἐρεσθαι χρεΐσσον, ἡ χαχῶς ἔχειν. 

Ταῦτ' οἵδεν ἡ Τριάς τε, χαὶ τὸ σὺν λίθοις 

Κήρυγμα λαμπρὸν τῆς ἐμῆς παῤῥησίας, 
1000 Ὁ καί μ᾿ ἔθηχε τοῖς χαχοῖς ἐπίφθονον. 

ε Εἴρηθ) ἁπλῶς τε χαὶ δικαίως σήµερον, 
"Απερ συνυίσειν οἶδα τοῖς σκοπουµένοις. 
Εἰ δ' οἴεταί τις τῶν χαχῶν ἣ πρὸς χάριν 
Λέγειν τἀδ’ ἡμᾶς, αὐτὸς ἠγορασμένος 
1005 (Εἰσὶ γὰρ, εἰσὶν ἔμποροι τῶν ἐγχρίτων 
Χρυσοῦ γέµοντες, χαὶ προθυµίας ἴσης), 

Ἠ τι σχοπεῖν οἰχεῖον, ὡς πολλοῖς νόμος, 

Αὐτὺς τεχνάξων λανθάνειν ἓν τοῖς καχοῖς, 

ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ ΕΙΡΘΟ. 

Α Ἡ τὸ χρατεῖν ἐντεῦθεν αὑτῷ μνώμενος, 
1070 Δότω τὸ χρίνειν τῷ τελευταίῳ πυρί. 
Ἡμῖν δὲ συγχωρήσατ) ἄθρονον βίον, 

Τὸν ἀχλεῆ μὲν, ἀλλ ὅμως ἀχίνδυνον. 
Καθῄήσομ’ ἐλθὼν, οἵ χαχκῶν ἑρημία. 
Κρεῖσσον γὰρ ἢ τοῖς πλησίον µεμιγµένον, 

1015 Μήτ' ἄλλον ἕλχειν πρὸς τὸ βούλημ’ ἰσχύειν, 
Μήτ) αὐτὸν ἄλλοις συμφέρεσθ', οὗ μὴ λόγος. 
Δεῦρ), ὅστις οἵδε τὸν θρόνον, προσθαινέτω΄ 
Πολλοὺς ἀμείψει δ' ἀξίους τε χαὶ χαχούς. 

Πρὸς ταῦτα βουλεύεσθε. Ἐίρηται λόγος.» 

1080 Ταῦτ) εἶπον. οἱ δ) ἔχρωξον ἄλλος ἄλλοθεν, 

Δημος χολοιῶν εἰς ἓν ἑσχευασμένος, 
Ίύρθη νέων τις, χαινὸν ἐργαστήριον, 

1055 Μυπάιπιααο Πιίδοτε Ρογά{ξΗΠΙ 66ΓΥοΠΙΙΙ9. 

1146 

Νεφβ(ΙΙ4Π1 γἰηοθγο β]ογίοθΙπι οδὶ ἱη οππίΌιις. 
63. 63 Ῥγδείατο δροἰἱατί ναιῖις οϱὲ, 4ἵαπι ῥζανο Γοββίάοτο. 

ονιῖ Ώφο Ττηϊίας, εἰ Ρο ἰἱαρίάίῦις 
δρἰοπάϊὰα ργφά]σαί]ο α πῃθ Ιωθγο δαβοθρία, 
1000 Ου Πιαίθευηι τη πιο Ἰην]άΐαπι οοηο]ἑαν]). 

ε Ρἱοία ποφάἱθ Η9ο θαπί Αἰπρ]]οίιος οἱ ]ηρία, 
Οἱ ρτοροβδίεἰς γεῦυς νίδα δυηί οοιιἀαοος6. 
οἱ ϱυἱ9 ἀμἱθΏι δχἰδεῖπιοί Ἱπργοῦυς, ααἱ αἆ ϱγδἱἱ8ι 
Π9ο πιο ἀῑχίθ9Ῥ, ου] ἱρ6θ οπιρίυς οἷί 
1065 (ΘΦυηί οηίπ, δυπἱ οπιρίιογθ8 | ον, 
Αυτο αΏυπάβΠί68, Πθ6ς πίηις ομρἰάἰίαιο), 
Λιι τεθ ργοργία5 βρθοίᾶτθ, αα Ππ[έοτυσι πογΠὰ ϱδὲ, 
πι 1ρ906 οχοτοθαί αγίθιη Ια{αηάἱ Ἰῃ πιαἰΐς, 
Αι Ἰπάθ πιά ἱραὶ Ροΐθβἰαίοαι αμουρα5ί, 
4070 Βεπι Ιιἀἰσαπάδη το]η(υαὲ εχίΓθπηο {ρη]. 
Νουὶφ αμίθΠ εοποἑά]ϊθ αχροτίοῃ (γοαἱ τίίαπι, 
Ιηβ]ογίαπη {]]απι φυἱάθπι, 864 ἔππες ποη ρεγίομ]οβᾶΠη. 
Πίο ϱεἀεῦο , αὈἱ 4ῦ ἱπιρτουίς ϱοἱἑυἀο. 
Μαιϊιβ Ιά 4υαπ ργοχὶωῖς Ρρογἱδίσα, 
4075 Νεο αἱἱ08 ἰΓάπθγο τη ΠΙΘΑΠ βθΠΙΘΠΙΙΔΏ Ρ0886, 
Νος αἱ ἀβθθοηῖ]τὶ, υὐἱ ταΆ]ο τοίαἰ 
Ηυς αεορἀαί, πας πον]έ αυ]ά δἰί (ωτουις : 
Μι]ογιπι ἰ]ο αεί πυίδίοηθπα οἱ ἀϊρπογιι οἱ πια]οέαπη. 
Ώο Πἱ9 ἀολοθγαίθ. Αὐδο]ιία ογα({ο. » | 

1080 ΗΠαο ἁἀῑσὶ : ]ὶ αμἱοπι οἰαπ]αῦαηέ αμάίαυς, 
Ρυρυἱας ργαουοσιπι ἵη υπ υΠ οοασοξυς, 
Τυτὺα αυΦάδπι ΙάγεΏΙΠ, Ώονα ο Ποίης, 

1004 Τάδ'. Τι Οοἱε]. Εάϊί. τόδ. 
1606 Ἐλγκρίτων. Ηὰο Υουθ εεἰεεξίογεξ φΝοεφµε Ργᾶ- 

οκίεε αἱρηίβοατὶ ρυἰαί Βἰίμφ, οἱ οδερὶῖ θυτεη- 
εἰαίυπι, αἱ /κάίεεοε οχροπϊῖϊ. 

10170 Τῷ τε]ενυταίῳ πυρἱ. Ιϊἃ ο8ΓΠΙ. 86Π. θ41ἴο 4 
Τυ][ίο, γοιθ. 44. 

4601ἱ Ἡ τοῖς π.Ἰησίον. Οὐα υἱ το]ἰφυῖς ρες- 
πη]φίμφ ἠοπαἱμ]νας Υἱ{8Πη 4Ρ6ΙΙ6, ΠθΟ 608 ἵη θθηίεΠ- 
ὕδιῃ Π]δαΠΙ {ρ8ο ρδεἰγαἈοτθ, πθς ἵπ θογΗΙΩ οοβ]]4 
30 νο]υπιαίες ἀθδοθπάεγε, υδἱ γείαί γα({ο. Τε]α Ίη 
μοο νογθἰουἰο Ε,ουνοηοαίἶ οιγαία τοάαγρυὶῖ ΒΙΙΙ., 
ηο!. 126. 

16077 "στις οἶδε. ΗΦο κ 1ος ἀῑεία α αἱ ἀε Ραι- 
Ιπο Ἰπίᾳιο βθιἰουαπί, Ουἱρρο νἱς ραποίµ6 α ρατί- 

Όυ6 πηα]ο αμά]θοῦαί. Ῥουγο (ογδρογίΗ6 πιοποί η)]λὴ] ἵῃ 
ὴἱδ πιίτυνη νἱάδτὶ ἀεΏογθ : ηθο, θἱαιηδί ἀἱρηι Που 
αἰὲ, Ἰἀεἱτεο πορ]ἰβοηήαω ῥ40δη : οἰᾳμἱάθιῃ ϱα οί 
Ἡοποίγυπ γ]οἱδθίυύο, μὲ ηυΠο Ὀοπίθ, ηΗΟ πιδὶΐς 
οοπ[έταμίς. 

40718 Πο.1.1οὺς ἁμείψει. ΕάΙϊ. 4 ΠΙΔΙΡ. πολλοὺς 
ἀμείψει δ' ἀξίους τε χαὶ χαχοὺς προστάτας ἣν βού- 
λησθε. Βίο οἱ Γ6μ. ἰοιΏ. , ΟΓ4ΐἱ. ΣΣΣΙΙ, ΡΑΡ. 005, 
χαθέδρα τιµία,... χαὶ πολλοὺς εὐσεθεῖς ἀμείψφασα 
ἱερέας... 0 εαἰλεάτα Ργείίοδα..., (κΦφΜά Πεκ ου ρίοῦ 
εαεεγάο(ίεἈ οοπιπεε(ακ(ἰ { 

1080 Εκρωζον. Μαϊοι (οπι)δοί. ἔχλωζον, 4μ08 
Ρτοργία ϱΓδου]ογυ!η γος. 

083 Καινόν. Υαἲ. οἱ οδ]ῖ. αἆ πιᾶνρ. χοινόν. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑΛ ΥΕΒΡΙΟ. 
0γγοπηυς αίηυο ροτάἰίαπι ογΏθπι Ροςθἱπ]θ. 
ΙΙΡΘΓΑΓΟ ΏΟΠ [οί τοὺς ἵπ ουποἰῖς ἀοοιβ: 
Βαρίᾳυο βαιἶυ9 ἆυςο, ᾳυαπῃ γαρίίο (τή. 
ἤαιο πονἰὲ αἶπια Τεἰπίίαςβ, νου πιοῖυ 
Ἰ]ὸ οοποίοΠεα οοπιρτουαηί ποβίγα», [ἱοαί 
Φαχἰ9 Ρρειἰίο: [νου υπάο ἵη πιθ ἱπρτοὺυς 
Εχατθίι. Πο ουπί ἀῑοια αἱιηρ]ἱοἳίος πι η! 
Ἰυφίθᾳιε, Ρ]αΏο ϱθπ{Ιο 49 τη ΓοΠ1 Γ0Γ6. 
θιιοᾶ οἱ ππαϊοσυπι φΗἹδρίλιη 1.0 Ἰη ρτλίίαπι 
Γ.οᾳἱ ριυίαί ποβ, Γο ουσ δΊί Ἰρθεηιοὶ 
Ειπριας (ρτο[οείο ουπὶ οηἱπ0, (υὐἱ ργᾶκυ]ες 
Νετοεπίυς, αὐΓο μιγμὶάϊ, δἱ δἰαάἱο ρας1), 
Ὀρθοίαγο νοὶ αθθ δυηἱ 1Π64, εί πια] φοἱοηί, 
Ιαἱογο 5ἰαάθαί {ρ5ο ου η ποσὶς δις, 

Ὦ Αι αιοιροίις Ὠὶπο ορος φὐαφήααι αἳϱἱ, 
14 Ιαάϊσολμάμπι Ιἰηημαὲ οχἰΓέπΠο ΓΟΡΟ. 
Αἱ πμ] «9ΓΘΠΙΘΠΩ νΟΒ (ΛΓΟΠΟ οοποθά(έθ 
γ]ίαπι, ροεἱοἰο ᾖἱθθγαιη, εἰσὶ Ἱηρ]ογίὰι 
Η1ίο βοάθυο, ηυ]ία μδὶἱ 5ροἆθφ Πιδί/8. 
ος Πα Μι ργῶρίαί, οιεΓίδ «91η υὲ πι]σρδας, 
Μοαπιᾳυο προ 6056 Πεοίθγθ Ἱη βθηίθοη(ἶᾶπι 
Ῥοβδ]1, ποο ος τεῦι5 ἵπ ργανἰς οφ]. 
ἥυς δυο, ἑἩτοπυπι ᾳὐ] πονῖ, ἀοοθθαί οἶμυθ. 
Μιιαδῖἰ ἡἱο ἀϊδραγες λυ]ίοῦ νἰτοβ. 
ϱο τοῦιθ ἰφιῖδ, υὲ ἰαῦεί, ἀθοθγπίίθ. » 

Η]ο οΓὰ ργεδςὶ. Οἱαιπίίαηί Πἰί απάἱᾳυ6, 
Όι ργασογυσ ἑάγῆα Γη ὕπαῃ πποἰθης, 
Συνοπήσι σδίοΓνα, 4µ410 ἱλ0οτυασ ὁραμα 



πι... 

Λαίλαφψ χόνιν σύρουσα, πνευμάτων στάσις, 
Οἷς οὐδ' ἂν Ἠξίωσε τῶν τις ἑντελῶν 

4ὐ8δῦ Φόδῳ τε θείῳ καὶ θρόνῳ δοῦναι λόγον 
”λταχτα παφλάξουσιν, ἡ σφηχῶν δίχην 

”Αττουσιν εὐθὺ τῶν προσώπων ἀθρόως ' 
Τοῖς δ᾽ ἠκολούθουν ἡ σεμνὴ γερουσία" 

Τοσαῦτ) ἀπεῖχον σωφρονίζειν τοὺς νέους. 

1090 Καὶ τὸν λογισμὸν, ὡς ἐπαινετὸς, σχόπει. 

Δεῖν γὰρ συνάλλεσθ᾽ ἡλίῳ τὰ πράγµατα, 
Ἐντεῦθεν ἀρχὴν λαμθάνονθ’, ὅθεν θεὸς 
Ἔλαμφψεν ἡμῖν σαρχιχῷ προθλήµατι. 
1ἱ γοῦν; Μάθωμεν μὴ σέθειν περιτροπὰς , 
1095 Χριστοῦ δὲ σάρχα παντὸς ἡμῶν τοῦ γένους 

5, 6ΝΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ. 6ΔΗΜΙΝΟΝ ΗΡΕΠ Η. ΠΙΡΤΟΠΙΟΑ. 

Α ἴεσθ) ἀπαρχὴν. Εἰ δ᾽ ἐντεῦθεν Ἡρξατο, 

ΗΗ 

Εἴποι τἀχ ἄν τις, ἔνθα πλεῖον τὸ θράσος, 

Ὡς ῥᾳδίως ἐνταῦθα χαὶ θανούμενος, 
Ἑκ τοῦδ ἔγερσις, ἓχ δὲ τοῦ σιυτηρία. 
4700 Τοὺς ταῦτα δοξάξοντας οὐκ εἴχςειν ἐχρην 
Τοῖς, ὥσπερ εἶπον, εὐμαθῶς ἑγνωχκόσιν; 

Ἐξ οὗ δὲ τἆλλα δήλον ὡς ὑψίφρονες. 
᾿Κάκεϊνο δ' οἷον; τὴν γλυχεῖαν καὶ καλὴν 
Πηγὴν παλαιᾶς πίστεως, ἡ Τριάδος 
1105 Εἰς ἓν συνΏγε τὴν σεδάσµιον φύσιν, 
"ς ἓν ποθ) ἡ Νίχαια φροντιστήριον, 
Ταύτην ἑώρων ἁἀλμυραῖς ἐπιῤῥοαῖς 
Τῶν ἀμφιδόξων ἁθλίως θολουµένην͵, 

Τυγὺο ρινογοπι ἐγαίἈσης, νοπίοσυῖῃ Ρυρη, 
Οἱ μµβουπῃ πο ἀἱρποίας ᾳἱάθπι ᾳαἴδᾳμαιη Ροσί[εοίας 
1085 Τ]ιπογς ἀῑνίπο ας ΡᾷδίοΓαΙἰ ΙΠΙπετο οο]]οφ αἱ 
ἱπεριο ραγγἰεπ!ίδις, αιἲϊ νοδραγυπῃ Ἰηδίας 
οἱ αβοἰοηῦυς γθεία ἱη Γαοίθπη : 
Αιαιο 05 δοομίι5 θ8ἱ δη ΙΠΙ γεπογαδ!]ΐς ο1116 : 
Ταρίαπι αὐεγαῖ, υἱ οαθιραγοπί |υγύπες | ' 
1090 Αι 6ου γαιἱοσἰηαίίο, 851 Ιαιάληα δὲ, ο0ηδίἀθίὰ. 
Ώεῦεγε οη]ιη οὔπι 5οἱθ 105 ΠηοδἰΓᾶ8 6ΟΠΡΓΙΕΓΘ , 
θ08 ἱπάο Ἱπίέέυπι Φυπιρθεγυηίῖ, υπάθ Όλες 

«765 Πασίὲ ηουίθ οατπο ἱπάυίέιβ. 
θιιιά ἱρίειιτ Ἱ Ὀίδεαπιυς ΠΟῦ 6ΗΓΑΓ6 4Ώπυος οαγάἰηπςς, 
1005 ὅοὰ ΟΜεὶδεὶ οαζηθδίη (Οἱ 15 μοβῖτὶ ρεηοΓίς 
Ρεἱπιἰ{]39 6696 οΓΘΔΠΩΙΙ5. Οµοά οἱ ἠ]πο οσέυς ο8ὲ, 
Ὀιοεί [ογίαςςο αἰίᾳιῖς, οσία εί υ0ἱ ηλίου ἀυὐασία, 
Όι [αοἱίο οἱίαπι 1Όι πιοσιἰ (γλάστοιυς, 
Εχ αυα γοδυγγοςἑίο, οἳ οχ γθδιγγθοιἰοῦθ 89[μς. 
1700 Εοθ αἱ ο ορἰπαβαπίας, ΠΟΠΠΘ οροτἰουαί οδ6Γ9 
ε5 αυὶ, υἱ ἑωπι ἀῑχι, ΡεΠΙ βοοιΓαίθ Ρ6Γ8 ίαπι παυοῦυαμί 
ες 4ο πιαπἰ(ἑδίυι θ68ἱ 608 οδρίθζα Φὐβ6ΓΏΟ8 68956. 
ηἰιά αιιίοπι αᾳυαἱο ο8ί 2 ἀμίοσπι οἱ ρ;φοἰατυπι 

Ερηίεη απιἰαυ θά6ἱ, αι Ττία 
1705 ἵν υπ οοπ]αησίέ αἀογδαηάαιτω Πλέταπας 
(άδᾳιο δοἱοἰα αἰἰᾳιδηι]ο οσθεῖῖ Νίο, 
Ηυηςο νἰάσβραπι βαἱθὶς Ἱπῆμσῖριας 6ογµπι 
Οἱ ρᾶΓίειη {η υίταπιαι9 ορίαδαέας, παίδους ἰστραίυαι 

1084 Ἐντεῶν. ΕάΙε. πιοπἀοςο ἐντολῶν. 
4055 Καὶ θρόγφ. Ε4ἱΙ. αὰ ΠιαΤΡ. χαὶ χρόνῳ, ΠΟΏ 

Ἰηαἱθ, εἰ Φίαίθ. Λος δοῦναι λόγον, ἰὰ θ8ἱ, ἀξιῶσαι 
λόγου, ἀἰφπατί αἰφιεηι ΜΕΥΙΛΟΠΕ. 

1691 Δεῖν γὰρ. Πιάοί «τεροτίαν αἀοἰοβοεπιυ]ο- 
Γι ορίσεορογι!η αγριπθηίωπι, 4ὐο οομίοηὐθυαηί 
δοἱἱ Παβ6ΠάαΠι 6696 Γαἱἱοῃαπι {ῃ δυα ὁυια Οὐοἱάθη: 
μ]υι5 οοηἱγονογεία, θἰᾳυμό 4ἆθο ργῷοίριασι ΟΓίεη- 
(α1διις αμοἰοτίίαίθιι 6856 ἁδοτοιόαμι, 6ο αὐοά 
ὠΙιτίδίις Ἠωμιαηα 03519 ἱπάμίις ἰπ Οτἰθυίθ Ρηωυιη. 
Πα Ιισίςροῖ. 

109ὲ Περιτροπάς. Βολο!. χαιροῦ μεταθολὰς χαὶ 
ἀρχόντων θελἠµατα. Νοπ Όθπο Βία αἰίίᾳιο δοἱνο- 
Ιαβίέη δρεμἰὶ γογίαιὲ, ΓΕΤΙΗΗ υἱζεος ας (ΕΠΙΡΟΓΗΠΙ υἱ - 
οἱσσίίκάίπες ; ευη Ὠίο απηυὶἱ οἀγάίηος δἱπί ἱμιοιίὶ- 
Εειάἰ, υπάθ 5οἱ ουΓδΠπι οἱ ἁππµΠι ἱποίρίι. Υἱάὸ 

Ροΐαν., ΙἱὈ. {, ΡΑΡ. 14, ο1Ρ. 1, 6 γα[ἰοπέ (6ΙΗΡΟΤΕ. 
1696 ᾽Απαρχήν». Λἰ]υάιί αἆ ἀρχήν», αυοὰἀ οοἱίοσ 

ΏΟη 4 πιιπάο, οἱ 4 οαγάιπίραθ οσ!!, 5θά 4 ΟΗΓίείο 
Ρεϊποίρίαπι οἱ ργἰποίραἰυ5 ροίί ἀεῦοαξ. ΘῬοῖας (έε 
Ρείπουρς εοιηπυρίς οιιηί εἱ ρᾳφίος «νε. 

1101 Εὐμαθῶς. Ὑαι. ἁμαθῶς. Ὀεμο]. οὐέθπι βοἰοί 
ἱπ αωἱυιιδάαι οοἱοίυυς δἱο Ι6ρί, 5ο 58Ώβ5 9βοΠε 
τοβριι. Μος ἐγνωχόσιν. 56Ο]. διαγινώσκουαιν. 

1103 Εξ οὗ δέ. Ὑαι. ἐξ οὗ χαἰ. Μος ὑφίφρος, 
ΒΙΙΙ. ἀγχίνους δχροπίϊ, θἱ 6:Π86Ε ιο α (Γοβοςγίο Ἡν- 
πἰοῬ ἀἰοία: Ηίπο {ἰφεί, ἰπᾳυἱἱ Ορεροσίυ8. φμας ἃ 
εα(εγὶφ γεῦι5 αεδίᾳα ΠΙΘΠί6 εἰπί, ο Λίο ἴαπι μηφὶ 
έαοεφ εἰ ὑιφεπίοφοι κε ῥργαθυεγίπε. Βο]ιοί. 
ἱμίθγργοίαἰής : ἐχ τούτου δὲ δηλον, ὡς τ) ἄλλε στν- 
φωμένοι, φμ ημίάεπι ἱπίεγρτείαξίο, αι Ῥλά, 
πεηίπιο ἱπιργυδαπάα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Έγομδπδαιο (το ρυἱγογθπι , Τοπιί Οπιυ! : 
Ώιρπαίυβ ο6δαι ὁαπι ᾳαἱθιθ ΠΘΙΠΟ , Πιοίιι 
ΠΟΙΟ ἑἠτοποφι6 ρυφάϊτας, αυἱάφυαπι Ἰοᾳἱ : 
Ργωροδἱεγο υἱ αἱ Γυπάδτοπί γοτυα, οἱ νοιιί 
γερρᾶ ἰηδί]τοηὶ οοποἰἰο τω [τοπίσπι ἱπιροίι ; 
Αἰ 06 δοουἱυ8 ο8ί ἵάπιοπ ο0Ρί18 ΒΟΠΙΠΙ, 
Ἁ]οίμς ]ανοηίς [εγν]άο8 41086 ρας ετοί 
Ἑνομαγο. Πίο ΡοῦΓο (8Π1 θεία, αθΡίοθ. 
Ηεμετόθ ποδίγαθ Μειηρο τθβ βοἶεπῃ βρᾳιἱ, 
Ονιωπι Ἠήπο (γλΏθηίες, υιάθ τορπαίος ροῖ{, 
Νουΐφ, απιἰοία6 ϱαγΗθ, μείυναπι δρἱοπάυίτ. 
Οιιίά ετρο Ἰ Πογαπ) Ἰναυά εοἰεγο ἀΐοκπιιις νγἱουφ, 
Ἰω οαγης ΟἨτὶδιὶ ϱοποςῖφ αἱ μηογἰαἱἑμιηι 

Ὦ [ή υαπιοῃ οιηπίβ 6589 βἰΔί12ΠΗΡ Ρίςθ. 
Θἱ ἰναχίι οτίσὴ Ἠίπο (ᾳμἱδρίαπι αμα ἀἰχοςίι), 
Ηἰπο (ασὶι, Πίο αἲ {αοἱ]ο ἀθάεπάμβ ποοὶ : 
Βοάἰνίνα νἱιὰ ασ]! Ἠϊπο, οχ 4αὐὰ ϱλἱυς. 
Ησο επιἰεμίἰεθ ΠΩΠΗΘ, ]άπι υὲ ἀἰκί «µργα, 
(εβοίςςο ἀθουίί γθοίῖβ μοπεβἴυμς ὃ 

Ὀπάς Ιἰᾳυσδί πογάπι φὐ801 δἰὲ αἰέα Ἱη οείιεγὶς 
Μοηθ. Π]ιά αιιίεῖη φωαἱθ, αοά [οπίσαι ορίίνωααὴ 
Ειὰοί νοίαδία, Τρ]ηἰίαίθῦι 448 ΦδΟΓὰΠα 
Ρία ουἱἡρεῦαί 4 οΔΙ νη δμὐδίαρίίαπα, 
ὡμ]ις Νίορα οἰνίίας βο]ιοίὰ οχθι]] 
Οομά δια, νἱάοβδηι ἑατράυτη πήθθγεσα {η εωοάσσα, 
Πογυιη , ἀυπυί αθἰφ εοἰ βάεδ, θαἱδὲς ααυἱς : 



-- 

1... 

υἴ ταῦτα δοξάζουσιν, οἷς χαίρει χράτος, 

410 Μέσοι μὲν ὄντες, ἀσμενιστὸν δ' εἰ µέσοι, 
Καὶ μὴ προδήλως χλήσεως ἑναντίας, 

Ἐπίσχοποι νῦν µανθάνοντες τὸν θεὸν, 

Διδάσχαλοι χθὲς, χαὶ μαθηταὶ σήμερον, 

Τελειοποιοὶ, καὶ τέλειοι δεύτερον, 

4115 λαὺν χαταρτίζοντες, οἳ τὰ σφῶν καχὰ, 

Οὐχ οἵδ' ὅπως μὲν, ἐχλαλοῦσι δ᾽ οὖν ὅμως, 

Καὶ ταῦτα χωρὶς δακρύων  ὃ καὶ ξένον, 
"Αδακρυς ἐχλάλησις ἁῤῥωστημάτων | 

Οὗτοι μὲν οὕτω. Δοῦλα καιρῷ Υἀρ φασι 
1720 Τὰ πάντα. Τοῦ παίζειν δὲ τίς μείζων τρυφή; 
ὍὉ μὴ πὀνῳ τε χτητὸν, ὡς τὰ πόλλ᾽ ἔχει, 
Μήτ ἄλλοῦεν ποριστὸν, ἀλλ) οὐδ' ὤνιον. 
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Λ Ἠμεῖς δὲ πῶς ποθ᾽ οἱ φιλάνθρωποι λίαν : 
Προυθήχαµεν χήρυγµα πρόσθεν βημάτων; 

17325 Πᾶσι βοῶμεν" ε Ὃς θέλει, δεῦρ) εἰσίτω, 
Κὰν δἰστροφός τις ἢ πολύστροφος τύχῃ. 
Πανήγυρις ἕστηχεν. ᾽Απίτω μηδεὶς 

Ἀπραγμάτευτος ' ἂν μεταστραφῇ χύδος 

(Καιροῦ γὰρ οὐδέν ἐστιν εὐστροφώτερον), 
1750 Ἔχεις τὸ τεχνύδριον, ἀνάδραμε πάλιν. 
Οὐχκ εὐμαθὲς πίστει τὸ προσχεῖσθαι μιᾷ, 
Βίων δὲ πολλὰς εἰδέναι διεξόδους. 

Ἑς οὗ τί γίνεθ); Ἡ πολύπλοχος πάλαι 
Εἰχὼν ἐν ὕπνοις' χρυσὸς, ἑξῆς ἄργυρος, 

1755 Χαλχὸς, σίδηρος, ὄστραχον τὰ πρὸς πόδας. 
Δέδοιχα μὴ τὰ πάντα λικμήσῃ λίθος. 

Οι εὰ δεπι]απὲ, αι ρἰασσῃί Ροϊερίαι!͵ 
1710 Μεά! ααἱάεπι, φΠηφααπ ργοἱατο ασίίας, οἱ πιθά!ἰ, 
Άς Ώ0η πιδη]βερίο αἀγετοῖ ραγιίῦυς αἀάὶοιί, 
Βρὶδοορί πιπο ἀϊδοεπίος Βευπι, 
Η]ογῖ πιορίἰσιτὶ, οἱ ἠοάῖο ἀἱφείραίί, 
ηϊἰαπίος, οἱ ἀθίπάς ἰηϊι]αιί : 
1715 Ουἱ ἆμπι ρορα!πῃ ἀοοθηί 8µα {ρδοσυπη πιε]α, 
Νεδοίο πο Ρᾶςιο, αεἀ οθΓίθ ἴ8πιθΠ , θΏᾶΓΓαΝΕ, 
Ἰάπιιο 8ἱη6 Ιαογγπηίδ. Βες πιῖτα, 
Μοτυί οἶμο αογγπιὶς θη4γγαιἰ | 

ΛίΠιΙ 1]]ί φυἱάεπι δίο. Τοπηρυγϊ οηίπι βογνίτο αἶωπε 
{730 Οπιπία. Οι) αιίεη] πηδ]ογοβ ἀθιίοίπ φσαπι [αάἱῆσατὶ 
6 οά ααἰάεπι πθο ἰάῦογο αρα ἡσίίς, εί ΡίοΓαφι6 66 ᾖαυαµέ, 
Νου ΑΠυηάθ ραγαΕἱ]ο θ9ἱ, 894 πθ νοπαἱα 
ΝΟ5 8μἱοπι φμἱά έυπο δρίυας, αἱ ναἰἀο 

δΙΗΠΊΙΙΦ γοςθ ργφυοηίς απίο ἱτ]θυμα[ία : Ργο 

ο. 
χαηιληἱ θυππιις 

1132ύ Οππίριφ οἱαΙαπης: « Οιἱ γοίοε, ιο Ἰπίτοθαί , 
Γι αριδὶ Ὀἱς 96 αιμί 
Ἱδίαηί πυηά{ηα, Νθπιο αὓθαί 

ἰυγίόβ ἵπ οοηέταγία τοτὶοεὶι. 

ΝιηΙ εν εκε Οιιοά οἱ νογἰαίυ5 4ἱ68 
(επιροτο επίπι ΡἰΒΙἱ πιυιαΕ 15), 

47ου Παυου ατιουίαὰ: ζΗΓδΠι τουβτ6. 
Ῥοσ]εἱ πο οί υπὶ α[Πχιίῃ 9956 Βήθἱ, 
γι αιἱ6ΠπΙ ναγίος ἠαῦςγο οσἰέως. 2 
Εκ ᾳο απ]ά (1 Μυ][ογπηίς ἵ]α αοπάαπι 
Ἰμ14βΟ ἵπ δοΠληίθ. Αυγαπι, ἀθίπάθ ἀτροπίαπη, 
1765 ας, [εττιιπι , ἰθδία Ἰη ροἷρις. 
ΎετθοΡ ηθ οιηπία νθηι]θι Ἰαρίς. 

4109 Οἱ ταῦτα. Πτα 0918]. Ώγατθο ἵη οἡ1(1β εἰ. βε]ο]. 
καὶ μᾶλλον εἰ ῥοπὴν σχοῖςν ἐχ βασιλέων οἱ τὰ τῆς 
αἱρέσεως χρατυνοντδς. 

1110 Ἀσμεγιστόν. Ἐάῑι. ἂἆ ΠιΔΓᾷ. ἀγαπητόν. 
1718 Μανθάνοντες, ἀϊκοεπίει. Ὑϊάδίαγ ὶο (6Γ6βο- 

βογίμ5 ϱαΓροτθ Νδοιασίαπη, (ὐἱ οἵ ση αάῃυο οδίθοβ- 
ΠιθηΙ6 6896Ι. ἆ ερἰςοορἑίιπι ονθείυς ο8ὲ. ϊόρ Τ]- 
1επι., Ρ3ᾳ. 44, οἱ Τοἱέμπι, ο Γη). 6εᾷ., Τος9. ὅ00, 

4119 Καιρῷ. Ται. χαιρον. . 
1145 'Ημεῖς. ΕάῑΙ. δἁ ΠΙ4ΙΡ. οἱ τῆς ὀρθοδόξου 
ίρας. Ῥοδίφυαῃ ολερθίίι Νεοίατίυπι α αἱ, παἡἱ5 [α- 

ουν. αηΏίθ διβεορίίδ, δρἰδοορι» ογοαίυς οδί, αἴηιιθ 

Απιρηιάσσος, Ρο[{εεος Ππἱιηίγαπι οαΓρί{ οίαπι οἑ{]ιο- 
ἀοχοςθ, αἱ {8πι Ιονίίος Πυ]υθιποάἱ οπής αἆ οι - 
δι πηὶςθίτηὰς ενε]υπὶ αἡἱρη]ίαίοφ. ος αμίεπι, φικῖά 
έμπο ερῖπιιδ) Πο {[[µε0γες Άη ραιὶ δοίµὴι οἰάειιμη, 
φεά εἰἰαπι αἰ[ἱεετὸ, οἱ σμαεί ΡΤΦΕΟΠΝίΦ Όοςε ἐὑπυίίατοα. 

47360 Δ/στροφος. Ε[απικὶ δίς αἱ ρίμτίες [1άειὴ 
πι (αυεγί!. 

1700 ᾽Αγάδραμε. 4 Οοἱκ]., Ὑαἲ. Εάῑι. ἔχδραμε, 
οἱ ἵη ις. ἔξιθι. 

41502 Βίων δέ. Α/ἱπε «επιρεν αίφις αἰἴκφ, ΡΤο ΓΕΤΜΙΑ 
46 (ΕΠΙΡυΓΜΗΙ νατἰεἰαίε, (οπεπά κε εί πιοάμδ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ἡοαπο αυ] ἐποπίῃς, 4υθΠι ἐοηοί Ρί]πςθρ8, ἠάδπι : 
Μοάίῖηιο θυ0έ, δἱ 96 {41ποπ πιούἶο σογυηί , 
Αο Ώου Ἀροτίθ ἀοβηια!ῖ λοφεἱ1ἱ [Άνεῃε, 
Ερὶςοορϊ, ΏιΠο ΡΓίπιο ουἱ ἀΐῑδουμι Όνπη 
Ἡογὶ πιαρἰθίτὶ, αἀἰκείρίὰ Ινοάίθγπο ἀί6, 
ΑΙἱο8 Ππ]ι]απί, Ροςί Ἱη]τἰ8ηἱυ05 Μ0Υ9. 
Μούργαπίυς 41ἱ95, αῑὶ 58 ἱρεὶ ογ]πίπα, 
Φιοπᾶπι πιοάυ ἰβιογο, 56ὰ εχροιιυηἰ (41Π86η 5 
Ιόάᾳιιὸ 4Όδαιο Ποίυ. ΜίΓὰ Γ68, δἱοοῖς ϱεηὶν 
Ναγγατυ ΠΙΟΓΟύ8 φυεηρίδίη ἐγῖδίες 61105 | 

Πως γα!ἱο 6ου. Τειπροτὶ ηΔΠΊήυ9 οπιπία 
δογνὶτο ἀῑοιηέ, πί]ᾳυο άδυ ἀν]οῖυς 
Ὁδρφυαίῃ 6099. 11586 ϱἴ0ρθ ΠᾶΠισιΙο Ίος οὐ(ἱποί, 
Θοἆ Ώ60 4006, Ώθο Ροέθδὶ πυπιπηῖς οι], 

Η Γοιήρη]ίδίο αἱ ππαχίπια αδἱ ΠΟ 80Π105. 
Ργασοηίς ο{6 ἶπιθῃ αἱ φλογαςὶὶ 
ΔΙοφμἱημς οππηθς: εΙπιτοΏμο, ααἱδαμίς νοἰαξ, 
Εἰάοπι {ἱουί Ρἱ9, ΡἱαγίοῬ αυί γογίογίί. 
Νιπο πιπάἰπαγυιη (επιρις οί; αυΦείυ βἱμθ 
Νιι]αφ γερθάαίς γογβθὰ θΓἰῖ ᾳυαπάο αἷθα 
παρ. [αρ πηᾶπι ἔεπρις οαρἰῖι), 

ΓίθΙη ἱρ5ο οδ]ος: Ργοίίηι5 ΓΙΓΙΗΠΙ 0χ035. 
Ρνιάεμέὶν Ἰιαιιά οδί μηίς 5ο ἀἀάϊεεγὸ 
Εἰὰαὶ, οοὰ Ἠἱηοηυθ Ρ]αγίωοῬ Ὠίπσφυο οσίέιιδ 
Παυσγθ. » Οἱ Πίηο Ὁ Φοιππὶϊ δρουίγυ) γοίας 
Εἰι Π]ά , «αγάπη , οπη]άντα αγρεηίυπιε , σιιοὰ 9 
Εὐνγα (ας δις, η ήἠγαιίναυς ἵπ ρατγίθις 
Τυδία, Βσίίηθδοο, ουηείᾶ Π9 {ταηραί Ιαρίδ. 



εἶσι 5. σΒΕαΟΠΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΛΑΜΙΝΟΝ ΗΙΡΕΒ Π. ΠΙΡΤΟΠΙΟΛ. "3 

Μοωαθίταις χ ᾽Αμμωνίταις, οἷς οὗ πάλαι, 

Νῦν εἰσιτητόν ἔστιν εἰς Ἐκχλησίαν. 

Σὺ δ᾽ οὐχ ἐπῄνεις ταῦτα τοπρόσθεν ;, λέγε. 
1140 Τῶν συλλόγων δὲ τίς ποτ’ εἶχε τὸ χράτος ; 
ὐἳ σύλλογοι μὲν ἦσαν, ὧν σαν τότε; 
(Ὀκχνῶ γὰρ εἰπεῖν αὖθις, οἷς αἰσχύνομαι.) 

"Ἠσαν δὲ πάντων, ἴσον εἰπεῖν οὐδενός. 

Αναρχία γάρ ἐστιν ἡ πλεισταρχία. 
4145 Ἐμοῦ δὲ χαλῶς ἡ νόσος προεστάτη, 

Μ μ᾽ εἶργεν οἴχοι πολλὰ δὴ χαὶ πολλάκις, 
Πρὸς ἓν µόνον βλέποντα, τὴν ἐχδημίαν, 

ὴἩ πᾶσαν εἶχε τῶν χαχῶν ἁπαλλαγήν. 
Ὅ δ' οὖν παρέστη, τοῦτο καὶ χείσθω νόμος. 
4150 Τινὲς μὲν σαν, οἳ βίᾳ μὲν χαὶ µόχις, 

Α Αλ) οὖν συνῆλθον, οἷς τι μεξΏν παῤῥησίας, 
Ὅτοις ἄγνοια τοῦ χαχοῦ συνῄχορος, 
Τἡ διπλόῃ χλαπεῖσι τῶν διδαγµάτων, 
Τό τ ἓν µέσῳ χήρυγµα εὐσεδῶς' ἔχον, 
1755 Τόχος τεχόντων παντελῶς ἆ) ότρυςς. 

Τὸν συρφετὸν δὲ τὸν πολὺν Χριστεμπόρων 

Τότε προσἠσομ᾽ ἠνἰχ ἂν καὶ βόρδορον 
Εὐωδίᾳ µίξῃ τις ἀχράντου μύρου. 
Ῥάων χαχοῦ γὰρ ἣἢ χαλοῦ µετουσία. 
4760 Τούτοις ὁ χαινόδοξος οὗ κ ἠρέσκετο 

(Οὕτω καλοῦσι τοὺς προμηθεῖς οἱ θρασεῖς), 
Ἁλλ' οὐδ' ἐχεῖνοι τῷ προμηθεῖ. Γἱνετ οὖν 
Ὁ Λὼτ ἐχεῖνος, χ) ὁ πατριάρχης Αθραάμ' 
Ὁ μὲν βαδίζει τὴν, ἑναντίαν δ᾽ ὅδε, 

Μοδ] οἱ Αππιοπιἶφ, αιοἆ οἶ]πι ποίας οὐ, 
Νυπο αἁλίις ραίοῖ ἱη Ἑσο]θθίδιη. 
Τι νοἵο, ΠΟΠηΘ Ἠ9ο Πίο Ιαιάθυας 1 ἁῑοΙιο. 
1110 Ουἱ9 ιάηο Ργφοταί οοπγοηίῖθυς 7 
ἱρεὶ νθγο οοηγθηίυθ φυαΐθ8, δὲ 4ὐο0ράπ εγαηί Ἱ 
(Ρἱρεί ἱίογυπι ἀἱοςτθ , 41ο ετωβθβοῬγύ ἀεῦθατῃ :) 
Οµηἱυπι ἰ ογαπί ς, ἰά οδί ηυ].8 : Ι 
Εδὶ οπίπι Ριυίπιογυπι ρε]ηοϊραίυφ, πυ]]μφ ργἰηοἱραίυ8. 

4745 Μο αυίθΠι ΙπογΌις οοπιποάφ ἐμἱαί19 ϱδἱ, 
Οἱ ἀοπιὶ ἀῑα 4ο 5φρο ἀθίϊπευαί, 
Ιά υπ πι τη] ηἰ ργοροηρηίθιη, Γ6ς6ΘΘΗΠ, 
Οἱ οιπηδ ἡαὐθυαί πιδίογυτη ἨρογδΙοπθ. 
Ουοἆ 6{µο εἰαυίάπι η ὶ Γα]έ, Ἱερίν ἰά Παῦεαί Ίοουπ. 
1750 Νοιμπιἰ αμἱάθπα νὶχ 9ο Ππθ νυἱχ αυἱόάεπ, 
Όρου ἵ8πιεη οοπνεηἰουαηέ , αυἱρυφ ποηπὶλ]ἰ οτας Πυετίαι(ς : 
Ηἰς ργασἱόἱο ογαί πια]! μήνας, 
πι [ποπ Τς {αοεγοί ἀοοίσίηθο οΙπυ]αο , 
Λο ρία ο85εὲ, ᾳὐ 6 ραπ ἠουαί, ργάἱςδίίο., 
4150 Ρατίυθ ΟΙΠΙΜΟ ἀῑβθίπη]ιίθ δις ροηἰίο]ριφ. 
Μυ]ίασῃ απίθσι {]απι οοἠανίεα 6ογυα αἱ Οὐσίδίυι αυθδ! νάρουί, 
Τυπο αἀιίδίη, 6µΠΙ οἴἶαπι οΘΠΙΙΩ ααῖς 
Εγαργαπ/]ο ἱπίαπη]ιαἱ απφυεηίὶ ρογπιἰδουεείέ, 
Μα! παπιαυ6 [αοἱ]ος 4παπι θοπἱ οοπηπιμηίοα!1ο. 
1100 Ηἰ5 ποῦ ρἱαςεῦβέ ΠΟΥ δυη[ἰθιιθ ᾿ 
ο. γοσαμ! Ργυν]ἀοφ ἰοπετασί{): 
οά ποος ΙΙ! Ργον]άο. Ιάεπι Πἱ ἱριιας 
ιοἡ ) [ιοι Π]ο οἱ ραιγίλτε]λα ΑΡΓΑΠΔΠΙ ([εοργυη!}, 
Ιας 16 γίὰ, οομίτατία ἀἰίος αὐδοθδαίέ, 

4710 Προεστάτη. (οἶθ]. προεστάτει. Οοπιπιοάθ 
86η ἴμπο θοἔυπ) Γμἱ956 αἱί, ααοά ἄργα να]οίιόίηθ 
ε966ί, πο Π]υδπιοςἱ οοπνοπ(ἱμφ {πίεγοβδεῖ. 

4151 Οἷς τι πο (οἱδ]. οἷς τι µοι. 
1155 Καπεισι. Ππ [ταπάεπι αδάκμειἰε απιθίφµο Ό6Υ- 

δογιπε εεπει. 
1154 Κήρυγµα. ΕάῑΙ., ἂὰ ΠΙΔΥΡ. τὸ δηµοσίᾳ χηρυτ- 

τόμενον. 
1755 Τόκος τεχόντων. Ταοῖίο ου υδἱιάίσαγα 

νίάείας, 4αοδάθῃι 6ογµπι, φ αἱ (υια ρυβίσο Ργῷοομίο. 
Εάεπι ογίμούοσαπι Ἀρδεγευδί, αἰἰιιά η Ρεοίογθ 86η- 
81556, Αἴ16 «110 μια]ουθ ουμι αυοἰορίίαίο {ρευῃ 

εηγοπο ἀε]ίοθγο ροβθθηί, Γοοῖαπι ἀοοίσίηαια, 8 (6 
Ἡ]θης ΘΟΓΗΠΙ 4ἱίθπα ογαἳ, ΡΓ35 9ο (ωἱΐ9ςο. Βι. 

1159 ᾿Ῥᾷων. (918. ῥᾷον. Μαἰὶ [αεξ[έας φκει ἐν 
εοπνεπἰἑµΗ!. 

1760 Καιγόδοξος. Πα οὐ(ι. οἱ αωἱάσεαι τεσίε µο’ 
κα πείτυπῃ. (Οοἱδ]. εἰ αἱ. «οοάἱςθς, Ύ49ος ορού 
πογαηί ΒοπεἱοιἰΠὶ, χενόδοξος, θαπα οἰοτία οπαΐο:, 
φοά ὀἀεβοῖί πιδίγυο. (1 1λ0.) 

4100 Χ’ ὁ. ΑἀάϊάίπιιΦ ος Οοἶθ]. υξ ϱ-. ἀδοιὶ 
ΠιθίΓυΠ). 

1164 Ἐναντίαν δ' ὅδε. Οοἶκὶ. ὁ δὲ τὴν ἔνενοαν. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ναπο Μοαδ]εῖ6, πυπο βαιῖς Ἰἱοοι ΑΠηπιοποἱϐ 
Γμέγαγς {θβρίύΠα, αυοάἆ Πϱ[α οἱ, ΘΑΟΓΙΠ), 
Οιιἱά ποη ρτοραβας Ίο ρείυθ } ἆ αι ἀῑοίίο. 
Οἱ15 {πρέγαλαί ρυυ]ἱοἱς οοηνομέίυς ὃ 
υωίις οἵαυί (αἱ, 4µογάπῃ θγαί έσω ἐθιηροτίς ] 
πι. 4υ1ΡΡ6, 4οῦυπ Πιο ρυιύοι, Γυγδήπι ρἱρεί 
πα] )ν ΕΓΔΗί, 58 ΟΠΙΠΙΗ, λος οδί πυ15. 
1η παπιφιο ρἱΗγθ5 ἠηροθισηί, µ6ι1ο ἑμιῤογαί. 

Αι ριὈδιάθὺαί οομιμούάο µιονιις μαἰληὶ, 
Μο ρῶρθ, πιΠΙιο οἱ ἴ6ιηροιο, ἱπυιάθης ἀομιὶ : 
ΑΙΙΙΠΟ Ιπίθηί6πα ργῶί6ες θχ0θδδηῖ ηλ], 
Ἶ 410 μμθἱογυπ] 8µό5 ουαί βµει [γς, 
Ὑΐδυσι φυοά αἱ) οδὲ, ἱορίς Ίιος ἰθιιθαί ἱοθιηι. 
«οἱετθ φαἰόαια, 10Π ΙΔΙΗΘΗ Πηοµίο ἱρίμτα, 

Β δεά ἠή επί]. θμεἷς ᾳυθᾶς ἴβηοφεςγο. 
Εγαὶ 5 ΡΛΙΓΟΠᾶ Η8Π) μιδἰ Ιρηοσαίο 
1 (γαιάθι αὐαοιίς ἀυριμαίυ νογθυἶ 
Εἰάσίφαε γεσί βρ]επήἰάιιπι ρτουπίαπε, 
ὁπιπίηο [είς ἀϊδοοίος ραίγίυις ους. 
Τυτήαπη δες {δι , αι θευί αιιδε Οἡγῖδίυῃι λιαυσὲ, 
Τυπι ἀειίαᾳυθ αὐηιίδέγο, Ἰαέαια ουπι ααἱδρίαιι 
Ὀυαγ]ίογ οἰθιθί {απχοςίί μ1γά0 6γανο. 
Μαϊυιη [αοἱ]18δ, 44 βοπυ., (γαηφυη(υς. 
15 ποπ ρ]ασεῦαί θοἱἱἱζθί πονᾶ δδηίἶθης 
δίο ρτονἱήθηίθ8, ΠΔΙΗ νοςαυί ἔθιπογα]), 

Κος Γυγδυ9 ΙΙ ρνονἱάο. Ρίο Αυγωΐις, 
Λο [.οἳ φυοά οἱ, ἔαπο Ιάεπι ρεηο ἁοοἰἀΐε. 
11ου {6 «α]ϊο ρεκάϊίμς, ἐὶο αυἴέτα αἰέοτο.- 



ει 

Τί δεῖ λέγειν, ὅσοις τε χαὶ οἴοις λόγοις 

Ταύτην ἐπείρων τὴν πολιὰν οἱ φίλτατοι ; 
Τὰ πρῶτα μὲν διδόντες, αἱτοῦντες δέ γε 
Τ] Υνήσιον, φεῦ 1 Γρηγόριον τὸν Ὑνήσιον, 

4770 Οἱ γνήσιοι μὲν, εἰς δὲ σύμπνοιαν χαχῶν. κι 

Τόδ' ἔστιν, εἰς ἅπαντα συνεργοῦντ) ἔχειν. | 
Πῶς εἰς ἅπαντα ; τίς δ' ἐἑφαντάσθη τόσον, 
Ὡς πλῆθος ἄξει πρός τί μ’, οὗ θεὸς Λόγος: | 

Πρόσθεν ῥυῇσετ) εἰς ἄνω πηγῶν φύσις, 
1775 Καὶ πῦρ ὁδεύσει τὴν ἑναντίαν φορὰν, 
Ἠ τι προδώσω τῆς ἐμῆς σωτηρίας. ἱ 

Ἐντεῦθεν ἐξέχλεπτον ἔχ μέσου πόδα. 

Δῆλον δέ. χαὶ γὰρ οἶχον ἀντηλλαξάμην, 

5ΕΩΤΊ0 Ἱ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ, οΕἱΡ90. 

1165 Ὡς μὴ στενοῦσθαι τῷ πλάτει τῆς χτῄσεως. { Α 
| 

εισι 

Ἕλκων ἑἐμαντὸν ἐκ βυθῶν ἐχχλησίας, | 
1780 Πόῤῥω καχῶν τε χαὶ λόγων καὶ συλλόγων. 
Πλὴν ὅσα χατεστέναζον οἱ προσχεἰµενοι | 
Λαοῦ μάλιστα, ὡς τὰ πάντων μὴ λέγω 
Βοῶντες ἱχέτενον, εἰς θεὸν χέρας 

Αἴροντες, ὀρχίζοντες, ὡς τεθνηχότα 

1185 Πενθοῦντες Ἡδη. Τοῦ πάθους | τῶν δαχρύων ! 
Πῶς ἣν ἐνεγχεῖν ταῦτα ; χαὶ τίνος φρενός; 

Ἡμᾶς ἀφήσεις τὸν σὸν, ὡς ἠχούομεν, 

Στάχυν, στενόν ποτ, εὔχομον δὲ νῦν θέρος 
Λαὺν δὲ τὸν προσήλυτον, τὸν μὲν θύραις 
1100 Ταῖς σαῖς προσεστῶθ), οἷς ἀνοῖξαι δεῖ µόνον 

Τὸν δ) ἕνδον ἤδη, τὸν δὲ θηρευτὴν ξένων, 
Τίσι προήσῃ » τίς αὺν ἐχθρέψφει τόχον; 

1166 Νο ορυπι πιυ]]έαάίπθ αγοαγοηίιι’. 
Οιι]ά αθΙποί ἀἱσρτο, αᾳιοῖ οἳ αια]1δας θεγπιοπίρυβ 

168.769 Παπο (επἰανυοτίηί οαηἱεἴθιη νἱὶ απηὶοἰφαἰπιί } 
οποεάθηίθθ αυἰάεπι αἱ ο: ουπ!, 5ο ρείεηἰθφ 

ἱ ΕΙήοἰίαίοσι, ο,σθι Ἰ α (46 (ρεροτίο. 
1770 Εἰάε]οθ 1 φω]άθπα , οοά οοπβρἰτληἆο Τη πια]ῖς : 
Ὅπο νεΓΡο, υἱ αἆ οπηπία αι ]ιίογθπι ππο Ἱαῦογθηί , Ροἱθηίεφ. 
Φιιοπιοάο αἆ οπωπία 7 αιιῖς 8η ἱηαηία θηχὶὲ, 
Μι]ηιμάίποσι ηι]μὶ αἆ αἰᾳμίά, Ώου Ώου Ύετθιπι ἆμοσης [υέυγΗῃι 
Απίο οίΠιοί τοῖγοςγδυπι (οπΐ απ Πηλίυτα, 
4715 Ιρηίδαᾳυο οοηἰτγαγίο πιοῖι [6γδία5, 
να αυἱάφυαίη πιο ργούα!α δα) υ19. 

µηΏ6 Ἱμοςθρ! ΡοάθΠη 6 μηθάἱο θα0άςοτο ; 
Ἱόμυο ποη οὈβοιγυη Γυἱέ; Παπ οἱ ἀοιπαπι οοπιπιυανὶ 
Εχιγα]ιθς Πο ἱρ66 4 Ῥγο[ιιηάο οοοἱθθὶδν, 
1780 Ῥνοσαί 4 πηλ]]ς αθγπιοπίρας οἱ οομνθ] ος. 
ὡρι! ἡμιογίω 414408 ϱοπι] 9 οὐεῦαπε, ουἰ πια] αάἰιδγεβαπί { 
6 ρ]εῶο Πιασἰη]6, Πθ ΟΙΏΘΑ ΓΘΟΘΙΙ6ΘΘΑΠΙ, 
ΟΙαπηληί68 φυβρ]ίσλραπί , 44 Ὀουιη ΙΠΔΠύΦ 
Τοἱἱθηίος, αἀ]μγαπίθς, υἱ πιοτίυσπι 
1185 ὁαπι ἀεβοηίος. 0 ἀοΐογθαι { ο Ι4ογγπιας | 
Ευγεὶ Ίο ηπομιοάο ροβδθηῖ οἱ ευ] 19 απίιηἰ θ6ροἱ Ί 
ε Νο8 ἀεγείίπααθς, ἱμαπι, αἰθθθηί, 
δρίοιπι, απαπάο απβιδίαπι, πυπο 4ὔθγθιη δθβοίοΊη. 
Ρορι]άπ 4αθω αἀφοϊνίδιί, ἐμὶφ (οτἶοις 
1190 Αοίαρίοιη , ουἱ ἀροΓἱγθ (Δηίαπι 0 τίοε, 
Ειι αἱ πι {πυ15 688, γοβαίογεΙη οἑἶαπι ΕχίΓΦΩΘΟΣυΙη, 
Οµμ101ι5 ἁἰπιϊιέος 7 αυἱθ έἔαυηῃ οηυισἱοῖ (δέυπι ] 

1709 Τὶ γνήσιον. 8ἱο Ἱεβοπάαπι. Μαὶθ θά[ι. γνήσιοι. 
1710 Οἱ 1»ήσιοι. Ιποπία 65: Βοπὶ, ἰπαυίε, ( 

εαεἰ]]οθί 4ο [αἱ απεὶοὶ, ᾗάἰ, ἱπάθα, ἵπ γεῦνα εοείε- 
γαιἰς αο πε[ατ]ε, Άοο α πια οοπίεκἀάεθαπί, κ. ἱρείε 
οκιπίδες ἰπ γεῦμε οὔκερνεγετ. 

117ὁ Πρός τί μ’. 14 Οοἶβ]. Ῥρανθ οδ]ί. παπα γουθ 
πρόστιμ’. Φὶο Ίουυπῃ οπιοεπάδηάυπα οοη]ἱοἰεῦαί Β/Ι- 
Εφ, οχ υπίὶοὰ νους ἴτοῬ οΠο]εηάο. Ιουν. γεγε!ὶ ἄξει 
πρόστιμ’, οἶπεεί. Βο]λοί. εσροπῖ πρὀστιμ, τὸ ἐπί- 
χειρον, τὸν µισθόν. (ΜἱεπαΠι αάεο ἀε[δεγαυϊε, κ αἱ 

ὑπ πιεπίεπι υεπίτε ροεεί πιε, [ία ἵπ τε, υμ[οἱ ρο(ἷκε 
σγαίἶαπι εἰ [αθογεπι, φµαπι Πεὶ ΠΚΙΝΠΕ ας θοἱμπίαἰέηὴ 
ΦΕΕΜ(ΗΙΤΙΗΠΙ. 

117178 ΑἉντηλἸαξάμη». Μομο]αβίος οχροηίε, εἰς 
ναὸὺν τῶν ἁγίων ἀποστόλων. 

4181 Προσκχείµενοι. Φο]ο]. προσοιχειούµενοι. 
Ι18ῦ Τοῦ πάθους. Θοἱο]. ὢ τοῦ πάθους, ὢ τῶν 

δαχρύων, ὡς εὐαλούμεθα. 
1193 Προήσῃ. Ὑ4ί. προήσεις. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ὀίτμπιφυα ργεππογθί Πθ ῥελτῖ6 πιο]εδ οΡΙΠ.. 
Οιιἀ πι 6ςθβ56 δεῖ άΐεςτο , αὐἱθις γοσίθαφ 

Αυ Πἱθ απηὶοῖς ηοδίτα οαη]ε]θς {υἱί 
Τεπιαία Ἰ οὐ 1ὴἰ οοἀεγοπῖ ρείωωας πλ! 
Αἰἰᾳυἱἀ ρειεπίος ΡτοἩ | Πάδ 8άπηπια υἱγί 
Α βύο απιίοο, δοἆ Πάθ δµπιπηα ἰπ πιθ[ἰ6: 
Νεπιρο υἱ ἠήναγεπῃ ΤεῦΙΦ ποο ἵη οπίου, 
η οιπηϊῦυρπο Ί Εἰηχίε μου αυἱθηδίη οἱυἱ, 
Τιγὴὰαι ᾳμοὰ Ίμνθ β6ΠΠ6ΓεΓ, Ἰαυά (6παίμπι 0οἱ 1 
Ναίυτα δΙΓΒΙΙΠ [οπ/ίμτα (θηάδί Ρις, 
Ρατίόσσυε δά ἰπηὰθ ΠαΙΗΠΙὰ Ἰαῦοέύς τοτας, 
θκ1Π) ἁυἱά αἱ αεί Ρρεγβάι5 ργούδη πιε. 
Εχἰπιθγο οορρἰ Ἠίπο 1ρ56 ἀο πιε(ἰο ροάεπῃ ; 
ὕοπιοφυο πιίρτο ἀά ΠΘΑ ἵω ἁοπααπῃ αἰίογαπα 

Β Εεε]οεῖ πιο Γιγᾳὶάο Ροπίο οχιΓα]θης, 
ΜλΙΐφαιιο νετυῖς δὲ μπα] οοηνοηί]ῦις : 
Οβπηυαπι, {ανοραπὶ αἱ πΩί, φεπι]ιαφ ᾖαγοπί. 
ΡοΙβδίπιυιη ἆᾳ ρἱεῦο, (αεθαΔι υἱ οΙ6Γ08. 
Ογαῦαί [ία οἸαπιίαης, δΙΠΙυΠ αἆ Όουπι 
Μαπισαυο (0Ἴἱ6Π8, 406 Πιθαιη οὐϊθρίαης θάεπι, 
Ὀι πιοτίαυπῃ ας Πδῦαί. () Ιάογγπιαθ βιᾶγνες | 
μα {εἱ58οί πιδιῖφ Ίσο (6γγ6 οηιπία ἳ 
ε Ροβείδπιηε πηυης {ὰ {5δίο γοσαδαιάς) (μα 
Γ πα υες : ρείυς αι ΡαΓγΥὰ ογαί , ΠοΓ6Π8 ποάο͵ 
Ῥτοβεί]γίοδοαό, αἱ (υὰς δέαπί αά [ογς», 
Ραηάαλίις υἴηυθ Ίαης οχθροοαπί, ααἱθις 
γαῖ ἱπίως 9956 ᾖά1η ὁἀπίαπι οϱί, νοὶ αἱ οχἰργος 
Οαρίαπι. ΟυἱῦΗδπαπι ἀθδοτος Ἱ {εἴασι (μυια 
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Α Λοξὸν βλέποντες, ἐμπύροις τοῖς ὄμμασι, 
Συνῆπτον. Ἐν πολλοῖς δὲ τοῖς κινουµένοις 

θυμοῦ τὸ πλεῖον, Ἡ λόγου χινήῆµασι, 

Καὶ τῶν ἐμῶν τι πικρότατον ἑσχόπουν, 
1840 Νόμους στρέφοντες τοὺς πάλαι τεθνηχότας, 

Ἑν πλεῖστον μεν χαὶ σαφῶς ἑἐλεύθεροι " 
Οὐ μὴν πρὸς ἔχθραν τὴν ἐμηὴν, οὐδὲ θρόνον 

Σπεύδοντες ἄλλοις, οὐδαμῶς ' ὅσον πόνῳ 

Τῶν ἐνθρονιστῶν τῶν ἐμῶν, ὡς γοῦν ἐμὲ 

Ιδ8Ιὅ Σαρῶς ἔπειθον λαθρίοις δηλώµασι. 

Οὐ γὰρ φορητὸν τὴν ὕδριν σῳῶν εἰδένας, 

Ὅση παλαιὰ, χαὶ νέοις ἓν πράγµασιν. 

Ἐγὼ τέως μὲν, ὥσπερ ἵππος δέσµιος, 

1100 

Τοὺς σοὺς πόνους τίµησον, οἷς προσεῤῥύης | 

Δὸς τῆς πνοῆς τὸ λεῖπον ἡμῖν καὶ Θεῷ. 
1195 Ναὸς γενέσθω σοῦ βίου πεμπτήριος. 

Ταῦτ' ἓν χλάσις μὲν, ἀλλ ὅμως ἑχαρτέρουν. 
Μιχρόν τι χαὶ δίδωσι τὴν λύσιν θεός. 

-- Ἠλθον γὰρ, Ἴλθον ἑξαπίνης χεχληµένοι, 
Ὡς δἠ τι συνοίσοντες εἰρήνης σχοπῷ, 
Ι800 Αἰγύπτιοί τε χαὶ Μακεδόνες, ἐργάται 
Τῶν τοῦ θεοῦ νόμων τε χαὶ μυστηρίων, 
Φυσῶντες ἡμῖν ἑσπέριόν τε καὶ τρα ὐ, 
Τοῖς ὃ ἀντεπῄει σος Ππορρπωνς 
Κάπροι δ' ὅπως θήχοντες ἀγρίαν γένυν 
1405ὃ (Ὡς ἂν µιμήσομαί τι τῆς τραγῳδίας), 

Τυο0» ΙΟΠΟΓΔ Ια8οΓ6Φ, αἱ (6 ἱα0ε[δοσειιί : 
Ρα νἰί γε]ἰαυ μπι ποδῖς οἱ Ὀεο. 
17095 Θἱϊ Ίου ἐθιηρίαπι νἱίτο ἐς οἰαυδυ]ᾶ. ) 

Αιαιιο 9 αυἱάθσι ἱμῃοςίεῦας, ος {ιο ρογδίδυαη). 
Λί ραυἱο ρορί δοαἱ{οπεηι όαἲ Όειις. 
ΎΘ6ΠΟΓΘ 6ΗΙΠ , ν6ῃδΓο, δυδὶίο τουθιὶ 
Όι ραοῖς ργοροδἰἰο αἰ]ᾳι]ά ορθογῷ Πηανησοηί, 
1100 Ανργρεἱ οἱ Μαοθάοηθς, ορεγαηὶὶ 
Ἱωοριπι οξ Ιηγςίδγίοτυπῃ Ὀοἱ, 
Εἰαίυπι ποδὶς οεεἰἀεηίαίθαι οἱ 4βΡ6ΓΌΠΙ ο {θμίος ; 
θιος ουμίγὰ ἰαυδί οτΙθηίβΙΠΩ ρορυ]υς 
Ηουτὶάου αὐί6Πι ἀοπίθς, Ἰηδίας ΦΡΕΟΓΗΠΙ, θΧΔΟΠΘΠί68, 
170771 1605 (ι ἆθ ἱγασφά]α αἰϊᾳυἱά ὁσοἱἱ0θιμ)., 
οΓνο ἱπιμοπίος , θο)μ1απιῖους οοσ]ΐς, 

(ςοπρτεάἰευαπίας. ληίορ αυἱθηι Πηι]έ4ς ἀϊροερίαήυπος, 
Ουα8 ΙΓοιιία πιαρίφ 4αδπη γαίο οοπιπιονίς, 
Ὢο τηθὶφ θἶ4πι γεὺυς αοθερὶςθῖπωο α]ϊᾳυἱά αγτίρυθγιης, 
4510 Όυπι ἱερος οἱ γιάυνί ἀαζυπι ἀε[ωποίας, 
Α αυἱθιθ πιαχίπιὰ ος Ρρατίθ, θοἳ πιαη][εβιο [μθγὶ 6ΓΑΠΙΙΦ ; 
Νοη ιποὶ ουἱο ΙΙ αιἠάθαι, πθυ αυου (γουπῃ 
ΑΙ πιοἰἰγθηίις: βθά ροίῖαςφ οἱ ἱπουππιούαγθηϊ 
Ηἰς φυἱ υἱθ ἱπ δοάσπι «οἱιοοανογαπί : ἰά απο αἱ) ὶ 
4810 Αρογίο φυαάεῦαπί ρθς βδεγθἰοΒ ἰπάΐσθς. 
Νοη οηίπι οἱυὶ (οἱεγαὐϊ]θυ Ἱπ]ωγίαφ γάρ, 
Ει ᾳὐΦ απιαυἱογ68, δὲ α9 γουθηίθις (αοιίς ἀοοβρθΓαηί. 
Εφο Ἱπίεγεα , νο η 15 Ππε]αςυ8, 

1195 Προσεῤῥύης. Ὑπί. προσετάκης. [αφ ηοη 6956 υἱ ΟοπεἱαηιποροΙἰξαπαΠι δδἀσ ία 
1790 Κλάσις. Ῥοιιοὶ. τούτοις ἑχαμπτόμην μἐν. 

Πε εοπιηιουεθα;. 
1803 Φυσῶντες. Ηἰ νους Οοοἱἀεηίαίοῦ 40οτ- 

Ὀἰαιὶς οἱ ἱηδο]θηίής ποϊαῖ, ααθιπαἁπιού μη Βαθ]λμς, 
τί δεῖ ἡμῖν δυτικῆς ὀφρύος; 4ἱ οοπίτὰ Οσἱεπία]ίθιις 
Ιενίίας αὐ Οεοἰἀεπιαίιθυνς βειπρες ορ οὐ]θοία. δὶς 
οµόσμ6 οτα, Ιηᾳυῖι ΕΙ], 2108 ρα(Πιμγ ΠιαΠέΦ. 

1804 "Όπως. Οοἱδ]μίαις ουάθ δµρο: ᾖπθαση δοξί- 
ρίσπῃι Παῦεῖ ὅμως. 

1810 Νόμους στρέφοντες. Νἰιη]ταΠη ο, οί 
φεἀ]Ηοςὶ ]άνεπορ ουπίγα (γεροτίαπῃ οὐ]ἱοἰεβαπί ϱᾱ- 
ποηθςθ, αυ1υμ8 δαηο μπι οταὶ πο ααἱς ορίσουρις οχ 
ύη3 η ἀἱίδιη θοεἱοδίαπὰ ἱγαηςίδιτοίας; 49 ρτορίογθα 

το, αἱ Ῥαθίπιογυπι αίᾳυο Νασϊαιικὶ 6οο8 λα ἰ. 
πυ]βδεί. θιιο ερεπι ΙοΏΗβύ 145 ἰειπροτο αφ 
αι αἰί στεροΓίυβ, Ίππο ειἰατωςὶ υἰὶσιινοοί |ες ιὰ, 
ος δΏ 64 θγαὶ Ίπεοῖορυς, αιΐ ἠθο Θαθἴποπα 
πθς Νασίαησὶ ρτορΏε ερίδοορυςφ {ωΐε, υἱ ραπ 
ἀθιποηςίγαίυπῃ εμί. 

1815 "Α.11οις. (οἱ. ἄλλῳ. Μος ἐἑνθροσο. 
(ωἱ6ί. θρονιστῶν. 

1818 "Ωσπερ ἵππος. Πδο Εἰπηϊλειιὰο οὐ Βεαίο 
ἀεθυπιρία ορ, Πΐας., νι, τους. 606. Ε άρα εαν - 
ἀῑπο μας Οτεροείας η οταξ. Γαπουή 8. δν, 
(οπι. ἓ, Ρ. 190. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Ομ ραξςςί 7 Ίηβοης {6 ἵμις Ποοιαί ἰαῦο;. 
ΝυῬί8, Ώεοφιο, ἆά (ιο οδί νἰίς β4ρεΓ. 
ΜΙιιαὶ δἐριίοτυ «οτρυ8 Που 468 ἔΗ11ηΙ. ) 

ἤσο εοιμπιονθτθηέ πιο [ἱοοί, "σης ἰάπΊΟη 
Θ(1υ4πι. Ὀαί αυἴοπ ρυςί υγενὶ Όευς οσίέπι. 
γαι Γερρυίς πα νουδί, [αωάοτὶ 
Όι «απεϊθιιἀο Ιηρογεπί ντο 6υ48. 
Αἰσγρί]ίφυο απ. . ΟροΓασ!ἰ 
Μγσιογίογιιπι οεάμὴ{ , οἱ ἵορυπι οι, 
Πα ιαηίος θδρογίυὰ 1 Πο 6ἱ ϱγἍνο, 
Α.ἱνοιρα οἰαῦαί ἡἱς ἐ1ησης6 Ρο ρλα]αης : 
Ενρο οκαειεῖς ἀουΗ 05 (1Η ΗΔ1Η) θὐ68 
(1ο Πιαγὶ ποηπ η] (γαμα ἀἰθπι), 

ΕΠ Τουγνοφιιο νυ]ία, Παιηπιείθφιο οε]1ς6, πιᾶπι9 
6οευμί, εἰ ἑμίες ἡ1ίὰ, Θ6ΓΠΙΟ 4όὁ α ανα» 
Εσί ποίυ6, ἰΓὰ, Ππιεηίθ Που διθίᾳ, οχοίυς, 
Ἠχαδρογαυαιί 48Ρ6Γο {π πιο φημἱάρίαπι, 
Ὑοἱνεπάο 6εβεθ μιυγίυᾶς ργἱάσιη , 4 ααἶθαφ 
Εταπιάβ ἴροι Ιυθρί ἀυρίο ρτοςυ] : 
Οµἱο ααἱάθα ποη {αι πιεῖ, τοὶ υἱ ἵπ ἔΏταπο 
ΑΙυ Ιοσ8τεπί, ἠυδιὴ ἀοΐογ6εΠι υἱ ἑωγογθηι 
ΑΙίµεΙΙ Ἠὶδ., (ΩΓοπο μὲ βχογταρέ αυὲ η ργα ου) 
41 έομ Γοιποί]ς ἀου πιΏὶ Ἱπίετάσηι θγιεγίς 
1ρδί αβδογουαπι. Νοἢ οπἰπι ηδο ρε]ςε]τιὰφ 
ὧς [0ΓΓ6 Ρ08866, Πθο πυναθ ἱη]υρίας. 
ΑΦί 1ρδ6, (1πφἱ.η οἰδιθις ἰπ εἴαδυ[1ς θᾳ ιν 
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Καΐπερ χαχοῖς τε χαὶ νόσῳ τετρυµµένος, Α Εἰς ἓν γένεσθε, συνδέθητε ὀψὲ γοῦν, 
1820 "Ενδον χροαίνων οὐχ ἑπαυσάμην πόδας, 1850 ἝἜως τίνος γελώμεθ' ὡς ἀνήμεροι, 
Καὶ δοῦλον ἐχρεμέτιζον ἐχ δεσμῶν βίας, Καὶ τοῦτο µανθάνοντες ἓν, πνέειν µάχην ; 

 Ποθῶν γοµάς τε τὴν τ ἐμὴν ἐρημίαν. Δότε προθύμως δεξιὰς χοινωνίας. 
Ὠπεὶ δὲ χινεῖν, ἃ προεῖπον, Ἠξίουν Ἐγὼ δ' Ἰωνᾶς ὁ προφήτης γίνομαι. 
Ἔῤόηξα δεσμὰ, τὴν τ) ἀφορμὴν ἀσμένως Δίδωμ’ ἑμαντὸν τῆς νεὼς σωτηρίαν, 

1525 (Οὺχ ἂν πείσαιµι τοὺς φιλάρχους οὕποτε, 1810. Καΐπερ χλύξωνος τυγχάνων ἀνα[τιος. 
Εὐδηλόν ἐστι, πλὴν ἁλιθὲς) ρπασα. ΄Αραντες ἡμᾶς ῥίφατε χλήρου φορᾷ. 
Καιρὸς γὰρ ἣν µοι, καὶ παρελθὼν εἰς µέσους, Κητός µε δἐξετ ἐχ βυθῶν φιλόξενον. 
Τάδ᾽ εἶπον ’ « "Άνδρες, οὓς συνἑγαγεν θεὸς, Ἐντεῦθεν ἄρξασθ) ὁμονοεῖν ' ὁδεύετε 

/ Ὡς ἄν τι βουλεύσησθε τῶν θεῷ φίλων, Πρὸς πἀντ᾽ ἑφεξῃς. Οὗτος εὐρυχωρίας ο 
1850 Τὸ μὲν καθ) ἡμᾶς δευτέρου χείσθω λόγου 1845 Τόπος χαλείσθω. Τοὺμὸν οὕτως εὐχλεές. 
(Μικρὸν γὰρ, ὥς Ύε πρὸς τοσοῦτον σύλλογον, Ἂν μέχρις ἡμῶν στῆτε , τοῦτ' ἐπιτιμίαν 
Ὅπως ποθ᾽ ἕδει, χἂν µάτην αἱρώμεθα)" Μόνον τίθηµι , χαὶ θρόνων ὑπερμαχεῖν. 

ὶ Υμεῖς δὲ πρός τι μεῖζον ὑφοῦτε φρένα. Ἂν οὕτω φρονῆτ', οὐδὲν ἔσται δυσχερές. 

Οιιαπινίς δὲ πια], οἱ ΠΙΟΓΏΟ δἰἰΓέμς «β66Πι. 
1820 Ίπίυβ ρυἱδαγο {6ΓΓΑΠΙ ΠυΠ «66Φ8ΌΔΠ), 
Ει ουν]]ίογ Πἠηπἰεύῦαπι οὗ γἰποἱογπι νἱοἱθηίαι, 
Ώρεε]άἀθγᾶηβ ρᾶδοιιᾶ 806 ΤηθαΙη ο) τιάίπθη]. 
ορθά ΡροδίᾳυδΏ ϱ4, φις ἀῑσί, πιονοτο ἱηβδίμογυμι, 
Πυρὶ νἰπουία, εἰ οεσαβἰοηοεπι ἠνθηίεγ αγνὶραί 
1320 (Νυπφυδῃῃ δαπο ἰά ροιβυαθογίπι Ἠΐ, αυἱ ροἱποίραίυπι 4Ώ]ληί, 
Μαρί[εοόϊα γε θ6ἱ , θὰ (ΙΠΠεΏ γογα ἀἱσο), 
Τεπριθ εΠπίπι ὨβΟξΙ5 6Γ4Π) θἳ ἱῃ πιθὐΙῃ ργοάίθης 
Πἤωο ἀῑχί : ε 0 νἱτὶ 108 μἱο οοπργερανἰί Όδ6ιις, 
Όι αἰφυ]ά , αιιοὰ Ό6ο ργαίυπι δἱέ, βἰαέυαιίς, 
1800 Οι φιΙάθιη ἂἆ πιο βροοἑαηῖ, Ρ8Ρνἰ ροµά]ίο 
Ραννὶ οπἰιη Ἰπίογοδί, αυληέάπι δἆ ἐβηίυπ οσίυπι 
0 ἱαηάθιη 56 Ἠ4Ώθαπῖ Γ66 ΠΙΘ πἹούο, αὐ [τυδίτα ουροςρίγει))], 

Ὑο8 αυίοπ) αἆ πια] φιἱάρίαυι απίπιη θηἱρἰίο. 
η ΕΙ γεηὶςμδ: 66ΓΟ ἰαμάεηι οο]Ιραηὶπἰ. 
4850 Ὀδηιοφυο ἱγγ]άθυίπιυς υἱ Ἰηαπιαπὶ, 
Αο ΙΠΗΙΩ 14 οὐἱςοεηίθ6, ΡΙΡΠΑΠΙ βρίτἛτο } 
Ὀαίο αἱαορίίου οοπιπιαη]οΠἰθ 4θχίοΓᾶδ. 
Εσο ζοηα5 Ργορλεία 6Ρο. 
Τταἆο 116 Τρδο αἆ ρα]υίοπ παν]ς, 
1810 ῥυαπιτίς Ρριοοσ[] παϊ]]α ἱῃ πο ολυθᾶ Γορἆοαὲ. 
ΡΜ πηθ ρογεῖς οσἰἐι ρτο]ἱείίθ. 
Οείυ8 Ἱιοδρίξαιίς πιο εκ Ρρτο[ίαπἀο οχοἱρἰὶθε. 
172775 Πίπο ο... υπαπμ/πῃθρ 6056: ρτουες:... 
ἆ οΙΗΠΙα ἀθείπεδρφ. 1μαιιιάἰηίφ 

1845 Ίο0υις υἱο γοορῖιτ. (]οτία 9ο ορ πΠηθ. 
Θἱη αᾱ ΠΘ α64169 Ρρογρίοιἰβ, ἰά ΙΙΠΗΙΗ 
Μυ]οίαΏ) 6886, θἱἳ ΡύσηΔΠΙ ἡΗωγορίἱα οχἰἱδιίωυ. 
οἱ Ιί4 οοηι]αί]ς, Πλ]! οε]ὲ αἰ[ῖο]]ο. 

19890 Οὐκ ἂν πείσαιµι. Νκκακαπι ποπιηέῦμε ἆσο- ἴαπι [αἱδδοί, ργοϊπάο Ιαἰμάίποπ 6δυπι πυπορανἰε, 
φιίπαπάἰ εκρἰαἰε ρεγεμακετίπι, πιε απο ερἰεεοραίω δα. . 
Φεροπεπάὶ οεἑαξίοπενε (ἰθεπίεν αγγὶριίεεε. 1810-7 Τοῦτ) ἐπιτιμίαν ον τίθηµι καὶ θρόγων’ 
161 Εὐρυχωρίας. Α]]υάϊι ο Π]μά (6πθΒ, ἆχνι, ὑπερμαχεῖν. δὶς Οοἱκ. Εαἱξ. νογο, τοῦτ' ἀτιμία νύ- 

υ0ἱ ουΠῃ Ί6416 Ρρο8ί πιυ]ίο ρυίεος οΏοθβοθ, 4θ απἱ- µον τίθηµι καὶ νόµων ὑπερμαχεῖν. Θομο!. καὶ θρόνων. 
δις ἱηίεγ ἵρουπι εί Ραἰβίίπος γἶχα οΓία Γωθραἱ, 4848 Αυσχερές. Ν{ ετὶέ αἰ[βοίίε, νεὶ πὶ{ εγἰε 
αίίωπῃ ἰαηάδπι {ρἀ]φθοί, ἀὸ 4υο ηἰαΙὶ ]αγκὴί εχοἰία- ποἰεείμπ, αὐοά ου θα υθηοιις αβρρτίπιο αυαάιαί, 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ι.1οθί πια]ίδηυς 446819, οἱ ποτΏο ρτανὶ, Β Οοἵίο ἵπ 6πυπ, Το 4πΠος ἑαπάσπι Πἱρεῖ. 
Εατῖτο ροὐἶῦυς πασοίοπι6 ουρἰάἰς θοἵυπα 0μουδᾳαθ, ονἱ υἱ, οἳ ἔσαςος, τἱάευίπιαν, 
Νοη ἀεθίηουαπη, νὶποίαφυο οὗ, δουν] τίοτ Ῥγφίοθγφυο ρµρπας, οπρίμω υἱ γθγυπι ηβοί]. 
Πιπηϊτο, τυτῖς Ρ8ρδεμ ση οο]ἱ οχρείθης. ὈΏοσίγὰς απηὶοῖ [αάθγίφ ἀαίο ἱηγίοδηι. 
Μονετο αἲ ἰδία οαρῖί υἱ Ρεν ο οοΏος», Ερο νοτο ἆοπο [αοίπας εχορίσυπῃ Φπιυ]ος. 
ΕΠτῖπρο γἱηο]α, ἐγαἱίαπιαδ α1.δ4Πῃ ἱρεηθ Μο ΡΓο βα]υὶθ 4ο Ιἱνεπβ πορίγα γαῖΐς, 
Ατεὶρὶο ο. μοςο, βαί Πηαοί, ρδεεμαβθγίπι Ιοεί εκοἰέαιί (υγρὶπίς οαυ84 διά οἰοπι. 
Ομρίάϊς Ἡοποσυ, δ6ἆ ἔδιωθη γοτο Ίοᾳυος); Νορ βογἱο εαρῖος πιθγρἰἰθ {περηο πιαγἰ. 
Τοπιρµβηιο παςἰβ οοπιποάμπ, ἵη ΠιθάΊο 6 6Γο Νο Ιιορρίία]ΐ6 οθίι εχοἰρἰαι. δίό ης 
Ηας ἀῑοία οΦἰα : «Το, νἱγὶ, Φος μῖο θευ», Οοπεοτάἰ νοῦίς Ππίμηι : ροτρἰίθ 
Οταία οἰαιιαεῖς υἱ διἱο αὖ Νυπ]ηὶ Δά ουπεία ἀ6ῃοερς αἰία. [ αΗιυοἡηἱς 
διηχίε, νἰἀείθ ροδίογο ἀθ πηο ἱοςα. ἵοευς ἐς νουείυς. Ῥρίθπάος Εἱωο 8µ/µ6/ που]. 
μάς ΠΑΠΙ(υθ ἀθ πια, ορ ἡὶο δἱ πιασίσιυς οἱ δίο({ς ἑη πε, ἀθάέεις δἰαέή αι {4 1ωοµη!, 
οηβἱἀδγοίας, β4έ, Ώαυά πιαρηί ἱπίογορί. ΙεβυῖΠ ἱρβο βΡο: εί γαίυ5 Ἱερυπι τἰροΓ. 

Επρίϊο πιθοίος αἰέίνς γοβίγας Ρτθυο: : εας πιεηίο αἱ: πος ου αυἱόαυαιί Ἁρθύμα. 
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Ωὐδ' ἐἑθρονίσθην ἄσμενος , καὶ νῦν ἑχὼν 
4850 "Απειμι, πείθει καὶ τὸ σῶμ᾽ οὕτως ἔχον. 
Μίαν χρεωστῶ νεχρότητ᾽' ἔχει θεὺς. 
Αλλ', ὦ Τριάς µου, σοῦ προχήδοµαι µόνης ' 
Γλῶσσαν είν ἕξεις εὐμαθή συνήγορον, 
Εἰ δ' οὖν ἐλευθέραν τε χαὶ ζήλου πλέαν ; | 
185ὔ "Εῤῥωσθε χαὶ µέμνησθε τῶν ἐμῶν πόνων.» 

Ταὔῦτ᾽ εἶπον ' οἱ δ ὤχλαζον ΄ ἔξῄειν δ᾽ δγὼ 
Μέσος χαρᾶς τε χαί τινος κατηφείας " 
Χαρᾶς, τὸ παῦλαν τῶν πόνων λαθεῖν τινα " 
Λύπης, τὸ λαὸν ἀγνοεῖν ᾗ κχείσεται. 

19600 Τίς δ᾽ οὗ σπαράσσετ᾽ ὀρφανούμενος τέχνων ; 
Ἐγὼ μὲν οὕτως ’ οἱ δ᾽ ἴσασι καὶ θεὺς, 

Εἰ µή τι πλεῖον τοῦ µέσου τὸ λάθριον, 

9, 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ολΕΝΙΝΟΝΜ ΙΙΒΕΕ ΙΙ. ΠΙΞΤΟΒΙΟΛ. 18 

Νέων ὄλεθρος , καὶ σπιλάδες , λόχοι βάθους 

"λλλοι λέγουσι ταῦτα, σιγήσω δ᾽ ἐγώ. 

1965 Οὐ γὰρ σχολἠ µοι πλεκτὰ γινώσχειν χαχα, 
Τὴν ἁπλότητα χαρδίας ἀσχουμένῳ, 
Ἐξ ὃς τὸ σώζεσθ', οὗ µόνου πᾶς µοι λόγος. 
Όμως τόδ οἶδα : πλεῖον, ἢ χαλῶς ἔχει, 
"λφνω τετίμημ᾽ εὐχόλῳ συναινέσει. 
1810 Τοιαῦτα πατρὶς τοῖς φίλοις χαρίζεται. 

Οὕτως ἔχοντα ταῦτα. Πῶς δὲ τὰ χράτους: 

Ἔκυφ”; ἐκλίθην; ἠψάμην τῆς δεβιᾶς; 
Ἱχεσίους προσἠγαχόν τινας λόγους 5 

Ἕλλλους δὲ πρέσθδεις ἔχ φίλων προυστησάµην, 
1815 Τῶν ἓν τέλει μάλιστα, τούς µοι φιλτέρος; 

Χρυσὺν δ' ἔρευσα , τὸν δυνάστην τὸν µέχγαν, 

Νου [ἱμαπίος ἵπ οοἆο οοἱἱοοαίμς6 8ΗΠ1, οἱ Ώυπο [ροης 
1850 Αυροεάο; αυοάἆ αωἱάδιω πημἰ οἱ οΓρι5 Ιέα αΠεοίυπῃ δυαἀθ. 
ὕπαπι πιογίοπι ἀθῦθος Ίνῶο η Ὀοί Ίηαπυ θἰίὰ ορί. 
ὧθά, ο Τγίὰς Πιθᾶ, 49 {9 δοἱα θοἱοίέιδ δµπι, ς 
Εεηαπι Ἠαὐίέυγα οἵς Πηριαπι (υ ἀε[εηκὶοηῖ ΙάοηθαΠ., 
Αυὶ θα[ίοπι ἱίνθγαπι οἱ 20ἱ0 Παργαπίοπο 
1805 Ταἱοία, οί πιαπι]ηοτ]]ς Ι4ῦοτυ ΠποΟτυΠ. 
Ηκο ἀῑσὶ : 1Ηἱ γογο απ]πιἰς (44ἱβοθῦβπί: 6µο ἀπίεπι ἠ]νορθαὶ 

Μεά]ιις ἰπίον ϱαιά{υπι εί αμαπόάαο πιδ απ) : 
(αυάεης, αιοά αἰίφααη α Ιαὐοσίουν γδιυίθῃ αοοἱρογθη : 
ΜΦΙΘΠΕ, αυοά πεβοΐρειι, αμἱθ ο85οί Γυίυγυς ροριηἰ δἰαίιῖφ. 
1960 Οµυἱς αυίοπῃ που ἀ[]αοργοίατ Ες οσα» 
Αἰαιθ 6Ρο αυἱάθπι οίο; {ὶ αι επι δοἱυπί, δἱ Ώσιις, 
ΑΠΠΟΛ ρίγα ἱπ Ιεποῦσῖς αυδΏι Ἱη ἶωου γεγβεηίµ5, 
ΑΗποι Ρορηἱοἶθθ Ίαγθηυπι, δί οοτγυρίοἰ, οἱ αἱ πιθηῖϊς ἰπαίδία. : 
ΑΙΙΙ 1199 ἀϊουμηί : 6βο Υ6το (4οε88Ώο. 
1865 Νου οηἶπι πο αἱ οὐίαπι δδί ρίδΥας οἱ οσο] λοπίηυη μηοΠ(ἶοπιςς θοτυ(απάϊ, 

αἱ βἰιμρ]ἰοἰίλίοπι οογάΐφ οχέο]ο, 
Εκ συα βοἱυς : ααοἀ θοἱη ποηὶ οσο οϱί. 
ὦαιὶ {36η Ίνου δ6Ίο : υἱίρα ἰά ααοά ἀθοθί, 
ουυἱίο ἀθοοτανετυηί πιο [6] πὰ 45δεΠςΙΟΩΘ. 
1570 Τα]ία απιἱος ραίτίὰ ρταἰἱἡσαίυγ. 

Αίφιο εως αυιάεπ ϱ6 Ἠλῦοῦαπίι. δεά αυἱά ουσ Ἱπιρογαίοτο 
Απ ρτουυµαἱ 7 4η ροάίυας οθοἰάἰ, ἀθσίτδιη(ιθ αρργεμεπάί ἳ 
Απ υρρ]ἰοἰθις νυογυῖν αφ δι ο 
Αη αἱἱ08 οχ α[πὶοἰδ ΡΓΘΕΔΙΟΓ6Θ πιὶΏί ραγογ], 
1815 Ῥγρογιίω ος ργουεήομδ, ααἱὺις οατῖος ΘΓ1 Ἱ 
Νυπι αυγυπι εὔυἱ, παρ” ἑαπι ἀομηίπαίογειη, 

1804 "Εχει θεός. (εηςοί Το]Πις ἱορεπάμπι 6559 
Ροιΐιν ἔχοι. Υἱά6 «ΑΕΠΙ. 664. Ποῖ. ἵη γοΓβ. 806. 

1800 "Ωκ.αζον. [,αδαεεεδαπί, απἰπιῖ [ἐείεδαλί, 
4ο ἀεβείεδαμί. Βἰλία8, οἰαμάἰσαδαπί, γοχ ῥατυπι 
οοιΗπΙΟ. 

19603 Τοῦ µέσου. Ρολο!. φανεροῦ. Μος «Ἰάθριον. 
Φε]ο], χεχρυμμµένον. 

806 Νέων. φῦοημπι : αἲ βἳ ἱοραπις νεῶν ουπι 
αἰἰὶς, νεγιεπήωπι παυίαπε.Ὀταφιο Ιθοιίο ἀε[επάὶ Ρο- 
ἐεαι, ἰπαυ]ὲ ΒΙέως; ἠωχία [αμο ΡοβίδΓίοΓθίη, (5Γ6- 
δογῖυ8 δἱμμ]αίαπῃ 6ογαΠῃ πιδηίοπι, α αὐ]θιμς δρίδοο- 
Ραίυ ἀθ]οοίμδ οδί, εοπρασα! Ιαιεπῖῦας δυ0 υηόἱς 

φοορι1ἱς, α αἱ Ρἰεγαπαας 1ος ορἰπαπιίθας ηλεό 
οχιενπι αΠεγιῃί. 

1808 "Ομως τόὀδ' οἶδα. π.1εἴον. Ν ἱπί[οιπίκει - 
γαπι ρίμε εεἰο Φµαπι εχρεαίί, ναι, Λος ποτ, αι 
φαν ἀεσεγεί, εἰ [αε{μφ αδεεπειπι ρταθκίεκ, αε 
Ραεῖε εοποογάἰαφιε οαµεα [ἰδεπεὶ απέπιο ερίκοραι 
πε οΕΕΣΗΥΗΠΙ ἀἰαίεσειι. Βοηὶ 1Η1ἱ ερἰφοοΡἰ 90 κε ἠο- 
ποτθ αΠεοθγυη!, υὲ δἰαίίπι, ᾳαοά ἀἰκοτᾶαι ορ- 
ραγθηί, πε μ]φυο ερἰδοορλδίυπι αὐτοραγοωί Οδ ο: 
. ὡ ο εομάαίπ ρτὶς αι πποε. Βιτι.. ποι. 164, Ὁλ{. 

ΜΕΤΗΙΟΩΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ἑερί ΠἡὈδηίος Ὀμπο ἐωγοπίπι: πιηο αἱ Ιἱνθπς 
Εκοθάο. (ο5ρι5 πθ ᾳΗοφ9 Ἠος [α06Γ6 αἀπηοποί. 
ὕπαπῃ 1ρ5ο ιΙογίἱοπι ἀθὺυθο : ἔναπο Ἰιαὺοι Βους. 
Τι βυἱ4 εὔγαπ, Τηηίίας, αἤογς πλ ; 
μμ ἀοοία Νωπιθη ἱίπρυα ἀρίοπάσίι σι, 

ΙΠΙΟΓ6 Φα]ΐοπι Ιυεγα οἱ 2εἱο αδίυαης 
Ὑπϊοίος γοῬῖς πος πιθιβ Ια0ος θλοἰά8ὲ. » 
ιο ἀῑχί : αἱ ΠΙὶ οἰαιάϊσαυαηϊ : ἰπίρρίηι 

Εκχεθὀο, ΡὰΓΙΙΙη Ιῶ115, 4ο ΡᾶΓΗΙΙη ἀοἱθῃς : 
εις, Ι8ὐοζΠ1 φυο αυἱοδ οοπέηκετοί ; 
Μώτεμθ, δίαίµ 4ο ρἱεὺς [ογδί , ΙΠἱΠ{Η10 6ρἱθῃς. 
Οτλαίυ5 δἰεπί ργυ]ο ᾳυἱΦ ΠοΠ {υροαί Ἱ 
ο ἰῃδὸ, Αἱ Πο, Ρίιδπὸ φαἱά γοςοηάἰεῖ 
Γις δίί, 41 91η 4Ρβθι({, Ἱοη {αρίί, πο οἱ Βαυιη : 

Β δοορυ]ἱ Ιαἱοηίος, πανίαπι εσἰεζσπι ᾳγανο. 
Παὸ πεπ)ρθ φυἱάάπι ἀἰοίίαηί : ἐπσθο 3ρι 6Ρο. 
ΝΑΠῃ η0856 δοθΙ6γὰ συράοἰα αι μποὺίἶς νασαί, 
Ουἱδ ρυγα 6επιρε οµίὰ δἰπιρ]ίοίιας {αι 
Μαίου οἱ υἱἱ8, πα αι ουν ο5ε πα]. 
Ανι ἰδειά εδὶ αἱ οοβίέαυι, οἱ ηἰπηῖαπι αα]άεαι: 
Κας]]ίς γοροπίε ος119 ἀδθθηβίί πω]. 
[ου πιαπογαίυς ραίγὶᾶ, 40405 ΑΠηδί, Πηοάο. 

Φίο ἰδία. Ουἱηᾶπι αἱ πῃθ βοτο ου Βεϊποὶρε Ἰ 
(δμίαςπο Εεχὶς ἀθχίγθιη αἰπρο ἱρείως } 
Ὑοεεδηθ φὐα5ύαπῃ δμρρ]ίοῬς ἱρδὶ ο εγο 
ΑΙΙο5η6 πη]ίο, ααἱ πιε ορε αο ργεοίνες5 Ίυνοπε, 
Ῥτουεγεδηυε γῷἱεγ οΦίετος, εἰ αγυη οαµίδις 
Μο οἶσειν ὁ Αη αυΓάπι (υμάο, 4μος υπ Ροιο»!, 

Ν 
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Ἀρῄδων τοσοῦτου μῇ πεσεῖν ἔξω θρόνου; 
λλλων τάδ' ἕστω τῶν λίαν πολυστρόφων. 
Ἐγὼ δ', ὡς εἶχον, προστρέχων ἀλουργίδι, 

1880 Πολλῶν παρόντων χαὶ τάδε σκοπουµένων ' 
εΚάγώ τιν’, εἴπον, ὦ Βασιλεῦ , αἰτῶ χάριν 

Γὴν σὺν, µεγαλόδωρε , παντεξουσίαν. 
Οὐ χρυσὸν αἱτῶ σἱ, οὗ πλάχας περιχρόους 
0ὐδὲ τραπέζης μυστιχῆς σχεπάσµατα, 

18.5 Οὐ πρὸς γένους τιν ὕψος ἀρχιχὸν λαθεῖν 

Ἡ σοί Υ’, ἄριστε , πλησίον παραστατεῖν. 
Ταῦτ' ἐστὶν ἄλλων, οἷς μικρὰ σπουδάζεται. 

Ἑγὼ δ ἐμαυτὸν ἀξιῶ καὶ µειξόνων. 
Ἔν µοι δοθῄτω, μιχρὸν εἶξαι τῷ φθόνῳ. 
1890 θρόνους πυθῶμεν, ἀλλὰ πόῤῥωθεν , σέθειν 
Κέχμηχα πᾶσι χαὶ φῖλοις µισούµενος, 

ΦΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΌΕ 5ΕΙρ50. 
Α Τῷ μὴ δύνασθαι πρός τι, τλὴν θεοῦ, βλέπειν. 

103 

Τούτους ἀπαίτει τὴν φίλην συµφωνίαν, 
Τὰ δ' ὅπλα ῥιγάτωσαν, ἁλλά σὺν χάριν, 

1805 Εἱ μὴ φόδῳ θεοῦ τε χαὶ τιμωρίας. 
Στῖσον τρόπαιον τῆς ἀναιμάκτου μάχης, 
Ὃς βαρθάρων ἕστησας ἄτρεπτον θράσος. 
Ταύτην δ᾽ ἀπαίτει (τἣν πολιὰν δειχνύς θ) ἆμα, 
Καὶ τοὺς ἱδρῶτας , οὓς ἐρεύσαμεν θεῷ), 
1900 Τὸ καρτερεῖν πάσχουσαν εἰς χόσµου χόρυ. 
Ο0ἶσθ) ὡς ἄκοντα χαὶ θρόνῳ μ’ ἑνίδρυσαν.» 
Ταῦτ ἐχρότει μὲν ἓν µέσοις Αὐτοχράτωρ, 
Κροτοῦσι δ᾽ ἄλλοι, χαὶ λαμθάνω τὴν χάριν, 
Ἡόχις μὲν, ὡς Ἰέγουσι, λαμθάνω δ᾽ ὅμως. 

1905 Τί δεύτερόν µοι τῷ χαχῷ φροντίνεται, 
Πείθειν ἅπαντας πρὸς τἀδ εὐφόρως ἔχειν, 

Μοα Ιπίογοςςο ἀ1ιοθῃς ἑαΠία 566 πο οχο]ἆθτο ᾖ 
Πα αἰὶδ το]ῖπαιο Ποπιἱπίριφ γλἱάό νογδιυίβ. 

{-]78 Εμο αυίεπι, υἱ πιο ἠναβοῦαπι, αοοστο ἂᾱ ρατρυγαΠῃ, 
18δ0 Μις Ργδρηίριις, τ. ος δρεοοηίἶυις : 
Αιφιο Ώσο ἀῑοο : ε [πιπι 4 ἰᾳμοἆ, ϱ τος πυηΙιιοθημφείπιο, 
Α δύΡΙΠΙ4 ἵυα Ρροϊεβἰαίθ ΙΠιρθίΓαΓθ μοβέυ]ο, 
Νοη αἱΓΗΠΙ 4 ἰ6 Ρείο, που ἑαυυ]ᾶς ΠΙἰθμίο6, 
Νοηῃ ΠΙδηΣ πιΥςίῖος (εοίο)]ὴ, 
1885 Νοη υἱ ργυρίπηποσει αἰἰφυῖφ δδ]{αιὶ ἁἱριίαίο οζηδέυς, 
Αυῖ ιἱυἱ, Ργίμεερς ορίίπῃο, ρΓορία8 αβίοι. 
Πως αογαπ δυπί, αὐὶ Ρραγνα ἵπ αποτίυις Παυοπε. 
Ἐρο νΥοτο πιο ρ5ο πια]ογίυις τε υυθ ἀἱβηιιπ ]μάϊοο. 
ὑπ νο] μί ἁείις, ρδυ]υ]υι Ἰηνὶάϊ ορἆςγο. 
1890 Τ/τοποΡ οι άἆοπι Ἀνεω, δεὰ ΡΓοςυ!, 00ἱ6Γ6. 
Ὀε]ὰ»δαίιιςδ θυ!Ώ υάῑο ομηίυιιδ ας ἱρδίθ δίίαΠι αἰη]οἰς 6966, 
Ουία ηοἱ Ροδδυ!η αἆ αἰἰιὰ αιάφμαίη, 4µαπι αἆ Ώουπι γοββἰςςί{ο. 
Αὺ ή Ροδίι]α ἀπιίοσπι οοποογάίασι, 
Αίπιυο υἱ ατα ργο]ἱοἰαηῖ πλ ἔάαῦ ργα(ίᾶπι, 
1695 οἱ πιῖπις 
Εγὶρο ίγορφυπι ἱποτιεπίς ριιρῃς, 

οἱ οἱ ϱυρρ]ϊο]ὶ πιθίυ. 

Οι Ῥαγύαγογαπῃι «οπιρΓρςσἰθεῖ ἱπάοπι]ίαπ [ογοςία. 
Αὐ ας αὐίθιη οΗ]{ἱο (οδΗ]ἶοιη οἶπιμ] οδἱοπάθυασι 
Ει εὔῆιςος Ρτο Ώ6ο βμάοιςβ), 
1900 Ποροβοθ, υἱ πιιπάϊ οδ5ὰ οοηδίαπίος ραἱἱαί.5. 
Νοει! υἱ ἰηγίίυπῃ πιο οεἷαπι η φεύο εοἰ]οεαγαπί. 
Πὶ ηυἱάοι αρρ]αμευαί οοταήΙ οπηΐμις ἱπιρογαίο;. 
Αρραιάυη! οἱ αἱ, οἳ πηὴΏὶ αηπυυςς 
Νοη [ας]]ὸ 1ά φμἱάεπι, υἱ παΓγλη!, 5οἱ] {απιειι απηυϊέας, 

1905 Ουἱά ἀθίμάς ἵη λἱδ ιιαί{5 τη! οι θαὶ 7 
Φιιλάυγο οπ]ηίδυ8, υἱ ο Φαιο ἀπίπιο Γυγδηῖ, 

1819 Προστρέχω». θοἶδ]. προσδραμών. Οαοάἆ αι- 
ἵεπη αἲί, ὡς εἶχον, μέ πια ἠαβεδαπι, ἰὰ οϱί, πό 4ερο- 
εἰίο φἱάθιη Ιαδίέυ 680Γο, αιιο ἵπ οοποἰ]{(6 θἱ πιγδιθ” 
τὴ υἱδὑαηέιτ ργνιι]ος, ἰία μἱ ΟΠΗ ραἱ1ο οἱ νε 
γαίογεπι φὐἰθγῖί, 6ἱ ηΆγεπι οοποθπἀαεῖ, αμοά Πο: 
πηίηθιη ρΓ ραιιἀϊο θυἱ Ώοη οοπηροϊόπι οβιδηἠ!. 

15562 Μεγα.ἰόδωρε. Οοἱβ]. μεγαλόδωρον. 
1508 Ταύτην δ᾽. Ρὶο (οἶθί. ἵπ οἱ ἀθθεί ὅ", 

[υὶά. πολιάν. Φοιιο[ἰαδίθ πόλιν. Μοχ δειχνύὀ ϐ) 
ἅμα. 5δἱο θοἰδ]ηίαηις οἱ Ὑαίεαηις αυεηί οοάίςθφ. 
Εὐί αμίοπι δειχνὺς ἅμα, 

1901 Ἐνίδρυσαν. ἵνα θοἶκ]. Εάϊξ. ἑνίδρυσας. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ὀμπῃ , δ8ἀ6 ϱθἶθα Πο 6Δά8ΠΙ, 84ἱΔΡΟ δηχίυς Ἱ 
Ὑαγίης Ἰθγίδηιο ιοίς αρίιηις, Ἠ59ο [αοι](θιί. 
Αἱ Ίρθε Ρτοροτο ϱΟΠίΘΕΘΗΦ πῃθ 4 Ργἱποίραπι 
ὤτεροι , ἰβία ἀῑχί ρἱυτίπηϊθ αδιαπ!{ύιις: 
εἘου 4ἱοφυθ αυἱάάδαι, ργροίθηΡ ΡΕΓΙΠΟΘΡΒ, ΠΠ 
Αο Ιρεγα]ὶ ρεφα]ίο, ἃ ἰ6 Ροφίμ/ο. 
Ταυυ].8 ηἰίθηἰθβ ΠΟΠ » ΠΟΠ [υἸρίάμπη 
Απ], 40ΓΠΙᾳ1θ γεῖὰ θὐ39 ΠΙΟΠΡΟΙΩ ἱορδηί ; 
Νοπ εἰ ργορἰπηαδ Ρο80ο Ρριφίωγας πιοίς, 
Αυί, δυΙΗΠΩΘ Ρείμοθρ8, υἱ (υυπι οἱηραηί Ιαέ5. 
Πος ἰδία, θἰυίο ευπί ο Ραἵνα, αἀάοοθηί. 
Μ.]οτ]θίφ Π6 686ἱ186ο ἁἱρηιαπι Ὀουίς, 
Που ἀοίατ υπ υπ, ραυἱυ]υσ υἱ οδό ωγίάΐφ. 
ΤΊΙΤΟΙΟΦ 4ν6ΠΙΙΦ «οἱ6γ6 , 964 Ιοπρο οἱ. 
Οµἱο πάς }απι βάπι ἀῑν οἰλατῖ6 4µοαπθ, 

Ῥλτκοι, 45, ΧΧΧΥΙ. ος 

ὥρθοίατο ροφείπι αιιοά ηἰηἰ{ ργεοίος Ώδυπι. 
Ῥοβοβς οὐ 1], (ωά1θ υἱ δαυοίάπῃ οοἶἰαηπί, 
Αἰηυθ ΑΓΠΙΑ ΡοΠΑΡΕ, ϱΓδΙΙ8Πυ βθἱίοπη ἱῃ ἔμαπι, 
ὶ Πρ ΤοπΔΗΙἷ9 ου τοἰυμέ, Ρῷηφ οἱ πιείυ. 
Ριρηο ἱπογμεηίφ ποἰἰοπι ΡΑΙΠΙΑΠΙ [οτας, 
Ουο υατυατοσαπι οοηοϊάἰί 6ῶτυς (ωγος 
Ριρηληίο ; Ροψο6 Άδης ( Είο 660 «3Π08 Πηθος 
Μοπειτο, εἰ Ι1ῦοτοβ, αυος Ώεο ἀοπανίπυς ), 
Όι [ογγθ πιαηάἰ ργαία αυἱάάλπι Ἰαιμά Πθροἰ. 
Ἱηνίέυφ, Ίος 8ος, ἵῃ ἱἩτοῬο αὖφ ἰ6 δύηπι βἱ1δ. 
ΗΠΑ ἱπιρεγαίος νοοῖυιις ρἱαμδπι ἀθά]ε, 
ΑΙφιε ρασίίορ: οος(ί 4ο νοίῖθ πιοὶς 
Πίο, Ἠαιά Ηὐομίες, μί [ογυπί, οθἀἰέ (πιθη. 

Ουἱά ]λιη, πιοἀετθῦ υέ πιαἰο, Ρροδί ᾖς αρο 
Πφο [εγτο ρ]αοίάθ αωθιοἱρδί ΠΙΟΙΙΘΟ δἱ τοµο Ἱ 

νι 
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Μηδ' ἐχτράχηλον μηδὲν ἐννοεῖν ὅλως 
Φίλτρῳ τε τοὺμῷ καὶ χόλῳ µοχθηρίας. 
Ἔθαλπον, Ίνουν, τοῖς καχοῖς συνεχρότουν 

4910 Τὸ βῆμα , τοὺς ἔξωθι, τοὺς ποίµνης Χτἰλους, 

"Ὅσον παλαιὸν καὶ ὅσον προτήλυτον, 
Τοῦ πατρὸς οὗ φέρον γε τὴν ἐρημίαν, 

Ἐπισχόπων τε τοὺς λίαν πεπληγότας. 

Πολλοὶ γὰρ ὡς ἤσθοντο τοῦ βουλεύματος, 

1915 Φεύγοντες ᾧχονθ) ὡς κεραννίους βολὰς, 

Βύσαντες ὥτα καὶ χροτῄήσαντες χέρας, 
Ὡς τὴν γε ὄψιν μηπητ) εἰσιδεῖν τόδε, 

"λλλον τιν ὑψωθέντα τοῖς ἐμοῖς θρόνοις. 
Πέρας λόγου ' πάρειµι νεχρὸς ἔἕμπνοος. 
1930 Ἡττημένος (τοῦ θαύματος |) στεφηφόρος, 
Ἔχων θεόν τε χαὶ φίλους τοὺς ἑνθέους 

ο, ΟΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. 6ΔΛΗΜΙΝΟΝ ΙΙΡΕΗ ΠΠ. ΠΙΡΤΟΠΙΟΛ. "ς 

Α ᾽Αντὶ θρόνου τε χαὶ χενοῦ φρυάγµατος. 

Ὑδρίζετ, εὐθυμεῖτε, πάλλεσθ᾽, ὦ σοφο, 
Ὡδὴν τίθεσθε τὰς ἐμὰς δυσπραξίας 

192ὔ Ἐν συλλόγοις τε, χαὶ πότοις , καὶ βήµας. 
Κοχχύξετ᾽ ἀχεχτόρειον, ὡς νιχηφόροι, 

Αγχῶσι πλευρὰς ἐγχροτοῦντες , ὅρθιοι, | 

Ὑψαυχενοῦντες ἓν µέσοις τοῖς ἄφροσιν. | 

Ἑνὸς θέλοντος πάντες ἐχρατήσατε ᾿ 
1950 Εἰ μὲν θέἐλοντος, τοῦ φθόνου ἶ χαὶ τὸ µε 
Στερεῖτε χομπάζοντες, ὡς ἁπωσμόνου ' 
Εἰ δ) οὐ θέλοντος, ἐντρέπεσθε τοῖς χαχοῖς, 

Χθὲς ἐνθρονισταὶ χαὶ διῶχται σήμερον. 

Ταῦτ' ἐχφυγὼν , τἰ; στῄήσομαι σὺν ἁγγέλοι. 

4955 Ἐμοῦ δ', ὅπως ἔχει, τὶς οὗ βλάψει βῶν. 
ἸἉλλ) οὐδ' ὀνήσει. Συσταλήσοµαι θεῷ. 

----- 

Νας αυ]άημαπι γο]απηεπίτιθ οπππἶηο οοβίίθηί, 
Μείὶ ΑΠιοΓο οἱ ἱπργορίλας οάἱο. 

101 
ο. Ιαμάδύαπα, οπι ἱπιργουὶφ οοποἱ [αφ 

Φ40ΓΑΓΊΗΠη, ΘΧΙΓ4ΠΘΟΒ, ργορίς 01968, 
αυ. υἱά μη οἱ μη] Γ6ύθΗΦ ἀδοίξαρ), 

οἨὐ {6γθης8 αἰθὶ ραΐγοπι αγε[!, 
Ει οχ ερὶφεορίς 908 αἱ τα]άο ρογοι]εὶ ογαηξ, 
Μυ]ι οηίπι, υὐἱ θέηβργθ φυ]ά «οης]1] οαρογδέιν, 
4915 Ὑοε]υι ἰοέάπῃ Γα]πιλπευπι υρίεπίοφ αὐἱμαμέ, 
Δυγίόῦυς οὐδιγιοίίθ, πιαηἰῦιδαιιθ οοπιρἰοςίφ, 
Όι πυπααΠ] οσο] δυἱ6 τοπ {α]ετῃ βροοίατεπῖ, 
Ουεπι]]θοῖ αἴωπι ἱη Γηθαπῃ δοἀθτη δνθείυπι. 
{19 177 Εἰηὶς βδτηιοηίς : ἀθιπ] πιογίμ6 ρίγα μθ : 

ϱ Υἱοίας (ροπῃ η]γαηι 1) οογοΠᾶ γοὐἱπι]έης, 
Ἡλῦοης Ώουπι δἱ Απιῖσος Ώ6ο Ρίεπος 
γἱοο (Ἡεοπὶ οἱ Ιπαπίς βἰγορῖθιι». 

Εχρτοῦταία, ϱᾳαιάθίθ, οχδ][ῖές, ϱ δαρίθηίθς, 
ἑπ οδηΙΙΙθΏᾶΠΙ γοτίο Γο Π]64ς 44νθίβᾶΦ, 
4995 Ἱπ οοηνοεη!Όυβ, ἵπ οοπτνἰτ]ἱδ, ἵω θλογας]ς, 
(αηίαΐο, υἱ ν]οίοςθΒ, βλἱΙογυπη {η πιοάυπ, 
Ομ019 Ιαίογὰ ρι]δαπηίο8, εγδοί!, 
Ῥονί]εθπι ἰοἱ]επίθς Ιπ πιθάῖο ἱπβίριεπά ωπι. 
Ὀήυπι νοἱθηίθπι οΠΠοςΡ γἱ]οίβιΐςς 
1950 δἱ ααἱάεπ νοἱοηίδπη, ο ἱπν]άϊα ! Ίο Π1ο φιιο(116 Ια1146 
ὡρο]]α!{ς, ϱ]οτγὶαηίθς ας! ο]θοίυφ [μθγίπη : 
θυοἆ δἱ μο]επίοιῃ, ή νος Ππα]οτυ!ῃ, 
Ηοιί πιο ἰῃ 96οἆθ 60 οσοαμ[θδ, ηουίθ ρογβεουίοΓ6Β. 
Πας (αρὶειιὶ αιἱά οἱ } 6ιΔΏο οὐ δηβρ!!6. 
4900 Μθλβπι αὐἱσδιη, μί 5ο ἰαῦοί, νἱέδιῃ ΠεΠΙο Ἰῶάοε, 
ὧθά πος ηναδίι. (Οοπίγβοἳ8 οἱ Ώ6ο0 ΥεΓΦ4ΡΟΡ. 

1910 Κτίους. Φο]οὶ. ἡγεμόνας. 
16994ἱ Φί.Ίους. Τα (οἱ. Εάῑἰ. φίλων. 
1940 Πά4.εσθ'. Φὶο (οἱδ]. Εάῑι. καὶ πἀλλεσθ", 
194ὔ Πότοις. δὶο ἱαρίπιας ουπι δο]ιο]. οἱ αγέγα- 

πηιρ (Ρδρογίμηι αἆ πο ῥδδληὶ Όσνι, 10, νογυᾶ 
αμάθτο: ἴπ πιφ ρφα[[εθαπί οἱ ὑίδεθαπι πι. 
ΒάἱΜ. πόνοις. 

1920 Κοκκύζετ’, 8ἱο Οοἱβ]. αι] οίίαπι [αῦεί ἆλεχ- 

τόρειον ΡΤο ἀλεκτόριον, 6ἱ περικροτοῦντες Ριο ἔπερ- 
τούντε:. : 

4950 Εἰ μὲν θέΊοντος, οἵο. Ἱέα (6γ8 Ιβίγ σπα. 
ΧΙΥ, Υ6:Ρ. 20. [υἱἀ. τοῦ φθόνοι, Ἰ Θιιὑαπάϊδνόεα αἲ 
ὤὥ απίςα τοῦ. 

19561 ᾽Απωσμένου. Ὑαϊι. ἀπωσμένον. 
1954 Ταῦτ) ἐχφυγὼν, τίς Οοἱἳς]. ταυὲ ὑγτῶν 

Υε. 14ο αμίει ε[Γθίεπε, είαῦο οἶεηε απφεῖν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νεο οοβἰἰἁγο οοπίάτηᾶσ αυἱάφιαρι, πιοὶ 
ΑπιοΓ6, οἳ γα οοποεἰέύπῃ 4ἀνθγδίιβ ΠΙ4ἱ09. 
Ἐογοο, νεµοφιο Ιαμάίυας, αβρίαυάο πιαίίς, 
Αο Ργδἱάθεφιο, οί οχίογο8, ρτορῖς οἱ ἀμςθβ, 
γείογθεφιθ δοἱος, φο]ος οἱ δη! αἀνοπας, 
Αριο [εγερίεφ αὈδὶγαλμὶ ραίγειη αἱοῖ : 
ΑηιϊΦΙἰίοδᾷυ6 , ϱΔΓΡΦΕΓΞΔέ 1105 μίπο ἀοΐος. 
Γιετίαιιε ἰᾳἱάσπι οαρίᾶ οοπςῖ]ία υἱ δια έτη 
Ῥυῃδογο, [αρίπηί Πίο, ἰσεία υἱ ἡμηληϊς, 
ΑιΤ6Π. ουφίγυεβίεβ, αἶπιιὸο {ορίθηίος Πας, 
Το ἐη]θίο Πο ἱρδί «οποζοηἰ δρεσίαοι]πῃ, 
ΑΙ ἱηδίάθιίθπα βοἱἱἱοϱί Ποβιγίς ἰιγοηίς. 
Ὑήνυπι οφὀἆαγογ (πὶς ᾖήο νοτυῖς οτἰι), 
Αὐθυπη, αἰφ1θ πιίτο γὶοέυθ οἱ νἰοίος οἰπι υἱ : 
Βειπιὸ ἀπιίοος οἱ Ώ6εο οαγος λαύθης 

Β Εαδίμς ἱμαπίς δὲ (γουίἱ ορ]ςὶ Ιοοο. 
ἀδοξαίθ ΡγοῦΓα, εἰ ραυάΐο, ο κοἰιὶ νὶεὶ, 

Ναπο εχρἰ]ίθ, οδηϊίθ Ρε6 ὀμγας πιοας, 
η αρα, θαεγαγίῖδ, ἰηίος «1αρος. 
Όι Ιααγεαεὶ οληϊϊο, ϱαἱἱογυΠὸ η Ιποάσπο, 
Οπρίήᾳυθ ρυ/ρεπί αίετα, οοἑία οξ ειγᾳὶἆς 
Θητγἰριίο, Πιθη(ΐ ὶἠέος θχδογίος Ώοη2.. 
Όιτιο νοἱθμίθο οοπΗἱρίί ραίτηα οιηπί ως - 
ᾳμἱάετη νο]θμίθ, 4δηί15 ἡὶο [νος. αυοι 08, 
"μπι πιο το]θοίυπῃ ἀῑο]ῇφ, ταρίιῖς σωζ : 
εἱη αἱ εοδςἱο, απἱμ ραἀθί τος οεἰπεζιῖς Ἱ 
Πευὶ Ιοσβφῇἰς ἵπ πτοπο, πσπο ρομ1ε]ς. 
Ηιηο Ροττο [ωβίεης, φαἱάπαίη 4ρ4σι 5 [πιο οσα 
Ώεβαπι. Λίθᾶπη ]45) ΠΘΙΙΟ τ{ίδπη [κεί " 
Όι 16ο /αγαδίε, 0ο ήβαπι πιο απ] Ῥοο. 
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]λῶσσαι δέ µοι ῥείτωσαν, ὡς αὗραι χενα[. 
Καὶ τῶν χόρος µοι, πολλὰ μὲν δυσφηµίαις 
Ῥληθέντι, πολλὰ δ᾽ ἐξόχοις εὐφημίαις. 

4910 Ζητῶ τιν οἰχεῖν ἐκ χακῶν ἑρημίαν, 
Οὗ µοι τὸ θεῖον νῷ µόνῳ ζητούμενον, 
Ἐλπίς τε κούφη τῶν ἄνω, Υγηροτρόφος. 

Ἐχχλησίαις δὲ τί δώσοµεν; τὸ δάχρυον. 
Εἰς τοῦτο γάρ µε καὶ συνῄγαγχεν θεὸς, 

4945 Πολλαῖς ἑλίσσων τὴν ἐμὴν ζωὴἣν στροφαῖς. 
Ἡ ποῖ προθῄἠσετ᾽; Εἰπέ µοι, θεοῦ Λόγε᾽᾿ 
Εἰς τὴν ἄσειστον εὔχομαι κατοιχίαν, 
Ἔνθα Τριάς µου χαὶ τὸ σύγχρατον σέλας, 

5ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΛΑΤΑ ΡΕ ΡΕΙΡΟ0Ο. 1166 

Α Ἡς νῦν ἀμνδραῖς ταῖς αχ'αἴς ὑἡούμεθα. 

ΙΒ’. Εἰς ἑαυτὸν χαὶ περὶ ἐπισχόπων. 

Ἴσως μὲν ἐχρην , ὡς καχούμενον φἑρειν 
Ταἷς τοῦ παθόντος ἐντολαῖς τυπούµενον, 

Οὕτω παθόντα καρτερεῖν καὶ τὸν λόγον, 
Ὡς, ἂν πλείως ὤμεν ἠγωνισμένοι, 
δ Καὶ μισθὸν ἑλπίζωμεν ἑντελέστερον. 
ὋἝν γὰρ τέλειος µόχθος , ἑντελέστερος' 
ν δὃ οὐ τέλειος, χαὶ τὸ ἆθλον ἑλλιπές. 

Ὡς ἂν δὲ μὴ δόξαιεν οἱ χαχοὶ χρατεῖν 
Τὰ πάντα, μηδ ᾗ λεῖος αὐτοῖς ὁ δρόμος, 

Γἱπρι αυίοπι πΏί, τί ἵπαπος αι εΠῃμαη!. 
ΗἩοευιη πιο κα/]είας οαρ)ῖ, 58Ρ9 οοπγ]εἰ(8 
Ρειἱίμπῃ, 5ερὸ οχἰπιῖῖς ρτφοοπ!]8. 
19140 ΟιΦ1ο αἱἰαιιθίη 38 ἱπιρτουῖς φο]ἐμάϊποιη ἰποοῖθνο. ' 
Ὀδὶ πια] Όυσιβ πιεηίο δοῖἱα ΙἸηᾳιµδίέμς, 
ὑρόβφυο ἁμ]οίς οροδίῖωπῃ, θδμοειυἰῖδ πισ]χ. 
Εοε]οφὶϊδ αυίοπι αυἱά ἁαὐίπιις 7 Γιάογγιηας. 
Αά Ἠοο δηίια ππο γεάσφ!ί Ώοιις, 
1915 ἱίαπι ΠΘαπ ροΓηιιι]ε19 Ἰηνοῖνοῃς νἰοἰςκιάϊἰπίθις, 
Οµ0π81η αυίεπῃ ρετνεηῖοι } Ό]ο πι]ηὶ, Ὀοἱ Ύετουπι. 
Ῥτεσος υἱ ἱῃ ἱΠόΟποιΙβΒαΙΗ Ἰ]ίαπι ἠαβί(δἐίοηθιη (ρεσνοπἰα!), 
Ὀδι Ττίαφ πιεα οἱ υπίουπι Π]λαά Πὔ11οη, 
Οὔ]α9 οὐφουσίς υαπιυσὶς πυπο οχοἰἰας. 

778-779 ΧΙΙ. Ρε εε ἔρεο εἰ ἄε ερὶεεορὶ»'. 

Ώουθύαηι (ογία»φο, υἱ Ρα1ἱοπίος, ουπι π]Ώὶ ἤογοί Ἱπ]υγία, ρδγμ1ἳ, 
πας αυἱ Ρ4βδυ9 ἑδί, ργῷοδριῖς 0Ώδειθης, 
ἵια, ΡοβίᾳυᾶΠη {αοἱὰ οθὲ, οξίδΠι νογΏῦα 606ΓΟΕΓΘ, 
Ὀι, Ρεγ[εοίΗΠῃ ΟΘΓΙΔΠΙ6Π αἱ δυδίίηιοτο, 
ὃ Μογοθάθιτι δἱίαπι πὰβίς Ρδγ[δοίθ!Ώ ἐχδρεοίεῃ. 
Εδί οηίιη Ρος([ος(ἱοῦ ΠΙΘΓΟΘΒ, 4ποζμπι ρεγίεςέις 11905 : 
0µοταπὶ αὐίθίη ρδε[εοίας Ἰ40ος ποη δεί, ργῶπιίυη οέίαΏ] ἱπιροτί[δσίυπι. 
ὦ ο ηο νὶἀοσπίυσγ Ππα]ὶ οὐ ΡαΓς ΟΠΙΠΙ4, 
Ἀο πο ἰονὶς οἷί {ο οἱ οσρεάίίήςφ οµΓ5υς, 

ὃ Φοεϊρίυπ 4Π. ὅδί. --- Αἰίας Τοι!. 4, ραρ. ἐ. 

4916 Σύγκρατον. ΦεΠο]. συμφυὰς, ὁμόχρατον. 
1949 ᾽Αμυδραῖς. Πία ἱερίπιυδ, αἱ αῦδέυσ Ίη πας. 

Βάῑν. ἀμυδρῶς. 
ΧΙΙ. Ακουνεντυν. Ροεπια ἱείπά νἱάείκν εεεε α)ρ- 

ρεμαϊα εἰ οοπἰπμµαίίο ργαεεάεπίἰε, φμοᾶ ἀε υἱία ενα 
οοπεογἰρεῖί (σγεφοτίκε, ἱία μί ἅπαηι υε[κεἱ ορ» εἐπεετὶ 
ροσφίέ, ἶπιο ἀεῦεαι. ΝΕ ἵπ ἰσίο [είέμγ, πεφκε ἄε 
“Εουριϊς, περκε ἆθ {9 οκ (ομείαπιπορο!ἱ ἐπ εοπεὶ- 
ἰἱο φεεία [κεγαµί; πἰ! 4ε ἐππρεταίογε, ηλ ἄε ἰἷε 

6 εεεεγἰ{. Νἰπιίγταπι Άσε [πε παγταία [κεταπί 
ἐπ ργἰογὶ εαγπιἶπε Ὀρ γἰίὰ δυα. ζα ργο[εεῖο ΠΟΠ οπιί- 
εἰκεεί, εἰ ἐπ]αγίέε αάλ με τεεεπἰδε, εαἰαπιέπι εηροίδ- 
δεί, εί αὐ που ροεµιαίε ἐπίμμιι ἀοίογὶς επανγαπάϊ [ε- 
οἰεεεί. παπι άεεταί ργαεεἀεπέἰ ; ΛΕΠΙρΕ πες Ιπαίογαπε 

ἑρεί ευεπέγακ!, 68 ΜάαΠι, πε θμ Απὶε φἱ(ίο αἲ - 
ἰθεκάα εγαπ! τεπιεάϊἰα, Ργοεεεδ!5 [κεγαί; ἰἀ οπἰάεηι 

ετεεφΜίγ ἵπ ργσεεμεὶ. Ὁ ίγμπιφμε ορε εεγἱρίκΠ ῥαμίο 

Ρροεί γεάἑ(πι. νπί φμἰθι {π ἠείο οαγηιΐπε οἰδεαίιε 
τὴ αθεΥ (σγεφοτῖμς, εί κ[ίτα [εσεπι (επάετε ορι». 
Ηοες ἵπιεγ Το[[ἑμ9. Υϊἱάς Ἰη[γα, Πποῖ. {ῃ νουβ. 1. 

1 Ἴσως μὲν ἐχρῆν. ε Ὑδτυμπ ος, ο υίι Τοὶ- 
αφ; οδίᾳυο ἐπ ίσος νὶγ βαποϊἰδαίπηις α]ἰᾳυίά ἓι- 
πιαμί Ρ855υ5: ορειηὶ ααἰόάδπ οοΠβΗἰἶ αἴφιιο νοίμη- 
ἰα:1ΐ8, 56 Ἱπίογειιάϊς ἱπ]ατῖ(ν αἰφιδηίο, 14η οροι- 
ιεὺα!, πιο]]ίοῦ, πιπαδαυθ 4 οοπνἰοἰἰδ οἱ αὐθτλίίαίς, 
αυ (ΟγδιίαηυΠι ἀθάθοθί, ἰθπιροΓΔΗΦ. θά Πο ο]ιις 
ἱπιυθι]] ές ορίοτίς ἱρθῖυς ργβδληἰφδ]ωιίς ἀοπαπάα 
γἱτιαήυς οἱ 4ο ηιθγίής; οορἰαηάυππηιθ Πηἰηίν 
αυαιι ἀϊῆλοί]θ 65656, οὕΠῃ λοπιο Πέις δἱᾶ, ΠΟΠΙΙμεΠι 
εχιεγθ. / Τί Το] 1ης, οὐἆ νίάο (οι. , Ριφίαι., υἱἱ 
τειυπάἰίας ηἶπιία ΤοΙΗἰ τη οδροίυΏ ἀοείοἵθΏι 4ο6Γ- 

Ιία5. 
7 Εάλιπές. Ὀθδίκηαί στοροσίι5 πιεγοράσπι ΠΙΠ- 

οᾶπι, ᾳὐ ἆο9 Ριγραίοτίο ροίεςὶ ἱμίοἰμβἰ. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΕΣΙΟ. 
ΔΙ ἱίηρυς Ίπαπος Ίαἱ Βυαπε, αγ γεἰιβ. 
Πατυπ θ4ἱΗΓ ΦΗΏ, 88Ρ6, πιο ρεδνίθυς ρτοῦης 
ΑΠΕοΟΙΟΑ ἱρ56, πιαχ]τηῖ6 πύπο λαμάίθυς. 
Ι.ουὰ δῦἱα φὐγο, Ρροετία ἔασά αυ οἷηί πια]ἰς, 
Ὀρί πιθηίε δοία εάυ]α8 φυΓαιη Ώδυπι 
Βιιοίδφυμο ο[ἱ 6Ρ65 πιθ0ὸ 934Π08Ρ α[οἱ. 
Γουἱδδίίς αἱ απἰά 44ο } ΕΙείυς ἀαῦο. 
"ιο πᾶπ]ημο Γθοίιος οσἑίαπα πιο οοπηρι]]ὲ, 
Ῥυιη τίοῖυαθ ὤναπω ρ]υτ]ηιὶς τεγραι πἹθυι. 
θιοά ., ΟἨὶδίαο, 41399, Ραπάθ, υὐἱ πα] μὶ ἀθρ]ποί Ἱ 
6ετιο αἱ τω]μῶ ποβεἰασι, υἱ 6Ρ6το, ἀὐπιπῃ : 
Ὀνί 199, ἰμος Γυἱβαγαης αρα, οδἰ Τείας, 

Β Εχίρυα ου] υγ Πο οΠορί πιοἆο. 
Χι. δε ΒΕΙΡ6Ο ΕΤ Αηνελεῦς ΕΡιδ00Ρ0Θ. 

(Α. Εδ. (αἰ[αν ἱπιεγρτειε.) 
Εογί8θςθ, ρ888! ἀΐγα ]υνδὶς οὔδοσαιεης, 

Όι ριᾶνα ρα(ίθυθ Ρρογιυ! πια] ιπαία, 
δὶς οἱ ίθηεγθ γθγυᾶ ῥρ4ρ8υ5 ἀεριυ, 
ΕἰάΘἱἱΦ υἱ ρεγ[θοία υ6]]4 βυθίίπεηφ, 
Ρεε[οσίίυδ «1ιθαΠ1 γο[ετγο ργφηίυπι, 
Ροε[θεῖα ΠυΓΟΘ8, 4Ηαπάο Ρογ{οςἴας Ι1α0υος : 
οἱ ἀεκὶὶ αἱ Ια005, ἀοθεςὶ εἳ ργφηίυπι. 
ὧθι] γ]η06Γ6 τπΔἰοΦ ομΠοῖᾶ Πο ογεάᾶς πιαὶὸ, 
Νες ουσδυθ ἡἱ βἰί οχρεάίευς οἱ τὶς, 
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10 ᾽Αντιστατοῦντος οὐδενὸς, τὸ μὲν πἐρας 

Τούτων παρῄσω τῷ τελευταίῳ πυρ}, 

Ὅ πἀντ' ἑλέγχει χαὶ χαθαίρε: σὺν δίχῃ, 
Κὰν λανθάνωµεν ἑνθάδε πλοχαῖς τισιν. 
Λὐτὸς δὲ μιχρῷ τοὺς ἐμοὺς λόγῳ πλήξω 

45 Φονεῖς ' φονεῖς γὰρ οἱ χρίνοντες ἔχτοπα. 

Ψυχῶν ἀθώων ἑἐχχέοντες αἵματα, 
Ἱάντων, ὅσους ἔπλαττον, οὓς ᾠχονόμουν. 

Ἐρῶ δ' ἃ λέξω, μηδὲν εὐλαθούμενος 

Τὸ λοιδορεῖσθαι, πρᾶγμ ἀπηγορευμένον 
90 Πᾶσιν μὲν, ἐμοὶ δὲ χαὶ πλέον µισούμενον. 

Οὐ γὰρ ὀνομαστὶ τοὺς λόγους πρισηομαι, 

ϱ, αΠΕΟΟΠΙΗ ΤΠΗΕΟΙ.. ΟΛΠΗΙΝΌΟΗ ΗΙΡΕΠ Π. ΠΙΡΤΟΠΗΙΟΑ. Π.8 

Α Τῷ μὴ δοχεῖν ἐλέγχειν , ἃ χρύττειν χρεών. 
Αλλ' οὐδὲ πάντων ἐς ἴστς µεμνήσομαι, 

Μή µοι τοσοῦτον ἐχδρομήσειξ στόμα. 
Φυ Πολλοὺς γὰρ οἶδα χαὶ λόγου τοῦ χρείσσονςς. 

Ἁλλ) ὅστις ἓν χαχοῖς τε, χαὶ χαχῶν πέρα, 

Λὐτὸς χρατείσθω, χαὶ δαµαδέσθω τὰ νὺν. 

Τεμεῖ τὸ χεῖρον ἡ µάχαιρα τοῦ λόγου. 
ΤΙ τοῦτο; δείξεις. ἂν µάχῃ πρὸς τὸν λόγον, 
50 Αὐτοῦ προδήλως ἐχφανῆς κατήγορος. 

Τὸ δ' οὖν ἐμὸν τοιοῦτο) βαλλέτω µε τπᾶς 

Πόῤῥωθέν εἰμι τοῖς λίθοις ηρμοσμένος. 
Θάῤδει λέοντι. Πάρδαλις τῶν ἡμέρων. 

10 Νεπι]ηο τοβὶδίοπίς, Ίιθιη ηωἱάθηι 
Ποτιπι ἁἰπιείαπι οχίγοπιο ἰρηί, 
Οἱ ευποίὰ εσρἰογαί δἱ {υςίε ασριγραῖ, 
Εμληηςί Πίο Ἰάίδαπιις φυἱὑαβάαπι ἱπίοσιπιθπ]]φ. 
Ίρ5ο ν6το Ἰθηί 6ΘΓΠΙύΠΘ Π]θ0ς [ορίαΠι 
15 Ηοπι]οϊάας : οηησἱ4 δηἱΠ1 δυμὲ αἱ Ρ6γνοισα γοάἁυπί ]άϊοἶᾱ, 
Ληίπιαγυπι ἀμηουθηήμπι εβιπἠουίθ αμριΊποπι, 
Οπιηίαπῃ οετίο, ᾳΜοδου(ιιθ Γογινανί, φως σασί. 
Πἱοδιη αμίθ6Πι, αιι ἀἰοίαργις 61, Ἰιαιὰ ΙΙθςΠ8 ης 
η οοηνὶοἷα ἀἰίαθας, Γ6ίΏ οιππίριι ιά θιη 
20 Ῥγο]ηβίίαπι, πη]Ώὶ νογο θἱ{8Πα ππαχίμιο {η ν]ςαπη. 
Νοηῦ ομἵή ποηιληῖρς αβρεΙἰδηἱδ 6θΓΠιυος ἰηβίίααπι, 
Νο ἵῃ Ιάοεπ1 γ]άεας Ργοίθετο, αι Ραγ ο8Ι ἀὈδοοπάθ{θ, 
ρ ηθΟ πιθᾶ ΟΓΔΙἴ0Π6 6π]Πες ὥς οοπρἰεείας, 
Νο Πιμί ἀάθο Πηρυα δνδρείας, 

οθά αἱ φις οδί ἰηίθυ Ππιαἰοβ, αμί δὐρῖα ΠΙΔΙΟ5, 
Πρβ6 (απο αγηρἰαίαγ οἱ ἀοπιδίιις: 

αὈἱί α ος ὀείεγίας οδὲ, ρἰαάΐις φογπιουῖν : 
Ει αιιῖά Ίιου 1 οβίοπἆσφ : οἱ ΠΊθαπι ογλίίοΠδιη ΟΡΡΙΙΡΠΘδ, 
60 Τι! ἱρεῖυς πιαπὶ[οδίαβ αβρατγεῦίς αεουδαΐορ. 
790 781 δἰο ἱρίίασ Γον µιθςρ : [ογίαί πιθ οἱ νο]εί : 

δαπιργίάθωι ἱαρίάίρις αρ οἱ μαὐ]]ή6 δα. 
Ιεοπἰ Πά9. Βαγάαἰἰδ αιι]ηιαὶ πιαηδυεδίπη. 

11 Τε]ευταίῳ πυρί. Φὶ6 ϱΔΙΠΙ. Ρ'ςο. νετς. 1010: 
Δότω τὸ κρίνειν τῷ τελευταίῳ πνυρἰ. Βεπι ἀ[)κάϊυαπ- 
ἁαπι γο[ίπφιιαί επίτεπιο ἰᾳπί. 1φήδιη υιν ἑάϊσαι, 46 
4µο Αροβί. ἱ 6ο5. µ, 1ὁ: εγω ρεν[εειὶ 6 Ἠἱδίἰαπὶ 
δεί ἀερνεεαγὶ ροἱμ8, μαπι ἱπιργεεατί εαρρ[έεία εἰ ρα- 
γιάς. 1 Τοἱία8, αἱ ϱεμίη υ(η αυ οίοσί5 μοδιγἳ βδηδυ1ὴ 
που νἰάσίνς αδςθουίμ8. Τογυᾶ ᾳ11βρο βαποίί 6γοροΓἰἱ 
Ιιὲ μη φἱρηϊίομΠι 5ο 4Ώ μἱἱο ]αάἱοῖο οοµέΓὰ 9108 
αἀνοιδαπ]οφ ΡΓο[οΓεμάο αΏδί]ηοιθ. (ΔΠΙΗπι γΥ6γο 
αὐ οιηπὶ ἹΠπργοςβί]0πθ α]ίθιυας Γιθγῖί γἱτ ρἰἰδείπιιις, 
ἠαιιος δαἱἱ5 οχ Πἱ9 αιια" Ἱοριπίρ Ἰηίτα, οα Γή. χι, 
ἱῃδο οἀ{ίο, πυΠο Σχχι }0]16 δεοἰ., Ύογς. ὁ εἱ 4: 

Εἰ δ οὐ δικαίως, Πρησδέχοιθ) ὅμως θεός’ 
Οὐδὲν γὰρ ὑμῶν οὐδὲ ὣς χαθέξοµαι. 
δὴ αἰιίεηι ἰπ]μσίθ, αεοἰρἰαί (α1ε {ευς, 
ΝΜιἰ! ἐπἰηὶ οοµίΤα ολ Ὀεί οἷο ἱΠιργθεαδογ. 

15 κάν. ἱιὰ οἱ». Βά]. ἄν. ΙΠ]ά. πλοχαϊῖς τισιν. 
Ὀοιίς ομἶθες ἵρεμηι ἐγγειἰνέγαπι. Υἱάθ «ΔΓΙΙΙΠΘ ργ6- 
οθἀθι, νοις. 1803, εἰς. 

15 Φονεῖς. Ίια [ετο θρίαίας ΜΙ]εν]ίαπις, 0. 11: 
γοε υἶνμπι [αεί Ποηποαίαπι. [,αίτο Ἱαθιίαπε αι 
4ε πιογίε εοπιρεπά μπι. 

17 "Όσους ἔπ.Ίαττον. δἱο Ἱοᾳδηάωπι σααι Τοῖ[ς. 
Εάῑε. ἔπληττον. ΜΟχ οὓς ᾠκονόμουν. (οἱμ[. οἷς. 

18 Μηδέν. ΜαΠεί Τοιαβ μηδέν εὐλαδούμενα, 
τογίφθ : Νεπιμεια υέΥΟ, ἐν δες οι. ἀῑκανε, ἡιέ- 
εαῦο, υεγί(ὰε Νε φμέπιφμαπι εα{μηηπίαγὲ οἶδεατ : ει 
επί ϱιδηιφμαἲἩ ποπείμε 4εείφπαδο. Αίαπιεν ἰά εετα. 
Ὀο νἱίία 5δυα πο {πιρίφγε εἰ Ῥεέταεετύς [εείι, αὐὐ 
ἱηνογοσμπάο Τοί[μς, εἰ ία αεεϊφιαεὲς ἓές φκοι µε. 
οιγποίί, ί ποπιίπασσε οριι τοπ [ιεγῖς, Τϊάς ἔίδιια 
ίοιη. 1, ργαί[αί. ρᾶΡ. «ο οἱ 66η. 

Φἱ ᾿Εχδρομήσειε. (ᾳ9ἱθ]. εὐδ σειε. 
28 Τομεή. Ἱι ο 

μοεμή ΠαΦΗΗΙ σεοαγέ /Γειείεπι : 
684. 

90 Τί τοῦτο. Τοἱ]ῖαφ πιδ]]θί, σὺ τοῦτο. Κοτ ἂν 
ξεις. Ἰάεπι [ἱογοπγπιας Οτερογ]] ἀἰδείραίις, αὐ- 
Εἰδινί ου θδμεμΜίθίη ΜΗ/(8ί18, αά Νορο!ιἴδυυα αί- 
ννομθ: Οµαμάο εἶπε ποηιῖπε εοπίτα σἰεέα εργδλκε, κεὶ 
ἑγαρεοίίγ, αεεασαἴίο εαὶ εεἰ. 

50 Αὐὑτοῦ. Οᾳἱ8|. σαυτοῦ. 
52 Λέογτι. Ἱι (οἱδί. Εάιι. λέοντα. 

4 [εγο Ηἰειοιγηχας αι Βοηάευπ : δη- 
ἔἰπιραϊ φμὶ είΓαρα 

Φὺ Νονὶ οηἰπι πιμ]ιο 4ο απἱὺμς νοὶ ορίίαα ἀεῦοῃί ργάἰσατ]. 

ΜΕΤΕΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΌΏυπῃ πυ]]ας οὐφίθε, οσἰέαπι Πογυπι αυἱάθπι 
Ισηὶβ γ65θΓΥαῦο υἱΗπιῖς ατάογίδῖῖς, 
Οἱ ο Ποια εἰ μιαί, ρυγραί Φαυυς οἳ οπή, 
Ροβδίπιις υπιύγα ο οοηίδαί απα]απι {ουί. 
Αι ἱρ6θ [εγίαηι Γεη]ίέος, αἱ Πιο που 
Νυςᾶιί οηἵτα ο/1ος ἡπρνοὺο ααἱ ἱπάίσαμί, 
Αιοὶ ἱηποσεμίυηι βδΠρυίμοι ρνο[πμάσγθ, 
Οἱ1086 Ι6ΙΗρο ποδία θησίί οἱ τυχ/{ ἹΠαῃς. 
1,οᾳ1ας Ιοφμοιιάα, Πες Γμιθίο Πο οδάαΠῃ 
1η ρτουτα, [αζμομα ααοά πείᾳς ορί ορηίδυς, 
δοἱ 4υο γἰάθίαν αἲἰ ἱπ]ᾳυἱας μπι], 
Νες 851 παρ {ρε ἀϊσαπῃ ποιιίπα, 

Β Νο ΡΓνὰ ΡδπάαίΏ, «ΟΠ ΚΕΙ44 Π115ὸ διτως μπαβὶς. 
ἴπιο πε(θ Ο6ΜΠΟΡΟΒ Τους οᾶγρα1) να 
Νο ποβδίγὰ πἰπίυπι Ππρυα ἀϊθέασγαι νορα. 
ΝαΙηΠΙΙ6 δεἵο πιυ]τος ορίἶπια ἀΐσηος μοία. 
δρὰ ϱμἱ πια]ος Ο8δί ἰπίει ἀὐἱ δυργα η. ος 
ΙΙ ταρίδίαγ οί /1ρο ευδήθί οαρυι ς ' 
γεγυὶ ϱεσαὺἰί θιςἰς 1ά αυοά Ρυ]ως οι. 
Ου]ά Γος ἳ Αροσίες ; οἱ ευΠ οβρυσυωοδε ἰοᾳυἱ 
ὠἱαγο αρραγεὺῖ» ἱρ96 (9 μ8άΘΗ5 ΓΘΙΙΠΗ. ἵ 

δἱς Γό5 πιθς; 1ης [ογίᾶξ οσιηῖς αι] νοίρε « 
Ρε]άσπι ρείταζωῃη {εεγθ ρετά]άϊἰοὶ Ῥίρρας., 
Εἰάας Ιεοιὶ ; Ρραγἀφ]]θ Ωι]εῖ5 [6Γ8. 
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᾽λσπὶς τἀχ᾽ ἄν σε χαὶ φύγοι δεδοιχότα. 

δδ Ἑν ἐχτρέπου µοι, τοὺς χαχοὺς ἐπισχόπους, 

Μητδὲν φοθηθεὶς τοῦ θρόνου τὴν ἀξίαν. 
Πάντων τὸ ὕψος , οὐχὶ πάντων δ᾽ ἡ χάρις. 
Τὸ χώδιον πάρελθε , τὸν λύχον βλέπε, 
Μὴ τοῖς λόγοις µε πεῖθε, τοῖς δὲ πράγµασι. 

40 Μισῶ διδάγμαθ᾽, οἷς ἑναντίος βίος, 

Τὰ χρώματ᾽ αἰνῶν τοῦ τάφου, βδελύττομαι 

Τὴν ἔνδον ὁδμὴν τῶν σεσγπότων μελῶν. 
Πῶς ταῦτα; καὶ τί ταῦτα ; πῶς λόγους ἀὶ 
᾿Κινῶν ἀμείνους , οὐχὶ καὶ νῦν εὑστομεῖς : 

4 ᾽Αλγοῦντός ἐστιν, ἑξερεύγεσθαι πάθος 

Θεῷ, φίλοις, γονεῦσι, γείτοσε, ξένοις, 

Εἰ δ' οὖν, χρόνῳ τε χαὶ βίῳ τοῖς ὕστερον, 

5Ε(110 Ι. ΡΟΕΗΑΤΑ 0 5ΕΙρ50. 4170 

Μικρὺν δ᾽ ἀνοίσω τὸν λόγον ποῤῥωτέρῳ,. 
Μτδείς ποτ) εἴπῃ τοῖς πονοῦσί τι πλέον 

ὅθ Ἐντεῦθεν εἶναι. Παίζεθ), ὃς φρονεῖ τάδε. 

”Απαντ ἓν νυχτὶ καὶ ζόφῳ πορεύεται. 

Τοὺς μὲν πυροῖ γὰρ, τοὺς δ' ἐπ'ζοφοὶ θεὺὸ», 

Ἔως τὸ πῦρ ἅπαντα φωτίσοι τάδε. 
Άλλος μὲν ἐξήντλησε μοχθτρὸν βίον, 
δὺ Στένων, ἀθτνῶν, δάχρυσιν τήχων µέλη, 

Χαμευνίᾳ τε χαὶ τροφῇῃ στενούμενος, 
Καὶ νοῦ µερίµναις, ἐν θεοπνεύατοις Γραφαῖς, 

Μάστιςί ϐ) αὑτὸν ταῖς ἔσω ξαΐνων ἀεί. 

Τί µοι παρεῖται; μὴ δέον τἰ τ' ἕδρασα; 
60 Άλλος τὰ τερπνὰ τῶν νέων ἑδρέφατο, 

Ἔπαιξεν, ᾖδε, γαστρὸς ἔπλησεν νόσον, 

Λαρίς οχίεγν]ίμπῃ {9 {ΟΓ8ΔΠ θἱίαη] [υφίοι. 
ὦο Όπυπι πι]Ώ] οανείο, ΠΙΔΙ0Β δβἰδεοΡοβ, 
ΝΙΒΗ τουρε]ίωθ οἱ ἀἱρηίίαίθιη, 
ΟπιοίΕπη δυρογίος Ἰουιβ, αἱ που οπιηα ρτα(ἷα. 
Ρε!ἱεπι ρτφῖοσ], ἱάρυπι ἱπβρὶςο. 
Ν6 πιο νεγυ]ς διιὰάθαβ. 5δοἆ [αςἱἱ8. 
40 Οἱ ἀοοιτίπας αυἱρας νἰία ο8ἱ οοπίγασία. 
(ο1ογ68 Ιαυά4ηφ δδρυἱοσὶ, δΏοιηίηος 

μιγο[ασίογιιπῃ πιοπΏτογυ]η. Πηίθγίογαοπι οἀοτδ 
Ουοπιοάο 9ο) φαἱά οἱθί γοἰυπιῖ 4αοιπούο αἱ ορίβια αφή ας 
Φ6ΙΠροΓ ουπιιΓῖθ, Πηοῦ εἰῖαηι Πωηο Ώεηθα ος Ἱ 
45 Ὀο]επίίς ος: ἀοίογεπι δυ υπ εΠιάρτο 
Βεο, απη]οίβ, ρατοπίίρας, γἱοἱπίθ, Ιιοβδρ]ήθιις, 
Οἱ ΙΩἱΗ18, δα[ίοηι ἱοπιροτί οἱ «πθουίο αι ἀθιπεερφ ογυ!. 

Ρου]ο αὐἱθι ἁ1{ί5 Γ6ρεΙΑΠΙ 6δΡιΙύπδῃῃ. 
Νοπιο ΡΓοΓΘΙ6 ἀῑσαί 606, αἱ Ιαμογδηῖ, (μοίαιη ἵη 8ο γἱίὰ 
50 Ρεγεϊρογο. 1ιάἰβοαίας αἱδᾳιής Ίου δι]. 
Οιωπίὰ {η πιοοίθ 6ί (οπευτίς γουραπίυς. 
ΑΙἱο9 οΠἱτη πο ρτοῦαί, αἱἱοβ8 {η οαἱἱᾳίπο οοἱ]οσαί Ώου», 
Όρπεο ἱρηίφ η οπιηία οο]]αδίγοί. 
Αἰὶάς αυἱόάθπι Ιαὐυογίοβαπῃ οσα η) ]ανἰέ γἱίδιη, 
δῦ (ΕιπεΠθ, οχρεΓς βοπηρ, ἰαοτγιηί5 ἰαῦο[αοἱθΏς πιεπιυνα, 
Ευπιίηιο ου ῦαης, θἱ αγοίο υἱοιφ οἱρο, 
Μεπίο βοἱοἰίας ἵπ ἀἰνίηίς Θογἱριωγίο θογυίατἀἷς, 
δθ(ι16 ἵρδαπι ἱπίοτ]οσίυιμβ Παρε]]ὶ5 δεΏροί ἀἱἰθγ6ι]δ. 
Ουιά ργφιοτιω]ςἰ, αυί αἱἀ [δυί αιιοὰ ΠοΠ ἀθσθαί ἳ 
60 ΑΙίις ]ανουυ(ὴ9 οὐ]οσξαπιεηία οδγρβίε, 
α.μδίί, οαπἱατὶί, γοηίγίᾳ ἱηρ]ενίέ ΙΙοτύκηι, 

58 Τὸ χώδιον. Φὶο οΔΕΙΠ. 864. Υ018. 101: 
Διπλόος ἐστιν ἕχαστος, δῖς λύχον ἀμφικαλύπτων. 
ο φμίερνε εεί, ους {μρωπι εθορέτίεῃ». 

4 Τὰ χρωμµατ). δίο ΜαΠἨ. αΧΗΙ, 27. 
45 Αλγοῦντός ἐστιν. ιΔ ΘὰΓιη. 804. Ν6Γ9. 20: 
Φάρμαχον ἄλγεός ἐστι χαὶ έρι μῦθον ἑνίσπειν. 
Βοἱορίε πιεάϊἰείπα εεί υεἰ αετὶ τετὸα [αοεγο. 
4] Τοῖς ὕσεερο». Ροείετὶς, ροε(εγίία(ἰ. 
ὁὅ Φωτίῶι. ἵνα Οοἱβί. Εάῑι. φωτίζει. Ιρηίθ βεῖ{ἰ- 

οεί ἴ]]ε Ῥυπραίοσίας, ἀθ Ύ4ὐ0 βυῤτα νους. {4, ὃ πάντ᾽ 
ἐλέγχει. δἱε οἱ ἱη[γα, Υετφ. 680, πύρωσις, 4 ἑπαπιίπα 
ἰσπίς. 

δὲ ᾿Α.1ος. Βὲ ἵρδυπῃ Ἱπηυΐι 6τοροσίμς. θυοά αἰ- 
μπεί αὐ γἱς ρυτ]οσὶθ αυβίργιαίθιη, ρυφνἰί ρου 
διἱδ, ΠΟΠ 8εοιΙβ 4ο ἀοου]έξ, Υϊἱά6 οὔ δι. µγῶο. γεῖς. 

ν 6ἱο. 
50 ΤΙτ’. [ίο Οοἱδί. Βάΐε. τί δ.. 
00 "Α.Ίῖος. Ὑἱϊά6 ο8ΡιΗ. Ρί696. Υ6Γ9. 214, οἵς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΣΙΟ. 

Το [υρὶοί αφρίθ ϱαρ9 ἰεγγίίμπι (Γ6ΠΠΘΗΡ. 
Όπιυπι «ὰγείο; ΠΟΠ ρτοὺοφ δρίκεορος, 
Όεευβ β40Γ46ἱ ϱγ2πὀθ η] ρουάθης (τολ|. 
Οιηπίῦαφ αρεχ, αἱ οπηπίὺμα πος εταί]α ; 
Οµπίτιο ϱεί]θιη, ϱεά ἱ1ρυπι ολαίο Ιπερἱος. 
ΝΟ 016 ἰηίυπι 119, 866 αοἰυ βυδ468 
Ριαεερίᾶ Ποἰο, γἱέ αυείδ ποῦ ϱοηβοιιαί. 
Τηπιἰ οοἱογος ἰαυάο, 86 (σάῑαίθιηι 
Μεης ὑογγοί ἱπίυς οογροςίς 111 ριυιτὶά. 
Πδο φὐοπιοάο Ἱ θυἱά Ίνῶο 1 1, οευἱύ8 ορἱίπια 
Ἡυς υ5φυθ6, αυοιποάο Ρρτο[ασὶς που Ώοηα. 
Εοἱεοιίῖβ θθί Η 01) ἀοίογρπι (μπάθτο 
Ώεο, οοπ δις, ρεοσ]πίς, ρασθηιίδιις, 
Ηορρίήθις, 4υἱ δαἱο1η {μάγο ἰθβροΓ[. 

8 ἵΝαγγαμάα τοροιαιὺ [8οία, ΠυΠο ρλυ]υ α]λυς. 
Νου αυἱ Ιαῦογαί, Γο παῦετα ργῶ ίση) 
Πἱοβίυς ; ἰδία [ας φυἱ οορἰέα!. 
γορφαρπίμς ἵη ποοίθ οἱ (οποῦσι» οί; 
Πορ υγίὶ, ος ἀθ][ίοῖί ἱη απιῦγλα Όους, 
Ώμιη γἰηάϊοἙ 1ρηῖς ουποία Ίμέςο ἀθίεραί. 
Ηιο {η Ι40οςο µαχὶι ἱπργουο ἀἱ68, 
Ιηβοιωπίὶν 6ἱ ϱ6ΠιΘηΦ, [αἱἱρβιιφ ϱεὐιι[ή9 
Νοιιῦγα Ιαογγιηὶβ, ουΏαηφ ἐυηηί, ρᾳδίυς οἶἷνο 
ΨαυῤθΓ6, 640Γ4ί486 ήδοι6 ΓΙΙΩΙΡ {{ογα8, 
Εἰ ο Παρε]ᾖἰν επιρος ἱπίέμς αἰίγυιν. 
Α πιο ηυἱά οἱδδιηι] Ομἱά οϱί μοι ἀεζθῃρ) 
Άιιον )υνερία ὑ]αμρόα οαγρθἰὶ ραιιόίδ; 
ὠηιαν]! οἱ Ιαοίε, ᾳυ] ἱπρίογί! {ουζοτα, 
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Πάσαις ἔφτχεν ἡδοναῖς , αἰσθήσεσι 
Κλεῖθρ᾽ οὖκ ἔθηχε , πῶλος ἡνίας ἅτερ. 

Κάἄπειτα τὸν μὲν συμφοραὶ κατέδραμον ̓  

65 Οὐ συμφοραὶ μέν ' οὐ γὰρ ἅπτεται σοφῶν 

Τῶνδ' ἐνθάδ' οὐδὲν, ὡς δοχεξ τοῖς πλείοσιν 

Ὑφ) ὧν ὀλεῖται χαὶ τὸ φαίνεσθαι σοφόν. 
'Ὁ δ) εὐδρομῶν ἅπαντα, χαὶ τόδ' εὑδρομεῖ, 

Κράτιστος εἶναι τὴν ἀρετὴν νοµίζεται. 
Ἴ0 Λόγου δὲ µάρτυς αὐτὸς, ὃς λέγει τάδε. 

Ανω χαθἡμενόν µε τῶν ὁρωμένων, 

Καὶ νοῦν µόνοις μιγνύντα τοῖς νοουµένοις, 
Ῥίφαντα δόξαν, χτῆσιν, ἑλπίδας, λόγους, 

ο. ΟΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΛΠΜΙΝΟΝ ΙΙΡΕΙ ΠΠ. ΗΙΞΤΟΒΙΟΑ Η1.Ἡ 

Α Παρ) ἐλπίδας τις τῶν καλῶν ἁποσπάσας 
Ἔκδημον ἤγαγε ΄ ὅστις, οὐχ ἔχω λέγειν. 

Εἶτ) οὖν τὸ θεῖον Πνεῦμα, εἴθ᾽ ἁμαρτάδες, 
80 Ὡς ἂν δίχας τίσαιµι τὶς ἑπάρσεως ; 
Τὸ δ' οὖν πρόδτλον, σύλλογοί τε ποιμένων 
Καὶ λαὺς ὀρθόδοξος, ἁλλ᾽ οὕπω πλατὺς, 

"Αρτι πρὸς αὐγὰς ἡλίου μικρὸν βλέπων 
Ὡς ἄν τις ἔλθοι τῷ λόγῳ παῤῥησία, 
8ῦ Μικρόν τ) ἀναπνεύαωσι τῶν χύὐχλῳ χαχῶν, 

Λάλων τε γλωσσῶν, χαὶ πολυσχιδοῦς τλάνης, 

Ὑφ) ὧν ἔχαμνον οὐχ ἔχοντές τι σχέπης, 
Οἷόν τι τερπνὸν ἓν µέσῳ βάτων ῥόδον, 
Η τις µέλαινα ῥὰξ ἓν ἀώρῳ βότρυϊ. 
90 Οὕτω μὲν οὖν ἐπηλθον εὐσεθὶς ξένος, 

Ὄρχοις τε χαμφθεὶς, χαὶ λιταῖς πολυτρύποις, 

Τὸ μὴ τρυφᾷν τρυφῶντα, χαὶ µάξῃ στενῇ 

Ἴδ Βίον γλυχαίνονθ’, ὕθρεως ἐλεύθερον, 
(Ἡ πάντα δεῖ σε προσδοχᾷν, κἂν ᾗς σοφὸς), 

Οναρίθις 1ηάυ]θίί νο]υριαιίθις, εοπρίρυ 
Οἱαυβίγὰ Πο ἱπιροθα]ί, Ρρι]ία5 1Ώφδαυο [Γ6υο : 
Ἠυπο γωγςυ9 οαἱαρίαίος αρργθθρ θυηί, 
65 ΟυὐάπηἱςΠΙ πο οδαἰαίθς; Πα δαρ]θηίθθ ΠΟΠ (δηρίί 
ΤεΓγεπυη αυἸάαμασι, αἱ γή ορἱηαηίέιτ, 
Οἱ η οδ δα αυΏί, ους ᾳυἱ Φαρίθηβ θ8ἱ, 99866 ΠΟΠ θχ]δηπιοίς. 
1] ΡγΓοβροτο ἵπ οπιπἰθιβ υἱοῃς οµγςυ, Ίος οξίαπι «οπδθφυ]ές 
764-785 Όϊ νἱτιυίο ργῶςιαηΙδδίπιυς οχἰδεπιείας 
70 Ηυ]υς δεγπἰοῃἰς {68819 ἱρ8ο οςί, αἱ Ώσδο ἀῑοΙτ. 

Φ6ΦθΏΔΠΙ διΙΡΓὰ θα, 41 οου]]8 νἰἀεπίας, 
Νοεπίεππαυο Ες δοἱ]ς, αὐ ἱπιθ]συπίυς, ππἱφοεῦδίο 
Ῥγυ]θοθγδΏ ᾳἱοσίαπη, Ρο58θβΦΙΟΠέ65, ΒΡ68, ΙέίοΓα8 ; 
Ὀείϊοἵοο εταηϊ ἀε]]οἰῖθ ο8ΓΕΡΕ; αΓγοο ρ8πὲ 
15 πια ἀυ]ἱοεθεθΏαί; ρου 6Γᾶπι αἩ Ιπ]ωγίΐβ 
(ΝΙ] εθτίο θ6βί, αυοά µοη ΕὈὶ εχβρδοίαηάυπι δέ, δἑἰαπιθὶ ϱα1ρί6ης ϱἱθ)ς 
Οππῃ πιο ργῳίος βΡρειη αἰ]αυἱς αὓ Ες ανυἰδυπ Ὀοηἱς | 
Ῥεγερτο ἀωσίί : ααἱ5 9 βἰὲ, Ναι ἀεῦευ ἀϊςθγθ. 
Εἱνίπιρφης δρἰγἰίή8, 4Ώ ροςσαδί 168, 
80 ι οιιδεερίῖ ᾖοπουῬί6 βώπας ἆαγοπι } 
Οαυβα οαυἱεπι πλαηϊ[ορία οχβίίθτε, ουηγεπίις ρηρίοζυπη, 
Ει ρορυ]α8 ογιλράοχι8, 86ά ποπάυπι Ιαΐο ὀΙᾷυςις, 
Βεσδιιβ ταάίορ δοἱἱς ραυ]α]άπῃ ἰπι]ίαφ. (Ηἶ5 ρτοροδίέαην 
Ευ) υἱ αἱ φυα ἀοσίγιπ Ἠρογίας αοσθἀδτοῖ, 
8δὺ Ραυ]υίυπαιθ γοδρἰτοηί α οἰτουπι[ιδίδ’ μηαίὶ», 
Ει α Ιοᾳιιαοί]θάς ηριὶδ ας ηι]Ηρ]ιοἱ οΓοτθ, 
ουῦ «υἱυμθ [αἰἱφοευαηί, Πἰ]] Ἠαῦθηίος ργαρὶίάἰ!, 
γε]υῖ ουανίς αἰίαυα ἱπ πιδάῖο γαβοΓΠ) Γοὰ, 
Αυῖ πίρου αἱᾳιίΦ αοἰπυς ἵηπ ΓΑΕΘΠΙΟ περ Ππαίτο. 
90 δὶο ἱσίίαν αἀνοιμί το βἰοδι8 Π08ΡεΡ, 
ΟριεκιαΙοπίῦας ρεσπιοῖιβ, ναγίβᾳυθ ρτοςίῖριις, 

80 ᾿Επάρσεως, εἰαιϊοπίς. 07 Ὑψᾳ) ὧν ὁὀλεῖται. .οιν. Οἱ ρετ[εείπηι εαρίεη- 
8ὺ Κὐχ.ῳ. Τομϊαβ ἱορβίι χυχλῶν, οὲ οοανοαία! {6εηι πο 6 οΡἰίοπε ἑοΛε Ημ. 

70 Αὐτός. Ιρδεπιεῖ (γερογἱ.5. 
74 "Αγω, οἱςο. Ὑἱάο ιη[ρὰ οβΥΠΙ. ΧιΧ, Υν6Γ9. {1. 
74 Τὸ µή. Το][ιις Ἱερεπάυιη ραίαί τῷ µ/. 
7 Τίς. Βαςίΐαπι ἱπιολ]ρίε, αἱ δυἱη αδίπιοζυπη 

ερἰξεορπῃ ϱΓθαγθΓΦΙ. 
19 Εἴτ' οὗν. Ιίὰ οµΓΙΩ. Ργῷοςά. νους. 295. 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Η]5ίί νοιιριαί], αίᾳυθ Ροβδυ]υπι, ο.Γθης 
Ρι]ίαφ οαρίφιτῖς, δοηςίθαφ ποπ οὐκίαιι. 
Πυπο ἁαιηπα γὔσδις οὐτυστο (για, 
μυ ἆβπιπα Ώο δυµΠηέ; ΠΔΠΙ(θ ποη (αηβῖί βοΡΏΠΙ 

Ἑεγγεπάπι φυἱάπυἱς, 5ου υπί οἱ ρ]αγίηι!, 
Οἱ ο8 Πέ υἱ δορ)ας, δορί8 που αιάἰαι. 
1]ὸ Ψ6µο οὔΓΓΕΠΦ Φ6ΠΙΡΟΣ, οἱ ἱπ Ίος ορίιηθ 
έωτοίί, ααο εκοεἰἰοπς νἱἀείυν πιογῖρυς. 
Ὀθγπιουίφ ἵρ8ο ἰεδίΐ5, ἰδία αἱ ἰοιο;. 

Ροιιεύας {56 66 6.1ρος νἱδὶρί]ος, 
Μεπίοπι θυρεγηίβ ἱηδθγοπ5 πορο5. 
Ῥγο]εεεγαπῃ ϱρο», ρἱο[ἶαι1, Όομα, Πογας, 
(µμάςηθ ϱ8ΓεΓὰ ραυάῑς; ἰονὶς οἶθις», 
Νοο γ]ία ἐγὶδιὶς: [σος α ργουγίς 6Γ411 
(Να]ια ΕΗΡἱ ποη δρογαηάᾶ, 4184 13Η) οἱ ορ] υς) ; 

Ατίβπογυπι οἱ Αροιηισισίαγυσο οἱ ρηθσατὶ Ρειαῖ. 
ον Λάνων τε, οἱο. Υἱάθ ΟΔΓΠΙ. Ρταροςά., νεα, {15 

οἱ 601. 
88 Οἶόν τι. θυαγἰθδίπια οξ θιεφαη{]οεῖωο «προ- 

γα(ἵο, αιιὰ ηεδοίέ Τοἱ(μ8, απ ἀθιίοσι]ος ταυβήστε 
ἀατὶ ροςς!ι. | 

Ὦ Μο αιδπἀο ργαίογ δρεπι αἰἰᾳιῖς Ες ρτίναιω δουῖς 
Ὀυχ]ί ρεγορτε : αυἲς οἰί Π]οἳ Νυπ 11σοι 
Ηο[εττο. αμοίυς δρίΠύ8, 4η 6Γγος Ἱποδας, 
Όι ἀἱρηίίαιῖ ρ(επαπη αἀερις τεὐάσγσθεη 
Πιο οδγί. Ίπο ἱπρυίθτο Ρβδίογαη οιοτὶ 
Μαπιςηυ9 ρἱθρὶ ουἱμοάοςα τασίος, 
δοἱΐ5 γουθηίος ραἱυ]άπι ἠπέυδης Ίυδας : 
γετριπῃ υἱ 5οΠ8Τ6 Ρο88εί υπάίσφιιο Ιάδογυπι, 
Ονανίυις ἀαγείιτ 4 ΩΣ[16 ρα] 1Ώ αυἱος, 
ΡιΠυροεγοαί 6γγος, πρυα οεβδαγεί Ίοφυας ; 
ουμ0 αιεῖς Γαιἱςοεῦβηϊ, ]αγδηίο ποτηίπο, 
Όιϊ νετπα ἀωγὶς ἵῃ τυρὶφ τοδᾶ, τοὶ πῖργα 
Αάῑῑις 4ΕΘΓΡΟ Ὀὰοςὰ ΡεηάεΠΒ 4 Ὀοἱτο. 
οἱς 0Γ0, οἱ Υ6Γ6 ᾖ05ρε6δ αἀνθηίὶ ρίυς, 
γοιῖ5 εοαςείας, οἱ Ργεςς» Ε)υ]έὰ8 6864 ὐθϱ5, 



4115 

. Δίς ἀντιθῆναι τῶν λίαν χαταφρόνων. 
ο, ἘἙπεὶ δ᾽ ἐπῆλθον, Καππάδυσσαν γῆν λιπὼν, 

"Ἡ πίστεως ἔρεισμα τοῖς πᾶσιν δοχεῖ, 
μον 96 Οὐ λαὺν, οὐδὲν τῶν ἀναγχαίων ἑἐμοὶ 

3η (Ταὔτ' ἐστὶν ἐχθρῶν πλάσματα, ψευδεῖς λόχοι, 
ΞπΙ Φθόνου χαλύμματ) ἀστόχως εὑρημένα), 

Ὑμᾶς ἔρεσθαι τἀπίλοιπα βούλομαι! 
Ὑμεῖς γάρ ἑἐστε μάρτυρες µόχθων ἐμῶν. 

Ε 100 Τί σκαιὸν, ἡ πρόσαντες, ἡ βλάδην φέρον, 
'ὰ Ἡ εἶπον, ἡ ἔπραξα τοῦτ ἔτος τρίτον ; 
πι 
ν 

ας 
ια 

| 

Ραάοεμηε (έγγα. 

Πλὴν ἕν γε τοῦτο, τῶν χαχῶν ἐφεισάμην, 

Ὑφὶ ὧν λιθασθεὶς εἰσόδου προοίµιον 
Ἑχαρτέρησα. Καὶ γὰρ εὐσεθέστερον 
805 Παθόντα τὰ Χριστοῦ µε οὕτω χαὶ φέρειν. 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ 56 5εΙρςῦ. η 

"Ορᾷς, πένητες οἷα δωροῦνται θεῷ. 
Καὶ τοῦτο δ' ἔγχλημ’, εἰ δοχεῖ, ποιώµεθα. 

Σὴς μὲν, τὶς εἶπεν, ὁστέων, αἰσθητικαὶ 
Φρένες. Τόδ' ἔργοις τοῖς ἐμοῖς ἑγνώρισα. 

4110 Τὸ χἀάλχεόν µοι σῶμα φροντίσιν ταχὲν 
δη νένευχεν ἄλλο Δοῦναι δ' οὐχ ἔχω, 
Πλείω χρεωστῶν, κἂν τὰ πάντων εἰσφέρω. 
Τί ἂν πάθοι τις συζυγεὶς σαθρῷ φΏῳ; 

λλ) ἀνιτέον µοι πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον. 

115 Κἐχλημ’, ἔπηξα λαὸν ἓν µέσῳ λύκων, 
Ποίμνην ἄννδρον τοῖς λόγοις ἐπήγασα, 
Ἔνσπειρα πίστιν τῷ θεῷ ῥιζουμένην, 

Τριάδ᾽ ἔλαμψα τοῖς πρὶν ἑσχοτισμένοις. 
Ὀπός τις μην ἐν γάλακτι, φάρµαχον 

Ουἶδιις το]ασοἰαγὶ υπίπαηι {αἱφφεί αγγοραπέίυπῃι. 
Ροδίηιιαπ αυΐίοπι αἀνοηὶ, ἔογγα θαρραάοσυιη Γε]]οἑᾶ, 

Ου βὐοἱ τορυρπασυ]υπι οππίρυφ τἰάσίας, 
9ῦ Νου ρἱευθ, αυἱ το φμαρίαπι ουἰ οὐβιτίοίΙβ ὀ666Πὴ 
(δαπί Ώῶο ἱηϊπιίοογυπι Ηρπιθηία οἱ ππεηῤαοῖα, 
Ἱμν]ήίῶ ἰοοίογία, Ἱπιροσϊίο Ἱπνοπία), 
Οἱἀ ροδίθα οοηβθουίυσι βἰί, φοῖτο ος νοῬὶς νοῖο : 
ος οηἶπι ἐθβίθς Ι4ΏΟΓΙΠΙ ΠΙΘΟΓΗΠΙ 
100 Οιά αἰπίδίτυπι, αυ ἀἆυστυπι, αυἱ ἀαππποδυπι, 
δ1χὶ, αυ (61 ἰοίο ου ἐγ]θδηπίο 7 
Νὶοί υπυω Γιά αυοά Ἱπιρτουί6 ρερογοῖ, 
Α ϱυἱρυς Ιαρίάσίιυς ΡΓΙΙΠΟ Ίπργθδδι 
Ραι]οηίογ ευ]. Μαρῖς οπῖπ ρίυπῃ, 
406 Ραιἰθηίοπι 116 θα, ο Ομγ]βίυθ ρ8β8υ56 οδί, θοἆ6ίι απίπιο ροτίοστὸ, 
γ]άσα, “ὐ Όσο οὔεγαμί Ρ1ΙΡΟΓΘΒ. 
ζ 1853 Λιφιο 4 φυἱάθαι οἰι]η!, οἱ Ηὐοῖ, θυσίας. 
ειίβ οί οβυίἵτη, υἱ φιἱάαπι ἀῑσίε, αοτὶος δά δεπθηάυπη 

Απίπηις, Αίᾳυο ἰά εἱάριω τοῦας πηθὶς ἀθο]αταίυπη, 
410 Όοτρις Φγδουπι ηλ μὶ βοἱ]]οιιυάμπίθις ἰδρε[ατέυηι 
ἆδιι α ἰουτωπι νοιᾳῖί : αἰἰιά αυίοπι φαοἆ ἆθπι, πο Ἠαβθο, 
Ῥίυρα ἀθῦθηθ, 40181 υἱ οΠετοπἆο θὰ Ύὐδ οπιπῖσ δυηί ἀἱβκοίγαιη. 
Οιάηαπη αυ [αοἷαί ἀθίὶ απηἱοο οομ]υποίυς 1 

δες γοὐευπάμ εδι αἆ Ιηδμέυσι αἲ ἰπίῆο θδΓΠ]οΏδΙη. 
115 ουδ» δυπι, θγπιανὶ Ρἰδῦεπα Ίη πιοάίο ἱαροσυπῃ, 
ἈΗθηίθπι ϱτοβεπῃ ἱγεῖρανί βογπιοπίθιφ, 
Ειάσπι δδιη]ηατὶ Γαάἱοθς ἱη 1960 αβθηπίοπι, 
Τεἱὰάἱ6 Ίάππεῦη οὔυάί ἰἶς, αυἱ ρτίυς η ἑομιουσίς ]4οδΏαΠί. 
Εγλιη δυςουθ φμἱάδπι Ιαείθιςθ, ΡΙαΤΠΙαΟυΠι 

ων. 
κων, ζαρ- 

932 Κατ γω». Τί Οοἱκ]. Εάῑἰ. χαχοφ 
95 Καππ. οσσαν γην. 4 εοῖ Κα 

9ὺ Οὐ αὸν, οὐδέν. Οοἶει. οὗ λαδὼν οὐδέν. Πί4 
ᾱ. τει». 84 εἰ ὅχ9. 

ευδεῖς «όγοι. 10ἱἀ. νου». 45. 
91 Αστόχως. Ἱπερεγί[ε. πιδτργθς εὐστόχως |θ- 
ἴσου γἰάείως; νετ] θηΐπῃ ἐπρεπίοεα : ΡΓσίετγείι Τοἱ- 
υ5 ἑπεείίεν, ααοά φοἱ[]εθι οαἱαπιρία ηἰιπ]ς δρογἰ8 

οἱ ἱπερία θ009ἱ {η Γ0 {4η ποϊῖα. 
108 Σὴς μέν. ουν. εγπιειι Λαθει οδεἶνπι, ἵη- 

| α με, ἑήρ φιὲ (Γἱείία ραιζγ. Ῥυργα 0. 1, 86εΙ. 2, 

οβ/πΙ. Χχχι!, Υ6:8. 191, οἷο λαμοί : Νοὺς ἐμμέριμνος, 
σῆς βιδρώσκων ὁστέα. Μόμε εοἰΒεἰίαρ(ίπεα εεἰ εσΥτο- 
ἀεΠ5 οεεα; οἱ ἱηίγα ΟΔΓΙΠΙ. ΧΙ, Υ6Γ8. θὗ : ος δέ τε 
ο... Εεὶ αμίεΠα ΦΤΥΙΜϱΟ εο[[{εἰέιάο Πονεπὶ, 

κ.λημ᾽. Ἰπίετρτος Ἱορίί κας οἱ νειεὶι 
ἱαθογαυί. ΝἱάῬ Ἱηίρα σὔΓΠι. ΣΥ, τος». 

116 Ποίμγην ἄν νδρογ. [ια ο8γΙΗ. ΡΓ30θ4. νους. 989. 
417 "Ἔσπειρα πίστυ.. ΕΙοβαπιϊθείπιο αἰπη ἡεμάί- 

Ώ6πι Ίαηος οχβδοιίυς οςί ἰἷά., τους. 1264, οἱο. 
415 Τριάδ' ξ]αμγα. Ηὶε (γεφοτΗ ποειτὶ οοπεκία- 

έμς εεί, ἰπαυ]έ πιογάαχ Τοἱμς, εί Φε[επεα αάνεγενς 
6 αι ίπαπι ῥαϊτία. Ὑἱάθ Ἱηίγα ϱβΓΙΠ. ΣΥ, γοις. 9, 130, 

ΜΕΤΗΙω ΥΕΒΣΙΟ. 

Οωδυς τεἰυείατὶ οδροί αγτορδη ια. 
Όι ασνὰ τοπὶ θαΡραἀοοί άθβθίθης, 

θα (μἱογα ἠάοὶ πυπο νἱόθαέας οπηηίους, 
Νου ρἱεὈῖ6 4Ρπ6ηΏ, υοὶ ποθθαθο απἱἀρίαωι 
ο Ποβιῖυ θρωεηία ουαηὲ εεπάαοἰα, 
ἰνοτί6 ἱπροτί{ὰ γε]α ρετβά!), 

Οωἱἀ ἀθἰπάο [αείυτα (ωθεῖί, 4 νουίθ νοἰυ 
Ὀἰφορτο, Ιαῦογἱθ µ564υ69 πορίτὶ ἐδδίΐους, 
Οωἱά εεἶεία, 4 αηὶσίτα, αυἱἁ ἁάιπηαπι [6Γ8η6 
Βιχὶί, νο] αρῖ Ώοο οπιηθ ρθς ιγἱοηρίαπῃ, 
ΝὶΦἱ 1]υά υππι αμοά ροροςοὶ πο Ρργουίς, 
ΟΘµοξύΠῃ ογυοηί86 ΡτίπΙΟ 30 ἱπρεθδφιι ροίτας 
Ῥοτίεττθ πονὶ Ἰ Που οο111οθί πιλρίς ρἰυπι 
ὠλεὶδίο ρατία Ρεγροεδδυ5, οἱ ραΓί6Γ ραί1. 

Β Υιά6ς, εβοηίθ» ᾳωαπία ρυφῦεαηί Ὀοο. 
γοτίαιυτ ιά, οἱ ν]ἀοίυτ, ογἰαληί. 
Μεης αυ πιογσιυς, ἀῑσίὲ μυς, αογίς, 
Εεί νευπιὶ οβείυτη ; νου ραίοί Γοῦυς πηοίς. 
Μἱ οοτρύθ ὤτευπι ἁοΐογς ρογά/εαπί 
ἆατη γογρῖί αἆ ἱθεγαπι. ΝΙ] φαοά ἁσπι, οσί κιρος, 
Που { ρίυτα ἀεῦθπβ, ουποία Ργο[απάαπι Ιίοοι. 
Ουἱά αρεί οοπποχυ8 ἀθβί{ οοπιεί 90Π166 Ἱ 

δοτιηοπὶό αἲ «αριί Ργίυβ Γορείαµι οδΡρυ!. 
Ῥιεῦεπῃ νοσαίι ἃ γοσίς (οχὶ Ιαρίς, 
Ύδρο Ἱεηρανὶ [ετνὶἆαπι Ετοβῖα δήτπι, 
ὢογ] Ρίαπῃ αυ οερσεῖί {η Ώδο θάοπι : 
116 11 ηῦγα Τηοάίς οὔιάἰ ᾖρας, 
ἓη 140ἱ6 6ᾳ6ο 5 ᾳυὔ]απῃ γα), αἰήο Ρ]ιατιπασπα 
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.90) Πειθοῦς βίᾳ᾽ χαὶ τοὺς μὲν ἔδη δεσµίους, 
Τοὺς δ' ἑγγὺς εἶχον, οἱ δ ἔμελλον αὐτίχα. 
Πᾶσιν δὲ θυμὸς ἐχλίθη, τὸ πρὶν ζέων, 
Καὶ φίλτρον ἤδη τῷ λόγῳ συνεχράθη 
Ἐλπὶς δὲ παντὸς, χαὶ ῥοπή τις µετρία. 
49ὔύ Ῥώμτς τόδ οἵδεν ἄστυ τῆς εὐδαίμονος, 

Καὶ τῆς µάλιστά φημι τὸ πρῶτον γένος, 
Οἵ μ’ ἠξίωσαν χαὶ λόγου τυχόν τινος. 

Παρ' οἷς πλέον, χαὶ μιχρὸν εὐχλείας ἔχειν, 
Ἡ πρῶτ' ἓν ἄλλοις τιάῖου παντὸς φέρειν ' 

120 Καὶ γὰρ τοσοῦτόν εἷσι πάντων χρείσσονες ! 

ὠὗτοί µε χαὶ παρόντα εἶχον ἓν λόγῳ, 
Καὶ νῦν ἀπόντος αἰτιῶνται τοὺς χαχούς. 

5, 6ΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΗΝΙΝΕΝ ΗΙΡΒΕΕ Π. ΗΙΣΤΟΒΙΟΔΑ. 

Α Πλέον γὰρ οὐδὲν εἶχον, ἢ τοῦτο, ὁνορᾶσαι, 

μή 

00δ᾽ αὐτὸς ἕτουν οὐδέν. ὮὪ πόλις, πόλις, 

435 ν ἐχδοῄσω χαί τι χαὶ τραγῳδικχόν. 

ἸΑλλ᾽ οἱ χαλοἰ τε χἀγαθοὶ συμτοίμενες 

Φθόνω ῥαγέντες (ἴστε τοὺς Θρασωνίδας" 

Οὐ γὰρ φέρει παίδευσιν ἡ ὁγροιχία). 

Καὶ τὴν ἐμὴν λαθόντες ἔχγουον πόνων 

440 ᾽Αῤῥωστίαν συνεργὸν, ἣν αἰδεῖσθ᾽ ἔδει 

Τοὺς χαί τι μιχρὸν τῷ θεῷ χεκµηχότας, 
Τό τε θρόνου τοσούτου μὴ στέργχειν κράτος, 
Κόσμου ῥαγέντος ἐν μάχης μεταιχµίῳ. 

Ταῦτ οὖν λαθόντες σὺν ῥοπῇ τοῦ δαΐμλνος 
1345 Προὐπεμφαν ἔνθεν ἀσμένως οἱ φίλτατοι, 

490 δυλάεἰ νεἰθηιθηίἰα» αίτιο αἱίος ]4Πη οοΏδΜΓΙΗΣΘΓΣΠΗ, 
ΑΙ ΡἵοΡε αἀθγαπί. αἰἰἰ πιὺχ εγαπέ αά[υμγὶ. 
Οππίυπῃ αιίθ. απίπιυς Ποείουαίνς, αἱ ρτίας Φδιυυύαί, 
ἆ4πιηυθ ΙΠΩΓΕΠΙ φἱδὶ ἀοοίγίηα οοποΙΠανογαί : 
ην αυίθπη ἰοίίας αΠι]ρουαί ος πιοάἶσα Ρργορεηςίοηο. 
4 Νοτὶ! Ιά Βοπιὰ οἰνίίὰφ Ὀδαία, 
Αο ἱ ργςογίῖπι αἱ ργἱποίραίυπῃ η 64 ἰοπορί, 
Ομ αἱθ [ογίαδςο αἱαιο ἵη ἶοςο 80 ΠΙΙΠΘΓΟ ἠαῦουδης. 
Ργείαί αυἰεπι αριιά ου5 γοὶ Ραυ]υίαπι οχϊσιἰπιαιἰοπίς, 
Ου9] αλ δὶ οπηηίαπῃ Τ6γυΠη, (058 ἵπ ἠοβογ6 δυπί, ρτίπιας οοηδοαυἱ » 
400 Αάεο οππης8 Ίοηρο δυρεγαη! | 
Η! πιο οἱ ργῷδοπίοπι Ἰαῦεραηί ἵπ Ρτοί]ο: 
Ει πιπο, (ιοἆ αὐσίπι, ἴπιργοῦος οβδθηέΓ 
ΝΙΠΙἱ οί απιρίίυς ργῷδίατο ροίογαη!, 
Νεο ἱρ5ο ααἱάφααπ Ροιοῦαμι. Ο οἶγίίς, οἶγίίαν ! 
156 

δρι] ργε]ασὶ 4ο ργοῦί οοἱἱ 
Ιωνίόία τυρίὶ (αορ!ἱς Τὑγαροπῖάας, 

ι αἰἰηυ:ά οἴίαπι ἐγαρίοῬ ΘΧΡΙΑΠΙΘΙΑ. 
πιοὶ, 

Νο οηίπι [τί ἀοοίρίπβπη αρτεςεῖς ἱπάοἱος), 
Αιαιιο αὐ]υἱγίέθιη οδρἱεηίεό ἱπῃγη]ίδίοπι Ππθαπη, 
440 Θυασι αὐἰάσπι, υἱ Ιαβοσασ πιδοζυπη [γυσοίυπῃ γογετοτὶ ἀερεαηε, 
Ουἱ Ρτο Βεο νεὶ ραυἱυπ) ΙαΏογαδβθηί ; 
Τυπι οίίαπῃ ἡ]]ιά θα μςαιιί6Ἑ, ααοά ἰ(θηίς οδἀἷς Ροίθβἰοίδιη 
96767 [ῃ απιοζῖθιβ, ἀἱδοίβδο Ἰηίογ ἀεοθγίαηίθρ ογῦ5., ΠΟΠ Ἰαῦοσγειη. 
ο ἱβιίιτ δυγὶρἰθηί6ς, ἀοοθἀάεπίθ οἰίαπη ἀθπιομίς ργ8»1άΐο, 

415 πο πιο ]Φίο απἰπ]ο απι]οἰροἰπιὶ Ώοιη]ηες αὑ]ερασυπί, 

130 Πειθοῦς βίᾳᾷ. ὶ ρεγομασίοπἰς. δἱο θα1!{., δὲ οςἰ 
νογα Ἰοςί]ο. ΩοἱβΙ. πειθοῦς βιαίας, δες Πιαίθ, ούΠῃ 
ἀεβεῖαί πιοίτυπι, 44Η ἱαΠ] ῃ 64 ΓΙ). Ργφεθά. νθΓΜ. 
1206, Ἱοραίρ πειθοῖ βιαίᾳ. Βεποάοιἰπὶ Ρργανο αιηὶ- 
δουλ! Ο0ἱδἡΠἱᾶΠ8ΗΙ ΥδοΓΒΙΟΠΘΠΩ, 40401 ϱΟΡΓΟοΧΙΠΙΙΦ. 
αμ κλ0. 

121 Ε.πὶς δὲ παντός. Ιάεπι ἆφ ἰοιο Ρρορµίο [ἱεε- 
αι αρεγαγε. φμἱ Ρα[ίηπι ἵπ (γεθοτίμ ργορεπάεδαί. 

120 Ρώμης. Οαιπι. ρτΦοςά. νουθ. 15 εἰ 16 δἰὶο αἲἲ : 

Ῥώμη νεουργὴς, εὐγενῶν ἄλλων ἔδος, 
Κωνσταντίνου πόλις τε, καὶ στήλη κράτους. 

Βοπια πουα, οθί{{μπι αἰίογκὴι εεάες, 
Ὀτὸς (οπείαπε(πὲ, ϱἱ ἱπιμετίί εοἰμπιπα. 

«126 Τὸ πρῶτον γέρος. Τμοοοδίαπι ριίαί Το]έιις 
Πίο ἱπηυίὶ ΠρυΓάΜΟΓΟΙΗ, 4 ᾳὐο 5ο ἱοιουτίῇςς 6χζθ- 

Ρίυὴ {γαείαίππιυε γε[οτ Έῃοο]ορυς, οοἱπ). ῥεε- 
ο6ες.. νο 43605, οἱο. 

154 Ὦ πόλις. ια Θορίιος!. ἵπ ΟΕ αἲρ. ζοἱ., ὁ 
μοι, γάμοι. Εχε]απιαῖοΏθΒ ἰδίῖ15 πιου] ἱγορίεὶς ο 
(απηἱ[ίαγες. 

107 θρασωγνίδας. ΑΤγτοζαπίες, {οπιεγατὶος. 
1412 Στέργευ’ κράτος. (πού ἑαπία εεάϊε ἀῑφνὴε- 

ΓΕΠὲ 1Ο αηιαγεπι. ΘτεροΓϊΐιι θηΐπι 5ἷςο αἱ[οσμίυς (6ὲ- 
Γαἱ δρἱ6ύΟΡΟΡ Ο8ΓΗ]. Ρ[ῶΟω νοςς. 16074 : Ἡμὲι ὃ 
συγχωρήἠσατ) ἄθρονον βίον, ποδὶς ακιίεπι εοπεεάε εν 
Ρεγίέπι (γοπί υἴίαπι, φπἶρις νοτλυῖς αἰρπίβελλοι 
πλ]]ο γἱίαυι ρεϊναίθίΏ 4Ρ6Γ6, 4ὐυ3 Γι Φοἆσπ (ομ5ἱ28- 
ὑπορο]ίδηα) ο6έαμαἵ6: πο θυΠῃ 6 ος 503 δτ. 
Ρε]εγο εμρ]εμίες οι μβθαὑδπές εὔπΏ, Γγασξω ορηρουο, 
(αμίο οπογὶ [εγεμάο ΠΠΡΑΓΟΠΩ 68599, αἴαιε κα οὐ 
κό οἱρο)θ. 

Σὺν ῥοπῇ τοῦ δαίµονος. Μα]ο ἱη Γγρεςς, ο: 
[αυεμίε Ν ολη : ἳ ὰ 

ΜΕΤΕΙΟΑ ΥΕΠβςΙΟ. 
ινα δµπα. ἆδη1ή16 4ΠΙοδύ 1Η δΓΙΠΣΘΓΑΗΙ : 
ΠΗ Ρτορίας αἀθταπί, αά[αγὶ 1114 οἶιο. 
Οεάεὺαί οπιπίαπῃ, Ρεῖμς π]θης οσα δίΙΙΑΠ6: 
ἁπηιπιι αἱ Ώἱ ΔΠΙΟΓΘΙΩ νέτὺα «οποἱ ανθεί : 
Ρ68 {Οἱἶμ5 6Γ88, γοὶ ]ογίβ μγοροπεὶο 
Ἠοο 1ζοπια οορπονίι, ὑθαία οἰνίίας, 
Γ]μδήο, ἀἱσο, πιαχῖπηο ριήπιαπι ροηις, 
Οοἱ) {ογίο 1ης ποπη]ἰο λναυοὺαέ ἵη οσο, 
,αυμαἷς υυἱ µασνηπὶ Ργωδίαί αφθεηιί ῥγάμιη, 
Οι Ργίπιο αριιά ἀἰῑος µοπογς Ρογίειἱ : 
1 απιο μὶ ργἱογθ οδρἰογἰς δυηι ]μάΐσος | 
ΒΗἰ πιο οοἰεύαπί, ϱμ4πάο ΡΓΦΡΘΠΔ αά[υὶ, 
Ει υυης, αᾳὐοά 2ὐδίη, οπ]πιἰπἰ νθγίιηί πια], 

Β ΝΙ απιρ]ίας ομ]πι ργΦίογ Ίου ροίθγαπι ἆατο, 
ΝΙ εἰ ρείεῦαρ]. 0 οἰνίίας, ο οἰνίιας ! 
Όϊ Ίρφο φπἱήᾳ14πη πιοτο ἐγασίςο ἀϊδαθγαπι. 
ευ ἱμε]γίῖ ργουίφαο οο1ερο» πεί, 

Γἱνοτε τυριὶ (μοριΐς δἱ Τητανοπίάος, 
Πουἱγἰπαιη εΠίπὶ ποτ [δγἱ πρᾳεεςιίς Ιπάο]ε»), 
Μοοφιια ιιΠυ]1, ἰαυογυπι βίο, 
Γαηριογε, 41 σι ἀθεσδαί οὐ ἰδίῖς οοΙ], 
Οιἱ Ρίο Ρεο ναἰ ραµος [οοἰβδοπε, νἱγῖς 
Ππάφυο οδδαηίες ροίἱοβιας φιιοῦ εἰγοιιί 
Ἀου μη ρἱαςθτοῖ, ο50ε τμρίο ὰά ργυρ ση ς 
Πιο «1Ρ0 θυμιεηίθθ, /ηναΠίθ ἀδπιοπο, 
Πίο µε Πθοηίος οσρυἱογυηί οριπιί, 
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Ὥσπερ τιν᾿ ὄγχον ἓχ νεὼς βαρουµένης 

Ῥίψαντες. "Ην γὰρ φόρτος εὐφρονῶν καχοῖς. 
Ἔπειτ' ἀροῦσι χεῖρας, ὡς ἀγνοὶ, θεῷ, 

Καὶ δῶὣρα πἐμφουσ᾽ ἐχ φρενὸς χαθάρσια, 
450 Καὶ λαὸὺν ἁγνίσουσι μυστιχοῖς λόγοις, 

Οἵ κἄμ᾽ ἔπεμταν ἔνθεν ἓχ πονηρίας, 
Οὐ σφόδρ᾽ ἄχοντα. Καὶ γὰρ ἣν αἴσχος μέγα, 
Τούτων τιν᾿ εἶναι τῶν χαπήλων πίστεως. 
Ὃν οἱ μὲν ὄντες ἔχγονοι φορογράγων, 
45ὺ Οὐδὲν φρονοῦντες τοῦ παρεγγράφειν πλέον, 
Οἱ δ' ἐχ τραπέσης, τῶν τ ἐχεῖσ᾽ ἀγαλμάτων, 

Οἱ δ᾽ ἐξ ἀρότρων. ἡλίῳ χεχαυµένοι, 
Οἱ δ ἐχ διχέλλης καὶ σμινύης πανηµέρου’ 

"λλλοι δὲ χώπην, ἢ στρατὸν λελοιπότες, 

δΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ )ε 5ΕΙΡ50Ο 1178 

ΛΑ 100 "Αντλον πνέοντες, ἣ τὸ σῶμ' ἑστιγμένοι, 
.Λαοῦ κυθερνῆΏταί τε, καὶ στρατηλάται 
Πεφᾖνασ᾽ οὐκ εἴξουσι καὶ µιχρόν ποτε’ 
Αλλοι δὲ τεχνῶν ἐμπύρων τὴν ἀσθόλην 

Οὕπω τελείως σαρχὸς ἐχνενιμμένοι 

465 Μαστιχίαι τε, καὶ μυλώνων ἄξιοι, 
Πρὶν καὶ τὸ τίμημ’ εἰσενεγχεῖν δεσπύόταις, 

Μικχράν τιν ἂν εὕρωσι παῦλαν τῶν πόνων, 
Ἔπειθ) ὑπερμαζῶσι, χαὶ δήμου τινὰς 

Κλέφαντες, ἡ πείσαντες, Ἡ τυραννικῶς, 

110 "Ανω τρἐχουσι, κάνθαροι πρὸς οὐρανὸν, 
Πόλον στρέφοντες, οὐ τὸν ἓχ χόπρων ἔτι, 
0ὐδ' ἑξόπισθεν, ὡς τὸ πρὶν, νενευχότές, 

Αὐτῶν δ᾽ ἔχειν δοχοῦντες τῶν ἄνω χράτος, 

Τε]υιΐ οη8 ᾳαοάάσπι ἐς βγαναίᾶ Π4νθ ργο]ἱεἰθηίςδ. 
Εγαηι θηἱηι Ἱωργουί οΠθΓΙ Γδυία δομ[ἰθης. 
Ρορίθα πη» αἰἱ{ο]ίοπί Ώεο, υἱ Ρρυγὶ 4ο βαποιἰ, 
Ει ἆοια ρίο οὔθγεπί οχρἰαξοτία, 
450 Ῥορυίαπιαυο νεευῖ5 πιγφιῖοῖν απο οαῦυηί, 
ο μ 16 Πίο ἀοπιϊδεγαηπέ ΙΠ1ργοῦῬ, 

0η να]άθ ἱηνίέαω). Ε-γαῖ δΠἱΠΏ ΙΠΑΡπυΠΙ ἀθάεουβ 
Ιαίεγ οφ πυμαδραγὶ Πάοὶ «4 1ροΠ6Φ. 
Ηοιαπῃ αλ] περοίθθ 6οζπῃ, αυἱ δεί αρ οὗδηί εἰ ρυίοσυην, 
455 ΙΙ πιαρὶς ια ἰο Ἰαυθηίθυ, ᾳ13πι ἱ Γαἶδα ἱῃ γαἱἰοιυος γο[ευγοηί ; 
ΑἱΙΙἱ ὰ Ππιεηδα δἱ ἃ οἰαιυῖ5, 40:59 ἰίό δυπί, γομογαηί, 
ΛΙἱ 4) αγαἰσῖθ, Ρθγυδιῖ δυἱ6, 
ΑΙ α Ιροπο νο Ρἱάθηίθ πΙπᾳυ Λη) Γεγαηίθ; 
ΛΙΙ Τθ6πΙ!9 αὐί οχογοίί τοἱἰοι]ς, 
160 Βεηιήπαπι γοὐοἱοπίθς, αυἱ Γαίαπι οἱοαιγίοίυυς οογριις Ἰνα]νοιιῖ; 
Αάεο ἱηβο[επῖος Ρορι!! ευυεγπαίογίθις, αυί πο {έμηι ἀμοίμς 
Νυπφυα γἱἀεαπίιγ υ ἃ Ἰη το οοπεθδευϱὶ » 
ΑΙ αὐ αγῖυῃ Ίβηθιη (ταση υπο (υἱρίο 
Νοπάυπ ρἱεπθ αδἱυ{1 οαγῃ6, 
165 ΤοΓῦετοπες οἱ ρἱριγίηὶς ἠ]ρηί, 
Οἱ αηίοφ δὴ Ργοίυιη ὁἀθι]η]ς βι5ς ρογβο]γογίιε, 
δί ϱὐ 411 τερεγ]αΗἱ ΙάΏ0ΓΗ γδφιίθίη, 
Θία1{1η Ιαφοιντμηί, οἱ οχ ρ]οῦθ ΔΙήφι1οβ 
δη υγίρἰεηίθΒ, αιιί δυαἀεμίον, αυἲ ἐγγαημ]άθ Ργθπθηίος, 
410 Ῥήδ"π ουγγυπὲ, αἱ ογαῦτοπεν {λ οθθΙΗΣ, 
Απτὸιι γογἰθηίθ8 0η Ίδη Ιμίθὴ, 
Νες εδρίίο, υἱ ἀηίδ8, ἵπ ἵρΓΓΑΠΙ ἀθιηίσαο, 
Υιάεηίης οἳϱί δίίαπῃ οὔδοήαιι ἱπιρεγίαπι ἔδποτα, 

119 Καὶ δώρα. [ἀ δεί, οὐἰαιίοπες [αεὶεΠὲ, αἱ ῥγεεεε 
αἲ Ώειπι το εαἰκίε Ρορμ/. 

451 Ἐκ πονηρίας. [11ργοῦε. Πίεγργε ΠΊμιις 
γουῖίς, ῥργοεµί{ µ εεδεήι α πια/[ἰιία. 

155 Καπή-ων πίστεως. Οιἱρρο αἱ 41ο α Μα- 
Χίπιο οοττυρ!ὶ [αοταπί, Πὐοδή6 θα), ΡΓδύ., ΥΕΙ8. 
1156, Χριστεμπόρους αρρείἰαῖ. 

{55 Τοῦ παρε)γράφειν. ἰὰ ο8ί, Ρ]1Φ 4ΙΑπι οροί- 
οί, ἱη υγορ γαἱἱοημι {μίεγγο, νοί αυ) αά δυι - 
Ίπάπι νοςῖρα]ίς Ειρυδίί, Υαοἱ οαρά α ποιίηα ἰο- 
ππίπυιπ οἱ ἀρφοείριίοπο εεθυίογίὴ µου «ομἡ1ο- 
λαβίιιγ. 

157 Οἱ δ' ἐξ ἁρότρων. [ία 6ΆΓΙΗ. 6684., Υ618. 100, οἱς. 

3400 Τὸ σῶμ) ἐστιγμένοι. Ὠθὶ Ματίΐ Ἠί φεἰριην- 
ία [υοτς, φυἱθας οογρυς ρ]υτίπιί οἰοθιγίοίυυς ἱπ 
υει(1 ας ργσ(18, γο]υὲ] πος, οοπιρυροίυπι. Τοιι.. 

102 Περήγασ’. Βἱο Οοἱ]. Εάῑ. πεφἠν). Μοχ εί- 
δουσε, ηιιος ιηειγὶ οχυνα ῃοδί(ῃ νἱἀδίις, 5ος 1ηΔἱ6. 
ΙΙ 165. ΡΓΙΠΙ πιαπὰ βοτίρίυπι γἰάείυγ εἴξοντες. --- 
Ευτίε ἱερετωί Βομδἱοι{πὶ χυδερνἠταις... ατρατηλά- 
ταις, σιιοά ΙΔΙΜΕΠ Ποη Ἱππυεγυμί ἵμ ποιῖς. (κ νλυ. 

110 Κάνθαροι πρὸς οὐρανόν. Νοια [αυυ]α ορἰ 
δεβΓοὑωί ἵῃ φονίς δἰλυπι νοἰαμέθ, επάςθ θχουδδᾶ 
Ρυδί αφυἱ] ονα. Υϊάε Έγαριη. (1. ἑεσέο ὁομές- 
σία νι]. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ὃίέ ος ῥγανδία Π4γο ]αοἰδηΐ65 ΟΡΙΗ5 : 
Ναπι ρουπάιιν ἱπρτουΐς 6Γὰ1 Όθηο βοη!ἰθηβ. 
Ηἰ Ρροδιεα, υἱ ρυρί, δεο εοἰἶθιιί ππαη 8 
Ει ἀοιὰ εἶίυ ἠαφίγῖσο οὔεγεηί Ρία, 
ΡΙευεπιφιο γεγὺὶςδ «οΠ5ευγαῦὈυηὲ αμγοι]εἶς, 
Οι] πιο μείαςεἰ ἡίηο δσρυΐδευπί θχρυἱθηι, 
Νεο ρτουςι5 Ἱηνίιαρ). ΝΗΗΙ δμἱπῃ µρίυς, 
Φυαι Π4εἱ ΙΠί410 αὀθδδο «ΔυροΡυΗ ϱ0Γο. 
Ἡοτυπι Πἱ µερυιον απἱ μἱνδυία οο]ήρυμε, 
ΝὶΙ ρεῖας αυεμίες, [αἱδα υα.) τεδυγίυογς; 
ΜΗ α βρυιἰς 4ί4ιιο ΙΗΘΠΡΗ νεπογαµ!; 
Οἱ 4η) εχ αγαίτὶς, δο/ἱ5 οσιιδίὶ [αςς, 
Ολιά απ α Ιροης τοὶ υἱάθπίο ποιι Ρίρτο; 
διιπί αυὐἱ γεἰίοἱ5 μανίθυς νοὶ ται», 

Θεπίίησπι οἰσμί, 8υἱ ιωρη)){ὰ (ὠ46 δαοἱ{, 
Νιμ νίάδιίας πιίέμα ουι ρ]εὺίς ἀυοί 
ὑοάετὲ ραγαΗ! οὐ πιεηίἰρ νηδοἱθη ία! 
Αὐ ἱρηεαγυπῃ Γή αγ Γω]ἱρίπο, 
Νου [ῶὧάα ργογθύς πιεπιυγα ϱογάίδιις αὐ]υ8, 
ει νέγῦοΓοηρθ, λίᾳυ6 Ρρἰδισἰῃἰδ ρα{6ΡΒ, 
Ουἱ ἀευ]ίο ποπάωπα, μἱ ἆεοεῖ, ἀοιωίμίς ἁδίω, 
δἱ ου] Ιο0οτἱ {οτίο ἀθίις οἱίυπι, 
1,αροἰνίυμί, γωὶρίαυθ οδρίαμίες γἱΓ0ς 
ὑοίο, θυαρίοµο, νεἰ ἰγγαημίόο, 
ΒυΓρύπι νυαπί, Ρρδυμί(ι οΓδύΓοιιθε Αα 
Νον ὀλπῃ γοδµίος εκ ἱυἱο αΙηρ]ίας ϱΙοῦί! 
Νος αά δοἱΗπῃ ἀευι]δεῖ, υἱ ληίδα, εδριι!, 
Τοιετε εἰ ρι]μάραίυ υάΐσαμι, 



1119 

΄Αριστερὰ λαλοῦντες, οὐδὲ τοὺς πόδας 

175 Αὐτῶν ἀριθμεῖν εἰδότες, ἡ τὰς χέρας, 
Αλλ' οὐ χάκιστα ταῦτα, οὐδ' ἐπισχοπῆς, 
Ὦ λῷστε; μὴ τοσοῦτον ἀρχαίως φρονεῖν, 
Ὡς τηλιχοῦτο πρᾶγμα τιμᾶσθαι χαχῶς, 

Μηδ' εἰ λίαν µοι τὸ χθαμαλὸν σπουδάξεται’ 

150 Οὐ γὰρ χκάχιστον ἡ ἐπισχοπή. Χρεὼν 
Πάντως τιν εἶναι τῶν δ' ἀρίστων, ἐχλέγω 

Τὸν πρῶτον ; εἰ δ' οὖν, ἀλλὰ μὴ τὸν ἔσχατον' 
Εἴπερ νοµίζεσθαί τι δεῖ µου τὸν λόγον, 
Καὶ νῦν μάλιστα ἓν ζάλῃ γλωσσαλγίας, 
485 Καὶ τῶν µεγίστων ἁστέων, χαὶ σνλλόγων, 

Ὢν χαὶ µενόντων ἀσφαλῶς, χέρδος πλέον, 
Καὶ μὴ µενόντων, ἡ βλάθη πληρεστέρα; 

ν δὴ χάριν σοι τοὺς χαλοὺς ἐχλεκτέον. 

τ.. οΠυ(ϊεηίοθ, 40 Πο 8105 απἱάσπι 
47 

5, ΟΠΕἄΟΒΙΗ ΤΗΡΟΙ,. ΟΔΗΜΙΝΟΝΜ ΙΙΒΕΒ Η. ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ. 

Α Μόλις γὰρ ἄν τις τῶν µέσων οὕτω τύχοι, 
190 Εἰ σφὀδρ᾽ ἀγωνίζοιτο, τοὺς χαλοὺς χρατεΝ, 

13 

Οὕτω γινώσχειν, γνώμονος ἀφευδεστάτου. 

Αλλ) οἱ τελῶναι, χ) ἁλιεῖς, Ἠξουσί µοι 

Εὐαγγελισταὶ, καὶ πένητες ἓν λόγῳ, 

Κόσμον σαγηνεύσαντες εὐτελεῖ λόγῳ, 

195 Καὶ τοὺς σοφοὺς λαδόντες εἴσω δικτύων, 

Ὡς ἂν τὸ θαῦμα μεῖζον ᾗ τὸ τοῦ λόγον, 
Καὶ γὰρ πρόχειρον τοῦτο τοῖς πολλοῖς λέγειν, 
Πρὸς οὓς βραχύς µοι χαὶ σαφἠὴς ἄγαν λόχος. 
Δός µοι τὸ πιστὸν τῶν ἀποστόλων ἑνὸς, 

900 ᾿"Αχαλχον εἶναι, πηραν οὖκχ ἐξημμένον, 

"Αραδδον, ἡμίγυμνον, ὡς δ' ἀσάνδαλον, 
Ἐφήμερον, πλουτοῦντα ἑἐλπίδας µόνας, 

Μηδ εὐπροσήχορόν τιν εἰς δόξᾷαν λόγου, 

Ρεάος αὐἱ ΠΙᾶΠυΦ ΠυΠΙΘΓΑΓΟ ἀοοί]. 
Άηπου Ίο ἀείθ[τίπια 8υμε, ορίδοοραευ Ἱπάίρης, 
Ο ὑομο91 Νο Ἱέα απι]φαῖ ἠοπιῖηος δἱη]υ8, 
Ὀιϊ πια]ο ἆθ τὸ ἑαμιῖ πιοπιθη!! ]αάΐσδπιις, 
Ει5] να]άο πιηῖ αγγ]άδι ἰά ααοὰ ἡυιπί]ο οί : 
150 Νυῃπ οηίπῃ ρεφδἵηια ρες ερἰδοοραίυς. 5εὰ ουπῃ ορογἰοᾶί 
7“18689-789 Οιρ]ο αἱίᾳιδπη εἰἱρβὶ ἰηίει ορίἰπιοθ, οἶιρο 
ΡΓι Πες δη πίπις, φα1ίθιη ποῦ αίπιυῃι. 
οἱ 4µὰ πιος δθηἰθπιἰ Παυσηάα γα(ίο, 
η Ώου ρα θγἱῖπι πρβ ργυπ]δππῃ ὥδιυι, 
485 ΕΙ πασῖιπαγυπῃ οἰγ]αίυπῃ οἱ οοηνοηίσιη, 
Οιιίθις ἱῃ ἐυίο παποπίθας, δυμ1π]α υΠίας ροτοἱρίίυτ, 
ΝοἨ πιαπερείῦυφ ρταν]θαίπυη ἀθξεληιθη η, 
Πας ρτορίετ εἰἰβεπάί ΕΗ0ἱ δυηἱ υοι. 
Υἱχ οηἱτη αἰίᾳιής πιοά]οστίμπι οὐεἰπο]ε: 
190 Εαπιοὶ γεβοπιοηίογ οοπέθηςαἲ, υἱ Όοπος φροτεῖ. 
{4 θοηΜἱτο |υάϊςῖφ οδί α πιοηάδοἰο γοηπιο(]ςδἰι]. 
ὡθά οοοιγτθιέ με ρυὈ]ἱσαηὶ οἱ ρὶδοδίογος, 
Ενοηρεϊἰσίσο, Ποπιίπθς δγιάἰήοπθ Ρα11ροτθΒ, 
Οι εµπάυιη θἱιηρ]]οί 68Γπιοηο ἱτγαίίογυμέ, 
196 Ας «Αρἰοµίο8 γαίριις δμΐ5 εχοεροτυη!, 
Ὀἱ ϱο πια] δὲ ἀοοίγίπα Πιο]. 
Ιά οηἶπι ἀῑεία ργοσ]ῖνο ροςπιυ]έή», 
Ου05 ουπίγα Ὀτον]6 υμ]Πἱ, οἱ µεγρρίοιια αἀπιοά μη τοδροηςίο. 

Όα ποὶμὶ β46πι μηίαβ αρος!οἱἰ, 
200 Ώα αἱ δἶπθ 306 6ἱἱ, ηθο Ρ6ΓΑΠΙ διι6ροηςαπι μαῦμοαί, 
Φ]ηΏθ6 Ὀαου]ο, δεπηλιἀμβ. ιροίο δἱηθ δα ο ῑς 
ἵη ἀἱεπῃ νίνθη», δυἱα ϱρο ἀῑνυς, 
Ομἱ που αΠαΡιίαίο {αυήσμι γοἱἰσ]οπὶ αασγίίοε, 

111 Οὐδὲ τοὺς πόδας. Ἑἰεραης ἵῃπ λοπιίηςς ἵι- 
ἀοοίο» αἀαρίυύπι. 

477 ΑἈρχαίως φρογεῖν. 0: ἀρχαῖοι, οείετές, εἶπι- 
ΡΙἱείογεδ: υπάθ ἰλ]ιά, Λοπιο απίΊφµα οἰγίπιε εἰ βά8. 

183 Τὺν' πρῶτον. Ιπέε ργαεἰαπΙἰααίπιον ργίηιας 
Μεεπίει. Μος ἔσχατον. Μασίνιμη [ιο ἰδηβ]ὲ, Ἱπαιιῖι 

Του, οἱ 0ἱ ἱηργοῦςθ διιΠεοίωπη. 
18ὺ Τῶν µεγίστων ἁστέων. (θοηειαπβορεᾶ ά 

Αηιυσλίαν : αὈἱ ἔυπι ιοπρογίς ργανἰςαςἴπις» οσακί οι. 
ἐεμιίοηυ»δ αΠίπιογάπᾳο οοπεεγῖαέοπος ἆς 50ε0ἳν 
δογ6 Μεἰοι[]. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Ἱπορία ΡΓΟ[ΟΓΘΠΙΘΒ, Ώθο διΙ08 αυἱάαπι 
Ρεᾷες ρεςίί οιπρυ/4Γ6 γεὶ Πιᾶπυς. 
Νοι Ργανα θυΠί Ἠθθο, Όο0ηθ νἰς, ἀἰᾳαο ορὶςοορῖ8 
Ιπήίβηα Ἱ ΜοΙΒ ΠΟΠ απ βοποφοαί, υἱ ΗΙαΙυ1η 
ο ποί]ἰ λος ργ8ά!ι! ΓΕΓΔΗ)15 οαἱου] 1η, 
γαἱός Ιἱσοί μυπι:]19 ἰαίις ρἱασθαί ιπὶλμ]. 
Νοη ρτανα Γος εἰ ἁ]ρη]ίας ορἰδοορἰ: 
ὅοά ουπῃ ΙεροΓθ δἰί μίετ οριἰπιος οΡρι!5, 
ῥείπιάπι οἱίμο, νδὶ αἆ Πίπας ποπ υἡάπῃ. 
οἱ Ποβδίτα ᾳυἱά/ὐ4π Ώ]οῃς ταἰοξ, Ώ υπο πιαχ]πιθ 
' οσα μπο]ἑαίἰς ἱπίορ Αδίυς ραιγι]α, 
Γι οἰν]αίήπι «Φυυπιαο ρναπάίμιη, 
Ταιο απἰβιιΦ πιαπεπἰἶῦμς, ου] πη Ἱπουί, 
Ὀο ΠΟΙ ιαπυυέίθυς, 6) ανο [ἰἱ πουπιμ]ούδίη, 
Πίης 66πΙροΓ α {ο δοΙἱραμίιγ ἐπιερτὶ 

8 Υὶχ οὐιποὺῖί Πἱ]ο αἱ πιεάϊοογῖς 65ε, 
γα]άο ἰἰορί οοπίοπάαί, υἱ γίησαέ Ώορος : 
Ιαπο εηβίέαγε ]υάϊοθιη νδγυΠῃ Ποῖλὲ. 
Μί ϱοά αἀργιπί ΟΡΙΙΗ ἀ1ιουρος νο] ρἱδοίυτη 
Εναιρο]]δίᾳ, Ρ4υροΓεδᾳυ6 ορίρία, 
(6αρετο αἱ πιπάυπη ἰοιαθία ἱπιριιοἳ, 
Φορίιοδιιο τεῖθς ργοπεπάεγυηί ι]ς, 
Ὀι οἰαγίάς νοτὈὶ Ιπάθ ἰέ πιἰγασιε δι. 
Μος οἱίοσί Ργοσίίνο ἀῑσιι ρἱυγ]παῖβ. 
Αά α09 ἱπιι] οἶαγα οἱ Ὀγενί5 Γεδροιιςῖο. 
Ώου πα], ΡΓ6ςοςΡ, Πά68 αρυφἰοι!» 

Ποέυτ νἰγ ὤγο Ρ81Ρ6Ρ, 4ὔδαιιο ρεπό] 
Ῥοτα, 4Όδαυο ὑαοι]ο, δεπιηιιάι8, υἱροιο 
«δη» ογυσί9 {η ἀΐσπι ἐγαμθὲ 
γαι; απίοὰ δρο ἀΐνεδ; αμά αΠαδΙἰς 



| "ς οὗ μὴ δοχεῖν θωπείαν ἰσχύειν πλέον, 

ὅ Μηδ' ἀσχολεῖσθαι πρὸς λόγους ἀλλοτρίους. 

οὕτων-τις ἔστω, χαὶ τὰ πάντα δέξοµαι, 
μαξμνλ9θογγον, αἰσχρὸν, δυσγενῆ, βοηλάτην. 

ο) Ὅ γὰρ τρόπος χάλυµµα τῆς µοχθηρίας. 
αὖὴ Τούτων τις εἴης, χ) ἁλιεύοις βατράχους, 
Εζω910 "Έπειτα δώσομέν σε ἀγγέλων χοροῖς. 
μα Ἕν οὖν τι δός µοι΄ μὴ χαθήρῇς δαιμόνων; 
αἰαζλέ]) λεπρὸν ἑξέλοις, μὴ νεχρὸν τάφου : 
:δΜελῶν τε πῆξιν μὴ λάδοι παρειµένος : 
ν ὰἱθὲς τῷ χάµνοντι χεῖρα, καὶ στήτω νόσος. 
Επ{ὅ Οὕτω µε πείσεις τοῦ λόγου καταφρονεϊν. 
αν. Εἰδ' ἐκ δυοῖν σοι τοῦ ἀνὸς συγχειµένου, 

μ.μ. 

ὰ 

ιό 
δὰό 
ιό 

| 
! 

Νο αἀι]αιίο τὶἀθαίαγ οΠίοαοἴος, 

ΘΕΟΤΙΟ Ἱ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9ΕΙΡ5Ο. 1141 
Α Ἐπαινετοῦ τε, χαϊ χατηγορονµένου, 

Τὸ μὲν λογίζῃ, τὸ δὲ παρατρέχεις ἑχὼν, 
Κλέπτεις χαχούργως τὴν ὁμοίωσιν σφόδρα. 
930 Ματθαῖος Ἶν τελώνης, ἀλλὰ τίμιος, 
Οὐχ ὡς τελώνης, ὡς δὲ Πνεύματος γέµω». 
Πέτρος μαθητῶν ἄχρος, ἀλλὰ Πέτρος ἂν, 

Οὐχ ὡς σαγηνεὺς, ἀλλ᾽ ὅτι ζήλου πλέως. 

Πείθει µε τιμᾷν χαὶ τὸ δίχτυον ὁ τρόπος. 
225 Σοῦ δ' ἑχτρέπομαι, χᾶν τι τῶν σεμνῶν φέρῃς, 
Τοῦτ' ἔστιν ἡ πάγη τε, χαὶ τὸ θήρατρον. 
Γραφεύς τις εἷς ὁ τὰς χαλὰς μιμούμενος 

Μορφὰς ἐν ἄλφοις χαὶ σπαράγµασιν µόνοις. 
Ἡ πᾶν «ὃ χάλλος γράφον, ἢ τὸ πᾶν πάρες. 

205 Νοο οἵατῃ ἰογαῖ ἵπ οο]]οφαῖ6 ποη οἱ πα]ηἰφιοτ]]. 
Ταἱθη] 86 αυἶ5 οχἡ]θαί, δί οπιηίᾳ 4ΡΡΓΟΡΟ, 
ἱἠπρυ πορἰγῷ ἱρηαρυη, ἀδ[ΟΓΙΠΘΠΙ, ἱᾳμοδίίδπι, ὑαρυίευσι 
[105 οηίτη ϱΠ1η68 πῶνος ρτοβίίαβ 6ἱ πιογθ» ἱερυπί. 
Ποτυπῃ δἳ μηιι9 οἱς, οἱ Γ8η35 Ρὶδοθτίθ, 
210 Ῥορίοα ἀαὐϊπιις ἐθ αηρεΙοτυπι ομοςῖς. 
Όπαπ Ιρ]ιυς αἰἰᾳιοὰ πηἰὶ «οποθἆο. ΝμΠι α ἁθπιορίΐς οχριγᾳαςᾖ 
Νυπ Ἱορτα ἱη[οεξυπ [γαγας ἳ δἱ πογιυύπ) (υιίο οχοἰἑαςὸ 
Απ πιοπτογυπ βγπηϊιθίοπῃ ρος {9 αοοῖρἰῖ ραγα)γίῖοιις ἳ 

Πθ ΠΙΔΙΙΗΠΠ 3ΡΤο, οἱ δίθὶ ΠΙΟΓ)Ου9. 
ια πΏῖ ουαἀθδίς, αἱ ἀοοίρ]ηαδπι οΟΠίΘΩΠΔΠ. 

δρ βἱ 6ΗΠΙ υπ το οοηβίοί οχ ἀυούιφ, 
Οµοτυπι βἱίδγυπῃ Ιαυάαδ]ΐε, αἱίετυπῃ ν]έἑαρογαυί]ο, 
Π]]μάἀ Γ6υθεῃςΒθΒ, ἰδίυά ργαἰεγουγγὶς Ιίρθης, 
7907 Ἱ (Οοπιραγα(ἰοηοΠι ἱηςί]ιίς αἀπποιαπι δυβοἱς. 

ϱ Μαιευς ουαί ρυυᾖίσθηυ8, δεἆ γοηοργαυ:1{8, 
Νου υἱ ο. ϱοἆ υἱ Φρίε]έ ρἱοηυς. 

ἱ Ροΐγυς αεἱρυίοσιϊη οαρυί, δε Ρείγυς οΓαί, 
Νου υἱ Ρρἱοαίος, ρε αἱ άοἱ θἐμάίο Παρἵαης. 
Φιιαἀεηί μΗἱηἱ ΠΙΟΤΘΒ, μἱ γοἱ Γεῖθ ΥΘΩΘ{ΟΓ. . 
930 Το γοτο 4ὖΥοἵ5ος, οἰ]απιςὶ αυἷά ργοεἰαγυπῃ ργο ἴ6 [6Γ48, 
Οιοά αἰλυά πια δρί 4υαπι Ίληυευς οἱ ροάΐσα. 
Ρἰοἵογ αυἱάαπι ϱ8 α αἱ ρι]οὗγας ἱπι]ιαἱ8 
Εργπηας ἵπ γἱιἡἡσίπο οἱ τὶπιῖρ ἑαπίυπη. 
Αυιϊ αυάαυ]ά ρυομγυπι ορί ρίηρο, ἀυἱ Μοίσω αὐ]ίοο. 

3205 Πρὸς .Ίόγους ἁ.ὶ.λοτρίους. Νεο (επιρι: (εγαί 
ἐπ αἰλεπίε ἀροι]πίς ο εσπαα, 

408 Της µοχθηρίας. Μοχθηρία, ἵπ Ίου Ιοου ηλ]ἰ 
α]]αά ἁεείρηατο γἱἀσίως, αὐλπι ἰπ[ε]]οἰίαίθῦι 60Γ- 
ο Μπ ]Ἴμπῃ παἰα]τσσι οἳ υρἰβείογυπι. 

᾽Αάιεύοις. Νο ροἑμί ααἱάφιδπι αρίία8 γὸ- 
παδίίωδᾳυο ἱη 608 ἀῑοί, αἱ 9ο ἱπαιῖ ᾳ]οτία ουπι ρὶ- 
εαἰοτίθις 9ρορίο!]δ οοπιραγαὑαμί. Ναπι δὲ γαη”ϱ ἵη 

Ι0ἱ ἀθίίοίας ἱαπωΐς οαρίυπίυτ οἱ γειἰου[ΐ : θβίᾳι9 
ος ρυέτοζυ αυὲ γυβιοοζυσ ππυπυθ. αυἱ ρἱδοαίο- 

ΣυῃΠ] ϐ4 Ρτο ΔΠεςίαγο ηοῦ αυρίηι. Του. 
310 Ἆ χοροῖς. “ΑΥγΥελοι μ]ο αροδίο!ΐ ουηί, 
τις πυηι]{ ϱἳ ΡΓΦΕΟΠΘΘ. 

43417 Ἐπανετοῦ. Μἰτασκία [αεἰεπάὶ Ροίεεἰαἰἰφ. 
Πυἱά. γοροὐμένου, ὑπεοπεριί, (επκίκηκε εεγπιομῖς, 
ἐλ[αιία ἅ, ἰοεπάο. 

493 Πέτρος ἦν. δεά ρείτα Εεεἰεεὶα εταί. 
φού Κἄν τι τῶν σεμνῶν φέρῃς. Ραίίνπι πίφγαμε, 

ἱπαυὶι Τοἱίαφ. Εἰοπίιη ἀθοῖρἰι [τοις ρτῖα πιυ]ίοΝ. 
ὡαρίίυς φο]εσὶ ροριίαθ δχἰογίογθ βαπουίαίις 6ϱρε- 
οἷθ, Υθδεϊίυ οἱ ᾳἐδιίυς Ὀαπάίεπίο. Τὰ σεμνὰ ἱρίατ 
ἴ]α συπί αυ ρᾳταν]αίδιη ἠαδεηί, αυἱ ργῶ[όγμηϊ, 
Ργσοείίσπι ΓεΙριοηίθ. -- ο 

Ἡ πἀγη. Θἰπιυ]αμίο οἱ]οοί ἰ]]α ϱτ γιίαΜ8, 
ης ({ἰαιἶδηἳθ, 4υα γυ]ρις οἰγευπιγεπίτί κοοξ. 
927 Γραφεύς τις εἷς ὁ. ἵια Ἰοβίπιυ, ΤΟΙΙ{ ϱ0η- 

/θοίυγα!ὴ Ριοῦαπίοθ. Εάῑί. γραφεύς τίς οἰμι. 
998 Ἐν ἄλφοις. .ιάῖί Ἠο, [αοείθᾳυε ΏγροσΓιίαφ 

ἴ]ος ρετκιτἰηρίι, «αἱ ἱπ[ληίἶααι δυΔ1η θχεΠηρ]0 ἀθ- 
[επάσθαπι αροβιοΙογωσι. Ρἰοιοσίθυς ἱρίίας μἱο8 οοιη- 
Ρ8γαί, γἱήα ἑαπίσμι ουεροτίθ οχἰεζίοζὰ Ρεπἰοῖ]ο ολ” 
Ρεΐπιοτό βηστίθ, ου]αδποάί υπί γἠήρο οἱ ἱεργὰ, 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

η ρἱογίαση νοτοὶ, [οᾳυ] πο Ῥἱαηάίας 
Ῥαπίδηυο ἀῑοιίς αγριιδίυς Ιμόστο. . 
Ηἰο ἰαἱἱᾳ αἁδίι, οἱ ΩἰΠ]] Ποπ 4ρρτοῦο : 
Φὶξ ποδοῖυς ἱίηρυσ, βεΠΘΓ6Θ, {[ΟΓΗΙ ϱ3Γ6η8, 
Βιβι]ομδ; οπιπεΠ εομορῖὲ ῥεοδί(Δς ποίαπ). 
δἱ Γαοτίφ ἰ:3, ΡᾳαβορΓί5 6ὲ Ταῃας [ἱοθ, 
Μοχ απρεἰοζυτη (ο αφρθοἰαπι ἁαβίιαυς οὐοτῖδ. 
Ὀπυπῃ η] λἰ 4. Νωπι Ργορείἰἰς ἆφπιοηας ὃ 
Ριγρᾶςηθ ἱερεβία, πιοτίθ Γαρί08 εκεί(ας ὃ 
Β]οςϊδηο τοῦιις νίηαυε γευάϊὶς απίυρυς Ἱ 
«Έρτο ΠΒ Ίπιροηθ, πιοσὺμς δἱ ανοἰοί ; 
δὶὸ πι εοἰεηίίαιι ἀοορὺίθ δΡ6ΓΠείο. 

Μἱί µῃα Γεβ «ΟΗδίΔΗ5 ἀυαῦμς ραγίυις; 

Β Πίπο αμα δἰί ἶαυς, ἱπάο {ηδίυ ἀθάεοιθ; 
Που οἱ Γ6ςθΓΒΘΘ, {πιά οπ)ξείς {10θηθ, 
Μὶ αἰπιλ{{μάΐπδιη ἀο0ἱ056 θυρβοςίδ. 
Μαἱισου5 4 ΠΙΕηΒΗ οχίί, αἱ γδηογαβ!ᾖ18, 
Νοη εσἰεηβ μάς, αἱ τερ]ειύς δρίΓιυ. 
Αρορίοϊἰφ Ρδίτυ5 οµρυ!, 96ὰ ογαί Ρείτις, 
Νοη γδιθ πι {θυς, 66 (6ᾷ6Π8 χεὶο ἠάεπ : 
Μο γοίο γοπογαγὶ διαάοί ρΓοΡΙίας. 
ὡρά {ο τοροἱἰο, ναὶ [εγευίεσι αυἱἀ δοηἱ, 
Οιοά οί Ιαιοηίΐ5 αἰνδἰέας Ι4αμεί ἀυ]ας 
Τι ρἱσίου ϱ6 φμἱάδπη, ἀθεοΓᾶς εχρΓίΏ]θηθ 
Ιη ϱΓΠ6 Τ0ΓΠ185 Ι40εΓ2, οἱ {π νἱἡρίπο. 
Ὑοἱ οσιιθ Ραἱοντυπ ρἱηβο, νοὶ (οί αὐ]ίεθ. 
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200 Κάχεῖνο δ' εἰπὲ, πῶς ἀπαιδεύτους χαλεῖς, 

Γοιωῦτοι ὧν λόγοι τε, χαὶ συγγράµµα-τα, 
'ὼν χάµνοµεν νοῆσαι χαὶ μικρὸν λάθος, 
Οἱ τοῖς λόγοις ἄνωθεν ὀντεθραμμένοι ' 
Εἰς οὓς λόγος τοσοῦτος αὖθις χαὶ πόνος, 

2025 Ὡς μεστὰ πάντα τυγχάνειν πονηµάτων 
Γκώσσης τε πάσης, χαὶ φρενὸς εὐμαθεστέρας, 
Καρπὺν φερούσης, ὕψος ἐξηγήσεων; 

Πόθεν βασιλεῖς, χαὶ πόλεις, χαὶ συλλόγους, 

Κατηγοροῦντας, εὐθύνοντας ἓν λόγοις, 
210 Πρὸ βημάτων τε, χαὶ θεάτροις ἓν µέσοις, 

Σοφοὺς, νομιχοὺς. Ἕλληνας ὠφρυωμένους, 

Δημηγοροῦντες, εὐστομοῦντες καίρια, 
Ἔπειθον, ἐξήλεγχον ἐν παῤῥησίᾳ, 

5. 6ΙΕσυΒΙ ΤΗΕΟΙ,. 6ΛΗΜΙΝύΝΜ ΙΙΡΕΗ {. ΗΙ5ΤΟΒΙΟΔ, μμ | 

Α Εἰ μὴ λόχου µετεῖχον, οὗ σὺ μὴ δίδως, 
945 Ίσως ἂν εἴπῃς, ἓν ῥοῇ τοῦ Πνεύμα, 

Λέγων ἀληθῶς ’ ἀλλὰ τοὐντεῦθεν σχόπει. 
Σοὶ δ᾽ οὐ µέτεστι Πνεύματος; χαὶ μὴν φρονεῖς 

Τούτῳ μάλιστα. Πῶς φθονεῖς οὖν τοῦ λόγο 
Τοῖς τοῦτον ἐχζητοῦσιν; ἀλλ) ἤτοι µάττν 
3500 Δίδως σὺ τοῦτο τῇ φύσει του Ἠνεύματος, 

Καὶ τοῖς δικαἰοις ' τῷ μὲν, ἐμπνεῖν τὸν λόγον, 

Τοῖς δ ἐμπνέεσθαι, ᾗ πεφῄνασιν σοφοἰ. 
Οὕτως ἀφύχτως ἑνδέῃ τοῖς σοῖς λόγοις, 

Ὦ ταῦτα λαλῶν σύγε προθύµως, χαὶ µόνον, 
200 Α μὴ λαλεῖσθαι κρεῖσσον, ἁλλ᾽ ἕνδον µέχιε 
"Αφωνον οἶδα πνεῦμα τῶν ἕνα" τίων - 
Καὶ τοῦτο σιγᾷν χρεῖσσον, ἢ λαλεῖν χακῶς. 

900 ιά οἴ]απι ἀἰΟίο, αΠοπιοάο γιάθ» οί ἱπιρεγίίοι νους, 
ΟµογἩ Ι οχδἰαηί Πρ, «Άφυθ δοΓἱρία, 
Ίπ α{ῦιβ ναί αχἰἶεπι ο,φουγιαίθπι ἱπίοίήσογε, [αὐογὶς ρτο μπι ἀυὐοΐσιαν, 
Νο56 αἱ ]απιάυάιιπι 1η Πιιοςίς ἑπηυ η] δη]1ιςς 
1 αυἱουις Παδίγαμάἰ5 ἐοί γγ8υ5 Πυγὶ οἱ {άῤογος διιδοερίἰ, 
9ου Ὀί ρίεπα αἰπὶ οπηπία Ιυουργαἰοηίθας 
Γἱηρυςε οηηἱς, εἰ αοὐίομσῃ Ἰηρθυίογυη, 
Ἐγιοίαπι θυἡἡιπί εηαΓγα(ἶοης [εγοπίίωπι ᾗ 
Οιιοπιοἆο Γ6β68, οἱ 10968, οἱ οζρί8 
ΑεουβλΙοΓ65 605, οἱ πιαρΏα ἀἰοθηάϊ [που]ίδίο νλἱθηίες 
940 Ργο ιγυυμα[ορυς, εί πηθά]ἶδ τη ἐιθαίγῖθ, 
ΦΡΙΟΠίΘΝ, ἱθρυπι Ρ6Γἱἱ05, (γφσοϐ διρογ)ία ἐηιθηίο6, 
1ρ5ι οΓλίίοπεηι οοΓαΠΙ ρορι]ο Ἠαῦοδμηίθβ, οβρροσίυο ἀϊδεγίῖ, 
Ρεγειιαρὶ6δοη!, 4ο Ι10εγ6 Ιοᾳιεβάο οοηνἰςἱθδθμε, 
οἱ ἀοοίγίμθ, 44 απ δἱρ ἀθηθραθ, Ρλτ]οἱρθς που [μἱςφθηί / 

2{5 Ὀἱοεν (οΓ8ἱί8Ηη, ἰάἀ ργῷκὶάἰο ρίγ]ιβ [αοξυρι, 
γεγὰ ἀΐοθηβ; οοἀ αιἱὰ ἰπάθ 5οφιιαία5, γἱά6. 
Άπποα ἴα ραγι]οερς ὁρίγ]ίυς Τ Αιηιὶ πιαχίπιο 
Που 1ρ5δο ἰ9 εΠειβ. Οµοπιοάο 6Γβο Ἱπγ]άθι 66ΓΠΙΟΠΕΠΙ 
Π] ααἱ πυμ δχἠ αἱγαπί] 5δοἆ ῃεο[εσίο [τυβδίτᾷ 
Φῦ0 ιἀ ιουυῖς παίυγ δρίγιυ, 
Ει ]υςιῖς : {ἰ φυἱάδιη, τί Ιωβρίἱγοἰ ΦΘΓΠΙΟΠΟΠΗ, 
Ηἱς αμίεπὶ υἱ ἱηδρίγαιίοπο ἰὰ αοοἰρἰαῃ!ί, υπάς δαρἱεηίος νυἱὶ δυυ{. 
οἱο Ἰπεν]ία {ες νογυίς (αἱ ἱπιρίίσαγίβ, 
Οἱ ο Ιθοπίος ας ςοἱιπιπιοάυ ἀῑοία, 
03793 20ὺ θυς οἱἷμ5 ογαί ΏοΟΠ Ῥγο[θυγἰ, 66 πίηδ ΠῃΘΓΟ, 
Ἱπέμπῃ ὁ556 δοῖο δρἰγίίαην αἀγεγδαπίοσυη ; 
Αίηυε Ἱ]υπι φυἱάθηι ἴδοετο δδ1ἱ16 οδί, 4μδπ Ργᾶνο Ιοαυ1. 

15 εὔ{θιὶ Υπ] ἱπαταπί, α]ίδᾳυθ ϱᾳυαπιυ]ΐς οὗ- 
ἀωοιιπί (εἰ Ίπῃο δροοίθηι θχἰορίοΓθΙη ἱγοηπῖοο ῥεί- 
εὔναιι αρρι]]αἱ); οΦίΘΓΙΒΙ Ρυγάπι ἱπίοργιιηαιθ: οἱ 
έ7ε Ρμ[ε τμ ἑουρυ5 οσἱήμθγθ ποη γαἱοηιίοις. 
. 351 Τοιοῦτοι ὧν. Τὰ εὐἰί. οἱ φυἱάθιη γοοίο. Οοἱβ]. 
ὧν τοιουτοι, εἰ φμἱάσιι Πιαί6, ουπι ἀεβοίαί ιηθίγυπι, 
(1 λὺ. | 

273 Λάθος. Τὸ λάθος, ηίο οδί, φηιιοἆ { πιαχίπιὰ 
ΓοΡΙΠ) ϱΓΝΙΟΡΙΠΙ οὐρία, γοἰμέ ἰογἱομίμιη, αἰιά 4Ροι- 
ιὸ5 οΠιιρὶ:. Οοἱβ]. βάθος. 

250 "Αγωθεν. δὶο Οοἱβί. ΕάῑΕε. ἄνοθεν. 
200 Μεστά. 9ίο (01 Ι. Μοιοβθ οὐἱἱ. ὡς μὲν τά. 
258δ Πόθε; βασιΆεῖς. Ὑϊάσιυν αἰἰαάετυ Δά βοδία 

ΔΡΟΡΙΟΙΟΓύΗΠΟ, πιαχἰπιο Ραυ]ῖ «Ογα) ο Αστὶρρα. 
3242 Δημηγοροῦντες. ἵνα Οοἱ5ς. μον σσ ης 

δἱς θἱἶ4πι Ἱερίσςο νἰάείυγ Εν... αυοἆ ποη ἀφρίκά 
Το//ἱο. δεά Ππ)υίατο ποϊυἰί οου ἔγα ουν οράἰοῖς. ἃε 
ΝΟΓΟ ἀἱοἰογἰἰἑαίο οοάἱείδ ΟοἱδιληίαΩἱ ἱποπομίατίωι. 
Εάῑι. δημηγοροῦντας.., εὑστομοῦντας. 

240 Ἐν ῥοῃ. (οἱ8ί. ἐν ῥοπῇ. 
200 “Α μὴ «ἰαεῖσθαι. ΟΔἱυήηη1ας, φοἶίσα, φα- 

δυ8 θ4ηΠςΙἰδ.ἱπιο νίτο ἱπροιῖς, οάΏι ϱ06 ἰποόκε 
ἀγρι5, 113 {ρε Ρρ]εη5 65: αἱ, μὲ ρυιοσίς δε, 
εαίαπ γἰίαρεγαᾶς, Του... 

2060 "Αφωγον. ΛΙιάϊι αἆ πιάτο. οασἱ οπήπες 
ε]εοίο 46βΙµΟΠΕ, Ἰοψεἶσιῃ γεὐάἰάαἰτ (Μαι. ας, δ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ 

Οιοπιοάο, Ῥγοςοῦ, τιάθς δὲ Ιπήοσίος νοςΔΒ, 
Ω110Γ1Π1 Ἠσο ϱαρογευπὶ βοτὶρία, πεσηοη οοὐΐςθα, 
Ἰη φυοἱ6 Ι10ογθηι ἀιιοίπιας ναί οχἰ]θς 
Ὀιγας καὐὶτα, πος ρε]! [ἰμοιίς. 
Ὦπ Φ108 υὶ ταμἱ, αἰηιιὸ (αι ϱτ ης [19ος, 
υι ου μία Τάγδάπ) )ηουυταἱἱοηίυιις 
Φἱηι Ρ'ειὰ πρι μου]ίβηιιο αρἰγίές, 
Μο, Ρ]ά1 108 δεΓΗΙοΠέ {εμοίυς αῄοτυηι. 
Ἱωι φηοΠιυάο οΦ118, ἀῑιοος θ6ἱ ορρίια, 
1 ιομα ἱμ[ογοπίας, οί ἰοημΐ ποη 1ηδοἱος. 
Λυι ἵη Μθδίτο, 4ἱ αμίο βθ68 ἠάἰσσν, 
Ῥυρίος, Ρογίι05 ]αγὶς, οἱ νυρορὺία 
αι 005 ἐεμομίος, Ώἱ οσοι μιλυ]ίοῬ 
Ὀἰνονία, οπιροβίίνα, [ουία, Ιίροια, 

Β ῥυαφοτε, ἀοοίτίπα {πάἰβεηίθς, (48η ηορας ) 
Εοτίᾷςθε ἀῑεέδ: Εεοίί Πα Βρίἰτίευς 

Νυς [αἱμα ἀῑοίδ. δε φι]ά Πίπο δεᾳα{ευς, ΡΓ6οο: } 
Νοπ ρατιίοερς ἴι δρἱγιυς) Εἰ Ιπαχίταο 
Ηοο ἓ δµροι)ί8. Οµομιοάο γογὂπα ἱηνίάνς 
Ηἱ5 οι γουαἑταηί ιά Τ Αι (α Εἰαπηιηί 
Ι4 ρυδιῖ5 ἱμοαδδυηι γο[ειτθ, νεὶ ρτουϊς : 
1ου Εἰαηηί, γερή αυοά α/Ποί πεηείδυς, 
Ῥνου]θ, αιιοῖ, εμάς θυμῖ δορΗὶ, Βαευσι ὑδυγὶ9ῃπί. 
δἱο ἱπιρίισατίδ ἐι (αἱ θοτηιομίωαφ 
Νοσυβδα, η αἱ Ιρεπίος ἴσδο 6ο]1ή ρροίστς, 
Θιι ποη Ιοη.ἱ, 56) ανάογθ ποἰίας {ογοι. 
ΜυΙίΠι «956 Ππονὶ δρἰγίυπι αἀνθγδδη υγ), 
011 βΜέμ9 θδέ (40916, 11411 ΡΓαΥο Ιοφιύ, 
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Ν Τῶν μὲν λύοις τὴν γλῶσσαν, ὦ θεοῦ Λόχε, Α Ἡμῖν δὲ, τοῦ μὲν ἐχτὸς οὐ πολὺς λόγος, 
5 Όσοι λαλοῦσιν ἔνδιχα, τῶν δὲ καὶ βάρει, Ὅπως ποθ) ἕξει ΄ τοῦ δ' ἔσω λίαν πολύς. 
µ 200 "Όσοι φυσῶσιν ἀσπίδων συρίγµατα, Ἐν νῷ γάρ ἐστιν ἡμῖν ἡ σωτηρία, 

: Πέμπουσί τ' ἰὸν ἔνδοθεν ἀξελφοχτόνον. 275 Πλὴν ἐχλαλουμένῳτε, καὶ δηλουμένῳ. 
Οὕτω μὲν οὖν σύ; τές δ' ἀπαιδεύτου λόγος Πηγῆς τί κέρδος ἐστὶν ἐμπεφραγμένης; 

Β Ἕλλλος γἐνοιτ᾽ ἄν; ὡς δὲ τ΄ ἀληθὲς ἔχει, Τί δ' ἡλιαχῆς ἀχτῖνος, ἣν χρύπτει νέφος; 
Φρονεῖν τ’ ἄμεινον, συντόμως ἐγὼ φράσω. Τοιοῦτόν ἐστι νοῦς σοφὸς σιγώµενος, 

3 905 'Ἠσάν ποτ, σαν εὖ μαθεῖς, εἴπερ τινες, Οἷον ῥόδου τὸ κάλλος, ὃ χάλυξ σκέπει 

”. Οὓκ εὐμαθεῖς δὲ τὸν εὐπρεπῆ πάντως λέγον. 3250 Οὐκ εὐπρεπής ' τὸ τερπνὸν ἐχφαίνει δ', ὅταν 
ἵ Έχει γὰρ οὕτως ' διττὸς ἡμῖν πᾶς λόγος, Αὖῦραις ῥαγεῖσα τὸν τόχον θεατρίση. 

ἂ; Λέξεις τε, καὶ νοῦς- αἱ μὲν, οἷον ἔχτοθεν Εἰ δ' ἣν ἀεὶ τὸ κάλλος ἑσκεπασμένον, 
Π "Έσθημ»’, ὁ δ᾽ ἔνδον σῶμα ἡμφιεσμένον. 0ὐδ' ἄν τις Ἶρος ἣν χάρις τοῦ τιµἰου. 
5.370 Καὶ τοῖς μὲν ἄμφω χαλὰ, τοῖς δὲ θάτερον ; Οὐδὲν πλέον δητοῦμεν, ὡς οὕτω λαλεῖν, 

3 Ἡ αἰσχρὸν αὖθις, ὡς µάθτοσις, ἡ φύσις. 250 Ὡς οἳ δοκοῦσιν εὐτελεῖς τὰ τοῦ λόγου. 

ΑΙ ἱΠοταπι φοἱνο Πηπιαπι, ϱ Ὠαὶ Ῥογδιπι, 
Ουἱειιηᾳιθ ἱερίίπια ργο[εγυη! ; ΠΙογυ!η Βίου θἰἶδιὴ 4ΡΡΓΑΥΒ 
2600 Ουἵουιηπφυο ἱωῇαί αδρίασπι αἱθί]α. 
Ει νεπεηΙπι [Γαἰρὶο]άαιῃ «ογάς πι 1ηΐ. 

οἱο ία ὶρίέας, οἱ αυθ ἰπάοςξῖ 66ΓηΙΟ 
Αἰίυβ οςςθ ῃοβςίί Ἰ 4μοπιοάο αμίοπι γετ]ίὰβ 96 ἱναῦθαί, 
Ει αἱ 5διῖτο δα 11056 δἷῖι, Ὀγθνίίογ 6ρο εὐΐδδργαΊη, 
Φ05ὅ Ειιαγς Οἱ, Γ1ογθ ρεσῖ], οἱ φι1ρί απο 411, 
Νοη (8ΠΊεΠ ροΓὶὶ βρ]οεπάϊάσ οπηίπο οἰυαιοπί]σ.. 
Φἱς θηἱΠη 56 τος Ὠαῦσαί. Ώιρίεχ ηοὺϊς εί 66:πιο, 
Γἱοἱίοπος οἱ ϱθπίοη!]. Πἱ φαἱάθαι νεἰαέ οχἰογίου 
διιηῖ αιπἰοίυ6 : ἰδία υἱ οοτρυς ἰπίετίυς ᾳιοά νερίίιυς. 
970 Λο αἱ φιἱήθιω ἱη υἱγοααθ [αμάσπι πιοτορ!ίυς, αἱ ἵῃ αἰιοτμίτυ : 
Αυῖ τυῖςιις τἰιήοδα θϱί, αἱ ἱηδί(υίίο, ἱία οἱ παίιιτα. 
ΝοΡίθ αυΐοπι οχιογ]οςίβ βθΓππωΠἰ5 ΠΟΠ πιασηᾶ οδί «ΓΑ, 
Θιιο ἰαηάεπι πιοάο 86 ἠαῦθαί» αἲ ἱπίεγὶοσῖς ρ]ασ]ηιαιῃ ρθγίηια. 
ἵω φεπἰοπίῖα θηίπι δἱἰα πουἱ5 οδὲ ϱαἱ.ς : 
9]ῦ 906ἀ Ι8Ώ]6ῃΏ ἱπ εοπἰοπίἰα αἱ ρτο[ογίαΓ οἱ ἀθε]αγαίυγ. 
Οι (οπιῖς οὐυφίγιοιί υ]ἰ(ίας Ἱ 
Ου γαδΙἱ οἱασῖς, 4ὐθιι ἀὐδοοπάϊϊ παος Ἱ 
Ταἱο αυἱάρίαπι θεῖ δαρἱέη8 βεµίθη!ἷὰ σι ἰαοοίυς, 
Οια!ἱς οδί γο5 ρυ]ολγί(αάο απαπι [οἱ ]ου]ας εωρὶι 
3250 Νοπ ἀθεοτιθ : 6Η {η ἔΔΠΘῃ ευαν]αίοπι Ργοί[θτί, 
Ουωπι τερ]γτῖθ τρία, [ΕΜΠ οἀιιοι {ῃ ήζδιη, 
δρ οἱ φεπιρες ἰά 4 ιοἆ ριι]οίγ! οδί ἰορογθίις, 
Νυ]ία ]8Π1 θ6δεί νεγίθ, αιιοά ἑληι] [αοίπηιις. ρελίία. 

ΝΙΝΙ απιρἰίας αιιδείι», ηἱδί υἱ ία Ἰοᾳατίς, 
965 Όι {ἱ φυἱ 66ΓΠΙΟΠΘ δἱπιρ]ΐοςς οσἰδεηιαε!. 

Ι 4605 Εὐμαθεῖς. Ιἀ οςί, Ρτορμεί οἶίπι οἱ αρὸςἰο!ϊ 916 Π1ἡν ἑκ.α-Ἰουμέγῳ. δεῖγε (πμπι πἰηἰ{ εί, 
: (ω6γο ογιάἰῖ, οπιπἱ ἁποίγίηὰ Α4σΓὰΑ ἱτωλη], Δί πο πὶςίὶ (6 είτε Άος εεἰαί αίίον. Τοιι.. 
Ι οππίπο ϱ8 [αεμμάϊία, εἆΠυθ βρἰοπάϊάα εἰοφιθιι]α, Φ]9 “Ο χάϊνυξ. Ἱια Οοἱβ]. ΕΠ. εἰ. 
. θὐ4 ΟΓ4ἱ0ΓΘΒ οδυδεπθυὈ. 38Ι θεατρίσῃ. 6πι ἐπ εαἰαί μπι [πάν οσθίς, 
͵ 900 Πάντως. Ρὶο ἵπ Οοἶδ]. δοτὶρίαπι γ]ἀδέαγ, Εάῑἱ. εἰ ἰαια ταθεηἴὴ [οίογαι ῥραπαϊ(γ απιθἰεομ6, υἱ 

πάντες, αἰϊ Ὁ. ΗΙετοῃ. αά Βαπιπιαο[έμ. 
909 Ἔσθημ). Μεπίεπι οετὺῖε απιϊοϊτὶ, έ εοτρες 293 Εἰ δ᾽ ἦν ἀεί. Τι Οοἱβί. Ῥοτειις Εἰς οιδαἀἰσαε 

ι. τεε(ἰπιεηῖς, αἰἰ Ὀγικείυς 4ο Ῥγου]ήθιῖὰ. Μοςχ ὁ δ ᾗἵπ δΜἱ8, πΠο ροἀς ὑσονίος, ααοά αιἶτυιὴ ποη οὐφει- 
Ι ἕνδον. [ωουν. Ιέα νθγί: ἤσο ΌεΤο ἱπίεπαπι αεί αἰί- ναθθο Τοίυπι. | 
Ι θνίά οἰπὶίε εογρογί, φμοά απιίείι οεε(ἱ(γ. 355 Ὡς οἳ. Βίο Το] οπιεηαπάαπι [ιάἰσανιί, 
| ΦΙΙ Ἡ αἰσχρὸν αὖθις. Τοιίας Ιερεπάμπι νυῖι αυοά ἵπ σοὰ. Ἱερίεαρ ὅσοι. 
Ι. ἴστ᾽ αἰσχρόν, πθο 816. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒςΙΟ. 
Τι ουἱνο Ππρυας, ορια! ο Ύδγρυπι Ρε], Ὦ ἱπιρτοῦαγό ΓυΓβ19 πιθηθ 6ἱ ἡηδεϊέιτίο. 
Ἡοοίο Ἰοᾳμεπίίαπι, 66ὰ Ι]ογάπ 4ΡΡΓλνα Νο νετδα οθΓἱθ θσίθγηὰ ραιτὶ Ρροπάίτμυς 
Ου! ου]]α ἑπῆαπί αβρἰάυηι, 6ἱ ἀςᾳ Ρεείοτθ Οιο 86 πιοάο ἠαὐθαμέ, Ρριαγ]πιεὶ Υογο ἱη{ίπια, 
1εἰ]αὶο γαίγ]ῦυς ργυ[υπάνπί ρἱαΓπηδοΠΙ. ο νοηιοριἰ μοὺῖςδ Φαἱυίθπῃ ουπ/ογιηῖ, 

οἱς ΟΓβο {ας παπι αιίς γἱρὶ 86ΓΠΏΟ τάὶς ο Θις ρτο[εγυμίας δἱ Ρα]απῃ επηίθδῶ θοιιοη!. 
ΒΠἰνοτεριφ οθφοί 1 Ωιις οί αυίεΠ) νογίίαᾳ, μοά [οπιῖφ οὐφδίγιοίί, Ῥγ6δσος, οΡίέ οομοά η 
οσσε μιο]ίας οί ογοδίία, Ὀγενίς οἱυᾳυας. Εδί (αἱο αυἱάάθηι απς Ἰαίθί φεηἰθπίἰα, 
μογο αμομύαπι οδίθγος 5.ρες, ττὶ Οια{ἱ γοβδ {υἱςοῦ, γαάἱςδ αυθπι εομιοθᾳῖί 

Εισγο ἀοοῖ, Ώ66 έ8/Π6η (81η δρἰοηάἰάςν . Εοἱοι]ας ; αἱ ἑεγγ]ς οἷθί δυαν]ίου, 
Εαπουπάϊς ρε]. Ηαυεί 96 γοῬ ἱία. πι γωρία Σεριγτίθ πι θΗΠ) θα] 1! ἆσσ1φ. 
Νουίς ἀυρίεχ θ8ἱ βθεπ)ο : γετθα ϱο]]ςςί 6 ἰ6είᾷ 66πιρος δἱ νεηιςσίας Ρογµιαπεῖί, 
Ὀοδμομίίφᾳο : τοκιῖς Ὠφο γο]υί οσίεια, Νυία απιρ]ἱή9 ουῖί ΙΦία γυτὶς βγαίία. 
Ἰδία γι! ἠπίδτπυπῃ ηυοἆ Ἱπάσίίαγ οοΓρυφ. Που ρείΐπιυς, υἱ Ἰοᾳυαγἱδ ΙΠΙογμιη πιράο, 
Η]» οοπιρεξιηί α10Ρο, δυἆ α[ιεγυίγαπῃ αἰίεγίςς ὦθΓιηοιις αἱ γ]ἀθηίιιγ 6596 φἰπιρίίςςς; 



187 5, ΟΠΕΟΟΒΙΗ ΤΙΗΕΟΙ,. ολανινυν ΗΙΡΕΗ Ἡ. ΠΡΤΟΠΑ. "" 

Εἱδ οὗ,, παρίσττ τὰς ἐχείνων ἐμφάτεις. 

Αὐγῖς ποθῶ τι καὶ µέρος της σης λαθεῖν. 

Εἰ μὲν γὰρ οὐδέν εἶσιν οἳ γεγραμμἔνοι 

Λόγοι, τοσυῦτον πῶς ἑ-α,ζόμην χρύνον 

90) Ἡ πῶς θαλάσσις «άμμον Ἠ ρίθµουν µάτην, 

Νύχτας συνάπτων ἡμέραις ἓν τοῖς πόνοις, 

ὃς ἄν τις ἕλθοι εἷς Υε ῥυτίδας Ἀόχος ; 

Εἰ δ εἰσὶν, ὥσπερ εἰσὺν, εὖ γεγραμμένοε, 

Μ)ὴ δῷς ἀράχναις τὼν δ.χαίων τοὺς πόνους 

905 Πέζευέ µοι τὸν λέξιν, ἀγρο:κοστόμει, 

00δ1ν διωίσομ᾽' οἶδα χα) βαίνειν χάτω. 

Λιτὴ τράπεζα πολλάχις µοι φιλτέρα 

τῆς ὁγοποιῶν χερσὶν ἐξησχημένης. 

Ἓσθὴς ὅ ὁμοίως ' ὡς ὃΣ κάλλος εὐπρετὲς, 

Α 500 Οὐχ ὃ γράφουσι χεῖρες, Ἡ ςύόσις ὅ ἴχι. 

ϱ νοῦς ἀνείτω, χαὶ τόδ᾽ ἡμῖν ἀρκχέσει. 

0ὐδὲν τὸ χομᾷὸν, τοῖς θέλουσι δώσοµεν. 

Μή µο: τὰ Σέξτου, μηδὲ Πύῥῥουνος Ξλέχε᾽ 

Χρύσιπτος ἕῤῥῥει, μαχρὰν ὁ Σταχειρέτις. 

20ὅ Μτδὲ Πλάτωνος στέρχε τῖν εὐγλωττίαυ. 
Ἕ φον τὸ κάλλος, ὧν τὰ δόγματ᾽ ἀποστρέςι, 
Ἐμγ.λοσόφει τῇ εὖτελείᾳ τοῦ Ἀόγου" 

Ἡμῖν ἀρέσχεις, χἂν ἁπαιδεύτως λαλὲς. 

Δίδαξον ἐμᾶς, ὣς θέλεις. δίδασχε δὲ, 
510 Τίς ἡ Τριάς µοι, πῶς ἐνίζκεται θες, 

Καὶ τέμνετ᾽ αὖθις, ἓν σέδας, φύσις µία, 
Μονὰς, Τριάς τε, ἀγγέλων δὲ τίς φὖτις, 

Κόσμου τε δισσοῦ, χαὶ προνοίας ἑνδίχου, 

6ἱῃ Γιίηας, Ππιθη(18 Ἱ]ογαπι Παφέρλιίοπας οχ]ήοο. 
Τυὶ οπίπι ερ]θπάοτίβ τε[ῖπι αἰἰάσεπι ἱρπίου[ασπι οχΟἱροςθ. 
θΟιοά οἱ η! δυπί πιαπάσαί οετῖριῖς 
Ρουµ]1ρα, 4αοπιοάο ἑπάίμ ορογα/Ώ Πμςί 
9008 Οιοιπράο πιβγῖς πραιἱάφᾳαᾶπι αγθηᾶη ηυπιεγανὶ, 
7 “795 Νοείεε ἀΐεῦις /άπρεηφ ἰαυοταπάο, 

: α[ἰαίμαη δα ἱίοπῃ ἵπ τυρί ἀοογίπα[η 45δε(υεΓος ᾗ 
Ουοά οἱ βαηί, υἱ θυπί ργυ[εοίο, ῥτεἰαγε δερία, 
Νο ἀοβ ἀαγαβοῖς )δίογιῖη ἰαςοί69. 
995 [ιογο ρεἀθκιγὶ 66ΓΠΙΟΠΘ, υίεγο αφγοςί!, 
Γίοπ ποῦ Ππιονοῦο : 5εἷο οἳ ρθο Ὀυμπιὶ 66ΓροΓο. 
Τεηιμίς Πιθηθὰ β6ρο πη]ηἰ απιἱοἰος, 
να ασ ιπαπῖρις οοφµογυιΏ θχου]ί.. 

οριίς οἰπω]ίες : αιεπιαάπιοάμιη οἱ νεῃυβίαε ἀθεοτᾖ, 
500 Νοα 4αμαπι Παηυς Ρίηχογιηῖ, οδἆ «04π λαοί αίυγὰ. . 
Θοπίοηίῖὰ αβθυγραί, αἰᾳυο 14 ποὺ] δα1ἱ9 οΕ]:. 
ΝΠΙ] δεί εἰοραπιία : ἀαυίωιις ἰά νοἱοπιίθυς. 
Νοϊί πα! θοσιἰ οἱ Βγγεορίς ἱγίοβρ ποοίθεθ 
γα]οοί Ομγγείρρυς, ργουι! οἱί οἱαρίσίία: ' 
205 Φοά μες ΡΙαίοπίς ἀἱίρᾶς ργΦοίαγυιω ἀῑοεηάϊ 6οπυς. 
Ῥνο]ίοεο εοξ ΟΓΠΔΠΙΘΠΙΑ, 4ἱ0Γµ1Ώ αιογθαγῖς ἀοοίτίπαπ. 
ΡμΙ]οβορίατο ἵη βεγποπίς δἰπιρ]ίοἰιαίο 
Νανίς Ρἱαςευὺΐς, οε]αιιιεί Ιοαιιαςίς ἱπιροείές. 
Όρο ποθ, υἱ Υοἱθ8, 9δἆ {4116) οσα, 

510 Ου µιοᾶ οἷι Τγιπίέως, ααοαιρἀο υμίαίυρ Όδυς, 
Ας τυγσυ9 ἀἰφίίηρυδέυς, πΠα Γεβ ἀάογαπόάα, υμᾶ ηαίΓὰ, 
Ὀμίίας οἱ Τεἰμίίαθ, αηρεἰογυπι αι Παίυτα, 
Μυρίἱοἴδαιθ πιαπάἰ, 40 ᾖηδί ρτον]άθηι], 

9860 Εμφάσεις. 1 {μείγα[ίοπ6ε, ἀῑνίηαπι Πυπηὶ- 
παπά [αομ[ιαίδιη, αυ γε]υῖ οω]εςσίθς Γ4άἱ08 Ππεῃ- 
ευ πορἰσίς ἱππιυηί. 

900 θαάσσης γάμμον. Τἱὰο αἀαρϊορεβρ]ιοῬ. 
991 Μὴ δῷς ἀράχγαις. Ἰά θ8δἱ, πο Ιία θἀεερίοῖας 

6ογυπ βοµἱρία, υἱ αυαεὶ Ρυ]γοτο εἰ δίίυ ἀῑριια νἰ- 
ἀθαπίυς, δἱουί 448 Περ]θείᾶ ΔΓ4ΠΕΔΓΙΠΙ ἰοἷῖν ορρ]ουῖ 
αοἱοηί. Νοίμιη οδί ἱ]ιά, Ναπι μἱ οα(μ/[ἱ ρίεπµε εεί 
δαεεµίµε αΓαπεαγαπι. Τοι.. 

Φ0ὔ Πέζευε. Όιεγε Πηιὶ ΦεΤΡεΠίε ΦΙΨίΟ : ποπ οπίρο 
α [6 δα [ίΠιεΙΝ εἰαίαπιφιε [αεμιαάίαπε. 10. 

32960 Βαίνειν κάτω. 9ο εί {ρε πιο ἀεπιίί[ετο. 
Φὺ9 Ὡς δὲ κάα.Ίος εὐπρεπές. ἱεστο ἵπ Ρεγ[εεί. 

οταί., «ΑΡ. 15: Εκεαίί πιεαϊεαππεπία εαπἀογὲε α πὰν 
γίς οπιεηῖα τερε[επίκτ; εἰεφαχεία πιοάο οἱ πιά 
γοπιαπεθ!!. 
ῶ0ὅ Μή µοι τὰ Σέξτου. Οτανὶςείπια ος πρέ 

ποςἰγὶ ᾳαεγεία, οΓαἱ. ἐπ ἁέμαπ., 4ο Ἶϊ ααἱ οσο 
ἐίαυ ου υιἰ{ιος ἀἱερυίαπαάί αγεος ἵῃ Εοοἱοείσα ἵπε 
μευαηί, Ὑϊάς έοιι. {, ραᾳ. 695. 

200 Τὸ κἀ..Ίος. Τενκεἰαίει ογα( οπές εοτπα.« 
507 ᾿Εμφιοσόφει. Τταεία πε έἡἰ γες αἴία ερ 
οπε Ρεγυεἰφαιάαε, ον) ΙΑηιοάὲ ο! ῥγαιφα / 
οὐσεμγίφείπια Ιεοἰοθία, «εν ρε {9κυρλία εαετα πμὶ 
σα, εἶνέ ἑα φμῶ Ρακίο Ροδί πιεπιογαι οθφπιαία. 

5141 Ἓν σέδας. Όπμπι Πκπιεπ. 

ΜΕΒΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 
9ἱΠ ΠΙ]ηις, ΘΟΓΙΠΙ πιαηί!5 οχ]ίυθας Γ406Π. 
ορομ οἱ9 αὐδοηυἱ 1148 νο εἰ. 
οἱ γου]α ια] δοµἱρια οθηδοη ) ηλ], 
Οἱ (αμ41 Ιμάσμο ἴδιπριιδ ρογόἱαὶ ἳ 
οἱ εαρριυίανὶ οαἱου]ο (δίγα μιαιής, 
1 αὐοτο ΙοΗβοΟβ8 ποουἶυμς ]11ρ6η» ἀῑθ5, 
Αι]θςδοί ιτ γυρὶς αἰαυὰ δοἱθηιία ὃ 
οἱ ρι]εἴνγα νογο δοΏἱρία, υἱ οδί οὐτίάπι, ηἱἐοηί, 
Νο ἆά5 αγαηείβ ὮοΠοΓῃ οοςἱςςδ. 
Γ,ο/ Μος δἱ5 ρ6ἀ6ς, ν6ὶ οιἱς γυρίίους, 
Ῥαυοιη ἱεπουο : οἳ μή ϱιαά αφ ἡνηγ]]ος ρ]ασρηί. 
δι 1ηοιιδᾶ (δις 56ρο ἀμίοίος ελλ], 
ΟυάΠι φας ρεῦία ρἱημαῖς ἰηδίγυ]ίὰς παπι. 
Τα]ἱ9 οἱ αη)]οίυς : δἷο νδυυςίιιθ οδἰ ἱορος, 
ΝαιυΓὰ «116Πὶ ἀαί, ηοη 1ωάπυ ηυἱ ρἱηβίωρ. 

Β δεπίθη(ία αβδιγραί : δα ποὺῖς ογίε. 
ΝΙ] νουιδίας; ἰά ἆαπυς νοἱσέύς. 
Νοη μεοίο Θεχιί, πενθ Βγγγηοπίς αἶπιις - 
(μγγείρρις αὐεαί, οί Ργυου! Βιασίγίια : 
96 11690 ΡΙαἱοπίθ ἀἰ]ίσας [αουμάζαι. 
Λυ]ῖος Ιθρογεπ], αμογυ αὐήογγος ἀοφτιαία. 
ΜΦΘΓΙΠΟΠΘ 5πρ]ἱοἳ τε]ἰς ἠθεὶ Φορ/ιιςς 
Νουὶς ρἱασεὺίς ἰάθ, γυδίους ἠοςι. 

Βοεὸ, νε]ωί Ιεβ1:, δε {αιες οσα, 
Οι οί πλ μὶ Τνῖαδ, 410 Ππούυ απίευς Ώοεας, 
Εἱςδι]ποίυς οἱ εἶπηι!, ᾖοδί εαὐδίδηιία 
δὲ "πα ΝιπΙεπαυε, Ὀρίίας οἱ Ἑρϊηϊιας: 
Ναίυτα (ὐςν οἷι απρε]ῖδ, αι ἀυρ]ίοῖφ 
ὦ,ί ο 40 μαμμάϊ, 4419 ρτον]ἀθηεία 
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Κάἄν πολλὰ μὴ δίχαια τοῖς πλείστοις δοχῇ ' 

Ὅ δν Ψυχῆς τε, σώματός τε τίς λόγος, νόμων 
Πρώτου τε, δευτέρου τε’ σάρχωσις δὲ τίς 
Τοῦ χαὶ νοητῶν πλεῖστον ἐξεστηχότος ' 

Καὶ τῶν ἀνίσων µίξις εἰς δόξαν µίαν, 

Νέχρωεις εἰς ἔγερσιν, οὐρανὸς πάλιν, 

540 ᾿Ανάστασις δὲ, χαὶ χρίσις τίνος λόγου, 

ἛἩ τίς διχαίοις, τίς δ ἁμαρτωλοῖς βίος ᾽ 

Πῶς ῥεῖ τὰ πάντα, φάσχε µοι, ποῦ δ ἴσταται 
Εἰ σοί τι τούτων ἑτρανώθη ΠἨνεύματι, 
Τὸ σύμπαν, εἴτε καὶ µέσως, εἴτ᾽ ἐνδεῶς, 

52ὔ Ὅσον χεχώρηχ᾽ ἡ χάθαρσις σῆς φρενός. 

Μή µε στερῄσῃς ’ εἰ δὲ πάντη τυωλὸς εἶ 

δΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΛ ΡΕ ΡΕΙΡ5Ο 19ὐ 

ΔΑ Τί χειραγωγεῖς μὴ βλέπων;, Ὢ τοῦ σχότους 

Τῷ μὴ βλέποντι χρωμµένων διδασχάλῳ, 
Ὡς εἰς βόθρον πέσωσι ἀγνοίας ἅμα | 

500 Οὗτοι μὲν οὕτως ’ οἱ δὲ καὶ ἧσσον καχόν " 
"Άγνοια γὰρ χαχὸν μὲν, ἀλλ᾽ Ἴσσον χαχόν. 
Τί δ᾽ ἄν τις εἴποι, καὶ χαχῶν µεμνημένος ; 
Εἰσὶν γὰρ, εἰσὶν ἀθλιώτεροί τινες, 

Δύστην), ἀπευκτὰ τοῦ βίου χυδεύματα, 
ζὅυ Τὴν πίστιν ἀμφιδέξιοι, χαιρῶν νόμους, 
(0) τοὺς θεοῦ σέδοντες, Βὔριποι λόγων 

Παλιῤῥοοῦντες, ἡ χλάδων μετακλίσεις, 
Θῶπες γυναιχῶν, τερπνὰ δηλητήρια, 

Μιχροῖς λέοντες, τοῖς γρατοῦσι δ' αὖ χύνες, 

Οιιαπηγἰς πυ]ία ποηῦ ]αδία ρ]υτίπιῖς Ὑἱάθαηίυς: 
ὦ[ὅ Απίπιο οογροσίδᾳιο αυ Γαἱο, Ιέδπι 1ερ!ή 
Ῥγίπι 40 αοουιιἀᾳ; αι Πας ἱποδγπαί]ο 
Ου! Ιοηρε ουρεγαί αιιβοσµαυο ἱπίς]ίρυησυς : 
Ου τεγυπι Ἱπδηιιαἱσπι 1 ππαΠῃ ᾳἱοσίβτη ροσιηΐςίίο, 
Μου» αἆ ταβδιγΓγθυΙοπειη, οΦΙήΠπ τυγ8υ8, 
ὤ30 Βεευγγεςιἰοπίς 30 |υ4ἱ οί ᾳυραΠ1 γα(ο, 
Αυί αυ ]υνὶ εἰ πιαἰίς για : 
Οιοπιοάο Πιαπί οπιηῖα, ἀἱο η 0], οἳ υ)ἱ οοηβἰείαηί - 
δἱ φυἱά ἃογυπα ε0Ρἱ δρίτίέυθ Ρογβρίευθ τοἰοσἰί, 
Βίνο ἰοίσπῃ, οἱνθ πιοάιοοσ]ίθυ, δἱνθ ραυἡ]υπῃ, 
545 Ουληίύ ΡυΓγὰ αἆ οαρἰεπάυπῃ οχδί]]ί δηἱπια (υ4. 
Νο πηρ ἀε[γαυάθε ; αιιοά ϱἱ οπιπΙπο ος 65, 
Θµ5ς Ώιληυ ἆποὶδ ΠΟ γ]άθης 0 (6Π6ῦΓα8 οΡΟΟΡΙΙΠΙ 
Νοη νἱάθμίθ υἱδπέίπι πιαρὶρίτο, 
7906797 Όϊ ἵη [ονδαπ! ἱπιιὶ οπάαηί ἱρηογαεἱοηίς 1 

20 Αιαυο ἰία ᾳαἱάθια η. εά {δι ἰαιοη Πίπυς ΙΙΑΙΗΠΙ θΠέ. 
Ἱαπογαίίο οηἱπι πιαίυπι αυἱάρπ ο6ἱ, θοἆ ιπίη 5 μηδίυπι. 
θά αυίοσι ουἱς ἀἰχθεῖί, δἱ ἠΠργοοσυιΏη ἠαί Ιηομέίο 2 
Θυπί οπἱιη, θὐπί μο[αηῖ αμἱάδη), 
Μίεογα οἱ αὐοπιπαπάα νἰί Ιιάϊυσία, 
ὤ55 ἰη 49 αἰιογηδηίθ6, ί6προΓυπῃ 19668, 
Νου εί οοἱεηίθε, Ευβὶρὶ ἀοοίτίηδ. 
Ἡϊηο 1]]]πο Πιο ξιιδΗίθ8, ΓΑΠΠΟΓυΙΠ Πδσις, 
Λάυ]αίογος πιυίθγαρ, ἀυίοία νθηθηα, 
Ῥατνίς Ι90ουθ», Ροϊεη!ίθις 6468, 

511 Κὰν ποι.]ὰ μὴ δίκαια. Ὑἱάς ευρτα Πρ. 1, 
9οοἱ. 3, 6ΑΓΠΙ. ΥΙ, Υ6:9. 20, οἷο. 

598 Τῷ μὴ Β.1έποντι. Μρ8. τῶν μὴ βλεπόντων. 
354 Τοῦ βίου κυδεύµατα. Τεκεεταγκ Πε ἰπ Λας οἶία 

ἠαείνε : ααἱ ροτ(υα γαπί εἰ Ιπουηβίδηίθς βυηί, διὰ 
τὺ εὔστροφον, ΠΟΠ εεεΝ ας [ογίνπα ἀοπεῖπα. Μαγί]- 
Ἡς ἵπ Αρορηοτείέες 

πι εἰε(εγἰὲ παμε υκ[εν δὲ (αἶμ εοάεπε. 
γἱάο ἱπ[γὰ οΔΥ. ΧΣΣΙΙ, τει. ὅ7 οἱ ὔ8δ. 

575 Ἀμοιδέξιοι. Απιζίσκ. ιοφυἱίς ἀὁ ερὶθεορίθ 
αἱ πηοάο ΑτίΑπογπι, Ππούο ΟΔΜποΙἱοοσα(η ΡαΓίεδ 
βοηυθὺαηίις ΡΓο τα(οη6 ἔειβρογυπ). δἱο 6ΔζΠΙ, ργρο., 
γ6:5. Ἴ08, οἱο., δρίδοορος ἀῑοεπίες Ἱημοῖέ : 

Δουλεύομεν χαιροῖς πε χαὶ λαῶν πόθοις, 
Αεὶ διδόντες τῷ πνέοντι τὸ σχάφος. 

ΦΕΡΟΗΜΗΕ (επιροτίθμε, εί Ροριίογµ!ι ἀεσίάρτίϊ, 
ΕΙΊΡΕΤ ταίειι οὐ) ἱεἰεπίες υεΠΙο α[βαπίί. | 

550 Εὔριποι Εὔριπος ἄνθρωπος, υἱγ ὑπεοπείαης, 
βάε, πποτίθκε ἱπαφμα[ίς. 

Ἴ Κ.ιάδων μµετακΆίσεις. 1ὰ οδέ, αἱ (πι [αοῖ[ 
40 οπιπὶἰ [0Γ84Π8, 4ὐ4Πι Γ4Ππηὶ 4 ΥθΠΙΡ ΙΠπονομµίιΓ. 
Φὶο Π[Γ4, ο8ΓΙΠ. ΧΥΙ1, τοις. 19: 

Κλινόμενοι χαιροῖσι, δόναξ πολύχαμπτος ἁήταις. 
Τεππροτ!ῦκ «εγυἰεπε, αγμπάο ρἰκγίμµ 96Ν(ὲς αθἰίαἰα. 

559 Μιλροῖς «Ίέοντες. Φὶό «8ΓΠΙ. 8εΠ., Τ6:9. δὲ : 

θῶπες ἐρισθενέων χθαμαλοὶ, χθαμαλοῖσι λέοντες. 
Αάμ[αίογεν ροίεπίίκηι επί, ἀδπικείεφμε {ερΝες. 

| | ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

ἁυρία, ἱἱορί ἱπ]υδία ν]άδαπίυς ρ]υ ία 
Ὀυίά ππθης, αιιἰἁ οἱ οοτρα5, ᾳαἱά δὲ γαἰυςίὰ ἰεΣ, 
Ουἱἀ οἱ γοσθπ!ἰος, αμἱά 1η λΓηδΙὴο 
(ρθαίᾶ 1οηβ6 οὐλοία δαρεγαη!ῖς Ὠοί : 
Ουἱ τες {η υπυπι ἀἱβραΓθς εοευπί ἀεοιθ, 
Μου οἱ γεδιΓρθιις υἰί4, ταγδιι οἱ ροῖυ8; 

ο θ! {ιάϊοσπαὶ βαδοἰθπίαγηοσα!, 
Οιιῶ νἰιὰ εἰί [υίυτα 11ος, απ πι: 
Ου! ευποία οὐηδἰφίααῖ, ργεσος, γοὶ αἱ Πυσηί : 
δἱ φυἱά εΡί ἰδίογαπι τοἰεσίε Ὀρϊπέυς, 
Νυ]ίωπνο, ῥαυἱυἱαπιτο, δει πθάἰουσί{ες, 
Όι ρυτίία(ἡ πηθηε]ς 45δθη υἱ ἀαίαπι, 
Εγαιάατο Πποϊί. 9ἱ Ρτοίκἑ:{0 οΦ6ἱ8β 66, 

Ἑ ας ποπ νἰάθης ἁμοίς πηδηιι 1 0 ολ Η1ρ]πεπι 
Ώοοίοτο ποη γἰάθμίθ ρταγο υἱθπίίυμι, 
Όι ἰπουί {η ἱπιρεγίιίῷ [ονθδΙ οαάαιιί 

οἱο 1. Αἱ ἱ ουηί πιηις οοείο Αιλίυπι : 
Νοφεῖτο αιιδηφίαπι οἷί πιαῖυη], πκείαπι ἐεδί Πἱθ, 
Οιἱά, οἱ πια]ογύπῃ γθγα βαί πθιτο ἳ 
Ουηί Ώαπαυο, θὐη{ μθ[αηϊ αλά νὶγὶ, 
ἵπρυτα πἰπίυαι δου/ἱ Πιά(υσῖα, 
ὥιτοα βάεπη ἱπεθγί, οοἱοπίθθ ἐειροῦυπι, 
Φθά ποΏ Ὠδί ΡγΦοθρία, ἀοοϊσίπα Ευπὶρί, 
Ὀπάφ µβᾳ 6 ιποῦί]σ8, γαρὶ µδ6υε ρα μίέμιη 
ΕΙθχυδ, Απιδηίος [οΙπαρυπῃ, ἁμ]οια 
Ύεηθµᾶ, Ρ4ΥΥἰ9 ηυης 160Π68, Μ80 68105 



11) ς ϱεεσοση ΤΗΕΟΙ. ΕναηΙτια δικ η. ΠΙΣΤΟΝΙςΟλ. ..- 

50 Πάσης ρα έστς εν φοεξς Τε αρνες, 4 ΤΟ ποτλως δεις: ο” δκαδτ πατίς. 
1 

9 

θίρας χρανν τν ἔατρΆνντες. οὐ 5-φξρ», αὐτας, ἀνέξετα: τίς: ο ασ Ἔριον» 

, πφς άν. Ἱμβργτες, ο τὸ 5 ατέρ», ο Πὸν σεν τ. τες Σατς οεχουμένες, 

Ὢ; 4, χακκ»ς ιός: κά. ες οτσίο. ὡσαν Σαθέετες 1 θ:2. σε τρ-αν. 

Είτσο -, ούτω, καὶ οϕΣ», χελεσττε Ὃς στά2ρα γεώμεῦ ἄναξίνες τοῖς προστᾶτα-ς. 

45 Ως αἲρ τις εν ένεταν, 25 Σ εὐτλενττία», Εντ. οὐ οσο αν, οὐχ Έδιστα δὲ. 

Πο τή, τις 121ς, ὃς δὲ χο κάνε. τένσς. Σχτις τος οἵμος.ὶ παῖνετ εὖτερετ-εσ-έρα" 

Οἱ 5 οκ ἔχοντες, ἓξ 2-2) 2ήςν,σί τε 500 Χὸν τὰ Γουτω:ςῖα. τὰ ««ρόσιωτ-α ὃ Όστερα. 

Που οσε αὐτονς Υπορίμοος “ντ ρΙ1. Α.Σ.) μὲν εἶςεῖν, ὡς ἔχει, «ράσω ὅ ὃμας. 

Σο» δὲ καὶ ο αρ εἰλήτες χε. Τα οέντες εἶναι τὸ χσκου διδάσχαλ»:. 

250 Γ,ῶσταν ἔδτσα, τῶ» λαλ,στέρω, δμέας. Καχῶ ἁτάντω» ἐσμὲν ἕργασ-ἕριονν 

Εἰ δ 1 τις Στοαλμῶς καὶ ερ» ἔρις. Σ.Υξ 2ρῶντες, κάν ὑυχῶμεν μὲ, Αέγειν ’ 

Καὶ -αὖτ ἂν Εώς, ἑξσκάνατ, ὦ οοἳ» 565 ε Πρόεδρος ἕ χακία " τονεῖτω μτδε εἷς 

560 Οωυς]έεί σπεης2 οὐοσι τεβαίογες. 
42ΠΗ2ς6 ροεπή η ἰετομίςς, ΠΠ 2ριομίΐυιν, 
Ιἀ αυοά εταῖϊίλπι εοπεἰ[αί, ρ.ατῖ {2ς:επίες, (υλ αὐοά ρτούι»ε, 
ἔι οι ργοσίσιος {2εἶληί {πιρτοὺος. 

Τυ]εῖς ἠογαπι οαρίεοί( ορεεῖπνεη 211 1οὰ ργοίδΓαα : 
545 Εει φιἱ Ιηρεηυιίαίδηι οὐ 4η [αοἱεί, Το (ἀεμράίλπι, 
Αἴας ἁἰτιιίᾶ5, Ἠἱο 6θοηυς 01η. 
ΠΗ 24ρα έὔπι 00η Ἠ2/)θΔΠί ος 00 ΔΙ μῖά νὶ]ἀοτὶ Ρροςδίαί, 
Ἀουίήεαηί 6 ἱπιργοδίαίο. 
ιά ειίλ βΙ αὐ οἷς οαρίεπῖεν» εἶπι Ἰοη0ἳ πορείαπε, 
250 ἡήηρυλπι ραΓίιος ίσλτυπί ἀἰςεηίοτυ. 
Ομ οἆ οἱ αι εδδοῖ επι οευ{ἱ5 ᾱ6ύ πηλπῖυας οοπἰεηίίο, 
Πας 4 Ἠοψιε 4 μονίς αιπρυἰααςεεῖς, 0 δορίοπίες: 
ΑΠΠΟΗ λα ς πιδηΙ[εδί3 ἱπ]υγ]α2 αΠΠΟΠ ἀρεσίυηι ο ημαιυ τ 
Οι ας [εγαίΤ ο πιγρίογίυπι 
ὅ5ὃδ Οιμαυσνίς ᾖλ1η {εγδ Ρρετ ἑοίυπι οτΏεπῃ εΓΓαγυιη 
Μίταµι 4 Ώοπ11πο δ]ΐδιη αεοορετίπισθ, 
Θιιάπι να]ἀς ἱάίρηϊς υπ ορἰςεορίς | 
γωεί[εταῦος που [αἱδα αυἱάσπι, φει) ἴπιεπ που [πουηάἰδδίτωα. 
06η φὐΦφάδΠη, ιοί ΠΠ! { Αρίίαγ δρεοἰοςίυ; : 
500 Ηλείεηις ἰ9γν, ἀείπεερς Ροιεος. 
Ρυάοῖ πιο ἀΐοθγο 4μοπιοάο 6ὲ Γον ποδίγα [ναυθαηί; ἀἱεΔΠ ἰπεΠ. 
Ονάἰαι! αἱ νἱτευιίς ἀοείοςθς δἱιμ119, 
909-799 Ἡλίυγαιη οπιηέΗ1ὴ δυπας ο[Πποίπα, 
αοιίθ οἱδιμδηΐθς, οἱ5ὶ εἰσηιή που τὶάεαπιυς : 

565 εἈθαυιία ργίνιας οὐήμοί, Ιαῦογεί ΠΘΠΙΟ: 

σ10 Ιχγεύμογνες. Πεδγομίης: Ἰχνεῦται, οἱ νῦν 500 Δῦν τὰ προσωπεῖα. δἱο δαρτα Πἱ0. 1, οοῦ 
ο. λεγόμενοι, ο . ο οπου, ΔΗἱΠλα]|- ΟΔΓΙΗ. ΣΣΙΣ, νους. ἆ, 49 [οπιλαἱς ιν μ111ο5ἱ15 εοξὰῥ 
ο μη δνρίίασιὴ ονοζευ:ο πμ (δδπυπῃ, οἱ ς- -ς Σ . ϱὐ 
11 ΦΟΠ1ΛΟΝ οτρἱοἵα». Ἡ διµὲ «ομίροίι, να ο ατα. χι ο) όσωπα φέρευ. 
ο, «ΗΛΥΕΙΗ νδηβίωτθς. Τουμ.. , ) ό ὠρθως φεειε(έε- 

548 Ποιοῦσιν αὐτοὺς γνωρίμους. Εαμιοκος έε «, 0] Αἰσχρὸν μὲν εἰπεῖν. (οἱς]. αἰσχύνομ' ε 
Γειά! Πομία. ὡς ἔχεις, ἅσω δ' ὅμως. βµάεῖ γιε, φιµο ἓε πιοέν 

ζ49 Λόγον. Εάῑι. λόγων. Ρ6εαδ 4ἱ6θΓδ. 6αΠαΊΙ {αΠιΘΗ. 
2υθ ᾿Ομῶς. (0ἱ8Ι. νόμῳ. 564 Σιτῇ βοῶντες. Τα]ε Τά Οἱοογοπὶς ἐν ( 
ὧδά Ὢ μυστήριο» /! 8ἱ (οἱβ]. Εάῑι. ὢ μυστηρίων. (αυ (έκιη, «αρ. 6 : Εἰαιεὶ ἰασθαμί, εαεἰς εἲς 
507 Ὡς σφόδρα. πμ φΙῦΡ {οξΗΠα «ΑΓΠΙΕΗ Ἀθῄπεῃς ΟΙ ὁ 5ΗΡΙ3, Π9. τν 800ἱ. 2, «Άγ. 44, νετ, 88, 

οἳ αἶία φοτὶροίι Οχομογιυς. Ιὐίά. ἀναξίοις. Ὑϊάε «Δί {ασίες Φἱουμίαγ, 
ἔομι. 1, ραρ. 690. Μαχλοσύνης στῆλαί τε καὶ οὗ λαλέοντες ΕλςΥχ 
ον Οἶμοι. ὑοἱθὶ. οἶἷμαι. Γι ασω Ὃκπσας εἰ ἰαεί(α ωμά έν 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Μησηΐς, νοπαµίοϱ ματίυις αρογίὶφ ἆπρος ; Ὦ Νου ονἰάοιις ἁλπιπυπι, οἱ ῥραίθης Ἱη]υγία Ἱ 
Οἱ Πο) Βόρμογυµη, 664 ΡοίθηίιΠη Ίδη υα5 το θ18 ἰδία φυςεμεὈὶιὸ Ο πιγςίδγίιΠυ 
Γογαῖ, Ἰσμοιίο ηιιοὰ ρἱὰσοῖ, ΠΟΠ φυοὗ ρτοάθςί, ἆαιῃ ϱυ08ἱ Ρο; ΟΡΙΜΕς οΓὺί5 ἱπ]ηχοηςὶ ρἶαραδ 
τι τος αἱ {μ1ργορο Γαοἱδηί ΓΙαἱο8. Ταπία5 α|υἱἱ9 δρϱθς Ἠάῦεη:65 οχ Ὀεο, 

Ι ΒΡΟΕΊΙΠΕΛ ΑΠΕΓΔΗΙ ϱ110ἱ) δχδἰδιαπἰ φορ! 1 ῥι14πι ΡγοΓδυ8 Ιπάίρηος ίθηεΠ]ς Ριαθω]ος! 
ΓΟΠΗΔΙΔΙΗΗ πας ποίοί, θἰίος ἱπάοίθιν Νου [αἱ «ἰ4Π1αύΟ, [ἰοοί ποη ἁπίοίκ. 
κα]ίέ Εἱο ορ68, 1ο ρα οἰαγαίὴ ρευυ5. Πει { 5εεπα ουσ αιμ Ιμάἰέητ δρεοιαΕ]]]ς - 
ΠΗ μ.{ ᾖαρομίον υπο Ιαιιάαγὶ /μεαη!, Νυὴο ἱάΓγυς {Π8165, ΟΓΑ Ροβίηᾶς Ρτοργία.. 
ο πορί{οφ νοά δι πι [ἱρίς αγίους. Ίο πε Ἰοᾳαἱ ρυάοί, 5εὰ ἡο Ίοαυας ΔΠΘ, 
Λι{ομΙ ποἰαίο : ου) [οἱ ποῦ. οβἱἱόδηί, Συῦεπιάγ οπιηἰς 65506 ἀοσίοιος θομ], 
} οὐ ΝΟ ΝΕΙΜΠΙ Φἱβθγία ἱωριιας οοιΙρ μυ, ΜΙΠΙΙΙ5 1ὸ ουΠοίογΠ ΠΙΛΙΟΓΙΠΙ οβίζἶμα. 
ὢὶ βυγρυγοί οοη(τὰ ΓΗ 19 οἱ ΕΠΗ (110Γ6 ἰαοἱίο, ΠΟΠ Ιοᾳαομίες ὁἰσίαιιις : 
Βε]ωμ!, ο βορΏἰ, πευβηύα νουίθ Άσς [ουθιῖ. ε Ῥγίπιαφ βοε|.» {εηεί ; τοπφυαίας Ίαδος: 



1ο» ΡΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΛΤΑ ΡΕ δε[ρςο. 

Καχοὶ γίνεσθε, τοῦτο συντομώτατον, 

Καὶ λῷον ' ἡ δὲ πρᾶξις ἵσταται νόμος. 
Μόλις γὰρ ἄν τις ἐχ βίας διδασχάλων 

Νεύσειεν εἰς τὸ χρεῖσσον εἰ δ' ἔχοι τύπον 

ὦ70 Μοχθηρὸν, ἤλω. Ῥοῦς χατὰ πρανοῦς τρέχων. 
Τὸ ὃ᾽ αἴτιον. Βολαῖς μὲν ἡλίου φασὶ 

Κρίνειν νεοττῶν ὄψιν ἀετὸν πανσόφως ' 
Ἐξ ὧν νόθον μὲν, χαὶ τὸ μὴ, γινώσκεται" 
Καὶ τὸν μὲν ἐξέῤῥιψε, τοῦ δ' ἔστι πατήρ. 

ὦ]υ Ἡμεῖς δὲ πάντας ῥᾳδίως καθίζοµεν, 
Ἐὰν µόνον θέλωσι, λαοῦ προστάτας, 

Οὐδὲν σχοποῦντες τῶν νέων, ἢ τῶν πάλαι, 

Οὐ πρᾶξιν, οὐ λόγον τιν᾽, οὐ συνουσίαν, 

0ὐδ' ὅσον ἦχον γνωρίσαι νομίσματος, 
ὦδ0 Οὐδὲ χρόνου πύρωσιν ἑνδεδειγμένους, 
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Α Αλλ' αὑτόθεν φανέντας ἀξίους θρόνων. 

Εἰ γὰρ τὸδ' ἴσμεν, ὡς τὸν ἐξειλεγμένον 
Χείρω τἰθησιν, ὡς τὰ πόλλ᾽, ἑξουσία, 
Τίς ἂν προδἀλοιτ᾽ εὖ φρονῶν, ὃν ἀγνοεῖ : 
ὅδυ Καὶ εἰ τοσοῦνο τὴν ἐμὴν ἔργον µόνην 

Ὑνχὴν κυβερνᾷν ἓν βίου τριχυµίαις, 
Πῶς παντὶ δώσεις αὐχένας λαοῦ τόσου, 

Πλὲν εἰ χαταδύσαι τὸ σχἆφος σπουδὴν ἔχεις, 

Πόθεν λίθοι μὲν δυσπόριστοι τῶν χαλῶν, 
290 Καὶ γῆς ἀρώματ) οὐ τόπον παντὸλς φέρειν, 

Ἴππος δ) ὁ μὲν χάχιστος ἓν µέσῳ πολὺς, 

Τὸν δ᾽ εὐγενῆ τρέφουσιν οἶχοι πλουσίων ' 
Ὁ δὲ πρόεδρος ῥᾳδίως εὑρίσχεταε, 

Μηδὲν πονηθεὶς, πρόσφατος τὴν ἀξίαν, 

59ύ Ὢ τῆς ταχείας τῶν τρόπων μεταστρορῆς! 

ἱπιρτουὶ ορἰοίο, πιατίπιο ἰὰ οοπιροπάἀἰαείαπι 66, 
Βι πηθ]ῖιι : Ίρθα ἁπίεη) [ασία Ἱερίφ ἰοςο θύΠὲ. » 
Ὑ]χ ου! αὐῖς πιαρὶείγοτιπη οοπα δις 
Ἰηςποί η Πηο]ίογα: δοςὶ δἱ αυθαί οχεπιρίαυ 
ὦ70 γἱιϊοφυπι, οχρίυ6 οθί. Είνιι οδὶ ρος ἀοοϊϊνία ἀθοιιγτδιιδ. 

(164ΠΙ 4ο61ρο. 9οἱἱς, υἱ [ογυπέ, γαάἰῖς 
Ῥυ]ίογυπ οοσἱοθ αηυἶ]α να]άο φαρίοπίος ργοῦαῦ - 
Εχ αυἶθις ηυἱἀ δρυσίηι δἰι, ααὶά ποηῦ, ἀιρασδοαί, 
Αίφυο σης ργο]ἰοἰξ, ἰ]μ8 οί ΡάΓ6ΗΡ. 
ὦ15 Νο αυέόπι [αοἷ]θ αᾳιοβ]ἱρθί οοηβτ(αἴηας, 
οἱ {αηίυτη νοἱαθε]ηί, ρορυἱ απεϊςίθυ; 
ΝΙΡΙΙ οοπρϊἀογαμέθς, ποῦ ΓοσθΗξἰᾶ, ΠΟΠ απίῖαυ», 
Νοη 40ἱἱ0ΙΙΘΙ1, ΏΟΠ ΒΘΓΒΙΟΠΘΗΙ υἱασι, πο οοηνογφαἑοήσαα, 
Νυο ἰ4Πί61Π ΠΙΟΓΑΠί6Φ, (υδηίυπι οροσιθαί αἲ αἰφιιοδουπά η ουσια (ἶδ οο0ὐ1, 
οδ0 Ἐορδ αἱ που [αογυπέ (6µΙροςθ, οἱ ἶβηο ριοδας, 
δι ίο σας 6586 ἀῑριιος ἐτουιίς. 
θιιος ϱἱ ἰά δεἴγοεπηαδ ουπῃ, αυἱ εἰεοίσς 6δὲ, 
Ροϊδμίία ρἰεΓυίπηυθ ἀθίθιίοσδπι βοτὶ, 
Ουἱς οοτύ ωέ18 θυ1η, αμ θίῃ που ηονῖέ, θἱρογοί ἳ 
ὁδὺ Οιοά οἱ (αυ ορ8 «8ἱ ΠΙΘΩΠΙ λδμίθιη 
ὡοἶαμ ρυὺστὀγο ἱη ὴὴς γἱ "μεις, 
Οιιοπιοάυ οι Ηοί ἰταάθς (απ ρἱουὶθ ριυεγηπου]α, 
ΝἱΦἱ ἰά ἰυίο Ιφυοαβ8, υἱ ἀοπιθγραίυς Πηανὶς Ἱ 
5, οµ)Η Ιαρίάες Ρρεεί]οδί που [αυἱ[ο ραγαυἱ1ο8 βἱΠί, 
ὦ90 Νεο οιιηίθ {ΕΓΙ49 Ἰυοιιν αξοιλαία [θγαί, 
ος, εμμι ουύγυ! ρερείπιοσυπῃ οορία ἵπ τοραίμ]ο οἱέ, 
(ὀδιδγυκο αέθιη ἁἰνίίωη ἆοιηυς πυίσιοπὲ. 
Απίϊκίος {αοἷἰε γεροσ]ίτιο, πυ]Ιο 
Ριτοραγαίιις Ια0οτ6, δυλίιο {ασέαθ ο ἀἱρπ]αίθιη 7 
595 0 «6ἱ6Γ6ΡΙ ΠΙΟΣ πιυέαορε! 

500 Καχουὶ γίνεσθε. 9ίς (οἱρ]. Εάῑέ. χαχὸν γένεσθαι. 
21] Καὶ τὸν μὲν ἐξέῤῥιφε, τοῦ δ' ἔστι πατήρ. Ηἰο 

γοι»υς ἀθεθί αριιἀ Τοίπι, ααδηηνἰς [,αίπε γεαἰ(μφ. 
57] Τῶν πἀ.αι. Οἱ πάλαι Ώὶο ρεὶδοὶ που δυη!, 

οὐ αυἱ ᾖστη αῑα [αεγο οαἑ]οἰῖοὶ Ογὶδίαπὶ. Τοιι.. 
56] Αξίους. δεά φαἱ ἐρεὶ εἰδέ εγοπίς αἰριί υἱ- 

3δὸ Τόδ’. (οἶςὶ. τότ', 
88 Π4ἡν εἰ χαταδῦσαι. Ἡα (Ο9ί9|. δίο θίίαιη 

[ορίί ἱπίθερτός : δε οἱ ἀείοπάἱ ροίενὲ νυ]ραία, πλεῖν 
Ἡ χαταδῦόαι, Ἱιηυίι Τους, αἱ οἷέ ἱηιογγοραίίουίς 
ΠοΟῖ8 ροβῖ τόσου, αί ἐπ] γεγισπάσιη : κανίβατεκε αἲ 

οἱ παθεπε πιανὶε 
άεμίκγ. 294 Μηδὲν πονηθείς. ἵπ Μασίπιυπι ο ἀῑοία 

ΝΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἑκίοίθο ρογνογς! ; ἄν µας Ὀγονίιις Υἷὰ Β Ερἰεοορα]ἶ θοἀθ ἀΐρπος ογδάίπιως. 
Άο πιοἰίυς; ἵρ8α [αρία ἱερῖφ διιπἰ οσο. 
Ναπ νὶχ ]αγαιιίθ τογροί αἰφυῖς ἱπ ὑοπ5ι 
Ὡοοίοτε ς ϱἰ πια] ολάδὶ οεἆ η (γρυπ., 
ως νεἰυίφιιο γίνυς {η ερ τυῖε. 

«ο «3ὐ98. Εαόϊῑς ορἱεράίαὶ οοἱ:9, [6ΓΙΝ, 
ΡγαάεπίεΓ οοιἱον θηυἱα ρηἱἱοτυπι ργοῦΣέ, 
Όι ἱηάό αμἱά νογυ! οἱ, αυἱ αυἰά δρυρίυπι 
Αρηοδεαὶ : ου τερε[ἰ!, {έυφ δδὲ ΡαΓ6ηΦ. 
Ὀρά ΠΟ8 ἰΓδιπεπόο αυυς[υοί [οἱ Ηιγοπο, 
}οἰίπι πιοἆο ἱραὶ, ΡΓου|ες ἱπιρομίηγιις, 
Νοπ Ροπάεγδηίος ουυ Γ6υθ8ΗΝ, αι ν γαίις, 
ΝΟ νθγῦᾶ, µου [4είδ, ποφυο γἰτεμάἰ πού, 
Νεο απο πυπὶρπιαίῖδ φυδαί ηοφοῖ δοµ15. 
Δοπάωω ρτοβαίον Ἴβηθ ἑοπρουΐο, οἱλ{ἶμι 

Ῥλταοι. 6... ΧΧΧΥΙΙ. 

δΙ εαυ{4 πιθης Ρῥυίατσὶ ἱπιρορίμπῃ {ηγοηθ 
Ἶπ ρε]ως ἔτο ρα ρίυς ροιεηί!α, 
Ουις 64ης ἰσυοίυμε γοςαΓθὲ ϱἱομ(ο Ἱ 
δὶ (αρίυς 68ί ΠΙΘΑΠΗ Γ6µοἱ9 [Πδηίδπη {σου 
Πυ]9 πι]ραοἰδ ἱπίου υηάλ9 2ου, 
Ομ ρεομύθ γυᾳὶ οι]]δεί γερῖηνοη ὁδυἱ8 
Νὶ ευἱέες υπάαν οὐυτμὶ µ4νοι νοἰίφἸ 
5, οµίΏ ἱαρίἱ ποῦ υδίᾳμο [μἱρδδηε, 
πι ΟΔΗΡΙΒ ΟΠ)Πί8 ΠΟΠ 4ΓΟΠΙὰ Ργοίργας, 
Ουω οµηοία ρεσθἰπωίς θοφαγίαηί οᾳυἱ», 
ΜακρΦαιο βοδίῃ πυιγίφηί [ογίος ἀοιηυς, 
ἆλῦοτα Πο ργῶδυ]ετῃ τέρετίἰ Ίπαηαν, 
Νοη απο ρεΓ[θοίὔΠη Β10Γ, οοὰ μηιπογί 
ΦιαΙΙπῃ ἀΡΡάΓΔίυµ1. Ο Ρτοπιριίος ευμτογρ! 

ο 



101 ο, 6ΒΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ. 

540 Πάσης τρατέζης εὐφυεῖς ἰχνεύμονες, 

θύρας κρατούντων ἐχτρίδοντες, οὐ σοφῶν, 

Τὸ πρὸς χάριν τιμῶντες, οὗ τὸ συμφέρον, 

Ὦ: ἂν χαχοὺς ποιῶσι χαὶ τοὺς πλησίον. 

Ἐἴπω τι τούτων χαὶ σοφὸν, χελεύσετε; 

ῦὰὺ Ὃς μέν τις εὐγένειαν, ὃς δ εὐγλωττίαν, 
Πλοῦτόν τις ἄλλος, ὃς δὲ χομπάζει γένος. 

Οἱ δ᾽ οὐχ ἔχοντες, ἐξ ὅτου δόξουσί τι, 

Ποιοῦσιν αὑτοὺς Υνωρίµους ποντρίᾳ. 
Σοφὸν δὲ χαὶ τό. οὗ Υὰρ εἰδότες λόγων. 

250 Γλῶσσαν ἔδησαν τῶν λαλιστέρων ὁμῶς. 

Εἰ δ' ἣν τις ὀφθαλμῶν καὶ χερῶν ἔρις, 
Καὶ ταῦτ ἂν ἡμῶν ἑἐξεχόγατ', ὦ σοφοί! 

ΟΔΗΕΝΙΝΟΝ ΗΡΙ . ΗΙΡΤΟΜΙΟΛ. 

Λ Ταῦτ οὗ πρόδηλος ὕθρις ; οὗ βλάθη σατίς: 
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Τούτων ἀνέξεται τίς: ὦ μυστήρ:ον | 

505 Ηδη σχεδόν τι τῆς ὅλης οἰκουμένης, 

Οἶαν λαθόντες ἐχ θεοῦ σωττρίαν, 

Ὡς σφόδρα χρώμεθ) ἀναξίοις τοῖς προστάταις ! 

Βοήσομ᾽ οὗ Ψευδη μὲν, οὐχ ἔδιστα δὲ. 
Σχτνἡ τις (οἵμοι!) παίτετ᾽ εὐὑπρεπεστέρα 

500 Νῦν τὰ προσωπεῖα, τὰ πρόσωπα ὃ Ὁστερο. 
Αἱσχρὸν μὲν εἰπεῖν, ὡς ἔχει, φράσω ὅ ὅμως, 

Ταχθέντες εἶναι τοῦ χαλοῦ διδάσκαλοι, 

Καχῶν ἁπάντων ἐσμὲν ἑργαστεριον, 

Σιγῇ βοῶντες, κὰν δοκῶμεν μὴ λέχειν ’ 
505 « Πρόεδρος ὃὶ χαχία ” πονεΐτω μηδὲ εἷς, 

540 Ου]ις]ῖροί ΠΠοΠ5Φ ο40ΓΙ νΕΠΔΙΟΓ68. 
}4πιιᾶς ροἰθΠἑΗΠη Ι6ΓΕΙΙΙΘ8, ΠΟΠ ΦΡΙΘΙΕΙΗ, 
Ιά αιοά ρταίίαπι εοποἰ]ίαί, ρἱυγίς ζαοἱοηίος, 41411 φυοά ρτοάςςέ, 
Όι οι ρτοχίιπος [δοἰαηί ἴπργουος. 

γι]ιῖς ἠοταπι βαρίεη:ῖζ; δρεοίιμδεη α{γιιοά ΡΓο[εγαπη : 
οὲὸ Εδι ααἱ ἑηβοηυἑΔίεη) δ18π /αοἰεί, 1] Γαουράίαιη, 
Αἱίις ἀῑνι(]ὰθ, Πὶο ϱεπι5 δ11Π. 
Η! αιἰοπ οὐ που Ώλρβεαηπί ος 0 αλ φμίά νἱάθτί ροθδἱηέ, 
Νοὺϊίαπι 5ο ἱπιρτορίίαίο. 
ἠιυά οἰἶαιη Πί αὐ οἱ δαρίεµίετ; ουπ] 1οηιιἳ ΠποςεΙλη!, 
250 1 ἠπρβυλΠη ρηΓἱί6Γ ἱίρατυπί ἀἰδογιίογιιη. 
Οὐοἆ δἱ 4 ο88δἱ ο] οσι1δ αὖ Ππαπίρις οοπἰερίίο, 
Πο ᾳποφμε 4 μοὺῖφ αιηρυἰαβεοίἷς, 9 5ορίρηίθς 
ΑΠΠΟΠ νο πιλμ][ορία ἱη]ατία2 4ΠΠΟΠ αρεγίυπ) ἀπ 
Οι ως (γα ο πηΥςἰογίηι! 
ὁδὃ Οιιαηνίς ᾗαιη [ογο Ρος ἰοίπα ΟΓΏ6Πῃ {ΘΓΓΑΓΗΙΗ 
ΜίΤΑΝΙ α ΏΟΙΙΙΠΟ δα]ιιίθιη ἀεοθροξΙΠηδ, 
Οαπι να]άο ἠάἰφηίφ υπημς ορἰδουρἰφ 
γοα[ειαῦος ποἩ [αΐδα φυἱάδπι, φει] {4ΠΊ6Π ποῦ [ουπἱδδίρια. 
Φ06ηΛ υφάαπι, Ἰνοί μα] 11 αρίέαν θρθοἱοβίυΓ: 
500 Ηαείεπις Ια1Υ3, ἀοΐποερς Ροΐδοµς.. 
Ῥιάοί ηιθ ἀΐοθγθ ααοπιούο δὲ γοφ ποςἰιγ αυθανίς ἀῑσαιη ίαπεῃ. 
Ονάϊμαιἰ τι νἱτιυῖδ ἀοοίογθς δμ18, 
909-799 ΜαΙυγαιὴ οπιηέηπι δησ8 οΠιοίηα, 
αοἰίο ο)αιλθηίθς, οἱςὶ εἰοφιή πος γἰάδαιηις : 

50δ εΝοφαἰία ρείυιας οὐιιοί, Ια0ογθί ΠΟΙΟ: 

54Η) Ἰχγεύμονες. Πεδγο]ήιιδ: Ἰχνεῦται, οἱ νῦν 
Γχνεύμονες λεγόμενοι. ΑΙ{ιιά οί {ο ΟΠΗ ΟΗ, απ ζηλα|- 
εμίυμι αυρίίαομιη ογοσυ]ο πιο δδπο, ο] 1β- 
4119 601105 οχρἰο!α5. 1 δὲ «ίροις, ἰδιι]- 
εορηῖ, «ΗΛ μ1ά γεηαίρτες. Το. ι 

048 Ποιοῦσιν αὑτοὺς }γγωρίμους. Εα1080ὲ5 9έ5Ε 
Τ6({ {11111 πιεφἶα. 

049 Λόγον. Γἱἱ. λόγων. 
ὤυ0 ᾿Ομῶς. 918]. νόμφῳ. 
3δ4 'Ὢ μυστήριο» / Βίό ΟΩοἶκί. Ράῑι. ὢ μυστηρίων. 
55] Ὡς σφόδρα. ἰπ 105 (ΟέΗΠι «ΝΓΠΙΕΗ Β86ΠΙεΠ8 

εἰ αἰία φυϱἱρςεῖι (Ονοροτιας. [υἱἀ. ἀναξίοις. Ὑἱά 
(οι). ἓ, Ρας. 590. 

ὤνι Οἴμοι. ὑοἱθ]. οἶμαι. 

500 Νῦν τὰ προσωπεῖα. Θἱς δαργα 16. {, εεα. 
ΕΔΓΙΗΩ. ΧΧΙΣΧ, ΝΕΓΦ. 8, 4ὲ [εωχἱ μῖς ιν) Εἱοδίιι5 οο(ὰφ 

Ὥστε προσωπεῖον, χ᾿ οὐχὶ πρόσωπα φέρει. 
ὣίο 1{ Ἰαπι πο [αείες, σεά (αγυας» οεειεἰἰε. 

204 Αἱσχρὸν μὲν εἰπεῖν. ϱοἱς!. αἰσχύνομ' εἰς 
ὡς ἔχεις, ἅσω δ' ὅμως. Ριάεῖ 10168, φμο (ϱ Ιιούρι 
ῥεαε 4ἱςοτδ, ἑαᾳπαπὶ ΓαΠιΕΠ. 

504 Σιγῇ βοῶντες. Τωο]ε ηιιά Οἱσσγοπῖς ἐν (5 
(αυ [ἐκπ, «αρ. 6 : Εἰἰαηικὲ (αρεαπι, εα(ὲς ἀῑι 
Θιο δρ! Ιἰδ. 1, 666. 2, «Άγ. 448. νεις. 88, 
υαια (ασἱ6ος ἀἰσοιμίς, 

Μαχλοσύνης στηλαίΐ τε καὶ οὗ λαλέοντες ἔλεγχκ 
1,αδεῖνἰα Μιοπιπιεπία εἰ ἰαοίία ατσκπιεκία. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Μησηῖς, νοπαμίο μαρίὺνς αρθγίίς αρθς ; 
Οι] ΠΟ Βορµορυµη, 564 ΡροἱεΠίῦπη 41035 
Γογαὲς Ἰομειίος ος ρἱασεῖ, Πο; φυοἆ ργοάεθί, 
Όι ρΓοχίηο5 ο] Ἡωνρτοῦς (αοἰθί 19109. 
Υπ αρθείιπεν α[Πδγαιη «ιοί! εχοἰδιαπ φορΗί Τ 

Εαζππάια! υπυς ᾖαοίοί, δἱίος ἱπόοίθην ; 
ἔχα]ίωί 1ης ὀρες, 1ο ρσοἱβγη  ρ6µµ5. 
Ηἱ μἰἱ ἠιλυοηίςς υπάο Ιπιιάατί 4µσα!, 
56 μονί]ον γοδά μαι πιαομῖ5 αγιίδις. 
ΑιΙ6ιΠ ποἰαίς : οὕϱ) ο υἱ που οφ ἱοση!, 
} οηπεπΗίμπ ὀἰδθγία Ηριιας οοιαρτ μυς. 
ὢὶ δυγβογοῖ οοηίσα Ώπα 1 οἱ Λυήη 
Βείίαμι, ο δορΗ!, ϱθ0βηάα γνοὺίς ηφθο [ογει!. 

Ὦ Νου δνἰάδις ἀαπιΠΙΠΙ, θἱ ρβίθης πλω ΓΙΑ 1 
Ουἱς ἰδία ουςιλεδῖιὸ Ο πιγδἰδεῖτυ 
ἆ 1η (1081 Ρ6Γ οΠπΙΠ65 οἑῦί5 Ιπιπιοηςὶ ρἱαβΑδ 
Ταηἱα5 ςα)α{ἱ5 ρε αὐθ6ῃ:65 ος Ὀεο, 
ῥαπι ΡΓΟΓΕυΦ Ιηάΐπηος ({δηειηιις Ρία δα]ος ἱ 
Νου [αἱδὰ οἸαπιαὺο, ἰουί ηοῦ ἀιμ[οί3. 
Πει { δοεπα αισάαιη Ιαά]έις δρεοιαδἰ[ἷς 
Νιπο Ιαγγις Ι18µ68, ΟΓ4 ΡοδίΏἁς ργορεῖα. 
Ηο πιο Ιοᾳυἱ ρυάεί, δες Ίο σας (αωςη, 
Συβεπ]ατ οὐ]ηῖς 6556 ἀοοίοιὺς ὑομί, 
ΙΠΙΙΙ6 10 ομΠοίοΓΙΠΙ ΠΙΛΙΟΓΕΡΠ) ο(101πα. 
(ΟΙ Η10Γ6 {461ἱ9, πο Ιοᾳαομίος ἀἰσίσιας : 
ε ΡΕίπιαφ δεεἰ.» (εμεί ; τοπηυαίας 1αβοςς 



{1ου ΣΕΟΤΙΘ 1. ΡΟΕΝΜΛΤΑ ΡΕ 95ΕΙΡ5Ο0Ο. 10 

Καχοὶ Υίνεσθε, τοῦτο συντομώτατον, Α λλλ' αὑτόθεν φανέντας ἀξίους θρόνων. 

Καὶ λῷον ' ἡ δὲ πρᾶξις ἵσταται νόμος. Εἰ γὰρ τὸδ ἴσμεν, ὡς τὸν ἐξειλεγμένον 

Μόλις γὰρ ἄν τις ἓκ βίας διδασκάλων Χείρω τίθησιν, ὡς τὰ πόλλ', ἐξουσία, 
Νεύσειεν εἰς τὸ κρεῖσσον εἰ δ’ ἔχοι τύπον Τίς ἂν προθἀλοιτ᾽ εὖ φρονῶν, ὃν ἀγνοεῖ: 
ὦἼ0 Μοχθηρὸν, ῆλω. Ῥοῦς χατὰ πρανοῦς τρέχων. ὤδυ Καὶ εἰ τοσοῦνο τὴν ἐμὴν ἔργον µόνην 

Τὸ δ᾽ αἴτιον. Βολαῖς μὲν ἡλίου φασὶ Ἡυχἣν κυδερνᾷν ἐν βίου τριχυµίαις, 
Κρίνειν νεοττῶν ὄψιν ἀετὸν πανσόφως : Πῶς παντὶ δώσεις αὐχένας λαοῦ τόσου, 

Ἐξ ὧν νόθον μὲν, χαὶ τὸ μὴ, γινώσκεται Πλὴν εἰ χαταδῦσαι τὸ σχἆφος σπουδὴν ἔχεις; 
Καὶ τὸν μὲν ἐξέῤῥιφε, τοῦ ὃ᾽ ἔστι πατἠρ. Πόθεν λίθοι μὲν δυσπόριστοι τῶν καλῶν, 
ὦ]ύ Ἡμεῖς δὲ πάντας ῥᾳδίως χαθίκοµεν, 290 Καὶ γῆς ἀρώματ᾽ οὗ τόπον παντὸς φέρειν, 
Ἐὰν µόνον θέλωσι, λαοῦ προστάτας, Ἴππος δ᾽ ὁ μὲν χάχιστος ἓν μέσῳ πολὺς, 

Οὐδὲν σχοποῦντες τῶν νέων, ἢ τῶν πἀλαι, Τὸν δ᾽ εὐγενῆ τρέφουσιν οἶχοι πλουσίων ’ 

Οὐ πρᾶξιν, οὗ λόγον τιν’, οὐ συνουσίαν, Ὁ δὲ πρόεδρος ῥᾳδίως εὑρίσχετας, 

0ὐδ᾽ ὅσον ἦχον γνωρἰσαι νομίσματος, Μηδὲν πονηθεὶς, πρόσφατος τὴν ἀξίαν; 

ὦὤδ0 Οὐδὲ χρόνου πύρωσιν ἐνδεδειγμένους, ὦθύ Ὢ τῆς ταχείας τῶν τρόπων µεταστροφῃς 

ἱπιρτοῦ] οβἰοίο, πιακίηιο ἰὰ οοπιροπάἰαείαπι 68έ, ε 
Ει μηθ]έιις : Ίρθα απίθπη [αεί Ἱερίφ Ίος0 60Πὲ. » 
Ἡὶχ εμπι ᾳὐἱ5 πιδβἰςίγογυ[η ΟΠΗ ΡΙΙ8 
Πηο]ἰηοί {η πιοίργα; 6ὰ δἱ λαύυοᾶί οχεπιρίας 
ὅ70 γἱιοφυπι, οδρίις οί. Ηίνιις ει ρες ἀοο]ϊνία ἀθοιιγτθιιθ. 
(4641 αοοἱρο. Φοἱἱ5, υἱ [δγυπέ, γαύἱἱδ 

Ῥυ]ογυπη οεαἱορ η υ/4 ναἰάο δαρίεπίος ργοῦαέ - 
Εχ αυἱθις ηυἱἀ δρυσΊπι βἰἰ, ᾳμἱά ποη, ἀϊρωοσεαί, 
Αίαυε Άυηο ργο]ἰοἷέ, ἡ]ίως οδί Ράτεης. 
ὦ15 ΝοΟΒ αυίοπι [αοἷ]ο αμοβ]ἱθεῖ οοης!Ἱ(αἴιηας, 
οἱ ἰδμηίατη γο]αθεϊμί, ροραἱ κηεὶδε]ί6ς; 
ΝΙΙἰ οοηβἰἀοΓβηέθ8, Ώοῦ γδσθι]4, ΠΟΠ δηίΐαυα, 
Νο ἁΟἱἱΟΙΙΘΙΠ, ΏΟΠ Φ6ΓΠΙΟΠΟΗΠΙ υυΠῃ, Ώου οοηνυφαἠοήςεο, -.. 
Νυο (ΔΠίΜΙΩ ΠΙΟΤΦΠί6Φ, υδπίάσι οροσιθαί αἱ «ἱφπορουηάιὴ ο υςπηδ15 86Ω 1, 
950 Ἐσς αἱ 0Η Γαεγυηέ έ6ιΗῤρος6, δὲ ἶᾳηο ριούας, 
διρίίο μπης. 0586 ἀἱριιοῬ ειγοιι]9. 
θιιοά οἱ 1 δεἴτειηυς ουπῃ, αἱ εἰεοίσς 6δε, 
Ροίουιίὰ ρἰδτυπιηυο ἀρθίετίοίσπι βοςί, 
ΘΟι6 οογάαέι16 61Η, αεί που Πον]ί, ερογοί ἳ 
ὦδὺ Οιαοά αἱ ἑμίυ ορ6 ὁδί ΠΙΘΑΠΙ Η)θίθιιι 
ὦ0ἰδίὴ ϱυὑεγαγς ἵ 5 νἱί βμομίυις, 
Οιιοπιοάυ οι] οί ἰγαάθς ιαπ ρἱουΐρ σιυεγηδου]α, 
ΝίΦὶ ἰά φιυάίο Ίναυοαβ, υἱ ἀεπιθγραίυς πανίς ' 
υς, οΗ)Ἡ Ιορίάδς ρτειῖοδί Ώου [αοἱ{ο ραγαυ]ίες οἰπέ, 
ὦ90 Νεο ομίςδ ἴογι8 [υοιιν β{ουμαῖα [θταί, 
ως, εν θά) η μωήμη οορία ἱω ρτοραίυ]ο δἱί, 
(6ο ύβ08 α μέθη ἰν]έμω ἆοιηας πυίγιοῦί, 
Απιϊσίος [αοἳ]α γερδείίτις, πι]]ο 
Ριτοραγαίυς |α0ογς, συ)ἱίο [αοἑήθ αἆ ἀϊρηαϊίδίθιη ὖ 
ὤ90 0 ε«εἰθγθιὴ ΠΗΙΟΣΙΗΗ ΠιυδίΙΟΡΕΙΗ { 

500 Καχοὶ γίνεσθε. δἱς (οἶβ]. Εάῑἰ. καχὸν γίνεσθαι. 3δ» Τόδ'. ᾠοἱςὶ. τότ', 
214 Καὶ τὸν μὲν ἐξέῤῥινε, τοῦ δ' ἔσειπατήρ. Ηἰο 588 ΠΛλὴν εἰ χαταδῦσαι. Ἡλ (Οοἱς]. δίο οιῖατα 

νουβις ἀθοςί αριιὰ Τοἱΐπι, αυαην]ς [,δίηε γοάάἰίμ5. ἉἹερίι ἱπιοτρτός : φεᾱ εἰ ἀε[επάί ροίθδνὲ γυἱραία, πλεῖν 
5Ἴ] Τῶν πά.αι. Οἱ πάλαι Πίο ρτὶοί ποιι θυΠί, ἍὮἩἢ χαταδῦόαι, Ἱιφυῖι Τομίαφ, αἱ αἰε ἱπιογγοφαι]οιῖ 

ο αυἱ ᾖαπι ἀῑι [α6γὰ οἑΜ]ιο]ἰοἱ Ολεϊείδμὶ. Τοιυ.. οί ροδί τόσου, εἰ έΠΠ γογιοπἀυϊη ς Ναθίβατεκε αι 
56] Αξίους. δεά οἱ ἱρεὶ εἰδὲ Ατοπίς αἰφιὶ οἱ- ἀεπιετρὶ καυεπε πιατίε 

ἀεμίνγ. 391 Μηδὲν πονηθείς. ἵηπ Μαχίπιυρι Ίο ἀἱοία 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΊΙΟ. 

Ἑκιοίθ ρογνουςὶ ; υυ αυ Ὀγονίιις νὶὰ Β Ερὶδεορα]ὶ ϱεἀθ ἀΐρηος οεάίηιυβ. 
Άο ιπε[ἰ5; ἴρδα [αοία Ἱορίς διιηί Ιοσο. ) δί εαυἰᾶ πἹεης Ρῥιαγσὲ ἱππρορίμπι (Ίγοπο 
Ναπι νὶχ Ἰυναμίθ νογᾳοί αἰἰφυίς ἱη υοπυσι ἵμ Ρε]υ ἵτε βρίυς ροιεηίἰα, 
Ὡοοίοτο ς αἱ πιαίυπα οπάαί δεὀ η (γρυύπι, Όυις 684ῃυς ἱρποίυμα γοσαγθὲ ϱα)ομ/ο) 
ον, γοἰυίφιιο γἶναςδ νη Σήμα τυῖε. ἱ {αηίυ9 66ί πιθα!η Τ6βοΓ6 ίδπι {αφου 

κο «84... Για! ρ]επάϊαάὶ οοἱ:5, (60.18, Πυ]υφ πε]ραοἶδ ἱμίου ιιηάλς αδου]ὲ, 
Ῥγαεπίει οσο θημἱ ρυ]οζυπῃ ργοῦΣέ, Οι! ρταυάα γιυᾳὶ ου] ἱωεί γορίπνοη ἁαἱδ 
Όι ἰπάὲ φαἱἆ νογυῖ δἷε αυἱ αυίά 6ρυίυπι Νί ουμίες υπάαθ οὐυταίὶ µάνοι νοἰἰρῖ 
Αρμοθεαὶ : ου γορε[ὲ!, ἐυς οδὲ ῥατεης. Οµ5, εµτη ἱαρίῇἱ που υδίᾳμ6 (ωἱρθα)ε, 
Ὀεἆ Πο8 ἰΓοιπεπάο αιυςυοί [αοἱ]ο 6γογο, (υῃ] 68ΙΗ)ρΙΙ6 ΟΠΙΠΙΑ ΠΟΠ 4ΓΟΠΙᾶ ργο[θΓαξ, 
1 θ]ίπί ηιοἆο ἱραι, ΡΓεμ/ες Ἱπιρομίηιϊ5, υπ οµηςί ρεδεα]ποίς βολἰυγίδηί ορφυἱ», 
Νοπ ροπάεγαηίου αυυὰ Γο0θης, 2ὐἱ . πειιις, Μαρηαμο 6οἵαΠῃ ηυἰΓί8Ηἱ [ογἱος ἀοιηις, 
Νου τεΓΏᾶ, 1ου [εία, ποφυο νἰνοπά! πού, ἆ,20ογ6 ΩυΙΙ0 γα ΦδυείΏ τέρυΓἰ! πλην, 
Νθο Ύ4υο0 πυπ]δπια(]6 φυθαί ηοθοὶ 60/16. Νοη Απο ΡεΓ[θοιΙΠὴ 64ςΓ3, 864 μπιιπογἱ 
Νοράυω ργοῦαίος ἰρηό ἱοπροΓίθ, οεδ1ιη Φιαίἴνη αρραΓδί1. 0 Ρεοπιριἰος ουηνοιβίο! 

Ῥλταοι. 6... ΧΧΧΥΙΙ. ὃ8 
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Πεσσῶν χυλίσµα- ' ἓν χύδοις τὰ τοῦ θεοῦ ᾿ 

Ἡ κωμιχὺν πρόσωπον, ἀθρόως τεθὲν 
Τῶν εὐτελεστάτων τε χαὶ μικρῶν ἑνὶ, 

Πέφηνεν ἡμῖν οὗτος εὐσεθὴς νέος. 

400 Πολλή τις ὄντως ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος, 

ΕΙΥ ἐν προφίταις χαὶ Σαοὺλ ὁ φίλτατος. 

Χθὶς ἦσθα µίµων χαὶ θεάτρων ἐν µέσῳ 

(Τὰ δ᾽ ἓχ θεάτρων ἄλλος ἑξεταξέτω), 

Νῦν αὐτὸς ἡμῖν ἡ ξένη θεωρία. 

105 Πρώην φίλιππος, καὶ θεῷ πέµπων χόνιν, 

Ὡς ἄλλος εὐχάς, Ἡ νοἡματ᾽ εὐσεθη. 

Τὸ δ᾽ αἴτιον, πίπτων τις ἁρματηλάτης, 

τις τὰ δεύτερ᾽ ἵππος ἐν δρόµοις φέρων ' 

ππων δ᾽ ἀξρ σοι κοῦφος ἀντετύπτετο, 

Αἰθαγυπι ]αοίς οδί; ἱπ ουδ δυηί 
γεὶ ναγγὰ οοπιἱοὰ δηἱ{ο Ἱπροπίέας 
Ὀπί αἰίουϊὶ ες νἱ{ςα]ιηίς οἱ ρασγἰν. 

5. 6οβΒΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΗΜΙΝΟΝΜ ΙΗΙΡΕΠ Π. ΠΙΡΤΟΠΙΟΑ. 
“- 

ο] 
Α 4110 Ὦς ἐχ φρενῶν πεσόντι χαὶ µεμηνότι 

Νῦν εὐσταλής τις χαὶ βλέπων αἰδὼ µόνην, 
Πλὴν εἰ λαθών που πρὸς τὸ ἄρχαῖον ὁράµοις, 
Ὡς λοξὸς, οἴμαι, πτόρθος ἑχ»υγὼν βίαν 

Χειρὸς χατευθύνουσαν εἰς ταυτὸν τρέχει. 

110 Χθὲς ῥητορεύων τὰς δίχας ἁτημπόλεις, 
Στρέφων ἄνω τε χαὶ χάτω τὰ τῶν νόμων, 
Ἐξ ὧν ἀπώλλυς, οὓς ἔσωξζεν ἡ δέχη. 

Στάθµῃ διχαἰᾳ χρώμενος τῷ πλείουι ’ 
Νῦὸν µοι διχαστὲς, χαὶ ΔανιΏλ τις ἀθρόω-. 

4320 Χθές µοι διχάζων σὺν ξίφει γυμνονυμένψ, 

Τὸ βημ’ ἐποίεις ἔννομον λῃστήριον, 

Κλέπτων, τυραννῶν, καὶ πρὸ πάντων τοὺς νόμνς' 

Ὡς ἡμερός µοι σήμερον ἰ 0ὐδ' Σσθητά τις 

{6 ἁἰτίης : 

Νοῦίφ Πο αρρθογοῖί πονυς ριεία({ς ου]ίοΡ. 
400 Μια 8419 ο8ἱ δΡἰπίυς ᾳγαίία, 
500-801 Ὀᾳωἱάθιω Ἱπίος ρτορλείας οἱἶαη δαυἱ ἀῑ]ουμἱδείπιις. 

ετί γθιδαυασίςδ ἵη ιηθάἰο πἰοζμΠ) οἱ (δαίγοσυι 
(Ου ροςί βρεοίαου]α Ιπαιἰγαί 11), 
Νιαης ἱρβο ποδῖθ πονυπῃ 65 βρεοἰαου]απη. 
405 Ναρου θφΙοΓΗΩ απ]αίος, οἱ Ώ6ο Ρυ]γεγοπῃ πιἰιέθῃς, 
ῦι ρτοςθς αἰίις οἱ ρίας οὐβἰἑαἑἰ0ηθ8 ; 
}]ιἀ αιιίδΠὶ οβΦ4 θδίς αιγὶρλ αιἠόάαπι οδοἱά!ε, 
Αιὶ ου υ09 η οµΓδὺ ϱεουηάας ᾖαραῖέ: 
Το αυίο[η Ἰθν]6 δᾳµογΗΠῃ 465 γονθΓῦεγαῦαί, 
440 Όί πιοηιο οχουβδυΠ εἳ [αγδηίεπι : 

" Νυηο δυἱοιπ τοείθ οοπηροδίίας 68, δοἱύπ]ι9 νυ]ία ργᾳ/οτ ρυάυτοπι, 
ΝὶΦὶ [οτίθ οἶαπι αἆ ρεἱδέίηιιπῃ Γ6υυγγὰς, 
Όϊι ταπ]υ», ορίποςξ, ἱπειγγυς, υὈἱ οὔμρίέ παπι 
γϊπ οογΏροηίεΠη, αἆ θΛΠηΙΙεΠΙ ΓΟΓπ]Απι 
415 Ηειὶ οΓαίος ]ιιτα γοηάεῦα», 
[ιεβο» 5υ5 ἆθφιιθ ἔΟΓ4µΕΠ6. 
Οµίῦυς 605 ρογάθῦαθ, Ψ1108 ]αςίτ]α 

γτοάι. 

εεγναδαί, 
Περυ]ὰ ]μδία υἱθης Ρίυς ἀθηίΐ παπι : 
Νυπο πι ]μάοςς, εἰ ααἱάα δυδίίο Ὠαπίοί. 
490 Ἠοιὶ ᾗ19 ἀῑέεης πηιιάαίο ουπῃ 6ης, 
Ττἱρυπα! εἰΠείερας Ἱεριίαπιι Ἰαἰγοσἰμίυπη, 
Ευγαπς, νυἰιῃ [α6ἱ6ΗΩΦ, 1ρ5ἱ9 ριδτίίιη ἱερίρας : 
ΟυὐΛ0) ὑ]αυηάμ5 ϱ9 ἂς οοπἰφ [ιοί ! 

αυηί, αι] ΓδΓυΗ ογαί ἁῑγίπαγυη ἱπιρεγίήβδίπιιις. 
Τομ. Τἱά6 (οπι. ἡ, ῥ . 15. ἲ 

ὦφ6θ Ἐν χύόοις. ὙἱάεῬ ε1ρτᾶ, νουφ. 504. 
599 Εὐσεδὴς νέος. διδίίο [αεί Λοπιο γεἰφὶοςνδ. 
400 Τοῦ Πνεύματος. Οοἱβὶ. θαύματος. 
405 Τὰ δ' ἑκθεάτρων. 06 Όεγο Ροεί ιδαίγα βεαςετἰε. 
405 Καὶ θεῷ πέμπωγ. Νο ρυιυ]ὶ αοθτδἰυ5 οφ υἱά- 

αἴαπι ἀῑοὶ, πδς υγραπἰαφ. Του. 
40] Τὸ δ' αἴτιον. ζαμεα, δοἱ]οθί, πεμ(α(ἰοπὶς, ἵλ- 

αυἱἱ Ιπίδίριος. 
410 Ὡς ἐκ φρεγῶν. Οἱ Ργιὶ Αμρο]]ἰπὶς α[Πση- 

(υΓ αυΓΑ, Ἰηθπίθ οχοἰάηί. Ηαίς εαµογαη 4 ὐΓΔ1Π 

-- Νο νδδίδπι ᾳαἱάθπι 

οοπιραγαί Οτερουίς, αυ ἑίαπι πποπίο, αἱ απήρια 
οσα, δχυμδείί. Τυι.. 

4135 Π.1ἠν εἰ λαθών. 
Ναἴίμγαπι εχρε[ίας [ωγοα, ἑαπιεχε χεδᾳκε γέεκττεῖ. 

Ποδιτ. Ερὶει. ἵ, ς, 3. 
Ύρηιιδία νοτο οφί ἴ]4 Ππαίιιγα, οἱ νὶς [ασία.σα 
Τ4ΙΜΟ οοιηρατα!ἷο. Του.. Τρίά. τό ωρρίενὶι 008. 
ἀοθγαί τη δ(11. 
48 Στάθη δικαίᾳ. ια Οοἵς]. Εάῑι. δικαίῳ. ἵπ- 

πἱσθ, ἰπαιί 1 οἱέμς, απί ἱερεη: αγ γαξιις διιεἱ 
ΡΓΟ δικαίῳ. Απικκεί, 9611 τἐφκία, }εες ες εως ρίκι ἑα- 
[5 Ριαπη. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Εαὶ ]αοέις αἱθο, ἵη ουυῖφ δυηί γοδ Ὀθ6ί : 
Ἱπροπίέυτ υὶχ Ιάγνα ου)ϊίο οοπιίοι 
Εχ ρατνυ]ίς υμὶ γεὶ ες νἱβαίπηὶς: 
Νουἰβ 64ςΓΟΓύΠΙ [ο ομ/έου αΏραγοί ΠΟΥ. 
Νοιι ϱ4103 64Π6 Ὀρίτίίυς οί ρταίία, 
(1 δὶι ρτορ]είας Ἱπίος οἱ εΠαΓγυ8 2]. 
Ἱογὶ (]οαίτὶςδ αρθἰάευας οοηιἰοἱς 
ή [Φοἱα ροςδί δοεΏα), γευἰταηί ορίος), 
µπο 1ρδθ ποδίδ ϱ8 πονυπῃ ροεἰασουἰῃι. 

ΑΠΙΛΠΦ 64108, δ6ΗἱΡος Ώθοφι6 ριι[νδγθπα 
ΜΙιίιοηδ, υἱ Δἱἱ18 γοίιὰ, νοὶ 54Ποία8 ΡΓεςθθ. 
γι αοἶτο οἈβαη ἳ ϱ8οἷαλί 11 ῥργεεΡρ8 ἁπίιιβ 
Λυβίρα, νοὶ ευγγοπόο πο ριῖπιας (μ1 
Εφυυθ. ΑΑἱ θα µοΓπ 465 πιογοῦαίυς ]ονίο 

Β Μοεπίε (ἰδὶ οδαρίο, νθὶ [Ιτογς Ρογοῖεο : 
δρα ηυης ρυάοζεπι Πημίς οἑο οἱ πιοτίδας, 
Νὶςὶ ῃγίογεπι οἰαΠ ΓδυύΓΓΑΦ κά δἔδίυπι : 
δὶο Πεχις, ορίπος, Γ8ιηµ8 υἱ βιαβίε Ώ]αηυς 
Ὑϊαι εογγίρεηίεη, ργϊἱδίηιιπι τοἙῖὲ ἐν Ἰοσυη. 
Εαμαὶ ρογίίως ]υγὰ νεμάεῦαςρ ουὶ 
θταιος, ἱηςίέαί ἱαριπι ἀρεδίγωεης, 
0109 Φθιηίίας δεεναὐαί, 108 ρ8γάεης πια]ο, 
Ρ]υ5 ἀληίϊς Φᾳυα ἰαης6 «8 βαπὶ Ροηάεγθης : 
Νιπο ιπἰΏὶ τερεηίο |ιάΐσλ8, Ώαπίοὶ ηονιι9. 
εμίοηί{α5 ἱογί 6Ώ56 ηιι(θίο [6γθης, 
Τείρυπαἱ ἵη Ιομα]ὸ γογιεἶθ φορίς, 
Ευταῃς, ϱἱ ἱηθμ]ίαπ γεί ἱρείς ἱορίυας. 
Οὐ81η ημς Όοπι9 οοιίφαμο ! Νε γοφίοφ αυ]εσι 
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Οὕτως ἀμείθει ῥᾳδίως, ὡς σὺ Τρόπον. 
495 Χθὶς ἓν χορευταῖς ἑστρέφου θηλυδρίαις, 

Γάµων δὲ χἠρυξ ἦσθα Λυδαΐς ἐν µέσαις, 
Ὡδὰς λυγίξων, χαὶ πότοις γαυρούμενος ' 

Νῦν σωφρονιστὴς παρθένων χαὶ συζύγων ; 

ἝὪς σου τὸ καλὸν ὕποπτον ἐχ τοῦ πρὶν τρόπου ! 
450 Σίµων Μάγος χθὲς, σήμερον Πέτρος Σίμων. 
Φεῦ τοῦ τάχους! φεῦ, ἀντ ἁλώπεχος λέων ! 

Σὺ δ' εἰπέ µοι, βέλτιστε, χαὶ πράχτωρ φόρων, 
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Α Ἔπειτα πάντα συλλαθὼν ἔχεις βίᾳ. 

Τέλος, τυραννῶν χαὶ θεοῦ µυστήριι 

440 Οἷς οὐδὲ θαῤῥεῖν προσθλέπειν ἐχρῃν ἴσως 
Τοὺς μὴ λίαν πὀῤῥωθεν ηὐτρεπισμένους ; 

Τὸ λουτρὸν, ἡ χάθαρσις ἑξήμειφέ σε; 

Μεῖνον ' φανήτω ’ χαὶ τί σοι φθονήσομεν ; 

Ἐμὸν τὸ χέρδος τῷ χρόνῳ τι δὸς µόνον 
440 Αἱτῶ σε μικρὰν τοῦ πόθου προθεσµίαν. 

Εἰ δὲ καθαρθεὶς σήμερον δώρῳ θεοῦ, 
. Ἡ καὶ στρατοῦ τιν ἐχλελοιπὼς ἀξίαν, 
Ἁ Πόθεν πένης ὧν, εἶθ᾽ ὑπερθαλὼν Κύρον 
'. 495 Τὸν Μῆδον, ἡ τὸν Κροΐσον, ἡ Μίδαν πόροις, 
κ : 

Πλήρη τὸν οἶχον δαχρύων χεχτηµένος, 
. Μετῆλθες εἰς τὸ βῆμα, καὶ κρατεῖς θρόνον, 

Βρύεις τὸν αὐτὸν βόρδορον ἐκ ῥᾳθυμίας, 

Πηγῆς μενούσης, ἢ βρύει τὰ πρὶν καχὰ 
(Ἡ γὰρ πλύσις χάθαρσις οὐ πάντως τρόπου, 

400 Τῶν δ' ἐχφυέντων ἓχ τρόπου βλαστηµάτών), 
Σαφῶς τὀδ ἴσθι, πένθιµος ἡ σωτηρία. 

Ταβι [αο][ο ᾳυἱς πιη(θί 41η (µ. ΠΙΟΓ68. 
420 Ηοτὶ ἱηίες φαἱἰαίογος νδυκαυατὶς οβοηιἰηαίος, 
Άο πυρίΙᾶζυπΙ οΓα8 ΡΓΦΟΟ πιεάἷας ἱπίετ ],γάία, 
Οαμ]εμας οοπίοτ( σης, 46 οοππροιαξἰοηίριι5 δαρογυἱοης : 
Νιπο αὐἴορ) Ιοάσσαίογ 66 νἰγρβ]ηπι 4ο πιαγίἰος Ἠαὐθηιίμι. 
Οἱ! ο γ]τίυς (μα ος ργδιεσ]ς πιογίοιις! 
4ό9 Πὸτὶ 5ἱπιοῦη Μαρις; ἱοῖθ ΦΙΠΙΟΠ Ροίγις, 
Πειι, οεἰορ]ίαίθπι 1 οι, νι]ρὶς Ιοςο, Ιθοησθηι | 

Έμ νεγο, ἀἱς πϊ]ῖ, ο Όοπ6, φαἱ επ ὑμίογιηὶ οχδοίος Γιήφεῖν 
Αϊ π]]ίαγεπη αφ ιη ἀἱρηίιαίθπη τοἰἰηιιίςεί, 
15, ού Ρ8υρΟΥ 69568, Ροδίθα ιρυγαςίί ΟΥΓυΙΠ 
Φὸὺ Μεύιπι, αἱ Ογῶδυιη, αιἱ Μἰόάαπι τουἱἶριις; 
Πο[υγίαια 4οπ]υΠὶ Ια0γγπιὶ ροβς]άνς; 
Τγαηςὶςεί αἁ δαοΓΓἱυη), οἳ ΕΓΟΙΙΗΙΠ ῥοβεἰάρθ; 
ΒΏεϊπάθ οπιπἰα Ρ6Γ γῖπι οοοραία Γγοιῖῃος ) | 
039-903 Ταπάρηι οἱ ἵη Ὀ6ἱ πιγείογῖα ἰγγαιη]άθπι 6Χ6Γ008. 

440 Οἱ [ΟΓΦΑΠ πο γοδρἰοθΓθ αιιἰάομι αμάθΓο [ας ογοί 
Η5 αιιὶ ΠΟΠ Ππι]ίο απίθ ργῶραγαίἰ Πιογαηέ. 
Αἱ ἱανογυ]η, νοὶ εχκριγρα!]ο {6 Ἱππυίαν]ί ὃ 
Εκεροεία; πιαηϊ[οδίμιη 1 βαί: οἱ ογ εὐἱ ἱηνίάσληιυς Ἱ 
[4 πμ ρἱασσί : ἰαηίέήπα ἱοπρογί σ5 παωίά. 
ἆ4υ Ρειο ἃ ἰο πιοάἰςαπι ἀρθιάογίί Φ]αιίοπεῃι. 
οι οἱ οχρυγραίυ» Ιιουίς Εεἱ ἆομο, 
οπἡμτῖς 1άοπι ΠΠ Ρο δορη]ίίοπι, 
Μαποπίο {οπίο, εκ 0 ρεῖδίῖια θυμηί πιαἰα 
(Εσι οπίηι ΙάναςΡΙΙΗ εσρυΓρα!ίἰο, Ώοῦ ἵρδογμῃ ΡΓοΙδυς α δέσμη, 
Φυ) 9οά οογυΠι, (1 ρυπἱαγυνέ οχ πιοτίθας, βογπιίηη ), 
Φεῖίο ἰά ῃᾗετερίοιιο : εέιοδα οδὲ δαἱις (ιια, 

/ 190 Κἠρυξ. (οἱκὶ. χόραξ. 
437 Λυγίζων. ετοιπι ου (γροπ φιιλπιάαιη οἱ 

1η]οΏοδίαηη η ολ έ, σοδίμα ως πιοἰΠεση αἱρηϊβοαι. 
ο Του. 0οἱαΙ. λιγύζων. 

409 Πράκτωρ. Ιία Οοἱδ]. Εάῑι. πράχτορος. 
| Λ44 'Ὑπερθα]ών. Οοἱθ]. ὑπερδάλλων. 

466 Δαχρύω». 1ὰ οδί, εροἰῖε εἰ δοχίε θκα υἱ 4ο- 
[οφμέ ο μι μ[[ὲς ροσκἰάεπ({νν [αογψηεὶς ἵπ 4οπιινι 
έκαιι εομφεκεἰει]. 1 οἱ... 

457 Θρόνου. (οἱβ]. θρόνους.᾽ 
441 Λίαν πόῤῥωθεν. Μμιίο απίε, ὶὰ ὁ8ί, ἰνίκγο 

Ι6ΠΙΡΟΥΕ. . 
41 ᾿Εμὸν τὸ κέἑρδος. Ιά πι] Ρἰασεί, ἰὰ εδ, εἰς 

πιε )αυεγὶε. Ιία Τοἱἱ. αἱ τερριίί νεγρίοµεπι ειν. 
Οι δἷο Ἠάμδε: Ίο οοπεθεµίκε 65 Λος εομιµπιοίο. 
οἱο ἱμίγα, Υ615. 9034. 

44ὺ Τοῦ πόθοψ. (Οο1δ]. τῷ χρόνμ. 
446 Εἰ δὲ καθαρθείς. Οοἱς!. εἰ ὃ ἐχχαθαρθείς. 

ΜΕΤΠΙΟΛ ΥΕΗΣΙΟ. 

Φἱο πιυαί α[ϊαυ]ς, 4ο αροπάϊ (υ πιοάυη. 
[]οεὶ πιονοῦαβ Ρογἀ]{οβ Ρ4]ί9ηβ οἸΟΓΟΒ, 
Ῥγφεο ἰια]απιὶ ἱπιρατίδηυθ 1,γάἱἱ5 ο0Π166, 
Ῥυύοπύα οδΠίΔΠ6, ἴοηιε ]αοίαης ροἵδις : 
Ναπο υἱταίπωπι ῥτ6ρος εἰ υχοζυπι γερίς, 
Ο14π1 ἀπρία νἱτίιι ρεἱθιηὶς θἱ πιογίυι 1 
Ηοτί Φίπιοπ Μαρις, Ροίγις Ποάἱο ΒΙΠΙοῃ. 
Που, ργοπριίι5 {αοένπ { Ίχευ, Ίοου νιρί, 16ο ! 

Εἱο, ψοπο6, πλ μἰ, ἑεἰἱθυμία αποπάαπι οοΠἱροις, 
Αιιὶ ἀρηϊίαίο (Ηποίυβ οἱ Ὀθί]σα, 

Β Ει ουποία Ρος νίπι ταρβία ϱοὐυ]υς οεουρᾶς 7 
Ιῃ ἱρδα ἆδΠ1ΙΠῃ 6αοἵα ὑποσλασῖς Ὠεὶ, 
Οια νοὶ (μογὶ ϱγαπἀθ [0Γ8ἱἰ4Π πε[ας, 
ΝΟΠ ἁηπίθ Πιυ]ίο ργᾶραΓαἰς ίΘΠΙρΟΓΘ. 
Οετίο ἱβνασγμτη {6 νοὶἱ οχρυρ8!{ίο 
Μυιανὶι. Εχεροοία: Ρρτοῦοιυς τος; ΕΡὶ 
ον Ἱητίάρπάυωπι Ρίο Πη]Πὶ ρίασεί. [νουυπ, 
Ὀο8 (οπροςί ἰαηίυ. Ομρίάο ροηἀραἰ 
Ὀ]]αί4. 96 οἱ ργαίἷὰ ρυτνς Ροἱ, 
Ιάοπι φοδθυπί οΦπυπη ρος δοοογάίαπο, 

Οὐς απίο ραµρος ἀεἰίπάς οοηρεδιὶ» (ὀγΓυΙη, 
(Ωτῶςιιησυθ ν]ε]εῖ, Μάβηινο ουρίἰς; 
λίαριῖθ γο[ογία[η Ροββἰάθης Ιαογγηιίς ὀοπυπη, 
Δά θαησἰα ἰγαηοὶφιὶ, Ώτοπυπι γιος ίθηέθ,, 

Μαμοεπίο [οπίδ, Ρείπια (μἱ ᾳοηυῖέ πηλἰα 
ο... οπίπ Ποη αὐ]υ]έ πογθ», ος Ίνα 
μ5 ΡΓανι ργοάαχθςθ Ππογες ρεγηίηΔ). 

ἑογιιίΏ ου Νδὺείο; Ισίάορα 0! εοἱο 

π] . 



5. σπεσοδ ΤΗΕΟΙ.. ο ΠΝΜΙινΟΝ ΗΡΕΙΠ Π. ΗΙΞΤΟΠΙΟΑ. 

Α Άλυτον εἶναι, σοὶ δὲ τὸ χάρισμ.᾿ ἔχειν, 
Τὸ μὴ δίχας δοῦναί σε τῶν τολµηµάτων, 
Ἔχεις χάρισμα; τῶν δ ἀἁλλοτρίων γενου 
Πόῤῥωθεν᾽ οὕτως ἡ χάθαρσις παντελής. 
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Ὅσῳ τὸ πρὶν μὲν δεξιαὶ γοῦν ἐλπίδες 
Νῦν δ οὐδὲ τοῦτο. Ἕν χάρισμ᾽ ἑνὸς θεον. 
Ἔστω δὲ μὴ χαχός τις' ἀρχέσει τόδε; 

Α0ῦ Καὶ χηρὸν οὖν στέργοµεν, ὃς τύπους πάλαι 
Τοὺς πρὶν λεανθεὶς, τοὺς χαλοὺς μετεγγραγῇ. 

Γενοῦ Ζαχαῖος ΄ τοῖς μὲν Ἰδιχημένοις 

Μἡ πλεῖον, αὐτὸ τὸ χεφάλαιον, εἰ δοχεῖ, 

λόνον χατάθες ΄ οὗ γὰρ φέρεις τὸ τοῦ νόµου - 

460 Τοῖς δ' αὖ πένησιν εἰσένεγχ', ὅσον θέλεις, 
Καὶ τότε Χριστὸν ἑστιάσεις ἀξίως. 
Εἰ δ' ἕνδον ὄντων τῶν σχύλων, ἣν μικρὰ δοὺς 
Πένησιν, οἵει τυγχάνειν ἐλεύθερος, 

Τὸ θεῖον ἡμῖν πἐπρατ’, εἰ θέµις λέχειν ' 

460 Πῶς γὰρ δίκαιον, τὴν βλάθην μὲν τὴν ἐμὴν 

410 Εἰ δ', ἠνίχ' ἦσθα τοῦ χαρίσµατος µέρος, 
Εἶχες τὰ μὴ σὰ, μτδὲ πάντ᾽ ἐξεπλύνου, 
Ὀχνῶ τὸ ἕξες, παντὶ δ' οἴομαι σαφές. 

Ζήτει χάρισμα" νῦν γὰρ οἵ δ ὀφειλέτην, 

Κὰν ὁ θρόνος σε λίαν ὑψηλὸν «έρῃ. 

415 ων Ιδιχήχαμεν γὰρ, οὐχ ὧν πταίΐοµεν, 
Τὸ λουτρὸν ἐξάλειφις. Ὥστε παντελώς 
Σαυτὸν χαθαίροις, ἀλλὰ νυνὶ μὴ γελῷ, 

Ἕλλλους χαθαίρων αὐτὸς ἑσπιλωμένος ᾽ 

Εἰ μὴ µόνῳ σοι τοῦτο ἐχ θεοῦ γέρας, 

ΝΑΠ ρτῖιις φαἰάεπῃ [αιιδί δρος απ]γεγαηί : 
Χωπο νετο πο ἰἀ ᾳυἱάδιι. Όῃα οσι Ὀοἱ σγα!]. 

δἱέ αμίείη αἰᾳαῖδ ΏοΕ πιαἰας; 4η ά βΠοἷδί 5 
4ῦ0 Αο οθτατο φυἱάθπι ΑπιαΙηας, ου] ροείᾳσαπι θρυγ Ιαπάυάπα ρεέυς 
ἵπργεδθς» ππο]]έες ἀείείς ευη, ΡΓΦε]άγ ἱπιρεϊπυπθυγ. 
ΕἰΡ Ζα:Ώδιιδ, ας 19. 405 ἀα[γαι λε], 
Νο Ρίυς , 56 ἱρδαπι ἑαπίυπι δογίοπη, αἱ 1ἱροι, 
Ιοφέμθ; ποη θηἱδι Ρροίθσῖς [6το φιιοά Ι6βο ριθοηὐἶέυς : 
400 Ραυρετίθυς αυίεπι ετίρις, απδηίυπι νο]ςς, 
Ει ἵμιιο ΟΗγϊδέυπι οοηνϊνίο ἀΐρηςθ οχο]ρίθν. 
ορθά θἱ ἱπίΦ πιαηεη!είδιις 6 
Ραυρετίῦυς, Ρυίας (6 6556 Πῦογιπι, 

Π18, απί ραύσοα Ιαγρ]εηάο 

Ὀ]ν]ηιιπι ΠύΠΙΘΩΗ νοηα]ο πουὶθ θβί, οἱ [38 ἱἀ ἀἱοοτο. 
365 Οιοπιοάο εηἱπῃ 6 υυπῃ οἷί, αἱ 1πδυπι φυἱάθρι ἀαπππυπι 
ΜΙπίπιο δοἱυέήη δέ, ἱη ἐο αυἱεπῃ ρταί(]α δμε νίπι Ὀαῦεαί, 
Όϊ ρῶιας [4οἳπογυπ) ΠΟΠ φο]νας 
Παυες ργδίῖαπη ὃ 480 μἱ5 αυίεπῃ, ααδν αογυπ θυπί, 
1.9Ἠᾳ66 γοπιοῖις φἱς : οἷο Ἱπίεργα θε] εχρυγραίἰο. 
4130 εὰ οἱ υπ, ουπι στα] Ευἱ οοη/[εγεβαίυ», 
Παβουὰᾶ5 πο ίυα, που οπηπἰπο αΡδ]υίως 68, 
Ύεγοος ἀΐσρτο «104 γοβία!ί, 5οἆ ουδ αρογίιΙπι 6956 ριίο. 
γε ρταἱἶθιὴ : πυιο οηίιη {6 ἀεβίίογοσι πον!, 

Θιμαπινίθ (τοι γλἀο {ο ἵη ]ίάπ οχἰυ]οτῃ. 
41ὸ Εοτιπ) δη αι ροεσανἰπῃαδ, ΠΟΝ 6ΟΓ051 4.8 Ρ6εθλ!ς 
Ἱανλέγιπι ἀθίοίίο οδἰ. θμαργορίος {9 ἱρβυπι 

-Β05 Οιπηΐηο εσρίΓΡΔ, Πο «οποίο υἱ γἀσασῖς, 
Ρυμι αἱίοςδ ος ερας Π]ας]οβ5 1ρ86 : 
Νὶαὶ ΗΡἱ δοἱἱ Ίου 4 Ώεο «οποθβδύὶ αἰί ρεϊν]]ορίυπι, 

45 Ἓν χάρισμα. πα οταίία, δο111οεί, δαρίίσπια, 
σμοά ποπ Τερε(κγ. 

4υὺ Ος. Οοἱς]. ᾧ. 
4ῦθ Μετεγγραφ]. (Οοἵἶδ]. μµετεγγράφῃς. Τοῖίως 

λρεπάυπ) Ριίαί μετεγγραφείς. 
408 Κερά-αιον. 1βδαΠι εαἰίοΝε ΕΗΤΗΙΕΜΗ αι εγὶ- 

ριῖε(]. 
4ύ» Τὸ τοῦ νόμου. θιιοά [εφε ργσεεπρίµπε, α- 

αγιρίκηι γεάάετο. 
46ἡ Πέπρατ’. [.εΏν. ρεο Ναπεῖμε αά ψερι 

αὐκίογίε; Πιδτυ]ε Του: Θπεπὲε ἄε ἴλεο, εν 
211ᾳ, δρες ποθίε αθίι. Αείαπα οι 4ο ἁῑνίω ἐ- 
ρειἱα. 

467 Τό. Οοἱβ]. τῷ. 
415 Οὐχ ὧν πταίοµεν. Ἰἀ οφ, πο οδοα 

4εἴπεερα Ῥοεί δαρ!ίεπια ῥερρείνανεεδ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ναπι119 ργίας ἀθγβὲ Ιΐα 8Ρ65, 9ε υπο φυἱάεπι ῃ Ῥοϊναίυς, αἱ ἑαηίΐα δὲ δἱί νίς ϱταε]5ο, 
Βείοσἰὲ; ὑπιπι οδἰ μπίας άοπυπι Ε6ἱ. 

Νοπ βί πιθίς φῇβ; ὥοσπο βποίρης θγίί 7 
"απο «ΘΓΑΠΙ ΑΠΙΑΠΙΗ6, (ὐς Ηρυτίς ργθιμίθ 
Ῥγανίσηιιο ἀεπιρίίθ, ΡυεΠγίογεθ ειδοἱρίῖ. 
Εἰλς Ζ40Ἠσ9, οἱ τα([το εδΡί5 ἀοἱο 
ΝΟΗ Ρἰις, 9εά ἱρδαιη γεάάςο δογίοπῃ, αἱ 1ο; 
Χοιι ροίει]φ εἰεηίπι {εγγθ υοά Ίεχ ργαοἱρίε. 
Ῥαμροπῦμς ἀυίοιη 44 υεηΐρηις, αυοά τεί!φ, 
ΟγΙδιαιη(υ6 μιομςίς ἀἱρηυς οχοιρί8ς {μἱ9. 
6] βἱ ΓΘΔΕΓΥΔΗΝ ουΠοί., Ρ4ΙΟ8ΝΘ ΟΟΗΓΘΓΘΗΦ 
Ῥαυροσί)ας, ογαάσγο Ρι/ᾶ8 ἰο Ινδγυη, 
ιγεηαίἰ οί ποῦἰς, Ιοηἱ αἱ [α5, Όειιβ. 
“λμίά 2η(υ8 {μςίί, δἱ πιευΠΙ ΠΙΠίπηθ ροο]ιις | 

Όϊ ποἨ ἑπογυιῃ ο μη Ρρησ νυλς. 
Εοι ργα(ἰα εί 7 5ἱ5 Ργοευὶ (τα έγυση ο ὑοπιίδ. 
Ναπι ριιγῖίας οε]ὲ εἰδὶ φ)ο ἱπίθρτα. 
οἱ [αε{ὴ8 4υθεῃῃ ργδιίάσαπι ραγιίςερς 
Νοη ργοίςι8 Αθ]ηίυς, ροµἰσίφ πο είς, 
οδίετα υᾳυ! ρἱρεί ; θεά οπυιηῖς ρογεοὶρἰε. 

Πεαιίτο ϱΓβΙα1η : ]ἱοθί ουἱπυ {ο ἔῶγουυς 
ιιη]ίπιο εο]]αξ, ἀθ]:ῖ8, 9οἱο, θα 0]αους. 
Ρεορεαίᾶ φημοπάαπα, ηοῦ γδεεμίος ου]ία 
Ριτραί Ἰανδσγυ. Τεπιεί 6ΗΡΟ δοτύ]θως 
Α/βιεγρο ομηοίίθ, εἰ εΏἰΠΙ08 ρεσςανο, 
Ὀυωπῃ ςογάἱἀδίις ἱρ8ε 5οεάες ἁἱλμία, 
ΝΙ (αἱο ιἱ)ἱ ἀαίμη θἰὶ υπἱργφα]μκα, 



ου υοπνασωοἣουο τν 

ὤν ο. ο. Ν. 

οὓς 
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450 Ὡς ἃ γράφει χεὶρ βασιλέως πρὸς χάριν, 
Τὸ χαὶ προσεπαινεῖσθαί σε τῆς τυραννίδος" 
Εἰ δ᾽ οὐδὲ τὸ λουτρὸν ἐχχαθαίρει παντελῶς 
Τοὺς, ὥσπερ εἶπον, τὴν χάριν δεδεγµένους 
(θεὺν γὰρ οὔποτ) οὐδὲ εἷς σοφίζεται, 

455 Τὸν συνδέοντα χαὶ σοφοὺς σοφωτέροις), 
Τίς ἂν καθήραι τῶν μετὰ χρίσιν κακῶν 
Τοὺς αὖθις ἑγχρωσθέντας ἰλύος βάθει, 
Καὶ τῆς ἄνωθεν εἰχόνος τὴν ἀξίαν 
Καθυέρίσαντας ἑρπετῶν ἢ θηρίων 
400 Μορφαῖς, ἀφ᾿ ὧν ποιούµεθα ζηλουμένων : 
Πλάστης γὰρ ἄλλος ὁ τρόπος χαθίσταται, 
Ὃν ἔργον ἐχρίψφαι τε χαὶ πόῤῥω βαλεῖν, 
Οὐδὲν γάρ ἐστι δεύτερον χαθάρσιον. 

4851 Τὸ καὶ προσεπαυεἴσθαι. ια νοπίι Ιουν. 
Όι ρΥαιεγ ἵρεαπι (Νγαππἰάεία, μα Ρακαε ΟΠΙΝΕΕ Γὲ- 
αριµΐ5, είίαηι Αενης ο. 

θέντας. (οἱε]. ἐγχωσθέντας, 
{9ὸ Τι ἄλλην. δίο Οοἱθί. Κάῑῑ. τὶ ἄλλην. 
400 ΦιΙοτρόπῳ. (οἱβί. φιλανθρώπῳ. Τἱὰο ευρία, 

4597 Ἐγ 

νους. 441. 
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Α "Απαξ γεγέἐννημ’, εἶτ᾽ ἀνεπλάσθην θεῷ ' 
4νὸ Τυχόν τιν᾽ ἄλλην ὕστερον πλασθήσομαι 
Πλάσιν, καθαρθεὶς τῷ φιλοτρόπῳ πυρί. 
Νὸν δ' οὐδὲν οἶδα φάρµαχον, πλὴν δαχρύων, 
ἙἘξ ὧν συνούλωσις μὲν ἔρχεται µόχις, 
Οὐλαὶ δ' ὅμως µένουσιν, ὡς ἐμὸς λόγος, 

900 Τῶν πρὶν κακίστων τραυμάτων κατήγοροι. 
Ε! δ' ἔστιν, ὅστις καὶ πλέον θαῤῥεϊ θεῷ, 
Ἐμὸν τὸ κέρδος’ πειθέτω µόνον λέγων. 
Εἴποι τἀχ ἄν τις, ὡς ἐπισκόπων χέρες, 

Τό τ' ἓν µέσῳ κήρυγμα, λουτροῦ τις χάρις, 

905 "Ας τ) ἐκδοῶμεν, ὡς ἀνάξιοι, µέσας 

Φωνὰς, διδόντες τὴν κάθαρσιν τῇ κλίσει, 
Καὶ τῷ τυραννῄσαντι δηθεν Πνεύματι, 

450 γείαί ϱὰ φὐ τερίὰ Παηυ αἁ ρεδίίάπι φεείρυπέως, 
ἴι ειίαπη ἆθ ἰγγαπρ]άο Ἰαιάρτίς. 
Οιοἱ δἱ πθο ΙἈνᾶσγυπι 608 οπηῃίπο δχρυγραἲ, 
Οἱ ργαίἶαίη 1η, ιὲ ἀῑχὶ, δυδοθρογυπί 
.. οπίπι πας ἄπαυθηῃ νετ ἀθάίε, 

Οἱ δαρἱθηίος οίίαπι οαρ]οπίῖυς οοπβιγἰησὶ! ), 
Ουἱς α πια]ἰς ροβί αποίίοηεπι αἀπι]φαίς 605 οχρυΓμε!, 
Οι] Ρυριι οΦπἰ Ρτοίαπάο οοηαΙω]παἱ ϱυέ, 
Δο εα]εσιἰς Ἱπιβρ]πίς ἀἱκηίίαίοιι 
Ρούδοοτατυπἰ γορεί[μπι ααἲ [βγάσυπι 
400 Εοτπηῖς, ᾳι!γυπῃ αἆ εκεπηρίυηι πι]ίλπάο θηᾳίωυς } 
Εςί οηἶπι Παλὐλί19 βοίος αἰίου, 
Οὔεσι ἀῑοῖ]ο ορί εγδἀἰσαγθ οἱ ργουυ] α))ίοστο. 
Νυ]ία ομήπι δρογοβί α]ἷα ]υβίταιίο. 
Ῥεπιεὶ ᾳεπογαίις 8υΙ, ἀθίπάρ α Ώ6ο Γοβεηογαίς 8υΠη : 
49ὔ ΕυΓεῖίαη {η αἱ]απι ΡοδίΓοπηο οἤημας 
Εργα, Ώδηεί]οο εχρ]αίας ἱρηρ. 
Νυπο δυίεπ πα]υπῃ πονὶ γεπιθάῖυπη Ρίο Ιασγγπιας, 
Οιἷδας φαἱάεπι νυ]πογα, (14η6ΗΔΠη Ώου [αοἷία, υυάπουσίας, 
9θά {4Πη8η οἰσαίτίοςς πηὰηθηί, δἱ οᾳπἱάθπη ατλήίτος, 
900 Βγἰογυϱι ροββίποτυπ γυ]ΩθΓΙΠι αοοβΑΙἰΟΠΘΡ. 
οἱ φυἱ9 αυίθπη οἱ οφ υἱ Ρί9 οἰἰαπι Ό6ο οουβἀαε, 
Ἰά πα]Ώ! ρ]ασσί: (απίυπη ρτοῦοί ἰά αιοά αθεθείί. 
θά [ογίθ αιῑς ἀἰχοείί, ορἰβεοροτυαὶ ΠΙηυς, 
ει Γή, αυ ρα]απῃ Πέ, οἱ φµας, οἱ ἡά[ρηί, 
90ὸ ΎοεεΒ ργο[εΓἰπιΏΒ, 9696 ἰαγαςσςὶ ργα(ἶαπῃ, 
Εχρὶαιίοηδι αἰιπιιεπίοφ νοσαιἰοηί, 
Αο δρἰσ]εαὶ, ροἱοεί φυἱ (γεαπηίάθπαι οχογομῖε, 

δ05 Χέρες. ΑΙἰιάϊι αἆ ϱ4 φὐ29 ἱπ δαοζογυΠῃ πιη]- 
οίΓογυπι οοηδθογαίἰοπο οὐδεγγαδαπίως : απἱ ο0/86- 
ογαηάι5 οταί, ρήυς ρυῦ]οο ῥγουπίο {π οοο]θθία 
ο πιο αμμης :ΡΟΡΙΘΑ ΙΩ4ΠΙ9 30 ορἰθεορἰς ἰΠροµβθ- 
απιυΡ. 
σ0ῦ Ὡς ἀγάξιοι. Οἱ οοπεδετδ θηές, Ιπάΐᾳπος 

66 686 ργοβιευαηίυ. ἳ 
497 Πλὴν δακρύων. Τετιυ]ίαηυς ἣε ραπἰιεηίία, 

οαρ. Υ!. «εεραίοτ απἰθ νεπίαπι ἀε[εγε εε ἀεδοει, µία 
(ερκε ραπίιεπία ἰάεπι φκοά ρεγίοκ(ἐ εἰ (ἰιοτίε. Δὺ- 
φο]υἰοπδίΠι {4Πγ6η ϱ0Π/[εβ8ὶο ργαροθεΏςί, 44η 56- 
αιουαίις οοπβοἰεηείῷ ριγραίίο οαογὶβοἰο 6ἱ Πηδηυ 
βαςεςζοΓ/8, υἱ εδί 4ρυάἀ Ογρτίαπαπι Όε [αρεί». Τοι:.. 

ὅθθ Τῃ κ.λίσει. Ἐοτίθ πιθἰίας ὑπο[ἰπαιέοὲ, 46Π1- 
βετίοκὶ; ρεπίθις οπίσ Ποσίς ααἱ οομεθογδαἑς, {πι- 
Ροδἱοπειι πΙαπυ η αοοἱρίουαὲ. 

507 Τυρα αντι. Ἱπνίεία οἱ απἱπιοῦ Ἠνοῦεν!ὲ. 
ορίτιμὶ. Ὑϊάείας ἱτοηίορ ἁοίαιν. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Μκηυφυθ τορίς βοζιρἰα διουί ργαίἰα, 
Έγταηῃι υἱ λαυάοτίς οὐ δαμὶ ἡλα Πεία8. 
9ἱ ηθ6ο |άγαοζυπῃ ΡΓοΟΓου9 ἐΐου αὈἰυίὶ, 
θ.ἱ ργαίἶαπι, αἱ ἀῑχὶ, τθεθρογαηί ργίας 
(Αγρυἱς επί Όθις που (αἱ έως, 
Οἱ [αἱ1ὲ αγραἱοβ, οβρῖί οἱ αρυί{α9); ι 
Θες 4 ραίγα(ἶς ροσί οδρυί ἱπαποίυσι ηια]ΐς, 
Ἡυγςις ρτο[υπάο Ρραςρεί ἐπιπιαμάος ληίο, 
Οαἱ ρο/ἱυδγιμ! ργᾶράο οῶ]εβιίς ἴοοιιε 
1ηρί, (ΘΓαγαΠ1 ρθί]ο τοἱ τοριαρίίαωι, 

ἁΓγυϱ αἆ αι χρ]αθάο {οΓΏΔΠ θηρίηνς. 
4/ηΏ Πεηίίβ ἀαΠοοίας ογθαίος αἱίοΓ οςι, 

Ουεσι πβρπις ανυΐκυη Ι00ς τερεί]ετο. 
Ἀαη γασκυς αἱ ποῦ πιληοί αιγαίο. 

Β 5επιο! ουθαίυς, ἀδίη τε[οεπιαία9 Ώ90, 
Εοτἰλ869 ἰαηάθηλ [ΟΣΠΙΦΙΠ Υ6ΓΘΙ8 η ἀἰίεγαπι 
Εἴπραν, ὑεπὶρηϊς οχρίαίυς ἱρπίυιθ. 
Νυπο ᾳὐᾷ πιοὐεία, (19ο, Ώἱ νἷ Ποια σπι, 
Βορίοι, ουἶθυς ουδέ μαιιά [ασἱ1ε ρἰαρς ἳ 
Λάλας απνεη ΠΙΔΠΟΠΕ οἰσαίτῖοεδ, ᾳυἱθιις 
Αεοθριᾶ πιαὶο αιοπάαω αγρυυπίυς γυίηεγα. 
Οποά αἱ ααῑς αυΐδη θρί φυἱ πιαρἰς βάαί Ῥε0, | 
Ἱαογιιαι Ώου ηλιὶ ἑΑπέυσ ργοδεί φυοὰ αθθθςῖε. 
Εογίᾶρθο φι]άαω ρτῶδυίαπι ἀἱοθε ΠΙΦΗΗ, 
ΡΙευίδᾳιε ολ]ουΊυπ ἠάγαοΓ) βΓΑΙΙΑΠΙ, 
Μεάίθεφιο γοςες φυ35 ράΓυπη ἀἱρηί ολους, 
ὠμβεαρ]ις ἀφηίε Ρίαπέη ρυλδίίοις, 
Χυµσυθ αἴοτοπιήὶ Εἰλπ/ήαί (γΓΑΠΠΙςΑ. 



Κρίσει δικαίων χαὶ σορῶν ἐπισχόπων ' 
Οὓς θᾶττον οἶμαι τοῦ μύσους τι λαμθάνειν, 
δ10 ἛἩ τῆς ἑαυτῶν λαμπρότητος προσνέµειν. 
Ἕδον χαχοῦ γὰρ ἡ καλοῦ µετουσία ' 

Γνώσῃ δ᾽ ἐχεῖθεν, ὡς ἀληθεύει λόγος. 

Κρέας γὰρ εἰ φαύσειεν ἡγιασμένον 
Ποτοῦ, Μιχαίας φησὶν, ἤ βρωτοῦ τινος, 

δΙ5 Οὐχ ἄν ποθ᾽ ἁγνίσειεν, οὗ ψαῦσαν τύχοι ΄ 
Ἐκ τῶν δ' ἀνάγνων ἁγνὰ χοινωθήπσεται. 

Τατ) οὖν ὁ θεῖος Παῦλος εὖ πεπεισμένος, 

Ἑν οἷς τυποῖ Τιμόθεον ἐξ Ἐπιστολῆς, 

Νόμον τίθησι, μἣ προχείρως τὰς χέρας 
520 Άγειν ἐπ᾽ ἄλλον, μηδὲ χοινοῦσθα: τρόπον ΄ 
Αρχεῖν γὰρ ἡμῖν φόρτον οἴχείων χαχῶν. 

ἀιά]οἷο ]ηδίογυπι 4ο φδρίεηέίατη δρίκοορονππι. 
Φοι] ροίΐα5 [έάτυι αεὐ]ίτος, υἱ ρἰαου! αυ ἐγαηδηί, 
510 Οιαπι μἱ 4ο 510 ἱρβογυμ θρἰεπάοτο ἱπρεγείαηέ. 
Εας1]]ου δβί θμίπι πια! οοπιπιυπὶσθέίο αυὐααι βοι1. 
ΟιἱαΠη Ἰά νογυπη φΊί, ἰπάθ 6ΟᾷΠΟΡΟΘΒΘ. 

«807 Ναπι οἱ οςτ0 δδβοἳ]/ἡοαία ἰθιῖιρογῖέ 
οί, Ἰπαυ]ι Μἰο]αωας, αιί οἴυυπῃ ᾳοπιάαπι, 

δ15 ΝυμυαΠῃ δαηοι]ἠοα ευ], 1ά ιο εειἱρονῖ! : 
ΔΙ Ἱπρυτίς, ηὐ ΡρυΓγα δυηΐ, οοπίαπιηδθυηῖς, 

ο. ΟΒΕΟΟ:ΙΠ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΠΗΙΝύΜ ΙΗΙΡΕΡΗ Η. ΠΙΡΤΟΒΗΑ. ο. 

Ἔστω δὲ λουτρὸὺν, εἰ δοχεῖ, χαὶ τουτό σοι. 
Τίς ἐγγυᾶται τὸν τρόπον, χρόνου δίχα, 
Δειχνύντος, ὡς ἔσμηξε χαὶ βάθος χάρις 

ϱ9ῦ Αλλ οὖκ ἐπιπολῆς, ὡς βαφή τις ἔχ πα; 
Ἡ λαµπρότης, ἃς χαὶ τὸ χαλὸν ἔχπλυτον; 

"Εστω δὲ χαὶ τοῦθ) ἡ χάθαρσις παντελἠῆς" 
Ὁ βαθμὸς ημειψέν σε’ ἄγγελον βλέπω. 
Τοῦτ) οὖν ὁ πιστὸς, καὶ σέδω»ν ἐμοὺς νόμους, 

520 Δώσει προθύµως, ἐνδιδοὺς τῷ δόγµατι. 
Ὁ δ᾽ ἐἑχτὸς οὐδέν) οἵδε, πλὴν εὐδοξίας. 
Ὅρον τίθεσθαι τοῦ χαλοῦ τῆς πίστεως ' 
Ὃς τῶν μὲν αὑτοῦ μηδὲ ἓν λογίκνετα:, 
Τῶν σῶν δὲ πικρὸς ἵσταται χατήγορος” 

δοᾷ Πῶς τοῦτον, εἰπὲ, πείσοµεν δόξαν λαθεῖν 

Πος ἱρίίαν ἁἰγίπιι Ῥαυἱαά5 ρευβιαθὶδείπηυπι Ώαῦεπς, 
Ἰπίογ ο, ααἱθις ΤἱπιοίΏειπῃ ἱη[ογπηαί ἵπ Ερἰδίοῖα, 
'εβετη οἱ ργαδοὐἱὲ, ηθ {αοἱ16 πῃαη6 
56 [πιροηαί αἰιοτὶ, 6 αδαυο πιο οοπίαπ]πείυς; 

πάμς ρτορτῖογυπῃ ΠΙαΙογυη). 
65ίο” θἷὶ Ἠου οίἵαιη εὈὶ, αἱ νοἱθς, Ἰάνασγυπῃ. 

Ου «ροπἀραἰί 1ΠΟΓΘ8, 5δἱΠο ἰοπιροσὶς ἱπίετνα[]ο, 
Φιοάἀ οβθίοηἀαἰ σΓαἱἱ4 4Ώςίθ6Γδ08 ϱςχ ἶπιο Γμἱ566, 
925 Νου ἰδῦίυπα ουρετῇσ]θὶ, υδ]ωέ] ἰἱς αυςθ Πογυῖς Ηηρυπίιυς, 
Ἰπεθςς δρἱεπάοΓόι», ου] 45 ρυ]οΏτίιάο [8οἷ]θ ο]αίίαγ 7 
ϱἆ θ5ίο : δι δἱἰδιη ὶὰ ρογ[οοία οχρὶα 10. 

Ππιπιυίαν]έ {6 ργαύυς : ΔηρθΙὐΠ γἰάρο. 
Ιά ἱρίίως Πἀεἱ:9, οἱ αἱ πιέαο Ίορος ου]]έ, 
500 Βαυ]ι Πζοπίος, ριΦοθρίο ΠΙΟΓΟΠΙ ΡΘΓΘΗΡ. 
Εχίγαπους αὐίοπι πι] το αἰία, Πἰδὶ 

Φα[ΐ6 ΘΗΙΙΠ 6956 Ππουίς 

9οῖέ Ώοπιυπι (οἱ ἀιάίοβτο : 
Όιί, ου νἱήοτυΏ) δαογπὶ ηυ]]μηι οοηςἰἀοτοί, 
Τυογυπι αἲθΓὺΙΙ5 θ8ἱ ΔοοιδαἰοΡ. 
ὦόο Ηυίς, ἀῑεΙίο, 4ποπιοάο βααἀευίπιας, αἱ αἰίηι 4 πολ ε1ἱ ορϊηίοπΏ στη, 

511 ᾿Ρᾷο». Ἱια οδἳπη. ες τους. 1199. 
54 Μιχαίας. Νου Μο, νοὰ Αμροὶ, νοτΌα Ίνορο 

επί, ααοά πιίτου ποπ οὐβοσναίυπι Γμἱβδᾳ (Α60. Η, 
45, 44) : οἱ (μ[εΓἱ ΛΟΠιΟ ϱαΓΗΕΙΝ εαλεἰἰβεαίαηι ἴῑι ογα 
ρεκίἑπιεπέί αἱ, εἰ (ειἰφετίε 46 αΗπιηιί(αίε ϱ] 15 ΡάΠΕΙΗ, 
αμί ρμ[ηιεπ/ι, αμί υἶμ μπι, αμί οίειπι, αμί οπµιεῃι 
εἴθαπε, πμπφμίά εαπεβοαθωπίκν ὃ Εειροπάεπίεε 9α- 
γεγάοίέε ἀίπεγωμί: ΝοΠ. Ει ἀῑπίι Αφφαυ» : δἱ (είρε- 
5Η Ροίίμ(ης ἵπ απίπια εν ομιηίβιις 15, πκπφμίά εοπἰα- 
οοιαθίς} ΕΕ γεεροπάεγιΝἰ εαοεγἀοίεε δἰ ἀἰκετιωί : 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

φησί δορ]ιο πι ργῷςυ]υπῃ 6οηἰοηίἰα. 
ος {ου Μαίμγπη ογθἀθ, (μοάάαπι υἱ δογ{σπη 
ἱροί ηιαρίς (Γαἱιαυί, Φύ ΠΠ 4υ 41η ἡοηί αγ, 
οριρίϊ οἰθηΐσι πια]πι Γαοἰ[{μ5 αἴιαπὶ βου 10. 
Ου41η γ6Γα δἱηί µῶο, μάς ποφοὲς ρἱεπίις. 
Αϊ Μο] νοτΌα : Θἱ ᾳαθηιάαπι οἶθιπι 
Ῥυτραία, ἀῑοΙἰ, αΗραί, αὐἲ ΡοίαΏι ο.γο, 
Νου ρυγα γοάἆθί Πίὰ οομίασοίυ οἱ : 
Λέρυτα ροἱθπίας ἱπιρατῖς ςἰηιυ], 
Ποος ἀῑνιφ εΓρο Ραυίας αρργίπιο 5οἶοῃς, 
Πηι6γ ϱὰ ᾳὐ ροτ βοτῖρία Τπιοίέυπι ἀοσοῖ, 
γείαί, Ρευἰαία ἰ6ρο, Πο οἶ{ο Πα ΙαΠ) 
ΠἹππροπαί, εχἰογηίσφιιο ραγἱεἰρεί πια]]ς. 
ΜαίΙ5 «ΙΟΓΗΠΙ ομίιιο Ρρυπάα» οξἰμηίραπι, 

Β δε ορίο : ΕΡἱ δἷί Ίου ἰανασγιστα, οἱ τον. 

Ω8 {4ἱΠ, 

(οπίαπιπαθίιγ. 
510 ᾽ἉΑγγά. 60ἱ8[. λίαν. 
59 Μηδὲ χοινοῦόθαι. λαπις εἰἶίο πεα 

εμεγίε, Ἠέφκε εοπιπιιπἰρασεγὲς ροοςαἰς αἰοίς ᾖ5 
ν, 23.) 

6386 Ὁ βαθμός. Οοἶδὶ. οὗ βαθµός. Ον ἃ 
ορἰεεορα]ἰφ ἀἱρηίιας οσἱ : ἄγγελος αυἱεν αμὺς 
Ριασίιαἰς Ποπιίπεπε μῖο »ιρηὶθσοαε. 

5ο Ὁ δ' ἑχτός. Ιὰ οδοί σεπ![δς οἱ Λαπίὼ 
ὑδ6δ Ὃς. ια ΟυἱεΙ. Εάῑι. ὡς. 

Ου «ροηδἰο ΙΠΟΓΗΙΗ, αΏδηαο ἶαρφδι ἐθιιροή 
Οιοάἆ Ππιις αὐ[υιοῬ Ὁ ρύμη τε]. κα 
Νθο, Μποία γε]υί μεσυίς, Ππιὸς «9οφαρογ 
Φρ]οπάογθ, [αοί]6 ου]5 εἰαίτὰς άσους. 
θά ερἰο : 009! δἰί ἰπίεργα οχρἰαεῖο. 
Μυίαίυς ο6 ρταύυ : εεου πΙγος αηβο]υπι, 
Πτι βάε1ἱς, φαἱ πιεᾶθ ἱερες οοἱε, 
Βαρ]ί Ιηοπίου, ὀἀοβπιαξῖ µιογθίη {ογοης. 
δος αμ] Γογίδ δεηί, ποῦ, Πὶςὶ {αΓως 11900, 
6οσποςεςΓε 4εἰ ροπ πιεγίέαπι βοἶσπε, 
Οἱ ποπ γἰάομίορ Ργυρηία οσροἱ εγἰωίΐπα, 
Τιιον 4οθγὺᾶ νουθ ἱ4ρδυςδαγραυπε, 
Οι ροίοΓ]ηι8 121610, Ῥγεςος, θδηέοηασα 



ιεό 

”λλλην, παρ᾽ ἣν δεδώχαµεν τῷ πρὶν βίῳ; 
Πῶς γλῶσσαν ἑμφράξομεν, ἢ τίσιν λόγοις; 
Περιφρονεῖν γὰρ οὐδὲ τοῦτ' ἐμῶν νόµων, 
Οἵ πάντοθεν ξέουσιν, ὡς ἄγαλμά τι, 

540 Τὸν προστάτην, ὡς µή τι τοῦ λαοῦ βλαθῃ. 
Καὶ τοῦτ) ἀφῆσω, τὴν χάριν δόξῃ χρατεῖν. 

Πάντες τεθῄἠπασί σ᾿, οὐδ' ὁ μῶμος ἄπτεται. 

Εὐθὺς μετ Ἠλίαν σὺ τῷ σεμνῷ λόγῳ. 
Εῶς ὢν ἄπειρος χἁμαθλς ἄνω κάθῃ 
540 Τῶν ἐχπονουμένων τε καὶ ποθουµένων 

Μολλοῖς; τἐθηπά γΥ᾽, εἴγα σοι ποθουµένων. 

Τὸ γὰρ φρόνηµα οὐδὲ μὲν μαθεῖν ὲᾷ, 

Πεῖθον τὰ μὴ προσόντα ῥᾳδίως ἔχειν. 

ΦΕΟΤΙΟ !. ΡΟΕΝΑΤΑ 0Ε 5Ρ8!/Ρ90. 

Α Αλλ' οὐχὶ τοῦτο) ἀλλ ἐχεῖνο πῶς φύγῄς, 

19060 

δο0 Ὁμοῦ µαθητὴς χαὶ διδάσκαλος δοχεῖν, 
θήγοντα θήγων, ὡς ὁδόντες τῶν συῶν, 
Δέον διδάσχειν ἑκχμαθόντα τοὺς νόµους ᾽ 
Τίς ἡ τοσαύτη σύγχνσις τοῦ πράγµατος; 

Πόθεν τὸ δόΥμ᾽ εὔωνον οὕτω γίγνεται ; 

δῦ Πύκτης μὲν οὐδεὶς, ὅστις οὗ τὸ πρὶν χέρα 
Προὐβάλλετ', οὐδ ἐσχέψφατ᾽ εὔχαιρον στάσιν. 
Οὐδὲ σταδιεὺς μὴ τὼ πόδε προγυµνάσας. 
Λὐλοὺς δὲ τίς ποτ) εὑφρονῶν αὐθήμερον 

Τέτμηχεν, ἐξήσχησεν, ἠγωνίσατο; 
660 Γραφεὺς δὲ τίς ποτ’ ἄχρος ἠχούσθη ποτὲ, 

Μὴ πολλά µίξας χρωμάτων μορφώματα; 

Ὀγφίεγ θ6.πι, 414Π1 οἱ Ργίοτθ γἱία ἱη]θοίπιις Ἱ 
Οοπιοάο Ιἱπρυδιη εοεγοθβρίη5, αυἱ αὐἱδυς ν γυΐς. 
Ηφβο οπηἰ θδρογηλγὶ, ΠΟΠ πιθῖδ 6ΟΠΒΟΡΙΗΙΠ Ιομίριις, 
Ου ρτδἰάεπι υπάίια, γδ]υέὶ αἰιπιίβογήπι αυοἀάάσαι, 
σ10 Ειχκρυβμηί, πο αυἱἀ ἀρίτίπιοηα ρορι]ήδ ποςἱρίαί, 
δε Γιά εξίαιη εοπεεαπῃ, [ΠΙΑ [ΟΓἱ10ἱ16ΠΙ 6996 βτα[ἰαίη. 

ΜΙταπίυΓ {6 ΟΠΊΠΕΦ, ηθο {ο Μοπιυς φμἱάθπι αἰιάθί (πημοιθ.. 
Ρτοσίπιυς (ὰ ρορί Εἰἰαπι, βἱ 
ΟΩιιοπιοάο 6ερο 5ι 

απ, δἱ ΡΓΟΙΑΓΑ ἔυὰ ταἱοςἱαίο γα]εαξ. 
π]ογ6 1η 1000 66ἆθς, ο/η Ἱηδοίμς οἱ ἱππαγι5 δἱς 

540 Εογυπὶ 408 οἰαυοτληίαγ οἱ θχβρεοίαπίυς 
Α πες ἳ 0 αυ]άθιῃ πιίαγθς, βἱ α {9 οχδροςἰατοπίυ;. 
Αιϊηηϊ ϱΠΊΠ] ϱἰδίῖο ηοο οἰπίέ οΐφορτο, 
Εαοίΐο Φυλάδης 6 {ο Ἰιάλυογς ᾳυἱριι6 ϱ9Γ68. 

- οά Ίος εί νίήαπι που δεί. Αἱ ιά ᾳαοπιοάο εὔυρίεδ, 
οὐ Νο διηιυ! ἀῑδοίρι]ας εἰ πιβφαἰὶςίος γἀρασίς, 

ΑουθηίθΠπῃ 46ὐ6Η56, υἱ 6ΕΗΠΙ ἀοπίθα, 
πι ἀοςθγθ ἀεσθαί, Ροδίᾳµᾱ0) Ιρορ ἀἰάῑοοτῖς ὃ 
ΟΦ (δπί4 γογυῖῃ ο0η/ΓΗβδὶο Ἰ 
ὑπάο αἀθο ν]]μῖι ἀοοισίπα Ἱ 
5υῦ Νυί]μς φυἱάεα ρυρ], αμἱ Ποπ ργί48 ΏΝΗΗΤά 
(ουθετυοη!, 4ο ὀρροσίυπυπῃ οΘΓΙΔ1Π6Π δρθεἰανετί! 
Νεο οὐΓ8οΓ ἵπ δίαύ1ο, αἱ ποη ργίιβ ροἆος οχετειθΓί(. 
Ουἱθ Ἱπφιαιη ϱαπ.5 δοάεηι ἀῑς μίας 
ὑρου]έ, αἀογηαν]ί, ἀοορριαγ]! 
ὅσθ Οµἱ5 δυηιηυς ρἱοίος ππᾳᾶπη αμάἰειις 66ί, 
Ομἱ ποῦ πια]ίας πιιθουθεῖἰ οοἱογαπῃ δῃοοίθς 

559 ᾿Εμῶν νόμων. Ὀϊ 8µρτα, νου». ὃδ9, σέθων 
ἐμοὺς νόµους. Νό Ππὶο ἀἰςοίρ]ίπαπη δἱ Πηδέαέυπῃ 
για α σγοροςίο δἱΡὶ βαΐθαιε ργακοτίρίυπι βἱρηίῆοαί; 
8ἰίαν οἱ 4ο γεἱὶρίοπο (γοροΓ!, 56Η γθγα 46 βοτῖς 
πεπἰεμιία αοο]ρὶ Ροβοῖέ, Ατίάπογυη αἰογπ(υθ 
Ρτανῖς ἀορπιαίίθις ορρο»ἰἰα, αἱ Ὠὶο οχἰγαροὶ , 8ἱν6 
οἱ ἑχτός ποπηϊηαηίυς, υἱ Δηΐθα κοπο οἱ Σιάῶί 0Η 
ογεἀεπίεθ η δεβυπ ΟΡεϊφίυπι. Του. 

5ὲ0 Β.1αόῇ. Ιία (Οοἱδ]. Εάῑἰ. λάδῃ. Νε φκἱά Λαθεαί 
4ε μρἰεδε: πἱλοπιίπας ἰπίογργος γοτείι: Νε οκἱά 
εἱί φμοά ρορκίο ἀείγἰπιεπίμπι α[[εταί. 

σ81 τν χάρι». (οἱβ]. σἠν. 
543 Σ’, οὐδ) ὁ μῶμος. Ίια ο. (οοἱ]. σ', οὐ 

Εώμος. θυα Ιεοίίοης ν6ΓΒΙ8 οοµςδίατο ηθηυἰί. Τοἱ- 
ἐμ5 μια]]εἱ ἅπτηται, 98δά ἀε[βεθτεί ππείγυπι. Ώθηθ- 

ἀῑοιϊπὶ αὐπιίθογαπί (Οοἱδ]ηίαηαπι Ἱοοίίοησπι, 6θἀ 

Πιαίς, Τ4Ι9Π6 πηοίγὶ, ου αυατιῦς ρ6ς Ἠαῦθδί 8ροη- 
ἀθιιπ; υηπάθ ργᾶ/[ογεπἀάα γἱάδίας ουὐἱίογτυπι Ιεοίίο. 
ιλὺ. 
57 0ὐδόέ. Ἱίὰ Οοἱ»]. Εάῑἰ. πιαῖθ οὐδέν, 
549 Φύγῃς. Οοἵδ]. φύχες. | 
ὃυὸ Ἐχμαθόντα. Ὀυέρρο πεσθθθθ θ8ἱ, υἱ ρείυφ 

ἀϊά]οσγίι, αἱ αἰίον ἀοοίωγαβ ορί. | 
δυ4 Δόγμ’. 9ίο (οἱδὶ. οἳ παδίτυπι ρε. Εάῑι. 

δόγµα. Μος εὔωνον. Ταπι υἱ[ὲ ργε(ὶο εοπερατατἰ ροε5ὲ 
μιαυνίε. 

ι 5006 Προὐδά.1ετ'. (οἶε]. προύδαλεν. Μοχ στά- 
συ”. Ιὰ οϱὲ, ορροτίµπαπι, οοπιπιοάαπι αά οεετίαπιΘ)ὸ 
εἰαίοπεπι οἰεσετὶί. 
'. δοῖ Σταδιεὺς μὴ τὠ. Ἱια Οοἱβ]. Εάὶι. οὐδὲ στα- 
διεὺς µήπω τῷ, φαοά Γηείτο γερυβηδ!. 

δοδ Αὐ.ούς. ὁοἱ»]. αὐλοῦ. 

ΜΕΤΗΙΟΩΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Μυίατθ, ποῦῖδυς ριἱοσῖδαφ πάω 
Ετεηατο Υοτρἰδ ΟΓ3 (υἱ6 ἑαπάσπι πιοά ας Ἱ 
Οοπίοπιρίις Πο Ἱορὶ Πιο ηοη οοΠβοπαί, 
Ου ργῶσ]άεπι, φοάάδπι γο]υί οἱρπηαπι, ππἀίᾳαθ 
Πτι εχροΙί, ινε ρ]εῦς αιἱά αεοὶρἰαί πιαϊὶ. 

ΑΙ εεἀο : [πια [ογίίος αῖί ρταί{α. . 
ἩΜ]γαπίιγ ΟΠΊΠΘΦ ἰ6; πες αυάοί {8ῃσογθ 
Μοπιυ. Βἰα(ἶπι ροδί Εἰίαπι, ΕΡὶ εἰ Πάθος, 
Πιοσά]δ. ΑΙίο αἱ τας αοάθφ Ίοου, 
Ῥοϊΐφυθ πιυ]έογυπι οἱ Ἰαῦουίθ ποφοίις 
Βρεγαία σε πηίγαγου 4 {ο ἰα]ΐα. 
Ἀαπηη 9 έμππου απὶπιϊ ηὶ! οἰπίέ ροράίςοςτς, 
Ίο [Α011]ίᾳΓ {εµογὸ δ4άθης, αιεῖς 6ΆΓ05. 

Β Λι ποη {ία θδί» δοἆ 4 µ0. πιοάο νἱαρίς ἠοο 
Νο (6 ἀοοεπιοπῃ οἱπιι] οἳ εἀοοίαπι ρεί8ς, 
Αοιπιίηαηςφ αουπη]ηαηίεΠι, υἱἱ δυ 1η 
Ὀρηίθς, ΡοΡ]ΜΗΠ 4µ6 ἀεερτοί ἐΓλάθΓθ 
ΡιγΦφερρία. Βθδγμπι ἰαηία 4μῶ εοη/[υδἰ0 Ἱ 
Οιἱ [αοία ἰδηίυπι γῖς ορί θο]θηίίᾳ Ἱ 
Νυ]ιυς φᾳαἱάθπι ρυρί!, πἰδἰ ρί]μς πΙαηιΙπη. 
(οπβογαῖ, οἱ ορροείυηα αρθείοί ριφίία; 
Νου οµΓ8ο5,υ]].8, ηἱ ρεἀθθ.οχογοθαξ. 
Ὀπο ἀἱο αὐἱΦ βδΠ 0156 ΙΠῃΙΙΔΠΙ (10]ὰθ 
Φ604Π9, Αὐογπαγὶέ, οἱ 4Ροπεπι οοπυ]{ ὖ 
Οἱ δυπιπιιις ὕπᾳυασπ ρἱοεοῦ αυά1μς Γυἱί, 
θ ρἱατίπ]υπῃ ϱεηις οοἱογύπι πιἰδοραί Τ 
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Ἑῤῥητόρευσεν δ', ἣ νόσους τίς ἤλασε, 

Πρὸ πλειόνων λόγων τε χαὶ νοσημάτων ; 
Μικροῦ Υ' ἂν σαν αἱ τέχναι τιμήματος, 
δ05 Εἰ τῷ θέλειν ὑπῆρχε τὸ χτᾶσθαι µόνον. 

Τὸν δὲ πρόεδρον δεῖ χελευσθήναι µόνον 
Εἶναι καλόν τε χἀγαθὸν παραυτἰχα. 
Καὶ τοὺτ’ ἐχεῖνο” εΠρᾶξίς ἐστιν ἡ φάσις. 
πριστὸς χελεύει, χαὶ χτίσις παρἰσταται. 

570 Καὶ τοῦτο σιγῶ. Πῶς δὲ σὺ βλέπων χάτω 

Τοῦτον µένοντα τοῦ θτεοῦ παραστάτην, 
Ὑψαυχενεῖς τε χαὶ θρόνων στέργεις χράτος, 

ἸἉλλ' οὐχὶ φρίσσεις, οὐδ' ἐπιτρέμεις θρόνοις, 

δὴ βοῦς ἑλαύνῃς χρείσσονας βοηλάτου; 

515 Σχόπει γὰρ οὕτως, εἰ σχολἠ σου χαὶ βλέπειν. 

Θυἱς γισίοτ οχσιἰῖῖ. ααΐο πιοάίσας, 
Λιηίο : 
Εαὶρυϊ εΠΙΤΏ 6556ηἱ αγίε» ρτοιἰ], 
505 Οἱ ἰθπίυπι γο]εηπ/ίὶ ἀθθθοί ροβεοβείο. 

Αμεὶεἰ65 Υ6Γο οἱῖς οφ, ιἱ Ἱπιρεγδίιι 
Βοπιυφ ο85θ θἰΦίΐπω 46 ρτοῦυσς : 
Αιαιο {ιά ἱρευπι οί ρτυνετρίσπ : ε Πἱοέυη (αοίσαπι.» 
Ομεὶδιιις 11ο, οἱ αθἰαἰ ογθθἰᾳ Γ68. 
510 Αιφιιο ἰἀ φμἱάρπι αἰ]ευο. Έα νετυ φᾳυο:ηοἆο γἱάδης ἱπ[ογφ 
Μαποπίοπι Ἠιιπο οἱ ου]ίογειη, 
ὑογνίεσπι αἰίο][ίς, οἱ ἑωγοηί Ροἑεδίαίειη οσροέίθ, 
ΑΟ οἨ ρογ,ογγθθοὶς οἳ οοβίγοπηϊβεἰθ ἱω 19Ο, 
Νο ψογε5 4ρας ὑυυμ]οο πιε]ίογες Ἱ 
515 Βἱο αυἴοηι οοιιδιάογα, οἱ υἱ0ἱ νοί οοηρἰἆοταυόἶ ο ύπι ὁςέ. 
ἰίο Πηιί ουῦαί οἱ Ρρυἱνεγε 650508 
ΑΟ 03ΓΗ69 (αΡβε/θοῖί ν)ρ]]]8, 
Ρολἱπιοάίϊίδαυθ, δὲ ποοῖθς ἀΐεδαᾳιθ σἰλπίο, 
Ει πιεηίἰθ αἱ Όδιπι ος 6Γ4853 πιοῖο ρεγεργἰηαἰ]οηίθιις. 
560 ΟαΓ ομίιη θερυἱορο {οἱα ἱπ[εγαίιις ϱ4Γ0, 
Όι νογαιίὺιμ9 οορἰοςἰος βἰί 6968, 
01109 βὶρηίι 4ο πΓῖὲ βεπίἑος 7 
λάεπ Ι46γγήάγαπι [οηίίθιφ ἀῑι]ί πιαευ]ας, 
δί οὐ ἱ]] νοὶ οσίρια ο Ἰμίο Πας υίίς 
10-81] ὅδὺ Ππδροεγρα [αεείί, φµο αλΗ εί, οἱἶαπι οἱ δβρἰέΠ5 οἷε, ἱπιροι]ίσγ; 
αγηίυιηηιϊιθ ποῖῖς οςί δἱρησίας Ἱοπυγαμάίφ 

Εκαγεδερπίυπῃ Ρτθςε οὲ ιημ]ς αὐοτίδυς, 
Οἱδς δη 4 ης ρδίαίίο διιτὶνἰἰ 
ἓη ίδιγαπι Ἠυιηἱίθπι Πίτσου Γ6νδΓδυη, 

502 ᾿Εῤῥητόρευσεν. Οοἱδ]. ἐῤῥητόρησεν. 
δ6ὸ Πρὸ π.Ίειόνων. Οἱ π9οἨ ὃς ογα(ίοπεε 

Λαὐκετὶ!, ΡἰΝγἰπιοεφΜ6 ΠιΟΥθος εκτανεγί!. 
505 Τὸ ατᾶσθαι µόγον. Ο9ἱδὶ. τῷ κτᾶσθαι µόνῳ, 

ο εοἷα υοἱμπίαφ αά εαδ εοπιραταπάας ε[ῄρετει. 
508 Φάσις. Μα]ο θιι. φύσις. 
576 Οὗτος χαμεύγης. Οαερὶϊ ρτοίθενθ θτγοροσίυπι 

Τομέα Ιὴς γετρῖ: Νον Ρροίεε, ἱπααῖε, εί οὐ[ί- 
νιοἳ σ1’ ορίΐπιν». αἱ πἰπιέαπι φίλαντος, εἰ Λίεεε φµα 
έΟΠΙΠΙΕΠΙΟΥαΤΕ ῥᾳεεἰπι ΤΟ εδεφαῖί, μὲ οι Τμ [κε ἐν 
ἑοπλμία(ν εµο, ρατίμπι ἄερμίεα ετε(ἰποίσφνε (αἱ - 
πατγιῶ «οἨ)]μγα(ἰοπίς ἀεεμε, ϱἱογίοία ασ Ἰαειαπίία ἵπ- 
2ΙΓΜΙΠΕΠΙΙΦ ΜΗ ἐπηρμένος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΤΕΒΣΙΟ. 
Οἱ πιο ἰοιιφ ΠΠ α1Ω ἱΦγο εἰσίος οχφιίε, 
ΟΤ4110Η8ν αἱθ νοὶ πιυ]ίὰς (ου0γος ὖ 
ΑΓί68 ΘΛΙπι ποπ Ροηυογίς ππαρηἱ [ογοηί, 
οἱ Ηρἱ ἀβτείατ, Πιυάο νο, Ροβθορςἰο. 

ΑπιἰδΜ/Ι6πη νετο [υῇογί αυΠ]οίὲ 
ἩῬοπυπῃ 999 ργοιῖπις ργοῦυπιᾳιο πιοσίυιις : 
Ῥγονδευίαπη εθὶ ου: « ΕΕ ΒιΦ{ίιη αιιοά ἀῑείευτ. » 
Οιγίδειφ ]αδεὲ; ογεσία τος ᾖαιη ργοΚ(ί:. 
Εί ἰά ςἱ]εῦο : φυοπιοάο 96 {1 νἱάρηΦ 
Πηίγα πιαηθΠΙΘΙΗ Ώπῃο φυἱ οοἰῖέ βΠοις Ώλοπη, 
ΤοΙ]{5 οαρι:, (γοηίᾳωθ ΩΠογθ8 εχροἶ», 
Χυο οοπἰγοιθἰθοῖς, 160 ΡΟΓΙΙΟΣΓΘΦ ἱῃ (Ώτυπο, 
Ρίο Γογίο πιοἰίογος Ώυ)Ώιι]οο 4ᾷαφ Όονθβ. 
Ἠεια «6ΓΠ6 ΠΩΘΟΙΙΗ, οἱ γασαὶ (ἰδί ϱΘΓΠΟΓΟ. 

5. οπεσοΒ!! ΤΗΕΟΙ,. ολπΜΙΝύΜ ΗΙ8ΕΕΚ Ἡ. ΠΙΘΤΟΠΚΙΟΛ. 

Πμρίπιλς ΟΓΔΙΙ0Π68 οἱ Πυτὺος ο 

Β Ηίο ουμαί Ἠπηὶ οογΓ0δύΦ αἰτο ρι]τοτς, 

Οὗτος χαμεύνης, καὶ χόνει βεδρωµένος, 
Καὶ σάρχας ἐξέτηξεν ἁγουπνίαις, 

Ψαλμωδίαις τε χαὶ στάσει νυχθηµέρῳ, 

Καὶ νοῦ πρὸς ὕψος ἐχ πάχους ἑκδημίαις. 

550 Τί γὰρ τάφοις δεῖν εἰσφέρες:ν τε χοῦν ὅλον, 
Σχώληξί τ’ εἶναι δαψιλεστέραν τροφὴν, 
Γεννῶντα, χαὶ τρέφοντα τοὺς Ὑεννωμένους; 

Καὶ δαχρύων ἔσμηξε πηγαϊῖς τοὺς σπίλους, 
Εἴ πού τιν εἶχε καὶ βραχὺν ῥαντίσμασιν, 
ο8ὺ Οἷς βάλλεθ᾽ ὅστις χαὶ σοφὸς πηλῷ βίου" 
Τύποις τε σαρχῶν ἑοφράγισται τιµίοις 
Ἐσχληχότων εὐχῆ τε χαὶ πΌλλοξς πόνοι», 
θἷς ἡ παλαιὰ γεῦσις ἐτρύχωσέ µε | 
Εἰς γῆν στραφέντα τὴν ταπεινΏν μητέρα, 

519 Ἐκ πάχους. Ε κοἰε οοτρογὶς : εατρει ο 
ΜΙΘΝίΕΝΙ ἀέφταναί, υἱ Δἱἱ αὐργα 1. ε, 6ο. 2 ον 
Χχχιι, Υ6Υ9. ὔδ : 

Νοῦν λεπτὸν ὄγχος ἑχδιώχει γααστέρος. 
ΜεΠΙΙς εκὐΗΜ(αίεῦι οὐγκζε εγαφςίέδευ τον 

Εγρο οὔηίς φδΠοίοζυ ουγᾶ Γἱἱ, ωὲ ουσρας σὲ 
ηυλτομί. Τους. 

ὦδ6 Τύποις δὲ σαρχῶν. Ἱπεο]ίαῖε Τοἱῖας µας 
εα[έμπι, αιί οεεἰσία εαίεπΏ [εγτεα οατνὶ ἵσρα. 

ο58 Γεῦσις. 6μβιαίίοπεσι ροποί ἵω ῥβαγκά »’ 
πυίί, υμάθ ποδίθ Ι4βογμ1Ώ οηχηΐωπα οσὶρο. 

δ89 Τὴν ταπεινήν. 184 Οοἱςί. ΕΕ. καὶ «δτή 

Μιγποδφυ6 ἰαῦοίοοίε ἱηδυπ]μί6 1ῃάηθης, 
(4ΠεηΦ(9 Ρδ8ἱΠΙ05, 8ἰ8116ᾳ16 ποοίξες ας ἀἶθα, 
Ει αἰξίας πιοἰοµη 51ρες «Γ4865Π) γοῖσης, 
ος πεπ]ρο ἑωιπυίο ἰοίᾶ πεγβαξυς οαγο, 
Όϊ οορἰρβἰος θἱὲ 98668 νεγιηίθες, 
θἵο5 ᾳἱρηίὶ 1ρδὰ ριίγὶς οἱ ροει]ίέος αἰιὸ 
Πιο ΙαευγπιατυΠα [οπίθ ροτάεᾶ ἁἰλαῖε, 
δδἱ ᾳυ38 1ε1ορ Ιιαυεὺαί 48ροί»ας φἱῦὲ, 
Εαύαίαν ομλίς υἱ [μίο τι δοβ]εας ; 
ἰσηδίιρ οἱ ποιίς ποηθφίίςδ οδζη μαι, 
Ου ργδοίυας ατεηἰ, γα 40ου φεἀσ]ο, 
θυο πιο νείυς οορίεϊνίέ Άει { συφιαιίο͵ 
Έογι Γνθγσιαι πιαίτὶδ πὐπ]ιορ ἑω οἶπας, 
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δν0 ᾿Ρίχει τε, πείνῃ, χαὶ στενοῖς ῥαχωμασι, 
Ποθῶν λαθεῖν ἔνδυμα τὴν ἀφθαρτίαν, 
Καὶ Ταστρὸς ὕθριν ἑνδεεῖ χαθύθρισε 
Τροφῇ, τὸ θνῄσχειν μνώμενος χαθ) ἡμέραν. 
Τροφὴν γὰρ οἶδεν ἀγγέλων ἁπλῆν θεόν. 
5906 Οὗτος πένης νῦν, ᾗ δ' ὅτε ζάπλουτος ἦν : 

Αλλ' ἐχθολὴν ἕστερξε, χαὶ κοῦφος πλέει, 
Ῥίφας πένησιν, οὐ βυθῷ, τὸ φορτίον. 

Οὗτος φυγὼν πόλεις τε χαὶ δήµου κρότους, 
Καὶ τὴν ζάλην, ἣ πάντα τὰν µέσῳ στρέφει, 
000 Τοῦ νοῦ τὸ χάλλος τῷ θεῷ συνἠρµοσε, 
Μόνος τὰ θεῖα χαὶ µόνῳ κοινούµενος. 

Οὗτος τὸ καλὸν σῶμα (πῶς γὰρ οὐ χαλὸν 
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Α Τὸ τῶν ἀρίστων) μαργάροις συνέχλεισε, 
Δεσμοῖς σιδηροῖς, λαθρίῳ χοσµήµατι, 

606 Σφίγξας ἑαυτὸν οὐδὲν Ἡδιχηχότα, 
Ἑς μήποθ) ὑδρίσειεν ὢν ἐλεύθερος, 

Καὶ συνδέων αἴσθησιν αὐτῷ τὴν πλάνην. 
Τούτῳ τὸ Πνεῦμ) ἔδειξε γράµµατος βάθη, 

Λῦσαν τὰ πολλῶν ἑσφραγισμένα φρεσἰ. 
610 Τοιαῦτα χάλλη χαὶ σύ µοι φράζειν τὰ σά: 

Οἴκος, γυνἣ σφριγῶσα, τεχνίων ὁδὺς, 
Κτῆσις, χελευσταὶ, πράκτορες, βοαὶ, δίχαι, 

"Άπαντα μεστὰ φροντίδων χαὶ πραγμάτων. 
Τράπεζα φλεγµαίνουσα τῶν ἀοιδίμων 

615 Ταῖς ὀψοποιῶν χαὶ χερασµάτων πλοχαῖς, 

590 Ετὶροιο θδἱίαπῃ οἱ [4ΠΏ6, ἀί4υ9 αγοῖῖς οἱ ἱαεθγῖθ γαρ, 
Άγοην ἱπιπιογία[αἰἰς ἱπάμπιοπίαπι ασοἱροτθ, 
Ας νοηίγίς ροιυ]αηίίαπι ράγςο τοργ]ηι]ε 
109, ΠΙΟΤΙΟΠΑ η πηεηιοΓίαπι ᾳμοἰ]άΐς ΓΘΝΟΟΔΗΒ. 
ΟΊῬπι οηΊπι βηρε]ογαπη πο αἰίωπι πονὶέ πὶςὶ Ώδιπη. 
ο Ἠὶο ραµρος πῃμο ορί : οἰίπι αυίεπι γλἱἀο ἀΐνοςρ ογαί ; 
θρά θχοποΓα(Ιοη6πΙ ἁπιανὶϊ, οἱ Ιονίς πα νἱραί, 
Ῥοδίφυ τη οπ 18 ραυροτίῦας, Ποπ Ργο[αμάο ργο]εοίξ. 
ἰδίο [ηρίεης μΓῇθῬ, εἱ ρορυ!ἱ αιγορίίι8, : 

ὑο γ]άεπιας, αρἰιδηίυν, 
πε Ό6ο αΠχ]ι, 

Αίαιιο Φδίυπι ]]απι, ον οππία 
ϱ00 Μειῖ» ρυἱεμτίυ 
Φοἱ6, 6ἱ επ 5οἱο ἁἰγίηὰ ἐΓαςίδῃς. 
Αἰίμς ργιδοἰαγυτη οοτρι8 εαν εηΐπι ποη ρ{Φο]αγυΠῃ 
Ἰἀ φυοά ορίποσυτη οοί ) υμοπί δις οοποΙακ!!, 
ο [ογγοίβ οδίθηίς, Ο0θιίο ογπαπιθηίο, 
005 ἱρ5α, η] 15 πια]ε[αςξἰ Γ61Ώ 
(ομηβιγίηρθης, ηοφιθηάο, αἱ [σου φίε, ἱηδο]θδοαί, 
ΙἸβ8ηδηυ6 8έηδιις ααἱ ἱρθυπῃ ἱη οΓΓοθΠ ἱπρο[υηί. 
ΠΗιιίο «ρἰγἰεις γοοσίι αὐά]έα Ιέιογς, 
Ψοΐνεηθ αυ πυ]ίογμηι πιθηίίριις οὐβ]ρηδία ουη!. 

6ἱ0 Ταίία οἱ {υ πι ΟΓΠΑΠΙΘηΗΙΣ ἔυὰ οὐἱδροΓς : 
Ώοπ8, μχοτ Ιαδοἱνίθης, Παίυγυπῃ ἰηβι]ιωίο, 
Ροβδδεςίο, 86ΓνογυΠΙ ργᾷ/οοξἰ, χΔΟΙΟΓ66, ΟΙΔΠΙΟΓΕΦ, Ιί6ς, 
ΡΙεμα οπιπία ουγίθ 6ἱ μεροιἱϱ. 
Μεηθα (άγρθβοθης οθἰοθογσίπιογυπι 
615 (οφοσπι εἰ Τεπρογβίαγαρυτη απίίρις, 

506 Μνώμεγνος. ἵια Οοἱβ]. Μογίεπι ἵπ πιεπιοτίαπι 
γενοεαπε. ΕΙ. µιμούμενος, ΠΙΘΙΓΟ Γεριιρηδηίς. [η- 
ἔέγργθς ἱπερίε : Ομοιἰαίε οἴθαπι μη πι ρ6ίεΠς, πἰπιί- 
Τµήι Νιογίεπι. Το] ἵαφ υἱοαηαυε οοττοσχἰὲ Πἱ9 γοτδὶς : 

Ει εαγπὶς ρε(μ[απιῖαπι ἱπορία εοπἰνάἰ: οἱθῖ, 
(0ιοιίάϊε Πιογίδπι απικ[αίµε αθειιπεπεῖα. 

5097 'Ρίψας. Τασία ρἰοδορᾶυπι (Ογαϊοίδπι, νεὶ 
αἴσσι, αἱ φαἱάλπι γο]απῖ, οΆγρεγε γ]άεία», ααἱ ορεφ 
Ἡ Πῃγο αὐ]εοῖὲ, ἀεπιετρετο Ἴ]]ς, Ύµ81 αὐ 19 ϱ6 
ἀεπιετᾳὶ, πια]]ο ἀῑοι]ίδηίοιη. Ῥοευ]δοί θυἶπι η ορο- 
Ώ05 ππυ[ίο ϱαρἱεη(]υ5 [αφ ἀῑδιγίρυοτο, Του. ιά 
σιιρτα Πο. 1, οί. 3, 68ΓΠΙ. ΣΣΝΗ, Υ6Γ5. 226. 

600 Συνήρµοσε. Ο9ἱθὶ. προσήρμοσε. | 
604 Δεσμοῖς σιδηροῖς. Ταπίωπι γεἰοίο ροίκὶι 

Φμαάστε πιαίογ/ι. Ἱια Τοίυς, αυἱ πἰλ]οπιίΏυς ραυ]ο 

αργα [δίείατ ΟΠΊΠΘΙΠ ΑΔΠΟΙΟΣΙΠΙ ουγᾶπι ΓυΐδοῬ υἱ 
εοἵρις δοχίθμμαγεηῖ, 

607 Αἴσθησιν αὐτῷ. Ἱια (οἱθ]. Εάῑἰ. αἴσθησιν 
αὐτῶν. Το]ίαφ γυ]ὶ ἱερεπάυπῃ αἰσθῆσεων αὐτοῦ πτλά- 
νην. Νεο πια[ο. 

608 'Εδειξε. Φίο Ἱεβοεπάμπι τὶἀδέας αἱ Ἱμίος- 
Ργοῖθ ργο ἔτηξε. Νεο ἀἱβδρίίοεί Τοιίο, αἱ φδφπεηίί 
η] οιπίηυς ἱία οοσρὶρἰε :ἔδειξε Υραμμάνων βάθη 
λύσαντι πολλῶν ἑσφραγισμένα φρεσί. Ὀϊύπια {η 
ἑσφραγισμένα ο. οὗ θεᾳυεηίθθ οοπβυΠΔΠΙΕ86. 
Οιοά αἱ οἱ τὸ ἔτηξε πηαρἰ αγΓὶθοΠί, ΡΓΟ τουτῳ 
τοῦτον γδροµεπάπι ουἱ:. [ία Τοι., 4υἱ ἐεσίυπῃ {811- 
ιορεγΓθ ποπ ἱπιπιιιαρδεί, οἱ Ιεφίδοοί {η «04. Οοἱεί. 
γθίδυ οφ υεπί] λύσαν τά, ΡΓο λύσαντα, σὲ {η εὐ1ῖς. 

614 Τράπεζα. ὑοἱδὶ. τραπέζουσα. Μοχ ἀοιδίμων 
Ῥτο ἑδωδίμων, οἱ εφ μἱάθι Ώθηπο ΡΓορίος δεΠδΙΠΙ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Εεὶρογο, [απις, φοἱδοῖᾳ οἱ αγο(ἰς νορίθυβ, 
ΑιθγμΙΙΔ{19 (μηίοβΠ) ΔΥΘΗΦ 4δευΏυτο, 
Ρατοοαυε οοπιρεβοῖί ρτοἱθτνίατη οἱλο 
γεηιγῖς, «ερυ|ογὶ ΠΕΙΗΡΘ αιιο]άϊθ ΠωθΠΙΟΡ., 
Εδεαιῃ αημεΙογιη πονἰὶ υπίοο Όδυηῃ. 
Η]ο ραυρεΓ οάἱε; ἀῑθου αιοπάα) [μέ. 
8ος λενίδ, 4ιµ4Π8 ῥγο]θοιίοηειη, πανἰροξ, 
η Ρ41Ρ6Γ6Φ, ΠΟ ἰη ΠΙΑΙ6, θΩ1{ί6η9 0η. 
Όντερ μὴο εἰ ϱἱευῖ γε[αρίθις Ππυγπιυα, 
ΑΑδίυπΊ 19 οὐ Ποια φυἱ πιονοί ϱεγγεφίγία, 
Ὠοίος νδηιιδία8 πιθη!ὶ9 αβρίίου]ὶ 
δοΐι8, δερεγηὶ5 μ5δᾳυο ΟΠ) 6040 νὰςσδηδ. | 
Ρυ]οἈγηπι 19 ουξριϊδ (ποιΏρθ οµγ αοη ρυἱολσυιω ογἰέ 

Ὦ Ουος ορίίπιοτυπι ορί 1) φἰρ]ησίί υπίοπίρας, 
Εοιτὶ ολἰοηἱς, αὐυ19 ουπα(ἰους», 
96 ογἱπι]ηϊδ π[]μς ἱπηρείοης Γ6υμΠ, 
Νε αυαπάο 1ἱ1γ6ε, ἱπθο]επίος 86 βδγαῖ, 
Ει ἀεγίδηίθῬ δοΠΘΗυΠΙ ουΓδς Ιρ8ῦΏδ. 
Ηυίο ορίτίίμς γοἰθχἰί αὈάἰία [ους , 
Οεουία βοἶνεης ρἱμρίπιογυπ πεηι]ωμ9. 

Οριεηάθ (4ἱο8 (υ πμὶ οΓηαί9 (108. 
Ώοπιιβ’, ῥΓοίοΓνα 6Ροῃδα, μδίοτπη νίο, 
ΟΡε», ἀμςθς, ἱπδαία, νουεθ, υγρία, 
(μγὶς τερἰεία ουποία Υοἱ περο!/θ. 
Μεηκα ρτοί]οθῖδ 18416 Γ1γρ6βςθΠ6 οἰδίφ, 
Νεεποῦ εοφοσυια ἱεπρεγα(ίο αγίῖσα, 
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Α Τιμᾶν πἀθη µαθόντες, οἷς πεπύόνθασι, Γῆς χαὶ θαλάσσης χαρποφορούντων ἑντέροις 

το Ἐξ ὧν ὁ νοῦς βαπτίζετ᾽, οὐδ' ἔχει πλάτος), 

Μύροις, Υέλωσι, ψαλµάτων συνουλίαις, 

υἷς χυµθάλων δεῖ χαὶ ποδὸς ψοφημάτων, 
030 "Αλλοι δὲ λύσσης ἔμπλεοι τῆς συμφύτου, 
Νοσοῦντες, οἱδαίνοντες, ἑστιλδωμένοι 

Γυναιξὶν, ἄρτι νυμφίοι, «ὺ µέτριον, 

Οὕπω λύσαντες παστάδας γαμηλίους, 

Ἡ χαὶ πόθοις συζῶντες ἀζύγοις ἔτι, 

020 Πρὶν χαὶ παρειὰν, ἀνδρικῷ χοσµήματι, 
θριξὶν καλύφαι, παντελῶς ἀρτίχνοοι, 
Νέοι τὸ σῶμα, τὸν τρόπον νεώτεροι, 

Ἠ χαὶ παλαιῶν ἡμερῶν, πλήρεις χαχῶν ; 
Ἔπειτ᾽ ἀσάρχων εἰσὶ τέχνων προστάται, 

050 ᾿Α πνεῦμα τίχτει σαρχὸς ἐξενωμένον. 

Συνήγοροι σφῶν ἐν χαχοῖς ἀἁλλοτρίοις. 
Διδόντες, ὥσπερ λαμδάνουα᾽, ἐξουσίαν. 

Οὗτοι μὲν οὕτως, χαὶ τἀχ᾽ ἂν χαὶ βελτίους 
655 Αὐτῶν γενόµενοι, χωλύονται τοῖς θρόνος. 

Τὸ γὰρ κρατεῖν τὸν ἄφρονα ποιξῖ χείρονα. 
0 δ' ἑγχρατὴς ἕστηχεν ἠτιμωμένος, 
Κάτω νενευχὼς, πρὸς θεὸν µόνον βλέπων, 

Στέργων μαθητοῦ χώραν, οὗ μηδ ἄξιος 
040 "Ίσως µαθητὴς, οὗτος ὁ νῦν διδάσχαλος, 
Εἵπερ τὸ χρατεῖν οὗ τόπῳ γνωρίφεται. 

Τοιαῦτ) ἓν ἡμῖν ἰσχύειν τὸν βάσκχανον: 
Οὕτῳ σοφίςετ᾽ εὐστόχοις πονηρίαις, 

"Ὅταν δηµόν τιν᾽, ἡ πόλιν πλΏξαι θέλῃ. 

615 Πρὸς οἷς ἑχάστου πειρᾶται, χαὶ σύντομον 

, 

Οἱ πιατὶς οἱ ἰογγ [γυσίιι5 ἱπίοςηίς αῄοτυπί 
θυἱῦι8 πιεης ἵίὰ ἀοπιογβίίυτ, μἱ οχρ]ἱσαμάἰ 96 ραπ] ποη Ἱαυοαί) ; 
ηβιερία, εἰδυδ, οαπ/ἱ{δηαΓΗπ εοεοηίέυ6, 

620 
ουι απο εί ροάυι θἰτερίέας γεφιίγυμί. 

ΠΗἰ Ἰηδίίο Πὶάῑπὶς Φδίτο ρἱεη!, 
194-813 Μοτο Ίου ΙαβογαμίθἙβ, ἑαγροηίθς, τεπἰἀρηίθ8 
υἱἱδγίυμς, Τ6ςθΠ6 δροηαἰ, υἱ πιοάργαίο οηυμας, 

Νοπάσπι αροτιὶς Ειααπιὶφ πυρι]α[υς, 
γεί οιαίη ὅσα θυἱς ἱπηυρίί απιοτίθυς 4ἁλιις ἀεβθπίος, . 
625 Ρείυβηυαπι ροιις, νἱί οσπαπιομίο, 
ΡΙἱα νεβιϊίο εἰηι, ἵπ ρτῖπια ΡΓοΓΒΙΙ5 Ιαηυρίηο, 
Οοτροτθ ᾖάνεπθς, 5εὰ ιπαρίς πιοσίυνς, 
γε οίίαπι απιᾳμΐς ἀῑοῦις Ρ]εη!, θε πηθ]]δ; 
Ῥοβίοα ΠΙ]ογιπῃ ΠΟη οβΓηΔΙΊυπι ργωςὶάρθ θμηί, 
650 Οἱ0ς αρἰγἰἰαθ 6χρογὸ οαγπίς ραγίἰ. 
Ποποσαγε ἀΐβδουηί ΡΓᾶγα5 ΔΠεςΙΙΟΠ68, ὁχ 9 ᾳὐαδ οχροτί δυηε, 
δι] {ρβοζυΠη {η αἱἱεηίς πηαὶἰς ρα τοπί, 
Πουηί8Πη ἀληίθς 40 γἱοὶδδίιη αοοἱρὶεμίοῬ, 

Αιηιθ ία ᾳυἱάθπι 11 : 4δη04Π1 [ογίο πιοἰίογθθ 
055 Εἱογοπί, ο8οἆ υὐρίληί (γοπὶ. 

, 

Πη]ρίεπίεπ εηίπῃ Ροίοσίιας εΠ]οίέ ἀείογίογεπι, 
Οἱ νετο εοπι]ηομί]α ριφ]ίυρ ὁδί, Ρ6γπιὰηθί Ἰοπογί6 6σΡο:5, 
Οε{ἱ5 {η έδγΓαίη ἀεθχίς, δο]απι Ώευπῃ γοβρἰεἶεῃς, 
ΑπΙΔΗς ἀἱδοῖρι]ί Ιοου1ϱ, ου]ὰ5 ϱο ἀἱρηιις φυἱάαεπι 
640 Ενι ἀἱδοίρι]υς ἰδίο, ᾳὐἱ ηυπο πιαβὶείος ο5ί. 
οἱᾳυ]άθπι ροἰθρίέα5 Ίοου πο ἀἡυάϊσαίας. 
Τιμίέυιη δριά η08 Ρροβ5οφ Ἱηνίάνπη | 
δἰο Ιηδίαϊβίυς αΡρίο θἰγυοιῖ ποφυἱε]ς, 
απ ρορυ]υπῃ ἀφαείῃ, αἱ υγῦθπ νυ]ί Ρογοιίογο. 
615 Ριῶίογ 636 (θΗἱ40Π66, «ὐα8 ουίᾳιο ἰηίορι, οοπιρεµάἰαγίαι 

040 "Α.1.1οι. ἵνα (Οοἱς]. Εάὶι. ἅλλαι. 
621 Οἰδαίνογντες. (ΟΟἶβὶ. οὐδὲν ἔοντες. ἹπίδιργοῬ 

γἰάεέυς ία Ιδρίδεὰ, αἱ άηρεις οὐδέν οµΠη νοσοῦν- 
τες, υεΓΙί : Μογβο ΜΝ/[ίο [αδοταπίεδ. 

625 Ἡ καὶ παλαιῶν. Τυ]ίο νἰἀθίις οὐδουτίος 
1.ευγεης]αὶἱ νθυδίο, οἱ ἱρ9ο γοὐέἰέ : Οκίη ῥροείως πὸ- 
φωτια 2ε1έε, εοείεγνπι ρ(εηϊ. 

651 Τιμαν πάθη. Ὀίνυς ΠιεγοηΏ γη). αά θεα 
πει ΠΗἱεγοκο[ψμίαπ κι  Ναιμνγα ᾖοπίκαα 
εεί αά οἰειιρπίίαια; εἰ ἵΝ αἰἶεπο Ῥεεςδίο οαἱ 
πιἰεστείμ. Τοι.ι.. 

664 Οὕτως. 0οἱβ]. οὕτω. 
0495 Τὸν βάσκανον. ὈΏίαδοίκηε 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Οιιο8 ἑεγγὰ [γαςίμβ, Υοὶ [γομπι δίοπιασ]ιο [ογιπὲ 
ς πιογρ]ίμρ ΠηΘηΦ, Πθς 06Η πιοιυς ἠαὐοί); 
ηρυεπία, γδιβθ, οαηίΙθηάγυπῃ βομἱ, 

Οἱ εγπιβαἰα, δἰτερίιιβᾳιθ ἀεροδουπί ρεύπι. 
Πνἱάιπίς αἰἰἱ οδἱθηίος Ιβπίυυβ, 
“Βρτὶ, αἴηυο μαγρὶά!, ηἰίθηίος [απιϊηίς, 
Ὀροηοἱ ΓΘΟΘΗΙΘΒ, υἱ Ἰοᾳ16Π56 ίθηθαπι πιοάυπι, 
Νοηάσιη γδοίυδα πυρι(αἰἱ Ίαηια, 
Αάλαο ναὶ ἱηπυρίΐς απιογίθιις ἀαιὶ, 
Ρεΐιης ἀεεοτε (υπ) νἱγϊ αἰηί ρεπα 
Γ/δηιθ νοφι]Β, πονα Ιαρυρίπο, 
(ο5ρογε φπἰάεπα, θοά πιοτίθιβ Ίωγορες πιβρίς, 
Απηϊς νεὶ απι]5 γορίαεἰ, 66ὰ Ιπα[ΐβ. 
Νοη 6ΆΓΠ6 μαἲἰς ἀθίπάε ργᾶθυπί Ες, 
9105 οεαγμίθ οχρογ» ομἰτίέυς γἱία ραγίι. 

Ου8 ρΓανα βιηί ρ856ἰ, οοἰεηάα οοπιρυίαηι, 
Ραϊτουίηαηίορ αἳυἱ μμα[ἰ6 {η οτεοσὶς͵ 
Ποθυ]διη ἀαηίθς, υἱ αοεἰρίαιιὲ ἁθίαπι. 

Τα]ες αυἱάεπι Ἠ{; [οτίο δεὰ ριτὶ πιφεῖς 
Εναδεγεηί, ηὶ δρἱοπἀος οὈβίαγοί εἡγοηί. 
Ναπι Ρύ]ος ἱηεαπι5 Πίοχ ροιοηιἶα. 
Ποποςίβ 6χΡθΓ5 νθά ϱοΠΙη6ΠΘ Ρθγπιαποί, 
Εἰχίς υπιὶ οου]ἱς, πἰἰ γἰάδης ργα(ος Όουπη, 
Ὀιφοἱρυ]ἱ Άπιαῃης ἰοέευπ., γἰἀείμ οἱ πιῖπος 
Ὀιδαίρυ]α5 6, φυἱ πιαρίδίζαπι 56 µογῖι : 
Ῥἰημ{ά6Π ροἰθδίαδ πο Ίο0ο οορποςο!ιυ;. 
Εγβοῦθ ιπβΙίβηυ6 ἰ4ηίᾶ Πο ἱμιογ Ροιρςί! 
δἰς ρεγῃϊφ ἀοΐος βίγυῖῖ νογειεῖΐς͵, 
πι ργᾶραγαί ρἱοῦεια γθὶ αγῶδτη ρογάοτο. 
ΝΟΝ 4 επι δοἱμ1ὴ ἱεπίας, -αξ Εήογσδι πιαρῖε 
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Ἱόμον δίδωσι πονηρίας τὸν προστάτην’ 
Ἔπειτα χαλχὸς χρυσὺν ἠμφιεσμένος, 

Ἓ χαὶ χαμαιλέοντος ἔχστασις χρόας, 

Πώγων, χατηφὲς ἦθος, αὐχένος χλάσις, 

050 Φωνἣ βραχεῖα, πιστὸς ἐσχευασμένος, 
Νωθρὸν βάδισμα, πάντα, πλὴν φρενὸς, σοφὸς, 

Τὸ πρῶτον ἐν πρώτοις τε τῶν νυνὶ χαλῶν, 
Ἑφοῦδ τὸ σεπτὸν, ἢἡ Σαμουἡλ διπλοῖς, 
Σχίμπους ταπεινὸς, οὐδ' ὅλως δεσµούμενος, 

Οὐὔ Τὰ πρὸς χάρηνον παρθένων χοσµήματι 
Αίνῳ περισφίγγων τε χαὶ σαχκούμενος, 

Τὰ πρόσθεν εὐχῆς σύμδολα προχείµενα. 

[οβεπι ποεηιἱιί ἱπδί]ιίί ργῶοιίοπι : 
Τυπι νοΓ0 -ψ 411ΓΟ γοβΐίστη, 

ΞΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ ΘΕΙΡ50. 

Α Πῶς µή τι ῥήξω ῥῆμα τῶν ἐμοὶ ξένων; 

1.14 

Οὐχ ἂν δυναίµην μὴ τι χαὶ θυμοῦ φέρειν 

060 Κύδευμ’. Ἐπίσχες, ἢ τρυφὴν, Ἡ τὰς τρίχας. 
Τί χαὶ τὰ μὴ σὰ, χαὶ τὰ σὰ ζητεῖς ἔχειν; 

Χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὀρίσματα. 

Χωρὶς τὰ Μ:ῥῥᾶς χαὶ Σιλωὰμ ῥεύματα. 
Τὰ μὲν γὰρ οὐδὰ γευστά ’ τῶν δὲ καὶ νόσοι 

065 Ἡττῶντο πρῶτον ἀγγέλῳ χινουµένων. 
Διπλοῦν φυτεύεις ἀμπελῶνα , δισσὰ δὲ 

Σπείρεις’ τὸ δ) ἔνδυμ' ἐχ δυοῖν ὑφασμένον " 

Τὰ δ᾽ οὐχ ὁμοζυγοῦντα συζυγη τιθεῖς. 
Απηγόρευτο δ᾽, εἴπερ οἶσθα, τῷ νόμῳ 

Αι εοἱογῖ8, αἱ εχεπιρ]απ ολαπισ]οοπίς, πηυίαί]α, 
Βατλα, νυ]ίας ου0ἱγ]δί]ςδ, οοἱἡ ἱπῃοχίο, ᾿ 
650 Τοηυίφ νο, ἀε]ίς [αὐγο[αείυθ, 
ἱμεπίωβ ἱποβδδιις, {ῃ οηπίμς, Ργφίες πιοπίδίη, βδρίοης, 
ο άμ αιἱάεπ ρεΐπιιπη οδἱ ἱπίος ρυΐιπα Ευ] βου]ἱ ρυἱοιγα; 
επαγαπή ση ορ]ιοἀ, οἱ Φαπιμοίὶφ ἀἱρ]οῖς, 

1 εείς ἡπα[ἱβ., Ώθαθ οπηπίπο γονὶμοῖας, 
655 ΟαΡρυῖ γἱνβ]ηΠι ογπαιηθηίο 
Ιήπεο οοηίγίηροης, οἱ ἵη Ππογεπι 54 6οἱ «ΟΠΙΡΟΠΕΠΕ, 
Θ614-θ615 ΛΑ {τοπίο οια]οηίς ἱπάἱεία ΡΓΦί6ΓΕΠΒ. 

Παιι 

θβαΓΑί4 Μόγγο οἱ Ο]]ος Πμοπία. 

ῴυυ η ΠΟΠ ρνο[6γΆπι νδίυπῃ οἱᾳμοά, πηλΏὶ αἰἰοφυἱ {Πδο]θης ᾗ 
οἱ) ροδδῖτΏ, παπι ἵνα [6ΓΓο 

ου0 Παλ ὑγίμηι, Αι αὐβιίης αἳ λῖς ἀο[ίοἷΐς, αἱ εδρἰ]]ον οσο. 
Ους εἰ 4ὐ59 ἵμα µοῦ βΠἱ, εί φµ ἔμὰ αυεγο ᾳωβγ6 ἶ 
ΒδρΏ ΑΗ! αμάν εἰ σεν ῄπός. 

4 

Πια εηἶπι ηοῦ ρδίαηα : ἰδία Υ6ΓΟ οἰίᾶπη ΙΠΟΤΏΟΡ 
605 Ὑἱηερθαηί οὐ) αηρο]ο Ρργίυβ πιοίδ. 
Ώυρίϊοθπη ρ]αιυίας νίπεδιπ, ἀμρίίοία 
ΦΠηίΠ4Φ»; ἱμάμπδηίμπῃ ἑύ 1η ος ἀοὺιφ 68ἰ ουπίθχέυπῃ : 
θα εορυἱαπάᾶ ποἨ θμη!, υπί υβο δι η] 19. 
Εγαί Ιπίεγάἰοέυπι, δἱ ηος!ἱ, ἃ Ί6ρ8, 

69 Πώγων. Νοη ρἱοίος ο]εραπίίας ἠγροοτϊίαπι 
ἀερογ]ρεεηί, Τοι.. 

650 Πιστός. δυίπι Τομίις Πίο α[ᾳυ]ά ]δίοτο 
γὶο]. Ῥογῖεφ θηίπῃ οΠιοιὶ αἆ οεγοΓἰλίέι θχἰετἰοτῖ 
λαὐίέυς αἰίιά αιἱά τουυ]πί. Εοτίθ χιτὼν ἔσκευα- 
σµένος, δε ἀε[οθγεί πείτυπῃ. 

3 Τὸ πρῶτον. θµοά ομἰάεπι, ἰὰ οδί, Κα :α- 
Ρἰεπιία. Τοἱΐας ρυίαί μπο γογριιπ 4ἆ δευεπίεπι 
Ροῖ]α τε[εγειάυπῃ, 44η 34 απίδοεάθπίεπη ΥγοσθΠ! δὰ- 
Ρἰοπιίς, εἰ ἰάθ9ο δἱο τε : (κοάφιε ἵπ Λἱ5, ομα 
Ἡ Μπο ῥκ[εἶιτα Ιιαδεπίμγ, ΡΜ εεῖ, ερ]οά ὑεπέεγαπ- 

κ ἁμι, ἰά δρ, ερἰφεορα![ίς ἀἱρηϊίαιίς ἠηδὶρηία, ᾳ 049 
ὃς πυπο ομιηίαιη αη/ωἱς ουπἱίδᾳσο ρι]οογΓίπ]α ΓΕΓΗΠΗ 
ε ν]άεπιυν. 

-τ- -αᾱ 

ο .αρυοςσς α 

θ5ὲ Σχίµπους. πι. δεἱρίοπεπι, Πηίπαςδ τοείο : 
πηθ[]ας, [εοίμ., Ὑοἱ εε[ία η [ἱ9. 

ϐ65ῦ Κοσµήματι. Οοἶε]. κοσμήματα. Το]ἱα9 γαι] - 
ηοῖ χοσµήματι. . 

656 Αίνῳ. Οοἶςθὶ. αἰνῶς, 6ὲ οἷο νὶ]άείις Ἱερίδοο 
ΣπίογργοῬ : Υαἰάε εοπε(γίπθεπε. Τοἱἱ. λίνῳ, 4 λινοὺς, 

οφίηµο Ἰπδιπι τοομἰαπ, ϱὐο γἱγρίπες οαρί]]ος 
εοιΙρευαιί. 

65: Τὰ πρόσθεν. Γαιογίμε ργεεα(ἰοπῖε εἶφπα 
οπιπίθι ρτοροεῖια. κ 

ὖδ Πως µή τι ῥήξω ῥῆμα. δὶο ΟΑΙΠΙ. β64., 
γεις. 19. 

660 Ἡ τρυφήν. Τρυρή πο Το]ῖο βοίαπι Πἱίαπι 
πιοδεδί]αο 6ροσῖδπῃ, Υοὶ εξίλπη Ππίργαπι ἰαπίσαπη αἱρηὶ- 
ῄεατο νὶἀδίυτ, ουἱ Μασίπιυς, 4θπη Πίο ἰαοἰίο ρογ- 
ιγιηρὶ ο πας Ισᾳμεί ὁ οαρί1ἱ5, ἑνδιεθρύ- 
πτετο. Νοη δΠἰπι ΟΠΗΣ [δια ηιοάῖ ΡΙήΙοβορίιο ο0ή- 
τεη]ευαί Ομγ]θίίαπο : υπάθ ϱἱ οΔΓΙΗ. Ρίο. ϱ4 ἱροί 
δυἱαίὰ ἀῑοίίως, ού Π] ἂᾱ φοάθπι (Οοηβιαπι]ποροΙίαηδΗ! 
αδρίγαγει. Ὑϊάς6 ΙΠ[ΓΑ, Υ6Γ5. θ860. 

0602 Χωρὶς τά. Ἐτεφαοπε Ευ] αἀαρίί δι 
ἁρυά («τορογίυη. 
. Τὰ Μεῤῥᾶς. ΜΑΓΑ {06 πι 4ΠΠαΓ, Εχοὰ. 

Χν, 25. 
606 Διπ.1οῦν. Υἱὰρ Ὀοαί. Σχι!!. 

ΜΕΤΗΙωΩ ΥΕΒΡΙΟ. 

Νθηυ] ή Ἱόρόπι δίαι]ί δηεἰθείοπι. 
Τυις ὀρραγθη(ὶ 5 Γυἱρεί 4.Γ0 πιεηίῖθηϐ, 
γαι οἱ οαπιφ]οοπίῖβ ἱποθγίαφ 90105 ; 
Τυπο ρατύα, ἰἐρϊδίς νέας, ἱπῄχυπῃ «αρυ!, 
Θιυπιίδεα νοςσ, Β4εἰὶς ατίο οομά(υβ, 
Ρος ἱεηίις, ἁηίπιυη Ργδίος οππίπο οορΏα5, 
Ρεπιυπι αιιοά Ιπίεγ ΡΓΙπΙ ηυϱο {αἱρεί Όομα : 
Εριιοά γογοπάυπι, δ8οζα δαπηυθίὶς (0β8, 
Ηιπι{ἱ πος οπηπὶ ΡραΓίο νοβίίες ίογαθ; 
1 πο 6ΟΓΟΠΑΗΦ γἱγρίπαπι Γγουῖδιη Ἰθγὶ, 
Βιύίδφιε σαοοἱ 1Π0Γ9 οοΠΡΟΠΘΙ5 σδριΐ, 
Ργουκιιορίς οἱρηωρ γω] ΡΓΦ/εγοης. 

Β Ουἱ πυη Ίος ναγὺπι, ΙΠΦΟΙΟΠ6 (Πδπ4ΙδΗΙ ην ζ]ιή 7 
Νεο ἰδία Ροβσυ!η [6ΓΓο, που ΠιάἱὈρίαπι 

Ιπο. Τοἱυρίαίθηι τερε]ἰ48 Δι ΟΟΠΙΔΠΙ. 
5 υἰς παῦοτο φυοά ἔάμπι, οἱ φυοά ΠΟΠ πι 7 
δυπί [ἰπ]ίος ΡΙΤΥΡΙΠΙ αἰφιο Μγκοτυπι ργουυ» 
Εἰιεηία Μειγ νο Ρίου ἀϊΠοτιπι. 
Νοη Ίο ηυἱάθπη Ρυρίαηάᾶ; οοὰ Ιηοἱίθ Ργίυς 
[915 αὓ αηβε[ο τεεθἀθθαί 49105. 
Ῥίῃοσπη δδε15 (υ ἀμρίίοθιι , ἁμρίος ]αοἱφ 
5ΘΙΠΘΗ : ὀυοῦας (υηΐσα οοπβαέυγ (υα. 
Νυημ εορυἱαηόάα θυὐ1ἱρᾶ8 μμ προ. 
Λ Ί6Ε6, αυ μποτο5 αὐΏογτοί πρίΐσος, 
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670 Τὸ πλεχτὸν, ἐκχλίναντι τὺν δισσὺν τρόσον λ Αποστερεῖς µε χαὶ σὺ τὴν µίαν ἀμνάδα. 
Αλλος γυναικῶν χόσµος, ἄλλος ἀῤῥένων, 685 Μοιχεύεται τὺ σχΏημα. Ἐϊς Νάθαν φράσει, 
λλλο πολοιῶν ὕψος, ἄλλο δ᾽ αἰετῶν : Ῥίέξω τὸ φαὼν προσδραμὼν χιτώνιον, 

Αἰσχρὸν μεγάλων µίµησις ἐν μικροῖς λίαν ' Εἴ που λαθοίµην χαὶ γὰρ ἓν τούτοις ποτὲ 

Μικροπρεπὲς Υάρ. Οἱ Φαραὼ φαρμαχοὶ Τρυφᾶτε, ὥσπερ βρωµάτων ἓν χείροσιν, 
675 Σαφῶς σε πειθέτωσαν ἱστορούμενοι, "ύταν πάθητε πλησμονῖν ἓν τιµίοις. 

Αλλ’ εἴἶ τις εἶναι τῶν σηφῶν ἑσπούδαχας, 600 'Ῥήξόν τι χαὶ αὐ τῶν ἐἑμῶν, ἄν του 146 
Μή µοι µόνην τὴν ῥάδδον εἰς ὄφιν τρέπειν ’ Τῶν µαλθαχωτέρων τε χαὶ νόθων ἐμοί. 
Ζητῷ τὰ πάντα, χ᾿ εἶναι τὸν μµέγαν ᾽Λαρών' Τούτων τί ἂν γένοιτο ἑνδεχώτερον» 

Εἰ δ' ἐντέταξαι σὺν µάγοις Αἰγυπτίων, Ἕστω Λάδαν τὰ λευχά, τἀπίσημα δὲ 
6860 Εἰ χαλὸν, ἐξάσχησον εὐθέως ὅλον Τοῦ πολλὰ µοχθἠσαντός ἐστι ποιµένος, 

Φὐδεὶς φθόνος σοι τῆς χαλῆς µιµήσεως 095 Νυξὶν παγέντος. ἡλίῳ χεχαυµένου. 

Εἰ φαῦλον, ἐχτὸς στΏηθι ’ φεῖσαι τῶν ἐμῶν : Αἰσχρῶν μὲν οὖν αἴσχιστον ἡ τρόπου πλάσε. 
ἙἘμὸν γὰρ ἴσθι, χἂν ὑποχρίνῃ σοφῶς. Ὅμως Φφύλασσε, χαί μ’ ἑπαινέτην ἔχεις. 

670 Ιά φιοά ἀπρίος εδι, ἀαρίίοοπι απίπιαπι ατεγκαηίο. 
ΛΙυς ουπιέυς πιυ]ίορυπι, αἱ1υς τίγογυπη. 
ΑΙΙ4 ρταουΊογαπι φυἡπο]ίας, αἳἷ αφ αἱίατυπη : 
Ἑυτρίς δὲ πΙαρποΓαΠ) {η γαλὰο ραττίς ἰπιία1ο. 
Ιά εηίπ ΙπάδοοΓιπη οδοί; αίφιο 1ά Οἱ ΡΕαγαοπίς γεπεβοὶ 
675 (Οατο ρογευδευυη!, αἱ Ἱοτγυπι λδεοτίᾶπι πονεςῖς. 

δἱ ἱπίογ δαρίθηίος πιαπηογασἰ οἱυάςς, 
Νο πι ὶ ρυ]δίη γίγραπη η εογροπίδη γογίας : 
Οωµ6γο οπιηία, αίαιια αἱ ἵηπ οπιπίὺας ΠΙΔΡΩυΦ οἷδ ΛΑτοηῦ 
οἱ γεΓο πιαρὶο Ασγριϊΐο αοοτἰρἰις ε5, 
680 Τοΐαπῃ ργοιίπαβ ἁσδδφυετε, δἱ ἰά ῥγῶεῖατυση εί; 
Νιίαπι ου0ἱ0ἱϱ ἱηνίάΐδη οὐ οχἰπιίασι 1π(λέίοπειη : 
οἱΠ αμίοΠη Πηδίυπη, [οτ]9 δία» ἱς αμ Π]θὰ διιπί, Ρὰ:06; 
Νουπι οηίπι 9860 9εἶθς, οἑἱλΏιςὶ δοἱθγίος ἱπιϊιανετίς. 
Ὀρυ[]α8 πιο {μ υΠἱοὰ 0Υ69. 
085 γεριῖς αἀμ]ίογαίυγ. θαἱς ΝΑίλαη α’ριθίι} 
ΛοσουΓγεης ὀἱ]αςεγαῦο πίρτυπι ἱηάυππεηέυτη, 
δἱ νο αρργεἠθηάδτη :; μᾶπῃ οἱ Ίο νους ἱπιεγάμοι 
[η ἀθ[οίῖφ υηῖ, νο]υί ν]υγοςῬ οἱ οί, 
η νος οερίι ονατίογιιπι ολ!ἱθίαφ. 
090 Μεα οἱ ἵυ Ἰαρθγα, οἱ ααἱά αγτὶρἰας 
Ουοά πο μς αἰὲ, 8ο πολ ιὶ δρυ γέυπη. 
Η]9 αἱ 6805 ροβεὶΐί αυ. ὸ 
βΙ6617 Ηαμραί [ 104η αὐ αἷθα θυπί; θἷηί αυίοΠῃ ΠΙΟ ΙἶΟΡ 
Πίυμρ ρασιογίς, αιιὶ πευ]ίος Ιαῦογος ἑταμ]αν]έ, 
695 Λο ποείο οὐγὶρι]ί, θἱ ΡεΓ ἀϊθπῃ 5οἱο αἀμρίυθ ϱ8!. 
Ττρίαπι φυἱάσπι (αγρὶβείπιυπη δβὲ, πιοζυπῃ αἱπιι]αἱ1ο » 
8οἀ (διοἨ ἰά ουβίοά!, οἱ πιο Ιἀιάδίογοπι αυοβίβ. 

670 Τὸν δισσὀν τρόπον. Ο09ἱβ]. τῶν δισσῶν. ἀεπιῖθις Ποπη]η ένας, Ρρλδθίωι 64οζ4πι ορὖεα ἴν 
672 Αἰετῶν. Οοἵθι. ἀετῶν. δἱο ἱπ[γα οαΓΠ1. ἄσσικ ἀεηίρις, ρεγγιρίῖ5 ας γἱοἱα(15 (μςδίυς αρίι. Τω. 

{π 2ΚΟ5 ὕβΤεΝε, Υ0ΙΝ. 105. 6088 Ἐν. (οἱδ]. τοῖς. 
076 Αἰσχρόν. δίς εί ἴπορε, Ροεπίειι ἀνπι Όν[ί 694 Ποιμένος. ὁαεοθὶ ἄθη. χχσι, 40. 

ἐπεέατὶ ρεγιὲ : αριἀ Ραφάταπι 0. 1, Ὀδ Γαηα υοτίς 696 Αἰσχρῶν. Ίπίου ἑατρία εαγρὶςθείπισι εάν 
ἐπ ατί πιαρη ια όίπεπῃ εαρἰεπίο Τοιμ.. στυπι αἱωυἱαίος Αγροογίεὶς πιαίυταπι ροεςίπε. [ὰ 

679 Σὺν µάγοις. (οἱδ]. τοῖς μεγάλοι». δυγεη. ἐπ ἱπιρμάίσος ΡΗ[οσορήος. Τοι.ι.. 
082 ᾿Εκτὺς στῆθι. Εαίγα εαπεείίοε οοπεἰείε, ὶ 691 "Ομως φύ.ασσε. δοοςί τὴν τρόπου λές 

εθι. πε Ιἱθί ερἰεεοραίεπι ἀἰφηίιαίεπι αγγοθ6ε. [δὶὰ. ῥΡετγεϊείε ἵπ ἔία εἰπινία[ἰοπθ, εί οἳ ΠΟΛ εαεἰο, μή 
φείσαι τῶν ἐμῶν, ἰὰ οι, ἔρχεος ἡμετέροιο. Ὑἱάὁ οακίε. 
68ΓΙΝ. 56., Υδτς. 141, υὈἱ ἀς οαπεςθ!1ἱς 9 90 ἵπιρυ- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΗΡΙΟ. 

Νορίί, ἀμρίες 68 φαἱάφιίά ἱπιοτάίοίιας. Β Μο ΡαυροΓεπι υπίσὰ παἰης ρο]ίας ονθ. 
Αἱίου γἰτουυπι ομ]έμς, Μίογ [οπίπο; Αάυ]ιογαίυς υγοβίϊς. Ηυς αιῑῑΦ Άγιοι 
ΑΙίεγ αφυἱ] νοίαιως, αἱίοτ ργαο μυ]. Ναί ναη Ἱ Νίρτυπῃ βεουγγεηδ δεοα ο ρα ῖωπη, 
Ομοά ᾳυαπἀθ, ναὶάο Ράγνα βηρυηπί (υτρίίος. Ὁ 5ἱ τος Ργοπεπάαπη; Π8ΙΠ(Η6 γοῦ ας οπρίας 
Πίος Πειῃρο ποη ἀθεσί ; Ρτοβαῦωη! Ίιου Μαρὶ (6μβία(ἰς υΠίγο, γίογες υἱ εἱοοφ, 
Ρ/ιαγαρηίς ἡησίτοῬ ν8ορἱθ δηπαἰ{υιβ. πι οαΡΙΟΓΙΙΠΩ 708 δαἱυγ]ας οορογἰε. 

Οιοἆ δἱ γδροη έ δἰαἀθς ἱπίορ 5οβ]ιοβ, Ώἱ5οθγρυ αὐοά πιθάπη ο5Μ, [ογίᾶθ»θ απο] 
Μυιαρὸ οἱ 0) γγβαπῃ νη 4ΠρεΠῃ πο γοίἰς; Ιηνοπευίς αἱ φυἱἆ πιμήφυο Αρυ γένη. 
Ὀι Πιαρηιις ἱη ουηοίἰβ Αβτοη αἱ, ῥειο : Πο θηἱι φιιά 6956 ροδςίι φαυῖιυς 3 
οἱ ΟΨΗΗ τηαρίθ Ιοουη (6ος Αβργριϊ!, Ηαυεαί [.αῦαπ ολιάϊάα; Ρ6οιι5 αὶι ἀϊςςοίος 
Εακεφιυεγε ἰοέαπι Ρο, δἱ δίὲ βοπαπη ; Ραριοτίς αιιχἰοῬ Ιαῦορς ααἰ (με, 
Νυ]]ς η αηίοπη ριἱοῦγα οδγροξ ἰηνίόις. Παάῑΐς αἀυςίιιθ θοἱΐς, εἰ ποςεέίθ ροἰι. 
ἑορἀ», δἱ ΠΙαΊΗΠΙ, (0Γ39. Ῥαγοας πιοῖν : Ναιο ἑατρίυπη οί ἑαγρὶςδίπουπη, ςἑσηυ]αὲίο 

ἑ Παπη!Ι6 ΠΏθὰ, [ἱοσ ἀυ]οφο πχογίς; Μοτυπῃ : (πο ἰά ἱαπιεη ; νυίᾳας ρου ος. 



ους 
ἳ Ἱκῦν δ᾽ οἷόν ἐστι τοῦτο, χαὶ τῷ προσφερές; 

. ϱ ͵ Αρ’ ἔστι καὶ παϊξαί τι τερπνῷ πλάσματ. 
100 Σπουδῆς μεταξύ ' χαὶ γέλως ἐν δαχρύοις. 
3 Γαλὴν καθίζει μῦθος εἴσω παστάδος” 
Ε Νύμφῃ γὰρ εἶχε, νυμφικῶς ἑσταλμένη" 
. Ἓδνα, χρότοι, γέλωτες, ἣν λαμπρὸς Ὑάμος. 

.ἳ Ἡ δ' ὡς ἴδεν μῦν διατρἐχοντ ἓν τῷ µέσῳ, 
5, 10ὅ Νύμφη μὲν ἦν, γαλῆ δὲ ΄ τῷ φανέντι γὰρ 
Σ΄ Ἐπιδραμοῦσα δεῖπνον εἶχεν, οὐ γάµον. 
Ν Τοιοῦτός ἐστι πᾶς νόθος διδάσκαλος. 

Ἡ Τὸ γὰρ πεφυχὸς οὐ ταχέως µεθίσταται. 
 λλλ εὔστροφός τις οὗτος ἓν τοῖς πράγµασιν, 
ἐ "10 Ὃν οὐκ ἐπαινεῖς, ἑντελίς τε προστάτης 

βι 

»ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ υε 9ΕΙΡ5Ο. {18 

Α Τρίόων παλαιῶν καὶ νέων χινηµάτων 

Ὁ δ' εὐσεθῆς μὲν , χρήσιμος δ᾽ αὑτῷ µόνῳ. 

Τίς ταῦτά φησιν; ὡς λίαν καχότροπος ! 

Οὐδεὶς γάρ ἐστιν, ὅστις αὑτῷ ζή µόνω, 

115 Οὔτ) οὖν καλῶν τις, οὔτε μὴν τῶν χειρόνων. 
Αλλ᾽ ὥσπερ οὗτος, οὗ τύχοι σπάσας , ἀἢρ 
Εῥωδίας µετέσχεν, ἢ δυσωδίας., 
Οὕτω τάχιστα τοῖς πέλας ποιούµεθα, 

Καλοῖς μὲν ἧττον, τοῖς καχοῖς δὲ καὶ λίαν. 
Ἴ30 Μᾶλλον γὰρ εὐμίμητον ἡ πονηρία. 

Εἱ δ᾽ οὕτος ἡμῖν καὶ πρόεδρος ὧν τύχοι, 
Εἰ μὲν χάχιστυς χαὶ πονηρίὰς πλέως, 

Τοῦτ) ἔσθ᾽ ὃ καὶ νῦν, ῥάμνον ἄρχειν τῶν ξύλων ’ 

Νυπο δυίθιὴ αὐαίθ Πα] ο8ὲ, οἱ οἱ δἰπι]]ο ὓ 
Ι1ὁ6ί ργο[εείο Ἱάουηύα αυαάαπι [αυε]ία ᾖαάογο 
Ἴ00 Ειἰαπι ἵμ το δεεία : Ίοουβθ οδί γἰδυῖ ἵη αογγηιῖς. 
Εεἰθιη οοἱοεαί (αυΗ14 η (λα]άπιο πυρι]α{]. 
Εγαι οπίπι δροι οἱμι]18, οἱ, Ἰηδίας 6Ρ0ΗΓΦ3, οΓΠΔί4 : 
Αάθγληϊ ΠΊΙΠΘΓΑ φροηδα]ία, Ρἰαι5.6, γίδις ; φρἱοπάϊἰάθ ογαη! πιριΐσ. 
ία αυίοπι, υἱ νἰάί ΠΓΘΠ) ἐρληδοιττοηίθιη ἵῃ πιοάίυπη, 

105 8ροηδα φυἱάεπι ογαί, 56 {εἰὶς. Ναπ Ίη οοΠβροέυϊη 
Μυγοπ ἰγγάθὴθ, «ΦΠσΠΙ Ἠαδυ]ί, πο πυρι]48. 
Ίαϊ6 οςί δριγία9 αιήδαιο ἀοείος. 
Οιοάἆ οηἱιη παξυΓὰ ἱηδί{άΠῃ οβί, ΠΟΠ [ας] Ιηλ{1ιρ. 
ΑΙ Ιδίθ, 9 εΠ ΠΟ Ι4ἱΙό48, πηῖτα εδ ἵΏ ηεμοἰἰ]8 
710 Ααίϊηαίε, αὐδο]υςειπ]ηδᾳθ ργῶςες 
ιαγυπῃι αἱ ΑΓΕΤΩ, οἱ Γουθη Μπι Που υπ, 
ΑΙί6γ αυἱοια ρίυς αιἱάσπι οί, 5ο αἱ οἱ υἱ1[ἱς ϱο]]. 
Ους νο αἱ) 4ὐ.[η ἶ9 οδί ἱρτυδυς | 
ΝαΠι Ώθιπο οἱ, αἱ θ1Ρί δοἱἱ νίνας, 
115 Ὀἱνο οχ ὑΟΠΟΓΗΙΗ δἷί ΠΙΠΙΘΤΟ, 8ἱγθ 6χ ΠΙΔΙΟΡΗΠΙ. 
5ο φμαπιαάπιοάυ]η ος ἰδίο, αυἱάφμ]ά (ταχοςί!, 
Πας [γαργαηπίϊ Βι, αἱ [εἰογῖς ραγιἰεορς, 
δὶς εθἰογείιηο οχοπιρ]ἰς ργοχίπιογυπι ἠημίιριυς, 
Βοποσιπι αυἱάεμι πίπα, αἱ Παίογµη υἱ Ρ]υρίπαπῃ. 
Ἴ20 Εαε[ίις ου Ίπι Ιπ]αὐἱ116 πηθαυἱ(α. 
Οιο αἱ ἶδ ποὺὶς οπι]ςδίος [υογίε, 

Οἱ ρεβοῖηιις δἷί εί πε αἱ ρίεπυς, | 
Ιά πυπο εἰίαπι [ετὶ γἰάσπιθ, αἱ τπαππηυς Ιἱρηίφ ἱωροτοί : 

699 "Αρ᾽ ἔστι. ίο β4ργα [ἰδ. 1, 96οὲ. 3, οατπ. 
γ1Η, Τ6Γ5. 202, εἰς. 

103 Νύμφῃ γὰρ εἶκε. δὶο Ἰοβειάυπ νἰάθίαγ, 
Εὰῑι. εἶχε. εί (0ἱ9]. νύμφην. 

εΙ 08 Τὸ γὰρ πεφυκός. 
Μ ἥΝαίμγαπι ερείίας [ωγοα, (4ΠΙΕΠ Κεφμό γεοΝΥΤεί. 

ΗΟΚΔΑΤ. Ερὶεί. [, αχ, 24. 
 ἍΙ0 Ἐντελής. Οπιπίδωε παιετίε αὐκοίνίν». Οοἱκ]. 
Μ ἀντολῆς. Ἱία Ἱερῖϊι Εευνοιμο]α]ς, {εσίε απ ἱείος. 
 ἩΤ Τρίδων παλαιῶν. Τίαγκιη απἰίσκατκπε; ἰὰ 
5. οοί, Πονίὶ ο ατίοβ 4ηἴπηοῦ ἰγασίθυάὶ, Ρρτουί Ώου 
κ νο ο πιοάο πιονοβίυτ, ἴαπι γοίδγυπι, 86 Ο4ἱ10- 
κ Ἱοοευσ, αὐαίῃ µονοτυ!η, ἷά οδί Ἰγοιίσυγυηι, ΑηΙΔ- 

ἩοΓΙῃ οἱ Αροιηαςϊδίαγυπη, ᾳυἱ εδρεηέἰογο βυηί ; 
οἱ ἱηίτα, Υ6ι9. 109. Τουι.. 

119 Ὁ δ' εὐσεδὴς µέν. Φοἱ]]δεῖ ζγεροσ]αφ ποριος 
αἴιθπι αἱ πἱπιῖς ΡΓο[γασίυϊη οἱ θδνοΓΙ [8ΥΓ6 ΠΟΠ 
Ροίΐρταπί. Τομ. 

116 ᾽Α..1) ὥσπερ οὗτος. Τἱά6 (οπι. [, ρᾶᾳ. 17. 
118 Οὕτω τἀχιστα. Τὸ ποιούµεθα 4 ποιόω Ὠὶο 

ἀεεϊνδίας, ἰἀ 66ἱ, δαάεπι φια/ίαῖο πιθκο, οἰμίέειι 
γεάᾶο, ε[ογπιο, «[ΠΛΦο. ἵπ ρτ]ποῖς Ίου {η 4609 Ιουῦπῃ 
οὐϊποι. Τοιι.. 

720 Μᾷ1.1ον γάρ. Βὶο οἱ 64Ρτα τοῖς. 11, οἱ Ι0. 
1, 2661. 2, οαῦπι. {1, Υν6υ9. 192, οἱο. 

Ί31 Τύχοι. Ο9ἱδ]. τὐχοις. 
135 ᾿Ράμνον. Λ]γμάϊι 6τοροτίι9 αά ἰ]αά διά. ια, 
ν Εφεάϊἰαίκγ ἰφπίε ε ΥλαιΝπο, εἰ Φενοτεί οεώτο 

απἰ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ε Ίος φυα]θ Ώυηο θ8ἱ, 4υνο εοπιραγα!1ο 1 
η ροσἱῖ Μο [αὐυυἱαπῃ ᾳΓδἰά1ο Ιἱοθὶ 
Μίεεςγο : εἰδιί νεἰ νη αογγιηίς Ιοοιβ. 
ἵηπ πυριία]θπ Ροβίίυς ῆοίο (ογύπι 

ης: ΠρυΓα(ῃ [ες οἱ οὐ]ίυιη ϱογοῃ8 ; 
ΡΙαυδι5, ολολ]πηὶ, ἀοΠα ; δρἰεπίθηί πυρἰίϊα. 
Οωττορίθ ν6γο Π]1γ6 [0Γ840 Ρει ἁἀοπιιπι, 
ὕΌχου αἱάετῃ, 964 [ε]ἱ8, ἱη ργάαπη βἑα(ἵπη 
Ιηδ][ίε, Παῦείᾳαςο ΡγαπάΊυπῃ, ΠΟῦ πυρίία8. 

 Ταἱί τὶἀείατ ᾳαἰδάαο ἀοσίος δρυπίυς, 
Μυίαίυς ὥστο ααἱάᾳυἱά ἱπηαίυπῃ γἱρει. 
Αἱ Ίδια (µεπ ΠΟΠ ΡΓΦάίσ88, περοἰ]5 

ειδα; αρὶ[ΐ9, οἱ ροπίία9 ἀῑΠρὶε 

Ώ Μοιιςθ νοιιδἰοβ, οἱ πονᾶς ΡΓς6β γί8θ. 
Εοι ϱαμοίυς αἰιθς, αἱ αἱ οί δοἱἱ υἱ119, 
αν υἷς ἰδία ἀῑοΙι] θµ4Π1 πια]αβ { αὔδΏ ροςβύ9 { 

οἨη ο8ί ουἵπῃι, αἱ γ]ναί υπίορ αἱυἱ. 
Φἱ νο] Ώοπος ἱπίθυ, γοὶ Ἱπίος πιργοῦοῬ. 
9οὰ οἱοιί 4ος ἰδίο, ηαἱάᾳμἱἀ ἰγλχοςῖϊ, 
Εεἰογίς αἱ [γαργαυίι ἠί ραγίἱεορς, 
δὶο ργοσίπποζυτα πιορίθυφ οἳιο Βηρίηυν, 
Βοη!19 φυἱάθιη πι]πυθ, τηλίῖς αἱ ρἱμγίηιαπη, 
Λά ἱηδίατ οἱεηίπη Πεοἴπιυαγ ποσο πιαρίθ. 

δἱ (α]5 ἱιηροηαίας αμ]ρίθφ ργοβί, 
Οἱ οἷί ρἱασυ]ΐς γορἰείυς ρεβδἰτοἰ», 
Εί οΧίΟΓ89 τηαπηυς ϱιΏεγπαηό 4ΓΏ0Ρο8 7 



12ἱ9 

Εἰ δὲ χράτιστος, αὖθις ἓν στύλῳ πυρὺς 

Ἰ9ῦ Ἡγουμένῳ πορεύετ᾽ Ἰσραὴλ μέγας 

Πρὸς ἣν ἅπαντες σπεύδοµεν γῆν ἑλπίδος, 

Κἄν μὴ κυχλῶν τις, μηδ᾽ ἀγοραῖος ὢν τύχοι 

Πρωτεὺς σοφιστὴς εἰς χλοπὰς µορφωµάτων, 

ἛἩ χχὶ Μελάμπους, Ἡ τις ἄλλος ἄστατος, 

150 Ιιᾶσιν τὰ πάντα ῥᾷδίως τυπούµενος 

Πρὸς τὴν ἁπάντων ἀθρόαν καταστροφΏν. 
Πῶς οὖν ἄχρηστον , εἰπέ µοι , τοῦτον χαλεῖς, 
Πρὸς ὃν βλέποντες βελτίους γενοίμεθ᾽ ἄν; 

Ἡ πῶς ἄριστον προστάτην καὶ δεξιὸν, 

Ἴδ5 Πρὸς ὃν βλέπων σὺ , τοὺς ἐμοὺς διαπτύεις ; 

Τό τοι περιττὸν καὶ πρόσαντες τοῖς σοφοῖς | 

Οιιοά οἱ ορια, (υγδυς οοἱύπιηὰ ἱρηῖ 
Ἴ9ῦ Ριφοιπίο, ΠΙββηυς Ιδταςὶ ργοβςϊφοίέως, 
Αά 4 µ.ΠΠ 6Π1Π66 ΡΓΟΡΟΓΑΠΗΙΙ5 ΕΟΓΓΔΙΗ δ[νοί, 
Οαπηνίδ ηοη δἷέ ἱη οἰτου]ί6 οἱ η [ογο πιυ]έαπι νογδαίς, 
Ριυίευ» θορ]ι]θία αἱ [υγῖνας [ΟΓΠΙΑΓΙΠΙ Πιαἰαίἶοῃος, 

Αι θιἰαίη Μεἰαπρις, αιιί αἴίις ἱηριαὐἡ]ἱς, 
16 56 αὶ 9Ι1Π686 [0ΓηΙὰ6 ο ππρεης, 

Οιµδουπαιιο δυοηοΓἰ{ δέ τθγιπῃ πιυἑαίίο. 
ΦΦΛιοπιοάρ 6:Ρο, ἀῑς παϊ]ή, Ιπυ(]]ομι μπι νους, 
ἵη ᾳὐ6ιῃ Ἱηέμοπίεδ θγίμωὰς ΠΙΘΙΙΟΓΕΡ Ἱ 

ιιηπιοἀάο ορίίσωυπη οἱ ϱΏηανπι απῄςίΙίοτῃ, 
ἀ 4 ὐθίη ἐν γδδρἰοἶθηθ, ΠΠπθος ἀθρριίς ὃ 

Νἰπιία ργο[εείο ρατγι νέας οἀϊοδα οσί φαρἱαιίριις : 
ηρομιιὰ αυίθπι οΓα(10 δᾱ ρεογδυαἀεμάυπῃ αβρροςί!ια. 
οἱ [ο ἐ, μὲ (μις [ογί απίπιµς, 6Ρο Πίο ϱΓ0. 
Λη ρἰείοσιπι Ευἱ ργσδἰδη(Ιδδίηιιις ἰ]] νὶήθίιις, 
140 Νο αἱ νὶνα ρἱηρῖί δἰπιρ[ιοίρις οοἰοεῖνας, 
Όϊ Ζειισῖς ααἱάαπι, αυἱ Ροἱγείοέας, αυἱ Ευρίταμµος. 
ορθά πιή βοπ]άΐς εἰ Πάσα υδη) μω)γοςί 
Οοἱοσίυμς Ἱπ[ογιηία οχρτ]πηἰ οοΓροία, 
Οιιαίος (4 [πιαελλς οἳ (α]αΐδ {ωθγο, ιιἱ πημὶ αὐἱάσμι τὶάδίων, 
Ἴ45 Οαἱ νὶχ Ἱιπαρίαθς Ἱπιδρίηιπι οΠιο]θῦα!ε! ὓ 

ολ λος 

ἎΑυιι 
155 

Τ ας ο8ἱ οιηπἰς οσο νογρδυίμ8. 
Πιο αἱ οοηδἰάργαἑἑΒ, ἵπ ἰηγεπ]εμάο ΠίἰςΗΙίο Ι4ΏοΓ6ίη διδεἴρογες. 

Αι (041) ράγυΠ) Ιαυογαςεί ! δγιἱιοδοο. 
γε]ωῖ γαἱοςἱηαίοΓοηὶ 0996 αη{ἰδεἰίοπη θχἰδί]ιΠάΓ6Ρ. 

13] Κυκ.]ῶν. δἱο (οἱδ]. οἱ [,ειινοπο]αϊμς, ρίο- 
ὑαίήιιο Το]]119. Ες. κυκῶν, (αγ επ(μς. 
τὸθ Με.Ιάµπους. Ουἱ 6ἱ ἵρ5ο ἵῃ γαγίας 56 Βρι- 

γα πιιίαγο ΠΟΥΝΟΣΗΙ, τι τη [αὐμ]15 ο»ί. Τοιι.. 
αν Παᾷσιν τὰ πάντα. Τὰ ΕΑΠ. ΡΓΦευἀ., Υ6Ι8. 

Ἴόθ Τό τοι. 09ἱςΙ. τί τοι. θμἱά2 Νωπι πἰπιῖα Φαγ-- 
γµ[ἱίας, (1 εαρϊθιιἱθ15 ενἰ οάΐοξα, απ Ό6ΓΟ ἱπφεπμα 
ογα(ἰο αά γετειαδεπάμῃι μας ἰάοπέα (ἰδὶ υἱάδίνγ 2 
γἱιἀ6 ἱη[εα, Υογυ. Ἴθο, οἱς. Τοιι.. 

Ἴό8 Σου φρή». (οἱ. σὐὑ. Ῥυβρίοαίαγ οἱ φάει 
γεοἰο Τους Ιορεπάμπι ἐχεῖνος εἴη, ὡς σὺ φῆς, οἱ: 
ἐε φαει εωῃΠι ρταάϊζας. 

142 Πανγτασκίοις. Αρτὶοὶς σοἰοτίἰθι». ἴωειν. 
746 Ἄμοργα. Απίηια εαγεμία, 1ο οουροιίς (οἵ- 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

9θι] οἱ Ώοπιι αἀθςί, ΤΓςΙι5 ἂἆ {αοςπὶ πονς 
Γριιῖς «ὐἱ1ΠΗ2., ναοἰὶ ἵπρεης [βγαο], 
Αά ηὐ δη εἰθιί ρογρίπιυς (οΓΓΑπΙ φροῖ, 
Ἰτεοι ἵπ [ογο νο οἰγευ]ί5 ποπ δίἰ [γοηιιθῃς, 
Ριοῖειι8 δορ]ιἱδία {ΟΓΙΙΔΗΙ πἆ ΟΠΊΠΟΙΗ Πιο υ/]ἱ8, 
Μεἰδιηριις αἰίου, αἰίογ αἱ ἑηδιαυί{ής, 
Μιας αἰίογηας μυνας ἱπάμους, 
(η επ] 6η νοπορίί οοµνογςίο. 
Οι, οῑς μή, νΊγιπι νοςςς ἱπιί]οπι, 
Ουο0 αιιῖδαιις νίβο Πἰ θα ργῶδίαμίῖοι Ἱ 
(σα 1νο 03019 ορ ης ργδἱθιη, 
Οιο { γιάθης, γορθιέὸ Μορίγο» ἀεεριιῖς } 
δω μ{ωίᾳ ἀἱφρίίσαί οηυβοί(9 δορ]υ, 

ς, οπεσοία ΤΗΕΟΙ.. ολα πες Π. ΗΙΘΤΟΠΙΟΑ. 

Α Τὸ ὃ) εὐγενὲς μάλιστα πιθανώτατον. 

Ἡ χαὶ γραφέων ἄριστος οὗτός σοι δοχεῖ, 

Γ 5ἱπρ]εχ δε οςί Ἰοᾳυεἰα δαλ{εηοώἱ ροίοης. 

Ἐκεῖνος εἴης, ὥς σου φρΏν », οὗτος δ᾽ ἐχώ. 

140 Οὐχ ὃς γράφει κινούμεν᾽ ἁπλοῖς χρώμασι, 
Ζεῦξίς τις, ἢ Πολύχλειτος, Ὦ τις Εὐφράνωρ, 
Ἁλλ' ὃς μὲν ἀνθηραῖς τε χαὶ παντασχίοις 

Βαφαῖς ἄμορφα σώματ’ ἀξεργάζεται, 
ἵΏν Καλλίμαχος . καὶ Κάλαϊῖς ἤστην , ὡς ὅσχω, 
Ἴ45 Μόγις γράφοντες εἰχόνας τῶν εἰχόνων, 

Τοιοῦ-ός ἐστι πᾶς ἀνὴρ πολύτροπος. 
Ταῦτ' οὖν ὁρῶν ἔχαμνες εὑρεῖν πο:μένα. 

Ὡς μικρὸν ἑσπούδαχας ἵ ἐγχαλύπτομαι. 
ἝὭσπερ λογιστὴν ἑσχόπεις τὸν προστάτην. 

Π]8 65ἱ ϱἱ ν]ία, αὐα ἀεθιίαυπέυς εἰχόνες τῶν 
νων. Τοι,. Οοἱδ]. ἀμόρφωτα σώματ' ἐργάζετς 

144 Κα..1ίµαχος. Υϊάε, δἳ νὶς, Βἱπίασι ἰα 
σἷα πατω, υδὶ {α56 ἀο ρἱοίοείδθως (Γασαἰ 4ὁ 
δοΓί{. 

140 Πολύτροπος. Ῥτοιεὶ ἴπείαν πουιαὐς ο 
συ ἰά6ιυ, «Ώαπιφίθοη ραδθίση «οἼοςοςῬ τοσίαας 
Ραμίο απιο ἀἰχί. Τοι. 

148 Εγκα.ύπτομαι. θυοἆ ϱοἰδῦαιιε 1ἱ 1ος 
Ρρυύοτε αΠοευαρίέυγ. Τοιι.. 

749 "Ωσπερ «Ἰογιστήν. Ιἀ ος, φιὲ Ιαπίκα 
Φφετετεί γεάϊικωπι Εεεἰεεία ς ου]ιιδπαοἱ ἐαὶ 
Αδίυίος οἱ τα[τος 6656 οροιῖοε, υἱ ΦθΗρΓα, τε 
εὐστρόφους ἓν τοῖς πράγµααιν. 

Πιιηο 6556 «αμίοπάο, ο οἵδ ἔτι, οἱ γο]ῖφ. 
Απ εἰὈὶ γἱάοίιι ο55ε ρἰεῖοτ ἱηεο]τιως, 
Νοη φυἱ εοἱογο γίγα ρἱηρῖί βἱπηρ]ἰοἳ, 
Ροἱγείειιιδ, αιἱ Ευρίαµοῦ, αυἱ Ζουτὶς ηυῖ.ς) 
Οι] Ποσὶόἱδ νατο, πος υιῤγοδῖς αωἱάστη 
Ιπίογιης εοτρις οχρεϊηί οοἰογίυμς, 
(πα εἶνυς αἰίεγ οἱ Οαἱαΐς, υἱ 5ρυεἶο 
Οἱ νὶχ ἱπιαρίηςς Φαυαμί ἠππαρίηιιην 
1 αἱ ργο[οσίο φιιἨρεί νἱρ οα[άως. 

Ἠσοο εοβ/ί8Η8, Ι40ΟΓΕ π]π[ιο ᾳµῳῶγογος 
ΑπΠΙἰ5είίοιπ. 56 ρτοὰ ρυύογ{ Οι εαγά]ιδο 
Βαιἰοςἱπαξογοπὶ 0556 εγεάἰ9 Ργρυἱοπι. 



ΡΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ 9Ε 5ΡΙΡ50Ο 

Κόπρων µέλει σοι, µεικόνων δ᾽ ἐμοὶ λόγος. Α Εἰ σὺν λόγῳ τε χρώμεύα, χα! µετρίως. 
ἔστω τοῦδ) ἔργον ἱερέως, χαὶ µόνον, Ὅμως ἄχουσον, ὡς ἔχει’ τοῦ γὰρ σοςοῦ 
ὰς χαθαίρειν ἐν βίῳ τε χαὶ λόγῳ, | Ἴθὺ Πλέον τὸ σιγᾷν, ἢ τὸ σὺν περιτρέχειν. 
) φέροντα ἑνθέοις χινήµασι, Καὶ σοῦ μὲν ἔστι χαὶ τὸ θάρσος, ὡς θράσος : 
ὶνὸν, ὑφψίνουν τε, τὰς θείας µόνας Τοῦ δ᾽ εὐγένεια χαὶ τὸ συντελεῖν λόγον. 
Ἀχηλιδώτους ἐμφάσεις τυπούμενον, ΕΙ που δὲ χαιρὸς ἐμπέσοι παῤῥησίας, 
ερ χάτοπτρον ἕνδοθεν μορφούμενον - Ὄψεις μαχητὴν τὸν πρᾶον , καὶ πτλίχος 
ἁς τε πέµπειν προσφορὰς ὑπὲρ τέχνων, 710 Ἐστὶ χατορθῶν, τηνικαῦτα γνωρίσεις. 
' ἂν αὐτοὺς προσφορὰν καταρτίση. Γνώσῃ, τί χέρχωψ, χαὶ τί βρυχᾶται λέων, 
Ἰ ἄλλ᾽ ἀφείσθω τοῖς τάδ᾽ ἐντελεστέροις. "Όταν τὸ μὲν σὺν ἑχπτύητ ἀνθρώπινον, 
]ῦτως ἂν ἡμῖν ἀσφραλῶς ἔχοι βίος. Κάμπτοντος εἰς γῆν τοῦ χαχοῦ συνειδότος, 
πεὶ δέ σοι µέγιστον ἡ παῤῥησία, Ὁ δ' ὢν ἄληπτος λαµθάνηται ῥᾳδίως. 
ω µέν ' οὐδ' ἔμοιγε φαίνεται βραχὺ, 775 Τρόπου γὰρ οὐδέν ἐστι πιθανώτερον. 

700 Φιογοογα Εηἱ δµΠί ου : 6Ο Πιβ]οΥὰ ουΓο. 
Όπιι ορυς οἷί «αεθγάοἳἰ», οἱ φοἵυπι, 
Ὀι νίία εἰ ἁοοξγ]λα θΠηίιηα5 θχρυτροι 
ΦΗΓΡΙΠΙ [ογοπάο ἁῑνίηί9 πποιϊοπίριις, 
Τγαπιμή]]48, πιεπίο βμηίς, 4ο ο/οςί1Όιις ἐδη Μι 
7ου 9ἱπθ πιβοι]α {]ςιγαἑἱοπίοιις ἱπ[ορπιαίέις, 
γε]αί 6ρεουίυαι, ουἱ ἐπίας [ουπι ἱπεργπυπίυς; 
Ρυγαὰς οἰἶαπι Ργο β1ἱ5 οὐ]α[ίοπος οὔργαί, 
Όοπες 605 εΙάπΗς οὔεγροπάπι ρεγβοίαι. 
Οᾳίεση αυίοπι, ἰἶφ, ηυἱ θὰ (γασίαγθ ἰ4οποί διί, τεἰἰπααρίας. 
Ἴύθ Ρίο 64Πο γἱίὰ πονίγα 86συ1ο ἱγαυσαίις. 

δεὰ φμἷα Ρ6γπιβρπα Εδἱ φἰάάαπι νἱάδίυγ ὁἰεσπάί [ρογίας, 
Εδιο 83Π6; Πθο Ρο ἴ]απι ρατνἰ [ποἱο, 
δἱ ουπι γαίίοπο εἱ πιοάο ἰίαπι μδγροπιιβ. 
Αιάἰἱ Ι8πΙΕΗΏ 4 οπιούο 56 γος αῦσαιί : δαρἰοιιῖς 
ϱ2084 05 Ῥγακίαι οἰἱεπίίαπι ἵαὰ λα δνασαίίοηθ. 

ἰ)ί οοη/ἱάθηιία Ιάθπι οςί ας ἰθιηογίίας : 
δι Ύοτο παω) Ππρεπυς γεγεομπάἶα 44 ΠΠΟΠΙ βοτπιοπίς [αοἱδπάιπι [ιρα]{{ε. 
δἱῃ ΔίΘ6ΠΏ ἰθπιρυθ οοπιἱροΓίΐ Πὑογιαι]ς, 
γπάερίπιυς ευπι, αἱ πιῖς εθί, ἱδίρηθπι 6596 ργὰ]ἰαίοτεπῃ, εἰ αυὐδηίάΠὶ 
710 ῬΒγῶνα]εαί, αἱ] οχ ΔΠίπιο γ6ῖΠ αξίί, ἰαπάθιη δθη/ήο8. 
Νο5οεν αυἷά οἳῖ αἱπιία υαπάίεης, εἰ αιιίἁ Ίεο γιιβίθης, 
Ουαπάο Ἠπιαῃα {μα δχριείυγ εἰοφαοηίία, 
Βε]]εἰοιίο ἵπ ἰΘΓΓΔΙΏ πια οπφοἱοηι]α, 
Ει ευη ἶ9, αἱ ἱγτορτεεηα]δί[ῖ6 οἱ, [αεἷ]ς αροἰρίείυ». 
Ἴ1ό Μονῖριθ οπίπῃ μΗΗΤΙ1 αἆ ρογειαάθγάσηι ο[Πσσοίας. 

κ... 

ι Ἕν ἔστω τοῦδ' ἔργον. δῖο (οἵθὶ. Εάῑι. ἓν 

, φέροντα, Ί Οοἱε]. Εάῑι. φανέ ροντα. Τια (οἱθ]. Εάῑἰ. φανέντα. 
. Προσφοράν. ΠΕἱυΐπαμι οθίαΗοπεια ρετβείαιί : 
0108, 4υΙ προσφοράς ἱπίθιριείαίυς 4ο οὐ]: 
»μ5 θἱ βαογἱβοἰ{δ Ργεοµ!η Ρίο ρορυ]ο, ᾳαἱ τέχνα 
Ὀρἰ. Προσφέρειν νετο, ΙπφΠίέ, ἀθ αλορὶβοἰο 
β ἀἰοϊτιις, οἱο δἱ ηοδἱος ϱδΙΓΠΙ. ΡΓῶς. νους. 560, 
0ὐδ' ὅσσον λατρείαν µίαν Θεῷ προσενεγχεῖν, 
α ομἱάεηι, μέ εί ΙΩ11Πι εασγὶ[εῖμπι ΌΏεο ο[[ε- 

; ΕΙ. Οοἱε]. Ἱ. 
| Ὅμως. οἱΡΙ. ὅμως δ᾽. Ἡοχ τοῦ γὰρ σοφοῦ. 
ία, 6Δ1Π1. Χχσχιν, νους. 11, 14. 

1605 Π.έον. (Οοἶς]. πλεῖον, Μοχ ἢ τὸ σὀν' περι- 
τρέχει, ἰά ος, Ἱπαπὲ υομβίΗ{αἰε ΌΕΥΡΟΥΗΠΙ πο ἡίπο . 
ευαφατἰ. Φδίο Ῥ]αιοπὶ ἡ περιτρέχουσα ἑταιρεία, νιι]- 
ξαγί6 απηϊοἰεῖα εδε, ερὶςι. γι. Του. 

ϐ θάρσος, ὡς θράσος. θάρσος, ἵπ θοπὲς βάι- 
εἷα : θράσος, ἵπ πια[ἶ5 τεῦα» αμάαεία. Τοι:.. 

Ἴ08 Παῤῥησίας. Οµο ἀἰοεπάί [ἰθετιαίε μίεπάκηι 
δἱῇ. 

Ἴ09 Πη.ίχος. Οοἱθὶ. πηλίχον ἔστιν ὁ κατορθῶν. 
Τι Γνώσῃ, τί χέρχωγ.. Ἡχά ευργα Πἰυ. 1, 666ἱ. 2) 

ΕΔΓΙη. ΣΧνΝΙΗΙ, Τ6Γ9. 290 : 
Παῦσαι λέοντι µέτρα χέρχωπος φέρων. 
Νο(ἰ Ινοπεπι πιει γὶ εἰ ηνία. | 

779 Τὸ μὲν σόν. ἱεανειείαία5 Ἱερίί τὸ μέσον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

6 Ε0ἳ, πια]οία ουπί ουγ πλ. 
βαυοτάοιἶς, δίὲ ὕηυ, ποτίὶυιι 
066 νοΓ)ο ΡρυΓα γούάἆςτο ΡροςίοτΆ, 
»Α Ρίί5 [ογεμάο δυ/8δΠή πιουν : 
[1 1116, αΗἱππο οθἶδις, 4ο οἱ6βί[απα 
αἴιιδ αἰπιῖ άπι]ηυπι «ρ]επάυσίθυς, 
μπι νο]υέ, [οΓΠιὰΦ αυοά Ἱπίας ομβοἱρίε, 
6 θἱἶαπῃ Ργο βΙἱ5 ριγυη οΠειαί, 
ΠΠ ηυς ἱρθος οΠογεημάμπῃ ριαραςοῖ. 
19 (ραυἱαμόάα ἀεηίιις οδίθγα. 
υ8ἱΓΆ 546 για {πιο ἰγαπςεαί. 
ἱνετὺα πιαρηϊ ουσ εἱΡί αἱηί 1ἱθοτα, 
ηυἱάέπ)» πες {ία ραγγὶ ρομάίπους, 

Β 5ἱ ταιίο, οἱ πιο ας Ἰοᾳμεπίθπι ἀῑγίραι. 
Αι! ί9Π8η, Ργεςος, Γοἱ δἐαέωτη ; δορΏβ 
ὠἱ]οπάο Ρίυύφ, 414Π1 ἔμ γαραηάο, ΡΓΦΥα]οί. 
Τιυίἱ ἰδπιθγ]ίὰς ον Ίοεο Πάιιοίδο ; 
Τασς6ιο πονἰέ ο ϱ; πιοδυρίία. 
οἱ [1υ6γς ἑεπιριις Ιοᾳυεπάϊ νοπετίε 
Βε]αΐου ἱηδἱρηῖς αὐαρίέ, αἱ πιιἰς οςε, 
Οιυαπίυππφο να]οαί δίΓοΠΗ η σος κομίῖος. 
Θιἱά θἱπιῖᾶ 4ΡΙΟΒΟΘ5, 160 να] γιισίδιις, 
ὐπι οοπδριοίυ; μα ἰονίθ [αουπαάία, 
Πυπιὶ νηαὶα 5ἰογπεπίθ οομφδοἰθηίία, | 
σωφυθ [αοῖ]ο αοεθρίυς θΓίί 6χροις ον λ)λΗ{Α, 
ΝΙΙ πιοζίδ8 εηίαι ουαάεί εΠΏΙυλοία6. 



(115 5, ΟΙΕΟΟΔΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ολΑΜΙΧύΝ ΠΙΒΕΒ ΙΙ. ΗΙΘΤΟΒΙΟΑ.. µ 
Οὕτως ἔλαττον χἀνθάδ᾽ ὁ τρίδων ἔχει 
Ὅμως δὲ λαμπβρὸς ἐν µέσοις καθέζεται, 
Αλλοτρίαν τράπεφαν ἐχχαρπούμενος, 
Περιφρονῶν ἅπαντας, ὡς ἀμδλώματα, 
Ἴ80 Τοσοῦτον, ὅσον αὐτὸς περιφρονητέος, 
Ἓν τοῦτ) ἔχων φρύαγμα λαμπρὰν τὴν πόλιν, 

Ἐφ ᾧ σε δεῖ χαὶ μᾶλλον ὄλλυσθαι χαχῶς. 
Πλείους γὰρ οὕτω δημιουργεῖς τοὺς χαχούς. 

Κάνθων δὲ τίς ποτ ἁστιχῶν ἄλλου πλέον 

186 Κάνθωνος ἐζήτησεν ἀγροίχου φέρειν: 
ἸΑλλ' ἔστιν, ὥσπερ ἔστι, χἂν οἰχῇ πόλιν. 
ἃΐ ταῦτα; πῶς μὴ ταῦτά συμπράττῃ χαχοῖς ; 
Πὼς δ᾽ εὐδρομοῦσι μὴ σαφὴς ὅλισθος ἓν: 

Πάσχουσι γὰρ τι χαὶ σοφοὶ τῶν οὐ σοφῶν, 

Μἱο αἱ Ίη Ίο ρ8τίο νοἱεγαίογ βαοσμπιδίέ; 
γογυπίδίηθη ἱπίου αἰίος ἱμδὶρηίς δοἆαῖ, 
ΑΙἱθηᾶ ΠΠΘηΘ4 {τυθηςβ, 
Ὀοβρίοίεης οΠΏΠ68, νοἰυί ουογίς, 
780 Ταρίμπι, (αυέυπῃ {ρ8ο ἀεερίοϊδπάυθ εδ, 
(μυ Ίος Ιῦ6Π5, 410 56 ]ὰοἱοί, Ιπο]γίαπι οἰγίεαίθηι, 
θυα ἵρρα 19 οα δα Εἱ0ΐ πιαἰο ρεγευπάαπῃ ϱρί. 
Ριυγο θµΙΠΙ θἱο ο{ῆσ]θ ΠΙΔΙ08. 

Αθΐηιις αυΐοιη αυἱθ Π(ΠΔΙΩ αΓὗαηυς ρ]ωγῖ αἱἱο 
Ἴδυ Αδίπο, αὐὶ εωτο ἀθᾳῖε, Πες) γοἰωε] 
Απίπις οηίμη 66ΠΠΡΟΓ οδί ἀ8ΐηυς, ααπηνίς {ν ατθ Ἰαδίί6ε. 
Ὀιαυίά Ίο 1 φοιηυάο Ιδίβ Ρο ἱπιρὶί 11οη (αοἱαηί 
Οιιομιοάο αυίεπι ν]γῖδ ργοῦί8 ΏοΠ οεγίὰ ρογιιἱοίθς οἰί Τ 

Α 7960 Ὅταν χαχοῖς μὲν εὑροῃ τὰ πράγµατε, 
Λυπρὸν δ' ἔχωειν οἱ κατορθοῦντες βίον. 

. Ἡ τοῦτ' ἄριστον, ὥσπερ ἓν ζάλη τινὶ 
Πάντα στρεφούσῃ, μικρὸν ἐχχλίναντά τι, 
Πάντων ἄνω τε χαὶ κάτω δονουµενων, 
Ἴ95 Ἑν ἀσφαλείᾳ τὰς βραχείας ἡμέρας 

θέσθαι, τὸ γῆρας δ' ἓν χαλῷ στησαι τέλει. 
θρόνους μὲν οὖν ἔχηιτε , χαὶ τυραννίδας. 
Ὑμεῖς , ἐπεὶ χαὶ πρῶτα ταῦθ᾽ ὑμῖν δοχεῖ- 

Χαΐροιτε, ὑδρίξοιτε, πατριαρχίας 

800 Κληροῦσθε, Κόσμος ὑμῖν εἰχέτω µέγας' 
Τόπους ἀμείθδοιτ) ἐχ τόπων ’ τοὺς μὲν χάω 
Βάλλοιτε, τοὺς δ ὑψοῦτε' ταῦθ) ὑμῖν φα 
Χωρεῖτ' ἐγὼ δὲ συστραφήσοµαι θεῷ, 

Ραιυπέυσ ομίπι (αἱάᾳυθπι ϱαρἱθηίεβ, αὐοά που εδ αρἱεηίίυσπι, 
190 ΟΠ πια] δοουηἆς το ἠμυπί, 
Εί νἱτιυίοπ οχοοἰεηίθθ ἐρίδίοπι αρυηί νΙίαπι. 
ΟριίπιΗΤη 616 ιά ο8ί, λπᾳσδ ἵη ἱεππροβίαίο, 
θυς οπιπία ρετιυτὺαί, ραυ]υ{απι ἀρβθοίοπάο, 
Ὀυσπι οπηία 5υ8 ἀθαιε γοἱνασίυς, 
195 [η ἰ{μίο Ρᾶυςος ἀῑθφ 
Οοἱοσαᾶγθ, οἱ δεηθοευ!ἱ ἐγαηααἱ]]αήι βποπη ρίαίαογο. 
Τηγορυ6 φα]άεπι ἱρ]έιτ μαβείο, οἱ ἰγταηρ]άοῬ, 
Ὑο8, αἰφιϊάση ο νοῬίθ ρείπια 6859 γἱἀεπίυς. 
α]οί6, ἱη5οίθηίας οίοία, ἰῃ ρλίσ]ατομαίυς 
800 Ῥογίος πηἰ]ίθ. Μαραις ο παπάς γοῬῖς ορᾳαἳ, 
Εκ α11ἱ8 ἵη αἰίας δοἀ65 πιῖργαίο; οφ ἀθ]ίοῖίο, 
Πορ αἱἰο[{{ιθ. Πθο νουῖς ρταία οιιηἰ. 
649393-843 Ροενείίε: ερο δἀ Όθυπῃ ουητθΓίας, 

110 Οὕτως. δἱο αἱ ἵπ ας ραγίε ογαίου ἴαμς, οἱ 
Ρόγίοκ [πι [αείεπε, εκρεταδί(μγ. 

778 Α.λοτρίαν». Νεπιρο Δοοεεία 6ονείαπέίποβο- 
{Παπᾶ φκαπι ἱπυασεταί, [ΓοἱΜ5 «αΓΡΕΠΕ. 

80 Τοσοῦτον, ὅσον. Τ απίο 9ΠΙΝΕΕ, υεἰμί αδθοτίαε, 
Παῦθπε εοπἰεπιριµὲ, φµαπίο ἴρεο Λαθεπάνε εεί. 
1δδ Μὐδρομοῦσι. Βεειο φἰγίκηε ἐγαπείίο ϱγαάΐεη- 

έθιμα. δὶο θµίµι ἱπιγργοίαπάυιη. 
199 Χαίροιτε. λία 6µρτα, 0. !, δεοἱ. 3, 64ΓΠΙ. ΣΥ, 

νοιφ. 101, 108. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

δἱο ἰδία ϱἱ ἵη ραγίθ γοιεταίος ἀθβοίε; 
ἑμδὶρηϊ αιίδιη οί6Γ08 ἱπίετ φοἀοι 
Δυίο αρραταίι ηοη δυ Ππιεηθ {ΓΙΘΗΦ; 

Οπ1Π68, αὐοιείνος νο]ιῖ, (αείθης πλ], 
Οι λάπ) επεγοιιιν ἱροο ν)ί φεερίεί, 
Οἱ ηυ{ία οἱάγαίη ργα (ον υτῦσπι ρἱοτία, 
Επία]ἰ υπάθ οᾶθ.5 ἱπιροπάϊϊ εἱυὶ, 
δίο πεπηρο ρ]υγοβ Ἱπηργοὺυς (εἷς ΙΠΠΡΓΟΡΟΝ. 
Οἱ πΠ0 απ: αθοἰἰυς οἰνίιαίορ ἱηςοίοηδ 

Οιῶ5ίέ αφεἰἰο Ρ]ωσίς 6096 γυβίίσο Ἱ 
ἰ ειηροτ ἰά ᾳμοἆ οί, οἱ αυγής ἱποο]α. 

Ὀυὶά ἰδία } Οἱοπιοή0 ΠΙΔΙο6 ποη αἀ]υταῃί 
Ὠνί ποῃ 1 {πάς οθγία ρθγπἱσἶοῦ ἢοῃὶς 
Μιμηίμγ µηυΠῃ πυῃ ΦΟΡΗΟΓΙΙΩ α αἱ δορΗἰ, 

Β Όασι τεῦυς ἱπιρτοῦὶ (αυπευγ ῥΡτγοδρεγςίς, 

801 Τόαους ἀμείδοιτ). ἓὰ ο5ἳ, ρου ποὲ πὺ 
ερὶδοοραίι6 Π)υίαΓ6, οἳ ϱχ Όπ4 η 4 [ἶαπι μιας 
ἵτας [ίσοι ἰά ποὶηὶ γὶήο γεγεθσίεῇς, νόµους 
υέ ϱαΓΙη. ργΦοςἀ. θε Ἠίία εἶα αἲι τοὺς 
θνηχότας, νο]ι{ἱ οαποπίδα5 ργοἑυϊεασο. 
5ενοιθ νουίδουιπι ΡΑΣ, ουσ ἔναο | 
Ἰμίά. τοὺς μὲν κάτω, υἱ π]ς οἱ Βαυ πια; 
.. λεν οἱ Εἰαγίαηυπη. 

᾿Ε]ὼ δὲἑσυστραγφήσοµαι. Ἠἱὰο ο. 
γοιφ. 1042 οἱ 1940. χι 

1 γἱθίίδᾳιε νἱί ρεγίγαμπὲ Γοοιί ἀἱδς. 
Που ορίίπηυπι ορΓίε, νε]υξ ααπάο [ας 
5, οθεί]α γεγίεΏθ ουΠεί5, «αποίαης μον 
ους ἆθηιιο ϱιγ]άθηί ιποία, ἤοχι Ραγτυίο 
Ῥογναγθ Ρᾶυ005 ἵπ |οςο είς ἀῑος, 
.αιυπιφυο οδηἱς ετἰηῖὺας ἤποπι ἆατος, 
Τ]γθμος μαβοίε, νεὶ (γγυππ]άὶς ἆροὰς 
Ῥιαε]αγα τοῖς ἰδίὰ φιιλπάυ οοπιραγεα!. 
Ὑο]είς, ἁπία ΥοῬ ργούὺγα, βδοσίθοιη ηιλεεῖις 
η «οἱἱα. Υοῦίς ορ αἱ οσδῖς ππαχίτωως Μυιαιο οἀος ; αἰἱεηῖο δἰταἰῖς Ἰωκαὶ, 
Τοἱίαηέυγ αΙἰοΓΙ. ἰδία νουἰς σταῖα ου 
Το8 ἰίε; πιο ἀείθοίαί απιρίοἕε] Ὀ ου 



ΦΕΟΤΙΟ ]. ΡΟΕΜΑΤΛ ΡΕ 9Ε/Ρ50. 

Α Ὦ χαὶ πλέον µένουσιν ἓν βάθει φρενός. Ὁ, τνέω τε καὶ πρὸς ὅν βλέπω µόνον, 

ἵῃ πρὶν γενέσθαι μ’ ἡ τεγοῦσ' ὑπέσ(ξτο, 
νδυνοί τε συνῆψαν, καὶ νυκτῶν χάρις. 
ῷ τε θύσω νοῦ χαθαρὰ χινηµατα, 

οὖν ἐφιχτὸν, προσλαλῶν μόνῳ μόνος. 

α πρὸς ὑμᾶς τοὺς χαχοὺς ὑπὲρ καλῶν, 

Οἷς εἴ τις ἄχθεθ), εὗρεν, ὃν ζττεῖ, λόγος. 

δ) ἄλλα ἐχεῖθεν, ὦ φίλοι, λελέκετα: ' 

ἑξιτήριόν τιν’, εἰ δοχεῖ, λόγον, 

ὑν μὲν, ἀλλὰ χρῄᾗσιµον, δἐξασθέ µου, 
 πατρφας λαμθάνοντες ἐν τέλει 

Ρωνὰς, ἐπισχήψεις τὲ µνήµης ἀξίας ᾽ 
ἃς λόγος τις οὐχέτ᾽ ἐξαχούεται, 

1396 

"Αλλον τιν) εἰ λάθοιτε Γρηγόριον, φίλοι, 

Φείδοισθε μᾶλλον . εἰ δὲ μὴ, τὸ δεύτερον, 

820 Εἴητε καλοὶ κἀγαθοὶ τοῖς πλησίον, 
Ὑμῖν τε αὐτοῖς, οἱ τέως ὁμό ρρονἒς, 

Ἔως χρατεῖσθε τοῖς ἴσοις παθήµασιν. 
ν τ' αὐτὸς ἑσπούδαζον εἰρήντν, ἀεὶ 

Στέργειτ’, ἀφέντες τὰς ἰδίας ἀῤῥωστίας, 

8ῦ Ὑφ' ὧν τὸ χοινὺν ἑχταράσσετ' ἁθλίως. 
Κάγὼ παρήσω τοὺμὸν, εἴτε τι πλέον 
"λλλων φρονοῦμεν, εἴτε μ᾿ ὁ μαχρὺς χρόνος 

Ποιεῖ τραχύν τε καὶ τὰ πλείω δύστροπον, 

Εἰτ οὖν πεπληγὼς ἐκ µέθης τὸν νοῦν µόνος 

Ομἱ νὶνο οἱ ορίτο, αἆ αἴἴεπι πΗπῃ γεβρἱς]ο, 
δ05 Ου], ΡΓἱδᾳΗ4Π1 ΠᾷΦΟΘΓΕ6Ν, ΠΙθᾷ πιο μιαίογ ργοηιϊφιε 
Οἱ ροτίουία πιο ἀονγηχετυπί, οἱ ποσο η ργα(]α. 
ΠΗΙἰ οοΏςΘοΓαΡο απἰιηῖ ΡΗΓοΦ Ιποίυς, 
Φυσπίαπι Ποσὶ ροίθεῖῖ, δο]ιι5 οµπι 5υἱο οοἱίοᾳθης. 
ο αἆ νος ἱπιρτοῦος ϱτο υοηίς: 
810 ΗἰΦ εἰ αυἱς οΏδιάθίς, Ἰπνθηίί, α.θιι αυγίί, οΓα[ίο. 

ὠπίετα ο {επ ἰπύθ ἀἱρτθφαίς, αππὶοί, ἀἰσσιίΓ, 
[πίδγεα νδἰιί φμαπιύαπῃ ἀἰδοσάρπιής, οἱ γὶοϊας, ογδΜἱΟΙΙΟΙ 
Ώτενεπι φυἱάδιπ, δε μἱ]οπι, αεοὶρίἰα, 
Τ4ΠϱυΔΠΏ) ΡΔίεΓΠ45 εχοΙρἰρηἰος δχί}6π138 
δ5 666, δἱ αἀπιομίἑίοιιθό πηιδιιοσγία εἱρπας : 
Ρο8ί ουαθ η υ]α5 56ΓΙΠΟ απιρί{ιις αμάν, 
Θιιο οἱ πιαρίθ ΠβΓεΔΗί ἵ Ίπια Ἱπεῃίς, 
Αἱυπι φυδιρίαπ οἱ ἀοεθρογίεῖ5 (τορογίάπι, απιὶοὶ, 
Ρατοῖϊο πιαρίς; δἱ ΙηἱΙΛ5, ΔΙΙ6ΓιΙ Ώου βυβροΓθ»!: 
820 Ἐειοῖὸ Ιοποςιΐ οἱ Ροπἱ 6{σὰ ΡΓοχπιος, 
Εἰ εΓσα νοδιπεί ἱρ5ος, αἱ οαίοπι5 οοποογἆθς θ8:15, 
Ουαίθιιις ραγοιἰ5 Ιἰδάσπι οιρἰἀἰκαιίρας. 
Ῥασοπι, ου]15 66ο δἰάδΐοδιις ΓΗ], Φ6ΙΠΡΕΥ 
Ειρίιια, ἁπ]ειομίος αἱ1ος αἰιοςὶ ἱπῄτηιίίαίος, 
82υ Οσἵδιας οτδίς Ππιῖδογο ρογιατὺαέυς : 
Βι ορο ἁἰπιιίαιη ᾳυοά η 1ο ροεσδίυπῃ ος, σἱνο φαιά ἁπερ]τιι9 
ΛΙἱ6 δλρίδιπ5, δἱνθ ΠΟ ϱΓ8Π 19 939 
Εοἰἰ 48Ρετυίη οἱ {π ρἱθΓίδ]Ης ΠΙογύβυΠ!, : 
οἰνθ ος (εππυ]θιμίία πιοµίο νῷδιιδ οοἱµς, 

ὸ "ρ κἰνδυνοι. Τεπιροδίαιί φο]]ίοθι, αἱ [ως 
Ώ ϱΧςΠΙΠΟ οχ]|οηὶί. ἢυἱά. γυκτῶν χάρις. Αἀ 
Δἱἱ5 ΔΙΠΟΤΟΠ) ἰη βοιηη]ῖς εχοἰἰδίμπῃ 56 [μἱς9θ 
. Ονοροεϊις Ἱη[γα 68ΓΠι. ΧΙ Υ. ν6ΓΡ. 329. 
Ι Τούτφτεθύσω »οὔ. Ουἱ8]. τούτῳ τε θύσω μοῦ. 
) Ταῦτα πρὸς ὑμᾶς. Λά ρτεδυγίεγοςδ γῶς ἱ - 
ι5, 49 αυ υ8 [α5θ αρίί η [γα ΚΓΠΙ. Σχσ, ν. ἄὁ, θἱο. 
) Οἷς εἴἶ τις. Οοἱδὶ. ὥς θ) ὅστις. 
Ι Ἐκεῖθεν. Ιπάε ἀϊἰφγεσείς, ἰὰ οδὲ, ἵπ α[ία υἱία. 
ὃ ̓ Α.1.Ίον τιν’. Ηἰ9 νοτυῖ ραίθί ποµάμπῃ ἈΝθ- 
απ ΟοηδιλπειηοροΙίαπς Εοοὶθβίο ἠθδίρπαίυπῃ 
» ΔΠΙ]ςι]ίθιη, υπ ο οἀηογοί (γοροσίυφ. δἱο 
Ρα ο8ΓΗΙ. γ], νθις. ὅθί ϐ: 
Αν ἄλλον εὔοητ) ἀντ᾽ ἐμοῦ, τιµήσατε. 
Γὸ σεπτὸν ἡμῖν Πνεῦμα τῷ συνηγορῶ. 

δέ α[ίνηι ΡΟ πιο τερεγὶκίτς, Λὶς ΠΙΟΠΟΓΕΠὲ ἠαθεῖς. 
γειισγαδὶ{ς πιϊμὶ ορίγἰ με, ο] ραγίεΣ 2Μεἱπεο, 

δὰ5 "Ην τ) αὑτός. Οἱ ἆθ τὸ Ἱηίγα, 6ΛΓΠΙ. αν, 
νεις. 6δ. Εχφοεφυ]έυς αυίοιη ἰά [μδἱμς οβΌΠ. ργᾶο,, 
ευη Ἱη Ρα 1Η] ολ α5α, ροςί Με]οι]ῖ πιογίθηι, ορἰκεὺρίἰ 
πιἰγἰ(0ς ἱπίετ 5ο οοπἰθιάθγθηί, Δ{άπιᾳυθ οί οοπίγα 
σταροΓῖ{ δοηἱθηϊἶαπι Απιϊοςμίς ορίσεοριπι δυ0ίί- 
µιογοπί. ἱά6 64ργα οσζΠι. χ, αἆ (οηείαπίἰπορο[ια : 
πο5 δαοργάοίθς, υὈἱ, ᾳαοά πουιγὶ 56 ραΓή νο Ο5ἱεη- 
ἰαἱππῃ , νοὶ Οοοἰἀεηέα μπι αἀ]μρογς γο]υἱςφοί, Ρεξ 
ἰηγ]άίδιηπ 9θο4θ 5υὰ 56 οχρυἱευπῃ αυερίίας. Του. 

820 Ὑῳρ) ὧν τὸ κοιγόν. Ὀθ 6ογΗῖη ἀῑδο]ά!ῖς ος- 
υδιη (ΘγγαγυΠῃ ἱποεπάθηι]θις ασε ἱη[γὰ οα υπ. χνι. 

820) Εἶτ οὖν πεπ.ληγώς. Εαπιατο Ίιοο Πο 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ., 

ρῖτο, δοΊαη Ίππιεη αἆ αυεπι ἀῑτίμο, 
ιαδοἱίαγΗπῃ δαΠεία πηθ γουῖί ρ8Γ6Η8, 
πο Ρεγ]ο]ύπ γἱησίί, οἱ ποοβῖβ [ανοΓ. 
ΡυΓα β4εγλης6 οὐ πονοπέυρ αρἰσίη, 
η 4ἱοφιαγ 9µϱο σοἱ15, ἱη ϱΗη6μ1 [ἱορί, 
ἀῑοία νοῬίς, Ἱπιργου!, δἱμί Ρτό Ὀορίς : 
 πιο]οςία νοτυα, 46πῃ (αυ γιηί, παῦσπί. 
»θιιίς μήπο δυπ)ρίΐ5, απιὶοί, οΦίοΓα. 
,. 40ουπίῖς 48 Ιο46ἱ48, οἱ ρἱαςσθέ, 
μ8 αιἱάσπι, δοἆ υἱι]ος οδρθςοῖ!α, 
Ι44ΠΏ ραίθγιὰς «ο ἱρεηίεδ υπ α1α 
(9ὓ9 νοςθς ἀθειγαθπάας Ι6ΠΠΡΟΓΙ8, 
αυδς πὶμ]] ᾳμοἆ αιάἰδίας ]άπι πιαηεί : 

Ῥλτκοι, ας. ΧΣΧΧΤΙΙ. 

Β π πιαρῖς τη ἱπῖδ βίοηί γοροςί:ϱ ποπίίρυφ. 
γοροβῖἡ5 αἰ[ίος [οτί κἱ ᾳιἱ5 οὐνίιβ, 

Ραγείὶιθ πιδβῖθ; οἷπ αἰίθυ, ἴιου ΗΠΙΙΩ πιληδί, 
η νο Ὀεηἱρηἰ, ναὶυί οἱ οἵβα ρτοχίιηθς 
Ενιοίο, αἱ Γονοιὶς Ίάπο ϱοΠοθΓΊα1η, 
Οι μαγρίέος νὸρίτα [Ἀνοι υχυτίς. 
Πυο ΦΕΙΠΡΕΕ, ἃ πιθ ρασῖ5 ορίαίυπ ρου πι, 
Απιαΐο; πυ]ία ]4Πὶ πιοπιορία βἰί «1ρε5, 
Ομἱρυφ πιο μυγραίαγ ουυἱς, ου Ἱπίημια. 
Ι.106ης τδΠ)]έ0 ὀἆδπιΠα, θἱνθ Ο5ΡΙ6ΓΟΦ 
Ὕήηοσα φαραςἰίαΐθ, δἱνο ϱᾳΓαρδίος 
Νο8 γοδάαί Φίὰ5 πηοσ]ὺιιβ Πἰπηῖς 46Ρ6Γ08, 
δει Ππιεηίθ δοἱα9 195098 οτ γἰπο πἱποῖς 
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420 Μέθῃ τετρῶσθαι τοὺς ἀοίνους οἴομαι. 
Νομίζεσθ). ὡς βούλεσθε. Πλὴν µέμνησθέ µου 

1 οὗ πολλὰ µοχθήσαντος ἓν φίλων τρόποις, 

Καλὸν δ᾽ ἔχοντος τὸν λογισμὸν προστάτην, 

Τό τ) ἐχλύον µε τῶν καχῶν γῆρας τόδε’ 
825 Οὕτω τἀχ᾽ ἄν µοι τῶν φίλων σπείσαιτό τις, 
Πάλης θανούσης, ᾗ «όνος συνέρχεται. 

Π». Εἰς ἐπισχόπους. 

Ὦ θυσίας πέµποντες ἀναιμάκτους, ἱερῃες | 

Ὢ ψυχῶν ταµίαι μεγαχύδεες ! Ὦ µεγάλοιο 
Πλάσμα θεοῦ χείρεσσιν ἓν ὑμετέρῇῃσι φέροντες! 

Ὢ θεὺὸν ἀνθρώποισι μέγ᾽ ἔξοχον εἰς ἓν ἄγοντες ! 

800 Ουγιίοβ νἰπο αὐρβίθηιίος5 αἲὈἱ{ΓοΡ. 
Φιο(μ]ίο, υἱ νουῖς Πριιογίι. Ὑδγιιὴι πιθὶ ΙΠΘΠΙΟΓΘΦ οείοίο, 
Ουἱ πυ{ία Ρᾶδςυ5 6ὐ)) ἵη αιπίοορυΠῃ πιουίρις, 
Ριφοἰαγαπι Υ6ΓΟ ΡΔίΓΟΙΙΙΗ Ἠάῦεπς γαίοπ6σπι, 
Αιαιθ Ίδης 1βΦ4Πη δθμηθοζυἱθιι, α1ι8 πιο 19 βο]νίέ πια]]ς : 
αν ία [οΓΦἱίαη πι]Ώ] αιλίοογάη ᾳμἱδρίαπι γουυηςἑαδίες, 
Εχδιϊποία [υοἱᾷ, 44 ἑην]άίὰ οοιμλα{). 

θ4 825 ΧΙΙ. 
0 αἱ νοιῖιπαρ οπαΗ 1ἱἶς ἱπογμθδηίας, βιοργὰοίθς ! 

ϱ απίπιαγιπῃ ομκίοάθθ ΙπογΗΗ 1 0 φὶ πιαρηϊ Ὀαί 
Εἰρηιδυπῃ μαληίυιις γυδίσῖι σοςία!ἰς | 
Ο «τί Ποπη {15 ΦΗπΙΙήλΙΗ Ὁοὶ πιβ]θβιλί6πι οΟΠΟΙ]]8119 1 
ῦ 0 ππυπάἰ [μπήαπιθηία, νυἱί Ίμπιθη, εοἱμπιδμαυε ἀοσίσίποςν, 
Εμ]8ίογος {οἱδες οἱ οίογης νἰίο, 
η εἰ[εσὶ, 5ο) οριϊπιϊς ἑηδϊάδηίος, 
91165, ἐιθαίρὶφ ϱδυἀθηίος θρεοἰοθὶς, 

ς. (ΒΕΕΟΒΙ ΤΗΓΟΙ.. ΟΛΗΜΙΝΙΝΜ ΙΙΡΕΠ . ΠΡΤΟΠΙΟΑ. 

Α ὑ Ὦ χόσµοιο θέµεθλα, βίου φάος, ἅρμα Ἰόπαι 
Μυστοπόλοι ζωῆς ἀτελευτήτοιο φαεινῖς, 

Χριστοφόροι, θώχοισιν ἑνεδριόωντες ἀρίσιας, 

Ὑψηλοὶ, θεάτροισι γεγηθότες εὑτρετέεσοι 

Σχηνοδάται, χώλοισιν ἔφεσταότες ξυλίνασα, 

10 ᾿Αδρανέως χάσχοντες ἓν ἀλλοτρίοισι εραας 
Εὐσεθίης ὅσα δ᾽ ἐντὸς, ὁμοίῖα πᾶσιν ἔχοντες! 

Ὑμεῖς μὲν παίΐδοιτε, τά περ καὶ παίΐζετ ἀπ 

Καὶ σοθαρὺν φθέγγοισθε, τὰ δ᾽ ἕρδετε ὡς μΏἡ 
Λὐτὰρ ἑγὼν, εἰ χαΐ µε χαχὸν χαὶ ἀνάρσιν δὰμ 

15 Πάντες ὁμοῦ θείητε, χοροῦ δ' ἄπο ττλε ἔκά 
Ὑμετέρου, βάλλοντες ἑπασσυτέροισιν ἁσια,, 

Αμφαδίοις, χρυπτοῖς τε, τό περ χαὶ ϱἴιτρη 

Αά ερίεεοροε ’. 

ἱροποῦαίς, ρούἱθυς ἠππὶχὶ Πρπείς, 
10 Πμεηίίες ἠδορηίες ἵη ρευβοπίς αεί», 
η 5 αιιίθιι, «ὐ ἰηἱθγ]οΓὶς Ρἱθία(ἶβ δυηέ, βἰπηίίου ου τις Ἰ 
ο αἱάδιη, Πιιά1ίς, αἱ οἱ Ιαά(εδ ΠΟΠ ἀθοθηίος, 
Οταπάϊα Ιοφυἱ πολη], να]άθ Πε]ΐα αρίίο. 
Εφιἰάθηι οἑἱδπιθ] ΠΙα]απῃ πιο οἱ οχἰοδυπῃι γίτυπι 
15 0πιῃες αἰπιιὶ οχἰφείπιοίίς, Ιοπβθφιιθ 4 τεδίτο εἶοΓο 
ΒΠοπιογοβίς, [ογἱσηίθς οἱμἱδβ]ιπ]ς ἰδ[18, 
Αρογίΐς, οἱ απο πιαρῖς νουἰς Ρἰαςςε, οεοι](]9 : 

 οοηρίυπι απ. ὅδί. --- Αἰίας ΒἱΙΙ. 13, Ρ. 8Ι. 

εὐτ]ΐ5 πιοάο, εί οοῦσίέ εἱὈί ἱραὶ νἰάεαπίυν, αἱίοδηιιο 
ν]ηο πιπάἰάυβ οἱ θπο ροίος οχἰδίηιθηε, δοὰ οἱ 
Ιοίογο Ἰαυογαμι]ῦυς, αἱ ο/η ἱραὶ Πάνο οοἶοτο φιι[- 
{εἱ θἱπι, «Φθίογος ΟΠΙΠ65 θοάδη] ἱη[οσίος νἰάογα δἱΟἱ 
γιἁρηπίυγ. 

850 ΠάἜΊης θανούσης. Ἐχδι]μοίο Ίδυι ἆθ 9είο 
(ομδιλπιποροἱἱέαπα (ἱδοίάῖο αυ. ἱπνίάί ιπαουἷα 
Γιθγαί : 58 ροίίας οἰγ]]]ί6γ 1401 ΠΙοΓέΙΟ νοδίνο, οιιὶ 
Ἰην]άευαιϊ, (γομοτίο. Ὑἱά6 οα5ΠΙ. Ρ/βο., ν6τε. 
1851. Τοιι.. 
ΧΙ. Τιτ. Εἰς. Ττες Βομρ. Πρός. 

ΝΕΤΗΕΙΟΛ ΥΕΒ5ΙΟ. 

Ὑΐπο ουγυίοΦ ἀμ]ίγ6υ 69666 δ0ΏΓίο8. 
Ριυ νοἱἰθ δἱωί Γον : βεῖ αἱ ΠΙΘΠΙΟΓΟΦ Πὶθί, 
Ηει ἰ ϱ6ρο οἈαγοσυπ ργοἱαιἰ πιοτίθυς, 
(αμ οπίῖς οἱ 66ηΦ! ΡΙΓΟΠΟΓΙΠΙ Ἴοςο, 
Ταμιίδᾳμο φοπἰο Ιἰυθγαηίθ Πιο πηλ]1φ. 
δίο ἁαὺίί απιἱοις [ογίο ποὶ ᾳἱ9 σγαιίδιη, 
(.δἀδειίο Ιαοία, οἱ π]αηοί [νου 60ΠΙ68. 

ΧΙ. ΑΟ κριδοορ0β. 
()111ἱρ ἱπιεγργείο. ) 

Ο φιἱ 6α6γ Ώου οβογιῖδ πο εἶποια 6110Γ9, 
(15! ουνιοάθα απίπιάζυπῃ, απίιο Τοπαπίἱς 
Εἰαπιθηίυνη πηαβίθυς γορ(ν πηήγαὐἰο νοριγὶς͵, 

-.6 Ὀδυιῃ ἨΗΠΙΛΠΟ ρομοὶ δοοἱαεῖρ ἱη αμάπ), 

{ ᾽Αναιμάκτους. Αδεφκε [ωεο 2ανφαῖην. 
ΡΓὰ, ΟΔΓΠ. Χ, Υ6Γς 1. 

ὃ Πάσμα θεοῦ.0μὲ Λοπεῖπες α ἴλεο 
θεγηα[ἰδ. 
-4 Μέγ ἔξοχον. Μωπας οπιπῖκπε {οη9ε ρεὸ 

ΙΡΤΤΗ 
ϐ Μυστοπό.ϊοι. πι. μυσταγωγοί. 
ϱ Σχηκοθάται. ϱμἱ Ργοάεωπὲ ἐπ εεεπαα. 

χώὠμοισο", Ρτ8Ι119. Νοιημήως. (6α11ἱοο όεβαεεοι 
10 λάσκοντες. (οἱδί. 51. ΠΠ. χαΐροντςς. 
12 Ἔρδεςξε. Ὑπί. ἕρδοιτε. 

Β ἵωυς τί, ἠἀθὶ οοἰσπιοῃ, (αηάσπιίηα πιμηάἰ, 
Ποείογες νἰίᾶ, πιο {18 οἰλαἁ ές ὤνο, 
Οτίφε[θυί, οἱ ργᾶἱαγῖς ααἶηυς «οἀοιῖς 
11168, ρυοἡτῖς φμἱ ϱαυἀεξείδηιις ΕΗιοαίπῖε, 
Φοεηἰργαάἱ, Ιδηο Γποἱ{8 φίαηίος ρεἀἱθιφᾳσς, 
118) ᾖαγνα ᾖήφοοπίος ρἰοἰαιὶς ἀου][ο αιιιἀἁαία, 
Αί τε]ᾳἱ9 ἰπιο φἰιηῖ]ες η ροσίογο ργοῦσυς{ 
16, αἱ νε], φυα [46 Ιαά1εῖς ἱροι, 
Γι ρτανίνις γαυυῖς οοηίτασῖα οιαησί ραίγαῖο. 
Αδί 6ρο, αυαΠιτίβ 4 γοῬίς 1ω οἰάδευ ποοδαίσσι 
(οἱἱοςεΕ, 80 τοβἰγα ρίοευ! αγοθας ἴρεο σολίστα, 
Ἰη[δἰίχφιο ρεία; ἀεηθί5 είπα ἤπο οαμἰιεῖς, 
Ροκρὶεαίς, (οοιῖθ, νοῬἱδ ΗΔΗ) ᾳεσιέας ἱριαά, 
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λλλ ἔμπης τὰ µε θυμὸς ἑποτρύνει χαὶ ἀνώγει, 
Φθέγξομα:, οὐκ ἐθέλων μὲν, ἁτὰρ λόγον ἔχτοθε ῥήξω 

90 Ψυχῆς, ὡς ὅτε χῦμα βιώµενον ἔνδοθι λάθρῳ 

Πνεύματι, καὶ σήραγγας ὑποτρέχον, οὐχ ἐπίοπτα 

Καγχλάζει, χαί πού τι δ.εκπίπτει δαπέδοιο, 
Ῥηγνυμένης ὠδῖνος ἀνὰ στόμα. Τοῖα πέπονθα. 

Οὐ δύναµχι χαδέειν ἑντὸς χόλον ' ἀλλὰ δέχεσθε. 

Φύ Εἴ τινα καὶ δα.έθυμον ἐρῶ λόγον, υἱὸν ἀνίης. 
Φάρμακχον ἄλγέός ἐστι καὶ Τέρι μὐθον ἑνισπεῖν. 
Σῶμα μέγα Χριστοῖο, τὸ τίμιον εὖχος ἄνακτος, 

Λαὺς ὅλης Υαΐτς βασιλήϊῖος, ἔθνος ἄπιστον, 

Ην ὅτ ἔην. Νῦν αὖτε θεοῦ χτέαρ ἔνθα χαὶ ἔνθα 
50 Σείεται, οἷά τε χῦμα πολυσμαράγοιο θαλάσσης, 

ΡΕΟΤΙΟ |. ΡΟΕΜΑΤΗ 98 ΡΕΙΡΟΟ. 

Α Ἠὲ φυτὸν ζαμενέσσι «'νασσόμενον ἀνέμοισι. 

1200 

Λαὸς ὅδ', ᾧ θεὸς ἤλθεν ἀπ᾿ οὐρανίοιο θοώχου, 

Κῦδος ἐν θνητοῖσιν ἑνὶ σπλάγχνοισι χενώπας, 

Καὶ µίχθη µερόπεσσι, θεὸς βροτὸς εἰς ἓν ἀγερθεὶςι, 
δῦ Καὶ µέγαν ὦνον ἔδωχε παθὼν δέµας, αἷμά τε θεῖον 
Ῥύσιον ἡμετέρης καχίης χέεν, ἄλλα τε πολλὰ 
θύματα, τοὺς μετέπειτα λόγον σπείραντας ἅπασι, 

Καὶ γλυχεροῦ θανάτοιο πικρῆς χερὸς ἀντιάσαντας, 
ὋὪς χε λόγῳ τίσωσι Λόγον θεὸν, αἵματι δ αἷμα. 
40 Τίς δονέει τόδε σῶμα; πόθεν τόσον ἄχθος ἔμοιγε; 

Πῶὼς δὲ τε σῦς µονόφορθος ἐμὴν δηλἠσαθ) ἁλωήν ; 

Πῶς µήνη σχοτέεσσα τόσον χλέος ἀμφεχάλυφε; 

Ἀνσσήεις, χαχοεργὸς, ἐπεὶ, µερόπεσσι µεγαίρων, 

ὦρίὶ Ι4ΠΊΘΏ 419 Ππο αἱηιιι5 ἱηοἰίαί οἱ Π10εἱ, 
Εἱοφυᾶς, πος Πθεης α]άσιη, 66ᾷ ΦΕΓΙΙΟΠΕΗΙ ΘΓΙΠΙΡΑΙΗ 
9) Εχιγ αἱ, νοίυξ ου) Πισίι9 Πέ 4 νοηίο γἱο]θηιὶ 
6οαοία5, οἱ (ἱ6δυΓας 5αὐἱσηδ, ο Λ 1 οἱ 
Ὀ(τθρίήιπι, 4ο αἱἱομηι]ο ο δοἱο εκδι]!, 
Ρον ταριὶ δἵηιις αΡθΓίιΙΓαΙ, Φὶο 6ϱο αΠοσία5 δυΠ). 
Ποἱονομι ἰπίαὰδ οοΗ{ωογθ ΠΟΠ ΡΟβδΗΠ : 5ο ποορίίο, 
Φὸ 5ἱ φὐοπη 4ΠΙΙΠΟΓΗΠΙ πιογάασσπη, ἀοἱοτῖς βΊέμην, ΦΟΓΠΙΟΠΘΙΗ Ρεο[θΓΔΠΛ. 
Βοἱοσῖ5δ πιοάἰοἶπα οί, νοὶ ἀοτὶ νογΓὺα Γαςθ/9. 

Μαρηυπι Ομγὶςιὶ οοΓρι!δ, οσιηίἁσ] Βορίς άεους, 
Ροριι]α6, ἰοἱῖιι5 οτυὶς ρτίποερς, εης ργῷθιαηἰἰςδίπια 
Εγαί οἰίπς Νυπο νογο 0οῖ ροςςρδςίο 1ο οἱ {]ο 
50 (οπουΜἱέμς, νο]ιῖ Ποίμ8 νοἱοιωθηίος φιγεροηίἰς μηλγῖς, 
Λυί αΓΌοΓ νορ(ιΐς να] ῑς αρίιαία. 
Ῥορι]ις ἴ]]6, οιή Όδιιδ νομῖί α «6ος! 5ο]ίο, 
926527 6ο] δα] ἵπ ηιογια 5 ν]βορτίὺιιφ θνασµθης, 

ου Ας μοιμ]ηὶ 5 Ιηἰδίις οί, ΏΌους 0ηΏ]ο { ΠΕΙ οοἱἰθοίας, 
ῦὺ Μοτίοηβιαο πιαρπιν Ρο ίυπι ἀεά]ί εογρι5 δή µπῃ, οἱ βαηᾳιιἰηθῃὶ 
Ὀινίναπι [ιδ1{ ιιοδίγα πο ἰτιῶ ρίαου]ύπι, ας Ιηυ]ία6 αἱίαβ αά]αείί 
γ]οιίπηας, 608 ααἲ, Ρο5ί ἑήμπῃι, τεγδαπι οπηίθις δοβιΠαγυηέ, 
Ει ἀι]οθιη Ιπονίθιὴ αὓ αοογλὰ ΠΙᾶΠΙΙ οχρογ!! δυπ!Η, 
Όι νοτυο Ύογδάπι Ώδα]ῃ µοπογαγθηί, θδἱ βαηΡυἱΠο ΡΔΠΡΗΙΠΟΠΙ, 
{0 Ουἱ5 Ίιου οοτριῖ5 αὐαἲΙ{ Τ υπο μλλλἱ ἑαπίμιη ου ας 7 
Οιιοιποήο αρετ δυλατίας πιοαμΙ Ῥορυ]αίυς οί γίπθαΙη ὓ 
ᾠιιοπιοἆο ος Πιηίς ἐβιίυπῃ δρἱοπάοσθειη οοορεΓι!! } 
Ιαυ]άμς, ηια]οῇῆους, αἱ ἱομληίνας Ἰηνίάοι, 

30 Κὺμα. Ττεν Βορψ. ῥεῦμα. Μος ἔνδοθι. δὶο 
γοδ Βομρ. Εάῑι. ἔντοθι. 

30 Καγχ.λάζει. Οοἱθἰμίαμας «οάες Παῦεί σ.ρ. Ιίη. 
Εράσει, ου]. λέγει δὲ τὴν τῶν θερμῶν ὑδάτων ἀνά- 
νσιν. Ετιρίίοπεπι αηματαπι εαάαταπι αἰοίι αὐ8 

γἱο]επία [ία οοπιργορςίοπο [αἱ. 
320 ῬΡη)νυμένης ὠδίγος. ΟὐπΙ 84114 λα Ἰαίεης ἵπ 
ν]θεστίθιι {οτγᾶ, νοἰυί Ιηίαης ἱπίγα ΠιαίΓὶ γἱδεςρᾶ, 
Ἠ]πο δυὐἱέο ογυπιρὶ!. 

21. Δέχεσθε. Ὑαι. δἐχοισθε. 
98 "Εθνος ἄπιστον. ΜΙηΙΦ Γοοίο ἨΕϊ]]ίμς, φέπε 

ἑπεγεάμία; γοα ομ]ή) 1] ἄπιστον ΏΟΗ ἱπεγεά[ἱαίεΠι, 
5ο ὑπεγειἰδέίεπι ργᾶ θιαπί]απι βἱρηίβσαί : 4ο θεΗ86ὺ 
Ρας5ίπι 4 (στομβονίο υαβυγραίΗ5 : Πβσίπιο αὐίεμ) ἡς, 

υἱ Οοηείαπ]πορο[ίαραπι Ευοἱορίδιη, ασ οἶίπι ῇρ- 
γοη]θείπια Γιθταί, ου) δηἀθπῃ εοπ[εγί Εοοἱοεία, πιὶ- 
8οΓ6 {απο [ωδαία, εἰ αὐ Μαγοιὶείφ οοδευραία. Γη. 
60ἱ56Ι. περίφαντος καὶ μέγιστος, αμοί θχροβἰεἰοΠοΙ! 
μοδίγαµι οριορίο ροπῄσιμαὲ. ΒΜἰαθ γδοίο ρηἰπιῖφ 
ουγί8δ, βθην ργα δη ΗἱββΙπιἌ. 

20 Ην ὅτ' ἔην. Οἶπι, απιρηίάεπις Ἱία οἰατίφεί- 
Ἡν» δα]νίρίας, υἱ ποίαί Μυγαϊοσίας { δρίβτα). {η 
ατιθτίμηι, οἶμη 6θ, πυμο οχν, γογ», 10. 

ὦ] θύματα. Ὑαι. θαύματα. 
ὦ8δ ᾽Αγτιάσαντας. (Οἱᾳ. ἀντιάσαντα. 
ὄ9 "Ως κε. ΙΔ ἰτοβ Βεμᾳ. οἱ Οοἱβ!, Εάΐί. ὡς δὲ. 
49 ᾿Αχύος. Ἡεμρ. ἴτεδ εἰ αι. αἴσχος. Ου. 99448, 

Ὅ ευρ. η, ὄνειδος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

ΑΜΑΠΙΟΠ Ίιπο ἀΐσααι ϱιιῶ ππθης που] ἀΐεετο ποδίτα Β ΡΙεῦΒ Ἴῶς, ἃ διρεείθ αἆ πι Μοάθγαίογ οἰγιηρί 
Ἱπρογαί, ἱηνίίας [ου Ίος, πο Πιθηίθ Πυθηίἱ, 
Όι εὔπι Εμείς αίγοχ Ποτγγοπίἱ (αγυίηο ναι 
Εχίεγης ἱρι]διις, «035 βαΌ]εηδφιο 64ΥεΓΠΑ8, 
Αἰἱδιυυί οοσμ]ία, αυἱάάδιν ἔλΠπρη ασ)ἰτί ἡ]ίωο 
πίογάιῃ, ἁΠραδίοφαο Δηίτογυπι ογυρ]ἰ αὓ 056. 
Ταἱί4 Παπ ρα ίυς : πος 141 τείίπογε ροἰεσία 
Ὀἶία πιΏὶ οδί αλλ! ηιοίυ5, ἱγαππαιε [γδιμοηίνηι, 
Ραγοῖις οἱ φυἱά 66ο πισγεηίῖ ρεείοτθ ἀἰσαπι, 
Οιιοά Υδδίτυς 41Η1Π108 [οεγ]αί. Μοάἰοίμα ἀο]οτῖθ 
Εοι οἰεηίπι πιῖβεγυπη νεγρῖφ οΠεγγε ἀοΐογεπη. 

ἵηρευς εογρι5 οτωί Οἰγῖςί!, Ώοπιηίᾳυο Βείφυε 
Οία, ρἱεῦς οςδὈίΦ ρτίαζερς, Ἰποτδ ω]α ᾳιοπάαπ 
Ναίίο :παπο αυἲθιὴ Π]πο αυλές Ροδδεδδίο δΗΙΠΙΙ 
Νυπιίαίς, ὑίποφαιθ γάτες Πιοίιις γε]ωί ὤφιιογί 311, 
Αι ούὑτρο, αυ ταἰλάΐ ἱππρε[ίέαγ υπάίᾳιο τεηί!8, 

9οάΐρυς αοὐθδείέ, ΠΠΟΓΙΑΙ 1η γὶδοσγθ δΗΜΙΠΙΙΙΩ 
ΕνκοιιαΏς ἀεοιβ 1ρ56 πι : πιογια[Όιιφ 4ο 69 
Μογια]]9 βία! οίφιο Ώ6ις οοπ]αηχίίι {π πιω, 
Αίπιιθ Ίηβεης ρΡεΡΙΙΙΩ ἐ0ἱθΓὰί4 Ιπογίο ροροιό/:, 
Ευά]ί οἱ Ώυμιο, υἱΕ1ἱ 410 Ια098 ρυίδα, «γυυΓθ!, 
Αίθυθ Δἱἱ05 πιμ]ίο8, 4.06 ροδί «Ἠογις {ή µτο[υά]:, 
Οω ευποί/ βάεἰ οραιδί{ ρίὰ νειπίηα νου», 
ῶμἱοθιηᾳιόθ ορρειί ροζ ρἱυγίμιὰ νυίμεγα πιογίδιη, 
Όι γεγυπῃ «οἰεγοί νεσὺο͵, ἀίᾳὰς οΓ0ἱ9 ογ6ογθπι, 
Οιἱς φυαίίέ που εοτρυς Τ Ομ: (αη/ἱ έαυςα ὀο]ογ]ρ 
Εδι πὶὴῖ Τ θυο . γρ ρορη]αίωφ ἨομοΓδπῃ 
Ενι πονῖτ (υπὐμμάυν 4ΡεΓ Τ Οι ἰδηία γερεπίθ 
ΤαΠί ϱἰδΓαίιη ουόμχίς Ιαιόάθμῃ ολήρο, ἀθέυκύο Ί 
Φοἰᾖ]οθί 1ο (ωγθῃς γαὺία, γογουίιιν οί Ιουίήφ 
γεσδηΐσαιιο ἱπ Πορ οά1ΐφ 4εοεηφηό οἱ ἱτα, 



μή. ς οπεσοδ!ι ΤΗΕΟΙ.. ολβμινίν πες Π. ΠΙΞΤύΒΗ.Α. 

Ἑξέςι ουῦ ὅτε πρώτο, λξὰμ ῥάλς, ἔκ παραβείσο». Α Εκάγεν ἀθρρείς στμάντορος- Εἰδύο: μ.ς 

{5 ζωτς τ ἁθανάτο,, ἕλένας ὅτλέ ο. χαρ-.. 

Καὶ σπλλοῖς χρατερὲς τε τσ: ἆνμασεν αξεν ἀτανευ,, 

0” σθέ»ε», ὡς σβέεσκεν, 51ου γένος. ο-δι δὲλοι5: 

Γννξ Φαλέε:, ιστυνθ] ο δὲ λόγου, καὶ πυρσὺς ἀξρθσὶς, 

Πᾶσαν ἑτέζραμε γαἷαν ἀοΐδιμος, οἳ ὅὲ ὅ-6στα: 

50 Καὶ πλέον ἑστέριδαν ἀξθλοθῤρησι πατέντες), 

Δεύτερο» εὕρατο μῖγχος ἐπέκλωτουν. Ὡς στρα-ὸν ἔγ.ω 

Καρτερὸ», ἔγτττοσ.» δλοίτον ἔμβαλεν ἔχβος. 

Καὶ γὰρ. ἀγοῦ πέπτοντος, λος στρατ»ς ὃς γήνα νεὺε’. 

Που ήρον δὲ τε ντα χαχκὸς τρίν:ςεν ἀΐῑτης, 

5ῦ Ἡ σχυπέλοισιν ἕαξε, χθερντττρος ἅτερθεν. 

Ὡς δεδόμνυς τε, πόλεις 5, γργυς, ῥῥας, ἆρματα, πω» 

ἩἨμετέρτ, χαχκῖτν, ὁτήσοε Ἀποξο ““ρόεδρο 

Πρέσθε μὲν ἀνδρυφόνοςσ- φοτηις Ἑτικέθρα τέπει 

(0 καὶ χορός τις ἔτν ἄτοντοασ-αξωις θ.έσσ-., 

Κσὶ τις χαὶ --.χρῖτς καὶ αἵματος Ὁσταστεσν 

"Πμασν, οἵ δριστοξο χακόφρονες ἔξεχένωσςι 
Ν. σον ἀτεμίτου χακὸν καὶ τοτοὸν ἔχον-ς, 
Οὗ τ. μὲν ἐξ ἀέχοντος, ἔτ-ξε» Θεός ἔστιν ἅασσας 

65 Χείρεσιν, εὖτ ἐβέλγσ.»,  ἁτ ἀρ Υε μὲν ἑξπέωο 

ον δ ἕνα χῶρον ἵσασιν ἁτασθαλίτς τε πόρος 

Πάντες, ὅσοι ξεῖνοί τε χαὶ ἔρχεος ἡ;μετέρο, 

Τὸ σεττὸν τοπάρο:θε σοφῶν ἔδος., Έρχος ἀρίτιι 

ῦσμα -δ ἀγγελιχ[εσι χηροστασίησι τεθτλὸς, 

Εχς πο ρεῖπιυπι Αάαπι ο]θεῖί 6 βαγαάΐςο 
4ὁ Ει τὰ ΦίδγΏα, εχἰἶοφο {σαςὲμ ἀεειρίεῃς, 
Πιο ού πιυ[ιῖς οἱ τ1ἱ14ἱ5 66Πιρογ 4551 μῦας οοπομίοτοι, 
Νου οἱ, υἱ ευρἰευαῖ, υηίνεγσυσπι ϱοηας ἀοῑίς ουἱ8 
Ηυποὶ φίεγπογε (η351 τογυὶ φελη1]]1 6ἳ [ας ἵῃ αἰίαπι συ υ]αέ3 
Τοίίη ογὔΏεπι ᾳἱογῖο56 ρεγευστίῖ, οἵ Ρρεγςεοέοτος 
50 Ποῦυιγ αἀάιάεγυπε 15, οαµ05 πιλτίτταπι ἐπυπιριὶ βγηιατογ2λΏ1). 
Φροιμιάδα ἱητομ]ῖ Γωγίναπι πηλεβίηλιἰοπειη. Ες τίάἰἰ ἑχαγοί έτη 
γίπυυς ροµεμίοπι, ἀμείους ἱη]εείέ οσἡοδµσ οὐίσπη. 
Ναπι, ἀυςς ελἀεηία, ἰοίις οτογε]έας Ἱῃ (οτταπι νετρὶι. 
Μλτο 66ΔΜΙΕΠΙ ο ΓΙπατη πο ρυοτηλίογα ποσίως τουίς 
ϱῦ Ργεοἱρίίεσι ἀθά1!ί, 2Ηἱ «εορι]ῖς 1]ὶδαπι [νορὶι. 
δίς οἰ]απι ἀοπιο5, υΓ0ε5, οἱιογος, Όονθς, ουἵγΗς, ϱΓόοβο 
[αςἱί ἱηδεῖεῖα γεοίοσῖς. ο αῑσία θυπί ἓἷς ααἶυας ρογ6ροεία οςε 
Ργαν]ίλς Ππορίγα, (υἱσιπανα ρὶεὈῖ ργᾷκυν». 

Ηοπι]οἰάὶς οἵτη ρεγ[υρ!! ειγ]νες ἀἱδροσίία εγαῃῖ, 
60 Εἰ αρετ αἰόα) ειδί οιηὶςκαγιῖς γιοἰϊπιῖς;, 
Εκεί οίἼλιη ροςιγεπιῖς ἀἴεὺυις αρου αἰφιῖς αοθτὺ]ιαιῖς 
Ει οαηρυἱπίς, υδἱ Ογῖςι! εοπἰεπρίοτθς, ΡΓΑνιΙπι οἱ οσίᾳυυη 
Πυς, αἱ 6ὐργα ργείίυπι οί, ΡΓΟΙμΠι ᾖιάυσοηίος, οΠυάστυμε, 
Νου ηνίιο ααἱἰάομα Οληῤρίο: υ56 (υἱρρο αρργειειάὶ που ροισσε 
05 Μαπίυυς, η]οί ἱία γο]υοδεῖι» 9ο (πιο οΠυάστυπι. 
Νυπο αυίθί ὕμυπ Πογυηί οπηπος ἱπργου]αί]ς οἱ πιογιίς 
',οεµΗ), ὃ άκηηρ εχἰγαπεί, 6ἱ ὁς ποσίτο ον!{!, 
ΣΘΠΟΓΔΗ ΑΠ) ΟΙ 5αρἱθιίιὴ βυάδπη, δδρίτῃ ορΙπιοἕυηι, 
99489 8399 βαργοαγίαπι αηροἱοῖς ουσ] ἤογ6ης, 

δ! Εὔρατο. Όιο Βορρ. οἱ Ὀοἱβ]. εὕρετο. 
οθ ΄Άρματα, πῶῦ. Πορὶας οοάεχ 993 ἅρματα 

πώων, 4/60έ5 ουίιμη. 
0] ᾽Αἰδρείη. Ἱία 0οἱεί. Εάΐι. ο. 
ο) Τέτακτυ. [ἱορ. 996 τέἐτυχτο. Παμευαπίι οἱἷπι 

ἑμάαὶ οἰν]ιαίο αἱ αὐας [οιυίοίό Ρρετ[ιριεῦαηί, 
Εναί οἶαμι γο]δοἱ5 νἰοξληίς 18 Ίου οοηφε](- 
ι16, υἱ Ιίτεο οπιἰρατίο ἀερερίυμῃ : ἀἱ ηυπςο ορῖσεο- 
46 δοἀοβ ροοἱογαίοῦ μπι οιΗΙΙΠΙ ἃο ρεγάἰίογαπῃ 
Ιοινίητιηι 6ούρθ οδὲ. ΒίΗ1. 

61 Πικρίης καὶ αἵματος. ΑΦΕΥ αεεγθἰία(ἰς εἰ 5αη- 

σ]πίς. Αρτπη μπι Ιπιο]]]αΙε, ααξ εγὶρίπια 3 
φιιοβ ἱρίι φιοογάοίες ἆ μα. ργο μα. 
Ργαπηὶο ρογ5οἱνοτυπί, ἵπ 56δρυ 0 γδ1Η ἳ 
οιηρίιφ [αἱι. ΒΙ(. "ληρυς νεγο «ἀἱίδροΓκε, ἃ 
πμ. ἴαο ἱμιογργείαίυς, αὔὔσω «αφείραι εἳ τὰ 
ΐ1ς. 
02 Οὔ. 9ῖο Εερς. 990 εἰ Οοἱεί. Εαῑε. δ. Ιμά.κα 

Φρονες, 5εε[εγαίῖ Ποπιίπεε: ἀμο Ἡομρεᾳ. οἱ Ουἱς. σα 
φονες. 

69 Βηµά. Ὀρογαί ο γθγδιυς5 ἵω γογςιοπο μάήᾳ 
αιοιὶ {αἲἰοἰς ἀῑδηποίυπ 5αρρἰδονίπιυς. λιαας 

«ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

μάς οχ αἴιο ΡτίπΙπ ραγαἱκὶ δοἀο οθαία, 
Ροφιή[ογο εἰυβιιπι [γαοίὰ, νἰίαφυο Ρογεπη] 
ΡΓορι]1ἳ ἰμ[θίίοθηι ΑάΑΠΙΙΙΗ , ουΙΏ ἴΘΙΠΡΟΓΘ ἱπ οππὶ 
η Γἱ6(/16 πιοςἰ5 Πο8 οχαρίίδησδη ο ριοιπ6ησᾳυθ, 
Μυγίαίθιη αγίε 8µα ΡΓΟΓΒΘΗ6 (4µι6 {ρδ6 ποπι]γοε, 
Ι4 Ιἱοοί αγἀθμίεγ ορογοί, ΡΓοδί6ΓΗΘΓΘ Ρομίεη : 
μη ρυεῖβ βάθἱ ἱρπίοι]ιφ, δµὐἱαία 16 ἵπ ΑΙΗΗΙΩ 

ζαχ Ὑογοί ἑοίάπῃ οεἰουγίβ Ρρογουγγογοί ΟΓΌΘΗΙ 
(Ναπιφιιό δἰίαπῃ ᾖοβε1]{8 [υΓο5, αίφ1ο Πππιαπίὰ ᾳυΦᾳο 
διρρὶιοἰα αἀθἰάθγαιί απἰιηϊ ηυνα }οῦορα μηοβίΓί, 
ΤοιΠΙθΠΙῖΊδφιε βάες ᾳγανίυιφ πιαρο [πίία νἰροῦα!), 
(ομ/εδίίπι αγίθ αἰία οβί μυ. [ἱγηιϊβδίηια νἰο(! 
Όι οάδιτα, Πνίοίλδηιο αοἰος, [υ1ιθδίᾳ ἀόΙοβιβ 
Πίο οὐἱα ἱη]εοῖί ἀποζῦυφ εἰχαάσᾳιιο [υγοηίθς. 
Ναπι Ιαἱνορίο «941 Μοέωη ἆιῑοο ΡΓοΟΡΙΠΙΙΦ 4ΡΠΙΘΗ : 
Λὸ [8:16 ονθδεήί γασαη γθοίογθ οβΡίηΣ.1, 
Λιί δοογἱ α[ἰἱάἰί βουριἱ5 νὶδ αβρογα νουίὶ : 
Αίαιθ 4οπι08, ΙΓ8Φ//09 θίίαπι, ΙΙΓΓΙΙ6ᾳµ6, ἑνλογοδαης, 

δη ϱτεβεΒ, αγιηοπία(υο ρἱηρυία ρογά1!, 

Β Οἱ γερθγθ Ίο ποροίι. οφιογ Εῖς αυἶνας αὰ 
.. , μορἱγὰ αἱ 

ώς ασ ρορυ]ἱ ἱπιρείνπῃ αιῖομπαιο (δει 
ηίθ ϱυἰάθι, οὔιίθιη υἱ «οι απηϊφίςσδοε, ἠαἰκλ 

η υΐρι5 ετἰσετοί ργο[υρις νίκη, ορρἰἀα φιδ4: 
(στίς ουδέ δαογἱ5 οιίαπι, ϱ 158 ργίσοα δοἱεὺαί 
Ιιεχ γεπιύγετθ, Ίοευς : οθγία5 ἰοοις αἴφυς στου 
ΟΗγὶςιὴ ροβίγἑἐπ]ο «επι Γα41ὲ ἵεπιρογο τθδοοῦς 
Αο οεοΙεγαιᾶ 1η4ηυ5, ΡΓδΙΙΠπι ραζνυππφυς τασ]ς 

Ε)ιιδ Ἰάβεης, αεί αἱ ρτοιίο αἱ τποῖος οπιηὶ : 
Νυπ ἴὰιωθ αντί (ποἱεηίθιη ᾳιἱρρο ἰθπουγθ 
Ηπιά ΠπιαηιΙ8 υἱ]ά φιιοαὶ Βου 11}} 96ἆ φροπῖς 

| ἀεοῖῖ». 
Λι ουπίΓὰ ΟΙΗΠ6Φ Ίμῃς, δες Ποδίγι, δίτο ρΓο(α, 
ὈρΟῃ απο ΥΕ] πογμηί δὲ πιοτεὶς αροσίμο, 
Παμςο, ᾳὐ9 ἀοσίοζαπι 5868 οταί απίἱς τίτοσυα, 
Γι ρτανίυιη ρἰοίαίὁ Ιορίπωπι, γ]ίδδφας Ργοῦσ!»», 
ΑπΦεΙἰεἴεηκε ε[ογὶ» Πογεκε ἡησίοπε εασε[ίαε͵ 
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4200 5Ε(ΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ )Ε 5Ε]Ρ50. Τι 

70 Κιγκλίδα τῶν µεσάτην χόσµων δύο, τοῦδε µένοντος, Α θῶπες ἑρισθενέων χθαμαλοὶ, χθαμαλοῖσι λέοντες, 

.. Τοῦ τε παριπταμένοιο, θεῶν ὅρον, ἡμερίων τε. 
3Ἡ Εν ὅτε Ίν. Νῦν αὖτε γελοίῖον, ἠνίκα πᾶσιν 
58 Ἐντὺς ἀχληΐστοιο θύρης δρόμος, ὡς δοχέω µοι 
5ι Κήρυκος βοόωντος ἓνὶ µεσάτοισιν ἀχούειν ' 
κι Ἅδιλεῦρ ἴθ) ὅσοι χαχίης ἐπιθήτορες, αἴσχεα φωτῶν, 

Ξὰ Γάστερες, εὑρυτένοντες, ἀναιδέες, ὀφρνόεντες, 

κι Ζωροπόται, πλάγχται, φιλοχέρτομοι, ἀθροχίτωνες, 

ἂν Ψεῦσταί θ' ὑθρισταί τε, θοῶς ἐπίορχον ὁμοῦντες, 

ἐξ Δημοθόροι, χτεάτεσσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοισιν ἀάπτους 
Βύ Βάλλοντες παλάµας, φθονεροὶ, δολόεντες, ἄπιστοι, 

᾽Αμϕίθετοι, καιροΐο πολυτρέπτου θεράποντες, 
Πουλύποδες πἐτρῇῃσιν ἀειδόμενοι χρόα μύθῳ, 

Αρτίγαμοι, ζείοντες, ἔτι χνοάοντες ἴουλον, 

8ὺ ᾿Η χλέπται φυσιχοῖο πυρὸς, φαέεσσιν ἔχοντες 
Ἠερίην φιλότητα, ὅτ ἀμφαδίην ἀλέησθε, 

Νήϊδες οὐρανίων, νεολαμπέες, αἰθαλόεντες, 
Πνεύματι αἰγλήεντι συνερχοµένης χαχότττος. 

Δεῦρ' ἵτε θαρσαλέοι, πᾶσι θρόνος εὑρὺς Έτοιμος. 
90 Δεῦρ' ἴτε, δεξιτερῆσι νέους κλίνοιτε τένοντας 

Πᾶσι προφρονέως, καὶ μὴ ποθέουσι τέτανται. 

10 ΟαπόθΙΙοβ, αυἱ Ἰηίογ 44ο ΠΠΙΠΟ5 ἰηίερ]οσί βµΠέ, ΔΙ{6ΓΗΙΗ μιαποπίθην, 
Αἰιθγµπῃ ανο]αηίθιὴ, οἳ ἀοοΡαὴ ἡηίίος οἱ Ποῦχ 1η 
ἤιρο οἰἶπι. Νυπο Δυίδη), (1ος γἱάἱου]απὶ οδί, οπιβ!ῖ νι ρα(εἰ 
ἡμγοἱί!ς, 4114 ΠΟΠ οἰά1158, υἱ νἰάσοΓ πει] 
ΡιΦσοῦθιη {η Ππιοάἰο οἱαππδηίδιη αυτο : 

75 ε Πιο οεοαάϊία, «μοἰφμοί Ργαγ]ἰαίδπι ρτοβιθδηιΗ!, ἀεάσοιθ Ἱιοπιίπῃ), 
ΙΠοἰίυοπο», οἱαίς εθιτἰοῬβ, ἱιπριθηίθῬ, 5ὐρεΓὺὶ, 
Μοτὶ ΡρυίοΓθς, 6ΓΓΟΠ6δ, οομιηο]{ο8ί, πο νοφ!Ἡ, 
λομόαςςς, ροιιαπίθς, ου [πίδυιὴ αραπίθἙ, 
Ροριἰ νοαἑογῦς, ἰπ Δἱἱ6ηᾶ5 ΡΟΦΒΘΦΒΙΟΙΙΕΦ ΓαρᾶςεΡ 
80 Ιπ]αεμίθς 1118, Ιπνία1, ἀοΐοςί, Τπλά1, 
Δάπ]αίορς ροἰεπέίαπη ἀεηιίςαί, ἀειη]δθίσφιια Ιορῃθς, 
Αποοσι, νοιιυλές (οπιροΓῖς πιαη1ρ]4, 
Ρυϊνρ! ἵν Γαυιἱ5 «θἰουγδ!] ργορί6ς ϱ610Γ6ΙΗ, 
Βοσρης πιαιτἰμιοπίο ]μποίί, Γεγγεηίες, αἱιο [αμρίηοπι [εγεηίθς, 
δὺ ΕυτοῬ οεγιθ πδιιιγα]ίς ἱρηΐς, ἵπ οοιι{ Παργαηίες 
ΤεπουΓοδο 4ΠΠΟΓΕ, ουσ αρθγίμΠῃ Γαρευϊῖς, 
Ἱρηατί οΦἰδίπι, γδύθης ἡλαιηίηαε, [μἡφίποςί, 
τσι δρίεἰέιι οογυβοασπἰε οοπεμτΓγεηίθ πιδΙΗΜίΔ. 
Πιο αουθά]ίο «εοπ//ἀθηίος, ἰαέμίη οπιη]θς ραΓδίµπι οοί δοἱμπῃ. 
90 Πυο αοσεἰίο, αγορίίες ααηἱθιις ἰπο]]ηαίο οδγγ]οες 
Ιἱνοηίοτ οπιηίθις ; οἰίαιι {ἶ5, αι ποπ οιρίαπί, ἰεπάυηίυν. 

10 Μεσάτην κόσμων. ία ἀπο [μερρ., ΟοιςΙ. οἱ 
οί, ΕάΙΙ. ΙηΦΙ6 µεµάτην. δυχια Βἰαπι ρε οἳη- 
οε[]οῦ {1ο ααἰὺας Ἰα1οί 4 οἱθι]οίφ ἀἰνλπισρέας, Οἵς- 
ο. συ ἵππυστο ἀῑδιἰποιίομειι μαιάὶ Έλις 
υχἰ ασ ρευτὶ , οἱ αἰιοτίας οσγῖ ας βοπιρ]ϊογι]. 

ἱμαηριπῃ [ής ίδτπι οαερίϊ Βἰας, φιἱρρο οἱ νο 
49 Φαποία Φορ]ήΦ (6ΙΠΡΙΟ ἀῑοια Ρρυίαὶ 4 ἄτερυτίο, 
αι 6 οιηπίθι ιδμιρίίς ρεηογα(ίῃι ἀῑοΙ. 

Τ{ Παριπταµένοιο. ἰια ἀῑιο Βομίἰ οοὐίσθβ οἱ Οοἱ»]. 
ΕάΙίἰ. περιπταµένοιο. Λος θεῶν, ἀεογιπις δαοθ{άοἰες 
ἱπιε[ἰρίι. 

7ὅ Δεῦρ᾽ ἴθ'. Τουῖα ἔφο ογαἵο, ἱηφηε Βλυς, 
Απιαγυ]οπιίφ οομδίαϊ ἱτοπῇβ. Επηβίί θ)1Η1 66 90916 - 
Γἱ961Ἠ105 406ᾳἱἱ6 αἁ οαρεδβδεπάος ορἰδεοραί9 ἰ” 
γιίΓ6, ΟΠΗ {4πιεη 1] 181ποςί ᾖοιη]ης8 ἃ αἱ Ώ)υ- 
μεγίδ θμβοεριἰοπο ϱὐαπι Ιοηρὶφδίπο ἀνθΓγίεγο οὐ” 
ποίυς. 
9 ᾿Αάπτους, ᾽Απλήστους. ἁἀπροσίτους. θιαι 

πεπιο [εγαί, ποςεμ{δαίπιαδ. 
82 ᾽Αμϕίθετοι. Ο9ἱδὶ. δΗΡ. Ἰπ. παλίµδολοε, ἑηπσία- 

δί[εε. 1ὐἱά. πουτρέπτου. Οοἱβ]. ϱἱΥ4ἱ. πολυστρέπτου. 

8ὐ ᾿Αειδόμενοι μύθφ. 6εἰεθγαιά ἵπ [αδα[έε. Ώεπο- 
ἀῑοιΙΠί Πιαἱο ροηρὶ ἵπ ρε(γὶς οοἰογέπι ἐπ[απίος, υὈὶ 
νοχ μύθῳ Ρρτουθα5 ομ]έὰς ς οἱ ἵη ποῖῖς ἀειδόμενοι, 
Φ6ΓΙΠΟΠΕΣ ΠιαΠίΕδ. ΠΗΠο Άσε, η Ἡπο Πία [οφμεμίες, ιιί 
ΡοΙγριις Γ6βγο5 ροϊγἰς δοἱθί οοἱ0Γ68 ΙΩΗΜ4ΓΘ. ΟΛΗ λυ. 

84 Αρτίγαμοι. ἰὰ ορ, ἐρἰεεορὶ ΥΕΟΕΠΣ ετέα(ἰ. 
δὺ Ἡ κ.έπται. Ιι Οοἱκ]. οἱ Πορ. 990. Εογςαιὶ αἰἰιι- 

αι απ Ῥγουιοι]ιοί [αὐυμ{απι αἱ 4 ροείΐς ἱρπεπι ϱ6- 
Ιοδίουι διγγρυἰρ56, οἱ Ποπηηίριις α{.ἱἱ956, Ηηρίίηγ. 
μο5 νἰάσίς ποίαγο, φυἱ Ι6εί 4 {ρ5ο Ηρ]άἰπίς ορογα 
αὑδίησομί, αΠἱΠπΙΟ (απι6η Παρίυπι αὐἁη]ίίεγτο 96 
ΡΓοσαοἷίιις οο/ἱς οδἰοπὰυη!. 

87 Νήϊδες. δει ἄπειροι, Ταά6ς εα[εε(ἵμι . ἵαηριυς 
ἱπεριϊςαίππο Ναἰαάε: ως Ιυἱ4. /εο. αμπέες. τό- 
ο) μα ἰ, οαἵνο δαριίλαιὶ : [0/8 Νοδοίαγίαπι 
ο ποὶἰαί, αι! πηδηιἰάειη εγαί Ῥαρι]ζαἱ 118, ουπι ορἰ- 
δεηΡιις οιιδίαπι)ποροΙἹίαηις [η ἀεδίρησαίιις. 

9/ Τέτανται. ΤεπἁπίΙΓ µειηρε δεξιτεραί, 1ΛαΠ115 
ογάἰπαπιίμπ, φας οι]γίς ἨΠ]]ο ἀὶρογίπιίπο Ἱππρο- 
υαμ{. Β/λλυς5: δροπίο κα ειπεῖς οετυία, θἱο., 1199 
γογφὶο α 65ὁροςῖἰ Ιπεηίθ οἱ νογδίςδ Ργογδ9 αἰἱ]ομα ονἱ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ποδ φποᾳ.6, αἱ ππαηάος ἀἰπίωυνί, αμ οτι ε[ηυίι ῃ Βαρίογος, ἱπάἰ ᾖνοιηίηθθ, 41108 [νου ἱπίφιως 
αἱίος, 

Α]ιεν αἱ εδηιθ νἱροι, φἰαὐἱ]ίσαιιο ἱη --- ἀωγαί, 
Μνοφᾳιὸ αἰφιο ᾖοπιίηες ἀῑδο]ωιαπέ πιο οσγίο, 
((4μ6υ1108, Ταἱἱ9 Πἰλίταηα οι αί λίο Ίουυς οἱίπι : 
Αἱ "ης Γἱἱου]1β οοπίτα, ἀἱδοτ]πηίης π]ἰο 
«1η φἱδηιθ Ἠηυά οἷοιιδίς ἱτειμιρίι αά ἱΠπίῖπια 

' [ρογι1ς, 
Όι πλ] Ίάπι πηοάῖο ἵπ σσ ἱηροπιίαιις ουΓομα 
ΦΙ4ΗΡ ῥργῶοο [ο πἰία νἱἀραίήν ἀΐοογο νους : 

ε Ἰ]αο αρίίο, ο 4υοδευπ ας ᾗναί (μγρὶδεῖπις γἱία, 
Ῥτοῦτα [ιοπιπυϊη, νοπίγες, ἰδία οθγνίσο, Ριάοτί6 
Εχρεογίες, [αδίμ ἑριίά], νίποσιο μωαάυμίο5, 
ΕΙΡΓΟΠΟΒ, ΠΠΟΙΙἰ οοπίθοι] νεδίο, 44ἱ68466Α, 
0λοτος νοτὶ, Ροἑμ]αηίςας, [αἱδα Ιἰνοπιος 
Φυγδηΐος, αυἱυας ϱθί Ιη[εἰἰκ ργΦάα ροροί]ι5, 

οπίσοὲ, ας 4υ]] [γαυάθδφο παρω», 
Τυτρίίεν οχοθἰςίς Ρἱαπάϊ, αὐ]θοίίδᾳιο 160Π68, 
Αιπυϊραϊ, 4ο βοιῖς αη]μηίς, δἱ ΜεπιροΓῖθ υ8ᾳμο 
Μαποϊρία, εἰ πυπο Ἠσο, ΠυΠΟ ΓυΓδΙΠι ἀ4νεγθα Ιο- 

[φαθηίθς, 
Ρυ]γρυ α ρείτας βοἱδί εἱ Πημίατο οοἱοΓγες; 
Οοιπυυίο µΗρεΓ ]αποιὶ, [Εγνοπίθ /ηνοπία, 
Ναιίνο αμ βα1πις [μτος, οὐ ΙΗ)ίπα ἠαΏοπίος 
Οὐβοµρὰμι Ύδισίβιη, οµ1 φθο]ἰηαιῖς αρετίσηῃ, 
(ᾳΦἱεδίί5 5ορ/σθφι1θ νπιάως φυἱοάπφ!ιο, Γ6οθηΦιο 
Ώοπαἱ «ρ]εμάοτα, νο Γαἱρίηο (λιοιί, 
ΡΏυυι οἰπιυ! ρε γἱέυπι ου Εἰαπιίης οἳαγο. 
Ηυο αβίίε, ἱπιτερίά!, ἰΐ5 (Ἠπτοπις δχοἰρίε ΟΠΙΩΘΦ. 
Πιο αρίίο, οἱ )αγοπί]ο 1απ ἀἰπίείιο οο]ίυπ. 
Ῥροηβίθ 804 εποίί5 οθγγἰχ ΗΔΙΠ΄Ίείιδα τοβεββα ιδ 
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Μάννα πάλιν, ξένος ὄμθρος ' ἅπας χόλποισι λέγοιτε, λ 105 Ῥίψας, ὃς δὲ δορὴν, ὃς δοῦρεα, ὃς δὲ πυρέῃη 

Ὃς πλέον, ὃς τ᾽ ἐπιδευὲς, ἴην χάριν. Εἱ δ᾽ ἐθέλοιτε, 

Μηδ᾽ ἁγίου φείδοισθε θεουδέος ἥματος ἀργοῦ. 
ϱ5 Η τάχα χαὶ παλάμησιν ἓν ἁπλήστοισι πύθοιτο. 
Ἑυνὸς μὲν πάντεσσιν ἀἢρ, ξυνἡ δὲ τε γαῖα, 

υνὸς δ᾽ οὐρανὸς εὑρὺς, ἅ τ οὐρανὸς ὄμμασ: φαίΐνει, 
Ἑυνὴ δ αὖ πόντοιο χάρις, ξυνοί τε θόωχοι. 

θαῦμα μἐγ’, οὐδὲ Σαοὺλ χάριτος ξένος, ἀλλ᾽ ὑποφήτης. 

100 Μή τέ τις οὖν ἀροτὶρ, μὴ τέχτυν, μὴ σχυτοεργὸς, 
Μὴ θήρην µεθέπων, μήτ' ἔμπυρον ἔργον ἑλαύνων, 

Τῆλε µένοι, μὴ δ᾽ ἄλλον ἔχοι σηµάντορα θξῖον. 
Κρεῖσσον γὰρ χρατέειν, ξ χρατέοντι πιθέσθαι. 

Αλλ’ ὁ μὲν ἐχ χειρῶν πέλεχυν µέγαν, ὃς δ' ἄρ ἐχέτλην 

Ἔνθάδ' ἴοι, θείην δὲ περιθλίδοεσθε τράπεζαν, 
τεινόµενοι, στεινοῦντες. 0 δ' ἄλχιμος ἄλλον ἑλεύα 

Πολλάχι χαί τ᾽ ἄριστον, ἐνιδρώσαντα θῥρένοισι͵ 
Γηραιὸν, σἀρχἒσσι τετρυµένον, οὑρανοφοίττν, 

110 Κόσμον ἀτιμάζοντα, Θεοῦ μετὰ μοῖραν ἔχωα, 

Καὶ νέχυν ἓν ζωοΐσι, θυηπόλον ἐσθλὸν "Άναχτας. 

Εἰχὼ μέν τις ἔγραφεν ἆτι εἰχόνος ἀρχετυσ, 
Στησάμενος προπάροιθε, πίνας δ᾽ ὑτεδέξατο µορρίν 

Ὑμᾶς δ εἰσορόων τις, ἐναντίον οἶμον ὁδεύν. 
115 Καὶ τόδε μοῦνον ὄνειαρ ἁρ᾽ ὑμετέρτς χαχόττκι 
Κήρυξ μὲν δὴ τοῖα βριὔπυος. Αὐτὰρ ἔγωνε 

Δείδια μὲν Μωστος ἀγαχλέος οἷον ἄχουσα, 

Βιγδυθ ΠΙΣΠΠΔ, ἱνηβορ παν; αιἱδᾳιο βίηυ οοἱἱραί : 
οἱ φυἱΦ πιίπας, οἱ αν απρ/]μ5, υπυπι οἳ ἰάθιῃ οπυ!η. θυοἆ οἱ Ηνοε, 
Νε οαποίο φάει ἀἱθὶ, Ρραγοἰίς, αᾱ οχεπιρίαπι Ὠοδί, αμἱείο. 
ϱὗ Εοτίο οἰ]απι Ἱπ μηπ]υς ἱηδαιαβί1δυς ρυγερυθ. 
Οοπιπυπίς οπππίὃυ8 αθς, ϱΟΠΗΠΙΗΗΙ6 ΕΡΓΑ, 
Οοπιπιυπθ έτη ορ]πη, οἳ αίθ οσθ]άπι οπιπῖθαφ οχ/οι, 
Ωοπηπιιιπὶθ οἑἶδιῃ Ιπαγί5 μη ]{]έᾳς, θί οοπΙπύησς (τοηί. 
ΜΙΓὰς ΙΤ 1ΠΙ ΠΙΑΡΠΙΠ, ποο αυ] φυἱάσπι ἃ ρεδῖία αἱἱεβίιβ, δεά Ργορλιεξα. 
100 Νοη ἱβίιης αγλίος υἱ1φ, που [άμθυ, οη δυἱος, 
Νου γεραι]οπὶ (εξ, Ώοη ο. ορυς ἰγαςίδης 

ἳ Ργουιἱ πιληρθαί, Πθηιιο ΔΙ ΗΙ αΌθαί ὀἰνίπιιπι ἀμοίογοθπι. 
930 831 Ῥυθείαί οηίπι ἱπιρεγατθ, µ21η ἱαιρεγθηιί μαίθΓο. 
ὧο ο φἱάθ1Ι 4 121016 ΠΙΑΡΠΑΠΙ βοουΓίη, ἐἱἱς βἰῖναπι 
405 Ργο]ἱεἱεῃς, Ιδίο Ρο[ίοιη, αἱἱ1β ἠάευ]α, αἰίις [ογἼρομι, 
Ηυς αοσθἠαί : δἱ εἶτεα ἀϊνίπαπι πθηδᾶπι οοπ/6ΓΙί οδὲοίο, 
Ρτοςδὶ οἱ Ργεπιοπίο5. Ου! [ογἱὶς οδί αἰίσπι ροἱἰαἱ, 
Φάρο εμ]ιη ργᾳθ!αΠΙἱβδίωιιπι, φπήφμο {η (γουίς εσδιιἁανίι, 
ΘΘΠΙ, «ΓΗ οὐπἰΓίέ1Ώ}, αι! ἱπ οΦἰο νογδαίυς, 
410 Μιιπάϊ οοµἰθβ)ρἰοξοΙ, οἱ ΡαΓ8 οὕ1η 1θο, 
ΜογίιιιΏὶ ἱμίογ νἰνοφ, ορ μπι Βορῖς δαοθΓοίθιη. 
Ἱπιαρίποπι φυἱ6 ρἱηχ]ί ἀς ἱπασίηο ργἰπιασία, 
μη αηίς οε]08 δἑαἑ]{, 4ο {οΓΠΙ4Π) ἑαὐλ]α εχεθρίϊ : 
09 ἁμίθιῃ φυἱ νἱἀερίι, οοηπίγα]ασ) εχτραί νἱδῃι. 

4145 Ηφο υῃὰ οχ νεεἰγὰ ηθαεία 188. 
Αιηυο [ιού υἱάσπι ΡΓΦοο νωςα]ΐς ἀῑχοτίε. ΕΡο ἀυίθίι 

ΤΙπΙεΟ ἰά αιιοά ἀθ Ἱπο]γίο Μογεο αι άἰνὶ, 

9ὔ ην χάριυ. Όπιπι αοπµπι. Εάῑἰ. πιίηιις ὑοις, 
ἐμὴν χάριν πιέεα ΜΩΙΕΥα. 

105 Πιθέσθαι. Βερ. 990 ϱι (Οοἱς]. πείθεσθα.. 
106 Ὃς δούρεα. Όπο Πί6μμ. οἳ δ᾽ οὔρτα. 
113 Εἰκώ. Οοἱςί. εἰχόνα. ΝΙΜΙ αειθα[ῖιις 4ςοΓ- 

Ῥίάδριο Ίναυ ορἱἱαμοπο, ἰπηνῖε Βἰίιι ἐν ιιοιίς, ἀῑεὶ 
Ροίεδι. Ραιοίδ επία νογὺΐς, αιιαηία ο556ἱ πι ]έογ1η 
δι! ἰθιηρΏνΊΒ δρἰδεοροτιµηπ Πηργουίίας Ιαου]ομίος 
εχροπ!ί. Ναπι αἱ ἱ6 ημἱ γἱίαπι ούζυα Ἰπίμδίιη, ο0η- 
ἑΓαγίὰ ΟΙΠΗΙΟ νἷα ἱμεθάςγο ἀεὺσαί, πθιληί αὐίαιη 
εδ'ο ροἰεδὲ, ο/η (τρὶδδίωωα οἱ ἠαρίιυδίσθίηια οἱ 
ΕΟΡΗΗΗ νι γαἱ:ο. Εαδίας βριιται) 1ο γαἰοςῦια- 
ΜΟΠΕΙΗ νοςαί. Λίο είμαι, ρογμίῖ ΒΕἰίνς, ἰοία 
μας οΓαΠἱο Πο ἵπ Μοδίγα 4ποφας όρος ανά Γλ- 

γοἱ! Πίο αιίεήι ργο[οςέο ου [ιαἱοι ἡἰ]υά Πολᾶ; 
Ταπία[μς α {αὐγὶς είρης [ασἱσμιία εαΡίαί 
ΕΙιωπίπα ; φμίἀ τἰάες με αίο ποπιίπε ε |ε 
Εαθιία παΓΓΗΓ.... 

Εεἰἰοίος 81Π6 Φία5 Πὐδίγα 4: ῥΡγα8ι]ος Εεησα 
(αἨἱσαὴς (αι ριανἰίθ Ώου ροειι]ε Γη οαἱραγε, αὲ- 
αυἱόάθπι ρι]ύδαιαπι ρουγδεουζοπίς αάνοσςιι ους ἰ» 
(πιηφυο «ἰθγιίΏ 569010 Χγι ρειὸ οἱαρου εταα 
ἱρηίν η) ία ἀεδιγ]5δθί, εοδα 1 εαἰγυι ἱπ αοδ 
εχριυγραςς6!. 

434 ὀ]μον. ἴία Βεμ. 996 οἱ γαι. Εάῑι. ὧδ 
410 Βριήπυος. δὶο ἆμο ΒεᾳΡ. οἱ θοἱς!. Μεἱεὰ 
λος 

117 Αγαχαέος. Τὰ ἀπς Ποερμ. οι Οοἵει. 

ΜΕΤΗΙω ΥΕΒΟΙΟ. 

ΕΒγοπιἱηοί, οἱ ΓυΓδΙΙΠΙ ος αἰίο Ρ]αἰ! Φἰἰνογο ΠΙάΠΗΔ. Π Οµίδφυς ῥΓειιος οὐχ αἰυπι, ΡΓΟδδιΦ4υΕ πια, 
Οιἶδᾳιο δίπυ «οιιά»ί, ἱεραί [ο Πιηις, αΠρίιας ἰ]ο. 
ὃἱ Ηψοαί νους, ηθο δαῃοῖίς ρατείίο ]μοῖ, 
ἕπ αυ ἰοχ Ὀοιμτηῖ ππογίαΙέριβ οιία [οοἱ». 
Εουῖε οεἶαιμ {1 Ελαμίυας οἶυιφ Μο ρα(γοφοθί ανατίς. 
Οµπίδις οςί (δν οοιιπιίς, οἱ οι ηἱῦ5 ἱνου : 
Οµηίριις οδί «111, «οηνΕχθη10 εἰάσογα οαἱ : 
Ώειμίφι ΟΟΙΗΗΗΗΗΗ οἱ ου Γἷ ἄφποιαιιο, (γοπίαυο. 
Τρ5ο Ρα] εἰίαιι ργαίαί, «5 μήΓα, ΡΓοριθίαηι. 
Ἠηβο πες δίΓυζί0Γ, ηδς 1 θΗἱο)6 οοἱοῦ5, 
Νου [α.μος, αἴφυ [είς εγωοίνις αἱ γοιῖὰ ἰθπάϊε, 
Μἱἱ ϱρτοςμ1, Αἴ ο 4ἱἱο «οπίθηί5 ργῶσιι]ο νἶναι. 
ἆυτα ἆ8γε υδί δαἱΐ 15, 1411 44] ᾗτγὰ 6υὐο95ο. 
η Ροβίίὰ |ῖο Ρτονρεγό βίΐνα, Ροβίἑα []ό σεειϱῖ, 

6 αἱίου, ]αοι]ἱ5 αἰίις͵, νοἱ [ογείρο οι νᾳ, 
ΒΙΐο, πἆ βᾶςΓᾶΠὶ οἱ γωσπιοὶ ουβίγυ{ίο ΠΙΟΠΡΑΠΙ, 

Νοη αἰίηι δοἱίο ἁπδίίοί ἀορε]ίογο (ογίῇς, 
ραρρε εί]αὴ ΡογδαΠοέυπι οιμίηθ πα, οᾱ 11 ηγᾳ 6 9οϱδῦν 
Ουἱᾳο εμγουίς ἑηδηδαν]ί η έσπιφς ἀΐίασυς, 
Α/Πἰχίίαιιὲ 5185 «4ΓΠ68, θἱ βἰάθγα Ππιοηἰςα 
Ιηευ (1, ἃς αιπάσμῃ σαἱσαί, ο 1ης Οιπίροίσμε 
Ρατίοι Ἠλρεί, 40 νίνος οπλο οί μωογίυας ἰοίσ. 
Ειδτυὺι5 οδί δυηηηῖ γερίσηυο Βείαιιο ςασογἀος. 
Λη οεμ]ο θχορίαν αδεί ου μι ρίσίος, αὐ 119 
Εὐρίεπι ρἱηρίι, ΓοΓΙΗ81Η επρίί αίσιιςο (αὐο]ία : 
Ύο8 αὐἴδιή ἠδρὶείευς αἆνέτδο ἰνολη]ιςο αἱ τίς 
Απιζηιοι. Εκ υΗ18 νοστ]ς ας οαγρίίυς 8 
Εμ] ίίας. ο} Ησο δι) αι8 ῥργῶςο ἀϊσοογο ροδσἰε. 

ΑΙ μπἰ]ί ϱπἱά ἆθ Μυςο εί ου ας ὐἱ3 84ο. 
Βυμ) Π]οειυη τευοίο, μο]ίάμς ἔτειποι οὐειιραί. αείαν 
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εἰ ὋὉς μοῦνος νεφέλης εἴσω θεὸν ἕδραχεν ἄντην, 
η Τοὺς δ ἄλλους ἐχέλευσεν ὑπὸ προπέδεσσι μένοντας, 

ες 320 ᾿Αγνοτάτους ἀγνοῖσιν ἓν εἶμασι χαὶ τροµέοντας 

«ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΗΑΤΑ ΌΕ 5κ1Ρ90. ι9ῦ4 

Α Οὐχ ὁὀσίη γαστὴρ παίδων ἐχάλενς δίχαιον, 

Καΐ περ ἀεὶ βρίσαντα ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 

Εἰ δὲ τόση τοίῃσιν ἁμαρτάσι μῆνις ἔπεστιν, 
αἱ Μούνης εἰσαῖειν θείης ὁπός. 0ὐ γὰρ ἄμεινον 
ἐ Οὐδ' αὐτοῖς θήρεσσι πατεῖν πέδον οὐρανίοιο, 

ἃι Μὴ χαὶ ῥηγνυμένοισιν ὑπὸ σχοπέλοισι δαμεῖεν. 

4ι Δείδια δ αὗ παίδων ᾿Λαρὼν µόρον, οἵ ῥᾳα θυπλὰς 

3 435 θέντες ἐπὶ ξείνοιο πυρὸς, ξείνως χαὶ ὅλοντο 
4 Αὐτίκα, χαὶ θυέων χῶρος θανάτοιο τελέσθη, 

αι Ὡς δὲ καὶ Ἠλείδῃσιν ἐπέχραε λυγρὸς ὄλεθρος, 
Καὶ παϊδές περ ἑόντες ᾽Αρὼν µεγάλοιο, δάµασθεν. 

κ Ἠλείδαις, ὅτι µάργεν ἔχον νόον. Ἡ γὰρ ἔδαλλον 
ἁ 100 Οὐχ ἱερὰς παλάµας ἱερῶν καθύπερθε λεθήτων. 

0ὐδὲ μὲν οὐδ' '᾿Ηλεὶ χόλον ἔχφυγεν, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν 

100 Ὁσσατίης δέος ἐστὶν ἐπὶ πλεόνεσσι χαχοῖτι Ἰ 

Καὶ σὲ, χιδωτὸν ἄνασσαν, ὃς ἤδρασε χειρὶ βεθήλῳ 
Κλινοµένην, θάνεν αἶφα. θεοῦ. δέ τε νηὸν ἔθηχεν 
"Αφανστον παλάµγῃτιν, ἐρείσματα τᾶχτοθι τοίχων. 
Τοῦνεχεν αἰάζω, πίπτω ὃ ὑπὸ σεῖο πόδεσσι, 

40 Χριστὲ ἄναξ, μὴ μοί τις ἁπαντίσειεν ἀνίη 

Χανομένῳ. Κέχμηχα λύχοις δηλήµοσι ποίµνης, 
Πλιμέσι μαρνάμενος δηρὸν χρόνον. Ἐκ µελέων δὲ 

. Ῥιχνῶν ἕπτατο θυμὸς, ἀναπνείω δ ὀλίγον τι 
Τειρόµενος χαµάτοισι, χαὶ αἴσχεαιν ἡμετέροισ.». 

145 ὋὪν, οἱ μὲν θώχων ἱερῶν πέρ: δήριν ἔχοντες, 

Οι! εοἱ5 Ιηίτα πυ οι Ὀεμ οσο] νἱάῑε, 
(ἱ6Γ08 αὐίοΙ {αδδὶέ αἱ Γαάἱοθαι πιαποιιίος, 
420 Ῥιτος ἵπ ρυγὶς υθείίριφ οἱ (γθιηθηίθ8 
οἱοί Ὠαὶ νούθπι αυτο. Νοπ οπἱ (μίυπῃ οµαί, 
Ύοἱ ἱροῖς {ετ]6 βοΐαπι Ὠ6ἱ οσ]θφίίθ οχἱσαίθ, 
Νο δυυ ἀϊθτυριῖφ ϱεορυ]ἱ6 ροσἰτεῃι. 
Έίπιου οἱ ΒΙογυπῃ Ααγοηίς πιογίδπε, αυἱ ν]οιηας 
150 Ἱππροηθηίες ἱρηί ἱπβοί]ίο, ἱπδο]ἱέατη οί 1ροὶ Ιθέύπ ευ)]έο 
ΜιΓἱ6Γ6, ἃο γἱοΙπιᾶτυπι ουςς δοΓυῃ πιογίθ οοηφδογαίέυς, 
Ει αιιαπηνὶς ΕΗἱ 668θηἱ πηαρπὶ Λαγοπὶς, Ρογοιιθαὶ δυηέ. 
δἱο εἰ Η1ἱος Ηδὶὶ [απορια9 ορρτεροί! ἱπισρίίμς, 
Ε;Ιἰος αίί, αοπίαπι νοΓᾶςθηι Παῦθύῦαηί πιεπίοπι. Ιπ]]οἰουδηί οἱιίαι 
450 Μαπυς Ρτό[4µ85 βαοτῖο Ιευεῖίοιβ. 
Νεφιιο νογο Ηείί ἔγαπι εΠιρίέ, δε οἱ ἱυπι, 
Ου {δίυς 69βοί, ΒΙἱΟΓΙΗΙ νεηίθΓ ΠΟΠ δαηυ115 ρογάἰάῑ!, 
Οιιαηινῖς ο)] ιγραίοπ]ἱθ τογΏῖ5 ποῦ ΡερεΓεἰδ6εΙ. 

δίῃ αμίθοπὶ (αἱἱίνιφ ου]ρίς 1] ἵγὰ ἰποβί, 
455 Ουαπίο πιαρίθ πιουθιάα οφ Ἱπ υὐογ]ογ]Όις πια]ἰς ! 
Τε ᾳυοφς6, τθρβίπᾶ Άγζᾶ, αἱ δυδίοπίαν]ὲ ΠΠαηΙ Ργο[απᾷ 
Νιϊαπίεπι, ρτοίηις ρογὶἱτ. Ὀ6ἳ γθγο ἰοπιρίιιπι θογγαῦαί 
Ιηίδοίνίη πηδηΐὺιιδ θχἰογἰογὰ ΠΙΓΟΡΕΙη ργῷςσί. 
50 “99 Ιὐείγοο Ἰηβθδιηίδευ οἱ (αἱ ρεάίθις αεοεάο, 
40 "ες (μΓὶρίθ, πθ αυ πιμὶ οοἑ γα! οδἱαπι]έας 

Ἱπ 1Ώεο 660668. { θεδίυ5 δυ1Ω ου») Παρί µτοροι γαδίαμίὺις, 
Ρασιοτίῦυς ἀῑα ἀθεθγίαῃς. Ε πιεπιυγίό αιίσπι 
Ουτνίο ονοἰατ]ί αΠἱπ]8, 46 ρα υἱ]υπι τεβρίτυ 
Ενασιις 4 υογἱ0ις οἱ ργοῦΓῖδ ποβίΓῖβ. 
1145 ΟµοσμΠι αἱ 4ο δαοσίς (τοις ΠΗραπίος, 

ἀργαχλέυς. Ἆϊοχ ἄχουσα. δὶο (πο Ἡερπ. ΟµἱΡ., εν 
ᾱἱ. Εάῑί. ἔχουσα. 
420 δείγοιο. Τὰ ίγος Βερρ. εἰ Οοἱν]. Β1ὲ. ξένιοι. 
154 Τόση. δὶο τες Πομμ. οἱ Οοἱςἰ. ΕάΙΙ. τόσοι. 
196 "Ἀνασσαν. Εο ειοἆ Ὠοεὶ δἰππυ]αστυπῃ, οἱ ἵΠ 

:. ος γεεἰάεης Ώευς οοἱεὑμίυρ. 
41! Χαξομένφ. Οοἱβί. δρ. η. ἀναχωροῦντι. 

142 Ποιμέσι μαρνάἀμµενος. Οαπὶ Ἱαρίς οἱ ρασίο- 
γίῦμς ἀθεργῖβηάο ϱε Ιαἱμαίάμι 6980 αἲϊ Ογοφυσίυς, 
ἰἆ 65ί, οι Πιαγοον εἰ {5 ορἰφεορί5, α.ιὶ ἰηνὶάο 
δὲ ἱπίθηςο ἵμ θἵίπι ΑΙΗΙΜΙΟ οἵαηί. Ἱία (γεροιίυς {η 
ΟΓ(Ίωηο Ὠὰυ]ΐα ΟΓΛΠΙ ὀρἰφοοβίθ αι, ἴ. ἓ, παρ. 702. 

445 θυμός. Ἱμί. [ομ. 093, Φυχἠ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ίροο εἰεηίηι βο]Ης, Ροηείγδία πμῦθ, Τομαηίοπι 
ὑοπερεχίϊ : τεἰίψαος αυίδιη γαάἰοίθις ἐποῖβ 
Μουι!ς, οἳ νὴ η Ιυβίγαίος ]υρφ]έ αιηϊοίυ 
Φοἱαμ) Διά1τὸ Ε9ἱ ἱγἐπιοῦυπάο Ροςἰοίθ νοςθι : 
ΝαΠῃ μοἱπιραηο απἱάδιω ρουιίιδηυ6 ον υμδα 1ο υ{ὔ0ρήΠη, 
9οά ρτοιπριυπι οκ], ΡαγεΓε (μοἆ βαχθα πιοῖθς, 
δἱ ᾳυα Όοἱ βαπεέυπῃ (ε(ἳριδδεί ὑοφίία ουίομ). 
Ομοίίαπι ϱαποξὶ Ργυ]ες µηο ἰογγεί ΑγοηίἙ, 
Όιμο, αὐ]ὰ ποῦ βο[ μπι δαογῖ5 απονεΓαί 1ρῃοη), 
Ργοῖῖαυς ἰηδο]ίέὰ ]αουίί φὔοφ μα Πογἰο ρεγθµιρία, 
Θαεγυγυιη(υθ Ίουυθ ἰποΓγιῖ5 Ίου6 οχδΗ){ Ἱάση : 
Νεο ραίος 4 υαἱἶ5 ῥρθδίειΏ ἀερείίετο αἰν]ί. 
Θυἱποιίαπι Ηεἰίάὰθ ἠοτγεπάᾶ μποτίο ϱΓοίαΑ 
δυσιυἰἰέ ἱηρίυνῖοδ, ᾳαοά ποη ἀμβίίαςςεί αἱεγ ο 
ΟΙ 16 ἱππριιγας 5αοτῖς Πηηίίιεγο ἀθσίγας. 
Αι ποαυυ ἀἰνίμαιη οΠυρίέ ραίοι ορ5 1γαπι, 

Β 9οἱ Ιαδίυι ορργοδεῖἰ ΠηΔίοΓΠ) γοπίος ἠπίφυιις, 
Οιμαπι]1νοί Ίος ϱγατί ως θοἱἱέμπι ρεγδίἰΓἰηρετθ νυι]9. 

Ουοι οἱ ἰαηία Ίενεῦ ποσα5 οδὶ ἱγὰ δδουία, 
Οια!ς οἷέ, ηυδο, οὕτη φαἱθ αηδία ρυγα ραίταρ! Ἱ 
41πῃ φυἱ «υρρυςἰιῖθ αγζαΙ δυφίο]ίθγο ραἱπι]σ 
ΙΓ αὑεμίθοπι ουάίί, 1οχ οδί ἀἱπίθθιδ {η οἱουη]. 
Αίαυο οίιαπι θχίθγηυς ΡραΓἱ6ς [δοἱεῦαί υἱ ονεεῖ 
[πιαοία οι) μίο βυρτειηὶ Νιιρίηίς ὤάθθ. 
Εγρο οΓ0, 6ἱ ΡΓΟΠΟ ᾳμ5ο (6 οοΓΡοΓε, Οηη]είς, 
Νεαυα τυοθἀθλμίθμὶ ποχα πιο ἱπ[ογιυπίὰ γοχοηί. 
ὑο/οεἶυί ντος Πωίβογυπι, ἀμπ ργιρίῖα 10Πβ2 
ὑοπβεγο οµΙπα!1ο Παρίς, δί ου ρορίοσίθυ ἱροίς. 
(άγνα απίιημ5 γο]υοσίο ρηο ]11 πιειωυγα Γοφυε, 
Λο φαἱάά αι δχίβυ πι δρίγο, έὔπῃ πιοἰθ Ια0υΓεπη 
Εγαδυς, ἔὔιη νἱηΐς μοδίσίς, ργοὺΓίνηυς ρυάομά/ς, 
Ρας οἱ6ΜΩ, ος οὗ 545Γ45 υε]ία µοΓγοβίες, 



1200 

ῬΑντία χ»µαίνοντες, ἑπασσυτέροισι χαχοῖσι 
Ἑαλλόμενοι, βάλλοντες, ἀτειρέες εἰσὶ μαχηταὶ, 
Εἱἰρήνην βοόωντες, ἐφ᾽ αἴμασι χυδιόωντες. 

Ὡς ὄφελον Γετθαῖαν ἀναπλήσαιεν ἀνίην, 

150 Ἔνδιχον ἑδρήεσσαν, ἐφ᾽ ἔδρῃ τἰσιν ἔχοντες. 
Οἱ δ' ἄρα τοῖς ἑκάτερθε µεριζόμενοι, Χλονέουσιν 
Αντολίην τε δύσιν τε, θεὸς δ᾽ ἐς σάρχας ἔληξεν, 
Ων ἅπο µαρναµένων χαὶ οὕνομα χαὶ µόθος ἄλλοις ;’ 
Παῦλος ἐμὸς, Πέτρος δὲ τεὺς, χείνου δέ τ ᾿Απολλὼς 

455 Εἰσὶ θευ[ί. Χριστὸς δὲ µάτην Πλοισι πέπαρται. 

Οὐ γὰρ ἀπὸ Χριστοῖο χαλεύµεθα, ἑχ µερόπων δὲ, 

Κείνου χαὶ χείρεσσι καὶ αἵματι κῦδος ἔχοντες. 
Ἰόσσος ἔρως φαέεσσιν ἐπήχλυσεν ἡμετέροισιν, 

Πηνίσρπι Ἰηνδάθηίος, οοπ(]ηαἷ9 η]α]]6 
Ρετουςςὶ οἱ ρεγοιιἰθηίθθ, Ιπάοπηε{ δυηί Ραφβπαίογθς, 
Ῥαεδυι οἰαπιίίαηίος, 49 αΠριίηθ μρεγυ[εηίοῬ. 
Ὀιήπαπι (6ἱ/νΦΟΓυΙΗ πΟΓΡΙΗΗ, ]αδίμπῃ οἳ 5οὐἱ ἱηδίέμη, 

Π48 Ἱωθπίος. 
ΑΙ νετο ἱπίδγ αγορα ἀῑγίδὶ οοπηπιογεηί 
Οτἰθηίοιη εἰ ΟσεΙάομίθιι, Όθιφαιθ ἵη «ΆΓΠΟΡ ἀθείῖ!, 
Α αυ]ῦι6 ρυρηαηίίθυς οἱ Ιοπι6ῃ οἱ Ώθ σι αἱὶΐς: 
ΜΙΗἰ Ῥαυ]5, ΩὈἱ νογο Ροίμις, ἰβδιὶ Α 
155 ΒΕἱἱ υηί. Ομεὶδίυ8 αυἱθυι [γυδίγὰ εἰανίς (γδηβίιχιιθ οςί. 
Νοη δ]πι ἃ ΟΗΓὶδίο ΠΟΠΊδΙΙ ἠαύῦοπιιφ, 5ο αὐ ποιληΐρις, 
Ουαπινἰς ας πιαηίριις οἱ 6αηριἶηο ὧαῃς βὶογῖαιὰ ἠαῤθαμιας. 
Αάθο Απιου οσο ουπυυ]ἱανἰν µοδίΓο5 
Αυίϊ ναη» ᾳ]ογία, δυμί ροόδοβοίοπιπᾳ, αἱ γοἈθπιοης ἱμγίοϊῖα, : 
100 Ταὐε[αςἰθιθ, πια] ραμάθῃς, ]ηδίωμς ἁο]ος ἱΦ φυἱ Ίου γἱείο αυ ος αἱ | 
Ργαίοτίυς Ἐτ]ηϊία8 οϱί: Γονογα ἀυίοπι οὐίυπι ἱπιρίαςαδίἱ6. 
Βιιρίεχ φυἱδηιι6 εδἰ, ονἰβ ΙΗριη οοορογίθις, 
Ει ον ρἰδοῖυθ Γμηθδίληι ος ἱηδίάῑὶς οὐ]ίοῖθης οδε«Πη. 

Ταἱἱ4 η ἀπςθΒ: ρορυ]ιφ ἀμίοπΙ ΡΓορο δοηυἱυς, 
ἱνεης ἵπ νἰτυπ [ωρίς, οἰδιὴ σἱπο ἀῑιοίογος 

Νεο επι ργουἱ ἀἰδοιίιποῃ οἱ Ἱηργολὴ, 
Ργυυεμί6 οαηἰ εἰ, δί Ιηβρἰοηεῖς νομείς: 
Νοη γἱί δὲ οχθπιρίυ!η ΡΒεἱ Ἰαυοτίοδα, οἱ πιο]!ῖς. 
Όμα ἰὸχ οί, υἱ ρεβκίπιας Ρίυ5 αυοαί. Βογθαί 
110 11ο νἰτ φιἱ ρεῖιιις δ0θ]εςἰοβ ο {πίνοάισίι. 
ΠΙογυ δίί πιαπάυς, ἱίογυιῃ Ώους, οἱ αυΦζαμαιὸ ορίίυος 

150 Εχρογίαπίυς, η 5ο46 

16065 Ουἱ 

148 Εφ' αἶμασι. Ἱηι. Πεμ. 993, ἐπὶ φύνοις. 
140 ΙΓ ετθαῖαν ἀναπ.1ἠήσαιεν ἀνίην. Ευγίο ἆνα- 

πλῆσαιεν. Οοἱ]ιφὶ, οὗ οἀρίαμι Ὠσί άγΟΚΙΗ, 1 560Γ6- 
ελορί ΠΠ ραγία Ῥογοιι»δί Πιογαρε, υἱ ἠαυοίυγ 
! Περ. ν. Υμι Ιβίιυτ οτορορίηφ, αἲὲ ΕΙ], Πι]ο 
Ἰηούο εοπργεη18 τη «05, ϱμἱ δή] οἱρηίίαίος 
Γεε]οδίῴ (αΜίο διιάίο ργοδδιαουαίις, ἀρίμιαάνοι (ἱ 
Ρ0856, ΟΦ 30) αἱ, ο) αοο Πρηομίσιη οἱ ο[ δη] 
εντοπογα ομρίάἰιβίομι, θαὐσπι αἱ Οδιῶὶ ρῴηᾳ 
Ρἱεεογεηίιις, οἱ Ργο δοὐ{υμφ ἱάϊμῃο οσσυρα!ἰς, ἰῃ 
δοἀς, ιο Οδί ἵη 3πο μθειογομίωγ. υμοίαπι οοίι 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΣΕΠΡΙΟ. 

Γχαρϊιαπί «ο5ο, ιιὲ Πμοιςς, [ογιμηίαιιο νἱοἱβδίῃι, 
Νοο δ1ἱ5 Ίος αγἀάθη» Ριισπαπάἰ ἀοδογίί πο α!η, 
Ρα661Η ϱἱαΠΠβΠίΘΕΒ, οδρἰἀηίο5 δαηρυΐηθ ἱαμάθῃι. 
Λο (οί! 11080 {πα ΠΟΤΡΟ ϱᾗΓομ6θ αγ υἱ Φα υυπΠῃ ε5ί, 
Ραµας οὐ δοιἱθιῃ μπθν]έας πι 5ος Ιαομίος. 
Αδὶ αἱ ΓΙ ΥύΠΙ θά ἷα ἵπ ουμίγαγῖα δοἱδαί, 
Ομ άφ11ο πἰίοπς οσυγβμαλας, Ύτιάηυο οσοἰῑί, ογβυύ πα 
οποιιηί: Όους η «265 406 ἀδφίπ]! 1] ]ς: 
Α οαυίυυ5 οἱ ΠΟΙΙΕΗ ςη]έ δἳυἱ Ιηοὺϊ]ο νείρυς, 
Εί ριιµηϱ ταυίοπι. Ρα ρ)ο Μιηίμο ἁμζο. 
Τυ Ρο), οἱ Η1{ γµγδα!η Όσιις αἰίον Αρο!ιο. 
Γη οιἵαςς εἰς [Γηδίγὰ Ομ γὶδίμς οἵιπὶ δα µσυίμο νἱίαίη 
Ευ]. Αὐ Γι λιι5 οἰθίΠι ]411 ΠΟΙΗΘΠ ἠαβθις, 
Νου αἰιέο α (Γἱδίο, ου] 15 {011 δαΠρυ]ηὸ δαςΓο, 
Τυπ μαηίυιι5 ουὶς ἄεοις ο5ί οἱ ᾳἱοτία ραγία, 
Ἐαπία αηἱΠι06 Ωυδίτος οδΗἱρίιιο οσοι [οιιουίφ 

ροἱἱο 

5 Ογοιηι[αά1!{ αΠ1ΟΓ, ναοί ορυπῃ πιαἰρςα η οωρίάο, 

5 ΟΒΕΟΟΠΙΙ 1ΗΕΟΙ,. ΟΛΠΗΧΟΝ ΗΕΡΓΗ ΙΙ. ΙΙ5ΤΟΗΙσΟΑ. Ρ" 

Α Ἡ δόξης χενεῆς, ἢ χτήσιος. Ἡ φθόνος αἰνὶς, 
1600 Τηχεδανὸς, χαχόχαρτος, ἑναίΐσεμον ἄλγος ἔχκα: 

Καὶ πρόφασις Τριάς ἐστι, τὸ δ᾽ ἀτρεχὲς, ἔχθος ἅτιτα 

Διπλόος ἑἐστὶν ἕκαστος, δῖς ὰλύκον ἀμφικαλύτοι, 

Καὶ χαλχὺς λοχόων πιχρὴν νεπόδεασιν ἐδωδήν. 
Τοῖα μὲν ἡγττῆρες ’ ὁ δ' ἔσπεται ΣΥΥύθι μἱς, 

105 Πρόφρονες ἐς χαχίην, χαὶ Έγηττρος ἄνεθο, 

Οὐδέ τίς ἐστ᾽ ἀγαθοῖο διάχρισις, οὐδὲ χαχα, 

Οὐ πινυτῆς πολιῆς, οὐχ ἀφραδέος νεότττος, 
Οὐ μογεροῦ βιότοιο θεουδέος, οὗ µαλαχοῖ». 

Εἷς νόμος ἐστὶ, χάκιστον ἔχεεν πλέον. Ὡς ἁτεν 

170 Κεῖνος ἀνὴρ, ὃς πρῶτος ἀνήγαγεν ἑνθάδ ἄχσοι, 

Λὐτῶν χόσµος ἔοι, αὐτῶν θεὺὸς, ὅσσα τ΄ ἀρίσικς 

οιῖπι ἡ]ιά Βετρίυγα, ρεγ φια’ φας ρεεεαῖ, Ρο 
οἱ ριωιήαίμΓ. 

52 θεὸς»δ᾽ ἐς σάρκας ἔ.ίη «εν. Όειως ἵπ (αγ 
εεῖι : ἵπ Ιιοπιιέδ. συηπ. νι, ὃ : Λου Ρεγκιαναά 
δρὶγἰ(15 πιεµς πι ΠΙοΙΠΙΗ6, φμία «αΓΟ 6σι. Βιἰίυς, ἢα 
τυ[ἰοίο αά εαεὴι δυο {Υ. 

100 Καεύμεθα. Οµἱπ. καλούμεθα. 
158 Τόσσος. Εοφ. τόστον. 
1601 "Εχθος ἄπιστον. Οάἴεινε ἐηετοα θε, ηιὰ 

οχἰφιπιαγ! πο ροϊεδι. ερ. 990 ἄχθος. 
105 Καὶ χα-ὶκός, εἰο. Πο νείσυς φδῦθί 1η οοἁ. απ 

οί 1ἶνου ᾗαδίο ογυςίδ8 µ]αίῖα ουγάα ἀρίογςᾳ ! 
ΑίΦι6 ΠΙαΙο γ6ιαγαηάα Ἱγίας ργαιοχ]ευγ ἱςεῖ : 
Ὅμ ΓΡόνδγα ΠἱΗ1056 θΗηυἱαἱ ἆδιπηοκα ςωωίίὰς. 
Οιἱδᾳο ἱερίί πιεηίεδ δυῦ ονἶπα ροίΐο Πηρίμας, 
Λο νοῖι! ὧς5 ρίδεος οὐ]εεία Ιπιογοῖρίϊ ο5ς4. 
Με ]οεί ἰδία ἆωςερ {αἱ υμὲς ρ]όυοδ]1ο 5οαιομίε:, 

ἔπ νε μη ρνοιηρία, αχ φυαηινίς μυ τς αὐσςσεί. 
Πἱουιἱ ἀείοσίις πι 115 νἰΗίμο ργοίαη!, 
Νιῑιης ουν αἰἱ θδη]ἳ, δίοἡσαιιο ᾖινοηίζς 
Νις ἁἰνίπα νἷί Ἰυχυφιιο [Πα ομεί9. 
Ιιετ ἠο υῃα νἱρεῖ, 4ὐ0 α1ιἰ5 αίι ρε]ος͵, αἱ ἱάδ 
(ομιηιούα ρίυγὰ [εγαί, Ρἱηγὰ56 οἳ «αγραί Ἰνοποτος. 
Πο ναἰίμι μηἰδογα ρΓου η )οξ τοογέο, «ςθἱοςφιὶς 
Ρυίηας αἲ ας αμἱδᾳιιῖν (γα ουη5υσμιάθευ «δός5. Εεἰἱ1οἷα5 Ιιαῦρα! Τροί υμάίη με, Όδυ]μαιις, 
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ἛἜσπετα, ὑστατίοισιν ἐν Ίμασιν ἀμφιτάλαντα " 

Οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ µογέοιεν ἑτώσια. Τοῖα δικασταῖς 
Εὔαδεν ἡμετέροισι. Δίχη φυγὰς ἔνθεν ἀπέλθοι. 
17 Ἓν δ' ἄρα πάντα πέλοι, Χριστὸς, βρωτὸς, Έλιος, 

| ἀστῇρ, 
Φως, σχότος, ἄγγελος ἐσθλὸς, 'Εωσφόρος οὐχέτι λάµμ- 

{πων. 
Πέτρῳ δ' ἴσα φἑροιτο θεοχτόνος Ἰσχαριώτης, 

Καὶ Σολύµοις ἱεροῖσιν ἁλιτροτάτη Σαµάρεια. 
σα ὃ ἔχοι χρυσός τε χαὶ ἄργυρος, ἢδὲ σίδηρυς, 
18/ Μάργαρος ὀκρυόθντι λίθῳ, πηγχαϊῖς δὲ χαράδραι’ 
Πάντα δ' ἅμ᾽ ἀλλήλοισι πεφυρµένα εἰς ἓν ἄγοιτ». 

“Ὁς ποτ ἔην, ὅτ ἄχοσμος ἕην πρωτόχτιστος ὕλη, 
Κόσμον ἔτ᾽ ὠδίνουσα διακριδὸν οὗ βεθαῶτα. 

ΡΕΟΤΙΟ Ἱ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΡΟ 1015 

"Ην δ' ὅτε Μωχθίταις νπὸς μέγας οὐ ῥατὸς ἣεν, 
18ὺ 0ὐδὲ μὲν ᾽Αμμανίτηῃσιν, ἐπεὶ στρατὸν Έχαχον ἠδν, 
:Άλλους δ᾽ ὑδροφόροισιν ἐνηρίθμησεν Ἰησοῦς, 

Καὶ ξυλοφορτηχοϊΐσιν, ἐπεί ῥά µιν ἐξαπάφησαν. 

Ταῦτα χαχοῖς. Λευὶ δὲ Υόνον µεγάλοιο γέρτραν. 
Σχηνῆς Υάρ µιν ἔθηχαν ἑπουρανίης θεράποντα ́  
190 Κάνθάδ᾽ ὅροι θυέων τε χαὶ οὔδεος, ἠδὲ πόνοιο. 

Ἕλλλος Υάρ τ᾽ ἄλλοισιν ἀνῆρ χέρας εἶχον ἐπ᾽ ἔργοις, 
Ὅσσα τ) ἔην νηοῖο καὶ ἔχτοθεν ἐγχονέοντες. 

Κεῖνοι μὲν τοίοισι νόµοις ἀρετῆς προμάχιζον ᾿ 

Ἡμεῖς δ' αὖ καχίῃ γέρα θήχκαμεν ' ὢ θανάτοιο | 
195 Τίς τάδε θρηνῄήσειε γόων πολύῖδρις ἀοιδός ; 
Σχέσθε, φίλοι’ λήξωμεν ἀτασθαλίῃ µογέοντες ' 

ἸΟψέ ποτ εὐαγέεσσι θεὸὺς τίοιτο θυπηλαϊῖς. 

Μαμεπί η πονἱςθἰηι]ς ἀίθῦις γεπιιποΓαἰἰοῃθς : 
Βοηπίὶ νεγο [τυδίτα ἱαῦοτθηι. Ταἱία [άἰοίνδις 3 
Ριειεγο ποςισῖς. Βγοίαρα Πἰπο Ιαδείία αὔὐσαί. 
βα 45 1175 Όπυιῃ Υεγο αἷηί οι ἷὰ, ΟΗγὶδέως, οπ1ο, δοἱ, θίο[ία, 
υΠ16), ἰθμεῦγᾶ, οοπιι 4Προίι5, 1,μοἱίε; ποπ Ίαπ βρἰοιάθιν. 

Ρείτο Φφυα [ογαί ἀθίοίόα Ιδεμγίοίος, 
ΜΔΟΓΙΦηΗ9 Φ0ἱΥΠιΦ Φοθ|φι]δδίμια ΑΓΙΑ. 
Αΐ8υς αὐίουὶ παῦεαηί, αάγυσι οἱ αγροβί!η, η 19 οεἵαίη [Θγτυιὴ, 
150 ΜαΓρηΓἱίὰ οἱ 4βΡ6ΡΙΠι ΦΑΧΗΠΙ, [ΟΠ{ΕΒ οἳ νογαρἰμθ». 
Οιπηῖα δἱμ]] ροσιηϊδία {π υπ οοἱσαπε!ς, 
γαιιιί οἱἵη ογας, ο πι π(ϊροδία Ρίο ογεαἰα θ656ἱ Ππηδίοσ]α, 
Μυπά σα αά]άο ραγιωτίρῃς ποπά ων) ἀἰδίησίο ἠριαίυπῃ. 

Μοαυι]ς οἵίμι τη ΠπασΏΙ ἐθιμρί ΕΙ Αἰιδ ος ραίοραξ, 
185 Νοαιιὸ Αιηοηιῖς, «ΐα ἰπηυςο εςθΓοἰἑαἱ Πηαίο [οοργα)ί. 
Αἱἱο5 αυίθιη [ἱς αρ μυηιογαγ]ί ό6δις, αί 41811 οἱ Ιἱδὴ8 
Εοτευαηί, αυἷα ἱρδυπι ἀεεθρείσηι. 
Παο πια]ής. Πμενὶ αυἱείῃ πιαρηὶ ργυβεπίθς ἨοιοΓο θ8ί α[Ποςία, 
ΕΠΙ οηῖπι οω]θδῖς ἰαβειπα ει! ει ουιηπιίςδα ; 
190 Αυ Πὶδ ογάιιαυαπίυς βαογ][οῖα, οἱ ἶοευ», οἱ Ι4ῦ0Ρ. 
ΑΙΙἱ αἰίὶς ορεγίυμ5 Ππαπα5 ἀἀιπονοραιί, 
θεια Ἱπίγα (επιρίάῃι, οἱ οχίγα, αἀμηλπἰδιγαμίος. 
Λιαιιο Η{ ᾳυἱάδπι ἑα11υις Ἱερίθις ρεο νυἱτίαϊιο ριρμαυαηέ: 
Νο5 αιίθιη γἱείο ργοθηιίὰ Ροδυήπ)ς. Ο ιπογίθιν ! 
{95 Ου]ς 8ος ἀερίογοί Ιαρουάί ρορἱδδίαν οαμίου 2 
Φἱδιίο, αιη]οἱ: ἀθδίηΔΙΙ5 πο έία ἱαδοαεὴς 
Τα ράέπ αἰαιιαμάο δα1ιοἰὶς Όδιι5 «οἰαίΗ γἱοιείς. 

112 Ἀμφιτάαντα. Ἴτθυ Πεμρ., Οοἱςί. οἱ αι. 
ἀντιτάλαντα. 69018]. δρ. [π. ἀντίδωρα. ΕΒ]υφάριη η: 
ιεγργὸς ἀποχείμενα τοῖς δικαἰοις ἀγαθά. 

179 Χρυσός τε. Τνες Βὲρᾳ. εἰ (ἱβ. χαλχός τε. 
193 "Οτ' ἄκοσμος. Φὶο Ἠεμε. Ρἰεγίφιο οἱ (1οἱςί. 

αἱ ορ. 1, Ὀλυεί ἄταχτος. Εάῑἰ. ὅτε χόσμος. --- 
0Χ πρωτέχειστος. δὶο ἱερίίτις, δοἆ ἀθίίεστο ν]άδίαν 

ΗΙΕίΓΗΗΙ, Ο11 Ροηυ μα «Φργὸ ρυβςὶς 6550 ὑγονίς. 
Ευτίο ου μδεγαί (τερογίυβ πρωτόκτιτος. ΘΟΑΙΗΗΑυ. 

185 "Ηκαχογ. Περ. 991. δυρ. [ἰΠ. ἑλύπησαν. 
156 ᾿Α.1.Ίους δέ. .993 ἄλλοις. 
187 ᾿Εξαπάφησαν. (οἱδ]. δ1ρ. ΙἱΠ. "πατησαν. 
190 Ὅρον θυέωι. (οἱδ]. διρ. ΙἱΠπ. ὁρισμοὶ, χαι 

τόπου χαὶ πόνου διάκρισις, εἰ [οοἳ εί ἰαὐυγίς αἰεεγί- 
ριοµ. Λίο εἰίαυι Πίο Ιεχ ργαςερὶρἰα εγαἰ 46 δαοςί- 
ἠ01ἱΜ, 4ο Ιδιπρίο, 4 Ἰ10ο0ἱς : ἴμηος οιἰαίη οἱ ἆο δ8- 
οπβοίογυΏῃ οσαἰ, Ιουί(υο οί ἱαυορίθ ἀἰδορίηοιι, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ε ᾳὐφουπαυο Ιπὰηοί ]μδίο Ροςί [αἱα νοιαρίας: 
Αἱ )υδίί ναπυ ογαοἰθηξ διιὰ ΠπΙοιυγὰ 49ἱ0Γ6. 
Ίπιργτουα })αάἱοίδιας ρίαςθὶ ᾖνο ρδμέοηί]α μυδίγὶς. 
Εχδι]εί μἱμο Αδίιφα ρτυοι]. Θἰί οὐ μοία θή]αυο, 
(μεἶδιις, ᾖνοιπο, 1616), (οπουγᾶ, δο!, δίθίία, ὑομυς- 
Αιιρε]ι8, δἱ π]]ος φιιὶ ]81μ ἀαἲ Εο1{ν ἶφηες. [ιο 
Αφυα [γαι Ρείτο (τ]θεί ωασίαἰος ἠωάας : 
Αἶφυα [οταί Φο]ἱγιηίθ Θα {5 ρυγῆάα 54Π0ἱ9. 
Αιροπι ργοιἵμιη [ο υγ]ή18 Φος οἱ ασ] 
Οἱπί υππι γἱνί οἱ [01{6Β, ἀ(/4ΙΠάδ116 ἱαρίδηιο, 
Ὀεπίαυο ουσία θ0] γυὐδὶ Ἱυπραπίυ9, υἱ οἱίπῃ, 
” μμο ου Μυπήυς ογαί γιά!5 ἑμάροξδίσηιιο Πιο]ος. 

ΑΠΙΠΙΟΠΟ ποη [ἰου]!, (αοπάαιη ἈΜοαύῦοαιο ο εαὲὶδ 
οἱἱουί [5δαοἱἆμη Ἰπυἱδγληί ἡιαία ΡἱΙΓίηα ὁᾳ50 18), 
πια οἰνίπὶ οομήµβεΓο Ππίμα ἑεπιρ]. 

Β Βιγοις αηιυἱ5 αἱἱοφ θ6βιβ Πἱριίδαιιο ϱογθηἱς 
Αιἰχίι, [αουπα [4οἱΗΠι θἱδἱ αµοδιΗς αὐ 115. 
Λι εοηίΓᾶ ΠιΑΡΙΟ 1,ογἰίο {ῃ ΑΟΠΟΓΘ Γυ6Γ6. 
ΝαπΙ(υθ {1 οοπαήσδὰ Γυ]ὲ νοµεγαὈ!{(6 αΓο ; 
Αιαιο οιίαπῃ Ὠἱδ οθΓέΗ8 βδ6ΓΟΓΗΠΊ(υ9 αίαᾳυο ἱαὐουίς 
Οτο ἐραί ; μίο θιθΠί ου, ἑ]μά ἐγαςίαῦαι αἱ ο : 
Αιφιο ἱέα (υμ ἑοπιρ]ὶ ουγαῦαηί ἑηέπια, άπῃι 4υσ 
Εχιίηα. ὧ.ο 1 νἰπυίοι εἰίο οοἱοῦαπί : 
Αι οοπίιὰ (0 ΙΗΙΦΕΓΔΙΗ ΤΠΟΓΙΕΠΙ [) πο ῥγφηιία εατρὶ 
Οοηβεἱμ5ε 11ναί νο. Οἱβπαίῃ ἰδία ροςίέιν 
Γάμοι! ναίςἑδ, αἱ (μία (γαρφόία ρυδοΙί, 
Ρερίυγατθ ο ποαί Ἱ ἆαιι, αµῶ0φο, βἰδιίίο, απο), 
οἰνεέο ]411, 44369, Γγαυίθιι, απάεμιαιιο Ιαὐ0Γἱ8 
δἱέ πιοάιι8 οἱ ΕΗἱΒ, 410 Π08 δυοἱ5 ΙΙδ1ο [αἱραί ; 
Τουάομι αἰἰᾳαμάο Ώου Ρία ϱΓαἰΔᾳ 46 64018 [ΟΓΑΠΗΙ8. 



1.1 Φ. ΟΠΕΟΟΒΙΗ ΤΗΕΟΙ.. 6ΔΗΜΙΝύΝ ΠΠΕΕ Ἡ. ΙΗΡΤΟΗΙΟΑ. 

Εἰ μὲν δὴ πεπίθοιµεν, ὀνησόμεθ'' εἰ δὲ καλύπτοι Α 210 Εἴσω πᾶς ὁρόων, Υελόων βιότοιο θυέλιας, 

Μῦθον ἐμὸν πολιήν τε νέων θράσος, ἢὲ χολοιῶν 

9/0) Οὖλον ἐπιχρώζοντες ἐμοὶ νέφος ἀφραδίῃσι, 

Μαρτύρομ’ ἀθανάτοιο Θεοῦ χέρα, χαὶ τὸ χελαινὸν 
"Ἠμαρ, ὃ τὴν χούφην πυρὶ βόσχεται ὕστατον ὕλην, 
Οὐ μὲν ἐγὼ χείνοισιν ὀμόθρονος, οὐχ ὁμοεργὸς, 

Οὐδέ τι συµφράδµων, οὐ σύμπλοος, οὐ συνοδίττς. 

90ὐ ἸΑλλ’ οἱ μὲν περόψεν ἐὶν ὁδόν ' αὐτὰρ ἔγωγε 

Ζητῷ Νῶε κιθωτὸν, ὅπως µόρον αἰνὸν ἁλύξω. 

Αὐτὰρ ἔπειτα φὐγοιμι, κακῶν ἅπο τηλόθι µέμνων, 

Καὶ Σοδόµων πυρόεντα πιχρὸν καὶ ἀθέσφατον ὄμθρον, 

Ὃν ὅδε δεσμὸς ἔχει πλάγχτην νόον ἔνδον ἁγείρας, 

Αἴ ῥά τε χαὶ πινυῶν αἰσχρῶς χονίουσε πρόσωτι 
Αἱεί τε πραπίδεσσι νοηματα θεῖα χαράσσων, 

Χείροσιν οὐκ ἐπίμικτα, διαυγέα., φωτὶ πελάζων 

Τρισσοφαοῦς θεότητος, ἐπειγομένοισι πόθοισιν 

915 Ἴλαον ἀθανάτοιο θεοῦ πρὸς θῶκχον Ἰχοίμτν 

Ἔνθα τε πάντ' ἀναφανδὰ, τὸ δὲ πλέον ἱσοτᾶλα 
Τῆμος ὅτ᾽ ἐν χεἰρεσσι θεοῦ ζυγὸν ὀρθοδίχοιο, 

18’. Εἰς ἑαυτὸν, καὶ πρὸς τοὺς «Φθονοῦυστας, 
ἀχροστιχὶς οὔξως. 

Γρηγορίου ἱερῆος ἀθύρματα τε στοναγαί τε, 

Τέρπεσθ’, οἷσι ϱἱ.1ον, πήμασι' ἡμετέροις. 

οἱ Ροςυβ56γυ, 116 14 πϊλῖ; δἱ νεγο δαρθγοί 
0 γαἱἱοΠΘΠΙ ΜΙΘΛΙΗ οἱ οδη](ἶ]οπι ]πνδβίπι αυάαοἱα, αυ ϱΓαςυΙογΠα 
900 Νυῦος πολή κἰήφίγυη αἱ ἱηδρίδηϊα 5υᾷ οΓΟΡΙί4Π5, 
Τερίου Ροἱ Ιπιπιογ{α]{ς Παπ Ώὰ οἱ ου ρἱ1θΠ] 
Πίυπι ἀϊοια, ααἱ θνθίῃ ΟΠΙΏΘΠΙ ΠΙΔΙΘΓΙΗΙ ϱΧίΓΘΠΙΟ ἱρηο ἀεραρς'’ 
Νοπ 66ο Π]ῖς αι ἰπγοπί ῥλτιίσςρΒ, αυέ ορεΓυη), 
Αι οοηβΙΙοΓΗΏ, ποη πανὶρα (ους αυ νἱ «0ΗΙ68. 
905 Φος ΙΙ] φυἱάεπι ἰίθς θυ11Ππι αἨαο]γαηί: 6Ρ0 νετο 
Οιᾷνο αξεαπι Νορ, μὲ [μηδδία! πιογίειη οβυρίαιι. 
Ευρίαπι Ροδίεᾶ, ριοευ] αὐ ἐηιρτουϊς ΠἹάηέῃπς, 
«ο σήνοΓυι ἱᾳπδιηι απιαΓιτη ϱἱ η[απά μηι ἱλΙΡΓΘΙΗ, 
ΟιιγίίΠι ου νἰπευίυηι (θμεί ογγαυυπάδηι πιθηἰίςΏη Ππίως «οΗΐροιις, 
210 Πίτα ἰοῖυςδ «Ροείαης, τἱάσης νἰί Ργυεθ]]ας, 
Οι οεῖαπι δα ρ]οηίίυμι οΓρα ριἱνογο πια υ)αΗἱ, 
ρμιροτ γῶεουγι]15 68Η54 ἁἰνίηὰ θοµἱρεης, 

6-89 Μαἱἱ5 πο ρονπιἰἰα, ρειςρίουα, 1υοί αρργορίη(υδης 
Ἐντηυσιό ὁο]ίαίὴς, (οενομίίὺιις ἀθείθι]]ς, 
915 Ρνορίεἱυῃ) ἰηιπιογία]ῖς Ὀρί αἆ εὔὔρυπαί αεοθάαιη : 
Ηὶς αιίοπι οηλιία πια] [εεία, 694113 Ί4ης6 
Έυπο {π παπί οπιπία ροιάεγαπιὶς ]ηδεὶ ]υάϊείς. 

ΧΙΥ. Ρε εεῖρεο εἰ αἀθέτενς ἱμνίάος αεγοδἰεΠΜΗι εΕΥΗΙΕΗ«᾽ 

6γεφοτὶϊ απἱεί 1 [μάίετα οἱ φεπιῖ(ν». 
οἱρίαίέπι εαρίίε, φἱθμς ἱά ϱΓαίµΗι θε, 6 πια[ἰς ποξίτίδ. - 

δοηΐρίιπὶ 4Η. ὁδΙ. --- Αἰίας ΒἰΙ. 435, ραµ. 187. 

198 Κα.ϊύπτοι. Ῥε]μο]. Οοἱβ]. νιχᾷ θράσος νεωτέ- 
βρὼν πολιἀὰν χαὶ λόγον ἕμφρονα, χαὶ νέφος χρατεῖ 
χολοιὼν ἐπικρῶξον χαὶ θορυθοὺν ἀσύνετα. 

200 Οὔνον. ἡΠί. τὸ πικρὸν, φοθερὀν. Μοχ νέφος. 
(918. δρ. ΙἱΠ, πλῆθος. 

206 Αἰνόν. ΤτεἈν Ιερε. ὑγρόν. Ἱεᾳ. 991, ερ. 
Ἡπ. χαλεπόν. 

3200 ἵω». δε]]εδι υἱ, Ρτοσυ! αὐ ἱπιρίῖς ΤουθάκμΑ. 
εοῦπῃ {αγ εοηκυθεἰυά(παθ, οἱ Π:δμίεηι ας τδὶι] 
ουμιρου δις αἀθίγ]ζίαμι οοἱἱρειθΠί, αἰφυο Ίρευ ἰοιιις 
Ἰπίνα «οσοι, οἱο, --- Ἱία Βεμοἰο(11, λοίοσι οϱο 
γεγιεΓο : Αὐ ἓὶς γεῦκε, μας Παθαί ος υἱία υἰποπίκην 
εγταθωπάαιε, ἰὰ οδί δι (γασίαΙι ΠΙΕΠΙΕΠΙ {ἐπί εοἰ{{- 
Φε. ΟλιΙλι. 
ΟΧΙΥ. Τιτ. Οαγηηὶς ἠη]ιις ἰιμίας ἶμ Ἠορίο 19927 

ἀγίάτατ τη ἆσας Ρατίο5, «Μαγυπι Ργίπια νο εδ 
ἀχροστιχίς , 6ἱ ἀπο νεγνις, Γρηγορίου ἱερῆος οἱο. 

Αἰίογα αυίθηι τοῦ αὐτοῦ εἰς ἑαυτὸν, χαὶ αρὺς 
φθονοῦντας, εἰ αΕἱ ἀμο νεγδυς οθιυυπίατ ᾽ 
τι, εἰς, Τειινεηε]αίμς οὐ ἱάῑξ {ος οΆγπιοῃ θΙΦί 
Γαίίμε, ιο ου πρΙίοί νοιυβθίοπο θεία, οὐ 
δο1116εί εἰ δυ]ἱὰ ΟΓ8Η 016. δα πωπια» ο οδρίιαἰς 
118416 νογδιι {μογα ἰπ Όναςο οΒἱυπί ἐε ἅ 
χον, Γρηγορίου, εἰο., υέ ἰπ ργαῄσο ιἰιυ]ο. ϐ 
εαἱάθμη  Ποἱπα γοιδίοης ἠηέθειις οσὶ ἵαπ 
οἰαίάς, λα αἱ δυπηη ου]υδᾳ 6 νθογςς [,αὐπί{ 
Εειμίηο6 Ἠον εβἰοίθμί νεΓδα5, 4υο5 5υ γα 
ρα χι. 

ΟγεθοτΙϊ {μ5ὴ5 Πἰ ργα εμ[ὲς εί σεπεῖ(κε Μὶ : 
Θιεἰς υἱδπι, άαπιπὶε ῥαφοῖ(ίε εογάα πε. 

Ηος {ασργε πο]υ( ΒΕΙίιις ἵπ δι νογνίοιςο, αἱ 8 
Πμίτα. ΒΏερίογαί ἵπ Ώου οαγηνέ]ιο «εροσίων επ 
ΡοΓΐς ἀῑδθίάία εἰ εομΜΕΗΙΙΟΠΕΦ, 4.15 σα: θεία 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

δἱ 1ηθ ἀῑσία 1θΔΠί απίπιος ἱπῃθοίεγο νοβἰΓο, 
Ιά σαἱέ15 Γωθγίε: δν ἀοίογίουα ναἱευιπί 
Οομβίίία, αἱ ᾗπνδπΠ! ργΦ ορ αὐάβοία ΠΟΒίΓΟΑ 
ΜΦΘΓΗΙΟΊΙΘΑ, {ηδίαγ πεὺυ]α., οὐίομεί αἰηῖιο 6οποοίθ!η, 
Οὐρίτεροί εἰ δαης16 πιομήιίς, υἱ ραγγιία οογπὶχ, 
ΑΡιεγηὶ ἰεείος ραεῖ ἀθχίταπιήμς, ἀἰσπιφιιθ 
ου] ῤλ μα, Παπιπιὶς ρα]εᾶς οχυγοί {Π8Η65, 
Ου 5ος μπα ΙήΦ Ποι 6 ]άΠβᾶΙΙ πθο 5ος, 1ος 
(οηβ/]ίοφιο 60ΙΠ68 ιες εγο (ΘΓΓάΠΙΙΟ ἠιαρίᾳαο |α.1ῖς, 
Ουα γἱέ οΡΕΓΕ γιὰ, πο ἱηβίιοιο Ρογραιιί : 
Αδὶ 6βο, (4 πιοΓ({6 Γρίαμν ἱεἰἰδςίτηα (ωἱα, 
Νου ΑΓΟΦΗΙ ΦἱµεΓο, Ροδί οἱ ρνοσι! ἱρδο τοιµοῖτῖς, 
Φιείς Φυάοβ)ὰ οχαιδίί νέοι ὀἰνίίιις ος : 
Αυ πεπίεπι ἃ Ιμπάρ τοις πιυηάίᾳις γούµσυ», 

Ὦ Ἰπιετίοτα γἱρίὶ 6ροσίεπ], νἰκοαας Ργουε/]ας, 
Οι) ργιΦδηίπὸ δἱἶαηι πας]. μὲ ἀθξογιωίίος οἱ, 
Ἰηβδεφιιας εΠικο σἶδ, ἀἰνίπηφαε δέησα, 
(Π8γαφιιε πος ρεγμιὶςίᾶ Ιηπ!16 {η ρεοίοΓο Βρεης, 

«Λο β](ς Τείαςί [εγνδμεί να 8 ργορίπαυσες 
Νιπιηὶς 4 διπιπιὶ νεμίαι ἑαηάθιη ἴρςε (γίῦου 
Πιο αρί οιιοία Πιοπί, ὤφμας {αάθτῳιιο ἱ].μος 
Ολἱδίυς [αὐες ηληίδις, μιογία]ἷα ροπάσγα! 3 
ΧΙν. ΡΕ 8ΕΙΡ6Ο ΕΤ ΑΡΝΕΠΘύδ 1Νν1008 κεποθτκσ 

ΟλΗΝΜΕΝ. 
(ΓΗ πεγρτοιε.) 

Πάίονα (γοροΓίέ βειηἰιαδᾳυο αιεἰθ ες λής εαν, 
Οι νο]εί, {ιμίο ΕἱδΙΗΗ οἱ πια] Ἠνδίγα [εελα. 



12608 δΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡ5Ο0. 

ὰ . Ἔχειτικομνὸν ἡμῖν ἡ «Ἰηρῳδία. Α Ἐγὼ δ᾽ ὁ χομφὸς (οὗ γὰρ ἐφρόνουν μιχρὰ), 
ἵν ᾿ἜΕκ τῶν ἱάμδων ἄλ.Ίο µέτρον τίκτεται. Ῥάθδῳ μὲν εἶχον οὐδαμῶς πλήσσειν χαχούς' 

᾿Ακροσείχοις πρὀσε-ῖθε, καὶ γνώσῃ σαφῶς (Ἡ παντὸς ἂν τόδ., ἴστε, χαὶ νῦν ἑπριάμην ) 
κ. Γέρων μέν εἰμι, καὶ χαχῶν πολλῶν ἵδρις. “Ὁ δ᾽ ἦν, ἔπραττον ' εἰχόμην ἀμφοῖν λίθοιν, 
 ᾿Ῥυτὶς Υάρ ἐστι πραγμάτων ἐμπειρία, 1 Σωτῖρα τὸν ἀκρόγωνον ἐκμιμούμενος. 
ιν Ἡ δὴ φρόνησιν ὡς τὰ πὀλλ᾽ ἐργάζεται. Αλλ', ὡς λέουσιν ἢ συσὶ πεφοικόσι 
μὲ 1 Ἴρας δὲ τοὺμὸν οὐδέπω τόσον καχὺν, θυμὸν διαιτῶν, ἐν µέσῳ συῤῥήξεως, 
3 ὦ "Όσον τονῦν, εἰσεῖδεν ἐν μαχρῷ χρόνῳ. Ὕδριντε οὑκ ἕπαυσα, χαὶ συνετρίθην. 
κ Ῥᾷστον δ' ἂν εἴη καὶ μαθεῖν βραχεῖ λόγῳ. δᾶον παθεῖν γὰρ, ἢ τι τῶν χαλῶν ὁράσα,. 
αν Ἱσταντ ἀθέσμως ἀντίοι λαοῦ πρόµοι, 90 Μάρτυς μὲν, ἀχμῆ τοῦ παθεῖν κάµνων πλέον 
υν Ὅπλοις χόλῳ τε χαὶ φθόνῳ πεφραγµένοι, Απιλλάγην τάχιστα δισσοῦ κινδύνου, 

Ὕδρε: ζέοντες, ἀγρίου πυρὸς δίκην, Τὴν δ ὕθριν οὐκ ἔνεστιν εὐπετῶς φέρεῖν, 
10 Ἴστανθ', ὅλη δὲ συσχιδὴς οἰχουμένη. ᾽Αεὶ παροῦσαν ἡμέραν µηχιστάτην, 

(16 

(οπ(ΐπεί φιὶά πο ἱ[ἱερίάιπι [γἱυοίεηι ος «ΑΓΗΙΕΗ ΜΟδΙΤΙΗΠΙ. 
Γα υετείθιις ἰαηιθίείς αἰίιιά οαΥΠΙΕΠ Παδοἰίγ. Λά ργίηιαδ ὉοΓΣΗΜΗ 
Πέτα αεεθάε, εί ἱπίε[[ίφεε ρετερἰζο. 

δοποχ οἱ άείῃ 6υΠΙ, 6ἱ ΙΙΔΙΟΓΙΗΙΗ πευἱίοζυπῃ σπατι. 
Παρα επίπι δδί Γ6γΙπῃ εχρογἰθηεἰᾶ, 
Ου ργμάθαἶαπι υἱ ρἱγίηιαΠῃ οοπ/{6Ρί. 
Φ6ΗΘΟΙΙ15 4Ιἴ6πΙ Πιο που (απίάπ Πα ΙΗΠΙ, 
ο θυαπίμ πυης, ν]άῑέ ἵη Ιομρο (όπιρυτθ, 
Εαοἰ παπι αυἱειη Γαθρίί ἰά «οβποφοστο Ὀγουί ογα{ἱ0Πο. 
Ῥυρπαηί πε[ατίο ορρος!ῖ ΡοραΙοριιΏ Ρρι]πῶρο», 
Αγινίς γαφο οἱ Πην]άϊα φµἱριε], 
Ροε(η]αηίία [δγυεηίες, ἱπιπηῖεῖς ἱηδίας 1ρηίς; 
40 Ῥιιρπαπί, οἱ (οἱις ἀῑνίσιιφ ο5ί ου ἱ9. 
Ερο νετο οοἱ(μ5 (ποφ6 οΡ]ιή Ρρησγα δαρἰοῦαπι), 
Ὕ]τρα αυμ]άθπῃ πι]αίδηιις ΡυίΘΓΑΠΙ [ογίγο Πια[08. 
λος ηου αμονὶς ρτοί[ο, μέ 1ρ8ἱ ποςίΐ5, θι8η] πο θ1Ηἱδ56ΠΙ) 5 
ιοί αυίοπι 665 Πιο 6Γ4Γ, [αοἱθΏαῃη): (ὀπουαπη μἱγαπησιιὸ Ιαρίήδιη, 

45 ΡυΓΝΑΙΟΓΕΠ), αὐἰ ἰαρίθ οδί απσυἱαγίς, ω]ίαζης. 
ὧθ(], 40 γε]υεῖ οἱ φ:15 Ιθοπµ!η αργονΗΠΙ(116 βθιΘ ΕΠ] 
γαςιμιάίαηι ιηοάργαγὶ ν6ἰξ, η Πιθάίο οοπβίσει, - 
Ροιυἱαηιίἁπη ηΟΠ ταρΓθδ»ἰ, οἱ ἶμδο οΟΜ(ΡΙ{ιΙ5 δ111. 
Καοίΐιιις θΗἱ1η οδί ρα!1, υαπῃ υοπὶ αἱἰαυίά {ασατο, 
30 Εφυϊάειι πιαγίγς δἱ 65ςοΙΠ, Ρρεῖ ἴπιμαηον ογςἰαίιις 
Γἱ0εγαγος οοἱεγγ]μιο αἰίογο Ρογιουἰο. 
ΑΙ [461ἱο πΟη οδί Φπιιο αΏίηιο ἔθγτο ἱη]]αη, 

μ 93898399 Οι δειηρος αἀθνὶ Ιοηβίδδίο (6Η1ΗΡΟΓΘ. 
Ἱ 

: 
5 φο]λυ]θβεί, α4ες μη! Ρργο[δοίέ, εξ ἵῃ ΘΟΓΙΙΠΩ ροίίμδ Ἅαφμίά [αείπιιις. Πορ. 1937 χαχῶν, 
 οΠεηδαηπι οἱ οἑἱι οὗ Ίνάης ΟΛ 184Π) ἱπουνγογίέ, αὐ 90 Ἀχμῃ τοῦ παθεῖν. Εφιἰάείη οἱ πο Πὶ πιλΓίγεῖθ 
 εἶπφιο ἆ9 Οοηδίαπιποροιίαπα δοήθ ροῖ δΙΙΗΙΠΑΠΙ ἀθίιημρί οοµιἰρογαι, ποο φοἰαίυπι Ἰαῦθγεπι, αιοά 
" 1η]αγ]απι ἀθ]οοίυθ οἱ. ογιθιίως 3ο οε]ορῖβ πιογίῖθ ὑοπεβυίο, πονῖς ἀείποερς 
 Ἵ Αντίο, Περ. 1227 ἀντίου. ογιοἰαίρις Πῶδγαγ6ς, ος πι θἰιΜαρι]ορίους 54ρ- 
ϐ 9 Πυρός. 1.ειγ. αὐ 1η:ρ. θηρός, εγιαεί] ἱπείαν µῥἱιεῖί ἱουιβθ ρεμηδεθίιιγ. ΗΦο ἡυ]ς νοεῖςδ, ἀχμῇ 
5 ᾗτα. τοῦ παθεῖν, νὶ8, θΙιᾶΠ ἱρΏοΓΑδ9ο νἱάείως [ουνοη- 

4! Μικρά. Περ. 1237 μέγα. εἰαίας, αἱ πο ἰοςιίη αἷο γελάῑς: Ες τεὶ (εἰς 
. 44 Εἰχόμην ἁμφοῖν .1ίθοιν. Βἰπὶε [αρίάϊθιις Πῶγε- ᾖἰρεο σαπι, σμέ ἅπηι μιααίπιε α[Πίφετεντ, πιαθὶς οἰίπηι 
ὁ δα, Μί, σιαεὶ πιεάἰκα [αρίε, Οτεπίεπι εἰ Οεεἰάεπίεπι ({αδογαπε, ἰαπάεπι εε[εγγῖπιε μµίγοήηµε Ρεγἰοκίο 5ΜΗ8 

ὧν πεθοίίο ΑπίοεΙιεπο ἀἰοφίάεπίει αά εοπεογάἰαιι Γέ- 
φοέαγεπι. 

49 Καὶῶν. θμἱρρε [αο[μς [αἀϊπιωτ, (κάπι δοπὶ 

[ἰθεταία». [πο ρτουειι6 4 (γοροΡὶΐ ιωθηίς αἰίθρα. 
21 Δισσοῦ. 1 εδἰ δευτέρου. 

'3ύ Ημέρα». Περ. 1251 αἰτίαν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Φοἰ(σ1η αφ υἱἀ Ἠἱ5οῬ δε1]]οθί πιιρὶς ἱηρ5ἱ. 
Ναπισιθ ος ἰαμ))ἱ9 αΙί6ΡΙΙΠ ργουὲ µεμ5. 
Λογοδίοἱια ἰδία ρεγἰορε, οἱ Ιᾳ140 5οἱθ8. 
Θοδμηεςσ ηιιάθπι δυµι, ρἱυγίαπι εἰ ποη ηοδοῖιις 

γἱιφ πιαἰογυη). Βυηρὰ ΠΔΠΙ γογάπι ραρίί 
Ὀρυπι, υπάο 58ρ9 παθοίί; ρυμάεηίία. 
Αἱ ποδίγα Ιύηβο ἰεπιροείθ ου ΓΡ ππαΙΕΠ] 
Ἡαιιά ιαἱο νἰάῑί, αμαίθ πίιης, Φίὰ5 ρᾳΓανἰδ. 
Νυφοᾷς ή ἰδίμά, Ἰαιά ορ Ιοπρᾶ 11οΓα. 
ΡΒυρταπί πε[απάρ ρεὶπεῖρος ρἱευῖς θαοι!: 
Βος Ιίνου αἲἱθν, 5νιθ 05 αΓηιαί [υγος, 
ος (ουτοί, ἰᾳηίθ τι Γ4ρᾶχ [ογοοία : 
Ῥυρπαπί οἱ οευῖς οἱ μό έως οές δι. 

Β Αι δοίιιι9 {ρ8ο, δρἰγίίµβαιιο αἰίοφ ρογεης, 
Εοτίὶγο νὶγρᾶ ποιἰᾳαα!1Π ΡοίθΓᾶ!η ΙΠ9ἱ08 
ιά ποπιαυὲ Ρ{θίί0 πιαχἰιης οιηίδδευῦι [106ιις) ; 
εγυπι απρυἱαγίο πια] ΟΗΓὶςεὶ, ἆὐοβ 

Ι,αρίάες (6ηΘΕΔΠΙ; {5 θγαί βΟ)ΙΙΠΙ 1ου μη]. 
Απ, υἱ Ίοοηθβ 4ο ἰΤωςθ 4ΡΓΟΘ βίηήθης 
Ι,επἱτο, ρυριιᾶ5 οἱ ϱΓὰν68 ϱΟπιρΟΒΟΡΓΕ, 
ΟΜιΓίίυς ἱρςο Φα ιηῖσθυ, πες ργο[υἱ. 
Ργοάςθςδο Παιηφιθ δδί, (ὐ411 ραἱἰ, εωαρίς Αγά). 
Μαγίγε βαυίταιυ δἱ ἀοἱοΓ6Β ΙιογΓί4ο, 
Βιιρ]ίοί ροε]είο 16 δίΔΗΐη ΠΠοΓς δοἱνογοῖ. 
Λι [ογΓ9θ ΏΟΠ θ6ρί ΡΓΟΠΑ το Ἠ]υ14π1, ία 
Ου) 6οΠΙΡος µΓβοἱ. ῥομμοι οδὲ οηρυπὴ Πη]5. 
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Γαῦθ) ὅστις οὐχ ἐπίστατ', οὐδ ἡμῶν πέλας. 

Φῦ Ἑν ἔργον αὑτοῖς, αἱ καθ) ἡμῶν διπλόαι 

Ῥτήτωσα» εἰς ἓν. Εἰ μὲν ἑξέστην θρόνων, 

Τούτου τί μεῖζον; εἰ δ᾽ ἀπεῤῥίφην ἄχων, 
Οἱ ταῦτα τολμήσαντες οἵων ἄξιοιι 

Νῦν ἐνθρονίζομ’, αὕριον δ ἀπόθρονος. 
5 "Αρ’ ἄν τις εὕροι τοῦδε χαὶ ψευδηῃ λόγον; 
Χριστὲ, φράσαι τολμῶ τι τῶν ἐν καρδίᾳ. 
᾽Αγῶσι βασχαίνουσι χαλὶ λίθοις ἐμοῖς ' 
Ἴσως τὸ Π,εὔμα βάλλεται, φέρω σαφῶς, 

Τὸ Πνεῦμ᾽ (ἀχούσαθ), ὡς θεὸς, πάλιν λέγω. 
ὃυ Ἐμοὶ θεὸς σὺ, καὶ τρίτον βοῶ, θεὸς 

Τοῦτ' ἔστι. Βάλλετ’, εὐστοχεῖτε τοῖς λίθοις. 

5, ΟΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔλΗΜΙΝύΝ ΡΕ Η. ΗΙΡΘΤΟΠΙΟΑ. μ | 

Λ Ἑστηχ) ἄτρεπτος τῆς ἀληθείας σχοπὸς, 

Ροΐζον λόγων τε χαὶ βελῶν διαπτύων. 

Πατὴρ μὲν ἡμῖν ῥίζα καὶ τεηγἩ χαλῶν' 
40 Ἑκ τοῦδε φῶς γεννητὸν, Υἱὸς χαὶ Λόγος, 

Σφράχισμ᾽ ἀνάρχου" Πνευμά τ' ἄχρονος φύτις' 
θεὸς, θεός µου, χαὶ θεὸς, τρισσὴ μονάς. 

Οὐχ ἔστιν ὃς µε ταῦτα χωλύσει λέχειν. 

Ἱστω Τρ:ἀς µου " χαιρὸς οὗ τρέψει λόγον. 

40 Σεἰοιτο πάντα μῆ τρέποιτ)᾽ ἐμοὶ θεός. 

Ἴσον γὰρ. ἕν τι, καὶ τὸ πᾶν ἀτιμάσα:. 

Φωνὴν ἔχω, πόλεις σὺ χαὶ λαμπροὺς θρόνο. 

"Ἱστημι γλῶσσαν ᾽ (ὢ καλΏῆς τυραννίδος 1] 

Λάμποιμι λύχνος λυχνίας ὑπερτεθείς. 

ος δἱ «ή ἸσηοΓαί, ηθο οεΓίθ Ποδίθυ οδί νἰοίπυβ. 
Φὺ Οιιού υπ ὶραῖδ 68ί {η µ5., θυ45 εοπίγα μι (γαυες 

Ο11Π68 ἱῃ 1111 οοἱ]ἐραπι. δἱ 06ης οθδδὶ {γοπο, 
Ηου αιἱά πια]υς ος) Ὀἱ αωίοπι ἀρ]δείαθ δι ἰηνίίυς, 
Οἱ ο αυδὶ δυηί, οἱ πιθγδιίιις Ἱ 
Ηυάϊε ἵπ 5εάθ οομκιἰἔαος, ογᾶς εᾖοῖο;, 
50 Ναπι αυἱς Ίνα] τοὶ νοἱ βοίαια ργοιυ]εγίί οδΙδαΠη ὃ 
Μγὶρίο, αδίπι ηιἱά ἀἱσθγε, ᾳος ἰαΐοί {η οογθ. 
θογιαπαληίδυς ἱπνίάθρηί οἱ δαχἰς πιοίς; 
Εοτίαςθο οίίαπι δρἱγίίυς Ἰωρεείίμγ, ἰόαιη αροτίθ, 
ο. (αμ 119), αἱ Ό6υς, ἱἱδγαιη ἀῑςο. 
ὅσο Τυ πιλὶ Όοιις, ἰαιίο εἰαπιαῦο, Όοιις 
ΙΙ θ5ί. Ραιΐίο πο, τθεία ἀἰγὶᾳίίο ἱαρίά6ς. 
ιο Ἱπιωορί]ὴ5 νογ]ίέαίἰς 8οοΡρι!ς:; 
διγρρίέι ναγῦοΓήη ας ἐδίογιιπι μη] οαγο. 
Ραιος φυἱάοπι ποὈῖς γαι]Ιχ οδἰ οἱ [ους Όομοιπῃ : 
409 Εκ ου ροι]ία Ίυςχ, ΕἰΙιις δοἱἡ1οδῖί, ααἲ οἱ Ὑδγρυῃι, 
ορμή θ]α5 αἱ ρτγὶποῖρἰο οχγεί, εἰ δριΓίέων, ἰθιηρυγί5 εχροίς μαΙΙΓΑ: 
"ους, Όους πῃους, οἱ Όυυς, ἱγίμα υπ]ίας. 
Νοη οί αἱ Ργο]ιίυθεο ροςδίέ, αποιμίηις νο Ιοη11Γ. 
Τοείεπῃ αρρείο Τεηϊμαίοι): ΠΙΠ(ΙΔΙΩ (πρι πε ἰπιηναυέ νογμα. 
40 ΟυπομαπίΗς οιπηία: αἱ Πη(υ8ΙΗ ΙΗΙΗΙ ονογίαίαγ Ώεις. 
ῥαρ οΓἱή1θη οἱ ὑηύ11, γοἱ ἰοίαπι γἰπἰιαίθιη ἱρποπιπία αΠ]έσογο. 
Ύοεθιὴ Ἠάῤοο, ἴ γέτυ υγῦοςς οἱ ερἰοπάϊάας 5ο6ο8, 

6οογοςο ἱίπσυσιν (ᾳ παπι ρυθοἰαγα ἰ]α ἐγταναῖς 1) 
ὑρ]επάδαιι νο]υί Γαζογῃα 6µρτα οαμάσοἱαῦΓὴ ρυςίία 

2ὺ Ἐν ἔργον. δἱὸ Πορ. 1327. Πορίυ Εἱ.μ5 5ἱο 
ἱεβομάυπι ρυανίίς ου) «ομ]εοίΓαπῃ Πεμ. ὁθάδσ 
ἑυπῄγιηαἑ. Όπαπι ἐἱς ἐπ δι ευπίγα Ί0ε [γαμαεέ, οἰυ. 
Βο1ε. ἐν ἑνέργοις. 

96 Εἰ μὲν ἐξέστην. ία [ονο δµργα, «ΥΠ. χι, 
γε», 19900, 

οὗ Ἴσως τὸ Πγεῦμα βά..Ίεται. ΓΓοτίαδε δρὶγὶ- 
έτις ρεέ(μγ. Ἠοὸ οδ»ί, [υγίὰβ56 ἴιὰο ἀὁ «41Ι9 υρριι- 
λα εἰ οχαφίιου, απία ρἱσ]έ9 δαμοιυί, ουἱ ἰ5ίὶ 00] - 
μη Ἰπήἰκογδηϊι, ἀἰνλμαίθια Άννετο δί ριωάΐσο, 
Όμιε. Μοχ φέρω. Πα ἱδβίμιι ου ΟὐΗΡΕΓ. ΕΙ. 
φέρον. 1ρ6ιγ. νετ: Ας πμ ρίγα: εἰίαμι Ρεντ, 
ειῖ πε οπιηία αεεἰάμ!. 

4 Σεἰοιτο. Ἠ6Ρ. 1221, σείοιθ᾽ ἅπαντα. 
48 Ἴστημι γὰωσσαν. ΒΙ{υς : Ηδο ος δὲ 

Γἰογυπὶ Ρ6Γδ0πα: 48 αμἱοπι ρορίοα ραγοιίνοῦ ὃ 
οἰιάυπίυς, ατεροςγί θΠί, 6ογυὴ ποῖηας ἱγτόσας 
1Η ΓΕΙΗΙ Ίο ΥγεΓὺὰ : λάμποιμι λύχνος, Δάτδιπς 
γυιη δι:ηί, [οσοι αἰιίογ οχἰςεἑηιοί [,ουνοπο]αίας, 3 
ἀἰρηίιαίίη εοἆθς ]οίδη τε: αι έῦς ἀυά ροόν 
υρρομίί νἰῦ αμοίες, ἵπ αἰίεγα γἱίη Ππονος ἵνα 
(ους (ἀἱ]υάδιις δο1ἱοοί 44 απ) Όαυ. νι, 9 : Αφ 
αηι, εἰ 6εεε (νο ροεεἱ 51), Ώδθιπιωε υπο 
46 ριο Μιθγίίυ ἱοµογθ οἱ ἀἱρπ]έαίος οὀἰνιγ]ουίά 
6596. 

ΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

Οἱ πεδοῖί ἰδία, ΡΓΟΓ5Η5 Μάο ἀορὶί µτοσι]. 
Εταυες ἀο]ίᾳυε (80/11 οἱ ηιιοά οδί οριιβ), 

Σμηραβίιις ἱῃ Πιο, 9ἱ ᾖ1ἱοης ορ5δὶ {μ/ρῃο, 
Οιιά πιᾶ]α5 ο6ἱ Ώος ) Ρι]νις αἱ δἱ 611 {ἱοΒ, 
Ύὐ3 Πο) ἱμεπάπι ἰαπι Ρταγὲ οδί ρα δεοίας Ἱ 
ἔιι 9οο δἰαίιοῦ ας ἀῑδ: οµα5 μἰς σα0ο. 
Βνο[ειγὸ «αµδαπι φμἱ8, [ἰοοί βοία1), φάθαί 3 
6) Οπν]δί6, (αοἱεἰ αἱ άρία μι αιάαχ οβογαηι. 
Ὀτιπί ραἱρθίγο Ινίάο8, θά χα δἱ ΗΛ. 
Κογί3586 ροιίς Ὀρίγίμις: αροείο Ιοᾳα9, 
Πιογιήμ6α 19 ἀΐσαπι, Βρίτίευθ, ζαμοιᾶίΩ Ὄσυς, 
Νουῖς Όδιις {ι: (ος {οᾳα5, ποὺίς ᾖ]οιιν 
Μου αεί : [ον]ί6 {411 Ιηθί1Η θαχὶν σ8Ρ.ΙΙ. 

Ώ Πιηποξυ5 αδίο ἀοριμαίἶς νεγί δεοριις͵ ὦ 8 
Νθο νθυ]ιὰ 6Η Γ4 8 Ιοβπι, Πο ορίου]. 
Βαάϊκ Μοποξύη, ρυτυ5 οἱ (ους οςί Ροιος: 
[ου ρομία {αχ εἰ Εἰίας, γετύη Ραιεῖς, 
ὠἱρί[ίωῃ Απατεμὶ, (επιρογθ «.Γειις Βρίήγίξως. 
Εοιις, υλἱ Όσις, ας Όει16, ἐεῖποι είς. 
Ρνυμνετο µοη εδ φυἱ αμθιὲ οἱς εως {οφμ]. 
Νοιι ἀῑσία νογἰδί (επιρι!ιβ: ἰ ποθοφὶ Τε]ας, 
50Γ5 οποία αυα1αί ἆυγα, ΠΟΠ γθγξοί Ώουπι. 
Ρα ϱΙ1ΠΙ6ῃ ΕΠΗ ΘΡΕΓΗΘΓΘ θ5ὲ, αἴηιιο οπΠηῃἰ3. 
γουθδιή παῦσοο, αἱ 095 δἳ ἐήτοιος ευ εκ]όσθ. 

Γήπριιαπι {ροὲ δἰδίυ (ρἱεἶννα νὶς σος οοἱ[ἱος ϐ) 
.μεετιιὰ ορἱυ δρἱεπάέαιη βσα ἵῃ Ιοου: 



-” υὓὃου Ὁνυὺ- -- - 

. .-υο ᾖᾗῇτι υν πα. .- . 

. 

119 ΡΕΩΤΙΟ 

Ψ0 "Όλην καταστράπτοιµι τὴν οἰχουμένην. 
Νὸν ταῦτα ' μικρὸν ὕοτερον καινοὶ θρόνοι, 

ὩἩρώτων τε δευτέρων τε τάξις ἔννομος., 
Ἓ δεινὸν ἣν ἂν ἡ τῇδε δυσπραξία, 
Μὴ τοῦ θεοῦ στρέφοντος ὕστερον χύδους. 

60 Απαξιῶ τοῖς τῇδε προσχεῖσθαι καλοῖς, 
Σπένῦῃ σὺ χόσµμῳ τῷδε, τῷ θεῷ δ' ἑχὼ, 
"Ίν) εὐχόλως φέροιµι τὰς ἁγδίας. 
Νὺξ πάντα χκρύπτει, ημέρα φωτίζεται. 
ἨἩ πὀλλ ἐμόχθησ', ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἄξια 
60 Μισθῶν, ὅσοι µένουσι τοὺς θεῷ φίλους. 
Ἐπρίζεθ) Ἡσαΐας, ἀλλ᾽ ἑκαρτέρει. 
Ἐ) πῦρ ἐδεξιοῦτο τοὺς τρεῖς ἓν ζόνη. 

Ι. ΡΟΕΝΜΝΑΤΑ 08 9ΠΙΡ590. 210 

Α ᾿"Εῤῥιπτο θηρσαὶν ὁ Δανι]λ ὥσπερ φίλοις. 
Ῥώμῃ δὲ Παῦλος χαὶ Πέτρος νιχηφόροι. 
6ὔ Ὁ Πρόδρομος δ᾽ οὐ θῦμα τῆς παῤῥησίας : 
Ἴσασιν, ὡς τέθνηχα. Ὡς δ' ἐγὼ, Πάτερ. 

Σός εἰμι, χᾶν µε χείροσι στροβεῖν θέλοις. 

ΙΕ’. Εἰς ἑαυτὸν μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς Κωγνσταγτ.)υυ 
πόλεως ἑπάνοδογ.,. 

Ἔρχομαι ἐχ βιότοιο λιπὼν μέγα λαΐῖτμα θαλάσσης, 
Τἡ καὶ τῇ χαχλεποῖς πνεύμασι βρασσόµενον. 

ἜὌἜρχομ’ ἔχων ὅσ᾽ ἔρεξα, χαὶ ὅσ᾽ ἐμόγησ᾽ ἀπολείφας, 
Τοῖς μὲν ὑποτρομέων, τοῖσι δὲ γηθόσυνος. 

ὢ Οὐδὲν τερπνὸν ἔλειψα, τό χεν ποθέων ἀχαχοίμην 

Τοῖσι μὲν οὐχ ἐθέλων, τοῖς δ᾽ ἐθέλων ἑδάμτν. 

50 Τοίυπῃ Γμἱρογθ πἹθο οοἱ]αςίγεπι ογΌοπῃ. 
Πας υυἱάθωι πύπο: ραυἱο Ρροβί πονὶ ογωπέ Ὠιγουί, 
ΡΓΙΠΟΓΙΠΙ 406 δεοπήοΓυπι οΓ40 ἱδβίπιι6. 
Αἰιοῦ ρτανὶς ο65οὲ ἵῃπ Ίας γἰέὰ {π[ο[ἱοἰίας, 
ΝὶΦὶ ἢειιδ ροδίοα Ιπνογιοτοί ἰα[ο». 
Ρὺ Ὀράίμπογ πιο νἰ( Ώ]α5 αάϊσεγό ωοπίς. 
Τι (ωάϊις {ηῖς οἵίπι πιυπάρ ἰδίο, 66ο αὐίοπι οµ Ὀοο, 
Όι Φαυο αμΐπιο Ρογ[εγαπη Υἰ( Λ]19 πηυ]θείίαβ. 
Νοχ οπιηία αὐθοοπάίί, ἀῑνς ἑω Ίασουὶ ΡΓο[εΓΙ. 
Μυ]ίος 5346 Ιαῦὐουθς ρογίυ]] ς ποο (πιο ἀϊσρπί δὐϱί 
60 Ργαπηίΐς, αιιῶ ΙπαΠθηί ᾖοπιίηος Ὀδθο αοεθρίοβ. 

Θ/1 ὑἱδεεσαυαίυτ Ιδαίας, 5οἆ εοηθίαηίοι [ογευαί. 
Ιρηίδ οχεορἰ! ἰτθς ἡνοιυες ἵη Ρογερτίπο εο]ο. 
ΟΜΗοἰεῦαίι {οσῖς Ἰλαπίεί (404 υ.01 απιϊοῖς 
ΒΠοπιῷ Ραυ]ής οἱ Ῥοΐτγις ν]οιογίαπῃ τεροτιατυί. 
65 ΝοηΠο ρΓφοιγςσος Ὀοιπὶπί οοεἶβθιβ εδ οὗ νογυπι ἀἰσεμί Ιθγαίοιιι 
Νοτυιί ΠΠπο Μιογίαὔη 65958. 
Τυις ευ, [σεί µιο φιαν]ογίῦιθ 

Βρο νο6γο, πιὶ Ραΐοι, 
4άἡιιο γε] αἱΠίμετυ. 

Χγ. Ώε εείρεο Ῥο5ί τεάἰ(μπι εὖ Ρε (ο 5ιαμεἰποροίίίαμα . 

Ὑοηίο παιιθῃς νίίρ Ἠα]άβ, «6ου Ἱπαρηος Πιο πιαγὶ5 
Π]ηο Ἰμάο ριαν]θοϊπηῖς γδιῖθ αρἰἰαίο». 

Χομυίο Ἰαύυθιι αυ ρετροίγαγἰ, οἳ αυ οὔπ Ἰαῦογο ϱοθαὶ τοἱίπ(μοιις : 
Ηὶς αιϊάειι ρεγήπιθδύθηΘ , ἰδίῖφ ν6γο ῥαιάσης. 

ὃ ΝΙΗΙ Πποιπάμπο ροηἰ, οι]1ς ἀθθίάθειο οχογιοίθυ : 
Αυ αἱ φυἱάθπι Ποεηθ, 4ὓ αἱ] τοῖρης νἱοίιν ΑΠ). 

σ ο Θοἱρίυπι αη. ὅ8δί. --- Λ]ίς 11. 58, ρ. 104. 
|) 

4 5ῦ Ἡν ἄν. Λερ. 1931 ἂν Ἡν. τὶς ἀοείυφ. Βορίυρ οηἷηι 291 Ἠαλοί σός ρτο σῶς, 
5 5 Καλοῖς. λρ 1221 ας αυοά ος {η οὐκ. Μυχ θέλοις ργο θἐλ ο κκ 
8 Σπἐνδῃ. Περ. 1997 οπένδει. Ι,διν. Τι (επιεί ΧΥ. 1 ́Ερχομαι. δοἱιο]]αείος 994, ἐξέρχομαι ἀπὸ 
π ἡμὶο πιμπάο, αμαεὶ φμοάάαπε εαοτβείω, ο[ΠεΓ; 24ο τοῦ βίου τούτου τοῦ πολυµαχείου, εητεάἰοΥ 6Ἡ ἠαε νἷια 

(πε Ώεο εοπεεοταᾶθο. αμα πι οτασἰια ΜΥ οεΓ(α η {θδ. 
6 {60 "ύσοι. 9ίο 1199. Εάῑ. ὅσον. Βίο 4Ρροθἰοἰαφ ϐ Τοῖσι μέν. 90ἱιο]. Τοῖς μὲν γὰρ τοῦ βίον χαχοῖς 
. Ῥαυϊυς Που», γμ], 18 χαὶ μὴ θέλων ἐνέπεσον ’ τοῖς δὲ ὑπὲρ ἀρετῆς ἀγῶσιν 

ϐ9 Εν ξένῃ. Ιία αι. Εάῑε. ἓν ξένη. 
05 "Εῤῥιατο. Υι. θηρσὶν ὡς φίλοις ὁ Δανιὴλ. 
67 Σός. Ἱία ΒΙΙΙ. εκ οομ]θοίιγα : 1ος αμοιτανὶί 

ἐθέλων ὑπέχυψα. 11 [1]. οἱ πιαία ΜΟΝ 9οἱεΙ5 ἱη- 
εἰά![; {αθοτε Όεγο ρτο Ὀἱγίμίε [{εμίεΥ κιιδεομἰ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ειρμοτο ἰοἰιίπι οοπιρὶθατη πυπάνίη Π]θο. 
Νιυο ἰδία ρ8υἱο Ρορί εγωρί πονὶ (ητοπί, 
Αο ἀἱρηίιαιίς ογάο {ιδίως ἀἱδρατίς. 
ὤγανο αἰιεν οβδοί του Πὶο ἀωγί ργοποί, 
Νὶδί δυππς οἰίπι νογίθγοί {908 Όθεις. 
Ἡκεεγο Πυχα οοιμηιοής τι αὐπιιο. 
Τι ππημάο, αἱ ἰρ5ο ουβ΄ἀ1ς αά]ήηρος Ώ6ο : 
Μοἱοφία Γαοιἰ δι ογαπῃ αἱ ΠΠΘΙΙΘ οι. 

Νος ουιιοία νοἰαί, ΙΠι6η 9 αΠογί ἀῑερ : 

Μυ]ιοἈ ἰαῦοῬος ρονεὴ!, 96 ρΓδδιΙ]6 
Νοη «οπιραγαηάοβ, φις Ώου οΓΟΒ πιδηθηί. 

Ὑαϊος αοοαγί πιαχίιπιις βγιης Ε[]ε. 
Ἑχεερίϊ ἱκυίς τες εἶασ 1/1επου]ος. 
Εετίδαιο Ὀαπὶοὶ /αοίιθ εδί μἱ πήραο : 

5 

Ώ Ραυ]α5 Ροίτιβαιο Ια1γέδπη Ποπε [ογυηί. 
Ργιοαιἱοῃδι ἐπί πεοὶ νοκ Ι0θτῃ. 
Οἱ {ρδο, πογιπί ἰδίιά : 1ο {1119 ἱπιοη 
δη, Ραέος, ἀι ιο 116 ϱΓανίτις αΠέρας Που. 

Χν. ΡΕ ΑΕΙΡ6Ο ΡύδΤ πΕΡΙΤΟΝ ΕΧ ὕβΒε ΟΟΝΦΤΑΝΤΙΝΟ- 
ΡΟΙΙ1ΑΝΑ. 

(Β/Η[]ο ἱπιεγρτεία.) 
Αηιοτθ πι νοπἰο νἱ(ο», ἰγυοίθιιθφας γοἰ]ςεῖα 

ΕΙισιίυμς, ἡίηο νδμί5 006 μγατὶδ ές 
Οι (ουἱ, ὥς ἠαῦεο: αμ οαὐαγἰ, 

Γμδίυς οὐ ἰνρο, (γθιναίυη ρθοίος οὖν 
Όιἱοο αἰλὴἰ Ιᾳμί, ημος πιανδία αυ 

(6εοί ἑην]έὰ αἰ]]ς ηνουίο, 1φι 
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Οἷον ἐμοὶ κτέαρ ἔσχεν ἐράσμιον, οἷος ἀπ ἄλλων 

Πλοῦτος, θαλπωρῇ λησμοσύνη χαµάτων, 

Τῆς μεγάλης Τριάδος ξυνὸν σέλας, ἣν ἀναφαίνων, 

10 "Αχρι χαὶ ἀλλοδαπῶν Ίλυθον εὐπατριδῶν / 

Οὐ μῆν πάμπαν ἄτρωτος, ἐπἣν λάεσσιν ἐδέχθην, 

Ὢς τις ἁλιτίμων. Σὴ, Τριὰς, Ίδε χάρις. 

Ἔμπαχε μὴν ἀνέφηνα, χαὶ ὡς χύχλον περὶ χέντρῳ 

Ηάντας ἑτορνύμην ῥήμασιν εὑσεθίης. 

45 Ην δρόμος, ἀλλά μ᾿ ἔπεμγε φθόνος καὶ νοῦσος 
[ὀπίσσω, 

Πολλὰ μάλα φθονερῷ δαίµονι μεμφόμενον, 

"Ὅστις ἐμῆς ὠδίνος ἁγνὸν τόχον ἐξετίναδεν, 
Αρτιπαγῇ, ζωῆς ἑσταότ) ἓν προθύροις. 

Ἠ δ' ἄρ ἐμὴ Τριὰς αὖθις ἀπὸ στοµάτων ἀθεμίστων 
90 Τέμνεται, ἕν τ᾽ ἀγοραῖς, ἓν τε χοροστασίαις, 

δο]α ηιὶ ρυφδθδδἰο θιυπἰ ργλία, οἱς ρυς οπίἰεγῖς 
Ὀινίειο , [οπιδηίάήπι οὐ]νίυπεπ ἰαῦσογυ ἱπάισθῃς, 

ΝΜαρης Τοπία οοπιπιυπηῖς θρἰοπάος ; 6414Ηι 66Ο 6ΧΡΟΠΕΗς., 
40 ἴδιιο αἲ οχσίθγος οθἰίαπ Ροτγοχὶ ραίι!ςῖον ; 

ΝΟΠ Ι8ΊΠΕΠ οπιηἰπο Ί]ίθθφις:; ἰημάεπι ἱορίωυιςδ οχεερίεθ δύΠ, 
γο]υῖ ας ΓαοἱποΡοδιδ. Τια νοτο, ο Τεϊπίίαςδ, Ίιῶο οδί ῥγα[ί8. 

Ὑδευπιίαιηοη απηημιιανί, οἳ νουιὶ οἰοιίας οἶτσα οδµίγυπ, 
Πιν οἱγοεπιαρεβραιη νογυῖψ ρἰθία!ὶς. 

5 ΟΙΕΟΟΠΙΙ ΤΙΠΟΙ, ολΑΜΙΝΟΝ ΙΟΕΙΠ Π. Πιστοµίο. μη 

Α Καὶ πόρνοι χραταίουσι λόγοι. Τὸ δὲ ἀφεα 

μα τ. 

Τίς πήξει Φινεὲς πορνοφό.ῳ παλάμη 

Ζτλήµων φυχήν τε καὶ οὕνομα, Ἡ τίς ἀρίξει 
Δόγμασιν Ἑθραίοις πλησσομένοις ἀδίχως 

Φ; Μωσῆς, ἐχ δ ὀλέσας Αἰγύττιον αὐτίχα μα, 

Λαῷ πὰρ μεγάλῳ χῆδος ἔχῃσι μέγα; 
Τίς μὲν ὅλην θεότητα μετὰ φρεσὶν ᾖσι βάλητα, 

Μτδὲν ὑποστέλλων τῆς μεγάλης Τριάδος 

Ἠὲ νόῳ πυχινῷ τε καὶ εὐσθενέεσσι λόγοισιν, 

20 ᾿Αντιπάλων ἑπέων θυμὸν ἁποσχεδάσει; 

Τίς δὲ βελῶν χαιροῖσιν ἁχαμπέα πίστιν ἑρύπι. 
"τροπος ἐν τρεπτοῖς χάρτεσιν ἱστάμενος, 

Μὴ δ' ὡς εὑρίποιο πολυπλάγκτοιο ῥέεθρον, 
Τήνδε μεταχλίνοι ἔνθα καὶ ἕνθα ῥέων; 

45 Εογγεῦαωί ορ, 5δ6δά πιο αἴπια] ἱηπγίάία οἱ πιογὺυς ορεγιπσῖ γοίτυ, 
ΡΙυγΙπιάηὶ ἱηνίάο ΠΠ δυοσθηκὀῃίεπι ὁδπιομί, 

Οιἡ ῥρατίας πιθὶ δαὐοἑί Γη θχοιδοῖί, 
Πεοθης «οπιρᾶσξΙπ, γἱιῷ δἰαηίδπι { νοδιλι]ο. 

Μοα νοτο ἸΤγπίίας νµῖςς αὐ οἱ υάδ πο[αιιάἷς ο 
26 δοϊπάϊίας, οἳ ἵῃπ [οιο, δί ἵπ «ἱοςίθ, 

Ας ιπογοιγ]οῖἱ νλουμί 66ΥΗΙΟΜΘς. (ἰαύίο, οι! Ίου | 
Ουἱς ΒΙήηροΦ 66ΟΓΗΙΙΗΩ ου ἱταιςῇρεί δοοτυἶάα Πιαπιι 

2εἱπίο; οχ αΠπίμιο δἱ ΠοΙΗΙΗΘ, αὐἲ ιῖς σὐρροίίας [εγεί 
Όομιηαίῦας Ηοευταίς ἱμ]ᾳυο «ομσιίσαιἰφ 

20 ἩΜονδυ», οἱ Ρρετεμίῖοις Αανργρίϊδόέαιη ϱ 041 Ρήππι ἀοοίτῖπαπη, 
Αρυά ΜΙΑΡΗΙΠΙ ΡορυΙάΠ ΠιαρΙΣΙ οοπρααυἱἱ ρἰοτίαπη 
2-64 Ουἱς ἰοίαιὴ ἰν]ηλίαίθιν οορἰα(ἱομίυας δυἱς οαρἱοε, 
ΝΙΩΙΙ διιίγαἱσηδ ος Παρα Τγηλέηίο Ἡ 

Αιί αυὐἱδ Πιοµίο ργιάθηἱ οἱ ναάἰρείπιίς αγριυπποηίϊς, 
60 Λάνεικσαγίογυπη ἱΠδαπαπ ὀἀοὐοίγία ργοβἱριδίς Ἡ 

Ουἱ5ς αεί μ6ἰἰ (επιρογο ἱμῃεχίμί]οπι Πάθπι φογναδί, 
Πηληου!]15 θίαης ἱμίεν ἀουηαηί αι γαγὶοίαἰος ἳ 

Νεο, νεἰυ Ευρί μι ναρὶ Πυεμίυη, 
Παηο (Πάει) ἰμοίπεὶ Ποο η ιο, Πιοάο ἵπ Πίαπι ΡαΓίοµι «οῇβοςίθῃς ] 

8 Λησμοσύγη. 5ἱο γαΐ. Εάῑί. λησμοσύνης. 
9 ᾽Αγαφαίνων. ΦΕΜοΟΙ. ἀναδειχνύων. 
1{ Ἐτοργύμην. Φο]ιο]. ἕσπευδον. 
4ὗ Ἡν δρόμος. Ιὰ νελο]αςίο 46 ουποίΙαηάδ 

Ραοἱ5 θιιιά]ο ἱπιειίρίι. Δίος φθόνος. [ια Ὑαι. Εάῑ. 
πόνος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Ηιο δο]ιο πηὶὶ ἁλν]είο, ςοἰυπιαιο ΙθναΠιοη 
Οὔγαγύηὰ οἱ τεηιίο8 δοἱα ἰαὐογῖ5 εραῖ, 

Νόπιρο 1άυαν Τε]αάἶς, (11άΠῃ ΠιΟΗΦΙΓΑΗ5 ἀϊβδίία Ίοπρε 
Άγνα Πρθιι5 αὐἲί, πουήμπιᾳαθ οιοση». 

Νοη {ΠΙΟΠ οΙηπίμο ἱποο]υπιίδ; µαμήηιε ίρθθ ρου 
Ῥυκη φαχἰς. Τιυὶ αἰι ᾳγαίία, βαπεία Τνήαρ. 

Μοηςιγανὶ απιεη Ἀαπο, γογὶφ ρἱοἰδ(ἰ5 6 ΟΠ1Π6Θ 
Του βαδθία, ἱ ουπα οἱ οἴγου]ι δ[Πείτιγ. 
Όωήσις οται: 86ἀ πιο τοριἰί πιογδᾳιιο αῦογᾳιθ, 

Μι]ιάη ἱηοιιδηηίοπι ἀφπιομίς ἱηνίοίαιη, 
Οἱ ἱεμεγὺς [6Η15 ποθίγος οχοιιβείε, ἵῃ ἱρ9ο 
Οπι δια γεηί νι Πηηίπὸ άπῃ 6αρογ:8. 

Αίαιθ μθᾶπὶ ΤγίήΘΙη ΓΗΓ5ΗΙ οεἱογαία οδίδγνα 
ἰδδεςθί Ίπηυο [ογίδ, ἀΐθνοσαί ἵπαιο οἱοσίς, 

Β Λο ἀοοἰγίπα γἱρεί ρείυ]λης. Ουἱς ροτοί(ας 

24 ᾿Εόραίοις. Ὑλι. Ἑθραίων. 
50 Θυμόν. Ίλερ. 9δΙ. 5.ρ. Ιἶπ. τὴν μανία. 
ὤ3 Κάρτεσιν. Βιρ. [ἴη. δξσποτείαις . ἰν 

δις ἀοπιπαιἰοπέθες , ἱπιρογὲῖς. 
οῦ Ῥέεθρον. Ου]. βέρεῦρον. 

ν 

απο [ουίθί, βαποία οο/[οά ἴθίφιις παπα ὓ 
Νοπιίῃο φιῖς Ρῃίπεςς οἱ 6 Ζ6ἱαἱος } ληΐοιο 

Ῥυγοιβοςς Η4οἱ ηιιῖς Γ{οτθι ιο ρε.) 
Οµής Μυδες, Ραγίο βρεης ἵπ ἀοσιιαῖο (δίασι, 
η Ρορυ]0 ΙΠ4ΠΙΟ ρταμάο ἆθομδηιο [εγεμ 

Οι] ἰοίδην {η μηθύία ἀοίίαίθι 1µεηῖο [οσαδίῖ 
Νί! Τγ{αοἳ πιέπυεης, πἲ! αάἰπ]οηδαυο 64ο: 

Λυῖι ργυδεμεὶ ἁὐίπιο ουπίγασία ἀῑεία τε[εῖ]οι, 
Ει νουρἰὶ, ἰδίί νὶ5 ηαἶθιις Διπρίὰ οδἱς 

Το10ροΓθ ιῖ ναγίοφι9 ᾖάθίαι γδι]ηοηῖε οαπιάςα, 
δαυ]ί οἱ Ίναιά βηηῖς ἤγαιας ἵη ἱπιροςῖῖς: 

Νεο γε]αὶ Εατῖρὶ απάα ΠΙθᾶΠΦ γΘπΙ6ΛΏδᾳωε δρ 
γεγρεί ἴπ Ά8πο ρδνίεπα, γεγφοι ἵη Βαπεαυε Ἰσήι 
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δν Τίς δὲ µόθον κρυόεντά τ᾽ ἐρισθενέων ἱερίων 
Στήσει, τοὺς φιλίης εἰς ἓν ἄγων προµάχους: 

Τοῦ μὲν ἐμοὶ πόθος Πεν, ἐπεὶ θεὸς ὧδε χελεύει, 

Χριστὸς ἄχος µερόπων οἷσι νόµοις παθέων, 

Οἷς σταυρῷ συνέδησεν ὁμῶς ἀγαθούς τε χαχούς τε, 

40 "Οστις ἀναχτορίης τηλόθεν, ὃς τε πέλας. 

Τοῦνεχα καὶ λίθος ἐστὶν ἐπ᾽ ἀἁμφοτέροις ἀχρόγωνος, 

Λαοὺς εἰς ἓν ἄγων ἁρμονίῃ φιλίης. 
Ἡν πόϊος ΄ οἱ δὲ µε πρόσθεν ἀπεχθήραντες ἄτισαν, 

Οὔ τι, ἐμῆς αἰδὼ θέντο παραιφασίης. 

45 Λἴθε δέ µοι Τριὰς εν ἁδήριτος, ἣν βελέεσσι 
Βάλλουσιν πυχινοῖς: Ὦ Τριὰς, ἴσχε µόθον ᾿ 

5ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΡΟ, 11.4 

Δὸς τέλος ἡμετέροις ἐσθλὸν, ἀεξομένη. 
Κλεινὸν ᾿Αναστασίης χαίροις ἔδος, ἡ ῥα θανοῦσαν 

50 Πίστιν ἔθηχας ἄνω αὖθις ἐμοῖσι λόγοις. 

Στῖο μὲν οὐδὲ θανὼν ἐπιλήσομαι, ἀλλ᾽ ἅμ᾽ ἀρίστοις 

Στὴσομ’, ὑπὲρ τεχέων λισσόµενος Τριάδα. 

Ιᾳ’. Εγύπνιον περὶ τῆς Ἀναστασίας ἐκχ.]ησίας, 
ἣν ἐπήξατο ἐν Κωνσταντίνου πό.Ίει. 

Εὖδον δὴ γλυχὺν ὕπνον' ᾿Αναστασίαν δέ τ’.ὄνειρος 
Στῆσεν ἐμοῖσι φέρων ἁματίοισι πόβθοις ' 

Ἡ πρώτη λόγον αἰπὺν ἓνὶ προπόδεσσι µένοντα 
Ἠγαγχεν ἐς χορυφἣν οὔρεος ἀχροτάτην : 

5 Τοῦνεχ) ᾿Αναστασίαν µιν ἐπίχλησιν χαλέουσ: 

Μιδέ μ' ἀθρίσειε χαχὺς φθόνος, ἁλλὰ µόχοισι Νηὸν, ἐμῆς παλάμης ἔργον ἀριστοπόνου. 

ὤὃ Οι]5δ γετο Ὀδ]ιπι Ποττίάιπι ἀθοθτίαη ίιπι ϱαοθε]οίΠῃ 
Θωιωρεῖπηαί, ΡᾶοδΙΏ οοιἩροπει!Φ ἱπίευ ολα γἰιαἰς ργυριριλίογθ» Ἱ 
ών ᾳω]άέπι ταὶ πι ὶ ἀεθίογίαπ Ἰπογαξ, «4μαπάο αιἱάσι Όοιις 5:ο ]ιῦο, 

Πτϊδίας πιαάῖους οπιπη δις ουρριείοτυπι οβῖρις, 
Ουἱῦιθ ἵη ογµςο αἰπυὶ ου ἰρινίι Ώοπος οἱ πια]ος, 

40 Ει φυἱ 4 ρ6ρπο Ὀοὶ Ίοηφο, εἰ αυἱ Ῥτορο ογαη!. 
Ομαρτορίιος οἱ ἱαρῖφ θ5ι υἱγίδηιο ἁδηρυ]αγίς, 

ΑιπῦοΦ ἵπ υπυιη οοἱίμεηφ Ρυρυἱο5 οοπιρ8βο ἁπι]ο[ήλς. 
Που, ἵπαιαπ , πμ ογαί ἁθδιάθγίαμη; δεὰ ουῖ πιο απίοα οὐεταηπί, δργονογμῃηέ, 

Ν6ο α]αΠι πηθὶ ΓαἱΙ0π6ΠΙ Παυιδριηί ουμδί]. 
Δύ Αιφιθ υἱπαπι Ὀθίή 6χρογα θ8956ί 1η6ὰ Τηϊμίίαϐ, ουδ οου9 

Ρειυπὶ (οί! 0Ο Τνη]ίας , οἰδίο Ὀοίἱυπῃ ς 
Νεο πιο Ί8πι {ογνῖ5 οουἱίς μα] νου αδρἰοαῖ, β6ἆ ἰαυοτίδιις 

Όα πει Ργοδρεγυῃ] πεῖφ, Ρἰηγίμιη οΓ6 ργαάἰσαία. 
Τι νοτο, Ἰπε]γία γαῖο Αιιαδίαδίια ϱθοἆθδ, (118 οχδιἰηοίἍπι 

50 Εἰάσιμ γενουἈδε Ρος Π]θας ΒΕΓΙΙΟµ68. 
Τυῖ, ποηιἰάεια Ιπογίυυ5, οὐ]ἰνίδοας, δε δἰπιυὶ ουπι ργαδιαηφα]ιηϊφ 
ΦΙΦΑ, Ργο Πἱἱ1Φ πιεῖς ιιρρ]ῖοαπς Τεηίίαι]. 

Ἁγ]. 9οπιπϊμπι 4ε Απαείαδἰα εοςεδία, ΦµαΠι ἵπ μγῇε (ο σίαπιμὶ εχεἰγιαὶέ. 

Οαγρεῦαπι ἀι]οθίη ΦΟΠΙΠΙΙΠ: Απαθίαδίαπι αυίθπ] δοπἹηἰπι 
Απίο οουος πιους δἰαιυοὺαὶ, ἀἰυγιίό πηοὶς ἱίαπ οχ]]υοηφ ἀρθίάθγ]ίθ. 

Ηαο ρεῖιηα ου 0ηεπι ὀουἱρίπαπι αἆ Γαύιους βθἀρθηίθπι 
Ρετάυχ]ί αἲ μιοη(ΐ5 «8οµΠΊδη αἱἰίςοίιί » 

5 Ὀνάρ ΑΠπαδιαθἰαπι οοφποιηῖιο νοσδηί, 
Που (οιρίασι, Ι4ΏοΓί0βς Πάπας πιθῦ ορίς ἱηείμηο. 

ΒοΓΙΡΙΙΙΠΙ αυ. ὅδί, -- ΑΙ ΗΙΙΙ. 10, ραρ. Ἴδ. 

5ῦ Ἐρισθενέων, Ἀε]ο]. 992 πολεμικῶν. (οἱβί. 
φιλοµάχων. ͵ 

ὅ8 Οἶσι »όμοις παθέω». (ιγὶείη5 ρακεἰομἰς δα 
Ἰοηίθις ᾖοε εαπαίε. Ξ6)Ο]. τοῖς ἰδίοις παθήµασι. 

40 Ὄστις. Αἰιιάἰί αἱ ο Ραυἱἱ νοτυα, Ερῃ6ς. , 
4]: Ευαιφεἰἰχαυί υοδί Ῥαεει, φμἱ Ι0η0ὲ [μἱ5ἶς, 
εἰ Ραεεῖπ ΠἱΦ φιῖ ΡΥοΡό. 

45 ᾿Λριιογίῃ φι.λ1ίης. Φὶο ΠΙ98. ΕάῑΙ. ἁρμονίη. 
47 Μηδέ μ᾿ ἀθρήσειε χακὺς φθόνος. Εδ]ι. μηδέν) 

ἀθρήσειε κακὺς µόθος. Βἰ]ἰίαθ ἱορίί θρώσειε' Ἠ08 
πονο [ορίπιις ἀθρήσειε ου πιεἰὶοσί μοίςρ οοἀἱοίρις, 
Ἡομ. 9041, (οἱβΙ. αἴφιο οεἰίδπι ἱπίογργείο (0γ96908 
βυοιξ]. Βνιηί α]ἆθῃι Οοἱδί., καὶ µηχέτι µε φθόνος 
ὁ χάχιστος λοξοῖς ἀθρήῆσειεν ὄμμασι, οίο., πες )απι 

Ίπε Ρεδεἴπιμς {ἱ0ογ ἰογείΐσ οεμῖ αφρίειαί, θἱο.: ϱἳ 
Βομ. 99{, μηδὲ µε παραθλέφῃ φθόνος ὁ Χάχιστος, 
ἀλλ αὐξομένη δὸς τοῖς ἐμοῖς πόνοις τέλος χρηστόν. 
Νεο Ίαπι οἰπίδίτε πιε {νου ἐηργοῦίες ἐπίμεαίωγ, «οή 
ο ογε Ργαάϊἰσαία [αμείκηι μιεῖς [αθογίθεε β πει 
ατοἰτε. 
48 Ἀεξομέγη. ΛΙΙί6ς, 0γεφεπι απιρἰἑβεαπ». 
ΧγΙ. ΤιτΤ, Πορ. 932: Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν ἐχκ.χη- 

σίαν, ΑἈγαστασίαν, ἣν ἐἑπήξατο ἐν Κωνσταντίνου 
πόλει. Ε)ιεάεπι ἵπ δεε[εδίαπι Αιασίαείαπι σµαπι {η 
μ/ή06 (οπείαπεπὶ ετεἰγκα!!. 

ὅ Λόγον αἰπύν. Ὑψηλόν, δαδίέπιεπι ἀοε[γῖπαε, 
ῄάεπι. Οοιπυοβδίυς. Ἆοχ προπόδεσσι. Ώιο Πεᾳᾳ. 
πραπίδεσσι, 6ἱ Βιιρ. Ιίη. διανοίαις. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

Πο]]α φαοργάοίυπι αιιἱδηαι [ομίαίία οἰδίοί, 
πᾳ16 ΕΠΙ) ΡΓούσΓεΦ ]μπροί αιηλοἰ {ορ ᾖ 

ος 6ᾷο ουΏὶ οµροεθΏ, ηβΙη(υθ {ωρῤεγαί Ἆου ᾳιιοφ6 
ομπδις, 

Νορίγα ους (γαηρεὶ αυἱ πιαὶα ευρρ]ἰοἰΐς, 
Ουεἱς δἶπι] {πηοσυος γησίέ µαγῦαιηφύθ ποζθπίαπῃ, 

Ομἶφαέὲ ργουυὶ Γ6ρπο, ΥεΙ ργορο αιῆσαυίς {αἱ 
Ὀπάο οἰίιπ οδί υἱγίδφυο ἱαρίς βιπηπιβηρυ]ὴς {ρ86, 

Ουἱ µοριοΡ αΓοί4 ποοϊίί αι]ο(δ 
Ίη πιο οὐἱἱς Π{ἱ Ργΐις 6χ4:866Γ6, ποο υἱί 

(οποί]ίο (αἷέ 5 ογεάοτθ οὕ γα θο. - 
Αιφυο υΜἱπαπι ρµρη Τγίας 6χρεΓ8 οβδαί ἶ δἱ ἱρ84 

απ Ροίιυγ Ιθἱἱδ. Ργδὴ]4 δἱδίο, Ἱτίας: 
Νεο φπδπφαασι θ]]υπι ϱγαγό γυποτοί: {ρδα Ίαῦογεδ 

εσ. 

ΒἙ ῥῬτονεῖθ 96 «ΓΘΘΟΕΠΒ, 0 ΥΘΠΟΓΔΗΦ3, 1ΠΘ08. 
Τυσιο βάθηι οχδἐἰποἰᾶι (11 Ρος ΠΊθὰ νθιὺ γουδςὶ 

Αά Ιµοθίη, νὰίθᾷ8, ἀιι]οίς Ληδρίαρία. 
Τε πεαιιθ πιοΓἰθ ]406ΗΠ8 ἴαιποῃ οδΙἱγίθοαρ : οἱ Ἱωίος 

Εχἰπιίας ΘίΔ{ΙΔΠΙ, ΡΓΟ ῥγερὸ νοια [6/6Ι8. 

ΧΥΙ. ΙΝΘΟΝΜΝΙΌΝ ΡΕ ΑΝΛΑΤΑΡΙΑ ΕΟοΙΕΘΙΑ, ΟὔΑΝ ΙΝ 
ΌΒΒΕ ΟΟΝΦΤΑΝΤΙΝΙ ΕχΘΤΗΟΣΙΤ. 

(ΒΙ[{ἱο ἐητεηργείδ.) 
ΜΟΠΊΠΟ «Ρο πο ἀιι]οί ἀθάθγαίη, ευπι Ίμορ ομρίία 
Απο ΠΙουΒ οου|οῬ γοιίἰ Αηαδιαθὶα : 

Παγρηίδιη ον Ρείη]α ᾖάεπι γταὐἱείθιις {πῖφ 
Μοης 3ἆ οχοθ]θὶ ουωπιίηα δΕΠΊΠΙΑ ἐυ]]ε. 

Όπάο εἰἶδηι ἐθιπρ]Ηπῃ, ΠΠ 5 ἔῶο αιιοά οδἀμ]ὰ θα αἷξ, 
Ηίπο (Γαχ]ϊ δαησἱῷ ΠΟΠΙΘΗ Απδείκέίαν, 

- 



ς, ΩΠΕΟΟΠΙΙ ΤΠΙΕΟΙ.. ΟΛΗΝΜΙΝΌΟΝ ΙΗΙΡΕΠ Π. ΠΙ5ΤΟΒΙΟΛ. η 

Λ Καὶ τόδε νυχτὸς ἄθυρμα ' διακριδὸν ἵστατο ὰες 

Μύθων ἡμετέρων εἰσαῖειν ποθέων. 
Ὃς μὲν δη χθαμαλὸν χαὶ ἐπίδρομον Ἶτες μῦδο, 

0ὐ γὰρ ἄνω νεύειν Ῥθελεν, οὐδ ἐδάπ” 

20 Αυτὰρ δγ ὑψιθέοντα χαὶ εὔστροφον, οἷσι μεμῖῆα 
Πέἐνθε᾽ ἀνιχνεύειν ἁμφοτέργτις σοφίέτς, - 

Φείνης 0) ἡμετέρης τδ. Ποὶ δ᾽ ἑχάτερθεν ὀρώρι 

Ἑλχομένοιο λόγου μαρναμένοισι Το0οι-. 

Αὐτὰρ ἐμοὶ στουµάτων Τριὰᾶς ἕῤῥεεν ἡ µονόσεας 
50 λαμπομένη τρισσοῖς χάλλεσεν οἰγομένοι, 

Φωνῇ τε σατιθαρῇ, χαὶ πνεύματος αἰθόμενδιο 
Οἵδματι, καὶ μύθων ἄλμασιν ἀντιπάλων. 

Καὶ ῥ' οἱ μὲν πάλλοντο, χαὶ ᾖνεον, οἱ δξ σιωτῖ 

θάµθεον, οἱ δὲ λόνῳ τρύδον ἔθ᾽, οἳ δὲ νόῳ, 

15 

"Ἔσεσθαι δυκξεσχον ὑπέρθρονος, οὐχ ὑπέροφρυς, 

Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ὄναρ τῖον ἀγηνορίην 

Οἱ δέ µοι ἁμφοτέρωθεν ὑφεδριόωντο γεραιοὶ, 

10 Ποίμνης ἠγεμόνες, ἔγχριτος ἡλιχίη. 

Οἱ δ' ἄρ' ὑπ»οδρηστΏρὲς ἓν εἵμασι παμφανόωσιν 

Ἔστασαν, ἀγγελ.χῆς εἰχόνες ἀγλαῖτς. 
λαο) δ' οἱ μὲν ἔχυντο περισταδὺν, ὥστε µέλισσαι, 

Κιγχλίδο; ' ἣν γὰρ ἁγὼν ἀσσοτέρω πελάσαι. 
1ὐ Οἱ δ' ἱεροῖς προθύροισι περιστείνοντο ῥέοντες, 

Οὔὕασιν ὴδὲ ποσὶν ἴσον ἐπειγόμενοι. 
Ἕλλλους δ αὖτ᾽ ἀγοραί τε πολυσχιδέες θ) ἅμ᾽ ἁγυιαὶ, 

Ποσσὶ χροχινόµεναι, πέµπον ἐμοῖσι λόγοις. 

Αἱ δ' ἄρ' ἀρ' ὑγνηλῶν τεγέων εὔκοσμον ἀχονὴν 

20 ᾿Αγναὶ παρθενιχαὶ χλῖνον ἅμ᾽ ἐσθλογάμοις. 

810845 ὠράστο πηλὶ νέας δο]ίο θδἶἰπίιις, δει Ἰοι διιροτγο[ίίο : 
ΔΙ Πθ ἵπ δοπιπἰο φημἱάσιπ Εναιάῖλ βοοίλὺαΓ. 

ηὺ Ἠ]οθ αιίθπΙ εχ υἴταφιθ Ρραγίο θοὐευαμῖ ργοβυγίοςὶ 
10 ΟνΙὶς ἆμοσν, φας βοὶοεία. 

Μιηὶφιςὶ ἵπ νθδίριδ να]άο θρἰοπά]άῑς 
Φ(αΏαμέ, ἁηροϊίος ἱπιαρο ε]αηίαίίς, 

ΡΙου8 ρατιίπι οἵυρα οθραί, ἱηδίας 4Ρυπ, οἶρςὰ 
αηςεΙ108: οογίλἶπι εηἶπ ουάεραπί ρτορῖαθ αὐσθἆστο : 

15 ΛΙἱ οαορῖ [ογἱοιθ αγοἰαυαπίυς αΠμεηίος, 
Λιγίρυθ σᾳυ6 4ο ρεάϊρας ρτορογαηἰθς. 

ΛΙ08 ρ]ἀίες , οἱ αι ἵπ πιυ]ίας ρατίος αοἰπάυπίιν νί 
Ρεάίνυς «λἰοδί 3 πε θιηϊ(ιθυαπί 66Γπιοηεν. 

Ε ιεοῖς αἰἱιὶδ νογθειπάλς 41105 
20 ΙποἱηαΏαπί οαδίς ν]γρίπός αἰπιυίἱ ου ϱρτανίυὴς πιαιγοιῖς. 

Αιπιο ἰά αιἱάεπ πουν ουδέ Ἰόμδ: ΠΟΠ πο αΠεοίας πιοάο εἰαὺδε 
ορι]8, αἱ πΠιεο ἁμάϊτὸ 66ΓΠΙΟΠΘΘ ἀνοὺαί. 

ΑΙΙἱ αἰπιρίίοσπι οἳ Γαοἳ]ο ομγΓθιίθΙΗ οΓαιίοπθη ροδιυ]αὈαηί : 
Νοη θΠἱιη ΒΙΙΓΡΕΙΗ γὐδρ]ζθτὸ γοἱθδυαμέ, Ώθς ἀἰάίσργδηί ; 

3ύ ΑΙἱ νοτο δὐἱίπιοπι οἱ γυταπίεπι, ἱἱ Ἠμἰπίτηπι, αιίθδας ου οραί 
Αὐκ]ία υἱτίαβᾳιθ το. ἰηγοφδίίραγ6, 

ΕχΙΤ4ΠεΕΦ εί Ποδίγ. (ἱαπιοΓ βυί6πὶ υἐγίμηιθ ογιιροραί, 
Βἱδίταεία Ρριριαπἰίθυβ Ἱμίιὸρ 96 δώ] οΓαἱοιο. 

ΜΙμϊ νογο οχκ ογ6 Πμεὺαί δοἱα αἀογληπάα Τεπίέας 
60 Τηὶρὶϊεὶ εοτάδοαης οἰαγὶςείπια ρυ]ομτίίαάίμο, 

Ύοσο νδμοεηιΐ, οἱ απμιὶ αγἀθηιἶθ ἱμωροία, 
Νοη 5ἶπο Ἱπουγείωας {η οηηίγαγία ὀομαιαία. 

Λίᾳυο ἠὶ αιἱάοπι οοπιπιονεἰαµέαγ οἱ Ιαιάαυσηι: ἰί κἴ]οπι]ο 
ἀπιγαραπέυγ: αἲί νογυὶν αιγιἀσυαιί, αἱ πιοηίο, 

ὃ Ὄναρ. [πί. κατ ὄναρ, πΠεΦµό ἵπ 8ΟΠΙΠΟ εο[ιὶ 
αμμογθίαιη. 

Ὁ Γεραιο΄. δἱ 4ο Ίχορρ. οἱ (οἱς]. ΕάῑΙ. γεραίσι. 
10 ἝἜγκαριτος. δὶο 1η55. ΕΙ. ἔχχριτος. 
11 Παμρανόωσο. Βομ. 990, οἱ Ορ. παµγα- 

νόωντες. 
14 Κιγκ.λίδος. δίο Βορ. 990, ΟΡ. οἱ Οοἱκὶ. Είι. 

σιγκλίδος. Πίὶδου οπποθίιφ ρὶεὺς α «οποἱοπαίοςθ, 
νο] 61) ἃ φαοὐγόοἱ 1 ο1οΓο αγοθὺαίιιΓ. 

17 Πο.υσχιδέες. Μκ[ἰρ[ίεοε υἱεὶ. 
3] "Αθυρμα. Ιἱὸμ. 990 ἄθροισμα. 

25 Καὶ. δίο Ἰαυοι 6οάεχ Πες. 993 αἱ οὐ 
Εάἰιὶ αυἱοπι γάρ. 

ὄλ Καὶ μύθων. Ε! ΕΠΕ ἰπσθεία[ίοπο οοπ!ἰγαἰστὰ 
Ἕν 

{ θάµδεον. Οοἱκὶ. εαρ. [ἶπ. ἐξεπλήσσοντο, 
Ρεδαπί, πιἰταδαμίατ. Εἰὰοὶ οδέες οοηοἱοησηίοα ος 
βυτίμπῃ αμὐίεπίος , ἐπρί]οίὶ πιυάο αΠΠοϊσξαπίατ. 
ΔΠΙΠΙΟ 60ἱο πυγπυγταῦαηί: αῖ νοτυὶς ολα 2 
ἀἰρηα!ΙΙοΠοΙη ἰοδίαυαπίυγ : αῑϊ ἀεπῖηυο αρεΠε 
Ρρυσπαυαμι. Βιιι. 

ΜΒΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

δούο αἱ, Ἠαυ αἰία οοΏςἰάογο Ποπίο τί ἆεὺαν . 
Ναπι πε(υο ρε ΦΟΠΙΠΙΤΠ ΠΙεΠίθ «αρθ!βι» ϱΓ8Η). 

Γοςιγεεγίφιιε ῥγανος φεἱ|ἱς υἱήπρο οοἀεύαπί 
Βειηὶςςίς, Φίὰᾳ ἰοεια, ἀμσέδαιιο ργορίς. 

Λίαιο Ρο Ἰιάμς ογαί ποσιἰδ: οιρἰάµδααο Ρρορεύα 
Β Ύοεῖς ογαί μοβδίγᾷ, ἀΐδραες ο ας. 
Ρας οἱθῃίπι ΒΘΓΙΠΟΠΕΠΗ ἑλί]ουη Γαοἱ]σππφε ρείοἲά 

Τοἱίογε φιιοά μοἰ]οί Ίάιήθι αά αἱ θυυιω. Υοδιίδιις Ίη Πἰνεῖς αἱ διαὺαὶ ἑυτὺα πημἰδίγα, 
ὁρίεμάογθιι γείἘγεης αρπηἰμίθ ἀΗβεἰ οἱ, 

ΓΙ:05 νοτο ρτορίαφ ευρίθης ἀοοθθγθ » Ρα ΡἱΠ] 
(Τε διββεβίυη [υβα εγαῖ ἱηδίαρ αρίΙη : 

Ραγ9 666 νθηἰοΠς 44 [ἰπιίηα 940Γ3 ργειιουαῦ, 
Λιγίυαφ αΡΡΓΟΡεταΗς, αρρΓορθζἀµΙ5ᾳυο ρεύο. 

Μυιιβὀἶφμς νἱοὶ, [ογβπιο οπηπία, ΤΙΓΡΗΠη 
ΜΙιιουαπί αἶος πά πιοὪ ἀῑοια 6Γερθδ. 

Πεπίηιε γιριπεῖ οσέυ5, πιβίρους 6ί µοηενία, 
Ε εαρ[ῖφ 40Γ06 αὖ πηθὰ γθεῦα ἀπύλης, 

Άἱιο ϱαυθὺαί γυγδυ!ὴ Ρας θἱίογα, ουγς οδί 
ου ἀυρ]]οἳς φορ] 6εηθα Ργο[υμάα ποσα, 

Εχιεγῃς 46 Πποδίγᾷ. Ο4110ς γθδοηδύαί μ{Γ1πρ8ε, 
Ώιιῃ ἰγαἱογθηί γουῦθ πμ] νοῖᾳ 1139. 

Αι ἀἰνίηα πμ! οιιρὶάο Ἐνγίας ογ6 θμοὺαι. 
Όψυπι φυ ἵμ ἰγὶμο Πο Ώυιμοι ἡαἱςί. 

Αἰθ Ἴφπο, θἳ [Ιτηια νοςυθ, οἳ (ογγοπίς οαηἑὗαι 
Ρεοίοῦὲ, νἱ Ππαρηα ἀοραιαίὰ [αἶἱθα 3 

Γ πι άαυαηί α1ἳἡς ραγς πιταδπα αἰ]ολαί : 
δἰΓἰάυἱ9 ραις γεγ)ῖθ πΠᾶ εταε, υ08 ααἴτοο; 
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δῦ θνησχούσης ὠδῖνος ἀναυδέος, οἱ δὲ µάχοντο 
Όἷα χαθισταµένου χύματος ἐξ ἀνέμων. 

Πάντας δ᾽ εὐεπίῃ χατεχήλεεν, εὐφραδέας τε 

Καὶ μύθων ἱερών ἵδμονας εὐσεδέων, 

Ἡμετέρους τε νόθους τε, χαὶ οἳ µάλα τηλόθι μάνδρης 
40 Τλήμονες εἰδώλων λάτριες ἀΣρανέων. 

Ὡς δὲ βότρυς λιαρῇσιν ὑπ' ἀκτίνεσσι μελαγχθεὶς, 
Οὗτ' ὄμφαξ χαθαρῶς ἠρέμα λυόµενος, 

«'. Οὐθ' λος ὥριός ἐσει, τὸ μὲν µέλας, ἄλλο δ' ἐρυθρὺς, 
"λλλο δ' ἄρ᾽ αἰθαλόεις, ὄμφαχα ὃ ἄλλο ἔχει 

.. 4ὔ Ὡς οἳ δήριόωντο πεπαινοµένης κακότητος, 
δη καὶ ληνοῖς γήθεον εὑρυτέραις. 

5. Ταῦτ' ἔχον: ἐκ δέ µοι ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων ἑτίναξε 
Γἧρνς ἀλεκτρυόνων, τῷ δ᾽ ἅμ᾽ Αναστασίαν, 

δΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΡΕ 5ΕἱΡ50, 1254 
Α Φάσµα δὲ φάσματος εἴχον ἑτὰ χρόνον, αὐτὰρ ἔπειτα 

ὅθ Καὶ τὸ φύγε χραδίην χα µαραινόµενον, 
Μοῦνον δ' ἄλγος ἔμεινεν ἐμοὶ, χαὶ γΏρας ἀνιγρόν. 

Ὢ µοι ἐμῆς Τριάδος ! ὢ µοι ἐμῶν τεχέων | 
"Ὢ φθόνε, είπτε μ᾿ ἔοργας; ἔχεις τόσον’ ἄλλο χέρειον 
Μή τι βάλῃς ἐπ᾽ ἐμῷ δυσθανέῖ βιότῳ. 

5ὺ Ἡ μὲν δὴ πολλοῖσιν ἀγαλλομένη µεγάλοις τε 
Κάλλεσι δαιδαλέοις ἡ βασίλεια πόλις, 

Νποῖς οὐρανίοισιν ἀγάλλεται ἔξοχον ἄλλων, 

Νποῖς, τοῖς ποτ᾽ ἐμοῖς, νῦν γε μὲν ἀλλοτρίοις " 
Σὺν τοῖς καὶ µεγάλαυχον ἔδος Χριστοῖο μαθητῶν, 

60 Πλευραῖς σταυροτύποις, τέτραχα τεµνόμενον, 
λλ' οὗ τόσσος ἔμοιγε πόθος καὶ ἄλγος ἑχείνων. 
Ὄσόος Ἀναστασίης, Ἠτθλεὲμ ὑστατίης. 

ὦῦ ΜοΓΙΙΟ 4ἱπθ νου ουπαία: αἲἶ ρυρπαδαπί 
Ἰηδίαγ Βμοἰαβ α νοπίὶς αρἱίαί]. 

ΟΙΠπΠ6ς αυίοπι [αοιπι]ία ἁθπιι]ορυβί, ἀἰδογίοφ 
Εἰ εαετογπι ρἱείαεὶς ἀοριπαίυπι ΡροΓἱί68, 

Νοδίτως δἱ εχίοτο, οἱ αιιὶ τοπιουθαϊπιὶ αἱ ονΙ{], 
40 Μἱκφοτὶ οι/ίοΓοφ΄ ἱπῃβγπιογιίσι οἰπιυίασγορπῃ. 

Οιιδ ια ἀμθάτΗή Γαύσπηἳς σας ου γαάΐς ἱπ[ιδοσίιί 
ΝθφΙθ ΟΠΙΠΊΠΟ 46Θ6Γὺα οδί ανα θοηρίπι ΙΠΦΜΙΙΓΟΦΟΟΗΝ, 

Νοφιθ ΟΠΙΠΙΠΟ Παίυγυς 68, δεὰ Ραγίίπ Πἱρο;, ΡαΓιίπι ΓΙΟΦΟΦΗΦ, 
Αίφυε αἰιά φοπηίμευ!η, αἰἰυά αεεΓδυπη : 

546. 7) 4ὐ δἱο ΠΠ ἀθοθτίαθαμε, ἀσπι εσεοηιογοῖ!ς τανίίας, 
»γρἼδηιιο Ἰαἱογίδις Ἴδπ ραιάεβαΠ. 

Λίφιο δηιἱάεπι φἷο ἸαυεΏαπη : ΠηΏὶ αὐί6Π δοΏηυύπ ος ρα)ρευτίς οχοιιβρἰε 
(πίυ5 ρα[ἱσγυ, Απ] ἀἰσυθ Ληαθίθδίαπη. 

ἱΠι]ηογυπῃ αμίθπι βἱπιι]αο ΔΠφσαραία γουπαἱ; 96 Ροδίοὰ 
50 Εχ εοτἀο ογαμυὶὲέ Ιθηίίε; ΠΙΦΓΟΘδΟΘΙΗΒ, 

Νϊπίφιιο η)λὶ] δαρετ[αῖί ρεφίος ἀοϊογοπι δὲ ἰΓγἱδίείη δοµεςίαη.. 
ϱ Ίηθα Τηη]ίλς ἰ ο ΠΗἰ πιο { 

ϱ ἱηγίάία, αι]ά {η πιο ραίγαςιὶ ἳ ἆ4πι ἰοί θοἱ ἑβπία Ἰαῦοδ: Ώ6 ημἱάἀ ρε]υθ 
[ῃί6Γγ486 πιο πηὶβογαυ]] νἰία.. 

οῦ Μι]ιί αυἱάθπῃ ογηδἰα πιαρμ]ςηίιο 
Ὀαφάα]είς Ιποπυπ]θιιῖς τρία οἰνίίας. 

Τεπιρ]ῖς οΦ]εειυμθ 8ὐργα α[ία β]ογίαίυς, 
Τεπιρ]ἰς α]ηυβηάο ππείδ, Πιο α)ἱἑῃίς : 

Ιηίος ων ποβρη]βοα φἀάθς Ο]ιγὶσιῖ ἀἱφοίριίοτιπη, 
60 Ιιετίθις [ογπαπι ογαοίς Ἠαβρεπεήυυς, ἵπ αάίάος Ρρατίος ἀἰνίδα. 

ῶρι] ϱ4 ΠΟΠ ἰΠίμπι πὶμὶ ἀθριάσιῖιπι οἱ ἀοϊογοπ ἱπουίίυπι, 
Ουαπίυπι Απηαθίαδία, πονὶδδίπια Βει]εῖπεπῃ. 

5ύ θΥ;ησκούσης ὠὡδίνος ἀγαυδέος. Επιογίεµίε 
ἰοφκεπάί εκρἰάἰίαίε, αίφιιε, μέ ία ἀῑεαπι, ῥγατίφϊπε. 

41 Μελαγχθείς. Πεμ. 990 µαλαχθείς. 
41 ᾿Α.4.1ο ἔχει. Ττεδ Βοββ. οι Οοἳςι. ἄλλος, οἱ 

φυρ. Ιιη. ἄλλου ἄλλο γ'. 
47 Ταῦτ ἔχον. δίο 56 Τε: Παβεδαί. 
δι ἈἉγιρόν. Οοἱθὶ. δρ. [ἶπ. λνπηρὸν, ἀνιαρόν. 
5 "Εχεις. Βορ. 990 ὄχι. ο... 
60 Σταυροεύποις. Φίο Ἠεᾳ. 990 , οἱ (οἳθί. ἴἵ,α- 

εεγίδεε εγκεί[ογηιίδες φκαάτί[αγίαμι κεείκηι. ία 

ποξίγ Ῥα5111089 {ΟΓΙΗΔ 8ης βο]θπέ οΓιοριη γείδετα, 
εἳ η φιιαίυος ραγίος ἀἰείηριί. Εάῑἰ. σταυροτύπος. 
Ιυἱάεπι τεμνόμενον. Ώιο Ἡθβα. χοσµόμενον. 

ϐ2 Βη0.εὲμ ὑστατίης. θαεὶ Ύεγθο ἰπ εα βάε[ίιιπι 
μπιθη({θ: ΡοείΓΕΠΙΟ εὐπεέρίο εἰ παϊο. Οοπιυε[. ἰί οἱ 
6αἱ1γεΓ. δίς αμίοπε , Ἱπηιίὶ Βἱ]]ίμς, ΑΠαείανία (οπι- 
Ρίμπι αρρείίαί, φμία εἱ Ογἱείες ἐπ Βειείεμι παίως 
οί, εἰε εἰΐαπι «α[ν(έ[ετα ἱρεῖκε ἀοείτίπα αὐ Πετειὶ- 
εἰς ΟΡΡΓεΕεα ας υε[μί εχεἰἱπεία , ἰπ Απακίαεία αάο, 
ὤπεφογὶὶ {αθοτε ας ἱπάμειγία , ἵπ ἴπεεπε Γετοεαία 6.0. 

ΜΕΤΗΙΟΑ Υεῃς!ο. 
Ὀεπίαυθ ρυρηαΌαπί 4Η]: που ἀἱθρας εγαί τος, 
Οὔ 45 ουπῃ δίδίό ογἱέως βῶνα ΡΓγοςεί]α ποἰο. 

ΕΙοφυίυτῃ αἱ οὐποίος πωπ]οελαῖ, δινο ἀ]εογίοἙ, 
961! ϱΠΔΓΟΒ ΓΘΡΙΙΠ 11346 Φ4ςΓ4 οοἱρία ἆοορεη! : 

Νοθίτυβ αίφιο ποίΏος, οἱ φυἱ, Ργουυἰ 4 Ργερθ πορίτο, 
Νυπηῖπα ἰος πιὶφετὶ ΓΟῦΟΓΘ 63454 οοἰυηί. 

Ταεία γε]υί Ρμα.Ὀἱ γαάἱἰς ατἀρηίθυς υγα, 
Νοε ῥτοτδι8 οοεία θ6ἱ, Ώσς ΡεΓΟΘΓΌΣ πιαηοδίς | 

Θεά ρατίίηι πΊριὰ 6ϱί, μαΓ(ἶπι ος (ἑησία τυροτο; 
Ραγίΐπι ὄμφαξ τυγρύπὶ, ρατίο δυραίγα αἰία : 

Φίο Ὀἱ, ἆπτι ν]έωπι ουφαετδίς, λεία οθλαηί, 
Ριφίαφυο Ιῶίυς ΘΓΑΠΙ 141Ώ ΠΙΑΡΘ Ἰαία νἰόεης. 

Ἱιοο ορο : θοἆ ϱα11ἱ δοπίπ πο πολΏὶ οαπίυς αἀεοιῖε, 
Οωπιαιιο 6οροξο αἰπου] ἀεπιροῖί Αηαίασίθ:. 

ΒαΑτμοι. πμ. ΧΧΧΥΙΙ. 

Β Αο ερθείῖγιπ] δροειτὶ ᾳαοἆαπι η Ώἱ (θηιρογόο πηαηδί! : 
Ρον! οΙἶαπι Ίιου [ἰαμίέ ροοῖυς {ποῃο [ηρα, 

Αο πηὶλὶ ἀυπίαχαί πιληςίί 4ο019Σ Δίᾳυο δθηθοίιις. 
Που Π]θᾷ δαΠεἱα Τγ]αβ! Που Πηθὰ Ργορεπἰες! 

Οωίά πο λλιὶ [εεῖθιί, νους 1 ὅαπι ἰ8ηί4 ἱυἱίσεὶ, 
Νο ππίδθΓο ἑτηπη]ίί4ϐ ΔΡΡΟΓΙΟΓΑ ΡΥδ6ς0Γ. : 

Ροϊιῖρυς ἁπρία φυἶάεπῃ ππυῖα αγΏς τεβία ρεσίῖε, 
Μυἰίααιθ, αὖα τίδι αἱηί δροείοσα, ἰομοῖ. 

Λι ιηΙπιυπ ἆοειδ 1ροϊυς δυηί ΠΙαΣΙΠΙΑ ἱεπρία, 
Τοπιρία εβο «5 φιοηάαπι, πυπο αἱίεης ᾖαῦοί 

Πηίογ αἩς., φυοά φααητυρ]ἰοἱ εγυοίραδᾳυὁ ποἰαῖο 
Ενι Ιαΐοτο, οχ]πη]ο [ιἱρεί αροβιοΙίευπι. 

Αδι οὗ ϱ4 Ὠαιιἀ μαπἱ.9 ογυς]αἳ θὰ ΡοςίοΓα ΠαΓΟΣ, 
Οιαβίυ8 οὗ οΓερίαπ γεχκαῖ Αηαδίαδίαηῃ. 

μ0 
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Ἡ μὴν πὀλλ' ἐμόγησα καὶ εἰν ἁλὶ, καὶ κατὰ γαῖαν, 
Ἐχθροῖς, χαὶ φιλίοις, ποιµέσιν, δὲ λύχοις, 

05 Νούσῳ τε στυγερῇ. καὶ γἡραϊ χαμπυλόεντι’ 
Οὔτι δὲ πρόσθεν' ἐμοὶ τοῖον ἐπῆλθεν ἄχος. 

Οὁ τόσον ᾿Ασσυρίοισιν ὅτ Ίγετο τηλόθι πάτρης 
λαὸς δουριαλῆς, νηὸν ἔχλανσε µέγαν, 

Οὐδὲ μὲν οὐδὲ χιδωτὸν, ὅτ᾽ ἀλλοφύλοισιν ἐμίχθη ᾿ 
70 0ὔτ Ἰαχὼδ τοπάρος υἷα χλαπέντα φίλον " 

Οὐδὲ λὶς ἠὈγένειος ἑπαχκτήρεσσι δαµέντας 
Σχύμνους, οὐδ' ἀγέλην βουχόλος ὀλλυμένην’ 

Οὐδὲ φιλοξείνοιο φυτοῦ χαθύπερθε χαλιην 
Ὄρνις ἀφεὶς ἀέχων, οὗ πολύπους θαλάμην, 

Ιὅ Ὄσσον ἐγὼ νεόπηχτον ὀδύρομαι εἰσέτι χαὶ νῦν 
Νηὸν, ὃν ἄλλος ἔχει χαρπὸν ἐμῶν χαµάτων. 

Δ)ἵ ποτε σεῖο λάθοιτο ἐμὸν χέαρ, εἴτε τι γλῶσσα 

ο. 6ΒΕΟΟΠΙ! ΤΗΕΟΙ, ολΗΜΙΝύΝ ΩΡΕΠ Π. ΠΠΡτοπΙολ. µ 

Πρόσθε φἑροι παρ) ἐμολ. Χριστὸς ἐμοῖο λά9ν, 
Πολλάχι χαὶ μεγάλων θνέων δίχα, δὲ ερατένις 

80 Λαὸν ᾽Αναστασίης Ίγνισα τῆλε μένω», 
Στἠσας ἓν πραπίδεσσαιν ἀσώματον ἕνδοθι ντὸν͵ 

Δάχρυ ἐπισπένδων φάσμµασι θειοτέροις. 

΄λζυγες, ὑμνοπόλοι τε, χοροστασίαι τ' ἐρατ. 

Ξείνων, ἡμεδαπῶν, ἐξ ὁπὺς ἀντιθέτου, 

85 Χῆραί τ) ὀρφανικοί τε, ἀλήμονες, ἁδρανίοιςς, 

Λεύσσοντες πρὸς ἐμὰς., ὥστε Θεοῦ, παλάμες 
Οἶχοί τε γλυχεροὶ, Υηροτρόφοι, οὗ ποτ ἔχωτι 

Λήσομαι, οὐδ' ἐθέλων, ὑμετέρης φιλίης. 

Εἰ δέ τί που χαὶ ἐμεῖο πολυτλήτοιο λέλεισται 
90 Μνῆσιις ἐν ὑμετέροις, δε χάρις Τριάδα 

Πολλοὶ γὰρ καιροῖσιν ἑπέῤῥοπον Ὥτορ ἔχουσο, 
Ἐν δὲ µόνοις αἰδὼς ὄμμασι χουφοτέρων. 

λ 

Μι]ίι πΒὶ ἵ(Θγγα πιατίαᾳυο αροϊἱάθγυπί πιο]οσία, 
Αυ Ἱπ]πιίοῖψ, ἁπιὶοίθ, Ρραδίοτίθιις, Πρίς, 

65 Α (εἱδιϊῖ ΠΙΟΓΏοΟ δἱ ἵπουσνα εποοἰυ!ο : 
οθὰ ΠυΠ(υΦΠΏ Ἠαρίθηις (Δηί1πΠι ἀθίογοιη ἁοοορὶ. 

Νοη θἷο ἵη Α8δγΓίΔΙΠ ΟΙ ρτοςιὶ ἃ Ρραίτία ἀμοθιδίιγ 
Ρορυ]ας οδρίϊνυς ΠΙΑΡηυΙ ἀε[ονὶί (οπρίωπῃι, 

Νεφυο οἰἶαίῃ 4ΓΟΔΏ, ουσ Ρμ]ρίφὶς ἱπππίθδία ει : 
10 Νοη ὁ4ς0) ΔΠίΘα θυγτορίυ ἀῑῑθείαπ Εβήυι : 

Νοη Ιεῶηα β6ΠΕΓΟΦΑ ϱο0ἶδο 4 νεπαἰοσίο 
ΟΔἱ1108, 11ο ϱρτερεπι υυυμἱοιις οχι ]πείυπ : 

Νομ ἱιοβδρ]τα]ί ανυοςὶ δμρευςίγιοίυη πἰάπη 
Ανὶς τε]ίπφυεης ἑηνίία, μοη ΡροΙγρυς (μαἱαπιυπ, 

15 ΘΟιΑΠίύΠ ερο Γ6υςηΒ βἰγιοίπι Ιαπιθηίος σἰαπιΏυΠ] 
Τειηρ]υπι, «ο αἰίογ Ἰναύθέ, (γιοίυσ ἰαῦογυσ Ἱποοτμη. 

οἱ ϱπάο τιὶ οὐ]γίδοπίαρ οος π]θιπι, οἱ αι ηριια 
ΤιΟὶ απἰεροµαί αρυἀ πο, ΟΠπηδίμθ πιεὶ οὐ] ἰνίεεαίυνγ. 

Ὢσρθ θἱἱ4Π) 6ἱηθ Ιηαβηίς δαοΠβοΙἰβ, 8ἱΠ6 ΠΙΘΙΘΗ 
δ0 Ῥορυίυπ Αιμοκίαεἰφ λιίτανί 1οηβ6 ἀοροις, 

ιλίμθης ἵη οογἀθ Πεο Ἱπεοτροίδυπι Ιπίυφ Ἱοιηρίυη), 
Γιαογγτηβδαιο ἠμίθς γίδα ο γίηα Ρτο[μάςῃο. 

όκ9 ἱτρῖηεδ, οδΗίοςς8, οοσίαιθ αιιαδ]ο 
τίοτυγυ!Ώ, οἳ Ποδίγογιιπι λἱἰογιιίς Ρδαἱἱοπίε», 

8δὺ Ὑϊάυς, ογρΏαμἰ, ΡὰύροΓ68, Ἰωήἱγπηί, 
Οἱ αἱ πιοᾷς, ἰαηᾳὐ4πῃ 4 Ὠδἱ, πιαπυς5 γοδρὶοἰουαείς, 

Πυἱεσδφυο ἆοπυς, 6οµ1π1 ηυἰγίςθΘ, ΠΙΠ(ΙΙΑΠΙ 0Ο 
γοειτὶ οὐ]νίβοας, οἰἰαπιςὶ νοιῖτη, ΔΠΙ05Ρ189. 

ΘΟιιοςὶ αἱ οί πιθὶ, αἱ (ΔΠί Ρ88δΙΙ5 βὐπι, αἰίημα 61ρογος! 
90 Ιπίος νο γοεογύαείο, Ἰοο Τγίαὐἰς ὑοποβοίμη ο5ἱ. 

Μι] οηἱιη «05 λαὐυθηί ος (οπιρουί 8 56 ΠΦΗΠΙ, 
Αο Ιδνίαπ Ῥοπίπυπῃ ριάος 1η οοἱίν οευ]ὲ9 γορἰάοι. 

09 Ἐμίχθη. θκαπάο α ὈΛΙΠείαὶς εαρία εεἰ ατεα. 
11 0ὐδὲ «ῑίς. ἵια Ἠορ. 9960. Εάῑί. οὐ λίς, υλὶ 

ἁαβοῖἰ πιοίτµη. 
19 'ΙΗδέ. Περ. 990, λὲ. 
84 ᾿Εξ ὁπὸς ἀντιθέτου. Ε1 ἀἰνεγείε [ἰπριηῖς, 605η- 

ΙΓ. Ἠπίετρυ. 992, φωνῆς ἀντιχειμένης. 

90 "Ηδε χάρις. Ἰὰ εδ: Ῥγο εο θεκεβᾶν 68 
Τνἡπ](α/ἰ φγα(ἶαφ Λαδεο. 

93 Αἰδώς , εἰς. Ἱία εἴ η[4 , 8οοι. 3 οπ.κ 
αὰ Νεπιεδίιπὶ, νΥ6ιβ. 518. Υμ]ραευπι ριοισα. 
Ἰπφυϊέ ΒΙῆυς, Βκάογ ἐπ οεκ{ὲς; αἰὶο 0ο Ἡ 
μου υίέυς Ογεροσία5, 3ο πιεί φοἱουι. 0ο οἳ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΡΙΟ. 

Μιι]ία φυἱάθπι ρεγ553ρο (υ]ἱ (ογγασιιο πιατίηϊιθ, 
Ποφιθς , 40 ποφίεὶ, ἀπ πηϊΩἱ Εοἱία πιονρηξ, 

Ώιπῃ Πρι, θἱ Ρ8Φίος, ΠΙοΓῦιδηιιο οἱ ουγνα δθμθοία : 
Αο μοπάυπῃ ἰ8ηΐέ19 οομΙυ(ἰ 06584 ἀοἱοῦ. 

Νου Ἱία Οα]άδας ου1η ρἱοὺς (Γαἱιογοίαγ α 0548, 
Βεῆενίι Φοίγπιῳ ἰδεία βαογαἰα Όνο : 

Νο {ία, ΟΗ1η δΙΟ(ΔΠΙ οδρίφθαἰ ὑατῦαγις ΑΓΟΔΗ) ; 
δυγτερία 1δασίὰ68 110ἱι Ἱία Ρρτοίο ρεῖυς : 

Νου ἵία Φεβενίί οδἱμἱο [64 8Άνα Ρογθπρίος, 
'Εχθίλησίυπι ρ8ΦίΟΓ 11ΟΠ ἰία ΠπιοΓἰό ροές : 
Νυη ία βογ{! ανίς ἀε]θείυίη οχ ΓυΟΓΕ Ππἰάυῃη, 
Ρι]οφφιιο Ἱπιρίυπιος; ΠΟΠ ροΙγριις (ναἱδηλΗη : 

Ου απίΗπι 68Ο Ρβίογο ΓεοθΠθ θχδίΓισἰάπι πυμο ϱι0- 
[αμς ἰοιπρίυπ : 

Ουος Ώυηο αἱίογ ἠαὐσξ, θύμα ΠΟΡΤΑ ΠΙθίΘΙΙΦ. 
δἱ τηθα π]θης ΠΟΠ {6 πιοπιογοῖ, δἱ ἱίηρια Ρεῖως πιά 

Β Ρτο[εγαί, Ίναυιὰ Οὐγὶδίως θἷε πηρπιος ρου κά. 
Φαρο θἰ8ηι 4ὐδηιις δαοξῖς, ΊΏρθηδ4 ρτοςσἱ, 36 

' ρεωσο, 
Π.υειγανὶ Πποδίτῷ νυίρας Αηθαιαςὶς : 

Μεπίο πι] βηροης ἀδία νγιτη εογροςΐς ετρεῃ 
Μωδίαφιο ρογ[υπάσης Ποιίθιις ΟΓ4 πιοὶς. 

Ὑἱτρίπευς οί», ο. » ΔΡΙΠΠ3 Οἱ 3Γὰ 
οδίζογυιΗ, οἱ Εεμ5 41ος Ροτορτίπα (αἴ; 

Ριιρὶῃί εἰ ν]άνα, αίᾷις ή Ἡνθσωήφ ως, ο... 
εγηεπίεΒ ΠΟΡΙΓ48, ΠΟΏ 8θει18 φίηιο 0ο: 

Αίηιιε ἁοπιως ἀμ]οες, ϱ4035 2ἱέγλςςδηυς ΦεπεσΕ, 
γεδίγ), πεο ουρί6Ης, ΙΠΙΠΠΘΠΙΟΣ 6«96 αυ, 

Οιοἆ δἱ [οσίθ πεί πιοηίον οὐ]ἰνίο νοδίγας 
Νοη ριοΓδύ8 ἰθηθαί, ρταϊἷα αῖι ΤΣτσα!, 

Μι Πιο δα .Π] Ποοίμηὶ αἀ (6πιρογα Ροιίαν. 
ἓν Ἰεγίυι οί φοἱἱ ωμή ναςαιο Ριιάο 



ι96ι «ΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ὓΕ 6ΕΙΡΦ0. ο έ9ςα 
Κεῖνό γε μὴν ποθέω, σεπτὴ Τριὰς, αἱὲν ἄληστος 

Ψυχαῖς ἀρτιφύτοις σεῖο µένοι θεότης. 

Α Ι. Περὶ τῶν τοῦ βίου διαφορῶς, καὶ κατὰ 
Ψευδιερέων. 

Ζωγράφος ἐστὶν ἄριστος, ὃς ἓν πινάκεσσι χαράσσει 

Μορφὰς ἀτρεχέας, ἕμπνοα δερχοµένας” 

Οὐχ ὃς χρώματα πολλὰ καὶ εὔχροα μὰψ ἐπιμίξας, 
Λειμῶνα γραπτὸν δείχνυσιν ἐχ πινάχων. 

ὃ Νήα δὲ ποντοπόρειαν ἑπήῄνεσα, οὐ παρασήµοις 
Κάλλεσιν, οὗ πρύμνης ἄνθεσι λαμπομένην ’ 

Άλλ' ἣν ναυπηγοῖο χέρες γόμφοισιν ἄριστα 
Δῶχαν πηξάµεναι χύµασι θαρσαλέτν. 

Καὶ στρατός ὲστιν ἄριστος, ἀἁρῆῖος ἀντὶ χαλοῖο, 

40 Καὶ δόµος αἰγλήεις δεύτερος εὐπαγέος. 

Ὢς δὲ βίων βροτέων. Ὁ μὲν ἄμθροτος, ὃν τινα Χριστῷ 

Τάρδος ἄγει, πλεκτής ἀλλότριον χαχίης, 

9ῦ Χαίρετε, ὦ βασιλῆες, ἐμῶν παθέων ἑπαρωγο! ’ 
Χαῖρέ µοι, ἀντολίη χαὶ δύσι μαρνάμεναι ' 

Χαίρετέ µοι, ἱερῃες, ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱόντες ' 

Χαϊρε, πρὀεδρε τύφε ᾽ χαῖρε, πόλις µεγάλη. 

Αὐτὰρ ἐγὼ χθονίων μὲν ὑπέρτερός εἰμι θοώχων, 
400 Ἱμείρω δὲ µόνου χύδεος ἀθανάτου. 

᾽Αλλά σάω µε, σάω µε, φίλη Τριάς' ὑστάτιον δὲ 
Ὀψόμεθ', οὗπερ ἁγνῆς θῶχος ᾽Αναστασίης. 

} ρηγορίου γόος οὗτος ᾿Αναστασίην ποθέοντος, 

Της ποτέ µιν φθονερῇ νόσφισεν ἁδρανίη. 

υ. ου, ο ο» ο ον ο ο πο πο πι) ] 

Γιά αυίοπῃ ορίο, γεπεταπόα Τγιας, υἱ δεπ]ρος ἤσα ας πυΠα απ οὐ]ἱνίδοεηάα 
Απίπιδῦμ8 Τ6ΈΘΠΦ βΘΠΟΓΑΙΙΦ Μυ8 πηρα! ἀθίίαρ. 

95 Ὑα]εία, ο Γ6665, πιθῖς ἵι βτυιηηίς α.]υίογος : 
Ὑαΐοίο, ΟΓἱ6ηΦ οἱ Οοοἱάθη», ἱηγίερπ ἀθοθγίαπίθς : 

γαΐοιο, 54οθΓάΟἰἱΘ68, ἵη ἱηγίοθπι Ιπουγγοπίος : 
Ύαἱ9, ἀοπ]]παίος [αδίυς; ναἱθ, πιαρπᾶ οἰνίίαρ. 

Τεγγεβιγίθυς οᾳυἱάθπι οχοθ]δίος δίπω (μγοηίς, 
400 Ας οοἱίυς ϱἰουί ἱππιογίαϊίς ουρἰἀις. 

οθά φαἱνὰ ης, Φ41Υ4, «γα Ττπίίας : ΡοδίΓ6ΠΙΟ 
γἱάἀουίπιιις, υὐἱ ρυγοϱ οΊί ϱοἆθς Απαρθιλρίς. 

(γεμοε!! λιίο ϱοινίέης Αμαφιαδίαπι ἠρφὶάσταπιία, 
Εχ ϱὐ9 ἱαιη αἰ(υαπάο Ιην]όάα Ιπιροο]]]]ία5 οχριἰ:. 

Ἁγί]. Ρε ἀἰνεγείς υἱία φεπεγἰθνε, εί αάνσγειε [αίσου ερίσεορος'. 
ΡΙείογ ορείηιις ο8ί, αἱ ἰαῦ]ἱ6 οσρτ]πι]ί 

ῬἱςςΓ9ς8 [ογιμαθ, οἱ (αλ9ἱ νίνυπι αμἱάάαπι ἱμιυοηίθς; 
Νου φυἱ ναγίο8 οἳ ρυΙοΏγοἙ οοἶογες πθ(ιἱάᾳ 41 ΠιίθοσηΦ 

Ργαίυπη ρἱοίμπι ορἰοηάα(ϊ ος (αὈμ]ἱ9. 
ὅ Νανεπι θΡίεΙΏ η πιαΓθ Ἰλμάο, Ώοη 9 ἱπαὶρπίρις 

ὑγπαηδη!ίς, αἱ ρυρρἰς Πογίυιφ οόγυθοαί ; 
ὧοὰ (πι αγἰ{οἱ ΠΙὰη 5 οἱανῖς ορίῖπιθ 

Οοιωραοίαπι Πιο δις ἑέαπι οοπιπηἰβετυπί. 
Ργδίαη[ἰδδίπιις οσθΓοἰτυβ 68ί, ΠΟΛ αἱ ρµ]οξος, οοἆ αἱ Ῥαἱήσοδις, . 

40 Ει ἀοππυς τεη]άθηθ Βγπη]ίουγ βίγισιῶ οοποράἰ!. 
δἱο 66 Ἰαδοπί Ἱιοππίπυπη νἱίς. Αἱία οί ἱπηπιστίαϊς, αὔαπι αἆ Οὐσίσίαπι 

Τίππου αἀάυ εἰ, «υρἀοἱς εχρετίαοπι ργαν]ία!ς, 

5 υπίριυπι 4Ώ. ὁ8ί. -- Αἱί5 ΒΙΙΙ. 14, Ραρ. 190. 

αἷί, ρυάογεπ η Ιονίαπι οοι]ἱΒ βἰέυΠι 6966, Ώοη Ίος 
Συ, ου η Πι]επουύί Ποπ]πίοις οἱασθτο; ἵη 
πι] ομίπι πήϊπιί οἱιοθί. Ὑδγυτῃ ου δἱσπ]βζαγο 
Ἱπιθηά]ὲ, Ιιωπιίηος Ιονίίαίο 40 ἱπεοπρίαηῖία προγαη- 

αἱ ἐοα, δἱηιι] αἰᾳυο ἁιπὶοῖ εκ θοσγήπῃ ου] οχοθαδθΓ]ηΕ, 
4ΠΙΩΓΕΠΙ ΟΠΠΠΕΙΠ οἱ ωοηογοἱεηίίαπι ος απὶμιῖς ο]ίεςγε 

403 Αγαστασίης. Ἡεμ. 990 ᾿Αναστασίας. Ιάθπι 
Ροβίθὰ ᾽Αναστασίαν. 

Ἁγί]. Τιτ. Περὶ τῶν τοῦ, εἰο. Πυπο εέπίυπ Ρίι- 
το Περίϊ οοάἀἱεςος οσἡοομι. Οὐἱδι. δἱ αἱ οοἱυπι- 
πηοάο εἷς ἐπισχόπους. 

9 "Εστυ' ἄριστος ἀρήϊος. Φίο Οοἵκ]. οἱ Ὑαἱ. ἴπ 
4 50ἱ9ἵ6. Ρατίς. θοἁίί. ἀθθβί ἄριστος... 
ϱ”. ϱ9ὖ "Α.ΐηστος. Ώυο Ἐερρ. ἅληπτε. 41 "Αμόροτος, ἱπεοτγμρία, Ρκγὶδείπια. 
3 . ς 

ῤ ΜΕΤΗΒΙΟΛ Υ5ΗΒ5Ι0. 
α΄ 

Αι ρτοεο:, ο νοπογαπάα Ττ]ας, ἆθ πιοπιίυιῖδ (απ Β ΣνΙι. ΡΕ ΡΙΝΕΔΡΙΦ ΥΙΤΙΕ ΟΕΝΕΡΙΡύΦ, ΕΤ ΑΌγεβοῦς 
 ἰομθτῖίς ΝΗπΙθη μοδεῖῖ αὐΐγο ευη. 

αό Οι] πια]α ἡηνὶφιὶς, ο Γ6ᾷέΒ., ΠΟΘΙΓΑ, γβΙείθ: 
Υο8 4ποᾳ.6 ρυριαπίες Οτίυς δἱ Οοουυ]έιςς 

. Ῥομιίήοςς, σοτιῖς αὐἱ κια δείία, γα]είο: 
Όσον ελ], ουπι {ᾳδίη ρταςίάς, ΠωΔΡΠΑ , ναίς. 

Τεγγδμίς δοἱἱ6 6βο 5υπ ευ λος, αἰφιιό 
ὑωῶ]ορίῖς [αιησς πιο ταρῖξ υΏυῦ86 απο. 

Αἱ 116, βαποία Ττίας, «οΠ8θγγα : ροδίᾳιο γ]άενο 
Ρυγο υυἱ αι 6οάες Ἱοἰγία Απαβίιαθι». 

Οεροτῖϊ μίο ἱαοίυ5, υιωδία άμπι πιεηίθ τδφυ1ΓΙ, 
Ημ φµα ρερυ!ἰς ᾖνος, ΑηδίλδΙ4Π). 

Ὅππσαυυπὀώ πυναα ο 

ΕΑΙ.906 ΕΡΙδΟΟΡΟΘ. 
ο (ΒΡΙΗΠἱο ἐπίεγρτείε. ) 

Ορσιυς ὁςί Ἱ- νογας γὶνυίπαι6 ἱμθηίθς 
Οἱ οῖίο [ου μιας οχρη η]! ἵπ ἑαὐ]1ς : 

Νο φιἱ πευ]ερίίοςς [ιδίγα γαγίοδᾳυε οοἱογθδ 
Μὶκοειδ, αηΐο οομ]ο6 Ποτίάα ρταῖα ]οοδξ. 

Ἡαιις 6βο Ιαμ40 Γαΐίση], πο 4υὐ:9 ἀερίοῖα νθηιβί9 εοί 
Βι νατίο ἰ ρυρρὶ Εἰμοία «οἱογὸ πὶραξ: 
Αγ δοὰ φῶ πα μίθις οοηβίγιοία ροΓί(1, 
Ρο πιατὸ, ϱ6ς Πμοἱι5 ΠΟΠ Εἱμιοί ΙΓ βΓ4Υ08. 

Αρππίους ρυἱο]εῖδ ΠΟ Αἰανοσίία ργδίληε) 
Νοη π]ι]άω βΙΠ]Ω οδἱ απἰε[εγοηάα ἀοΠΙΙΙΦ1 

οἱο ἀλιρίίοςς υ]ήρ. ία οδί ἴισο ορ, ΟΙ δΜιιπι 
Θιο μμοίπσοης δδφἰίάς, ΟΡΊΙΠΕΑ οἱ ου ιὸ Γαβίε, 



{905 Φ.6πΕσςΟΒΙ ΤΗΕΟΙ.. αλπμινῦν ΒΕΠ α. ΠΙ5ΤΟΒΙΟΑ. 

Ἔμπεδον, ἀστυφέλιχτον, ἀπενθέα. ὋὉς δὲ χάχιστος, Α Ανθρώπων δ' ἀγαθοῖσι δ:δοι φρένα, τοῖς ἃ υγταὸ 

Ἔνδοθεν ἁδρανέων, ἔχτοθε χάρτος ἔχων, 

15 Ἐχύμορον, φρενοπλῆξιν ὁμοίῖον, οἷσιν ἅπαντα 

Δινήεντα πέλει ἁστατέουσι νόον. 

Τοῖος καὶ Χριστοῖο µεγαχλέος ἀρηττρσι 

θυµός. Ὁ μὲν βροτέου λάτρις ἀεισθενέος, 

Κλινόμενος χαιροῖσι, δόναξ πολύχαμπτος ἀήταις, 

90 Παντοίης χαχίης οὐχ ἄχος, ἀλλὰ τύπος 

“λὐτὰρ ὅ «γε τρομερῇσι χαὶ εὐαγέσιν παλάμηῃσι 

Δῶρον ἄχει, Χριστοῦ σαρχὶ χαριζόμενος, 

Καὶ µεγάλοις παθέεσσιν, ἅπερ θεὸς ἐνθάδ᾽ ἀνέτλη, 

Ῥύσιον ἀρχεγόνων ἡμετέρων παθέων ΄ 

«Φὔ Ὦ ζώει μούνῳ-χκαὶ τέρπεται ᾿ ᾧ ῥα χεάτει 

θυμὸν ἀπὸ χθονίων ἔνθεν ἀνιστάμενος. 

Κάμπτεται, ὅσαα λίθος ὀχρυόεις ἀδάμας' 

0ὐδ' ὃ Υ ἐπιστρέφεται πλούτου μεγάλων τε ΐναα 

ὤθ Οὐ δόξης βροτέης ἐνθάδε συροµένης᾽ 
Φὐδὲ δορὴν βασιληος ἔχων βριαροῖο λέοντος, 

Κεύθει χερδφην ἔνδοθι δοολοσύνην, 

Νεχρόθόρος, δὀλόµηεις. ἁτάσθαλος, ἄλλος ἓν ἕας 

Παντοδαποῖς χακίης εἴδεσι χλεπτόµενος. 

55 ᾽Αλλὰ νόον χαθαροῖσι νοῄῆμασιν αἲὲν γω 
"δη καὶ Τριάδος ἄτετεται οὑρανίης, 

Ἡς τύπον ἑστίριξεν ἓνὶ πραπίδεσσιν ἔλαι, 
Κῦδος ἓν ἓν τριστοῖς χάλλεσι δερχόµενος, 

Καὶ λαὸν θυέεσσιν ἀγνοῖς θεοειδέα τεύχων, 

40 Ὑστάτιον φυχης θύματ' ἄναιμα φἑρε. 

950-851 διαβί]ρπι, κ ο Ιυείυ οαγοηίδι. Αἱία Ρροδεῖιυα οαἱ, 
κε ππμίυς ΙΠΗΡΠΑ, οχἰοσ]α5 το [ί, 

15 Ουοἆ εἶιο ροεῖῖ, εἰ βἰπῖ]ο θδί πιεηίο εδρίῖ», ουἵους οπιηλη 
ο Ἰσηφυαια εὐγλήπο οἰτουτηαρυπίας, ουπι ἱρθὶ πιεµίο Ιηοιαυἱἱος οἶπε. 
Τα]ἰς ορί οἱ (ἱδεὶ, ουι]μ6 πιαρης εοσὶ ᾳ]υτὶα, δλοργάοιίδυν 

Αηίπιυφ. Ἠὶο ἠουνἰηίς ργαροιεπίἰς ου(ίος, 
Τοιπροσίυι9 δογνἰθης, Αγυμᾶο Ρ]υτίηπι γθη(ἶς αρἰίαία, 

90 ΥἱΠἱ οπιηἰφ ποῃ τοπιεάίωπι, ο6ἆ θχθΠΡΙΑΓ. 
Πυγνιυς ἴ]ο ἐγοπου]]9 οἱ ϱαηο(ἶς πηδηῖοιις 

Βου πα οἥογί, Ογὶςιὶ «4γΠπό6 τεεορςῖ{]αέυς. 
Μασπίδφυο ευρρ]ἱοἱἱ5, 4ὐ Όοιις ο ρεγιυ]1, 
ὕι πος α πια[]ς, αι αὐ ἱπὶεῖο ϱειθιῖς ρα ἵπυς, Πυεγαςεῖ. 

2ύ Ἠιο ο]ῖ γἰνὶί οἱ ραιιὰσί : Ε]υς οδυ0δ4 αὐθὶγαμ]ε 
Απίπιπ α (ογγοδ!θς Ώἱμο 4ΜΦΙΓΡΕΗΦ. 

{)ιιηιαηῖς αμίοπι Ὀορίδ ΏηοΟη πιαρῖς απίώυσι αλ υηβὶί, αὐἱ πιαὴῖς 
ἑεο]ίας, α.αππ τὶρὶάμς ἱαρῖς αἀαπηκηξίπιις; 

Νοηιε οἴίαπι ἁἰνίας ομγαί, ἀαυί Πιαρηςς ερες, 
50 Αιι ᾳΙοτίαπι ἡΠπιάῃαπη, (9 ΙΓ Ἠαηο ν)ἰᾶπι ΠΟΠ (γολλ]έις : 

Νας τθρῖα Ἱπάτιέας τηδρπαπἱτηὶ ]εομίς ρε]]ε, 
Ῥυρίηαιν ἴπίυφ βογνἰεαίοπι αυδοοπαίέ, 

Μοτίιοτυπῃ νοΓα!ίος, ἀοΐοβιθ, ἱπργοδις, αἰὶας ἱη αἰιῖς γοῦις, 
[η ναί πο 1 ομιπἰς δρεοῖευιις Ἰαέ6η9. 

5υ οοἱ Ιηθηίδη Ρρυτὶς ουφἰιαιἰοἡῖθις 8δ6πιρογ 4µσεης, 
ἆα!η ο]θδίοπῃ οιἶαιη Τε]π]ίαίδοΠη αθἰηρὶι, 

Οὔ)116 ἱηιαρίῃποιῃ ἵῃ 5ιιο οογἀθ ἱπιργοδδίί, 
Όπαπι η εεἶνιις υπ μίους ϱ]ογίδίη ἑΟΠΦΙἀΘΓΑΙΦ, 

Λο αν Ρυγίς θαογἰβο]]ς α Ὀδί βἰπτιάίπδιη 1ου ης, 
40 Ταπιίδπι απἱϱι νἱοξίπιας Ἱπογμθηίας οΠειΙ. 

1 ᾽Αστυφέλικτο». ᾽Λμεταχίνητον. 
47 ᾿Αρητῆρσι. ὓαὲ. ἀροτῆραι. 

18 Ἀεισθενέος. Μαϊϊθτη εὐσθενέος, ηὶ γδρυρηκγει 
απεῖΓιΙΠΙ. Ό9ο νἰᾳυἱάθιι φοἱἱ «οπτοβίέ Ρῄπιαπι, ου]υς 
ΦΙ6ΓΙΙΑ 8 Ροϊεπ!ῖα; Πιπἰίπια Υθγο Ποπ]πί, ου] 15 
Ροίοδἰᾶς σἆμοὰ ΦΕΠΙΡΟΓ οἱ (επιρογασία ϱ6ἱ. Ροδείς 
ἐίἰδΠι οκ 1ρ5ο (γεροσίο ἠηἰετρεοίαςί, ξρισθενέος. 9ἱο 
δΙΙΡΓΑ οβΓΙΏ. ΧΗΗΙ, Τετ. δἱ, θῶπες ο μα ἡων, 4ρ- 
Ρεί]αί αάκίαίοτεε φμὶ υἱγίε ροίδπιέθως θἱαπάμη(μγ. 

20 Μεγά-οις. Ἶα Ὑαι. οἱ Οοἱβ]. Εάῑι. μεγάλης. 
44 Ῥνσιον. Ίπι. λύσιον. ὑλάκς. 
37 Ανθρώπων» δ' ἁγαλοῖσι διδοῖ φρένα. ΒΗουῖ- 

ίδιες ργοδῖς πΙΕΜΕΝΙ ἱγααίς, 5εεε ας, πο 
(έ0, αι'. 
0 ᾿Ενθὰάδε συροµένης. Ιπε. (9198]. χαμεἰ. ἔκ 

τερίιαμίεΙΝ. 
ὤ3 Δου.Ιοσύγη». Βοίαπε, [γακάεπι παρα ἰ 

Πἶπᾶηι Ρε/ίοπι ργφἰεπἆςγε, ἰάδπι οί αισὰ 2ρηεί 
Ειαβρα5!; γυἱρίηοπα απίοπι ργαίοχογς, ἰόεω οἱ 
βοίυ Τ6Πι Ρ6ΓΕΓΘ.ΛΙυό1έ 34 [ γδαπάσὶ νετ ἀααὰ 
δἆ [τλυάεπι οοπ[αβἰεπάμτ ϱ59δ, ουσα 68 8 
ηἰΠΙ] ργοβεδτεί. Βι108. 
5 Νεκροδύρος. Ἠου οδῖ, Γ{ωπεῦτίῤαε ορώ κκ 
ἴθεπίετ ορεγαπι, οκπι ἰπιετὴν βγαεἶρκα σαι ἡ 
η μὲί ομγα!. ἳ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 
Άο Πεπιὰ οἱ Ἰαοί18 ὀχροΓ5 Πηδῃοί : αἰίεγὰ Ρίανα, 

Ρευ!{(5 ἱπίοτίας, γοῦογε Πίχα [ογὶς; 
Ῥοῦογο πίχα ὑγου], ἀεπιεπείῦυς αθθἰπηϊ]ίσαις, 

θμἱ νογιί Ιηδιαὺί]ες οπιηία π)οµίο ρα]. 
εαςγἱθοἱδ ΟΓἱδὶ πιθης οἱ θθηἱθη(ἰα ἰδ[ἱβ. 

Η]ο δἰθηΐπι Πάπα υπι τοῦ οροφηιιο οοἵἷε, 
Τοπαρυτίὺι9 οδἀθης, υἱ ἁΓιιάο ἁρἰιαμ{ ή αιγῖς : 

Ετεπιρίυπι γἱεἱ, 1οη πιεάἰείὰ ιπα!ἰς. 
Αἱ ἰγδην(ς αἰίεγ πλαπίθις ἀῑὶ 4ομα ρἰίφᾳμο, 

Όαιὴ Ογὶφιί οαγηί 5ου] ομαδα μίευς, 
Ει ργανῖυα9 ρωπίς, ως Ἰΐς, αἱ Ππυ]ς ΠΙΙΟΓΙΠΙ 

οϐ γείθγιµη ἀμγα φυἱτογοί, ο ει] : 
αἱ οοἱἱ γἱνίε, φά Φοἱο ραιάθί, οἱ οὗ άυεπη 

ΒἰΦΓαςίτΠΙ λήπο απίπιυπι (οἱ1{ αἱ παίγὰ ἰοτίο. 

Β Λίφιιθ ντ 6αποίἶς {οξυπῃ 96 αἀῑὶοἷι οἱ ἕκηα: 
Ὀιᾳυὲ αἆαππλς πυ]16 Γγαηρίευς ἱρες πλ. 

Ἰηρειίεν Ποη ουγαί ορεᾶ φαὐφο]ῖαηυς αα : 
.Ἀοη, φυ0ἆ πιογία]ο ο8ὲ, βεερίε Ἀυπιίακε ει. 
Ίου Ἰίο μπαβπα μὴ αἱ οοπίθοϊας6 ρεῖ]ο |εοσῖς, 

γωρίωσιι οεομίιαἰ ρεσξοςα 5ογυµυμ, 
Ππιργοῦυς, αδαί8, ναρίας, ευ ογἰχοῖτα (δελοίς 

[6 Ι6ρ6Π8, ῥαδοεης 98Ηϊἱιο οδἀατογίυας. 
δε ρΗγα ουποιί ἱπεγθβοθιις πιθπιο ὀἰεβας, 

248) νθΟΓΔΠΔΤΗ εἴἶθηι ρογβῖι οά Τεκάσα, 
ἓπ πιούίο οι] 6 δουἱροίἰ οἱυὶ ἴογα [οὔπ02.ς, ὕτυπι ἆσην εεἱρ]ὶοί οθγΏῖὲ {η ἐρηο ἆσσας. 
Βινίπατη εἰ μίοῦεπι τοάάθης Ρογ 8α0γα τογροό», Γαπιςπι πΠἱσΙΗ πιαοίαϊ οαογἰῆσσαίους ϱ60.. 
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κ Ἐῶν μὲν ἐγὼ ποθέων εἷς ἔμμεναι (οὐχ ἐπιχεύσω), « ὅδ Σῶμα μὲν ἓν σπλάγχνοισι ’ νόος δ' ἁδέτοισιν ἑρωαῖς 

- πο ὃν αυ ος πο Γη 

π-- αν» 

΄Ἠδη χαὶ προθύρων ἔνδοθι ταρσὺν ἔχων, 

Ὡς ἴδον αἴσυλα ἔργα, καχοῤῥαφίην τ’ ἀλεγεινὴν, 

ΑΦ ἀναχασαάμενος ἑκτὸς ἔθηχα πὀδα, 
ἐὗ Ἡ μὴν πόλλ᾽ ἐμόγησα καὶ εἰν ἄλλοισιν ἀπίστοις, 

Οἷσιν ἔνι γλώσσης ἦχος ἔθ᾽ ἡμετέρης, 
Λᾶες ἐμοὶ, χείνων δὲ Τριὰς, θεότης νεόπηκτος 

Τοίοις ἀλλῆλους ζεινίσαµεν ξενίοις. 

Αλλά χαὶ ὣς ὐπόειξα, λιπὼν λόγον οὐχέτ) ἄπιστονν 

δ0 Πάντοθεν ἡμετέροις χύµασι βαλλόμενος. 
Κεϊμ’' ἐπίθαιν', ἐπίδαινε, καχὲ φθόνε. ΗἩ τάχα δή ας΄ 

Σχήσω, χαὶ πυµάτοις πείρασι χευθόµενος, 

Καὶ θηρὸς ζοφεροῖσιν ἐνὶ σπλάγχνοισιν ἑερχθεὶς, 

Κήτεος εἰναλίου, ὥς ποτ) Ἰωνᾶς ἔδυ. 

Βήσεται, οἵ κ᾿ ἐθέλει, χαί περ ἑεργόμενος. 
Τοῦτ) ἀγαθῶν µόνον ἔσται ἐλεύθερονι οὔτε χαθεκτὸν, 

υὔθ) ἐλετὸν, Χριστῷ νοῦς ἀναειρόμενος. 
Οὐ θνητοῦ βασιληος ὀμέστιος, ὡς τοπάροιθεν, 

00 Γρηγόριος, θυλάχῳ Ἶρα φέρων ὀλίγην, 
Κείµενος ἓν µέσσοιαι, κατηφιόων καὶ ἄνανδος, 

"Απνοον ἆσθμα φέρων, δούλια δαινύµενος. 
Ούχ ἕδρῃ τίσει µε διχασπώος, Τὲ συνέδρῳ, 

Ἠὲ χαμµαιτετέῖ, πυεύματι µέτρα νέµων. 
65 0ὐδὲ χέρας φονίαυς προσπτύξοµαι, οὐδὲ γενείου 

Δράξομαι, ὥστ) ὀλίγης ἀντιτυχεῖν χάριτος: 
0ὐδ' ἱερὴν ἐπὶ δαῖτα, Υενέθλιον, ἣξ θανόντος, 

Ἡ τινα νυμφιδίην σὺν πλεόνεσσι θέων, 

Πογυπι 00 ὕΠιΙ5 9566 οὐπι ΟΡΟΓΕΠΩ (Πο ΘΗ1Ω ϱοἱά)90), 
Ου 1)ᾳθ ]άΠ) η αἰσῖῖς νοςιὶρία Ρροδἱμεθιῃ, 

Ὀι νάὶ πο[αηἆα [αοῖα, 40 ΠΙΔΙΟΓΙΗΗ ΠπιίδοΓαπη ηδοἱμαίίοβοηι, 
Πδιγογδυπι αὐδεθάθηῃςα, Ροἀάθιῃ οχίτα γοιυ]/. 

4ὐ Λο Ργο[οςίο πηυ]ία θἱΊΛΙΏ Ρᾶδδυς δµπ οὗ αἱἱῖς ἑηβάεἰίδιιν, 
Θιογµ1η 41656 α γιο 1108 νοςς Ρ6ΓΑΟΙΙΔΗΙ. 

ΙΓ 4ριάςς τα]ηῖ, ἑ]ογιπι Ἑγἰπίίας αἱ, Ὠρ]έας γοςθῃς θτπιδία : 
ΠΗἰ5 πο ἠηνίεθπι ἀοηπίφ πηεγα(! δΠ1ΠυΝ. 

852355 νρὰ Ι41Π6Π οθ85ἱ, ἀοσίγίναπα γοἰίπᾳθης πι ποῦ εορυ]δαια, 
μάΐφιις 6, 4ος ποςθιτὶ υιονευαπί Πιμοιίυς ]αρίαΐιις. 

6ας6υ; ΠδΙγρο, ἱηδμγμθ, Ιἶνογ Ιπιρεοῦθ. Το ϱργο[οςἰο 
Βερτῖπιαηι, ο(ἰαιηςὶ οχἰγοπηίς Ἱπ Πίος Ιέοο1ὴ, 

Ει]α1)ςἱ (οπου υγοσίς {υγ νἰδεοσίριις 1μο]ιιάας, 
οί πιαγ]ἰπιὶ, υἱ οἱἷπι ὅοπας ἱη οἱς ἱμοίαφυς δεί. 

δὺ Ουτρυς φυἱάθιῃ η γἱςοδτίυθ; Πηθης Υογο Ι0θγίς πποϊίυμς 
μι 4ο νοῖεῖ, δές! εἰαδα. 

ο: Ἠοο υπυαι οχ Ρυπίς ΙΏθγιιηι θέ, πος οολἰυοτίὶ 
Λυί αυ/δετὶ ροίθρῖ, πιθης αά Ο)γἱδίυπη ογοοία. 

Νο /4πι μιογια]ἰς γορὶς οοηνίνα, υἱ ηἰσα, 
60 Εεὶι ἀγεροεῖας, υἱγὶ 800 αἰἰᾳμ]ά. ἱπάμίρους ]υουμά!, 

ΑοεΡΙΙΕΗΘ Ἱη πιο ἱς πιαρπαθυθ, πι] ἀθπίδδο, ί4ς6Π8, 
ΦίΠο Βοίυ γοφβίταῃς, θογνἰ]]έου ερι|ης. 

Χοιι 19 5ος ἱοπογαδίι ]αάεςχ, αἱ θηυα!ἱ, 
ο Λυι πυποοσί, ποάυπι ερὶηυἱ ἱππρυποις. 
65 Νεο Γη! ἠοπιἱοίάᾷς οβουἱαήος, 1160 ὑαγύαπι 

Αρργε]ιεπάθπι, υἱ πληπίυπε αφυοά υεμεβείππη οοΏδ8ηυας : 
Νεφιιθ αἆ [θβίιπ οοπνἰνίμπι, αί μαϊαίο, αἱ (ωπουτο, 
Αι πυρίἰαἱο, ου ρ)υγίυυ8 ουΡΓεῃΒ, 

34 Παντοδαποϊῖς. Οοἱδ]. εἰ Ὑαὶ. παντοδαπῆς. 
45 Απίστοις. Πατειῖεῖς. 
4] Λᾶες ἐμοί. αι. Ο9ἱ9]. Καΐ μοι μὲν λίθων βολαὶ 

εἰς ἀμο.θὴν, ἐχεί[νοῖς ὃΣ θεότης νεωστὶ λαθοῦσα βε- 
6αίωσιν. Αὐ ἱμείς Ργο Μιεγεεάε ἰαρίάϊθεε εφο. εὔ1ῃ- 
Ρειἰ(κε : αριά ἔρεος Ρεν πιε ἀλνἰμίίας οοπ[ιτπιαία. Λὺ.- 
Μανγειὶοῖς δηἱσι στεροσίιιθ ραχῖς οδί ρειίας {η υτυ9 
ωηθιαηιἰποροΗίαηα, οἱ ἵη ἱροίυς Ἑἰα ἱερίίαε. 

49 "Απιστογ. Απιστούμενον. 
50, ᾿Ημετέροις. Νοειτίε: αὐ {ἷς, ϱοἱἱοσί, φμὲ εαπε» 

4επι ποθίεενηι ᾖάεπι ῥγοβίεθαπίκγ. 
ο3 Σχήσω. Στήσω. 
90 ᾿Εεργόμενος. δὶὸ Οοἱθι. οἱ Βερ. 992. ΕάΙε. 

ἑργυίμενος; υὈὶ ἀθῆοῖί πιδίγιπη, οἱ Ἶρδα (Ογο](ας. 
60 θυ1ἀχφ. Αἱιάὶι αἱ Απαχατομὶ ρλ]οφορ]ὶ 

ἀοέωη, αἱ οὔπ, αξ ϱαρίυς /άπ ἀἰκίπνας, ἱ ρί]α 
8χ6α, [εγτοίθ μια]]εἷ, ]αὐθιιίο ΟγρείογυΠ) ἐγΓαηµο, 
οοπἱυηάθτοείυε: Τκηάε, ἰηφμὶῖι, ΑπακατεΔἰ θύλαχον 
ον. δἱρι]/σαπο, 11αΠι ΑΠαχαΓεΛΜΗΗ ΜΟΝ (ειπάϊς. 

ϐ2 Δαιγύμεγος. πι. (οἶς]. δουλοπρεπῶς εὐωχού- 
νος.. 
66 Συνἐδρφ. αι. συνέδρων. Μος πγεύματι, οίο.: - 

ρθψπψο Εως, Μί ([αεωη ο ἀερτίικαί ΠΙιεκηι. 
65 Φονίους. Ὑπι. φονέως.. 
ϱ7 Γεγέθ.Ίον. Βατουϊις ὶὰ ἀο λξαγίγτυσι ηλίὰ». 

ὑίς ἱμιρὶρ]ε. 

ΝΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ἡοταπι 660 οἶπι «ΠΡΘΓΘΠΙ ΒΗΠΙΘΓΟΘ 4µροτε ([αἰδίνογ Β Ῥθοίιοτο οοἵρις8 οτι οἰαΗσιπ]-; ϱοἆ ΙΌογα οωγτοξ 
Ιδιυά οπἱπα), 4ἲ4υς ἱπίγα Γηίὰ Ίδη ἱρ9ο {ορ 

Όι ναγίας γἱά] (Γαυἆθθ αἴηάθ ἱπιρτοὺα {αοθα, 
Ροείογθ οοπιπηοίυς ἰθυρὰ τεροπίο ἀθά[. 

Θιι οιἵαπῃ Πιγθί]ουφ ΙΠί65, αῑθΙ5 ηυπο 4ὐο616 ηοςίΓ8- 
γος [εε]ῖ αυπ]ουἶας, ῥυγῖπια ἆυσα τί. 

6αχα πῃθὰ, Ἰιογυσι [αἱ αἱ Τείας. Ηαπο 6φο (ἰχ] 
ἐοτάίδιις, Πὶ οοηίγα 6αχα ἀθάεγο ηι]]ι]. 

Αί 4 µοφυ9 εἰο σος μας οθγίαπι ἆορπια γο]ηααθης, 
Ὀμάίαυο ]αοίαίυς Πισξίυας ἱμημιηρεῖς. 

ἆδμι ᾖ206ο : ἱπβυ]ία, Ι1νου πθφι]φαίιμο. Βἰφίαπι 
Το {[οτίιθ οσιγοπῖς αυάέμς οἑδίς ἀρεῖ», 

Αι οἵἷαιῃ μή (6Π6ῦΌΓΟΡΟ Ρεοίοτο οοίἱ 
Ππίμςσυς, ἆομας υἱ ργίαν αρίο {01. 

ΜθηΦ ΘΑ, θὐ41π πόπιο, α αἱ Γδυἱογοἑυς, ορ]. 
11 θεγὰ ΠαθηΦ θἱθηέπι θ8ί, 4099 νοσίέ αἆ Φίμογα 686, | 
.Τα[δᾳα6, Ώ9μο μὲ νὶ οπτρογθ πυῖ αι οδι. 
Νοη αι ζγοροςίαθ πηεηςὶθ Φορ πιῦοςθ ΕθριιΠ) 

Λάἰοϊας, {οἱ{{ δοιωπηοιία ραυςα (Θεμα, 
η πιοάῖο οσδὲ ροφίίω5, ἰγὶδείι(α6 φἱ]οησηι8, 

γἱκ.ββίγαης, Για πιαποἱρίίαιιο ερυ]θιις : 
Νοη οἱἰδιη ]ιάεχ ὤα 9 πιρ:5οἆο Ιοοαίΐε, 

Λυι λυρο], υἱ [Αδίάπι ή άηνον ἴροο μθπι : 
Νοη ᾗά1π δαηρμϊηοίς ϐΡο ραιπῖα οδυυἱα ωμφλυ, 

8 θο ΡΑΤύαΙη, υἱ αμἱάάδιι «ΟΠΦΘδη 35, αοθ βία... 
Νοπ ερυἰαπι μαἰα]ο αάΐοιμς ουπ ρἱωσίυνς, αυἱ αοώ 

Εμιθγουὴ οϱὲ, νοὶ αιοά εοππα)ίἰα]α, Ροίσηδ, - 
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Πάντα τὰ μὲν γναθμοῖσιν ἑλώρια, τὰ δ᾽ ἄρ' ὀπηδοῖς Α 0ὐ χόλον αἰχγμάσας. οὗ σώματος αἰθομένου 
10 θήσοµαι, ἁρπαλέαις Βριαρέω παλάμαις: Λύσσαν ἐπιφύξας, οὗ χέρα μαινομένην 

Ὀψὲ δὲ φορτίδ' ἄγων, τάφον ἔμπνοον, ἂψ ἐπὶ δῶμα 80 Πᾶσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοισι, λόγου δεσμοῖσι ααδξες, 

ἛἜλζω, τὴν μογερῖν Υαστέρα τειρόµενος, ϱὐ Φευδῆ χραδίης δύόξαν ἁποσκεδάσας, 
΄Άσθμα χόροιο φέρων, ἄλλην ἐπὶ δαῖτα παχείτν Οὐ τύφον οἰδαίνοντα διδάγµασιν ἐς χθόνα ῥἒας 

Σπεύδων, πρὶν προτέρην ὕθριν ἀποσχεδάσαι,. Οὐ πηγαῖς δαχρύων δάκρυον ἐχχαλέσας, 
Ἰὃ Ο0ὐδὲ μὲν οὐδὲ πρόεδρος ἑὼν ἱεροῖς ἑνὶ χώροις, Αλλ' ἓν φάρμακον αἰνὸν ἔχων, Οτρήτο[α τιμές 

ἛἩ μόνος, ἢ πλεόνων εἰς ἓν ἀγειρομένων, 90 θυμὸν, χαὶ θανάτου φάρμακο» ἀτρεχέως, 

Φθέγξοµαι οὔασι τερπνὰ, τὰ Πνεύματος ἔχτοθι ῥίφας, Οὐδέ τ που συνόδοισιν ὁμόθρονος Σσσομ) ἔτωτ 

ς κχεν ἔοιμι πρόφρων, φίλτρον ἔχων πλεόνων, Χηνῶν ἢἡ γεράνων ἄχριτα µαρναμένων - 

Τερπόμενός τε χρότοισι, χαὶ ἓν θεάτροισι χορεύων, Ἔνθ' ἔρις, ἔνθα µόθος τε χαὶ αἴσχεα χρυστὰ τὰριει 

δ0 Κρηµνοθάτης ἑπέων ἀντιχορυστομένων, Εἰς ἕνα δυσµενέων χῶρον ἁγειρόμενα. 
Λλθλοφόροισιν ὁμοῖα, πολυγνάμπτοισί τε λώδαις, 95 Τῶνδε γὰρ εἴνεχ) ἔγωγε µέσος χθαμαλοῖσι «Άτλ 

Ἡ χαὶ µαινοµένοις ἀντίπαλ' ἠνιόχοις ' Ἰητρὸς παθέων, αὐτὸς ἄνουσος ἑῶν. 

Ῥγυαάαπι ΟΙΠΠΘΠΙ ρασίπι Ὀιιοςίς Γλοῖδ, Ρατ [Διου[18 
10 Τγαὐαπι, ταραςίυμθ Βεἱατοὶ πιδηίρυς 

ΑΟ 66Γ0 δ4ΓΟἱΗΔΙΗ, ΗΕ δρἰγαμίθίη, ῥόΓθῃ5, Γι Γδιι6  ὀἆθξελεεσηὴ 
Τγαίναπι, Ι4965αἱ0 νοηίγο νοταίυς, 

«μτο οὉ αΜἱθίαίοπι γοδρίταης, δοἆ ἔ8Ιποη αἱ] αἱ]ιά ρίῃσαο «οὐ νἑνέωτη 
ῬτγορεΓαι]α, απηίεσιαπι Ρργίος ογαρυἱο ἀϊδδίραία αἰί. 

Ἰυ Νεφαθ θἰἶπιῃ 5αογίς ἵη Ιοοἱφ, δέ βοἱς, 
Αι ομπ] Ρἱυτίουφ η υπ οὐπνοπίεηί]θις Άγςος, 

ΕΙοαας ρεοία αασίνς, αι Θρίγίίας δυ111, [ογας ργω]ἱοἶδες, 
ὑἱ ργιάεηίθ6ῦ 16 ϱοΓαι, Ρ]υτίπιογμΠὶ ΑΠΙΟΓΕΙΩ αἱσίεῃς, 

ΟΣιάοηβφιιο ρἱαμσίδιις, οἱ ή ἠιολυἱφ (Ηἱρυάίαης, 
80 Ευπαπιυυ]ς ἱῃ βογπιοηί τι Ἰπνίοθη ριρμαμῖδης, 

κ ον ἱπι]ίαίος, οἱ Πι]]ο ἱηῃοσίοπυυμι ἀσάθοοτίς, 
υἱ Γμγεηίίαπι ουηίγα 80 ἱηνίορῃι αΓΙΡΑΤΗΙΗ: 

Νου ἵγαπι ]ηου[ὶς ἤρεης, πο Φδίυαπίίς εογροςίθ 
Πα ἰθΠ με[τὶμογθης, ΕΕ ΕΙΛΗ ΗΝ η αἱέθια 

δὺ Οπιπία Γιγοηίθπι ἀοοίγίηρο νἰηοι]ίς εοηβἰγίηροης, 
ΝοΠ [αἱδ11Ώ ος οογάίΌις αρ]πίοηθπι ονο]ίαπα, 

5ο Θ 559 ἃοι [αδίιπι Ἰπιποβοεπίοιι ἀορθιιάὸ α [ο 1 Ργυδίογπσας, 
ου ομίυυς Ι4ογγΠΑΓΕΙΠΩ Ι4οΥγιήα οχοϊίας, 

οἱ ΙΏΗΠ ἡάῦεπβ ϱΓαΥο ΡΙΔΓΙΠΑΕΙΠΙ, Υθιαίογοιὴ Ἰοπογἱ6 
90 Απίπιυπ, νορο πποςίογμίη ΡΙΑΓΙΩΗΔΟυΗ). 

Νου ᾗαηι ορο ἵη δΥποςἰδ δοἀσμο, οο]]θρᾶ 
ΛΗΞΟΓΙΗΙ οἱ ργυυπ ἱμοοηδίάθογαίο ἀσοθγίκι Ελ : 

Πίο κα, [ο Ὀε]λάπι, οἱ ρΥουτα ριίυς αιθμῖα 
ἵπ υπ. ουησγυρα μάς ἠἰδδίάεπίίαιη Ἰοίήὴ, 

ϐυ Εηυ]άσοιι ρτορίογ ο 5οοο ἱμίογ ρἱουείος 
Μο ιἶοις ιο υυταί, ἱρδο αμουυίδ ο) 015. 

πι ογψὲ δὲ κ. 6οι1ρ. Ἰοφῖί οὐδὲ δὲ φορτίδ, Ἰδοαγα) ΠΠ) οοὐϊσεορ οοΏΒΓηΙςειξ. 
Ά0 δἱο νυγιῖί; Ύοεε φμὶ πανε Τε[6ΓαΙΗ, Οδ δυρµ{- 93 Χηγῶν ἡ γεράνων. Οοπο Βία ρτιυμα 
οΥΝ1 Φεδίαµς, εγαριία (απφιίάκ αἰηιμό οδΙΤίΗΜι δυοταπι γοςυαί ος, ἵὴ ααἶυας η ἰ{ γουῖς, αἰλήί εἰ 
ΤΕΜ(ΓΕΙΗ ἀομιὴὶ γε(ίμεαπι ας (Ταιαμ. (ου ρογευαίιτ, 6ο οοπ[ιθῖς ρυση η ἶτη ἰπίο κ 

10 Εώ». Ὑπ. ἰών. Ιιοπιίπυπι οἰαοΊρις οπυπῖα ρευφίγορε]ω. Τὰε 
δΙ ΙΠο.υγνἀμπτοισίτε «ώδαις. (οἱ»]. Ὄθρεσ. ογαυί Ρἰογαφιιθ Ἠ]ὴ5 (ομρουῖς «οποία μα- 

δι (14 εἰιςφί[ἱαίμ: μἱαφὶς ας υἱείθες. ο Ἱαίας ὰ αμ υμς Ατίανί ερὶδοορὶ οοποῖἰὶ σε 
δὅ Οὐ χόλον. Βουίο Βἰ]ἱιι5 οκ οομ]οσίιγα 611 - αποογταίοπι ἱπ[ζίηρετο οοιιθάηπέως. Ἠἱάς οκ 

ἁαγίί φιιοἆ ϱργανο ἵη Αἱά, Ιεβευαίις οὐχ ὅλον. ἄοπ- ΕΒιουορίτη:, 

ΜΕΤΒΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

(ωμηοία ὁᾳο ΡαΓΙΊΠΙ ἀεπίθ ΡΓδιηΒΠ), Ραγ(πιη ο ταραςὶ β ΔΟΝ ΡΓῶεορθ οσα ρεείφ θναγλεἷα 
ογνογυή ευ ἀἰτίρίεπιάα ἆαύο, ας κάν ναι νὴης]ἶδ, Γα(ίο αὐς εουία εμλἱςίγὰ; 

Λίφιε ἆοπιμπ] 6ογο τοροία!η, γορίδγηο βερυ]οτί, Νοη [οἱδμί ος 4Η1ΠΙΟ ἀἰδευίῖοδα ο ἀοσις: 
Γι νἰπο οἱ ὁαρίυιμς Ιαυφἱάιις, ἑηδίαν θγίς͵ Νου γειρὶδ ναπυ ρε/]οης «ο οογς ἔωππουσαε, 

Ὑπια]οβα6 δαἱΗ5 ροίοτο νἱκ οἈγροΓθ βαέας : ς Νου Ιπογγπιᾶς Ιαογγη εἰοίομδαυθ εικοῖς: 
6Φπαπι αἰέαπι ορυά 5 μοι 56η ΔΓ {ρθθ Γ4ΠΙΘΗ. δοά ΠιδύΙςλΙΙΕΗ ᾖάῤθ6ΙΙ6 ππυεμ ῥγωνς, ροσίας ἰοί 

Νεο επι ργφβἰθαη κα ὐνί5 η δοὐἑυυς {ρ5ς, 
Ὑοὶ βοἱυ8, νο ου) ρἰαγίυυς, Πα {ου ματ, Ρεγεαρίά η, 4ο Υογθ Ρἱάγππασοιι οκ). 

Οι πο Ρηδιυ]ὸ οἰθαί, νου ἠλαὑαιίγ η αὐἲςο5  ΎΝουῦ ορο ΙΙ ϱτἱριΙ6, 10Η ΔΗδετῖνυδςυο ϱοδεὸ 
Μο]ία, ρδγπι]5 «γάγή6 υἱ 9050 ἠ ΠΟ ΔΙΗ : η ΦΥΠΟΦΙ8, φ1158 56 ΗΙΥί6 Ευγδηές Ροέυπι. 

Ριαυκίνυς σὲ ρδιιάεη», πιθἠ(ίδ Φηαυδ0 ιο ἐἰιοαίσῖς, Πιο τἶχα, Πΐο ἔεγα ρβπᾶ, ρείυδηιο αὐςςοπάϊ Μι 
.Ευπίρικάυς νοειίπ), αι [ογα υθἱ]α ρεγαηί : 

Χοη θεέήν ας ριρί]ες, οι οοἱυσίαμέις, οἱ 11, Ου) [ογὰ]ο οὐ απ Ρ4Γί6 αῦ αἱναφσο ΡαγΗ. 
(εγίανπι ο γ15 105 βᾳίίατο ναί: Ργυρίογ 608 1 ]εεία οἱθη ή νο ου τί, 

Ύάμῃ οχδησιισην, ταὐάἱ μού ςοὐροσίς αδέμς,. «ον αἱ αμ ΡἱαΓιάσα [ογγο 4.σαπι. 
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1000 

Οὐ γὰρ ἐμῆς πολιῆς παίζειν, καὶ λάτριν ἀειχῶς 

Ἔμμεναι ἀντὶ θρόνων, ὧν πἐρι μαρνάμενοι 
Σχίνονται, χαὶ χόσμον ὅλον τέµνουσιν ἀθέσμως. 

400 Αἴ αἳ τῶν μεγάλων ἡμετέρων ἀχέων | 

Ταῦτα μὲν, οἵσι φίλον, χαὶ χερχώπων χράτος εἴη 
Αὑτὰρ ἐγὼ Χριστοῦ πλήσοµαι ἀτρεμέων. 

Εἱ δὲ χαχὸν λαοῖο θεόφρονος ἠνία ῥῖψαι, 
Ἴστωσαν χεφαλαὶ τῶν ἁποσεισαμένων, 

105 Ὄφρα χεν, ὡς θοὸν ἵππον, ἀποπτυστῆρα χαλινῶν, 
Θυμὸς ἄγοι κρημνοῖς, ἡ σχοπέλοισι φέρων. 

Εὔχομαι, ὥς χεν ἅπαντα θεῷ φίλα τοῖσδε µεμήλοι, 

Εἰ δὲ χερειότερα, τηλόθεν οὔατ᾽ ἔχειν. 

ΦΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ «ΕΙρ50. μ310. 

ΙΗ’. Πρὲς τοὺς «θονοῦντας. 

Ἐξ οὗ θεῷ προσῆλθον ἐχλιπὼν βίον, 
Πολλαῖς στροθοῦμαι καὶ χαχαῖς τριχυµίαις 

Αντιπνέει γὰρ ὁ φθόνος, πὀῤῥω θεοῦ 

Βαλεῖν θέλων µε, καὶ λαθεῖν ὁμόσχοτον. 
ῦ Πόθεν φίλοι µοι δυσμενεῖς, χαλοὶ καχοί ; 

Ἑν εἰσι πάντες ὲξ ἴσου δρῶντες χακῶς ' 

Πόθεν λόγον τοτοῦτον ἔκδημον φέρων 
Πόλει τοσαύτῃ, χαὶ τί πλεῖον χερδάνας, 
Ἂν οἶδα πρώτην τῶν ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν, 
10 ΄Ἄσθην νόσῳ τε χαὶ χαχοῖς παραστάταις ; 
Πύρωσις, οἶμαι, τοῦτο, χαὶ στέργω ' µόνον 

Δάξης τύὐχοιμι, Χριστὲ, σῆς τῆς ἀφθόνου. 

Νοη οηῖπι πιο οπιοἱ οσί Ιυάβοφτὶ, οἱ ἱπάσσογαπι 
ρογν]τυίοπ δυἱνο ΡΥο Ηιτοιι]ς, ἆς αμἱδιΦ οθγια μίας 

οἱη έως, οἳ {οέὔ011 οΓύθΙῃ Ρος [5 οἱ μοίας δοἰπαυνί.. 
{00 Ηοιι! ει! φυαπίῖς πια[ ριοπι ηλ 

πας ησρο φι]άεπι εογυτΏ οἶπε, φαἱῦις ρἱασεΒί, εἰ ουγεορυπη ίί ροίθδίας ; 
πο αωἱοίμς (Ηγὶςίο ἱπιρ]οίνος, 

Οιιος οἱ ποίης οδὶ ρορυ]ί Ώου οοἱθηίῖς συὐυθγπασι]α αὐ]ίοστο, 
γιάετίμί ή οΟΓ1Π ἆασος, αἱ πο θχοιιβδεγµηί, 

Η5 Όι, απεπιαάπιοά η εφ υσὴ1 γεἰοσεη ϱἱ (τουὶ ἱπιραἱεμίοπι, 
Απλιί Ππρείις αὐὑρίρίεης ἱπ ργφο]ρία αι δοοριο» [εμαέ. 

Ῥνεσος, αἱ ου 1] δίηί, (υΦοηαιο Ὀθο Ρἰᾶσθιε, 
Δι οἱ ἀθίοιίοτᾶ, ργουιἱ αγθθ άῦδαπη. 

ΧΙΙ. Γη ἡηνίάος '. 

ἕχ ᾳυο αἆ Ώουσπι αοςθδθὶ Γεἱίπαιεπς γἱέαη, 
Μι]ιῖς ]αοἱος 6ἱ μταγίθυς ἐεπιροιαιίθις : 
(οηίγα αρὶγᾶἰ οΡΙ1η ἱην]άΐα, Ρεοςυἱ 4 Όο9ο 
Ρεἰίειο γοἱεης πιθ, 6ἱ ἱη θ8βάέπη ΓαρεΓο Γεπεῦγας. 
ὃ Ὀπάο απηὶοί μηὶ 1η[εαιὶ, οί ΏΟΠΙ 6Υ880806 πιίί Ἱ 
Ὀπυιὴ δυμέ 9ΟΠΙΠΘΘ ραγίίθς ΑβεηίθΒ ΡΓ2Υο. 
Ὀνάς 6δγΠΙΟΠΘΙΩ (αμέπῃ ϱ Ιοπᾳίπα ιο [εΓ6ῃ6 
Ὀνυῖ ἰαπυς, οἱ μἱά αιηρ]ίυς Ιυογ]ίασίοις, 
θυὐαπι ποτἰ οΡ)ΡΙυιΩ ρΓίιμασι, 40 δυμί οὐὺ φοἱῖς τας, 
10 Ῥτεπιος ΙΠΟΓΡΟ εἳ μια]ΐ5, 4υ πῃο (οταδί ὓ 
Γτουαίίο, αγλ]ίγος, ἃου τοἱ{ ο5ί, οἱ αοφἱθβοο : ἑαμίυιιι 
Τις, (σίσιο, (νυαγ ρἰυτία, Ιηνίάϊα οαγθίς. 

5 ΘΕΠΡΙΡΙΗΠΙ 4η. ὅδί. ---Λ]ίας Το]. ὅ, Ρ4Ρ. 82. 

401 Κερχώπων. (ογεοροβ γοςβί αδἐμίος θἱ γοίς- 
γοιουῖα ου]αθ δη ἱπιργουίεαιίς ερίδεοροθ, αἱ αγί]- 
τι δις οἱ ἀο]ῖδ ΟΠ) ροσιυγυαὑλί οομεΙ]α. ἔδμι.. 
Αγορὰ χερχώπων, «εΤεοΡΜΗΙ είνα, ἀὲ «ΟΠοΙ δυο 
ἀἰσοίίαγ. Ελδν. Ἱῃ (1]αά. 

404 "Ιστωσαν. Ἱερ. 993 ἕστωσαν. (Ουἱ5ί. δµρ. 
Πῃ. Υινωσχέτωσαν. 

Ἁγ]ιΙ. 3 Πο.]λαῖς σεροδοῦμαι. Ιὰ Ἱῃπ ἀσοῦιδ 
ἱορῖέιτ οοἀἱοίρις Εἱοτεμληίς, ἰά οδὲ, 16Γ50Γ, οἰγ- ̓  
ΕΝΊΠΑΡΟΥ : υπά8 οἱ στρόθιλοι, Ργουείία, βκοίε, (6ΙΝ- 
Ρυσίαἰες, φμίθµς παῦες ἵπ αἰίο ]αείαπίμγ. Του. 

ϱ ΑΦ’ ἡ,ίου. Ἰὰ οσί, μγίκηι ογἱεπία[κμι. (οἡ- 

δἰαπίἰπορο!ἰ δμίεπ Πορια, θα θοοἰἁρηιῖ οαρι!, 
ορροπίαγ. Του. 

41 Πύρωσις. 1ρηϊφ Ρυγραπ8, υἱ 1ἱο [ογηφοίς, ᾳυα 
πει] οὐ ἠηπιιηό 16 οχρυγγαπίν. Τοἱέμς [αἱο- 
εμρ Ραΐτυιὴ πομη Ι]ύβ νοἰογῖσ Εοοἰυθὶ οεγοἀίδο 
ῥεεραία ροβί πιογίόπι Ἰυ]ααπιοάί ἶσηο οχι] ς βρθογίῖ 
αυίομι πιθγίίο «ρίεγος εἲ η ργ]ηιῖς Β. Αιδυφίι- 
ΠύΠΙ αἰιίου θθιθἱδ8θ. 

13 Τῆς ἀφθόνου. Φἰηιρ]]οϊίος Ἰιΐο οἱ ρτουί ργίπιη 
γοοίς ος οἱρπίῃοαίίο ουρίας, ορροβΙέυταιο ἱηνὶ- 
ἀϊοθα εἰ (οπβίαπιποροΙίαη; αἰίας Ρἱεγυ]ηαιιο 
ουρία αὐμπάδηίαπηφυο ἱηάΐσαε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΒΟΙΟ. 

Νου οἰδιῖπι οδί πηοθῖιτὶ φεμἰ] 
[τὴ 

Ῥτοφιςο θδοσίς Ποπιίπαπι ἑωγρ]ίος οὔ5ο Μιγοη!ς, 
Ῥτο αιἶθας α 5οἱφαῖθ [ος ἀῑδοίπάϊεις ογδἱ. 

Που φυαπία οδί ποδίτὶ νἱ ργα γ]ζαδηιιο πια!! | 
Οιή νοἱεί ος [αείαί, οθγοορύΠ! ΒἰίΠιιο ροίδ»ίδς : 

ΑΙ πιοα βαυάεΏίέ 1πεης τοφυἰθία δο. 
Ουοά οἱ (Ἀγὶφι]οοίαπι θδὲ οτἶπιειι ϱΓ4νθ Ἰπᾳυοιο 

[ριευεσι, 
Υάδεῖε θρο, Φ:μ ο πιο ἀερα]ι υγυε, 6099586 : 

Ἱηδίαν «αυῖ οχοιιβαὶς μὲ ἀεγίς ουγγαῖ αυεηίς 
η δεορι]οβ, ποείς οἱ οἷι αυῖ οδιιδὰ δις. 

Ογιυ ομρο οἰπί ἱροίθ 51ο. 4ὐ9 ργοία Τοιια! : 
δίω μια], δε απο άλο του] ορίο Ιμεῖο. 

πυμο |ἱιάρτα, 5ο: ὃ ΧΝΙΗ. ἰΚ 1ΝΥΙΡ06. 
(Α. Β. 6αἴίίαν ἱπιετρτείθ. ) 

Ες ηὐ0 ἁἀθίας Ώεο γοἰίᾳιί ϱοιι 11η 
ἆφείου [οείς, Ίου 1 88Ρ6 ἱοπιρεείαυυς : 
Εἰδί ΠΦΗΙήΤΙΟ οΟΜΕΓΑ Ἰνοτ, 4 Ώ6ο ρτοςει! 
Εχριιβυη ἠἰβάρπῃ ΠποΓΚοΓε ἰεπουγίς γοῖομς; 
Μο εως Απιῖοὶ οὐεγο Ἱ η) 

υγ οί πιαὶί Ἱ 
ὕπιι φιιἆ ΟΠΊΙΏΟΡ διιηἰ αξεῃίος ἱπιρτοῦθ. 
Οι (4Πίαὰ ἰαηίο νογυα Ιομρίπαμᾶ {6Γ6ΙΙ6 
υὑνοὶ, οιωηπῖυπι Πἱίοηίο οι δοἱἱς γοςα 
ΟΙαΠἱβαίιηΣ», αυἱά οἱ Πογαίυς απιρἰ1, 
ΜοτΏο ΡΓΘΠΙΟΓ πια]ίδαιθ πιο (ογφ επί ]θιις 1 
Ίμιο ριοῦος; αοφιίσεςο. Εὰς πιούο (8, 
1 νο] 6χρεις, Ομη]δίο, ρ]υρία Πυας. 
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Πάντα τὰ μὲν γναθμοῖσιν ἑλώρια, τὰ δ' ἄρ᾽ ὁπηδοῖς Α 0ὐ χόλον αἰχμάσας. οὗ σώματος αἰθομένον 

70 θὲσοµαι, ἁρπαλέαις Βριαρέω παλάμαις; 
Ὀψὲ δὲ φορτίδ) ἄγων, τάφον ἔμπνοον, ἂψ ἐπὶ δῶμα 

ἛἜλζω, τὴν μογερῖν Υαστέρα τειρόµενος, 

΄λσθμα χόροιο φέρων, ἄλλην ἐπὶ δαῖτα παχείην 
Σπεύδων, πρὶν προτέρην ὕθριν ἀποσχεδάσαι. 

Ἰὸ 0ὐδὲ μὲν οὐδὲ πρόεδρος ἑὼν ἱεροῖς ἑνὶ χώροις, 

ἛἩ μόνος, ἢ πλεόνων εἰς ἓν ἁγειρομένων, 

Φθέγξομµαι οὔασι τερπνὰ, τὰ Πνεύματος ἔχτοθι ῥίψας, 
Ὢς χεν ἔοιμι πρόφρων, φίλτρον ἔχων πλεόνων, 

Τερπόμενός τε χρότοισι, χαὶ ἓν θεάτροισι χορεύων, 

δ0 Κρηµνοθάτης ἐπέων ἀντιχορυστομένων, 
λθλοφόροισιν ὁμοῖα, πολυγνάμπτοισί τε λώδαις, 

Ἡ χαὶ µαινοµένοις ἀντίπαλ) ἡνιόχοις ’ 

Λύσσαν ἐπιφύξας, οὗ χέρα μαινοµένην 

85 Πᾶσιν ἐπ ἀλλοτρίοισε, λόγου δεσμοῖσι ακξέα, 
οὐ φευδῃῆ χραδίης δύξαν ἁποσκεδάσας, 

Οὐ τύφον οἰδαίνοντα διδάγµασιν ἐς χθόνα ῥῆες 

Οὐ πηγαϊς δαχρύων δάχκρυον ἑχχαλέσας, 
Αλλ' ἓν φάρμαχον αἰνὸν ἔχων, Οτρῄτομα τ.αἷς 
90 Θ.ωμὸν, χαὶ θανάτου φάρμακο» ἀτρεχόως, 

Οὐδέ τί που συνόδοισιν ὀμόθρονος Σσσομ' ἔτω 
Χηνῶν ἢ γεράνων ἄχριτα μαρναμµένων' 

Ενθ) ἔρις, ἕνθα µόθος τε καὶ αἴσχεα χρυς-ὰ «ἱρὰ 
Εἰς ἕνα δυσµενέων χῶρον ἁγειρόμενα. 

ϱὗ Τῶνδε γὰρ εἴνεχ᾽ ἔγωγε µέσος χθαμαλσιχᾶ 
Ἰητρὸς παθέων, αὐτὸς ἄνουσος ἑῶν. 

Ῥγαύαπι οΙπΠΘΩΙ ραρίίσπι ὑισσίς Ποῖβ, ΡαΓΗΊ1Ω [αιουἱἱ5 
10 Τταδαπι, ταραςίυμς Βεἱαγεί πιαηῖρυςς 

ΑΟ 866Γ0Ο Φ4Γ ΟΠΑΠ, ἑὐΗἱάη αρἰναμίθιη, ΚόΓΕΗ6, ΓµΓςιι5 ἐπ οσα 
ΤΓΑ]ι4ΙΩ, Ιαβδαίο Υδηίτο νοταίυς, 

Αἶμτο οὗ δα1ἱθίδίοπι τοββίΓαΠ8, θοά ἔ8ππεη αμ α [ιά ρίήσαο οὐ τένέωιη 
Ῥγορεγαμα, Δηἱδ(ιΑπΙ ρτίος ογαρυ]2 ἀἰδδίραία αι. 

Ἰυ Νεφιο θἰἶπιη δαεγίς ἱη Ιοοἱς, αἱ βοἱυβ, 
Αι οἳπι ρ]υγίους ἱπ υπ οὐπνεπίεπίίθυς Ργῶδο5, 

Εἰουσας ρταία αυτί, αι βρίπας δυμί, [οτας ργυ]ἰοίος, 
Όι ρτυάθηίες 108 ϱ6γαΙ, Ρ]αγ]πιοςυπι ΑΠΙΟΓΘΗΣ αᾖοίοης, 

(1άεηδυ0 ρἱαμδίδιις, οἳ ἵη λολμῖς (Ηἱρυδίαης, 
δ0 Ευωπαποῦη]μ5 ἱω ο Γοβ/τις Ἰπνίοδίη ριρμαπίί η, 

Ρυρίταιη ἱπιεέαίος, δἱ πη]]]ο ἱηβοσίοπυι ἀράθοοςίς, 
Αυί (μγεπίῖαῃι ουπίγὰ 86 Ἱηνίοθιημ αμ]ρβγυπι; 

Νου ἴγαπι ηομ[ὶ ῄβοης, Πο αθίυαπίίς οογροΓὶ 
Παὐϊοπι με[γίμοΓΣΗ5, 0 ΠΟΛΗ ΝΗΙ 1η αἰίοιια 

δὺ Οιπηΐα (μγοηίεπι ἀοοίτίπα ν]μου]ῖ5 εοηδίΓῖηβεπα, 
Νοη [αἰδαπῃ ος οογάίνις ορἰπίοπθΠα δνο]ἱεμα, 

Θ54 855 Νου [αδίμπι Ππέιηοβδοθηίοιη ἀοοεθμάο αἱ ἰο γαι Ργυδέσγπσας, 
Νου [ομίδυς Ι8ο/γΠΙΑΓΙΠΙ Ί40ΓγΙΠΔ6 οχο]ίαης, 

οι] ΕΗΠΙΙΠΙ ἡ1ῦεπβ ϱΓανο ΡιΑΓΙΠΦΟΝΠΙ, Ὑθμµοίογοἵη ποιοί ἑ8 
90 Απίπιυπι, νοβο πιοτΗ(ογμίὴ ΡαΓΠΙΦΟΝΗΙ. 

Νοι ]α11 ορο ἵη 5γηοςἶς 5οἀσνο, ϱ0116ϱ 
Αηεοτυν οἱ σγυύπ ἱμοοηφίάσταίο ἀσεθτ ια : 

Πίο γίκα, Ἰήςο ὑο]]άπι, οἱ ρεοῦτα ριυΐυς ασ] 
ἵπ ὑπάπὶ οὐ Ιστορίας οἰδδιάεη αι ο 1η. 

95 Ειιάσιι ρτορίοῦ οᾳ 5οοο Ἱμίος ρ]ουοῖος 
Ἁοιίους ειοιυυξαὰ, ἱῃδο μιοτυίδ ο. οἱ15. 

Τ{ ὈΟνὲ δὲ φορτίδ'. Οομιὺυ. ορ οὐδὲ δὲ φορτίδ', 
αὺ δἱο νυγιῖί: Ύεε φμί παει Τε[6ΓαΙΗ, Οδ δυρµῇ- 
εΡΝΙ θείας, εγαριία ἰαπφιῖάμ αἰηιέ οδίγίίμηι 
ΤεΜΙΤΕΙΙ ο Γε(μεαπι ας (αιαμ. 

15 Εώ»ν. Ὑπ. ἰών. 
8! Που ἀμπτοισέτε «Ίώδαις. (Οοἱν]. ὕθρεσ.. 

ΔΙ ε{εἳς εφ {ἱαίμε μἱαρὶς ας υἱείθι». 
ὅ Οὐ γό.ον. Βουίο Εἰλίιι5 ὁχ οομ]οοξιΓα οἱ 1η - 

ἁαγίί φιοἆ ῥγανε ἵπ Αἱά, Ἱερευαίυς οὐχ ὅλον. 6ση- 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

(ηεία «βο ΡαΓΕΙΠΙ ἀθηίθ ΡΓεΠΊΗ), ρΓιίπιᾳ πο εαραςὶ ῃ Δον Ργῶξερς οσα ρθείι5 ανα γίιῖα 
εογνογυ” τς ἀγίρίομάα ἆαλα, 

Λίηιε ἆοπ]άπῃ 8οΓ0 τορδία!ὴ, νοπίδγηυο δθρυἱος!, 
Ει νἱπο οἱ ἁαρίυυφ [αημι]άτ]ς, ἑηδίαγ οε1ὲ, 

Ὑπια]εδᾳυθ αλἰΙΓ Ρροίογο νὶκ 68/ρεΓο βαία6 : 
ος πᾶπι αἱππι οΓµό19 ρο!8θη 85 ἰρ5θ Γ4ΠΙΘΗ. 

Νεο οµπ ργῶφίιθαιη φαονἱ5 τη δού]υμς 1ῃδο, 
γε! βοἱβ, νοὶ ου ρἱωΓί ους, ἰἰίὰ Ἰουυςς, 

Οἵ18 που Ρηουμ]ὰ οἰθαί, νου αὑα μυ {η αυ 
Μοιίία, ρετπη]εή5 «αγ εἱ 0060 ΗΔΗ ; 

Ριαυδίυιφ οὲ ραυάεῃς, μιε(]{ Φα ἱιαυδ/ 16 Ειοσίσῖς, 
Ειηίβταά 5 γοσΙπι, φιι [ογὰ ὑεἰία βογληί : 

Άρη δδἑᾳ 4ο ρυρ]]εδ, φἱ οοἱλυοίαμίι, οἱ 11, 
εΓίαήπῃ ου γγας φιιου βρίίαγο ᾖ1ναί: 

Νου ἴναιῃ οχδιίµσιισης, ταὐῦίάΐ µος «ογρυσὶ5 αδίις, 

θεμιταπι ΕΙ Μἰ οοἀϊοον οοµβζηιδειξ. 
93 Χηνων ἢ Ἱεράνων. Οομο Βία βγουν 64 

δυγύπ γουαί οἆ, αυ ἶῦις η ἱλε{{ γοείς, 
ἰου ϱεγεμα!τ, δοᾷ εοπ/[αςίς ρισυση σι 5 
Ποπιίπυπι οἱαηιοι υμ8 οπιπία Ρρευςίτο 
ογαηῖ ΡἰοΓδφιθ Ἠ]ὴς ἑοιηροεςῖς οορονα μα 
Ιαΐα, Ἱπ πας Αγίαηί ερὶφοορὶ οοπε 18 
αιοἰογϊαίοίη ἱη[σίμρετα οοιιαδηέωγ. Υἱόε 
Ρνοοορίμη, 

πα μις νης[ῖδ, Γαί0 ας τοςίᾱ οιἰκ. 
Νοη ΓοἱδιΠὶ οχ 4Η/ΠΙΟ Φἰδοιείρῃσφας ὁδεαν: 

Νου γοτρῖδ ναηυ! ρέ]]οηδ ἷο οοτάο ἑμωσπα, 
Νου Ιαογγπιᾶς Ιπογγπιῖθ δἱἱοίοισαυο αιὶδ: 

δοὰ πιεάΙσδλθὴ Ἠά0θηδ 6Π 11 ῥγαγο, ρεοῖαν 

Ρογευρίό, 40 γε ΡὗΓΠΙᾷσΟΗ αχ]. 
Ίου 66ο ει βη(διιΒ, 110 Διιθοτίυμσαυο οόν 
η «γηοά., ΦΙι5ὸ 56 Πωαγίο Γιγοηίο ρου. 

Ηἰο εἶχα, Πὶο Γεγα ΡΡηΣ, Ρεῖμδηυϱ αἰκκρκάδῇβ 
νο 

Ου [υγαίο ού Ἱμη ραγίο αὓ υἱ 
Ργυρίου ϱὐ8 «)]εοία οἰθη η ιο ἐς μκῖ σα 

Α.διῖν αἱ εαμ115 Ρα μασςα {1ο αὐζὰ. 



4000 

ὰ Οὐ γὰρ ἐμῆς πολιῆς παίζειν, χαὶ λάτριν ἀεικῶς 

 "Έμμεναι ἀντὶ θρόνων, ὧν πἑρι μαρνάμενοι 
Ν Σχίνονται, χαὶ χόσμον ὅλον τέµνουσιν ἀθέσμως. 
ἃὰ 400 Αἲ αἳ τῶν μεγάλων ἡμετέρων ἀχέων ! 

α. Ταῦτα μὲν, οἷσι φίλον, καὶ χερχώπων κράτος εἴη 

.. Αὐτὰρ ἐγὼ Χριστοῦ πλήσομαι ἀτρεμέων. 
μὶ Εἱ δὲ χαχὸν λαοῖο θεόφρονος ἡνία ῥίψαι, 

ἼἽστωσαν χεφαλαὶ τῶν ἁποσεισαμένων, 

ὰ 106 "Ὄφρα χεν, ὡς θοὸν ἵππον, ἀποπτυστῆρα χαλινῶν, 
ιαπ θυμὺς ἄγοι χρημνοῖς, ἡ σχοπέλοισι φέρων. 
ἰὰ Ῥθχομαι, ὥς χεν ἅπαντα θεῷ φίλα τοῖσδε µεμήλοι, 

Εἰ δὲ χερειότερα, τηλόθεν οὔατ' ἔχειν. 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙρ50. ι10. 

1Η’. Πρὸς τοὺς «θονοῦντας. 

Ἐς οὗ θεῷ προσῆλθον ἐχλιπὼν βίον, 
Πολλαϊῖς ατροθοῦμαι καὶ χαχαῖς τριχυµίαις : 

Αντιπνέει γὰρ ὁ φθόνος, πόῤῥω θεοῦ 
Βαλεῖν θέλων µε, καὶ λαθεῖν ὁμόσχοτον. 

5 Πόθεν φίλοι µοι δυσμενεῖς, χαλοὶ χαχοί 

Ἕν εἶσι πάντες ἓξ ἴσου δρῶντες κακῶς ᾿ 

Πόθεν λόγον τοτοῦτον ἔχδημον φέρων 

Πόλει τοσαύτῃ, χαὶ τί πλεῖον χερδάνας, 
Ἂν οἶδα πρώτην τῶν ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν, 
40 Ὥσθην νόσῳ τε καὶ χαχοῖς παραστάταις; 

1 Πύρωσις, οἶμαι, τοῦτο, χαὶ στέργω ΄ µόνον 
μι Δάξης τύχοιµι, Χριστὲ, σῆς τῆς ἀφθόνον. 
| : 

Νο ομἶπι πιο οαμ1οἳ δὲ Ἰωάἱῆσας], οἱ {πάθοογαΠι 
ρογγλυίεπη δυἱγο Ρίο ιγοιής, ἆς φπἱις οθιἑαμίο8 

οἰηιλμέας, οἱ ἐοέυπι ος)θμΙ µος [α6 οἱ μοίαφ δοἰπο μέ... 
100 Ποιι! ει! ᾳυαη!ῖς ηια[ἰς Ρυοπιίπουτ | 

α Λίηυο ο (υἱάεπῃ οΟΓΕΗΗ οἰπί, υἷυις Ρρἱασοηί, δἱ οοτεοβΙπι κἰί ροίερίας : 
ο αυἱείμς (Ομγὶςίο ἱπιρ]οίου. 

τη Οιιοά δἱ πε[αθ ο5ἱ ρορυ!ἱ Ώδμιη οοἱθηίῖ συυοδγπασυ]α αὐ]ίοοτο, 
γιζδε]ί 1] οοΡΙΠ ἆμσεθς, αὶ πο οχοιιβδθγιηί, 

Η5 Όϊ, ᾳεπιαάπιοάμ]ῃ οαΗ 111 γοἱοσθιη οἱ (τοιί ἱπιρα(ἰθηίοπι, 
Απιηί Ἱπρείμς αὐπρίθης ἱπ ργφειρίήα απ βοοριο5 [6γας. 

Ῥνεροι, αἱ οσο 1ἱἱΦ δἱλέ, 4Φουπσιο Ὀοδο Ρἰασθηί, 
Διί οἱ ἀοίοιίογα, Ρργοσαἱ αὐγοβ8 ᾖλαῦδαπη. 

ΧγΙΙ. 1 ἡηνίάοε ". 

ἕςχ ᾳυο αἆ Ώευπι αοεθςαὶ γοἱίπαιθῃς γἱίαιη, 
Μι]ιῖς ]αοἱος οἱ μγανίθις ἰἱοπιρθδιαίθις : 
(οπίέα ρίταὶ οΡίη Ἱηνίάΐα, Ργοσι] 4 ὈΌοθο 
Ροα]ίενο γοῖεπς π.θ, 6ἱ η θα546πι ΓάΡεΓ6 ἱεπεῦγαφ. 
ὃ Ὀπὰάο απηϊο! τη λ)ὶ ἑη[οςί1, θἱ ΏοΠ! 6νβθΓ6 πια 1 
Όπυπι θυμέ 9ΠΊΠ68 ραΓίίοΓ αβεηίθβ ῥρΓανο. 
Ὀνάς βδΓΠΙΟΠεΙη {αμίπῃ 6 ἱοπρίπαιο [οΓοῃς 

δέ Οτρί ἰαπίο, εἰ φυἱά απιρίίαφ Ιογὶ[ασΐθιιν, 
Οἱ! πογὶ οΠΙΗΙΝΙΩ ρε], αυ δυί δὐυ βδοἱίς ταάἰΐς, 
10 Βεεπιος ΠΙοΓΏΟ ϱἳ Πια]ἰδ, αι πιο (οτααοῃί ὃ 
Γνουαίίο, αγλΙίγου, ου οἱ ή 65, οἱ αοφιίοβοο : (ΔΗί11ι 
Τυα, (σίδιο, [τυας ᾳἰοτία, ἱηνίάΐα οατθιίθ. 

» Ῥοβἱρίυπῃι 4η. ὅ8δί. --- Δίας Το]|. ὅ, Ρ4Κ. 82. 

101 Κερχώπω». Όογεορεδ γοςαέ Αδέυίος οἱ γοίθ- 
γαιοςἱ ου]υδήσῃι ἱπιργου]λιλίίς ορἰδεοροθ, ευἱ ατί]- 
Γδιι8 ουἱς οἱ ἀοῖίς οΏ]μία Ρο αγ )αυληί οομείιία. δεωι.. 

Ψ ᾽Αγορὰ χερχώπων, εέΓεοΡΝΠι εαίκα, ἀὲ οομοἰΙαυυίο 
ε) ἀΙοίιυγ. Εναν. η (114. 
ὦι 40 "Ιστωσαν. Περ. 9932 ἕστωσαν. (Ο015]. ερ. 
ῄ Ἡπ. γινωσχέτωσαν. 
ρ' Ἁγ{Ι. 9 Πο-.αῖς στροδοῦμαι. Ιία Ἱπ ἀυουιδ 

, «ΧΙΠαΡΟΙ : μπάὸ οἱ στρόθιλοι, ῥτοσείἰία, [Ποίνς, (εηὶ- 
Μ Ρεείαίεε, φμίθης παῦες ἵπ αίιο Γαείαπίντ. Του. 

9 Αφ’ ἡ.]ίου. Ἰἀ οδἰ, μίνι ογἱεμία[. Όοη- 

μί Ἱορίίιν οοάἱείνυς Εἰογομ]ηϊς, ἰά οδὲ, ΞΕΓΣΟΥ, εἰγ- 

αἰαηιἰποροίἰς αμἱεπ Βοπια, 641 θεοἰάοπιῖφ οδρι, 
ορρουἱέής, Τοι.. 

14 Πύρωσις. 16ηῖθ ρωτραης, υἱ 1] [ογηςςἶς, φιο. 
πειθ1ο 8 ἠηπιυηά (115 ετρυμαπίγ. Τους [αἱᾳ- 
εις Ραΐγυι πομηυ]ίσς νοἰοεῖδ Εοοἰερί ογοἀἰίδορ 
Ρεεςθία ροδί πιογἰόπι η] υβπιοάί ἱβηο οχυγὶ» ἁδςοΓίτ. 
αυίθι ἱηλπετ]ίο «Φίεγοδ οἱ η ρε]ηιῖς Β. Αυριιθίι- 
ΠΠ) αἱ]ίορ β6Πςἱ5β6ο. 

12 Τῆς ἀφθόγου. δἱπιριιοίίες ο δἱ ρτουί ργίπια 
γοοίςδ οί οἱᾳπίήραί]ο αοὐΙρίέυγ, ορροβϊίωσαιιο ἰπνί- 
ἀΐοδ οἱ ΟοπδίαπιηοροΗίαηο; αἰίας ρἰεΓυ!ηαιιο 
ευρίαιη αὐαπάδηαπ]φυο ἑωυύἱσαε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΟΙΟ. 

Νοιι οἰδηῖπι οί ποθὶ φθηἰἰ 
τι 

εν . Ῥτοφυε δ8οΓί5 οπιῖπωπι ἑωτρίίες 6566 Μιγο!ς, 
ᾧ Ῥτο αἱ 0ης 3 βεἱδθίρ ἰουως ἀθο]ηάϊέωγ ογρῖς.. 

Που φιιδηία οθί ποςιγὶ νἱθ ργαν]ίαδηυς πια! | 
” Οἱ νοἱοί ησο [αοίαῖ, οδγοορίΏ! δἰίπιο ροἰθοδίδα : 

Αἱ πιθὰ ραυἀθβίέ 1Π6η8 τοφιϊθία Ώρο. 
ῄ Οιυοά οἱ (Ἠπὶδιίοοίαπι θ8ὲ ομίπιθι βίανο Ππαυσοτὸ 

[ρίευεπ, 
γ]ιάθεῖ θρο, Φα: πιο ἀερα]ῖί υσυεν 601058 : 

Ἱηδίαν οφιὶ οχοιιδοῖθ τιὲ ἀονία ουτγαι Ἠαρεηίθ 
ἔ 6οοβιἰοθ, ποείς οἱ δίε α)υἱ οδιιδὰ δι. 

Θριο ορο αἰπί ἱροίφ ιτ. 439 ργαία Τοιναιεή : 
δί Εαν δὲ απ τος ἠήπο ου] ορίο μ.ευ». 

δω ο Ὁ ι 

ηυπο :ἰμάθγαο, 66 ΧΥΙΗ. ΙΚ 1ΝΝΙΡ08. 
(Α. Β. θαἰίίαν ἱπιετρτείθ. ) 

Εκ αιιο ἀαίυς Ώ6ο το]]φιιὶ β8ΟΙΙΛΙΙΠΙ 
ἆαοίογ [6γίς, Άειι | 58ρ6 ἰρπρεείαιίους : 
Εἰαί Πα] (1ιο οομίγΓα Ἰνογ, 4 Ό6ο τος] 
Εχριιήθυ ἰἰδάθπι ΠπΘΥΚοΓο ἰοποῦσὶς νοίομµς; 
Μο ου απιὶοὶ οὐἀθγαῖθυν ροπίἱ πια]! Ἱ 
ἵπιπι φιιλά 9ΠΠΏΟΒ διΙΠἰ ἀρεηίθβ ἱπιργοῦθ. 
Οιι{ (8ηί4 (απίς γογυα οιᾳίηφ 13 {656116 
υγοῖ, οιηπίυπα Πἱἰοπίο ιιῦ δοἱ]ς γος 
ΟΙαἱβδίιης», αυἱά οἱ Ιεγαίας απιρ]ἱυ8, 
ΜονΏο ΡΓΕΠΙΟΓ πιδἰδᾳ16 Πιο (οτα υπ ἶθιις 1 
Ίριιο ργοὺος; αοφιίεβεο. Εὰος πιούο 18, 
1 ἱνον5 ὀχροις, (ήδία, Ρἰυτία {υας. 
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Ι0’. Σχετλιασεικὸν ὑπὲρ τῶν αὐὗτο 

Πολλάχι Χριστὸν ἄναχτα χαχοῖς µογέων μεγἆλοισιν 

Ὠνοσάμην ' χαὶ Υάρ τις ἄναξ θεράποντος ἕνειχε 

Δούλιον ἐν στοµάτεσσι λαλεύμενον Ἱρέμα τρυσμὸν, 

Ὦς δὲ πατὴρ ἀγαθὺς καὶ ἄφρονος υἷος ἐοῖο 
ὅ Πολλάχις ἀμφᾳδίων ἐπέων θράσος Ἠχ᾽ ὑπέδεχτο, 

Τοῦνεχα καὶ σὺ λόγοισιν ἐμοῖς, θεὺς, ἴλαος εἴης, 

Οὕς τοι ἀχηχεμένη χραδίη, ἀγανώτατε, πέμψει. 
Βαιὸν ἄχος παθέεσσιν ἐρευγομένη φρενὸς ὡδίς. 

Χριστὲ ἄναξ, τί τόσοις µε χαχοῖς διέπερσας ἄνωθεν, 

10 Ἐξότε μητρὸς ὅλισθον ἐμῆς ἐπὶ μητέρα γαῖαν; 

Εἰ μὴ καὶ λαγόνεσσιεν ἑνὶ σκοτίῃσι πέδησας, 

950-857 ΧΙΧ. Οιετεία 4ε ες εαἰωηαιἱθς', 

96ρυ ΟΗγἱδίυπῃ τεβοπ πιαρηϊ5 ΊαῦΟΓΔΗΡ ϱια]]8 
Θιυεγειάο οοπιρο]]ανί; γες οΡἵιη αἰἰφυαπάο [αμ ευἱ)ε 
ορ[νί]ο ΠμΓΠΊιΓ ογο Ἱεηίέος ργοπιιπαίπ, 
Οιοπιαἀπιοάυπι οἱ Όοπιις ραΐογ εἰἰδπι Ἰηφὶρίεηιῖς Εἱ ειι] 
ῦ «φθρθ Ιηαη][εβίαπι νεγΌοζγυπι αιιάαοίβπι Ιερίίερ εχεερἰε» 
Ει (ὺ ογρο νεγὺὶβ 1ηείς, Βευς, ρτυρί(τυς οἱς, 
Φιι μὺὶ «ου ἀυΐθηφς, τος πιαχίπιο, οΠυπαά]ί. 
Ῥαμἱυ]απι οοτυηπιπὶ πποὐθίωε ἀοίος απεηίὶ ΘΓΗΠΙΡΟΗΩΣ. 

Πες ΟΕεὶδίο, ους Πιο ἰαυέἱθ ]ασόμόιπ ορργοροϊςιῖ ας, 
10 Εκ ᾳυο ο πιαίτο ἀε]αρδυβ δη τη 6ΓΓΑΠΙ ΗΛΕΓΘΙΗ Ἱ 
δἱ ηΟΙ πιθ η ἐ6ποῦγοδο πιαἰτὶς αἱοτο ἀθμη]ςε], 
ας (οί πιο]θδεῖΐς, οἱ ἱη πιαεὶ, θέ η ἴέττα, 
ΛΑ ἱπ]πιίοίς, 4Ώ αιηὶοἰς, α ῃεβαῖιηΐς ργῶς]άίὺνς, 
ΑΌ οχἰΓβηεῖθ, 4 ΠΟΦΙΓΑΗ815, δρετίθ οἱ εκ Ἰηδίδ]ῖς, 
16 Ο5 φεγπιοπῖνιιφ αἀγογβδαγίογαπη εί Ιαρίάείς ηἰνίυυθ 
ἀαςἰαμὰς ου1η } (ἱ5 ουποίὰ ἀῑδί]ηοιο ε!βοσιαι ἳ 
Βο]ιβ οµο οιπη]ιιΠι {απ ρε]εργβίυς 8ὐΠη, ΠΟΠ [λομηάϊὰ, 
Νρη 1η4η115 γυῦοτθ 0 ΘΗΡΕΓΑΠΦ; 
8ο οἰγουπιάαπεΟἱι8 1ηθ πιο]οδες οἱ ἀν]οσίδας, νο]υί Ίουμοιῃ 
Φ0 Ὀπάίφυο οἴγοαπῃ Ιαἰγαηί ηια]ἱ ο.11ο5, επἱδίίθ δι ολη ἱεὴ 
ὀν]ειί] οἱ Οεεἰάθη » [ογί6 θΗἶΙη Ἱ]μά αἰἰφιιαπάο ογυμὶοι, 
δι οομνὶνἰ{φ αἰἰᾳυἱθ ἁΠἱ ΠΑΩ δχἡἠίαγαης, αὐί αιιῖΦ γἱαίος, 
Αυί φυἱς οι αγΠη ϱΔΠΟΓΑΙΗ ὁἱρῖιίς ρι]δα1ς, 
δοπ5δ Ποη ἀῑδί]ηςεί6, ΠΙΘΑΓΊΙΠΙ ΑΓΙΠΙΠΑΓΗΙΩ ΠαΙΤΦἱΟΥ, 

’ ορ 98η. 98. -- Αίας ΒΙΙ]. 6, Ρᾳᾳ. 16. 

ΧΙΧ. Τιτ. Πεμ. 995. Τοῦ αὐτοῦ εἰς ἑαυτὸν (ιετὰ 
τὴν ἐπάνοδον. Ε]μεάεμι 46 «ο ἵβρεο Ρρο»ί το μπε, 
ριο(οείο αὐ υγ (ομδιληῥοροέαπα. 
ᾷ θερἀποντος. Όιο Ιἱεβδ. θεράποντα, ε{ υΡ. Ιἱη. 

δοῦλον. 
ὁ Αμϕαδίων. Βορ. 990 ἀμφαδίην. Πορ. 993 ἁμ- 

φασίων. 
ὃ Βαιὸν ἄκος. Φὶο ΦΗΡΥΑ Ο.γΠ. ΧΙ, Υ615, 20. 

5, ΟΠΕΟΟΒΙΙ ΤΗΚΟΙ. ολΑΝΙΝΟΝ ΙΗΒΕΑ Π. ΒΙΡΤΟΒΙΟΑ. 

ὃ παθῶν. Α Τίπτε τόσοις ἀχέεσσε, καὶ εν ἁλὶ, χαὶ κατὰ νέα, 

Ἐχθραϊσίν τε φίλοις ἐς καὶ ἡγεμήνεσσι κακίταςς, 

ξείνοις, ἡμεδαποῖς τε καὶ ἀμφαδὸν, ἢ λοχόωα, 

45 Μύθοις τ ἀντιθέτοις, καὶ λαϊνέαις νιφάδεα 

Βέδλημαι: τίς ἅπαντα διακριδὸν ἐξαχορεύει: 

Μοῦνος ἐγὼ πάντεσσιν ἀοίδιµος, οὐδ ἐπὶ µας, 

Οὔτ' ἐπὶ κἀρτεῖ χειρὸς ἔχων περιώσιον ἄλλων, 

"Αλγεα δὲ στοναχάς τε περι ώε ὥστε λύνει 

80 Πάντοθεν ἀμφυλάουσι κακοῖ κύνες, οἰχτρὸν ἔτ, 

Αντολίῃ τε δύσει τε. Τάχ᾽ ἄν ποτε χαὶ τὸ γέννα, 

Ἔ τις ἀνἣρ θαλίῃσι λύων φρένα, Ὦ τις ὁδέτς, 

Η τις ἐὐχρέχτῳ χιθάρτι ἐπὶ δάκτυλα βάλλωι, 
Φθόγγοις οὐ λαλέουσιν, ἐμῶν ἀγέων ὁαποιτίὶ 

. "Ο.1ισῦο». δίο ἆπο Περρ. οἱ ΟοἱεΙ. Εὰ ὃν 
σθος. 

1ὀ Εχθροῖσίν τε. ἵιν Ὑαι. Όιιο Ῥοξᾶ, ς 
χαὶ φιλίοις. ίσο δρΓὰ (αγπι. ΧνΙ, τογςκ. .. 

16 Οὔτ' ἐπί. Τα ἰτες Π6μρ. οἱ Οοἱςι. Εάῑ. οἳ. 
Μος περιώσιον. ῴ0ἱ8Ι. περιώσιος. 

3» "Η τις. Οο1ε]. εἶ τις. 
3 Εὐχρέκτφ. Ὑαἱ. ἑθῤῥέχτῳ. 

ΝΕΤΗΙ(Α ΥΕΒΡΙΟ. 

ΧΙΣ. ΟΗΕΒΕΙΑ ΡΕ δὺϊ16 ΟΛΙΑΝ:ΤΑΤΙΠΟ5. 
(1110 ἐπεγρτείο. ) 

ὤσρρο, [αίεβου θΗπι, ἵη ΠιθμίθΙη Παζ] νομ]ἳ ἑηίφιια 
(αγροΓθ γοςθ Ώδυμλ. Ναπιφιιο ϱἱ δογν]ο (γοαισπίος 
Μιτπις [δυί ἁριηῖηις ἰοἱἱ0 ἀὲ Ρρθοίοτθ ηησ5; 
Ὀυγίως οἱ αἱ ᾳμἱ5 φοὐοἱθς (ογἰα88ο |οειίᾳ ο8ί, 
Εετὶ ραιεγ Φφιο απἰπιο, πες ]ηδία ες βθµιαί γα, 
Εγρο εἰίαπι Ποδίτᾳς [αοί[!, ΡΓοςος, αΓὸ η Η6εγε]4δ 
Αεεὶρε, 435 ΠΠΘΡΓΘΗΡ αΗ{1115 βὤνοφιο ἠοἱογα 
Ον, Φίμετοιιπι Εἰδἱ, τος Όοηθ, πηῖέ 3ά ἆχοπι. 
Ετιείαγο 81108 φΗ4 αμ) ὁ6ἱ ωθάἱοίμα 4οἱ0Γ68. 
θά 116 {8/1 ἀιιγα, Ώοαιις ορίΐωιο, μιρία 1]. 1] 

γεχαιῖ, μάς εχ 4ο εἰναγ ϱοπιγἰεῖθ 4) αἶνα 
Εμδιις αἆ πας νουὶ αρἰγαπιίῃα νἱίςρ 
Νου οἑεΠίνη Γο[ΒΓΙΙΗ αοά πιο οδ]ἰρίπο (/6ηΦᾷ 
Ριεδδὶσιεΐ ἵη ππο(εῖς ᾳτοιμίο, ἀυείδηυο οαἱομίβ. 
Ου ἵεγγα δἱ ρο]άμο {ο ἀγα ἱμ[θβί8ηιιο ΓΟΓΙΗΗΗΙ 
Βρίου]α νἱῤγαγυπί {μ πιο δἰ μι! ᾖιοδίύτα (ή. 

Ὦ Θιοδψ 16 ηλ ηἱ δλησίυπι (ως οοεἶβγαί απιοιίς. 
Άιφιο ἀπουπῃ δορ]εγαῖᾶ Πας ςεἑπου]αία Γωτου 
Ομ5 οἱ ποδίγαἰος, οἱ ρηδ Ἰυηρίηφυς, µαἱαπιρσε 
Γι υγίια, που ὲ 1η Πο αἀνογδα Ίο νογα, 
Αο πι]θδγβπύα ροἱμηπί βάχογπι κγαμιάίηο πδπιλο] 
Ου ουπεί οχαςίο γείεναί, νῖνοσιο οοἱοσα 
Εκριτϊηιαί, 1 ΜΔΠΙΟ ΜΟΝ οδἆβηξ νου ὁοἱογί] 
Οµή)16 υπιιδ εΡο ΠΟΙµ5, ΟΠ αγὶς ἑοᾳυσιἰ, 
Νοὸς φμἱα «ΟΓΡΟΓευ γε[ίᾳ10µ 660 γοῦοΓο νίηομαι : 
δρα μι που ἑἐωηί ρου] ία5, ἐγίδίοδφιιο ἀοΐοτες. 
Αο νο]υί µογγυμόυιὴ ἰγαξίυς µδηυς νοοπεςς, 
Ὀμάίηυο μια γαῦἰάο ΠΙΟΓΒΗ Ροξὲ ἑπιρία ἑατὴς, 
θ4416 ον ΤΙί8η, (4/16 Ἴρηοα κ«υυιγα)ιῖι 
να. Οµἱμείδη 4µοράααι Τ6οςΓ ο55ς6 {αιυσυ, 
Όι αυἱδ ορμίγαςίϱ6 ΓΙΙΡΑΘ θἱ βθγία Πιθοῖς 
Γἱδοιίίειις ερυἱθ, ναί Ιέοτ (οΓµιθςο ος 
γοαἱ ενα ρυίευ ουγαγιπι πυυ]]3 ροΐΐους, 
Ε αἱ Ιὐδίζα «Πς6ἱ15 μυ ἰγἱθίϊδδέπης νους, 
6οροςἱἱ ΠΟΙΜΕΠ µιομιογοί : Ρουαςσασίἰοιισὶς, 



ΦΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ υε 5ΕΙΡ50.. ιο. 

ηγορίου µνήσαιτο, τὸν ἔτρεφε Καππαδόχεσσιν Α Ποινὴν δ' ἀμπλαχίης τίνω τάδε. Τίς δὲ θ' ἁμαρτὰς 

οχαισαρέων ὀλίγη πτόλις. ᾽Αλλ' ἐπίμοχθον 
ιά πλοῦτον ὕπασσας ἀπείριτον ' υἱέας ἄλλοις 

οὖς΄ κάλλιµος ἄλλος, ὁ δ᾽ ἄλχιμος, ὃς δ᾽ ἁγορητής. 

2 ἐμοὶ χλέος ἐστὶν ἐπ' ἄλγεσιν ’ εἰς δέ µε πάντας 
ς γλυχερὴς παλάμης πικροὺς ἐχένωσας ὁϊστούς. 
ς Ἰώθ νέος εἰμί ' τὸ δ' αἵτιον οὐχέθ) ὁμοῖον. 
ϱ ἀεθλεύσοντά μ’ ἄγεις, µάκαρ, ὥς τιν ἄριστον 
}ν ἀθλητῆρος ἀπήνεος, ἀλχὶ πεποιθὼς, 

εν ἀριστεύσαντι γέρας χαὶ χῦδος ὁπάσσῃς. 
πω τόσσος ἔγωγ᾽, οὐδ' ἄλγεσι χῦδος ἔπεστι. 

Δίζημ’ ἓν πλεόνεσσιν, ὃ σοι πλέον ἄχθεται ἄλλων. 
Ἐξερέω πάντεσσιν, ὃ µοι νόος ἑντὸς ἕεργε” 
Ἡ τάχα χεν δρύψειεν ἁμαρτάδα μῦθος ἄνανδος. 

40 Ὠϊόμην, ὅτε δἠ σε φίλον λάχος οἷον ἐδέγμην, 
Πάντ ἄμνδις βιότοιο ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα ῥίψας, 

Καὶ νόον ὑψιβιδάντα τεῇ θεότητι πελάζων, 

Σαρχὺς νόσφιν ἔθηχα, νόμος δέ µοι ἠγεμόνενε᾿ 

Πάντων μὲν χρατέειν, πάντων δ᾽ ὕπερ αἱθέρᾳα τἐμνεῖν 
4ὓ Χρυσείαις πτερύγεσσι’ τό µοι φθόνον αἰνὸν ἄνειρε, 

Καί µε χαχοῖς ἐπέδησεν, ἀφυκτοτάτῃσί τ᾽ ἁνίαις. 

3ὺ (τερογῖ] πιεπιοζ δίε, 4υ6πι δηιμεϊνίι Οαρραἀοείῦις 
Βρε δαγε», ΠΟΠ ΠΠΑΡΗς οἱ γ]ία8. 9θά ορεγοδας ᾳυἱάθιῃ 
Αἱὶ9 ἁἰγίί]ας ἱηποπίος ἰα γρἰέυς 65: α]ΐς (1ος 
Ερτεσίος : ριι]σεμθγ αἰ]άς : [ογεῖὶς ἰ]9 : ἰήο οοποϊομαίοῦ. 
Μι αμξεπῃ ἀθειις οδί ἵπ οτυπῖς; αίᾳυθ η πιο οίΏες 
50 βυμανὶ5 ΠΠ ληυς (μ ΑΠιηΓΑς οχλαυκὶςίἰ δαρἱίίας. 
Νουιθ ου 66ο δη ς αἱ ΠΟΠ 181 οδαθὰ δλιη]]15. 
Νου οµἶπ] 1ο εργάτη Ωηλι1ἷς, ὑδαίο, νοἰιί (οτἑἱδδίπνη φΦυδιηάαηι 
Οριάεἰ]ς αἰ]]οίς αἆνοιφδαγίωπι, νὶτίρας πιοὶφ οο/ἱ16ΗΝ, 
ουν 659 Όι νἰπεεηι! ργ πιει εἰ ᾳ]ουῖδη) αγρίαγίς. 
ὃ Νυμάυπῃ ἰαπίΗς 6ρο, πεο δυοηί ΑΓπιπ η] ϱ)ΟΓ)ΔΗΙν 
Βµ4ι Υθγο οσα(ῖ αιιο ροΓςοἱνο. Ομοἆμαπι αμίουι ἀείίοια 
Το] Ἱπίευ ηαυ]ίὰ πιαρὶς αἰἰὶ ἠἱδρίίσθαί, μα ]το. 
Ῥιέαη οιηίθις 4 ααοἆ πιο» ἑμίμς ἱπο]υόί : 
Εογιθ65ο θΠπἱ! ο8ἰὶ νυ]ηις οχ[οθγοί νυςχ διυπίςςᾶ. 

40 ΜΗ) νἰάεῦατ, ου1Ώ {ο δυἱυ1) ἵη ἀῑῑθεία ἡνγεςἰταιῖς ἴοοο αιρ]όχ 5 δη, 
οἱωλ] οιηηία νἰίῷ οΟΠΗΠΟΚΔ, πιιαδὶ δογάθς, ἵῃ πιαγο ρτο]ἱοίοηδ 
ΜΕΠΙΘΙΙ(ΙΘ ἐχοθίσα (8 ἀθιαί ἀ4μμονθῃς, 
Α 03/ΠΏ6 ςεραγανἰ, ἀυζσιμηιο Ι6βεπι δε µούὺας ; 
(Ρυιαὐαπη) Πιο ΟΠ] 5ΗροΓαίΗΓΠ1, 30ο ΣΗΡΓΑ ΟΙ)Π08 46Γ6ΙΗ θ00ΔΡΙΗΓΗΩΙ 
45 Αιγοίς ηηῖς : ἰὰ αίθιὴ πηἰηὶ νελεπιδμεη) ἑηγίάίαιη ου]ερίϊ ; 
Μεφυο μια]]5 αΗἰρανἰί, οἱ ἠηεγ]αΡί]έδιις μιοἱοςεήφ. 

ἰ]τόιις. άῑ. πόλις. 
Σῆς. Υαἱ. τῆς. | 
Ἁπήνεος. ΙΔ ἆιπο Πεμ. (Οοἱθ]. οἱ Τοι. 
ἀπήνιος. Μον ἀνκὶ πεποιθώς. ο ἰπίειριο- 
Βιμς, Ιπη ΠΠ γεγὺὰ (γερογίὶ 4θ 566 1ρ90 
πἰὶς 4ο ουἱ9 γἱγὶῦυς οομβάεηίΐς : Ἠήγίθης ἑρεε 
[μέ Υογιίπι α (Οτγεροσίί πιεμίο ἰοημίας αἲ» 
Οιοήν πἰπίυπι 5ο 4 ΏΟη ἵη ΑΤΘΠΑΠΠ 
ἑπ/ ΛΙ [ογίδίη οἱ είδη ευ) εγυσ]{ αάνογ- 
οοηρΓγθκουγυπ], αἲί φυαβὶ αἰλίσία, 66 πηὶι- 
γη ἐπὶ «θουγ5 αἱ, 6Η ϱΟΓΟΠΑ ἀοηαί- 
ο υἱοίογθιι ρεπιιηί]αέυγυς δι. Βσμο 6956 γεῖ- 
απ Ογερουἱ ΦΟΗΦΙ Ιάσπι [οἱ Πωί. Οοἶδι.: Οὐ 
ς ἀθλητὴν µε χράτιστον πέμπεις ἐπὶ στάδιον, 
οέτα µαχάριε, τῷ ἀνταγωνίστῃ συμπλαχησό- 
, ὡς τῇ δυνάµε, θαῤῥῶν τοῦ παλαίοντος, ἵνα 
νώσῃης καὶ ἀναχηρύξτι νιχήσαντα. 
᾿Αχόεται. Όμιαβ ορ. ἔχθεται. 
Εεργε. Βεα. 990 οἱ (οἱ. ἐέρχει. 
Αρύψειε». Τα ἀῑιο Ἰδρμ., Οοἱδἰ. οἱ Ταἳ., αι 

Ἰθο:ἱο Πιε]ίοῦ 4.01 χρύφειεν, γἱάείατ, [οσοι 6.1 
{118 πιεμάοδαῦι δυδρἰσοθίΓ. ἴ5 ο/η 86η» ὁψί : 
ΓοΓεἰίαπ ἰαεἰ! 5 ΦΕΓΙΙΟ ΤδεΥΜάεΣεετε [εοετῖέ ρεεραίκη. 
Οιιοιἱ μι. Οοἱδ]. εοπβγμιαί : Ἡ γὰρ ἂν λόγος οὐχ 
ἐχλαλούμενος τὴν ἁμαρτίαν πλέον ἀναξάνειεν. 

41 ᾽Αφυσγετόν. Ι Ορ. οἱ (οἶδ]. ΕΙ. μια] 
ἀφυσγειτόν. Ἰἱ6ρ. υη1ί5 δρ. Ιἱη. συρφξτόν. δίο ἱπ- 
εεγρτοαμέάν Ηευγο]ας δὲ Ειιδαἰμίυς {μ ]αά. σι, 
νειβ, 495, υυἱ ιό Ἱερυπίάγ: 

....Πο.ἲ.λὸν' δέ τ) ἀρυσγετὸν εἷς ἅ-Ία βά.1ει. 
43 Πε άζων. Ὑδί. πελάσας. 
45 Ὑόμος. Ἱτα (Ορ. ΕάῑΙ. λόγος ουπι (Οοἱθ]. Πι- 

ίεγας άνεε  Παθεθαι; «αΤΗΠΙ ἀδείμ αφεῦατ, μἱ οΠι- 
πὶὂμφ Ραίμιαμι ῥγαγἱρέτειε, αμγεῖεφκε ρειπὶς κιτ 
ο) ή)ιεδ αεγα εέεατει. 

44 Τέμνειν. ερ. 993 ναίἰειν. 
4ῦ Αἰνόν. Πίι ἀμο Βερρ., Υαἱ., Οοἶν]. οἱ δµρ. η. 

δεινόν. Εάῑι. αἱέν. | 
460 Καχοῖς ἐπέδησεν. Ὑαϊ. χαχοῖς ἑνέσε ἀφυχτά- 

τῃσιν ἁνίαις. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΡΒΗΡΙΟ. 

πυδιη θαρραάοειμη ροριι]15 μαιιά πιέσς Ίπρεης, 
αυἱρυς {01191906 (τί υιας ροµ8 υργῖς ο 

γοδς 
πι Ιηςίρηοσι οοὐοἶσπα, [ογιησδηῦ6 ΠΙΙΟΓΘΗΕ, 
5 4θυυς δἱοαἱ1, γαζμπ](ιιθ ἰπιοτθ 
6: αἱ Ίρ9ο ΠΟ ί ΠΟΠΊεΗ [αι ΠΙΠΙΙ9 ραγὰςιί 
86 Γυιμης5 οῦσιθ Αριηληα βῷ νὰ ηΙαΙογυ, 
} ΟΙΙΠΘΘ Ἡ Πιο βσὶί ἑαὰ ἀεχίτα δαρίίίᾳς. 
αυϊέεπι ὁυυΐ γυοίος, 9εἳ Ιδραγό οαὐδΗ, 
πθηίπη οἰατὶ ου]ρδάθαι ππἰ 18 Ιηδίαν, 
υ5 μθθ πιοῖς Γηἱέ1ς, ου ἆθμιοηθ 98.νο 
5, υἱ εργορίο Ροβία δὴ οδΓίάνθΓΟ, Ρα/πΙδΙη 
η) ή], δυεςἱηράδυθ οδρυ! ν]οίνίοε «οσοι... 
4) ορυ 51 (αμία5, μυς ρίοιἰα απία ἀοΐυινος 

Β (οπδοαμάγ. Ύδγυηι δοεἱθγΠΏ πιο ρεπύθτο ρα 
δοπ!ιἰο. Οιοἆ Υ6υθ θοοἱα8 οδῖ ος ομπίους Πα, 
θυοά 1ο ργῶ νγο]ἰᾳαἱς ίαπι ἆμία «οποίέαί {γα ὓ 
δ41) ΓΘΕΡΔΠΙ ΑΓΟΔΠΗΠΙ, 0 Π]εῃθ ἀἱ{]ςαίπια οἱδιιά(ξ. 
ὠγιηίηα Παπια16 ἱδρί!, ἑαείία φυἱ νους [αἱίοίυς. 
πι Ηὐὶ πιθ ἰοέασι αἀαἰχὶ, Ρεπ]ιήκφιιο ἀϊσανί, 

Οιποίαφυθ ργφοπιἰς οα]οατὶ «οιηιούα νἰίᾳ, 
Εκυεἰδαπφυο ΕΗδὶ ἐοἱίειθ αἱ) δἰάθγὰ πιεηίοπι, 
αγπίς αὐ Ι]οοευσίδ πεχυφιῖθ οἱ 81Π0Γ9 γοιμοτὶ : 
Θιιπιᾳαο ΔΗἱ 1111 ΓοβοΓδί γα(ἱ0, ἀοείγίπᾶ16 δ4ςΓ8 
Ο:1168 ἱμθο πο] 1οβ6 βρογαγ6, επρυίαιιθ 
ΑΙιέμ9 η 6 ρογας 5οἀ65 εΠετεο γ]άευαγ. 
Ου γες ἡμγ]άἰδιη ρυρογιί μΗἱΕἱ, ἆδιΠΔηυο βία, 
«Ε ΓΙΑ5ηὸ ΡΥἼνςδ, 6ἱ5 ηα]ία ϱχδοἱνογο πιο ίση 
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Σὸν κλέος ὑφόσ) ἄειρε, χλέος δὲ σὸν ἐς χθόν᾽ ἔθηχεν. 

Αἱὲν ἀγηνορίῃσιν, ἄναξ, κοτέεις µεγάλῄῃσι. 
Κεϊνό γε μὴν ἀῑοιτε, χαὶ ἑσσομένοισι γράφοιτε, 

80 Λαοί ϐ) ἡγεμόνες τε, ἀπεχθξες, εὐμενέες τε, 

Πατρὸς ἐμοῦ µεγάλοιο φίλον θρόνον οὐχ ἀθέριξα” 

Οὐχ ἔστ᾽, οὐδ ἐπέοικ:, θεοῦ θεσμοῖσι παλαίειν. 

Κείνῳ θεσμὸς ἔδωκχεν ΄ ἐγὼ δέ τε χειρὶ γεραιῇ 

Χεῖρα νέην ὑπέρεισα, πατρὸς δ' ὑπόειξα λιτῇσι, 

δδ Πατρὸς ἐμοῦ, τὸν ἔτισε, χαὶ ὃς µάλα τηλόθι µάνδρης 

Αζόμενος πολιῃν τε καὶ ἥλιχα πνεύματος αἴγλην. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ ζωῖς σηµάντορι χαὶ τόδ' ἔαδεν 

Ἡμετέρης, ἄλλοις µε Λόγον καὶ Πνεῦμ᾽ ἀναφῆναι, 

Ξείνοις, τρηχαλέοισιν, ἀκανθοφόροισιν ἀρόμα, 

ϐ0 Βαι] μὲν φεχάς εἰμι, πολὺν δέ τε λαὺν ἐεῖμα 

Καὶ τόδε Υ᾿ αὖθις ἔαδε παλίµπορον ἐνθάδε αἰμε 

Νούσῳ τε στυγερῇ, καὶ ἀργαλέαις μελεδώνες 

Τηχθέντ) ἑξαπίνης. Ἰὸς δέ τε ἀνδρὶ µέριμα. 
Βαιὸν δὲ χρόνον ἔσχον ἐμοῖς µελέεσσιν ἀρηγὰ 
θὗ Ποιμενιχὴν σύριγγα, βοηθόον ἐσθλὸν ὀτέσα, 

Μή τις ἐμοῖς µήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν 
Ἐχθρὺς, ἑὴν πλήσειεν ἀναιδέα Υαστέρα φῳίᾳ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ δονέοντο ἆγοὶ, δονέοντο δὲ λα 
Ἡγεμόνος τε ποθῇ, καὶ θήρεσιν αὐλομένωσι, 

Ἴ0 0ἵ θεὺν ἀνδρομέοισιν ἑνὶ σπλάγχνοισι τατίη 

Τά πιο ρ]ουία Ἱη Αλί εσυ](έ, ἑαα ᾳ]οτία ἵη (δεγᾶπι ἀεργοδδίϊα 
Μαρηὶς 86Π)ρεΓ αυ 6ἱἱ8, ΓΟΧ, δΗΟΓΘΙΗΙΦΘ8. 
Πιιὰ αιἰάδιη αιιά]ίο οἱ ρορίοσῖς »οη]υ]ϊς, 
50 Ροριἱ οἱ ρ:0δι108, ἑηληίοἱ οἱ απιοί, 
Μοαηῖ ραῖσίθ ιοί ὀἰ[οοίαιη δεἑόπῃ Ώοη οομίθπραἰ : 
Νου Ιἰευέ, πες οοηγεπἰε Ροἱ Ἱορίῦις γΓδριρηαΓο. 
Ι.ος 1! δοἆουι ἐπ] υίί: θµο Υ6γο ος) μιαηυἱ 
ΝΜαπυιη ]ανοηί]οια δαρροςυ!, αὐ ραἰείς ργοςίυνς οὐβςῖ, 
δῦ Ραιτίς μιθὶ, Φυόπ γθηογαῖυς οιίαπι οἱ αὐ ον)! Ἰουμίδδία τοινοξυς, 
Πενογίια «αμ(ίθιμ, εἰ ραγ6π βρἰν]έμς δρ]επάογοιη. 
Βυγδυς ροδίᾳὐδηι νἱίῷ Ιονίγ πιοάργαίἰοιἳ 
Ρἱαοι]ὲ, ιιέ αἱ Ὑετυι οἱ Βρίσέυπῃ ργφύἱσᾶγθς), 
Ενιταπαίθ, αδροςίς, οἳ ϱρἱπᾶφ (ογοπιίρις ἰθγρίς, 
60 Ῥαγνα ου ἱάθιη συξία 8ὐΠη, 684 {4Π6Η ΙΗΑΡΠΙΠ ρορι]απ) ἱγγῖσαν]. 
Π{ιιά αυἰύπ γπήδυῃ ρὶαου]έ, αἱ πηο δυ)ίίιο γαογεγἰθπίἰθι [υς ο) 1ιεοσοξ, 
Τεἱςεῖ πιογὺο δὲ ιποἰεκιῖς φοἱἱἱοἰ(μάἰπίουφ 
(ομ/εοῖμ!ή. Εδί αὐἱθΠη «γαρο φο)ἡλοἰέιάο ἱοποηί. 
Α{]φιιαπά]τι ποπιυσὶς πιεῖς ορεπο 111 
ϐὐ Ραριουϊΐαιη Βρι]απι, ορτεβίυ!ιπ αὐ]ιίογοπι ἀοηδὴς, 
Νο αἱ ουίδιι πιεῖρ ἀῑσοε οαγδυέθιις βιιρογνθμίσιις 
Ποφι!ς, ἱπιριιάοπίθηι γοηίγεΠ) Ἱπιρ]ργοί Ραῦ10. 

1 υπ αμίο οοπιηιογοτδμίυγ ἀμθες, (οππονογοπέςσ οἳ ρορυ 
Ρεανὶο ἀεφιάθτίο, οἱ ογμἀείος ο) {ογας, 
70 θυἱ Όουπ 1η πιαπίς νὶδορπίθυς [ΟΓΙΠΕΙΙΠΙ 

5] Οὖκ ἀθέριξα. Νοπ εοπἰεπιρεί. Β]]ας, τος]4- 
πιαμίο (γοροΓίο, 1ἱ 66 ΡΟ (ΙΙΑΠΙ ΡΔΐθΓηΔΠιΙ βδθιη 
αργονἰς5θ ἰδδίαίιν, νορί : μεε τεειδαυὶ Φεάεπι, 
ερτγευἰφιιε Ραίέγκαι. 

5ὺ Ἔτισε. ία ἴγος οςᾳ. οἱ 0οἱς]. ΕάῑΙ. ἔτισα. 
ο] Ζωῆς σημάἀντορι. Νοι αἰίσθ, υἱ ατυίίτος, 

481) Εμιδ]]ιιδ, 4 4ο αἱ ορὶδοοριίυι οοιρυίδα 
{μογαί, τἱ Ραιτὶ ορει Γοεγοί. Οµ)15 οεἶαιμι ουμδἰ]ῖο 
οἳ Ιουίαέυ (θοηδίαυΗπορο!Ίμ βο εορέ1!, Ραί{θ 1η! 
110” 119. 

οδ Καὶ. δὶο Οοἵδ]. Ῥγανο οὐδὲ, γάο. 
5) Ξείνοις. Επιταπεὶε, ΠΘΗΙΡὺ (ολ δίαπορο[ἰία- 

πὶς. Βἱ{{ἱ1ς, αά ἱφμοίας θείες, 1 19ἱ αά Αιλίορας 
εἰ Ιυάρ». 

05 Τηχθέντ᾽. Ρίο 686 Εεμρ., Ταἱ. οἱ (Ορἱ»]. ΕΙ. 

τεχθἑντ.. 
(4 Ἐμοῖς µε.έεσσι". Ἱηι. (Οοἱεί., τοῖς ἐμά 

αλ] ὑπερχήδησα, ωμά {β{1ὲς εκεὶε οσα 
ρειμαὶ. 

ὐ05 Ποιμεγικήην σύριγγα. Διδασχαλικς ᾳ 
Ίριε ἀοοεπάο, Ράβίογίξημε ΜΝΝΗΣ αά ἴφι 
Ρ.επ4ο. Μα]ο ρτο([δεἰο Βίας: Σπείσκὶ ραµοκ! 
ΗΠαο ηἰιηίτυμι ερεοίαυὶ ἔεΠῤρα5, 4υο ἰπίστοα 
Ραφιογα]ἱ ουγα οὗ αρτιαάίνθσι, 3 οΆπι ἀπ 
δέορογιπη ρἱουίδᾳιθ πεπευσα οοπυρυἱσας σα, 
(απή6πι ἠω]η οορἰεδἰ ερίδουρωπι ργα/(εοργω, 
μοσάσιη οοηἰρίσ8ε δυἰάεηέες ραξοξ, επι 68 
ὑαο εληθυαῖ. 

ϐὐ ᾿Εμοῖς μή.τοισιν. 545 Οἵνε65 νοςαί, {α 
Ραίοι εοπιθοηανεγαῖ. 

ΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Άγτίο φιιθο. Φίό πιθ μα ρ]ου]ὰ γοχῖέ η αἰίυπι, 
Αἰηιιθ θΔάεπι ΓΙΓδυ5 πιο ρἱογία ἑταχὶΐ αὐ αἱίο. 
ΝΑΠΙηυΘ (μα {η πιοηίοφ 66ος Γυήέ {γα δυροτῦ8φ. 
ΛΑ! γοιο, οἱ εἰ μἱ η υἱ εωρἰ(16 Ὀθπο, φυΐφας παρ πι 
Ἱη 11 απήτη η ροσ] είς, φυἱά ἀϊσαιμ, ἀἰἰεμάίίο, φὐ.5ο, 
Ει δοιηοὶ ἁοοθΡρίΙπι ἠάϊς οοιαπιΗίέο οἰιαγέίς, 
Οπιπίς υἱ Ίος δί35 Ιοδοαί γεπίυγὰ ποροίπ). 
Τρας γουυμδανὶ δδύθπι αργογίαιιο ραἱὐΓαΙη } 
Ποιά εἐοηίμν (Ά5 ο8ι ἀῑνίπα ἱη(Γίημογο {1τς. 
Π]ι [ες αεύοπ. (π]θυίε, ρἱοβθιηφιιο Γορδιιάαιει : 
Λο 6µο ργαμάσονἰ» ]υνεηίέία ὑγασλία ραἱιη] 
ρροβυ, ]αδδίδηυο ραίἰγίδ ργοσίυδαιο ρυἰανὶ 
Οδὐεπάπῃ, οχἰπἠο (6 θιῃ ΠΟΠ 6µο δοἱα8 ἁιλαγὶ, 
Ει ουλαὶ, 6ο οἱ [ο εἰἶαιη ἀἰδιαυαι ον]]ί 
Ομ! ρτουἱ α ποβδίτο, θομίάπιαιο ως 56Ι16- 

οἱ 

Β Βρ]επάοΓ6ΠΙ ΥθηΘΓ4Π5 ἁπΐπης γΦἴοδᾳας πίτα 
Απ υδἱ, φυἱ ποδιγῷ ποάργαῖας εεπιρογα τά», 
ἆμδαίι, υἱ ο ραἰγία ΟἨγίδίηπι γορίοηςο, θά σας 
ΕΙΑΙΛΕΗ αᾱὖ ἰ{ρηοίας ρεπίεθ δρίπυδαφαο {εττα 
Αινα, ]ἱοοί τεπυίς ρἱανία δίωι σα, πα λσθαι 
Λυχ{]απιο Ώεο, ρορυἱµη {θμ]δ ἔρςο τἱρανι. 
Λι νογο αἱ ραί(τἰᾶς Ιάεπι ΓεπΊθαΓ6 ροηαίος 
Μο νο]αί, πιογρίθ παίαπι ουγίθαιιθ πιοἰοφεὶς. . 
Ου Υὰ Ιοιπὶπὶ Ρροττγο οταχ οἳ Ιοίαίο γδησησπι ού 
Εχίριιε [69808 γδυγθαγ! οοτροσῖς αἆγεας, 
Ιηδἰκηὶ ρᾳαβίοιε ἀαίο, Πο ργαρθυίο «36435 
Λερτοάεγείιιγ 9765 υἱδᾳυᾶιὴ, γαρίακαυο γοΓᾶ 

Δι ρυδίφυαπη ρ]εθίδᾳμε ἆμσος, ρἱθύδηιε ἱρος ε 
6 αρίί. εἰ Ιποθρῖ5 αη]ηιϊδ πυίατο Βὐοᾳυς, 
Οἱ) ἀεείοσίμηι ἀμείς, ηδη ηφο [ογαγσμο, 
Οι Οἱ 1νίο Ππίαςίὸ µαίο ο νοµίγο ραγομµῖο 
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ω, Ἔχνοον ἥτορ ἔχουσι νόου δίχα µορφώσαντες, 

δΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡ5Ο. 13416 

Α Τῇ νῦν, Χριστὲ, φέροις µε, Όποι φίλον. Ἄλγεσι χάμ» 
Πολλοὶ μὲν τρύςεσχον ἐμοῖς παθέεσσιν ἄπιστοι, [φθην. 

, Ἱαί μ᾿ ὑπεροπλίῃσι θεουδέα λαὸν ἀτίζειν, 

φάσαν, ἢ νόος εἶχε. θεῷ γ' ἐμὸν ἄλ]υς ἔφαινον. 

Ἴδ Πολλοὶ δ᾽ αὗ νυχίοισιν ἐμὲ χρίνεσκον ὀνείροις, 
Κιὴ εἰ 

Κητείαις λαγόεσσι τετρυµένος εἰμὶ προφήτης. 

δὺ Σοὶ παρέχω ζωῆς τόδε λείψανον. ᾽Αλλ’ ἑλέαιρε 
Μικρὸν ἔτι πνείοντα . Τί μ᾿ ἄλγεσι τόσσον ἑλαύνεις; 

μά. ζωγράφος ὧν πόθος εν, ἀθύρματα πολλὰ χαράσ- Οὔτ' ἀγαθοῖσι µόνοισι θάνες, θεὸς, εὖτ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

πάν 
αἲι 

δα 

Ἡ θεὺὸς ἐξεκάλυπτεν, ἐμοὶ τέλος ἐσθλὸν ὁπάζων, 

Ὄφρα χε μὴ χαλεπῇῆσι σὺν ἑλπωρῇσι δαµείην͵, 
Ἐοδίην χακότητα ἐφεσσάμενος βιότοιο. 

[σων Ἅ"Ἠλυθες (Ἡ µέγα θαῦμα, θεὺὸς βροτὸς αἵματι ῥαΐνων 
Ψυχὰς ἡμετέρας χαὶ σώματα), οὔτε κἀχ.στος 
9/ Μοῦνος ἐγώ. Πολλοῖσι χερείοσι χῦδος ὅπασσας. 
Τρεῖς βίθλοισι τεῆσι μεγαχλέες εἰσὶ τελῶναι, 

Ες 90 Τοῦνεχεν αὐχέν᾽ ἔχαμψα, τεῆν δ' ὑπὸ χεῖρα χρα- Ματθαϊός τε µέγας, ντῷ τ ἔνι δάχρνα λείφας, 

Δέσμιος ἔρχομ᾽ ἔγωγχε  δίχη δ᾽ ἄλλοισι µεμήλοι. 
0ὐδὲν ὄνειαρ ἔμοιγε διχαξοµένης βιότητος. 

35 μυ0. 

[ταιἣν Ζαχχαῖός τ' ἐπὶ τοῖσιν ΄ ὁ τέτρατος αὐτὸς ἔοιμι. 

Τρεῖς δ' ἄρα λυσιμελεῖς, ὅ τε λέχτριος, ὃς τ ἐπὶ πεγῆ, 

05 "Ην τε πνεῦμ᾿ ἐπέδησεν’ ὁ τέτρατος αὐτὸς ξοιμι. 

Μεπίιο ἀοθιθαηῖ, οµΠΙ ἱρδί ὁ0ς Ῥαυοσηί δἱμο Πιοηίο, 
Μυ]ι ου υγπυγαυαΠί Πιοῖὶς ΠΟΠ οτοἀ ιν πποἙΡὶΒ, 
Αο ρορυ] πι), πι] ο5ί 4 Όεί ἱπιαρίπεπι, υροτύς 4 πιο οοπίοιηηἰ, 
Αι ἀϊοσυαπε, αι οοφἰ(αῦληί. Μοιπι οφπἱάθι ἀοΐογθσι ὈΌθο αροτίθυαπῃ ; 
1ὅ Μι]ῖ οἱ)! 4ο πιο ισα μαηί ος ποοιυγπὶς δοπιη!ἰς, 
Ουὐοἵ ρἱοίος ογαί ἀθδἰἀογίσιη, ἱάἡὑσῖὸ ηιυ]ία ο[Ώπροις 
γοἱ Όσιις Ίνθο 115 γείοροὺαί, πθωι ηλ ηὶ ργσροἱαγμι οομδθἆθι!5, 
Όι μο μιοἱορίῖς δροὺ5 ὀἆρ]ῃογοῦ, 
1 υοἱι0οδε1Ώ γἱί η ηοίιις οσέυμῃ. 
δ0 Οι ργορίογ οογνίεευι ἀθπιίςί, 4ο ΡοίθηίοΠι 6149) δυῦ ΑΠΕ 
ὁαριίνυς ὁομίαρίο, α]ῖ5 οδίο ]μδοἱ ου. 
Να ο αἱ ελ Εἰέας ο ]ιά]οἷίς ἆςᾳ πιθα υἱία Ργο]α!ἶ8. 
Νυμο ἰρ]έατ, Οεἰδια, ἀθάιισαδ ηις, 410 ρἱαοθΌίι. Αευποιῖς νἰυίιδ δι). 
δη Ρριορ]ιεία η οοῖ νἱδοογίριι οὐγαίως. 
δὺ Τνὶ οἵστο ας υ]ί το]ηυἱαφ. ΜΙΡΘΓΟΓΘ 
Ρωμ]αἱ1Ώ αἆλαο αρἰγαη(]δ. Οµ5 υἱο ἀοἰοιῖρας ἰΔηίοροΓο οχαρίέας 
Νοη οοἳί υοπἱθ Πιογίπυ6 65, Ό6ιις, ου) {ῃ ἴθγιὰ8 
γεηίφεί (στατιάο ήγλου/τη, Όοις Ἰ0ιΠο απρυἱπο α5Ροιρόηπς 
Απλά Ποβίτας 6 οοΓΡΟΓ4), Ποφιιθ ροββίηα5 
960 Βυἱμβ ορο δι. Μιεῖς ρε]ουίυμς ροτίαπα (πι υυἱςι]. 
Τιος {η Ηυσῖς (υἱς οε]εῦγυς δι ρυυἱοση], 
Μαρηις Μαιῤνοις, οἱ φυἱ 1η (οΗρίο ἱάόγγινας Γμά1:, 
Ρυςὶ ον ασια; αιιαγίὰ5 6ρυ δἱηι. 
Ίνερ ρ8γα]γεὶοἱ, οἱ αὐἱ {μ ἰοσίο, οἱ φἱ αἁ (ομίοπι, 

Ἴδ Ὑπεροπάίῃσι. Οοἵν]. ὑπεροπλείῃσι. 

όδιον. 

ἵσασκαασα ας ο 

Ρας ὑοπίπιπι ΠοδίΓίθ οριηἶπο ἑμογράιία μιογυἱβ 
Ὀδαυο πιθο (δοίέσιη ἠαεθγαδα! ΙΟ άΓΟ ΠΟΙΟΣ, 
λοηυο ΡἰίΙΗ ηἰπιίο ροριΏ] οομίΘΙΙΜΕΤΘ [οβίι 
Οεηρεύαέ, δἱ που γεγυί /αοἰαυαί 4ΡΕΓΙἱ6. 
Αί οθγηῖἰ ΠΟδίΤΟ5. η] οθΓιξ οισία, 4010168. 
Συάἱσῖμπι 49 πιο ΓΙΓδίΙ5 ῥᾶΥ8 ΠΙΆσΠα [ογεβοί, 

Εἰπχεταί, ἱ Ρ]εΓοδᾳµο βοἱθί «ύΙΗµοµεγο {μάος ; 
Αι ΒΏο6ιι5 Ίου εξίαυι γοἰοροίαί, ἆὔ1 πο λιί Ἰέυηι 
Οὐϊοιλοί ἠμδιὴ, Πὸ 8Ρε8 ἱγὶδιίβδίτια μοηίθι 
(οιιήοσσσαί, δἰᾳαἱάθι ρορίγοµιυ φιαἰῖς {η αείυ 

Ετρυ ἀθιηίδδα δαρρ]ὲχ εετνἰεῬ ροϊδηίεΠῃ, 
Ολισὶςίς, ἐν! 50ο ἀθχίγαπι, εαρἰϊναφυο (εμάο 
Ἠναυλία. ὅμς αἱ]ς οδίο νἰπάἰοίαφιιο ουγο). 
ΝΗ ερο {πάἰ σα Εναπόἱ Πλογος αίτιο ειπα]. 

ὋοἈὙ.ππυ»ϱµακασα.α 

μοςοὰ 9 β4ΠΟί4 [ογαί ἐυα, ΟὐΡὶδία, νοἰυηίαδ., 
10 116 Μι 18 (61οἱ ΑιΙΙὸ μπι ΑΗ ΗΓΙΛύΤΟ ρόδα). 

Γι οοτπἰδ υαπίο μήδεγ οῦίας ἔρδο ὁοἱοιο, 
γαι» 66ο Ρέά ῥΓοµιυ {ο ῥουογὸ οἱ. 

1! θεῷ Υ᾿ ἐμόν. Ἱία Ιορόμάυπι ; οὐ{ι. θ2ῷ Υςξ μέν. 
1νιά. ἔφαινον. δίο πο Περ. εἰ Οοἱβί. Εάῑί. ἔγαινεν. 

78 Χα.ιεπῇσι. (οἶδί. πι. ἵνα μὴ πονηραϊῖς ἑλ- 
πίσι συναποθάνοιµι, βίον χαχὸν ἐπιφερόμενος ἐξ 

δοπημία νάπ4 86616, θ ομίφι6 ἱῃδαρα οιρ' 4ο 

Με φάόᾳυ6 ἁσγα πμηὶς Ργθιμεσεηί ἑέοιβΙπούα ΓοΓΙΠΙ. 

96 Ει ᾳὐαι δρίεῖίις ἠσανογαί : ΦπάΓίά5 6µο θἱμ). 

δὲ Δίχη δ' ἅ.]οισι. Ἱπι. Οο9ἱβ]., "Αλλοι δὲ τὰ βίου 
μοι διχαζέτωσαν, καὶ ἡ τούτων ἔρευνα µελέτω τοῖς 
φιλοπράγµοσιν. Οὐδὲν ἐκ τῆς τοιαύτης πολυπρα- 
γμοσύνης ἐμοὶ τὸ ὄφελος. 

86 Μικρό». Ώίο Ιἱορᾳ. νεχρὀν. 
9ἡ Πηγῇῃ. Πορ. 0990 πηγἡν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠςΙΟ. 

Απιοηίος πιθµίοπ Οπίρίωέ, ΙΠΠΟυπΙ(6 τε]ἰηφυυμές ῃ Ἠοιίᾳυἷας πηῖσευ:ς ἵδηιιος ευ) ροτγίρο ν]ίσν. 
ΑΙ πιίδογθγθ, ΡΓεευΣ,.[αἰἶᾳμα υρουίία {οἱα . 
(οπιρείνιο. Οἱ ἰαμία πιο νεχαβ πιοἰὺ ἀυΐογιηι 7 
Νο οἰθιί ἐ5 θοἱ1ς, ου οθί οἰιαγίρδίμια γἱγίμς, 
Οµιγὶδίο, δα λε {οτυπῃ {υἱθίί η Πλοτίο ογοΓδί, 
ας Η1ιο δα οἱ ἀοἱαροιιδ ο αγςθ 
θμἱδὶ Ἱη (ογρας, ήποίυφ, μη γαυίίο ἁῑσίμ : 
Παπ οκτηἱ βειις ἱηωογία]ΐ5, εἳ Ο11605 
υτρυςίς αἰιὸ αἱ ὀογοῦρεης δαησιίμὸ [αἱρβ) 
Νυὺς ]ος ογ μμ υςδ 5οἷα ο5ἱ Ἠ]οις μία Ιοαμ1δ: 
Οιἱρρο αἱἱδ με], δοΘΙΕ ΓΙ φ1108 θα ο) πα]ος 
ὐνναμαί, νουίαπι [αοἰ]]ς Ιαιιάθμιε ὀοἱςε. 
ΤΈγοβ δαςΓὰ 69ΗΜΟΙΙΟΓΑΙ ἱαγο5 ἀοοίγίιια ἰο]ηιης, 
Μαι μπι, Ζαοςνυ, οἱ φαἱ Ρίὰ γοία Ρτοεσνηιις 
Ευμύσὺαί ἠαογηιὶς αγία ορρεεςθυς ἵῃ ορο : 
Ηἱ5 116, δαμεΐο, νοιίδ (αοιήίος, πα]μηρενὸ πα 

μι. 
Οο1Ροια ἴνθς γµεδ6 γορο]αία ἡαἱσδο ἱοραμίς, 
Οἱ μμίδυς ἵμ Ιοζίο, Ργορο [ομίθι ἱφυς {1εσυαξ, 
Αἰήμιο 63, 1111 μμἱδορο γηοίσιη ο[Πιοἑαιμφιὸ (σποῦαέ 
ορ έ1δ: 5 ιο ἱπημο, Ὀαίοι αυ Ιδδί το, αγ. 



α.10 5. ϱΑΕΡΟΜΙ ΤΗΕΟΙ. σλΙΜινυν ευσα µ. ΗΙ5Έοβί. ο] 

Τρεῖς δέ σοι ἐκ νεχύων φάος ἕδραχου, ὡς Υὰρ ἄνωχας' Α ὃ Κἢρυξ γενέσθαι, καὶ λαὸν καθαγνίσα. 

Αρχοντος θυγάτηρ, χήρης πᾶῖς, ἓχ δὲ τάφοιο 

Λάταρος ἡμιδάῖκτος ΄ ὁ τέτρατος αὐτὸς ἔοιμι. 

Καὶ νῦν φάρμαχ᾽ ἔχοιμ᾽ ὀδυνήφατα, καὶ μετέπειτα 

100 Ζωὴν ἄτροπον, ἐσθλὲ, τεῷ μέγα χύδεῖ γαίων. ἌἍρπασον, ἅρπασον, ᾱ- "Άγτοι τειρόμεε. 

Ποίµνης ἡγεμόνενσα θεόφρονος. Εὶ δὲ λνθείην, [φθιτέ, µε Ἐν ντῷ δὲ µένκμι 

Ποιμένος οἵδε τύχοιεν ἀρείονος᾽ εἰ δ' ἄρ' ὁμοίου, Χειρὸς ἀπ' ἀλλοτρίης. . 40 Ἔμπεδος, ὑκκεῖς 

"Ἠσσον.ς ἐν παθέεσσι, µαχάρτατε ' οὗ γὰρ ἔοιχε 

Τὸν νούσων ἑλατῆρα καχοῖς ἀχέεσσι παλα[ειν. [κοῖς, 

Πῆξόν µε, Χριστέ ' πῶς ἐλύθη σὺς λάτρις; έχοε, μή 

Ὑμνῳδὸς ἀργεῖ γλῶσσα. Πῶς φέρεις τόδε ; 

λλ) ἁρμοσόν µε, μὴ πρόῃ τὸν σὺν θύτην. 

Κ’. Νοσοῦντος εὐχὴ πρὸς Χριστόν. 

Σὺ τὸ σθένος µου, λίσσοµαι, μή μ ἐκλίσης, 
Εἴ ο) ἐν ζάλῃ προύδωκα, βαλοίµην ἔτι. 

ΚΛ’. Εἰς τὸν πυνηρόν. 

Μηδ' ἔργοις µογέοιµι κα- ἸΜηδέ µέ τις τὰς» 

[ὰ. 
Καὶ Φαραώ µε τρυχοϊ, "Ὄμθρος Ὀτερὰε 

ὃ Μηδέ µε δουριαλῃ κατ- Χειρὶ ὃ) ἐπισειάα 

Χριστὲ, σὺς ἀντίπαλος, 
Εἰς Βαδυλὼνά τ ἄγοι κρα- 

Πήματα τἀν᾽ Όάν 

Ποθῷ πάλιν στῆναί τε χαὶ σωτηρίας [ναὴν, 

Ττος ες ποτέ] Ίμπιεη, ]ωσεπίο (6, τὶάεγαπε : 
Ρεϊπεὶρίς ΒΙία, γάμο βι19, 6ὲ 6χ θδοραἱογο 
Ι,ΑΙΑ5086 66ΠΙΟδυ6 : αιιβΓί1Φ ϱβο αἶπῃ. 
δί πυπο γδιηθάἰὰ Ἰ9ὴθαπῃ 4οἴογθΏι Ρρο]ἱεη!ῖ8, οἱ Ρροδίδα 
400 γἱίαπι ἱππιυαὐἱ]θυ), ἔαδ, Ῥοπ6, ρἱογία ιπυ[ίυπι οχου]έδης. 
ὤγερεπι γοχὶ Ὀείἱ ου]ἱογδσι. Ὀρὶ ἀἱρεο[υίας Γωσγα, 
Ραρίοτθιη 1 αογϊαηίας πηείογος : αἱ οἱ βἰπι]ίεπι, 
36.665 Ὀ4/ιοπη Φγυπιηίο ἱη[ογίογθίη, ο Ῥεαΐθ ; ποη θΗἵπ οοιινοηῖέ 

υε0ουυπι ἀεραίδοτοπῃ ουσ πια]ῖς ἀο]ορίυας ἀθοργίατς. 
ΧΧ. Ογαίἰο αά ΟΥ είπε ἐν Πιοτθο). 

(οηρο]ἰάα Ώῃθ, Οιεὶδία : ααοπηοἆο ἀϊδεο]μέυς ομι ου]ίος έυιις Τ 
ου ιο οεἰουγαλαέ, οἱίοδα θρί ἱίπρυδ. Οὐοιποάο ἰά αἰπίο 5 
οΡυΠ) θ19 0146 1ως, Πο ρο]]οίὰς ἑμάπιῃ βαοεγάοϊδηη. 

Ουιρῖυ γὔγδύπι 46, δἱ 9α)υἱ]ς 
ὃ Εροε ΡίΦοο, οἱ ρορι]απ ΡΥΓΡΑΤΕ : 
Το τοῦ; ΠΙΘΙΠΙ ΟΝΦ6ςΓ0Ο, Πθ Π16 4696/48. 
δἱ ἰ6 υη6 4. 1ὴ ἰδιηρθθίαίο ργοάἱαϊ, ]αοἱα ἱίογαπῃ. 

ΧΧΙ, Ἱπ ἀἰαδοίκιν. | 
Ετὶρο, οεἱρθ πια, ο Ἱωωπιοσία!ΐς, 

κ αἱἱεῃα ΠηΑΠι : 
Νου οροετίθς αΠὶείος παί(ς, 

Νας ΡΙΦΓὰο ππο γυχο, 
ὅ Νεαυθ πιο εδρίΐναπι ρορ8]ἆθαε, 

Ονεῖρδίο, ές ἀἀγογδαρίυς, 
Ει ἵη Βαὐγἱοηθσι ἀμοαί Δδρεζαπι, 

Τωηεσίυυς οοηεςἰέυπ. 
]η ην δυίθίη ΓΠΠΔΠΘΑΙΗ ἔπο 

10 Ρα, Ἡγπππος «Άπςις; 
Νεφυθ πιο ίππους Φοάσσοσυπι 
"Ίπιυεν ἀθδυρες {εεῖαι. 
Ναπιυ αυίοπι Ροἱοηιὶ οΡὑΠΩ ΓΣ, 

Μαϊα οπιηὶὰ ανογίση». 

 Βοπΐρίαπι απ. 289, --- ΑΙίας ΒΙΙΙ. 109, 110, ραρ. 180. "' δοηρίπω ᾱη. ὅ88. --- Αίας Τ οἱ. µε 
96 "Εδρακον. εκ. 990 ἕδραμον. 
100 Τεῷφ. Ἱία Ἱεφεπάμπ. πι πωδἱο θεῷ. [0]ά. 

γαἰων. ἴα [6γο Εἰ8ά. 1, γοτς. 105. 
ΧΧ. 3. Φέρεις. ία Ἱορεπάιπι. Εάῑί. φέρει. 
ΧΙ. 4 Φαραώ. ΒΙΒΓΑΟ Πίο φρἰσίἰα!ὶ [5 ὁδῖ, υἱ οἱ 

πιοχ Ώαὐγ]οῦ, 403πι Πιῖτος ϱυςΡ χραναἠν αρρε[οί, 

ουπι ἴαπι (200]ἱς αἁ 6Άπη οἳι αάῑίας. ια Το- δὲ 
(4Π16Ώ πωίταπη : αυδηίυπυνίας οπίπη (Δον οι νο 
4 Παὐγ]οπεη, πἰη]οπωίηις «ἆ6ρεγα εν, [388 
δογν]ιαιί ϱὐς ῥγεπυηέας ἐξ οαὶ ἵ ελ ος 
ουπίυς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Βουίηιιό (τος γίί [ωηοίος αἆ [απιίνα γἱ 
Ύοχ ἐν γεβειωτ, πἰρτοφιιο οτιοΓβἰὲ 4ΥΘΓΠΟ. 
Βείπια γεδιιγγοχ]ί δαΐτο ργυβιαία ραγοµίς, 
Έωη γάμο ριοἰθς, (ΗΠΠΙΗΙΟ ΡοβἰΓθΙΝΙΙ6 ορᾶ09 
Εοιϊάμς, δἳ Πιοᾶἰὰ οοΠουΠιρίιθ ριγίο, γορεπίθ 
Γασαγυς οχδἰ 1 : Γή υις ἠ:ς πιο ληµρίιο ηυατίυ. 
Λίφυο εἰ πο ἁιι]οὶ πιοὐἱολιιίπο ρε[ίο 4οἱογθθ, 
Ει γἱίβ εχρἰεἰο ογθ με ηί οογεία5 ΥΠ) 
ΑΠΠΙΘ, π]θφ16 Ἠλίαγοπι δΟΙΗΡΕΓ ἓυα βἰυγία ϱ05Υοἳ. 
Μο ὀιοο ρἱευς Ιαὺιίι βάοἱ νους ρα ὐιι]4 βαη. 
Νιπο δἱ «ΟΓρΟΓ6Ο ΗΙΟΩΘ Ωοδίτα 6 οἈγςθο ιμἱρσε, 
Ρυ9σμ]ο, Ο)]διο, νοἰίπι ροβί]ιαο μιείους (γυαλί. 
Οι οἱ ποη ἀαίει µιοἠογ, Όοις ορίίπιο, δαἱίθιη 
ΠΙε πημας ἀγῖς γΘγώπη ]αοἱοίαγ ἱῃ αάἰς. 
Ναι φιὶ αἱίο8 ρτανίυμς ιμουβίς βαγρᾶΓο λαῦογαί, 
Νου ἀθεσοί Άυης ᾖιοπιίμθιη ργανίυιιθ ρα 

6. 
Χκ. ΟΛΑΤΙΟ Α0 ΟΜΕΙΦΤΟΝ ΙΝ ΝΟΛΕΟ, ἳ 

(ΒΗΗἱο ὑπιεγργείε.) 

119, (μἱ5.ς, ἴγιμα: φἱ ίάας μ{ίςς /αοοί 

Β 18πι 1ηρυὰ οεβδαί, {6 6ΆΏΕΠΦ : οἳις Ίος ο τλ. 
Λο βτι]ιαθὶ γοὐἀθ 6: 11ου πο, εἰ υὶ 
Οἱ δαοἵα δυµρἰεΧ οὔενο. Ρργοάας νοιῖμι. 
Πούίτο νἰτον οχρείο, ργφουπίυηι 
ἁὁθ)115 υἱ Οἱω5ΗΙ, 3ο Όοο ρἱεῦεπε οχρίοαι. 
Νο, ΟἡΓὶδίθ (ευῦ; μα πο ος), ιο ἀθεθ[ᾶδ. 
δἱ {6 {η ρτοςθἰ(ς ργοιάἱ, γαγδες ροίαγ. 

ἆλΙ. ΙΧ ΡΙΑοι.υκ. 

(Α. Ρ. αίαμ ἐπεετρτείδ.] 
Ετὶρο αὐ Ἰωείς, ΡΓεοΟς, ΆἈοοςο ἆωγαπι η , κ. 

[αι μ11, 
. Οσπηίνδας ἀοσδία Ε9τὶρ6, Ππιογίθ 6ΆΓ6ΠΒ. 

Νο μιαία 1ο, ογιοίειιξ Σ9ΟΓΕΓ φάο γεν 

ϕ 

ΟΡ6ΓΔ, : 
Νοη Ριαταο ο ο ΡυεΏγα οσὲ 

Νοόὸ πιο Οληὶρίο, 111ς0 ρα α.... 

[δωβίραί  ΜΙτα]ίάα εὰ αἀδείομο 
θυί ΕΝ Ροίία μιοτοί: ὐποίσαυς ρεύεα 



1! 
Α 1ὸ Εἰ ἐτεὸν θεός εἰμι, λάχος δὲ σὺν, ὥσπερ ἄχουσα; 

Ἐκ μέν µοι µελέων σθένος ὤλετο, οὐ δέ τι γοῦνα 
Ἔσπεται, ἀλλά μ᾿ ἕλυσε χρόνος, καὶ νοῦσος ἀνιγρὴ, 

Τηκχεδάνη τε μέριμνα, φίλοι τ' ἄφ:λα φρονέοντες. 

Εἴχειν ὃ) οὐχ ἐθέλουσιν ἁμαρτάδες, ἀλλ ἔτι μᾶλλον 

30 Στείθουσ᾽ ἁδρανέοντα, χύνες δ' ὡς πτῶχα λαγωὸν, 

Ἡ χεμάδ’ ἀμφὶς ἔχουσι, λιλαιόμενοι χορέσασθαι. 
Ἡ στῆσον χαχότητα χαὶ ἴλαθι, ἡ μ᾿ ὑποδέξαι 
Δηρὸν ἀεθλεύοντα, χαὶ ἄλγεσι µέτρον ἐπέστυ, 

Ἠ λήθης νέφος ἐσθλὸν ἐμὰς φρένας ἀμφιχαλύπτοι. 

Κ.Γ’. Εἰς τὴν ἀναχώρησιν. 
Ἕλλλοι μὲν εὐπλοοῦσι τῶν θεῷ φίλων, 

"Άλλοι δὲ δυσπλοοῦσιν οὐδὲν χείρονες. 

Τίς οἶδε τούτων τοὺς λόγους, πλὴν σοῦ, Λόχε; 
ΜΗ τοῦ βαδίζειν εὐχολωτέραν τρίδον, 

ΔΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ 0Ε ΡΕ/Ρ90. 

ΚΕ’. Ἱχετήριον. 

: Χριστὲ, φάος µερόπων, πυρόει στύλε Γρηγορίοιο 
ουχὴ, πλαζομένῃ πιχρῆς βιότου δι ἑρήμης, 
ασχὶς Φαραὼ χαχόµητιν, ἀναιδέας ἑργοδιώχτας ' 
ἹΚαὶ πηλοῦ μ᾿ ἀδέτοιο, καὶ Αἰγύπτοιο βαρείης 

Ἡ 5 Ἐξερύσαις, πληγῇσιν ἀειχελίῃσι δαµάσσας 
Βδυσμενέας, λείην δὲ πόροις ὁδόν. Ἡν δὲ χίχῇῃσιν 

Ἡ Ἐχθρὸς ἐπισπέρχων, σὺ δὲ µοι χαὶ πόντον ἐρυθρὸν 
Τμήξειας, στερεὴν δὲ διεχπεράοιµι θάλασσαν, 

ἸΣπεύδων ἓς χθόνα δῖαν, ἐμὸν λάχος, ὥσπερ ὑπέστης' 

[630 Καὶ ποταμοὺς στήῄσειας ἀπείρονας, ἀλλοφύλων τε 
᾿Κλίναις θούριον ἔγχος, ἀγάστονον. Εἰ δ' ἐπιδαίην 
Γῆς ἱερῆς, µέλφω σε διηνεχέεσσιν ἐν ὕμνοις. | 

Χριστὲ ἄναξ,τί µε σαρχὸς ἓν ἄρχυσι ταϊσδ' ἑνέδησας ; 
Τίπτε βίῳ χρυόεντι, χαὶ ἱλυόεντι βερέθρω, 

8 πορι 
9 

Ἁχ[]. ζαγπιεη εκμρἰες᾽. 
(ιεϊκιο, Ίάπιθιι ἱιουιίπαπι, αἱ οοἶμπιπὰ 66 Ἱρηϊίὰ Ογομοτ]ϊ 

Απίπις, Ρος ἰγὶ5ίθ ἱμι]ὴς νἱέ ἀθθθτίμιη ναρας!1, 
Οομίῖνε ΒΙαΓΑΟΠΘΙΗ πιεάἰαηίδπη, ἱπιρυάθηίος οΡοΓπῃ οχαοίοτες : 
Μνσιιο α Ίυιο αά οοπιρἰηβεπάνη Φ1ῆοΗ], οἱ αὐ Αἱρτρίο ργανὶ 
ὃ Ειυςθ, Ρἱὰρὶ9 (Φ4ἱδοιτηίς 40ΠΙΦΠΑ - 

| ἠμἑπιίοςφ, {αςἱ]σσιαιιο ΡᾶΓα νἰαπι. θά δὲ πιο αβφθουίυς (μογίί 
Ηοριΐθ Ρ6ΓΦΘΦΙ6ΠΦ, ἔὰ Υοτο πλ] οἰίδιη πηατο Πυργυῃι 
Φεἱπάς, δὲ φο[ἱάωπι ἰγλ]ἱοἶδπι 3941095, 
Ῥγοροιαπς 4ᾱ Ι6ΓΓΔΠΙ ἀἰνίηδΠΙ, Ιπδαπι Ἰτοδιίαίδπη, υἱ ργοπἱεἰαιί ; 
40 οἱδίο ἱππῃπθηδα Βµπιῖπα, οἳ αἱἰθηὶρθεβμα γη 
ΘδίοΓηο (6ογοςθ5 β]αά1ο», άνώμις εβυδαπι. θιοἆ δἱ αθοεπάθτο 
Λι] ἰ6γγαΠὶ Φ4ΟΓΑΠΙ, Ιαιάαῦο ἐ9 Ἠγπιηί ρεγεηπίδιις. 

-θ65 ΟΙιὶβίθ γοχ, ουΓ πῃθ ἡῖδεο εαγίθ τους Π{ρασιὶ 7 
Ορ νι Άθροτα, οἱ ἱυίοβο ὑαγαίντο, - 
10 δἱ γετο ἀθιι 8Ηπ!, ἱιγθάίέας έυα, μὲ αι νί 1 
Ες πιοπιυεῖφ μηί τοῦ αὐφοςσκῖέ, πες 191Π 110 ϱεηυΔ 
δουυπίαγ. θες ἀἱβδοὶνίί πιθ (επιρις οἱ ΙΓιδίΙ6 πιοτυυς, 
Ει (αυείαείοης δο]ἱἱοἰίιάο, οἱ Απιϊοϊ ποη απῖσὰ 5διἰεμίεβ. 
Οράετε αυίθπ ποϊυπί ρεοσαἰᾶ, δε όπιο πια 
90 Ῥνοιουπὶ νἱτίυιο ἀθριίέμτη, 3ο γε]! απο (ἰπιίάμπι Ἱεροτεπι 
Αυι 4ππιΠΙ οἰγουπιάδιί, 8689 δ884Γ6 αβρείειίεθ. 
γδὶ ἱπιρτολίιαίοπι εοπιρεῖπιο εἰ πιίφετογθ, Υε] πιό δΗΜ:1ρ8 
Ὀυάιπι ἀοοδγίαπίοπι, οἱ ἀαἰοπίυις πού τη προ. 
Ὑδί ΠηελΠ ποηίσση οὐ] )ρίρηἰς {αυδία πιο οῬίεραί. 

ΧΙ. Γη εεεεεείοπεηι ''. 
ΛΙ ος Ἱιοπήπίυις Ὀδο πεοθρίί, Ῥγοερετα υἱυπίως παγἰραίίοπς, 

ΑΙΙἱ αιμίεπι αὀνοιδα, αυαπιτῖς πηυ]α γ6 ΙΠ[εΓίοΓ6Θ. 
αἱ ἠ]ι8 πονῖι οδδ45, ργΦίες ἰο, ο ευ 7 
μπι ἰποεάθΓρ Ρες δ4ΙΘΟΓΟΦΔΠΙ 6ἱ 48ΡΕ6ΓΔΙΗ γΙ4ΠΗ, 

Θοείριωπη 8η. 589.3-- Αἴίας ΒΙΙΙ. 50, Ρας. 07. 
ΧΙ. 6 Κίχῃσυ. Ἱμι. χαταλάδῃ. 30 
15 Χριστό. Ηὶο αἰίιά ἱποῖρὶέ εατη. ἱη Τομ. 59. σαντα. 

ΜΕΤΗΙ(Α ΥΕΒΟΙΟ. 

Β 6υς νἰι πιίδογ, οἳγ «ΦΠσδοαιθ Ὀαγοί/μτο, 

'ὸ Θορίυι 8η. ὀδ2. --- ΛΙΙ45 ΒΙΙ{. {15, ρας. {81 

ΑεθΛεύοντα. Τερε. 59 οι 990 ἀεθ)ε)- ' 

ΧΣΙΗ. 6ΛΑΝΕΝ 6ὔΡΡΙ. ΕΣ. 

(ΒΙ{{1ο ἐπίεγργειᾳ.) 

ΟἨιεῖσίιο Ποπιίηπη 1ης, πιοπιἶᾳυα νο οο]υππα, 
Μογια]ῖς γἱίῶ Ίου Ρο; ἀθθογία υδβλΗΙ/, 
Συ ΡΠαγίυπ γερεπι, οἱ ργῳίοοίοἙ βἰθῖο [αγθηίοῬ, 
Μεαιε Ίντο, Ανργριοψυθ ρτανἰ, Ὀοπς οχίγαἡο, ἀῑτίφ 
Ηοείος α/[ἤοίοης ρίδμὶς : Ιί6} 4ο τω] ΡίδηυΠη 
Όα [αοἱδ. θυοἆ εἱ 116 νίφ Ιη]πιίοα δεηυδίυ5, 
Τι πι, κα Βυρρυπη ρείαρις ἀἱροίιιάς ροίοη!ῖ, 
Φηὶδίο, Παπ, ιέ βἰοοίδ (γΠββιἱ(ί4η ργορδίυυ9 

[παυου, 
Λά Ι6ίΤάΠΙ ΡΓΟΡΕΓ4ΠΑ, ου] 19 ργοιἰσςίο εθΓίΔ. 

- ἹἸπήιθηρύς απωμες 0/06 : πάμαμη πη]οαηΐρ9, 
Οιιος ἱπ πιο οἰτίηριπι Ιοβἒία οδρίγα, γοίυπάς. 
δί βα6γά5. 2ἱ{ὶροΓο ἰ6ΓΓΑΠΙ δεέδηυε ὑεδίᾶς, 
Ῥογραίιιο {ρ6ο (1η ορἱδυγαὮο οαγπι/ηο ΝΗΠΛΕΙ. 
Όως οαγιὴς ἰααιοῖς (ω πο, Ραἱος, ἱμιρίοι]αιῖ, 

Θἱ ἆευς, οἱ γοιθ ἴιιὰ ρογὶσ ἀῑοί]ίος 9586 Ἰ 
Εκ πιοπιυτίς ρου γοῦυς πο] : ογαγα Ιαὔαβδουηε : 
ἱπ/γορίί πηο µιογραβ 4ἱΓΟΣσ, οἱ πιῶδία δεµοοίµ8, 
Εε οιζα, Δίᾷυ6 οὐῖο αι] πο Ἰηδεοίθηίυγ θμηοὗ, 
Νεο ἱαπιοῃ Πργουϊίαφ οθά1!, γδγύπῃ αὐγὶας Ἱ]]α 
Ἱηδίαί αἆμας, ἱτορίάο υἱ Ἱεροςί «εσνοφυε ἕληιιπῃ νἷς, 
Εχδαίάγατο [Απιθιη ομρίεηΒ; ἴ βἰδίο ὑεπίρηιις 
Ατυπιηας [αοἱίεηις, ουῖ ροδί οογιαπι]ης ἴοηρα 
Εχοίρο πῃἙ, 419960 : Ππιοάυθ αίφυο ἀο]οείδιις αι ἱρίέ. 
Λιι ποδίγαπι ουάυοδηί πεβυοσα οὐ]ιτία πηοπίοιν. 

ΧΧΙΗΙ. ΙΧ ΔΕΟΚΟΘΙΟΚΕΜ. 

ο 
ης οἱωίεισίο, Ἀου 9ος . . 

θε: ἱ Ωω 
Ομίς ράνς Νάνοι 



Φ. 6ΠΕύΟΒΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΝΙΝΟΝ ΠΗΙΠΕΗ . ΗΙ5ΤΟΠΙΟΑ. ᾱ 

Α Ἐν τοῖς ἀναίμοις καὶ τελείοις δόγµασν. 

90 Ὦ λαμπρότης βλύζουσα, καὶ πηγὶ σάχκ, 
Ὡς αὐτὸς οἶδα, δεόµενος καθαρσίων, 
Δεινὸν χαθαίρειν βορθόρον µολύσματα. 
Σχοπεῖτε χαὶ τρέµοιτε, λαῶν τοιµένες. 

ΚΔ’. Εὐχὴ ἑωθινή. 

1005 

Ὁ Τὸ τὴν προσάντη χαὶ τραχεῖαν ᾗ πλέον; 
Ὅμως δ᾽ ἔγωχε τοὺμὸν, ὡς ἔχω, φράσω. 

Κρεῖσσο) μὲν ἄμφω, καὶ τρέχειν, καὶ πρὸς χαλόν. 

Ε) δ οὑκ ἕνεστι, τοὺς πόνους ἁσπάνομαι 

Πρ» τῆς ἁδόξου χαὶ χαχῆς σωτηρίας. 

40 Ὡς πολλὰ δὴ δεξ χαί µε πρὸς θεὸν φέρειν, 

Κάμνοντα σαρχὶ, πραγμάτων τ' ἐπιδρομαῖς. 
ΤΙ χρὴ παθεῖν µε μὴ τοχόντ ἀμφοῖν φίλοιν; 

Σχεύαζε σαυτὸν ὡς τάχος, πρὸς οὐρανὸν 

Ψυχην πτερώσας τῷ λόγῳ τὴν τιµίαν’ 
15 Μτδὲν περισσὸν, ἀλλὰ πᾶν ῥίγας βάρος 
Ῥίου µαταίου, χαὶ καχῶν τῶν ἑνθάδε. 
Ἐγὼ τραπέζης µυστιχῆς παραστάτης; 
Ἐγὼ χαθαίρω λαὸν, ὃν σοι προσφέρω, 

Ὄρθρος δίδωμι τῷ Θεῷ µου δεξ.ᾶς, 
Μτδὲν σχοτῶδες ἤ δράσειν Ἡ αἱνέσειν, 
Ἁλλ) ὡς μάλιστά σοι θύσειν τὴν ἡμέραν, 
Μένων ἄσειστος, χαὶ παθῶν αὐτοχράτωρ. 
ὃ Αἰσχύνοπᾶι τὸ γΏρας, ἂν κάκιστος ὦ, 
Καὶ τὴν τράπεζαν ἧς παραστάτης ἐγώ. 
Ὁρμὴ μὲν αὕτη, Χριατέ µου ' σὺ ὃ εὐδόον, 

ὃ Οµ8πΙ Ρος Γαοἱογθτη οί υ{υ8) 
Ὑοδγιμπιίᾶ!]εΏ «Ρο αυἱά ἱρςο δεηίΊλπι, εἴοῃιιας, 
Ργαφια! φιι]άἆσηι πἱγαπις6, οί ουγΓθΓ6, οἱ οοπππιράς ϱιΙΓΤΟΓ6. 
δίη αἱ6ΙΗ υΜΠπΊηυΘ πο Ιορί, Ἰά0οΓ0ς αιηῤ]θείος 
Ῥτο (μτρί οἱ πιβίὰ αἱ 01. 
40 ΒΙιγίηα 94η6 πι] ῥρτο Ώθο [ογοηάα δυηί, 
Ρα «οτροτε, ναγίίδφας Γθγυ! οαδΊδας. 
Ουἱάμαῃ αρειιάυπῃ πο]ηί, ααἱ ποη Δ6δο ος μίταπ]αυθ ηυοά οιιρίο 1 
Ραγα {6 ἱρδυπ ργοίπυς, ῥεοιοδαμι 
ἵη οΦίπι αΠΊπιάπ Γ4ἱ0Π6, υ46ἱ ρεηπίς οεἱρεης. 

΄ 45 ΝΙΗΙ 6υμεγναουμ!η ροβεἰζο, δοὲ Ρτο]ίο 9ΠΠΗΘΠ 54Γοἱη Ώχι 
[ηαιἱ5 Ἰι]ις γἰίς, εί πιαίοτυσηῃ αυ ἐήο δυρί. 
Ερο πηθιιδ πγρ!ἰος ἁἀδίο ; 
Ερο ἰμδίτο Ρρορυἱσπι Ύὐου εἰ] οὔετο, 
Ἱω ἱπογμεπί]θ οἱ Ροε[οοιἰς ἀοοιν]ηϊς. 
30 0 «ρἰεπάοτ θεαμγὶέης, οἱ (οης ἱμς]ς, 
Όι ἱρςο μονὶ, αἱ Ιαδίγα(ῖομίΦ Ιπάίροο, 
ὈιΠοἷὶθ θ8έ Ρυγρατο οωπὶ ἱπαυἱηδιπθηία. 
Ιά εοπδὶἰἀετγαίθ οἳ Ρανείο, Ρορυἱογαπῃ ρᾷδίοτο». 

ϱ660-867 ἎΣΙΥ. Ργεεαιἰο πιαἰκ(ἰπα'. 

Μαηο ρουγῖρο Ώ6ο 160 ἀθχίτας, Ρο][οίέας 
Νηλ] ρίανυπῃ ααί [δοίμγιη αἱ αρργολαίατυπι, 
δες ροΙδαίπιιπι υπο ευὶ οοηβοσγαέυγπι ἀΐθπι, 
Μαπεμάο ἱποοΠείδδα ΙΙεηίς, οἱ 9Ηεοίῦις ἱπιροταπάο. 
ὃ Ἰμουιίέ πΠὶ ρυήογθίη Φδμοσίυς, τὸ πιοἰας νἶπῃ, 
Ει πιοµδὰ ευὶ αδοίδίος 
Ὑοἱυαυίας Ίο αμἱάσπι πιθὰ οδί, («Ἠγῖςίο πὶ; ἴὰ ΡτοβΡοΓµπι ἆά οχίερι. 

. Θοηἱριμπι 9η. 289, --- Λἰίας ΕΙ]. 80, ραρ. 476. 
ΧΧΙΗΙ. 15. Σχεύαζε. (φίεγὶ τειςιι6 Ώι]5 ΡροδίηΔ- 

(6 ἱίογυπῃ ἱορωμίγ ἵη οἀίτίς, ραᾳ. 197. 
33 Δεινὑν καθαἰρειΝ βορθόρου. Ύεγειι ρετεῖθ- 

6αµς, ἱπᾳμίέ Εή]μς, 4ο ἀειμοηθίΓαίγ ηυαΠίο 1η 
μοτίοι]ο Υδγδεπίτ, φἱ ἁΠΙΠΙΑΓΙΠΙ ΟΓΑ Ιπάίρπα 
υβοίρίιιπι, δἱ οι ἱρδί οπιΏί γ)ΙΟΓΙΙΩ Ρεηογθ ἆ46- 
Πριυτί αἴᾳυο οοπαιμη αμ! δἱηί, 4ἱἱδηΔΓΗΙΗ {1Ώ6 πιὰ” 
ομίατυπι ρυΓρα1οΓεΘ 66 Ρτοβίεπίυς, 3ο πιοήἰουΓΕΗΠῃ 
ππμηυς ἱπιρυδδηίες αδυγραἨ!, ἱροί ιἱοοτίρις δεἩ- 
ιθμηίθθ. 

ΧλΙΥ. Τιτ. Εὐχὴ ἑωθινή. αι. πρὸς ἑαυτὸν, 

ἐπαυγαζούσης τῆς Ἠμέρας. Ααά εμπιάειι [φαί 
αἰε αἰ[πεεσεεμίε. λὰ ΠιαΓἘ. εὐχὴ ἑωθινῇ. 

ὅ Θύσει». (οπῦε[. ες Ευρ. θύσαι. 
4 "Ασειστος. ια γαι. Ευ. ῶΏαἱο ἄστατες, ὃν 

Περ. ἄσειστον. 
ϱ Τεάπεζαν, οἰο. Βἰις τογεῖε : ΕΣ πΧθοί εκ 

ὑι φιια ια; ααοῦ 6ο οι έοσίς εισαι κ 
ἰιηρογ! οομγεπί!, 410 Ογοβοεῖιις οΆΓπιοῃ νεο” 
Ρδ]ἱ, οὕΠῃ, 6ΧΟΙΒΘΟ ΡὰδίοΓᾶΙ{ πλυμθγς, 6606ς μον 
φιυἱ νινευαι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Οι14Π1 ρὲς γίάγυπι ΡΓΟη ϱΤΘςΡΙΠΙ ἤροιο Ἰ 
Ἑαιπέῃ ϱυ0ά 1ρ5θ βοηίίο, ἀῑσδινι ὑγον]. 
Ὀιταπιφιιθ ργαδίαί, ουσΓΟΓ6Ε, οἳ μογοοπιπιοι]ο : 
δὶ Πο υἱγυπηαυ πηῖ [ἱοαί, ἑαγρθιη θἱ ΙηΔἱα1)ὶ 
Ρυιο βαἱαίθιι ἆμνα ροδί 6ἱ 48Ρ6ΓΑ. 
Με παπι(υο η)υ]ία (6υγο Ολεὶθίο οοηνοπί!, 
Ρυήᾳθ Πη]έα ϱ1ΓΠ6, γδῦίπῃ θἱ οαρίυυς. 
Μἰςου 6Ρ0ο ηιἱάπαπι [αοι]ίοια, οµΠΙ Ποη αυ6θηι 
Ὀιυιηφυό αρὶφεἰἹ Ρεοιίπης {6 οοιµρ8Γα, 
Μαιίοφάε Ππ)είεπι ἰοἱίαί ἵπ οφίαπι ἑμαπι. 
Νιϊ, φιοἆ γεάυπάεί, ροβςἰάς, 66ο δ4Γ6ἱ 11348 
Γπαιιίς Όη]υς οἱ Πιοί νἱωυ αλ]ίος. 
60 Δἀδίυ ΠεηςΡ μιγβίίοςς, ρἱθυδιηφιιο 6ο 
Ρυνρο, ἱπογαομία (1. ΕΡἱ ρου ἀοριηαία 

Β Ει ρ]οπᾶ ΡΓοΓ8Η5, ΟΠΕΓΟ Πεσο ροξο. 
0 Ίυχ ρετομηίς, Ἰμσίς εἰ [ους υπὶος, 
Οιιαπίώπι ἱρ8θ μον], ουἱ 4αοᾳ.ς εδι Ἱαθίς οµᾶ 
Ριγρατο δογἀες οδί Πυιἱ ργανἰδδίυπι. 
ος οομἰἰαπιες [γουιῖίθ, δαεγἱ ῥγωε ος. 

ΧΧΙΝ. ΡΒΕΟΑΤΙΟ ΝΜΑΤΟΤΙΧΑ. 
(ΒΗ{{ο ἰπιετργειο.) 

Ἡρο ΠΙὰΠΘ τοῖο πιε Ώ6υ ἀθνίποίο, 
Οιιοῦ μες μιθ]η θυ]ά «Πογαπα Ἰαυάς, φυἱ µε ία. 
ΙΙ! ἱπιπιο]αῦο θοἆ ἀΐειὶ βάπο α1ιαπι πιασίπις, 
Εἰγπιυίιη ἰοηθιςδ 6, εί Ίπιρδγαης οαῇυοίὺυ».. 
Ρυδεί θδεµοείς, Ιποῖυυς οἱ οἶπι πιδ]ῖς. 
Μειδοᾳιο, (ΠΗΟΓ ΠΙΙΠΕΓΕ ἵπ αὐα ρτοεςυ]ίς. 
[ως οδί νοἰιηίς, Οἱδίο : ἆα ἰαίο ο] μιω. 



ἃ 
α)38: 
ει 
. Ἐφενσάμην σε, τὴν ἀλήθειαν, Λόγε, 

Ἀεοὶ τὴν παροῦσαν ἡμέραν χαθαγνίσας. 
».Ὁὐ κπάντυ φωτεινόν µε νὺξ ἐδέξατο. 

μἰζόφος γὰρ ἦλθε βάσχανος σωτηρίας. 
ἠάλάμποις τὸ φῶς µοι, Χριστὲ, χαὶ πάλιν φανείς. 
.. 

ἀ 
ὰ Ἐζημίωμαι, Χριστὲ, τῶν χθὲς ἡμέραν. 
ΦαἈόλος προσηλθε, χαΐ μ’ ἔχλεφεν ἀθρόον. 

1 ἣν σήμερον λάδοιµι φιντὸς ἡμέραν. 

ον μὴν προσηυξάµην τε χαὶ τοῦτ ᾠόμην 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΙ υε θειραρ. 1986 
Λ Μέμνησο σαυτοῦ ΄ μὴ λάθῃς θεὸν βλέπων. 

ὅ Ὁμώμοχας  µέμνησο τῆς σωτηρίας. 

ΚΖ’. θρήνος. 

ΕΣ, Πρὸς ἑστέμαν θρῆνος. 

Αἱ αἳ τῶν παθέων! Τίπτ' ἠλιτον; ἡ ἄρα μοῦνος 
Σῶν χαθαρῶν θνέων ἅπτομαι οὑχ ὁσίως; 

Ἡ µε πυροῖς παθέεσσι, χαθάρτιε, Ἰ τύφον ἄλλων 
Ἴσχεις, ἢ µε φέρεις γυμνὸν ἐπ᾽ ἀντιπάλῳ; 

6 Ταῦτα μὲν αὐτὸς, ἄνας, νωμᾶς, Λόγε. Αὑτὰρ ἔγωγα 
Βαιὸν ὑπὲρ γαίης ἆσθμα φέρω πύματον. 

Δάχρνα πἀντ᾽ ἑχένωσα, Ὑόος δέ µοι ἔργον ἐτύχθη. 
Μέχρι τίνος παλάµαις χείµεθ) ἓν ἀσεδέων ; 

Αλλὰ, µάχαρ, στὴσόν µε, χαὶ εἰ χαχὸν, ἀλλ᾽ ἱερῆα, 
10 Μή τις ὁλισθήση πήµασιν ἡμετέροις. 

ΧΧΥ. Ργερα(ο οεερετίλα᾽. 
Εο[ο]]ϊ ἴ6, αιιὶ νεγίία5 68, ο Τετ, 

στ εἱδὶ Ἡαπο ἀϊδπι «οηθδουγαν/. 
Νοη οιηπὶ ος Ρρατίο ΡΙΓΙΠΙ Ἠιθ ΠΟΧχ οχοθρὶ:. 
Εηυἱάεηι ἱά ΡΓεσαέή5 δυ!η, οἱ [ογ9 ρυίαῦα1η : 
ὦ Ὑοριῃ αἰἰοιυὶ οΠεπάθγυπί ρεἆθΒ. 
αᾖἱρο επίπι νουί, αφ Ιηνὶάεί ϱαλἱυι]. 
Γοσας η ηῖ, Οµεἱδίο, αἱ ἵητ 66, Ἱίογμῃ) Ι]πορης. 

Ἁχγ]. Ργεεα(ἰο ροείγἱάἰαπα”.. 
Ρο] ηιιηὶ, Οὐγὶδία, ἱιοδίογπιις ἀίδ.. 

Ίτα οὐγερςὶτ, οἱ ηιο φμ0ἱίο Γαγιῖιη αὐφιω]ι. 
Κως εἱ Ιοὐἱργηις δἷέ πι] [αοἱς ἀἱθβ. 
Μειηϊηεγί (αἱ ἱραίυς ((Ογορος!); πο οὐ]ινὶδοατίς Όδιπι ἱηίαορί, 
ὃ Συγε]υταπάο {6 αθιγ]ωτὶςίῖ; ΙΠοΠπ]Ος οδἰο δα[υἱἱ8. 

ΧΧΤΙΗ. Ποιες. 

Πειι, δι ! 4 ρα1ος! Ου]ά ἀείίᾳιῖ } πι οµρρ θοἱυ8 
Ρυτα ἵυὰ φαογἱ/ἡεἷα Ἡθη δ3Ποῖοθ {9ηΠο Ἱ 

Λη πιο πια]ία, μὲ ἶρπο, Όθιις Ρριγὶβδίπιο, αχριτᾳιιθ) 4η αἱἱογτη ΓΑδέυπι 
ΠιορτϊηιίςἹ 4η πιο Μιά) Ἰηοίίας ἵῃ ᾖοδίδηι Ἱ 

ὃ Ἠδο αιάέπι 1ρ56, Γεχ Ὑετυυπι, ρυ]:Γ1139. Ἐσο αιίρΠι 
[νουουι 8Ηῤ6ς ἴθγγαμι εἰ Εχίζοπιυηι ρἰγἰίυῃι ἆωςο. 

-θ69 ΙεΓγΙα ϱΠΙΗΘΠΙ δχ]αυςὶ, κεπίμδυς πηΏὶ οροσίθ ᾖοεο οσσιότ. 
61119600 απ ἠπρίογαπι (θηουίπις Ἱ | . 

θθά 116, Ὠθαίθ, οοπῄΓΠΊα, οἱθί πιαίυπι, οοτίθ ςαοθροίθη, 
40 Νο φυἱ5 πιεῖς οδἱαποιαιίδας εοετυαί. 

ν 

Ἁλλ' ἔστιν οὗ µοι χαὶ προσέπταισαν πόδες. 

Κα’. Δέησις πρὸς Χριστὸν τῇ ἑπαύριον. 

 οορίιπι οη. ὅδὸ. -- Λ]ίας ΕΙ. 84, νὰ 176. "' δοετρίυπῃ αη. ὀδ2. -- Λἰίας 111. 85, ρα. 117. 
ο. οπρίιιπι 8). ὅδὰ. --- Λία ΒΙΙΙ. 29, ρ. 91. 

ΧΧΥ. Τιτ. θρῆνος. Ττες Περρ. ὕμνος. 
4 Προηυξάµη»ν. Τοιἱο εχρείἰεταπι. 
ϐ 2έφος. ἆαμίρο, εα[ἱφίποεις ἡοςῖο. Πεμ. φθόνος. 

ΛΑ πΙαΤΡ. ζόφος. 
ΧΧΥγΙ. Τιτ. Πρὺς Χριστόν. Περ. πρὸς θ:όν. 
ο ἰ6ρ. ἔθλαγεν. Ὑαϊ. Ρ{ο ἀθρόον μαυοί 

ἷ Μέμνησο. ἵπ θ1ἱ. Ἠιίο νογειὶ ργοδεί Εἱυ]1ς 
Εἰς ἑαυτόν. ἵηπ Ὑοαι. οεαυυρίαγ {9εὶ ἀμο γοῦδυς οἶηθ 

υ]]α ἀήν]είοηο. 1υἱἀ. Θεόν β.λέπων. Β6Ρ. βλέπειν θεόν. 
ίαυε οὐ [ἱοἱφεατίᾳ οεκίοε ἵπ ΠΕΝ [εγτε. ΛΙ. βλέπει 
θτός. Όειμς ἱμΙΝοίκγ. Τὰ ἰαὺοί [ δινοηο]α]ιις. 
ΧΧΥΗ. 1. Ἡ.ιτον. δὶο Ται. οἱ (:οἱθ]. Εάῑί. πποη- 

4086 Ἠλιπον. 
8 Ἀσεδέων. 6οἱε]. εὐσεδέων, αυ Ἰδοίίο οἱ αἀπι]ί- 

ἑαίυς, Ἰπιθ[κοπάα οδἰ ἆθ οδἰμο[ἱοῖς ορὶφοορῖς 4ὐος 
αννεγδαγίο8 δχρογίς ϱΓαί. 

- 

ΜΕΙΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΧΧΥ. ΡΕΕΟΑΤΙΟ ΥΕΘΡΕΑΤΙΝΛ. 
(Βἱ11ἱο ἱπίεγργείο.) 

Εἰάσπι (ο{οῦἱ, Ὑοείίας, εἱ0ἱ ἀφίαπι, 
6 ὠλντὶσίαο, Ραεέυθ Ίυπο ἀΐθπι β4ογαπι εδ]. 
Αοεερίϊ ἠαυιά πιε Ιαοἰάυπι ποχ υπάϊαυ6, 
{οοί ἰά ργοςαία5, ατοϊἰγαίας οἱ (οι6. 
Λι ἵη οἱ υαφδάδηι αρδυς ορ πηὶ Ρος Ι4ΠΠΕΠ. 
γοη]ί θα[ιιεὶ ΠΑΠη πιο Ἠοςίΐς ἱηνίάθηθ. 
Αι, Ομὶδίο, τυγε5 1υσθαῖ ηἱ {ωχ έἔυλ. 

ΧΧΥΙ. ΡΑΕΟΑΤΙΟ ΡΟΘΤΕΙΡΙΑΚΑ. 

(Β1Π/ἱο ἱπιεγρτείο.) 

Πορίογπα, Οἡσίσίο, ρεγά]ία ορί ἀῑθς πλ. 
Οἰιπερείέ τα, ρρυϊἶμις παμε αὐδε]ε. 
δι, Φ1159, οἱ» Ίος άῑος η] ἀἱς5. 

Β Τυὶ πιεπιο; δἵθ : πο Όδις [.ἱἱ4ἱ έλος 
Οευ{υβ. ῥαἱμἱἱ6 µδαᾳυ6 8ἱ πιέπιοΓ (μα». 

ΧΣνΙ. Ι1.ὔ0τύ8. 
(ΒΙΗΠ{ο ἱπιεγργείο.) 

Ηοιι πιίφογο8 ο8θ6 ] ηυοιΙΠαΠ) βοθ]1β ἱρ6ο Ραϊγανἰ 
Θυ]υβ 4η ἱπάίδηθ [αοἰίο βασΓα, Όειιρ Ἱ 

Μουο Ρ6ί ΦΓυΙΙΙΑΦ ΡυΓΡ86, [Α8ἱυΠΙΥΘ ΔἱἰοΓιπῃ 
Ποργίπιί, αἀ ριιρηας ἰηβίτυίς αυἱ ρυρί]θιι Ἡ 

Ιδία ηυἱόάεωι {ὰ Πες, εαρἰεηίεὈ, Οἡρίκίο, ρυύογπας : 
ΑΙ ηι]]ιὶ Ίδη πιογῖῖ ΡΓΟΧΙΠπΙΑ πεπιῦγα αοθιῃ. 

Οπιπθβ εὔιάἱ Ι80ΓΥΠΙ38, βίπε ἤηπο ρειηίσεο. 
Αη φορ]θραίοίυπῃ δυὺ ροἀο ϱδι1ρογ οἱ0 7 

Αι (μἱοὶ πθ, 4υ390, Πιαίυπῃ Ιἱοεί, αἱ οί πιγσῖαΠη : 
Νε αἱ», εοπαρἰεἶθης {οἱ ΠΙΑ Πποδίτα, α9ἱ. 



191 8, 6ΛΚΟΟΜΙΙ ΤΗΕΟΙ,. 6ΛΑΜΙΝΟΝ ΙΗΒΕΚ ΙΙ. ΒΙΦΤΟΒΙΟΛ. . 
Ὕλετο εὖχος ἔμοιγε, χαὶ ἄλγεα σαρχὸς ὅλοιτο. Α Παῦρα μὲν οὐρανίοισι νοήμασιν ἔστπε- ἀνέῃα, 

Οἴχετ Αναστασίη, λῆγε χαὶ, ἀμπλαχίη. Πλείονα δ᾽ ἀντιάει, καὶ ζόφος ἐστὶ νόο. 

Αἲ αἳ δάχρυά µοι χαταλείθεται, ἔνδοθεν ἧτορ ὃ Εἰ ῥοίης γένος εἰμὶ, τί μ᾿ ἀθανάτοισιν ὅταις, 

Παχνοῦται ’ διπλὴν νοῦσον ἐπίσχες, ἄναξ' Εἰ πνεύσθην θεόθεν, τίπτε µε πηλήδετοι, 

45 Ἱοῦσον ἐπίσχες, ἄναξ, διολώλαμεν. Ἡᾶρα μούνῳ  Ἀριστὲ, φέρεις; γΏρας μὲν ἔδη, χαὶ ἅτε ἀπ. 

θἴχτος ἀπεχλείσθη σῷ λάτρι Γρηγορίῳ:, Ἡ ὅ' ἔτι λύσσαν ἔχει σὰρς ἐπανισταμένη 

Τέτρωμµαι πολλοῖσι χαχοῖς χαὶ ἄλγεσι σαρχός ' Αμφαδὸν, ἡ λοχόωσα " τὸ δ᾽ ἄλγιον, ὁττύτι µον 

Σοὶ δὲ, Χριστὲ, χάρις, ὃς µε πυροῖς πάθεσιν. 40 Οὐρανίων θυέων μὴ καθαρὸν παρέχε. | 

ἛἨ στῆσον χαχότητα, χαὶ ἴλαθι σῷ θεράποντι, Ὀρχίζω σε θεοῖο μέγα κράτος. 1δὲ αελατὼν 

90 "Ἡ τὸ δίδο» θυμῷ τλήμµονι πάντα φἑρειν. "Ἡμαρ ἁλιτροδίων, ἴσχεο µαργοσύνη:. 

ΚΗ’. Ἐαεγειακόν. Κθ’. Εἰς τὴν ὑπομονήν. 

"Όλδιος ὅστις ἄσαρχον ἔχει βίον, οὐδ' ἐπίμιχτον Ἐπεί µε βάλλεις τῇ νόσῳ πονούµενον, 

Εἰχόνι τῇ µεγάλῃ βόρθορον ἀμφέθετο. Μιχροῖς λόγοις ἄχονς, χαὶ παίΐδευμ’ ἔχε 

Βοεθβθῖἰ 4 πιο ᾳἰοι]ας γουράθηῖ.δί ολγηῖς ἀοἱοιες. 
Ρορι Ληαρίαρία : οθἀθ δἰίαπι, ἱπιργουίέας. 

Που! ου Ἰδογγπι πιὶμῖ Ργτοβυπέ, ος πίυφ 
Οοηκιριπαίίας; ἀαρίίοθπι, Γοχ, ἀερείίο πιογρυπη : 

45 ΜοιΌιπι ἀεροίίε, Γες, αἱ ροΓΙἱΠπµθ6. ΑΠ 6ΥΡο βοἰἱ 
Μἰφογἰοογάία οἶαιιθὰ οδί ομ]τοτ ἴμο (6γεμοΓίο ὖ 

Ι 99υς Θύ1Ώ ΠΕΡ πια]{ς οἱ οαγηἱ” ἀοϊοσίοιις : 
Τη, ΟΠεὶδίο, ρταίἰα, αἱ ῃιο ηῖ6, αμ ραίίος, εχριγραφ. 

Αιιί ἱπιργοῦίέβίοπι Γ6ριΊπῃθ, θἱ Πιὶδ6γοΓθ [αιημίο ἰμο, 
20 Λυι ᾗ οιπηΐα οοηβίθηὶ 4Ηἱπῃο [6ττθ. 

ΧΧΤΗΙ. (αγπεν εἰδθίαεννι". 

Εοὶΐκ αυἱφαυίφ οσ]ίροπι ἁποίὲ γἱέδπι, Ώου αὐπηϊσιο 
Ἱπιαρίπεπι οσἱθρίοπι οἱγοι[ωάἰέ οςπο. 

«Ῥαγο οἰφυ]άθπι (οατο) εΦὶοβεῖΌιιφ φεηςὶς ῥρατοί, οἱ ἱητίία : 
Ριυσίπιαπι αυἱοσι οὐθίφει, οἱ οα1ἱβο οδί πιοπ!ῖς. 

ὃ δἱ ἤυχα ηλίυφ 8υπι, ααἱά πο ἱπιπιοτίαἰίθας 0.5 ὁ 
οἱ ἀἰν]ηϊ Παίιις 6Η αρἰσίέωφ, α͵ι]ά πιο Ιυίο ἀεν]ποίνιο 6556, 

ΟΗεΐςία, ραἰοτίς ) ϱοηόεΙδ φμἱάθπι ἱηδίαι, οἱ πποπιῦγα δυυῖ πβγεην 
Ίρδα θἱἰδίη αάλιο οςΓο ταυϊάς ε]απι Ιπονοί 

Ρα, απ ἱηφίά]αίωγ; οἱ Ίου ϱγανίως ο8ί, 4μαπάο μηϊδίγαπι 
10 Οσᾳ]οδίαπι γἱούπιαγυπη ἱπριτυπ τουςἱι. 

Α]ατο ἰο. Ρε ΠΙαρηαΙ Ρεἱ θάε, Ρεν πίργυπι 
Μίευι ἱπιρτοῦογια, ἀεβῖςίο Ὠε]]ο. 

ΧΧΙΧ. Ρε ραιιεπία".. 

.Ουαπάο αυ]άθπι πιο Ἰηβεοῖαγίς ΠΙοΟΓΏΟ Ἰαὐουαπίομι, 
6ωυςα ας γεγΌα αυά1, οἱ ἀοοἰτίπατη αοεἱρο. 

ἡ Βοφΐρίυη απ. ὅδ2. -- Αἰίάς ΒΙΙ. 111, ραρ. 180." Βοηρίυα 5η. ὅδὲ, --- Αἰἷας ΏΙΠ. 107, ρ. 

11, 18 Τέτρωμαι... πάθεσι. Πϊ νδυςιυς αυἱ ἀθερυπί ὃ Εἰ ῥοίης. ἴια Ὑαι. Ε.ῑι. ῥοϊχῆς. 
η εὐ1ἶ5, ἱορμπίυς π Ὑάϊ. οἱ Οοἵκ]. 7 Καὶ ἄγε᾽ ἀκιδγά. Ὑαι. ἵθμασ᾽ ἀχιδνά, 4 ο 

18 Φέρει». ,εριιπίις εἰἶαιη Ἱη Οοἶθ]. 6ὲ µΠΟ Ἡο- ἉἸΠπ. βήματα ἁσθενη. | 
ἵο βδρίδιη αἲῑ! νοΓθιιδ, ϱἴι08 οάάῑ! Μυται. ραρ. 210. ὃ Ἡ ὃ' ἔτι. Εὐῑι. εἰ δ) ἔτι. 
46 Ιη[γα, ο8ΙΠΙ. Γ.χσκιν. 9 Τὺ ὃ ἅ-ἰγιον ὁππότεα. Θὶς Ίθοσο ε, 

ΧΧΥΙΙΙ. 1 "Ασαρκον. Απρε[ίεαπι νίίαπι, εαγπαίἰ ἄίεπι ἔσπετο. εξεπάσαι οἱ. 

ΗΡίαίπε ρµγαη. 10 Παρέχει. ΛΙ. παρέχῃ. 

{ Πλείονα ὃ ἀντιάει. ἴιὰ ο. 903 οἱ αι. Μαἱο 44 θεοῖο. ΜΗἱ. τοῦ οὕτω μέγα... 
εἰ. αἰτιάσι. Μοςχ »όου. Ἡερ. 993, ῥίου. 19 Μαργοσύνης. Ππῖ. µανίης. 

ΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

οσα μηἱ Ροπή! : Ῥεζεαί Πποπιιο εοΓροΓίφ 4Ἠβο;. Β Εἶαχυς πιε ρεπυῖί : αιἷά πιο Ἱππογίφ[ίνυς 1. 
Ρεγά]άϊ Αιιαθίλθίαπι : εοβςοί δί ἱπιργου]ίας. «ΕΙΙιειτιι βμίας οἱ ιηὴ], Οἡγῖςιο, Ιαίο 

Ἡευ ! ΙΑοτγπαῖς 1946ο, Ρθείυκφιιο ἀοἰογὸ {απεθείί, Θα 6βο δύπὶ γἰποιως ] Βεμίέυτη ωεροί, πεπίωᾳ 
Τα ποτύυπι ἀὐρίίεεπι, τος Όωης, δἱδίθ, ΡΓ6ΓΟΓ. [ήξναι. 

ίδιο, ΡΓΘςΟΓ, ππογῥυ, αι ρθρῖϊ, γος Πιλχίμις ; δυἱἱ Οιιοἆ δἱ οαγηῖς ἁἆ δις οδηυἱο [θ]ἱ] Πιο», 
Αι εἶιιδ8 οδί γεπ]α ἱπηυα ΟΓθβοΓίο Ἡ Πη5]ά{αδᾳτιο ῥ14ν68, πιαρίς οο ργανο, οἱ (6 ἵν 

Αυἱ πι] αῖ (9 ργο [α6ἴ]θίη, ΠΙΝΙΑ ἰ8Πίᾶ ϱ06ΓΟΟΠΒ : ἱπιρυγο υἱ [αοἰαιμ ρεσίοςε θαο0Γα [)εο. 
Αυῖ ργᾶ]νο, εἱ Πεπο Ρος/ο:6 οµΠοἱ4 Γ0Γ8Π0. Ρες Ολεδίαπι {ο αό]υτο, ἀΐθιη πίργυπαφυο αιϊρὰ, 

ΧΧΝΙΙΙ. ΕΙΕοΙλοῦ., Βο]ἱ ΡΓγοςᾶΣ ΠΠΙδΕΓΟ ΡᾶΓος µµούθγς μολὶ. 
(Β//[ἱο ἐπιεγργείο.) Χπ)Χ. ΡΕ ΡΑΤΙΕΝΤΙΑ. 

(ωτηό6 γασαί φυἴδφυ], (οἰἠκ ἡίο νἰνῖε, ἵπιαρο «ιο { 
ος ου]υς εἰ Ἰαυά 9Γ8950 εΦ]ΐσα /υΠοἱΑ ες ερί. ία: ἵνίεηργεις.) 
σσίνις δΠΑΙΦ ΠαΙὺ ΓΗΓΟ ἰηνίίδᾳι6 ρατοι : Μυ φληο αοενὶ οῦγυίμπι πποτλὲς ροεῖς, . 

Βερὶυς οὐδίφῆι, οοπἰοπευγαίιιθ αηί. Μεα ἀῑεία ραιςίθ αοοἰρο, ϱἱ ἁἀοοϊείηατω Ἀαθο. 
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Ἑμοὶ τὸ χάµνειν χρεΐσσον, ἢ συὶ τὸ σθένειν. 
Ἐγὼ μὲν οἶδα τῇ νόσῳ πυρούµενος, 
ὃ Καΐπερ χαθαίρειν τοὺς χακοὺς τεταγµένος, 

Κὰῑν ᾗ τι μεῖζον τοῦ πάθους µυστήριον. 
Φρονεῖν γὰρ οὕτω λῷον, ἡ ῥυπῶντά τι 
Βλάπτειν ἑμαυτὺν ἐν χενῷ φρυάγµατι. 
Σὺ δ' ὢν χάχιστος, οὐδ' ἐπίστη τὴν νόσου 3 

40 Η πὀλλ' ἔδει σε δάχρυα σπεῖσαι θεῷ, 
Ἵν' ἐχτέμῃς σου τὴν νόσον, πρὶν ἂν θάνης. 
Εἰ γὰρ τὸ φῶς τοιοῦτο, τὸ σχότος πόσον ; 

ΘΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΛΤΑ ΡΕ 5Εειρ50. 409090 

ΑΔ’. Εἰς ἑαυτόν. 

"Η πολλὰ, πολλὰ γίνεται 10 Πολλοὶ λέγουσι δὲ, 

Μαχρῷ Ρίῳ βροτοῖς. Ξένοι, φίλοι τε πίστεως 
Τλητὸν δ' ἅπαν, ὄχεν φἐ- ἍἘμοὶ σεδασµίας. 

[ροι οὐδὲν γὰρ οὕτως οὕποτε 
Βίον στρέφων θεός. ἝὍλην ἔσεισε γῆν 

ὅ Ἐγὼ γὰρ, ἃς μὲν ἔσχον {5 Ὡς Πνεύματος παῤῥη- 
[ὲν ἰσία 

Μένῃ πόλει πάλας, θεοῦ βοωμένου : 

Λόγῳ πεσόντισύμµαχον  Ἅ χαὶ προσάντη τοῖς φί- 
Γλῶσσαν φέρων ἐμὴν, [λοις 

Άλλους λέγοντας αἰνέσω. Τέθεικεν, οἴδαμεν. 

Νυτὺο ἱαῦογαγο πολὶ υἱ 11 μ5δ, παπι δὶ ναἱοτο, 
Βρο επί δοἱο πε Π]οτρο, ΕπςιΙΑΙΠ ἶρης, ριοὺαγί, 

: ο Εοεί π)ιπ( απ] 1ΠΙΡΓΟΡΟΦ Πο πἹυης «ΟΠΟΘΒΣΙΠΗ αἰί, 
Αυίὶ εἴίαπι ησ]ας ιού έδιὴ [αογίί Άυ]ης πιογδὶ Πηγδιοτία!. 
70 871 [ία ομίπι ατυ]ιγαγὶ ρεῶδίαί, 4 αι υἱ φοτάἰθως δοαίοης 
.4ΠΏ 119 ἱπαπί ]αοἱιαηΠίἱα. 

Τι νοτο οὐ ροβδίπιας 8ἱδ, πο(υἱάἀθΙ1 (αυπι αρηοςοῖς ΙΠΟΤΟΙΠΗ » 
10 ΒΙυγίιπας «ογίθ ορυτἰθγοῖΙ {6 ΙοΓγπιας 1 ματς Ώεο, 
ει οχθοἰπἀἆσογθφ πιονΌπ) (ὔµ1, ΡΓΙ818Πη ΠΙΟΡΙΑΓΙ6. 
οἱ οηίπι ἰ8ἱἱ5 ο8ί αχ τμα, ἰομευτο ασηί ου! ἳ 

Χᾶλ. Βε τε ιο '- 

Μιι]ίᾶ 84ΠΏς, πιυ]ία ονοηπἰυπί 
Ρεν Ιοηβαιὴ υἱέα πιυγέα 08. 

Τοἱεγαπά πω αυίδι φμἱἀφαἱά πεεἰὲ 
ΤΙί4πι ΓορεΠΦ ΏοΑ. . 

ϐ Ναπιφυο 6Ρρο, αὐὰδ αυ] 
η θχίθγα οἰνίαιθ ΡΙσης5, 

Πουιγ]μ γιιθι] αι ]ἱγίοσιι 
Μεαπι ργσῦύ5 Πηρυ ΔΙ], 

Ου1εηυἱς ἀῑχοσιί, Ιαυ6άαθη, 

Βοτίρίυπι 9η. ὀδὰ. --- ΛΙίας ΒἱΙ]. {00, Ριῤ. 245. 

ΧΧΧ. Ακουνεντυμ. Πε[εία (6Η1(απ/Ιποροίέ, φκα 
ἐπ ατθε Ἱπμ[(α. 6Υαυεεφμέ πιο[εκίίας Ρε'ρεεεκε [μεγαῖ, 
γεφοτίνε ἐν ραϊτίαπι γευέτενς, Εεζμέ ἵπ ρυτία ρ[αεἰᾶο, 
πουας Ῥγοεείίαε ο[{επά(!. Εεε[εεῖα Νασίαπχεπα αάλμο 
Ῥαε/τε ἀεειιμία εταί. ΝΕ! ΠΟΠ ορετα εἰ εἰ τὶ οπεί- 
εἰε, ί οἱγ οκἰάαπι ρῖμς ἡμίο Εοε[εεία ρτα[εία(ατ 
ΦΟΥΗΠΙ οδεΙἰίεγε ρ[μγὶπεϊ; (Κογάπι αέ απιίεοἙ 5ε γτα- 
[εγεπίεε, [αἰεπίετ, αἱ αρετίιε αἀθεγεαθαπίμγ. Ὠοίεί 
Εεεἰεείαιπι ρα(γἱς εἰ {αδοτίδιιφ ειἱσημε επομ/[ίαπι, αὐ 
ᾖαγειἰεῖκν Ππιίγνπι Ειποπιίαπί οἱ Αρομαγίεϊίς, 
ἑπβαὶ οἱ ἀευασίατὶ. ϱμεγί(μγ οἰείπος φμοδάαπι ερἰαοο- 
ροε, μι οπιπία Δααίαπαὶ ἵε6φμε αάεο (πγδαδαπίκτ, 
πκί{αιι [αδογαπιὲ Εεε[εεἰα οβεπι [εΤτε, «εά οἱἴοσος 56 
ΡΙΦῦεΥε ερεοἰαίογέΦ, ἴπιο «αρέτό υοἰνρίαίεπι οἱ ε.ρεγ- 
βῥίαπι. Θκοε ΠΙοΝΕΙ, μέ Ρεγρείµαπι ἱπεοίκππίαίεπι εἰθὶ 
ΛΟΝ γο[[ἱεεαπί”, ΤέπιΦµε «παπι 6146 εοθί(επί, επι 
Ραγίες ῥγοαΐπικε αγἀεαί. ΕΜΙΝΓΗΠΙ αἰφμαπᾶο φαεπι- 
Ρίαπι ργαµιωίίαί, ημὲ υΕεΤΟυΟΓΝΠΙ εΝΟΓΗΠΙ γεεογάσεηι 
εκ πμ αἰίμά εωρεγεγὶ!, Μαι ἐπαπὶν ἀοίογ. Τ απάεπι 

10 Μι]! αυἱοπι ἀϊομοί 
Ππίπιί ο], οἱ αιμίοὶ (ἀρθὶ 
Μι! τοἱὶρσἰοςο οοἰοπάδ». 

ΝΙΜΙ οπίη) δἷο Πα 
Τοἱαιη οοπιιηον]ί ἔδγγαηι, 

15 Όι υεγίοθ, αωα δρἱσ]ές 
Ραἱαπ Όδιις ρηράἱσαιας : 

θιοά οἱ ἱπνίδυια 1η6 απηὶο]φ 
εΠ6ο]ε, ἰά θεἰπιυβ. 

εοπεἰιάῑί Ροεπια, ποι αὶ αἲι Ιεκυεπε[α[εδ, ΔΟΓΙ ΟΗΠΙ 
αἀπιομ]ουθ, 564 (:ΛΓείΗΠΙ αἰίοφιοιάο, οἱ οπιπέα ε 
[πθεπίεγ αά ηιἱδιγμηι ῥγοβίεπἀο, πιοᾶο ἐρεὶ θεπίφπαε 
ΙπαπθαΙ. 
ΧΧΧ. Τιτ. Εἰς ἑαυτόν. Υ4ἱ. αἀάῑί : διάφορον τὸ. 

µέτρον. ὑοἱς]. α ΠΙ4ΓΡ. τοῦτο µέτρον διάφορόν ἐστι. 
3 Βἱῳ. Ἶα Οο]δὶ, οἳ Ὑαι. ΕάῑΙ. χρὀνφ. 
ὦ Φέροι. Οοἱβ]. φέρη. 
ϐ Πάνας. Εάῑι. πάθα. 
15 Οὐδέν, εἰο. ΝΙΛ μπφιαπι εἶς ΟΠΙΠΕΠΙ ϱΟΠΙΠΙΟ- 

οἱ! (εγγαπι. Ηἱ9 γεγρίφ οἱρηιβοαι Οτγεροτίας πιὶγαλὶ- 
Ίεηι Θοηείαπι]πορο!{ ΓαοἱδίΏ τηυ(αΜ{οΠΙ6ΙΩ, οἵτπι ἵπ ϱ4 
1596, αυ πιεἰγορο!ῖ5 δἱ Ργοριρηαου]άπῃ εραὶ Μὰς6- 
ἀοπίαπογιπι, 9ρΙΓίΗι5 δα! ἀῑν]πίίας, ἱρδίας Ωτε- 
6ο]! ορδΓᾶ αἱπρυίατίᾳμθ αηϊιηϊὶ [ογήιμάίηε, ρα] 
ῥγορά]οαία εδ. 

4] καὶ προσάντη τοῖς φίοις. Βϊίας : Ο0 ἰα- 
δια πο [ἰφμῖί [α0ογ εἰιατὶ πιεί στεσῖφ. Νοη Ιοηἱμ1ς 
γορογίιφ 6ο ϱτερθ, αυἱ (οἱ 3ὐ ἱρθο ρεράεὺαῖ, 

:ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒσΙΟ. 

Ανρτυπι 6556 πι] δεί το], δω οἷί Ρἱ 
Ὑα[ογθο. Μοτῦυ παπι ραπ πῃο βεἱο, 
Ι.1οει ρ]αηάος ἐππργοῦος θυβεδρεΓΊπι, 
Αο {οπί6 πιοτὺῖ πια] οδί Πηγδίθγ] 1η] 
σρά αγυλιτατὶ ργςβιαἰ ἰά, αυθΠι δοτά:υ9 
Τ]πείυπι αιἰθιςάαπι, ποχἰο {µ/β6βΟεΓΘ. 
Αι ἴυ, δεοἱοβθίο, Πθς παπι πιοΓΌ νἰάθν. 
Ναπι οἱ νίἀδιθδ, 146ἵγΠΙΑΦ (υπάσηθ ΡΓ3νεδ, 
Ώευπι οὈδθοεγαγες, υἱ εἰδί γαάἱολίυν 
Μογυυπι απιρυϊαγεί ἁηίο γ]ί (ογπΙπη. 
δἱ παπ(6 Ίυ16η ἐαΐ6, φαἱά ἑαπάθαω ηίρτογ Ἱ 

Ῥλτκοι.. ος. ΚΧΧΧΥ/. 

Ἆχς. ΡΕ ΒΕΙΡΟΟ. 
(Βἱ{{ο ὑπίογρτεία.) 

Ρογωυ]ία ορτίο ρ]ωγ]πηί Μυ]ί οαπιϊΠ!, δείο͵ 
ὠθουπῃ (γαπυηί ἀἱδδ: ἍΊΤαπι αἱ (άθπι γουίδΠ 

ΛΙ [οτγο αυ ποη]ί Βους, [οοίυπι, 
γπαπι ϱ6ρεη8, άθεθῖ. Οὐ41η αιἱδημῖς οχιο- 

Ναιπηυθ 1ρ8696 αὐοθ {η τιφ. 
Ναπι ἰαἱἱ9 οι Ὀἱ8 Ριοί]ο 

Νυπαυδίη, τους, (υἷε, 
Οιὐ4Π1 θ4ποίυς ορί ουΠ) 

[δριγίία 
Βιοίυ8 Ώευς ρηἱα.», 

Ου ἰάφιο πιο ἠφμίί (άνος 
Οπαρ! (πμ ριόρίς. 

[εχίετο 
Ο45υ8 δοἷο (ε1{, 

γειυῖς τυεηίεηι ἆαπι Π- 
[άθπι 

ῴπανυς |1νο πὶοίβ, 
[Γ αυάαδο αμθηιαἱ5 οοπε]- 

[ποί. 
-- 3 ρ 

(.. 
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Καὶ σοὶ, Μάκαρ, πλεΐστη Τὸ γνώριµον δὲ ἅτιμον Α Καὶ τὸν γὰρ, ἐχλελοιπότος “Αριστ ἡρμοσμέο, 

[χάρις Ὡς πολλὰ τυγχάνειν. Ὀρθοῦ λόγου σχεδὸν, ὭὭσαι βυθοῦ γὲρ]λίο 

9/ Καλής ἀτιμίας. Ἐγὼ δὲ τοῦτο, καὶ πλέον, Αὐ Ὑπεξέχλεψε τῷ ξύλῳ Κ.υδερνίτου σβ, 

/ αύτης γὰρ εὐχλεέστερον  Πἐπονθα νῦν σαφῶς. Μέγας πατὴρ ἑμὸς, Ὃν ταῖς πνοαῖς ἑ,τιοτί 

Ί{ ἂν πάθοι βροτός; 5ὃ Ἐπεὶ γὰρ ἡκόμην, ξέ-  "Ὅλης ὅλον τῆς Τριάδος 60 λΜάλιστ᾽ ἀντιστίσι 

Ά δ᾽ ἐνθάδ εὗρον οὗ δο- ἵνης Λάτριν χαταστῄήσας. Καίΐπερ νεωστιχρημέαι 

[χῶν, Λιπὼν ἔδος χθονὸς, Τοῦτον χάμνοντ ἀναρχίαᾳα. Κράτος δεδεγµένι, 

Λὐτὸς φοάσω φίλοις, Καὶ γῆν πατρῴαν ἁσμέ- 80 Ναῦν ὥς τιν ἐνβυθοῖς Τάδ' Ίθελον μέν' ἐφίκ 

9) Ὡς ἂν µάθωσιν εὐχόλως [νως Ἔρημον οἱαχοστρόφου, Δ᾿ ἀντίξους καλοί», 

Φέρειν φθόνου πάλας. λαόν τε τὸν γλυχὺν Στρεδλούμενον ζάλη. 6ὔ Ὃς ἀντέπνευσετίςτν 
θεοῦ μὲν ἦν λόγος πάλαι Ὡς εἶδον, ὧχ᾽ ὑπέδραμε Καχῶν µεγίστων, ἤθελον [ος 

Κάλλιστος, ὡς θεοῦ, 40 Κιθωτὸς, ἡ μόνη (Λιθαζέτω µε πᾶς, Ἂγαν ὃξδογμέν., 

Πάντα προφῆτην τίµιον Κόσμου φυγοῦσ) ἐπίχλυσιν οὺ Ὡς ἐχ παλαιοῦ τοῖςλί-  Ἡρῶτον μὲν οἱ τὰ ἑύχμ 

50 Ἐένοις µόνοις δοχεῖν, Καλῶς ὁλωλότος. [θοις Θρόνων λελογχότε, 

Τυρί νοτο, Βοαίο, πιαχίπιας ΡΓηί6ς 4Ρ0 
90 Ρτο ἴαπι ργᾷείατα Ικηοπη]ῃί8. 

Ειοπίπι αυἱά ἵ]]α ϱ]ογίοδίας 
(οπίηµρετο Ρροίεςὶ [οπη]η 7 

Ου αυίθη ΠὨὶο γοροιὶ ργαίου εκνροεαΒἰοιιεΠῃ, 
[ρςο ΠΑΓΓΑΡΟ απιϊςίϐ, 

9) ηί 
Εαιγο ἱπ νά Ιυοία8. 

ι ἀῑδεαηί 34110 απίτηο 

Ώευς αἱάθιῃ ρεοἰυὲ γετρπι 
Ριι]ομοτρίπυπῃ, αυδίεπυς Ώοις, 

Οιεπι]ωθί Ρτορ]οίαπα Ἠοπογς {δη 
60 Αριά «οἱο8 δεσίογος νὶάειί, 

Ευπι απἱοί αυἱ ποίαβ θ8ί, ἰη Ππυ]]ο ῃγοο 
Ῥ]ογύπιΠυο 6596. 

Εσο νοτο ἰδιυά, εἰ αἰηιὶά αΠρ]υ6, 

Ῥοηο νου ἀοοιγίπα, 
8/4 878 ἐὔ δετνονίε Ίο 

ΔΨΙΙΗ5 ραίοῖ Π]οιις, 
Τοιίας ἰοίδιη Τγιηἰαιἰς 

(Θμ1ιρίοεπ) τοὐάθης. 
Π]αηο ΙαΏογαηίεπι «Όδαυθ ργδευ(ο, 

50 Τειυξ πάγεΠῃ ἱη αἱέο, 
6αγοπίθπι ϱαυθγιιαίοτα, 

Σδοἰαίαη ἰοπημοδίαίς 
Μασίπιοζιιπι ΙηδἱοτΏ, νο]όοσαπα 

(1 αρἰάίθας πιο ρείαἰ, ααἶἰδαυῖς τοῖς, 
δὺ Ὀιροίο {11 οἱ{πι δατῖς 

Ερτερίο οχεερίυ]) 
Εαίταίεγο, ἵπηυαπι, ο ρασρψίίο νοἱουασι 

6ωαὐσοιπαίοιῖς 14). 
[ηδϊρπίίευ οχροσγίας δυη. 

δῦύ ΟΙ εΡΠΙΠΙ νπἰφδθπι, ρετερΓίηκς 
[μη δΗ5 δοἆσιω {οιτ, 

Ει δοἱμ ραίγίυπι 1α0θης, 
ΒΏμἱοσοιη(αο Ρ]οῦεΠΙ 

ὃι νίά!ϊ, βἰδίίιη πιοηιὶ ος 
40 Άγςα, ους 60ἱ4 

Εβιιρῖίι ἱπυιμά ΜἱοβόΠ] 
114 πό ]ηδιο ρου. 

Πιο ομἶπι (ρἱδυσοπ]), ου] ἀα[ορἰδςοί 

θ1όμ νοιξἰδ ΠΟΥΘΓΔΙΏ 
60 Εριοιὶο γοδίδίετο Ρροςςς, 

Οιιαιωνίς γ6οςθης αυδίογ1υ1Ώ 
"ΜιπιιΦ αεεθρἰθβοί. 

Ιά δηιι]ἆθια νοιεβᾶασις αἱ Ἱωνίαάϊΐλ, 
ο αἱνεγδατία ον υοηπῖς 

65 Οὐφιίεῖι 18, αυ γθυίια 
Αρρτίπιο ἀδογείὰ (δγαϱί. 

Ενίπνυπι ηιάστη Πἱ αἱ δεοπάος 
ΤΙΓοΠος ἰομεηί 

πΓο(ιιο αΠυἰοὈα{15, οιπη 5ἷς Ριυἱίοο Θρ]σίέή8 θαΠςΘΙ 
ἀἰν 1η ἰΔί6πι α9δογθγοῖ, δε 49 αι νιδάαιη δµἰδοορί6, 
]ΐδηιιο 6 εἶδιο ΡραΓυ!η οαΜἱιο]ίοῖς, 4 ααἱῦμς 5ος δυἱ4 
ρι]δυς οςἱ. 

50 Μόνοις. ἵια (οἱδὶ. Εάῑίι. νόµοις. Ιπία]Ιἰὶί Ίισο 
Ομγὶφιὶ νδεῦα, [μυο. 1ν, 24: Νεπιο Ργορµεία αερερίµ 
65ΐ ι ραΐτία ε.α. 

3ὅ Ἐλγὼ δέ. 0οἱξ]. αἀδὶί καὶ. 
ὅὃδ Ἡκόμην. (018. ἱχόμην. 
59 Ὡς εἶδον, ὠχ'. Ο90ἱΦΙ. ὥς μ'. 
43 Καλῶς. 0οπιὺε[. Ἱεροπάσιη Ρυίαί χαχῶς. 
4ὔ Καὶ τὸν γὰρ ἑχ.λελοιπότος. Νθπιρο, τὸν λαό 

ία (οἱθί. ΕΙ, καὶ τὴν γάρ. 
4ῦ Ὑπεξέχ λενε. Ἱία Ο0οἱεΙ. δωὐόακὶι κακία 

δἱ Ι)γώριμον δέ. ΕάῑΙ. γνώριµον ὃδ᾽, υρὶ ἀοβεῖι 
ΠΠοΙΓΙΗΠΙ. 

ῦὁ Πο.1.1ἀ. (οἱβ]. τὰ πολλά, θοἆ ἀνβοῖί πιοίτυη). 

ὴ 

Ον ἵα1ὁ Ργλίςθ ἀθίδοιβ, 
Ροιιήο, Όσιις, Ιλ1. 

Οιιοἆ ος Γευγς αι]δ- 
(ρίαπι 

Μα]ι5 αδαί ἀεεις 7 
Αἱ µασίας Πίο αι δη 

Γπαυς Ρριίσης, 
(69ος δεῖοί [ανοης : 

Όι [ογιο ἀῑδεαί [ομίί6ρ 
.λνουίς ἱωρυίις. 

ΟΙίπι Όοεις ριἱοἈδεγιπιο 
ΡΓιχίς, νοὶυὶ Όους, 

Οιιοὰ ααἱ]θοί ναίος (ογθ 
Θἱ{ οἵαγυς οχίαΓί5, 

(οπίταπιθϱ 5αρο Παί υἱ 
ῬρεΓηαῦ 4 δις. 

οβε ἠἰσπὶ. ΒάῑΙ. ὑπέχλεψε, αΏὶ ἀεβοῖε ποοίταμ.. 
45 Καταστήσας. 0018]. καταρτίσας 

κό -” 

οχι 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ιειυ πμ η υπο οοπ!ἱρὶι, Β Όυιμ Τηληἰέα1ἱς Ποσο 
Οι ἀ αι 1ο ἀγίης. 

ΝαιΙ ο1η Γαἰἰοιἰ οσίου] 
Βδνοτσιις υγοίρας, 

ΡΙ]ευειηφο ἀπι]σσπι οἱ ϱ8- 
[ιγίπι 

Υἱά] ϱοἶωπι ᾖ1ῤθης, 
Πσπο αγοα πιθιε] Ργοίίπιις 

Οεευτγί!ι, υπα αυ 
ΕΕυρὶϊ Ίνα» υμιάας, ααἱθας 

Ε5ι πιωηόάας οὐνυίυβ. 
Ει ιαμο ομ]πι, Ρεπο οὗ- 

[ευ 
ΡΓΟΤ819 Ρία (άς, 

δογγαγίί οχεε|]θης, ΟΡ6 
Πἱεαῖ, Ραῖος 1ηους : 

Παηο {ο τὸ ἁἰαἰί 
Ομὐγίοσιν. Αἱ ἱρδο ρί8- 

[δι 
(βδαῃ], νδ]υί Γ4ἱθΠῦ 

Ποοίογο νᾶςα1Ώ, (μγυίης 
Ῥγοδδαπι ϱγαυὶ λ41Πο- 

[άμπη. 
λαἱἰς (υδυαι ϱ εαχὶ- 

[μ115 
(Οιδηιιῖ5 νοῖσί, ροίαί 

ΦαΧἰδ πιο, υἱ οἱἶπι, 660) - 
[ιηοθ 

(οπιρᾶοίιιδ ἱ{ρδο ουπι), 
Ιπ]ου116 ἰΓΑΙΙ0Γ6 Ρο; πια- 

(η υ{η 

Ρίτα, 

Ὠσαι βυθοῦ. Οοἱει. οἱ αι. ὧσε βυθό». 

Πεοίογὶς ορεϊιαὶ, 
Ο161ή ροςδςς ποτ δι- 

[οἱἷας 
ΕΒεουςφ γεοφὶςίουε : 

Μυωπυ ἡοοι 
ποα 

Μδιιρθφοι Ἰιίο 19ςδ5. 
ἤσο οχρείείῦααι : ἵνα 

4ἱ 
απίοξίης οριἰπιῖς͵ 
'5, οουνευί 

[καυ. 
Μα]ίσηυς οὐ. 

φδοιιηάος 5 
ιδηειή 

Τεπρ]ὲ; δαοσἰ ΕΗιγορβοθν 
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Λαοῦ πρόεδροι πρεσθύται, Χείρων ἀτιμίας. 
Ἴ0 Σεμνὴ γερουσία, 0ἱδ οὗ λάθρα δυσμενεῖς, 

Ὡς ρήνασ᾽ ἡμῖν οὐ καλοί. Αλλ' ἐχφανεῖς ἄγαν, 

Τίς Άλπισε τόδε; δὺ Ἐρυθριῶντες, εἰ καχκοὶ 

Οἱ μὲν γὰρ αἱδοῦς λειγάνῳ  Δοχοῖεν εὐτελεῖς. 

Βραχεῖ κρατούμενοι, Ὦ σαρχολάτραι, καὶ θεοῦ 
7ὸ Δισώματοι καὶ δίχροοι, Περίφρονες σαφῶς, 

Χιτῶνες ὥς τινες, Βεελφεγὺρ σέδοντες, οὐ 

Ἐκτὺς πρὸς ἡμῶν, ἔνδοθεν 90 Τὸν ὄντα Δεσπότην. 

Καχῶς πεπηχγότες, : Ποῦ δὲ τράπεζα μυστική; 

Όἷς γαὶ χάρις τοῦ λανθά- Καλῶς δικαζέτω. 
[νειν,  Ποῦ δἄρτος, ἡ ποῦ χεῖρες, 

80 Ὦ, ἄφρονας, θέλειν. [αἳ 

Ἡ γὰρ πρόδηλος δουλεία Τὸ Πνευμ’ ἐφείλκνσαν 

Ῥορυ]ἱ ρτα[ασίί 6οηίογος, 
10 Υειεγαπάἱ πιαρ]κίγοίυ, 

Νοπ Γαοτυπί ποὺ υοπογοί]. : 
ὨΩυ]ε Ίου [υέτυπη ογοἀἰά1δεοί Ἱ 

ΛΙἱ ααἶάειπ ρυάογδ (ὐοά απ) 
Εχιψυο οοππεβαη!υγ, 

15 Ὀμουιιδ οογροΓίὺμ8 αρίᾳ οἱ ὑἱοοῖοσοδ 
γο]υί (υπίος φυση, 

η δροοίειη ΡΓο ποὺίς, ἰωέ!5 νετο 
Μαιο αἲθοιί εγαϱί. 

"Οὐἷδιι θιἶαπι Ηαὐοηάα οδί ᾳταἶᾶ, αοά ἰαίοτε, 
80 Υοἱυέ 1ρπατί γογπ), νο]αεηηί. 

Μαπί{ρδία επΙπΙ βογνίέας 
Ρε]οτ εδ ἱρποπ]ηία. 

ΛΙ! ἁιιίθῃι ΠΟΠ 0Ί4π ἱπ[οκιί {μ6το, 
5ο] πιαηί[οδίῖ αἀλλοάυπη, 

δὸ ΕτιυοδεςθβίθΒ, δἱ πια]ἰ 
{Ππίου πια]ος) Πῖηιβ γἱἀδαπέως 

0 εατπ]ς αἀοταίοςθς, οἱ Ὠοἱ 
Μαηϊ[οφίο οοΠηίδπηΡίοΓ68Β, 

Ῥοεἱρίορου οο]εηίθθ, ΡΓΟ ϱ0 
90 Ομ νοτυς οοί Όεις ἱ 

Ὀυὶ 840Γ3 θ8ἱ ΠΙΘΙΙΘ4 Ἱ 
Βεοειο ἀῑδεερίεί. 

Ὀυὶ ραηῖδ, υδἱ ππαϱΝ, αὐδ» 

1 Περήνασ᾽. Εάῑι. πεφῄνασιν, υὈὶ ἀεβείί πιε- 
ετυπῃ. Ἰυἱά., οὗ χαλοί. Οοἱςὶ. οἱ καλοί. Βοπίφπὲ ποθὶε 
«μΕΥ6. 
πα Πεπηχγότες. Οοἶδὶ. πεπηγότων. | 

832 Χείρων ἀτιμίας. Που νυ]!, αἰὲ Βίας, (αγρίμς 
6εεο ανεεπεὶτὲ εἰ θἰαιαἰτὶ οίο απἰπιοι θμαπι αρετίέ 
θάΐεεό οἱ οοπίειππετρ. Μα]ο; οηἱπι Πἱ ἱη]υπ]α, αἱ ουἰ 
οὐεέφυετῖθ, 46η οἀθεῖς. : 

85 Οἱ δ᾽ οὐ. Μαπεις οι 16 ΥογςᾳΒ, πα ἀοβοίομίθ 
δγἱίαυα; [οτίο Ἱερεπάνπῃ οἱ δ᾽ οὐχί. (κµαλυ. 

8] Σαρκο.]άτραι. Αροημτίθίας Ιη(οἰἱρίι. Ὑ]ά9 
ορὶοί. 1 . 6Ιεἀἁοπίασα, οἱ 6αρτα 0. 1, Φ6Οξ. Ε, 6ΆΓΠ). 
Χ νε[δ. 28. 

5ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΡ0. 

Α 9ὺ Ὑμῶν χαρήνοις; θρύ : 
[φατε, 

Καχοὶ, χαὶ τὴν χάριν. 

Λαὺν δ ἀφήσω µέμφεως. 

Τ{ γὰρ ξένον τόδε, 

Τὸν ὄντα τοίων προστατῶν 
100Τοιαῦθ) ἁμαρτάνειν, 

Μόγις γὰρ ἂν, ἡγουμένων 

Σοφῶν, εἶεν χαλο[. 
Πλὴν οὐ τάδ ὑμᾶς, ὦ τὲ- 

[χνα, 
ἸἩδίδαξ᾽ ἐγώ ποτε 

105 (Εἱ καὶ χρόνον βραχὺν 

[ξένην 

ορ] πι αἰταχοταπί 

ἱπργοῦῬί, ϱΓαἱἱαηῃ. 

1994 

Νώμησα ἠνίαν), 

Περιφρονεῖν διδασχάλου 
Νόμους τε χαὶ λόγους. 

Ταῦτ ἣν ἔτι σθένος µοι χαὶ 
1410 Πάσχοντι χαρτερεῖν. 

Τὸ γὰρ παθεῖν ὡς πλεῖστα 
[τοῦ 

Φέρειν διδάσχαλον. 
“Ὁ δ᾽ ἐξέτηζε καρδίαν 
Μάλιστα τὴν ἐμὴν, 

115 Ἔκ μ’ Ἱπάτησαν οἱ 
[σοφοὶ 

Λαῶν ἐπίσχοποι, 

Λόγῳ μὲν ὄντες ἓν φίλοις, 

Ἓἡφου τε τῆς ἐμῆς 

395 8υρου εδΡίια νεδίτα Ἱ Ρείίεῖας [αοἱίς, 

Ρορυμπῃ ΠΟΠ γοργεμθιάδαι. 
υἱά οηἵπι πἶγπω ορ, 

Ρορυ]μπι, ουἰ ἰαἱθ8 ϱυπί ργῷςυ]ος, 
00 δἱο ἀε]ίπαιμοςς Ἱ 

Ὕὶχ οπίπι, αι ἀοοίοτθἈ 
Ριουοςφ ἠαῦεηί, ὑορί κιιηξ. 

ὙοαυιΠΙίΔΠΙΘΗ Πο Ἠσο νο, ο 1, 
Ερο πᾳυ4πι ἀοουίὶ 

105 (1.1οοῖ οχἰᾳυο ἔδπιρογα 
ΑΙεπας γοχεγίπ Ώαῦοπας), 

(οπίεπιμθΓθ πιαρἰςιὶ 
Ει Ίορο εἰ ἀοοίγίηδιη. 

874- 
110 

750 ἤσο πι ποἱ ογαιὲ νἰτος, 
ογθιὶ αά 4οἰογαπάμπ. 

Ειεπίπι ἆυγα Ρεγίεγτο υἱ ρ)υ 1ρλ ή] 
Ρα!ἱθηί]απι 4οςοξ. 

Οιιοἆ αιιίοπ. (αῦο[οςίι οος 
Μαχίπο πιει, 

115 Ιδιιά εδί, αιιοἆ πιο ἀοοορογ]ωί δαρἰοηίοβ 
Ροβιοζυπῃ Ργῶςυ]ος, 

γοτρίφ ΡγΦ/[εγθηίθ5 66 αΠιΙξζο8 
Αύὸ ἀάῑοίοβ Πιο βοηίοπι]ο., 

89 Οὐ, οἰο. Χο επι, φαἱ οεγµε εί Ὠοηείπας. 
9ὔ Ἡ ποῦ χεῖρες. [δί πιαπι, οἱο. Ηΐς νογὺῖς ϱἱ- 

δηβσαί 18, φυ08 αοφυίέας, θυἱ ππίπιε, ουἱ Γἰίο 
Ιη8Ώ 6 0η [μἱ68ο ἱπιροδίίας, ααἱρυς δρίείνηι 60η- 
οἵπι αοαἱρεγεηί. 
9ῦ θρύφατε. ε[ίοῖαε [αείιε; ιν ἀε[οίας υεγιί(ε 

στγα(ἶαηι εαεετάο(Η. ΕΙ» Ιορίι ηυ ως οοἱοίθ δἱι- 
οἱοσἰἰαΐς, τρ άστῳ οα[ςαίᾳ. 

96 Καχοί. ωοἵθ]. λαοί, 
406 Ἠνίαων. Ἱια Οοἱρ]. ἆαπὶ Βἰ]Πίαφ ρτο ἠνίχα 

επιοπάδνθγαί, δοἆ Ππυ]υς αιιοιοσ]ιαίο «ο ἱοίβ. 
110 Πάσχοντι. Τι Οοἱε]. Ἀαθ οι. πάσχοντε. 
417 Λόγῳ. (Οοἵκδί. λόγου. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΒΡΙΟ. 

δεηπαίυς Πα ρἱοηάἀἰάνρ, 
Ριερίαας ρτῷριάσης, Ιη[θδία ρ805 αἱ δἱί6ἵὰ 

ἵη πιο Γμοτυμί ηαιά Όουῦ].  Εναί ραίαπι πολη. 
Ομἱς «γεὐἰἀϊθδει Ἀ0ο Ῥαγνμιι νἰάδεῖ παπι ριάος 

Ουοράαια εοπθυαί ΜΗ | 
μ8 

Λάμιο οπίπι ριάο5, 
Ηἱς νεδιΌυςδ ποπ ἀἱδρι- 

[τέδ, 
Οοἱος απδας ἀιρίοχ. 

Β! (γοπις Ρο ποὺϊςογαιί, 
Αἱ οογά6 ΠΟΠ Ἱιεῃ. 

Ποδἱαμ11ο, ἀειπομίθς νου 
Γωαίετθ α ιο δα οηί. 

Ναπι ρο]ος οδί, ηἰιΑπῃ ἆς- 
τὰς 

Αρογία θοτνις. 

ΗΠἰς ἱιρτουΐς εταί. 
0 οαευοἱαίνα, 6ροτη]ιῖθ 
Οἱ οσ]ἰσμπι ραίτοπῃ, 

Πειοσιιε Ργυ γ6γο ἀθιίδ 
Οµἱυι Βοεἱριερου, 

Ὀδὶ 6αοἵα Π1θδα οοἱ Ἰ π- 
[ιεριθ 

Ὀαησίε(ιο ]υά]οοι. 
Ὀρί ραυῖ5, αυἱ ἠ δυπί 

[πιαπιις, 
Οι θρίΓ]έὔ1μ ΦαςΡΙΙΙΠ ” 

Ὦ Έγαχρτο γοὺῖς } Το5 40: 
(ἱοσίο ργαἰἶαπι. [ηιιο 

Ηὶο 9οἶνο Ρἱεῦδπα οἳ Ἰαιί- 
16, 

Μίγιιη φ 0) θ8ἱ δηίπι 
Βωο οἱ Ραέτεῖ, ου] ργα.- 

[διιίο 
ΘΦἱ ΗΔΟί4 ἴ8ηι ηιαἰος } 

Ἡϊκ ΠηΔμΙᾳμο ρΓ8/θείος 
παῦοης 

Ρτο0ῦο8, οβνοί ρτοὺα. 
Οσηᾳ 41η ἱιυὰ Ἰαυά, 

[αἱ] πιεί, 
Παυρίίήθ α ραίτο 

(Ραγυπρος ολίθγπᾶπι Ἱἱί- 
[οδε 

Ριεβεπι ἱρςο γοχογίιη), 
Ι.εβε πιαρἰα(τὶ ἀῑοία - 

ος [απυο υὲ. 
Βρογπαίής ἱπρτους. 

Ρεγ!εετο θ6ἆ ᾳμἱάφαπι {4- 
[πιο 

Πφο ἁιγη (οριίίες 
Ναπη ΓΕΓΓΘ ἀῑδοι αβρογα, 
Ου υιμ]ία ροπιυ:. 

Οιιοά νδιο οογάἱφ ἰπίιηος 
. Εορίί δἶπης ωθί, 
ΡἰθοοροξΕ! Πλθ 8ραῖσι 
Βεεορἱι ἷπε 

Ὑοιυῖς {[ανοί 



Όι ἱπσοποιρβθα εἰ ργαίς, 
490 Βἱ αυ αἴί υβρίασας τοτυο, 

Βοἱρθα αιἴοπι, 4ὐ0 βρεοίαεῖη!, 
Ὀιεθγθ ΠΙΘύΠΙ ηΟη ορ. 

Ῥογυηπίαπιεη ἀθοθρίας ουπ1, ο Τε]η]ίαρ 
Α ππο ργοάἰἱοαία | 

430 () θδοσασία | 0 Ιαρίάατίοπος | 
0 Ι1ηογ68 οπιπο8, 

Ο1ι108 α Ργϊίπι οχετοἰἰαους 
Ηυο υ5ᾳυ6 ρεγευ[! | 

Ροπίιε βά6ε ἱπ Όουπι, 
450 Ρογ]έ οκ Ποπιηίριφ. 

Οσο φως 66 οοη[εταί } οἱ απίδας 
Συηραί 56 οοἶαπι ] 

οἱ Ώῷο θυπἰ Ἰαέργης οἱ Ίπιοῃ., 
γἱά9 {υ φαἱά δὶ ϱ211βο. 

455 ΒΕἱς5 ἀε]ύήδυβ επι, ἰά οἳ 
Εχρετίυς δ6ἱο: 

Ὀἱοιάθπι θἱ πηὶὶ ᾳωάρίαπι ργιι εηιῖα 
ΟΠΟΘΕΦΙΙΠΙ δρ 4 Ὀοο. 

ΎοξιΏι το ἱρ5θ πιοτάθης Ρογἱἱ (η ἱς 
440 Που πογνὶί ργαίος Όευπ2) 

ΡὈεὶ μεηἰρπίίαίδιη, αἱ {ᾳ5 ο5ἱ 
ὑιεργτο, ἱη[ίαίιι. 

Ἱίλαιιο ηος αυάΐτο, Ιιθὺ «ΘΡΓΠΟΓΘ 
Ροηἱέμ5 βοἱή8 νἱάθος, 

1990 Πίστις εἰς Φεόν. Εἰάεε ἀῑυἶπα. 
120 Ἐκ βροτῶν. Εἰάεε ον οπιϊπίθεε, Ἰὰ θ6ὲ, [465 

Λκπιαπα, υἱ αἱίιογο νδυδι ὀἰχογαί, ἀἰνίπαιι. 
444 Δοκῶ. (οἱβί. δοχῶν. Πϊπο οογίθ ἱμδίρηία αιιδ- 

ἆαπῃ στοροΓίἱ ρτοδίίας οἰασθί, ϱἱ ορηυπθ]ίας ϱἱΏἱ 
Ιίαίας ἰαοίίο (656 πιανυ]ί, 4444Π) υἱ 648 ρεινιιήραῃ- 
40 4Π88Η απ ουἱᾳυΆπ) Ρρογηραι ἆθ θοε]εδίασίίου 
οτύίηο β]η]ςίγο οχἰδππαπά!. Βιµ.. 

145 Πρόσθε σώματος. βτίογίκ «εογροτὶε, .ἰὰ οβί, 

”0495 5. οἱΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΕ. ΟΛΕΝΜΙΝΟΝ ΠΗΡΕ Π. ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ. 4 

Ὁ Ὡς ἀῤῥεποῦς τεχαλφίλης, Εἰ ταῦτα λύχνοι, καὶ τὸ Α 445 Τὰ πᾶσι δηλα χαὶ σα- ὪΩν εἶσι χαὶ νέαι τἰὰς; 

490 Εἵπερ τινὸς, λόγῳ, [φῶς, [φῆ, 160 Καχῶς Ἱετρν. 

Ἔργῳ δ ὅπου νενευχότες, Σχόπει σὺ τὸ σχότος. Κόσμῳ προχείµενα, [α 

Λέγειν τόδ οὑκ ἐμόν. 155 Δὶς ἐμπέπαιγμαι,τοῦ- Ὡς ἂν τὸ χρῶμαγοῦνμάνῃ Οἵ τὸν Θεόν µου τὺν οσο 
Πλὴν ἠπατήθη», ὦ Τριὰς [το χαὶ Τοῦ πρόσθε σώματος, Οὐκ ἑνδίχοις ος |: 
Ἐμοὶ λαλουµένη. Παθὼν ἐπίσταμαι, δη παρειµένουτε,χαὶ Τέμνουσιν οἶμα! ἡ 

190 Ὢ βήματ', ὢλιθασμά- Εἴπερ τι χἁμοὶ τοῦ φρο- 190 Πεσόντος ἀθλίως. ε με 
ἴτων [νεῖν Εἰ ταῦτ ἀρεστὰ τῷ λόχῳ, Πάντων ὑπερθαν | 

Τε χαὶ πόνων ὅλων, Μέτεστιν ἐχ θεοῦ. Διδάξατ᾽, ὢ σοφο(. 165 Ανω τιθέντες, αἱ ἑ 

Οὓς ἐκ νέας ἁσχήσεως Αλλ) ἑνδαχὼν Ίνεγχα (τί Ἐμοὶ γὰρ οὐχάρεστὰ, καὶ [μέση 

Διήνυσ εἰς τόδε | 140 Τόδ' οἶδεν ἢ θεός; ), Λίαν δοχεῖ χαχά. Κάτω τε τὸ τρίτον. 
Ὅλωλε πίστις εἰς θεὺν, θεοῦ τὸ χρηστὸν, εἰ θέµις 10) Ἐντεῦθεν, ὥσπερτει- Τέμνουσι δ', ὡς θεόνμα 

150”Όλωλε δ' ἐχβροτῶν.  Φράσαι, μιμούμενος. [χ'ου [ια 
Ποῦ -τις µεταστῇ, καὶ τί- Μήτ οὖν ἀχούειν, μήθ᾽  Ῥαγέντος, ἣ ῥόου, Θεοῦ µέγαν βρουν, 

ο ἴνων ἱὁρᾶν  Ἅ"Απας χαχῶν εἰσεῤῥύη Ἀνουν τιθέντες, ὑς κ α 
Γέγηται πλησίον; Ὅλως δοχῶ μόνος Ῥένων λόγων σπορεύς" 0 Αδλμ πεπιωύς ϱ' 

445 Ου οπιπὶραφ ποία οἱ ρογθρίεσα 5υπ!, 
Ει πιμηάο οχροδ!ῖα, 

Όιϊ δα]ίοπι οοἱοῦ πιδηρϱαῖ 
Ρε]οτί οογροσἰ8 

όλ ἀἱβδβο]ι] 
150 Εἰ ἁ]αὐοπίιϊς πιῖοοτο. 

ἤπο ϱἱ οΟΠδ6ΠίΑΠΕ Εναπρε[ϊο. 
Ὀουείε, τὶς δαρἱοηίεβ. 

ΜΙηϊἱ οηἱπι που ἰαίία, ἰππο 
Τ]ἀεπίις πια. 

455 Ὀρ]]πο, 4ο νοἱυῖ Πιάτο 
Βιρίο, απέ ααοάαπι Παπ]ης, 

Οωμροί πιλ]οταπι ο Πυσίε 
Λο ρεγεργἱποσυπι ἀορυιθίωτῃ ααΐος : 

Εκ αυ1δις εἴῖαπι δυπί Γθορηίος αυ] 
400 Νείατιο αοτἱρία. 

ἨΏ] Όευπῃ πευΠῃ πΙᾶΡΏυπα 
[π]ᾳυἱς ϱδοιιοηίυς 

Ώικεϊπάυπίὲς ἠοὶ πι! Όπυπι αφ ιἶᾶ 
Οµππίαπι ρΓφοιαη(]φαίσωιττι 

465 ὐΠΊΙΠΟ Ιοοο οοἱἱοσφηῖςς, ἀεῖηάω πηρύίαα, 
Ει Π(ογ]οιὶ ἱο0ο ἑθηίυπῃ. 

Οιοπιαἀπιοάμπῃ ἁαμίθιη 5θοληἰ Ώδυιπῃ που, 
δἱς οἱ Ὠδὶ οσηιῖᾶπι πυπιδμέαέους, 

Μοηιὶθ ὀχρεΓίεπ) μας [αοῖθπιςς, αμ.ιςἶ 3Όεαυε μα 
170 Λάαιηιβ ᾖρσις [αθεῖε, 

ε]ις φυοἆ απίε εγαἰ Ἐκοκεοίβ «οτρας. 
153 Ὢ σοφοί. Πὶο ρεικεε]ηαὶι ργοκῦγίογας, ᾳ” 

Νασϊαηχὶ αἀγοιβαγίου Παυοδαξ, ααογαη ὃν 
εοπιἰπεγαί, υἱ Αροιιιασἰδίος ἱπ Εος[οθῖα Δακία 
Εγαδδατοηίυς. 

109 ΄ΑἈνουν τιθέντες. Νεραῦαπι Αροϊμήα 
πιθπίοπι ἃ ΟΗΡὶδίο ἁδδυπρίαιη Γμἱςςοο, ϱυοἱ ὅσ 
Ιου! διρρ]θΓγεί ἀἰνἰπίέας, υἱ Εναγυεἱοἱ ϱεη δα 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Εἰτπιο νο]μί ]μφίουιιο, αἱ 
Οι αἰίογ µερίαπι. 

Πο ηΠοπαή1 ἰοπάργειυξ, 
Νου θδί Ώηουπι ορ. 

Ρεεορίιι5 αἱ 6π, Τεπί- 
[ιᾳς, 

Ο1 3Η) ΦΕΠΙΡΟΓ οἱοφυοΓ. 
Ο 6άχα οΙὴ βαογαΓ/]ς | 
0 οἱ ἰαῦος πιο, 

Ρεἱηιϊςαὐ απίθπθιη (υ]ἱ 
Πιό αθαυθ ιπαχίπυι | 

ῥογίι β465 εγρα Ώδυπι, 
Ει (μη 156 φιάεπι. 

Οιο εοπίεγαἰ 56 αφ 
ἱρία[η, 

ἆυπραίφια 56 απίριρ ᾖ 

{πα, 
(41ἱρο α ιά, νἰά6. 

Εὶ5 6956 Ιιδύ11 πης δοἱς : 
Ραφσυς, ἰίοοί, δεἱο. 

Ναπι 1ηθιῖ οἱ απἱάἀάδιῃ 
βευβ 

ΙΠη19 ἀοιι μη) ΡΕ]. 
Ύογυῃ) Ιαὐ0γἱ9 ιπουςίς ε]ί 

(1ου οοῖί Όειις). Οἱ 
Βεμρηἰοίδι, οἱ οηἱ 

Θ]ἱ {α5 με) ηἱ, 68416116. 
Εμο ε{ρο αοἶα5 ποη ΡιίΟΓ 
Αιιτο, «οΓΠοτο οἳ, 

Οι οἶαγα ουποίίς, οἱ 
Οι18: δροοίαὶ οι υἱ6 ἡιίο: 

Πας οἱ Ιασθγης, δὲ υπιὶ- Ώ ερτορίας κα δ4Ιίαπι 
| [πο 

Οοἱοτηαθ εογροΓΊΕ, 
Οιοά ἀϊδεο]αίμπι εογη!- 

πιυς, 
ΓΡ ΗΠΊυς ρεγαάϊίο, 

ο «114 5ἱ νο εγεκἰε6, 
Βορ]ὶ, ἀοοθίθ πιθ. 

ηίφιιὰ ΠΠ] 16 6566 40- 
υἱτου, 

Ῥ]απεφς ΡεβδίῃιΏ. 
Βιιριο (οἱ λποιπαγο νεοῖυέ, 
ιοήσώνς Πιιίμθ, 

Εἰιχίέ πόνου ἆομπιὰ- 
[ευ 

Ουἱνίθ θπ{οῦ ΙΗ8.115, 

Ταῦυ]θ» γουσρπίος 

[ατοφ Φοεῖριςο ηρ[αςίο, 
Ἱ πεπιρο φιἱ αλ 

παρκ 
Ὀδιιπῃ ΠΙΘΏΠΩ φδ0λ8), 

Δο Νυπθη ἐλαά, οδἰεία 
Ουο γοῦυς οσιηίὃας, 

Ὀτίνης, 6θευΠάΔ, (εγίὰ, 
Ργοῖι { φ«ο4θ οοἱος». 

Ποιμίπεπιᾳυε ἀἰθοίόναί 

δἱουί Ώσουπι Πιου, 
λεηίειη περαιμἰοἈ, ο 

4 
ἄοη Ίαρςα οἷι νε]α!: 



ΡΗΟΤΙΟ 1. ΡΟΣΗΛΤΑ ΡΕ δ1)5. 

ελείως τῷ πάθει Μέθης τε χαὶ πλάνης" 
δεδοιχότος. Οἵ χαὶ τὸ χαλὸν ποίµνιον, 

' τὸ δέρµα µου µό-  Ὕσπερ λύχοι βαρεῖς, 

[νον Ἅ8δὺ Ἐπεισπεσόντε, νη- 

) σωτηρίας, [λεῶς 

ὃ ἄλλ ἄτιμα τυγ- ἝἜρημον ποιµένος 

[χάνεν ᾖἈΚλέπτουσιν, ἁρπάζουσιν 
χρειµένα. [εἰς 
τόδ ἑστὶ δεύτερος Πόνον ψυχῆς ἐμῆς ' 

[δ'ὅθεν, χα) τίς) Ἅ"Ὃς, καΐπερ ἄλλου ποι- 
μὸς, χιλίων [μνίου 

᾿ἑτῶν ληρήµατα, 190 Βαχτηρίαν λαθὼν, 
ες ἁμθλώματα "Ὅμως ἀσῶμαι, πατριχῶν 

Α Ὁρῶν µόγων λύσιν. 
Πῶς δ' οὐχί; καὶ τίς µε- 

τρίως 

Τσῦτ ἂν πάθοι φρονῶν; 
495 υὐ γάρ τις δρῦς, τὶς 

[ἢ λίθος 
Μόνον μ’ ἑθρέφατο. 

Ψεύστης μὲν εἴην χαὶ χα- 

| [κὸς, 
Ἐρῶ ὃ ὅμως λόγον. 

0ὐδ) αὐτὸς, οἶδα, τῆς νόσου 

200 Μένεις ἑλεύθερος, 

0 νῦν ἔποφρυς τοῖς ἐμοῖς 

1905 

Κακοῖς, ὦ φίλτατε, 

Κν ἀσφαλῶς βεθηκέναι 

Καὶ χα:ρίως δοχ]ς. 

905 Πὂρ γεῖτο, οὖν, χαὶ τῇ 
[πέλας 

"Απιστον οἰχίᾳ. 
Κέδρος τινάσσεται, πίτυς 

Τρόπον τίν᾽ ἀσφαλής : 

Πόῤῥωθεν εἶργε τὴν µά- 

ἴχην, 
210 Εἰ μῇ πέλας ποθεῖς. 

Μεμνήσεταί τις τῶν ἐμῶν 

Τούτων λόγων ποτὲ, 

πίεργαπ ε]ς ογυσια/ 18 
2Ώ 60Ώ560 5, δσπιοβεθηίθβ. 
οδι οπῖπι, υέ ρε[]ῖ πιοα 5οἱα 
ηυδίωτ φα]υίοπι, 
77 115 ΟπίθΓὰ θυίεπῃ ρτοίςιις θἱοί ἱηρίουία, 
6 4 Ὀοο ποβ]εοία. 
65 Ἠοο ρερθέ5, οἱίθγ ΠοΠΠρο 
2Π8ΠΗ, ἵρποτο, οἱ ᾳυἱ9) 
ιυ5 οἱ η] 1] 
ΙΏπΟΓΕΠΙ πυρα, 
} αὑογίυθ 
ιἱθηί]ῶ οἱ εΓΓΟΓΙ6: 
1ΠΙ {ΟΓΠΙΟΦΙΠΙ ϱΓΟΡΕΠΙ, 
ι1αρὶ (υ068, 
9ἀδηίθςβ, ογυάἀε[]ίθς 
(υέυιῃ ρᾷςίοζΓθ 
ιουπί αἱ ἀῑπιρίυπε, 
πο ἀο]ογο 4ΡΙΠΠΟ πιδς 
ιοιδὶ αἰἰογῖαφ ρτορὶς 
οδύσπι φμ5οερόσίπη, 
πιΦΓΟΓΘ ἁ[Πείος, Ρλί6γπογυΠι 

Παρειμέγα. Πε]θεία, ποπ αεεµηιρία. 
Ιουδαϊσμός. ΑΡοϊηασϊσίας ποῖϊαί αἱ ργῳίου 
η Ἠ]απα, αἷἷα ΟΗΕὶδίο ποπίεπι αἀἱπιεραλί, αἰ- 
Παοφιο νηγο]ιθΓθ δδίδπππι οἱ ο [ἱαδίάγυπη 
 ΓΟΠΟΤΑΓ6 οοπαὑκηίμς. Ομοι) αωἱάεπι 6Γ9- 
εχργοθαῖ τοςυὶς {η βθουηάἀ8 εοπίγα Αροιίίπα- 
ἱδί., 46. 92, ἀοοοῖ : Ἐντεῦθεν αὐτοῖς ὁ δεύ- 
ουδαῖσμὺς ὤὥρμηται, καὶ ἡ χιλιοέτης χαὶ λη- 
ἐν τῷ παραδείσῳ τρυφή, θἱο. Ηίπο επἰπε {[[15 
κ ὀμάαίεηικε πιαπαοὶ!, 6 ἀε[ίτα πι] 4ΠΠΟ- 
'Ῥαγαάΐεο υοἰαρίαε, εἰς. . 
Γις. Βίο ἱεβοπάσπι ρτορίος (γοροβηΐβπλυπι, δοἆ 
τορῖοτ πιδίτυπη φοά ἀεβεῖε. Εάἱὲ. υχία ηιε- 
ΠΟΠ ἠυχία Πηρυς γορυἱὰ5 τι. Ο11λ0. 
Οὐδ' αὐτός. Νεφμε (µ ἰρεε, εἰο. Ῥὶοϊημπι 
απι αἰἰοφυίεαν ορίδοοριπι, αἱ ΝαΣί4ησεηαΠ] 
8. ἐμτυατὶ 68 άθφιο [εγεί, οὲ Αροϊιηαεἰδίας 
ἳ οοπθρἰοἰθΏδ, Ποῦ πιοάυ ηἰμἰ ορίς αἆ Ρργο- 
Ίυπ Πιαΐυπι αΠοτοῦαί, γογπι ο αμ) ΙΕ {]ω 

(οπερϊοῖεης ἱαῦοτυπι ἀῑθνο]μιῖοπεπ). 
Οι] άπί οηἱμ } οἱ αυἱθ Φαιο απίπιο 

Πσο [εται, αυἱ πιεπἰο ῥργφάἰ(ας οἷί Ἰ 
195 Νοη οπἱηί ᾳαθγοιΒ. αᾳμα, νθὶ Γυροβ 
Νο οἱυπι αἰωῖ. 

Μεπάας αυἶύεπι νἰάεατ, αυξ ἱπιρτοὺης, 
:Ῥϊοσπα {άπιοη τετρπι: 
Ἀοσμο ἐν 1ρβ6, ἰἀ θείο, 4 ΠΙΟΓΟΏΟ 

00 Μαπες ἱπιπυπίς, 
Τυ, ἸπυδΠη, αμἱ πιοάυ 5αρογςἰ]οφὴ5 65 ἵῃ 119ἱ8 

Μαἱϊ6, ο απϊοἰβδίη]α 
ΟυαΠινἰς {υίο οοηςἰςδἰογᾳ 

Ει ορρογίυπο η0ἱ νἰάθαςίς. 
205 Ίρηις νὶείπις οδί, οἱ ργοσίπιας 

Ιπβύα γοῬ οδί ἁοπιμ]. 
(εάγιας ᾳυλδδαίυρ; ρίπιις 

ΘΟἱο0π4Π1 πιοάο δοέυγαἸ 
Ῥοηρ]ίι6 αἴοθᾶθ ΡβηΣΠη, 

210 Νιεὶ ργορίπφἄαπι ἀδρϊάσρας. 
Βοεογαυ]μαγ φαἱδρίαιη ΥοΓΡΟΓΙΙΠΙ 

Πογυπιςς ΠΙΘΟΓΗΙΩ ἠᾳιπάο, 

αΠλο]εῦαίυς. Πιωπο νἱρ δαποίυθ ΔύιηοΙιδί, Ρογίοα ΕΙ 
56896, η6 Ιυ68, αυ Νασίαητὶ ᾳελρδαὈοίυς, Επἰέπιας 
πτῇθῬ Ἰηναδα!, οἱ Ρροριυοἰν;. 

205 ᾽Ασφαὶῶς βεδηκέναι. ΕΊΥΠιοΟ {ε φγαάω είατο. 
205 Πῦρ γεῖτον οὗν, καὶ τῇ πέΊλας ἄπιστον οἱ- 

κίᾳ Ἱια οὐτε[; Β]]υς ἱη ουά]οἙ ἰΓ]θίαπο Ἱθρίέ: Πύρ- 
γει τὸν νοῦν, χαὶ τῇ πέλας ἄπιστον οἰχίᾳ. Οἱ πιεάεεὶ 
δἱυἱ νίσυφ οί σπα : πύργοι δονοῦνται, ν πέλας 
ἄσειστον οἰχία; Τκγτες [αδαπί, εἰ ργοαίπια ἆο0ΠΙΝεΠ6 
ΠΟΠ ἰαθαι) νε] εἴϊαπι : (πΤΥΕΕ εοπομμπίμτ, 6ἱ ῥτο- 
ρίηφια ἀἆοπΠΙΝε ἱπππιοία ετἰι} αυά ου υἱάεὶ ΠΙΣΙά)ι 
Ἠσο ἰθοίίο Φεβδι εἰῆοι. Ύεγυπι Ίοῦρο πείογεμι 
διρρεά(ίαξ ουάες Ο2οἱβ]. δἱ οριῖπιο θεηίοπί/αηὶ 6γο- 
οπή οχρ]]οαί. Ουοἆ ρετ]πἀς.εςί-ᾱ6 οἱ ἀἰχίδθεί ου! 
1ογα!]ο : 
Νωπς ἵμα τε αθἰ!δεγ, Ρατίος ο ΡΤοχἰινκς αγάεΙ. 

Λίφιο Ιάΐρδυπι εδ, (ὁίθ Βἰίο, αοά Ιυἱεπάί 616- 
6οζι06. 

μΠηθδυδηί ΡΙΕΠ πο 
Ι δα1υ8 μη. 
.ἱοθί ρεΙΗ οἷας 
δυν υπίο : 
Ιηάὰ ΥΝ6ΓΟ 03ἱ6Γ4, 
φυπιρία Νυπιληὶ. 
ΠΠ ρυφίργ Ώσρο 
ιά μηάθ6ηᾶπι 5οἱο), 
πυς ηι]{]ο, ηΙ! αυ» 

ρυς 
ΑΧ Πηὰρις, ἀοζθΠ!, 
Π 4υοΓΗΙΗ οΓΑδΡρι- 

451 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ειτορίθ οὐλλη]οἳ. 
ὤπερεπιαυο ΡιΦφοίασγυη] 

[ππευρος, 
1 ληφαπῃ Παρί (τυο68, 

Ὀσθνο γιθηίος Ἱπρείυ, 
Ραφίογο ριἱγδευπα 

Παριαπὶι ἀοἰυτὸ . ΠΟΠ 
δἱηθ 

Οογάΐς ρτανὶ πιο; 
ΔΙ ἰαπηοίκὶ φἱ ργοβις 

Λεεθροείπι ρούμπη, 
Ταηύθπι Ιάαῦογοθ ΠΙῶΓΟΟ 

Ῥοἱγὶ ραίγὶς πιοί. 

Β Αηᾶο φαἱθ ᾖιο επί [δ- 
[ται 

αἱ ιπεηἰθ ργφά1έας ἳ 
Ηαυά ηδΠη(υ6 οοἶαπι η- 

υης 
Μο αιθγουθ αἱ ]αρῖς. 

Μοπάαχ 6Ρ9, τὶν οἱ πα]υ8, 
Ιδιυά οψ045 {2π16η. 

Νε ία φι]άθπι πιοῦο π]ᾶ 
[ηθς 

Που [νθν, ἰά οεἷο, 
Απιίςος, (αἱ Ώυς 00 Πιθᾷ 

Ε5 Ἰη90]εης πι λα: 

ναι Ιἱοοί [Π5)ἱδδίηιο 
«Το βίὰΓ6 6ΘΗΡΘΔΡΦ. 
Τσο ἰαῦαμί, οἱ ρτοχ]- 

[η 
Ὀοπιυβπο Πο ]αυαἱ Ἱ 

Οὐμἱίάγα με ορἀγι18: 4ὐο- 
[πιούο 

Ρ]ηυς πο] εἱπιοί Ἱ 
Ριβῃαιη Αν ον μαὰ, οἱ 

1ο. 
ὕαηο ροΊ]ο Ἰς' 

Ὕοτασλήί οἶί | 
θά ἀϊ69Ῥ, “ 
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Τὸ δάχνεσθαι µάτην. 

ΦΙ)Πλὴν νῦν ἐμοὶ περιζέει 
Πολὺς χλύδων χαχῶν. 

Τ[ χεῖρον οἵσεις, Χριστέ 

[μεν 
Τὸ τοῦ βίσυ τραχύ. 

Κάχεῖσε δ᾽ οἷα; χρηστά 

[μοι, 

[μου; Κῑν ᾗ Χίαν χαχά. 
Πυροῖς δὲ τί πλέον; 220 Οὐ Τάρ τις χἀχεῖ δι- 

Πάντα προθύμως δέξοµαι, [πλόη " 
924) Πλὴν ἴλαος πἐλοις. Μόνη γὰρ ἁπλότης. 

ΛΑ’. Πόθος τοῦ θανάτου. 

Δὶς, οἶδα τοῦτο, φεῦ | δὶς ἑπτεργισμένος 
Εἰ μὲν δικαίως, προαδέχοιθ᾽ ὑμᾶς θεός ' 
Εἱ δ οὐ διχαίως, προσδέχοιθ᾽ ὅμως θεός ' 

πι πὶῖ! ουρογεσ!! 
θα πιογάρσὶ ἱπαβρίίορ. 

95 Ιπίετοα οἶγοὰ πιο [ογνοί 
(τανίθ πια]ογυπι ἰδΠΙρΘΘΙ88. 

Ουίά ἀιγίαβδ ΙΠΙΡΟΠΕΡ, Οὐγὶφίθ ποῖ Ἱ 
Οιο Ίᾳπο ρυτραῦ]6 απιρ]ἰι16 Ἱ 

Οπιηῖα Ιοηίες φοοἱβίδη, 

ο. 6ΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΑΜΙΝΡΗ ΙΙΡΕΒ ΙΙ. ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ. 

"Οτ οὐδὲν ἔσται πλεῖον, ἡ Μιχρόν τι, καὶ παρήλθο- Α Οὐδὲν γὰρ ὑμῶν οὐδὰ ὣς χαθέξοµαι. 

Ὅ Πλὴν ἐχλέλοιπα, χαὶ ποθῶ λύσιν καχὼν. 
Τῶν μὲν παρόντων εἰμὶ πάντων ἔμπλεως, 

Πλούτου, πενίας, χαρμονῶν, οὗ χαρμονῶν, 

Δόξης, ἀτιμίας τε, δυσμενῶν, φίλων" 
Τῶν δ οὐ παρόντων εὔχομαι πεῖραν λαθεῖν. 
10 Πέρας λόγον τολμῶ δὲ, καὶ δέχου λόγον" 
Εἰ µηδἑν εἰμι, Χρ.στέ µου, τίς ἡ πλάσις. 
Εἰ τίµιός σοι, πῶς τόσοις ἐλαύνομαι;, 

| 
θελαν ἡξ πέλεια τανύπτερος, ἓὰ χελιδὼν 

Ἔμμεναι, ὥς χε φύγοιμι βροτῶν βίον, ἡ τοῦ ἔρῃρ 

320 Μοάο ρ]αο]άυφ πμ] οἷς. 
Ραυἱυ]απι αυἱά 6αρεσο»δε, εξ ρυαέογρτοτεὶ ευη 

Πυ]υς τίς αθρειϊιαίεη. 
Ιίὶο αμίθπι ααδ]ία 7 ΡΡΟβρεΓα οταηί εαιὶ, 

Ειἰἰαπισὶ [ογεηῖ γαἰάθ πι]. 
Νοη δηἶπι υἱία Εἱο ορίε ἀαρίίσῖέοα, 

Ώρά βοἶα ἱπρ]]οίίψ. 

ΧΧΧΙ. Ρεεἰἀεγίπι πιογί(:. 

Βία, ἰἀ οἱο, Ἠθι | ὈἱΦ ἀθοθρίιθ δη α νου: 
5ἱ τι Ἱαείθ, αἀποίίίαί νο Βους; 
7 79 δι αυίεΏι ἱη]αςίθ, αοοἱρὶαῖ {4ιποη Ώειφ. 

υθ οηἱπι νο] εἰο αἱάᾳααπι γουῖδ ἱπρτεςδῦο;. 
5 Ὑογιπιίαππθη νἶτορ ἀθβο]μηί, δὲ θαχρθἰο ϐΠδιη πιδίορώπης 

! 

ΛΒ’. Περὶ τῆς τοῦ βίον µατασιότητος καὶ ἆπκτα, 
| καὶ χοινοῦὺ πάντων τά-ους. 

Ορυι, βουροΓία(ἶς, ἱιομπάαγαπι Γεγυσ, ἱηυσυράδγυη, 
οἱ, ἱη[αωίο, Ἱηϊπιίοοξυϊη, απιίοογαπι » 
Αυκεπείυπα αμίοπι ουρίο βΗδίάπΙ ϱ8Ρ6Γ6. 
10 Εἰπὶς Πο ογαοηίδ; αιάδοίθγ Ίοᾳμας, δοὰ αμά]αθ γοσιεση : 
οἱ ΠἰμΙἰ δυΠΏ, πιὶ ΟΕΓὶςίθ, ααἱά πο ηχίφιὶ Ἱ 
δἱ Ιη Ρρτοιίο 05ἱ δυσ, ους ἐοἱ πια ΡΓ6ΠΙΟΓ Ἱ 

ΧΧΣΙΙ. Ρε υἶις βκ]ὰς υαπίίαίε αίφνε ἱποεγίέμάίπε, εοπιπικπίφµε ο ΗΕ βκα'. 

Ορίαγεπα νε] οοἱαπιΌα ραιυἱἱς αφ γοῖαης, νεὶ ἡϊγαπάο 
Ενας, υἱ γἱίατο ΠιΟΓΕΔΙΙ1πΙ [ωσίαπι, γοἱ αι ο) ἑάάΐποιη 

"δοτρίυπι 9η. ὅδδ. --- Αἰἱάς ΒΙΙ]. 1935, ρας, 197, 
"Νορ 4η. 683. --- Λία ΒΙΙΙ. 7, ραρ. Ἴδ. 

314 Ἡ τὸ δἀάχνεσθα« µάτην. θιαπι ἱπαπὶς ἀοίογ. 
215 Π.ἡἠν νυν ἐμοὶ τεριζᾶε, 

Πο.λὺς χ.2ύδων καχκῶν. 
ο. οσα αμἱ ἀθεγαπί η οἑιιίθ φαρροανὶι 

.Οοἱκ]. 
3495 Τις κἀχεῖ διπ.1όη. (0ἱΦ]. τι διπλοῦν, 
Χχσχ[. Τιτ. "Α.31ο. ΠΟΥΗΠιέε επι (Υγώεαηι 

ατεμέεη/ρεπι, Ἱπφπίι ΒΙίαΦ, πέφµε εν Πια[ἰεῖε πεφια 
ες (6ετπιαπἰοῖε θθ[οίβεείκ ἐΓµετε ροϊαἰπιμε. Τοίυς, 
εβτι1. χι, ροδί [.απιροοίυπη (γε ἀθάίι οἱ Ι,λί]πο 
οξδιη το ἑιάἰέ. 

4 Δὶς ἑπτεργισμένος. Πτερνίκειν ἵη Ἰοία οφ, 
εππῃ ρ65 υυἱγοβίέως, οἱ Ἱία ἀνοιδαγίιις ἀο]ίοἰέαν ἱη 

Ργῷδερέίυϊη ααἱάοπι οπιπίωπη γθγυπω δίας πι, 

οἱ Το. 81, ραρ. 95. 

ἱογζα!η. Βἱ9 αιἱθπι 66 ἀεοθρίυιω αἲι Ωτεροπα, 5 
η Οοηβδίδηποροίϊ, ἀεἰπάς ΝασϊθοςΣὶ, οὖν 
ορίβοοραπι Ευἱα]αιη σοοηδεέωμουρο τείἰἰοί, ϱὔες 
γοῦα)αο νἱἀοβθαρίαν, Γθν6ίΑ ἁιίέοπι οπτιΏὶ αγίο σό 
εὐδπι. Τιάθ ερὶδἰ. ἵΣχχιχ, αά Βοεροτίαα (αἱ 
ερἰεευραΠε, ῥλε. ἼἼ, εἰ οΆγπι. Ργῶςσᾱ., τοις. 15. 

ὅ Προσδέχοιθ' ὅμως Θεός. Ὀθουαι γος οίκο 3 
οοἆ. Ὀἱ0]ἱοξίιος (4854ς62, οἳ Γ,απιῤοςίο. Τοῦυσό 
οοπἱδοσοίαγα αἀάῑα1ί. | 

Τιτ. Καὶ ἀπιστίας. Όοεςιὶ ἵα Βε 
ΛΙΙ. Περ. περὶ τῆς εὐτελείας τοῦ ἐχτὸς ἀνθρύσι ἅ 
οτιεγὶοσις [οπιϊπὲς υἱΗίαίο. 

{ Τανγύπτερος. 09.8. δυρ. Πω. ταχύττερς, 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

ΒοείαὈίι αἲ (υπ ηἰἱ ηἰβὶ 
Εριοῖα «α1θη5 ἀοἱ9Γ5. [γα 

Ομ, Οµεἰδίς, ποἰίιο ἀι-  Τγαηβασία ίμης ογυῃί. 
[τίς Οµυίά ροµιῖ Βεουηύα ου- 

Ρυτραυίς απιρἰἰας ὃ [εἷα πιῖ, 
Ριαςίάμ5 Ιποάυ βἱδ, πὶ  Ρετηυαηι ]ἱοθί πιδἰὰ. 

[επι Ἁᾖίο επίηι πἰθἰ] ἀπρίες, 
Οιιοά ποη [διηπι |ι- Νθο υ]] γαιις ογἱξ. 

[υεπς. 
ΧΧΣΙ. ΡΕΦΙΡΕΒΙΌΝ ΜΟΗΤΙΦ 

(ΒΙΗΗἱο ἐπιέτρτεις.) 
-Βἱ5, ποιι Ιαἱδί πιο, ἴμουβ οδί [αοίμς πι] : 
δἱ ]μγ6, Ριᾶρη5 Υ05 νε]ίπι ἁδδυπιαί Ώεις : 
Βίη αμίθῖη Ιπίᾳαθ, δἱο 41οΠι0 ΑδδιΙιΔί {ω)]θι]. 

Ραυ]ὔπι πιογᾷ: Υἰί 19Ρ6-  ΝΗ Ἱπιργθοατίὶ Ππα!η ναι τουῖς τηκ!]. 
Ετασέαθ πια]οζΙΠΙ ΟΕΕ ΕΠ (ηδίη οχρείο. 
Οπιµ]πο τεγυη δυπι δαΐέαγ ργορδεπέµαπο, 
(6ηβυ8, ἱπορία, σαυά1ἰ, πιοϊσκε]ο., 
Εαπιῶ, ἀεάεοοσῖθ, Αοδίΐαπι, θὲ ολλαγὶ ᾳτορίς. 
44Π) «4Ρ9Τ9 ρυδίυπη ουρίο γ6οσυπ αὐφοπίίσα. 
Αυἀαεῖοι ἰδινά εἰοφυᾶῇ, Ράτοδς5 νο]. 
οἱ, Ο)υγὶοία, Πἲ] δυπι, αυ ἔι οἱ σοο βοιῖο) 
οἱπ ϱ,αγυς {ρ66 8υπ ΗΡἱ, ους απ ρεσπαος 
ΧΧΧΙΙ. ΡΕ ΠυΟῦΌ6δ ΥΙΤΑ ΤΑΝΙΤΑΤΕ, τους ΙπΟσαΙπΕ 

ΡΙΝΕ, ουνκῦνιοῦξ ΟΝΝΙσΝ ρικε. 
(ΒΙ/Πἱο ἐπίεγρτειο.) 

Ο ιν μαΠ) νο] ἠάγωπάο {οΓοίΏ, βἰπω]ῆστο οοἰω]ςι 
Γου11ἱ6 μἱ [ΗβείσΠ) μηἱδεγαμάα ροείου]α γίι: 



"αυ ος ς το σι. 

εο0ἱ ΡΟΤΙΟ Ἱ. ΡΟΕΝΑΤΑ ϱ0Ε, 5ΕΙ1Ρ50. 

Ναιετάειν θήρεσσιν ὁμέστιος (οἱ γὰρ ἔασι 
Πιστότεροι µερόπων), χαὶ ἡμάτιον βίον ἕλχειν, 
ὅ Νηπενθῆ, νήποινον, ἀκηδέα: ἓν τόδ' ἄθηρον 
Μοῦνον ἔχειν, θεότητος ἵδριν νόον, οὐρανοφοίτην, 
Ὡς χε γαληνιόωντι βίῳ φάος αἰὲν ἁγείρων. 
"Ἠ τινος Ἱερίης σχοπιῆς χαθύπερθεν ἀερθεὶς, 

Ὡρονταῖον πάντεσσιν ἐπιχθονίοισιν ἀθσω 

40 "Ανθρωποι θνητοὶ, ῥοιῆς γένος, οὐδὲν ἑόντες, 
Οἱ θανάτῳ ζώοντες, ἑτώσια φυσιόωµεν, 

Μέχρι τίνος φεύστῃσι χαὶ ἡματίοισιν ὀνείροις 

Παιζόμενοι, παίζοντες, ἐπὶ χθονὶ μὰψ ἀλάλησθε; 

"Αθρει δη πραπίδεσσι τεαῖς, ἐπὶ πάντας ὁδεύων, 

15 Ὡς χαὶ ἐγώ; Σῇ γάρ µε θεὸς µέγαν ἵδριν ἔθηκεν 
Ἐσθλῶν τε, στυγερῶν τε, νόος δ᾽ ἐπὶ πάντα φορεῖται. 
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Α Οὗτος ἔην θαλερός τε καὶ ἄλχιμος, εὖχος ἑταίρων, 

Ὑψφιθιθὰς, µελέεσσιν ἐριζώοισι τεθηλώς. 
Οὗτος χάλλιµος εν, ἑωσφόρος, ὄμματα πάντων 
90 Ἕλκων, εἴαρος ἄνθος ἓν ἀνδράσιν. Οὗτος ἀγῶσι 

Κύδιμος" ἔντεσιν οὗτος ᾽Αρῄῆϊος ' οὗτος ἄριστος 
θηροφόνων σταδίοισι, χαὶ οὔρεσι χάρτος ἐγείρων. 

Οὗτος δ αὖ θαλίῃητι χαὶ εἰλαπίνῃσι μεμηλὼς, 
Γαίῃ, χαὶ πελάγεσσι, χαὶ Ἱέρι Υαστέρα φέρθων, 
Φὺ Νῦν ῥιχνὺς, χαὶ ἄναλχις (ἀπήνθησεν γὰρ ἅπαντα) 

Γηρας ἔδη, τὸ δὲ χάλλος ἀπέπτατο νεχρὰ τὰ Υαστρός. 

Βαιὸν ἔτ' ἐν µερόπεσσι ' τὸ δὲ πλέον, εἰν ἀΐδαο. 
Οὗτος δ᾽ αὗ μύθοις πνείων μέγα παντοδαποῖσιν ' 
Οὗτος δ᾽ εὐγενέτης τύμόδοις φρονέων µεγάλοισιν, 
50 ἛἩ δέλτοις ὀλίγῃσι νεόγραφον αἷμα λελογχώς. 

Ἱμρο]θτο, [οτί οοηγνἰοίος (θμπί οηπι 1] 
ΕΙάθ]Ιογςβ ᾳάΠι οπιἱηςθς), δὲ Όγουοπῃ γἱίαπῃ {ΓαΏθΓθ 
ὃ Φἱηο σέ, 5ἱπο Φγιπιηΐς, θἶηπο φο]]οίεμάίηο; αίαιιθ Ίου υΠΗΠ (αΠηέυπιπ]οάο 
Πἱβοίπιῖ]ο {[εγί5 Ι1αῦθγθ, ΠΙθηΙ6Ωι Ὠοὶ ϱΠΏΓ4Π, η οσΡἱο 4βδιάμο νθεδδηίθηι, 
Όι (πίτας οχρετίο γἰία, Ίάπιθὴη ΦίογπυΏι αοαυἱτ6γαπη. 
γεβεπι οἰίάπι αεδίαπῃ 6µργα 5ροουἰαπι ουθοίιιθ 
Ἰηδίαρ (ου ἑγυἱ οπιπίριις Ποπιηίυ5 οἰδπιατο : 

10 Πουι]ηοβ Ιογίαἰθς, θυἱάὶ φοπιϊπὶς σου, αἱ ο) υπ], 
Ου! πιοείῖ νἰνεηίθν, ἰπαρίῦας ἱηβαπιυς, 
ὑδφισοσιο πιεπάαεϊί οἱ ἀϊῑανπίς σοπιη]ι5 
Ε]υςί, ἱιάθηίος, ἵη ἔθγγα ας αἱ 1]]μο οστα(ἰς ἳ 
(ογάθ ἴμο οοηΠΒΙάθΓὰ, ΟΠΠΠ66 Ρ6ΓΟΙΓΓΕΠΒ, 
45 Όϊι δἱ 6Ρο: Παπ πο Ὠδιβ ΠΙαρπΠπ ορθου]αίοτοτα ροδυ]έ 
Ἑογυπι ᾳὐ9 ργςο]λγα διηί, 6ἱ 6ογπι αυ 04ἱ09ὰ, 80 Πωςη6 Ρο; οηρία [ορίι;. 
Εγαι ο ναἱιάμς οἱ (οτ{ἱ5, φοἁλ]ίυπι ἀεσυβ, 
«μροτῦο ργαίθης, πιθιημγίς γἱνίΐφ ο/ῄοτοςοσης. 
Γυἱο]ογ Ὠίο ογαί, ἶμορ γοβρἰοπάσης υἱ Ιοίίος, οππίαπι οσυἱ086 
30 Έγαῦθῃς, ος νογί8 Ιπιου νίγτο». ΑΙίις οργιαπη η] δ118 
Ηαδιγίς: αγπιίς ἰδίο πιαγέα5: Ιιο ργδίαΠ{ἰςδἰπιιβ 
[η νοπαίοζυΠῃ δἰαά1]ς, δί {η πιοηίρας νῖγτον ἀεβΓΟΠΕΗΘ. 
Πο οοην]ἰν]{5 οἱ οοπιεδδαἱοπίοιις ἀθάίίας, 
Τδττα, οἳ πιαςῖ, θἱ 46Γ6 γδηίγθΠ) Ρ45608ΠΦ8. 
σ80 1 30 Νυπο αὐίθπ γυροβυς οἱ Ιπιροοϊί]ας : ἀεθωχεγυηί οϱἱ η οΓ)ΠΙὰ : 

ηοσί9 βυὐέ; ανοἰαν]ί ρυ]ομγ]έάος πιοτίµα, 4 γοπίτίς ευπί. 
Ραυ]α]πι αάβιο Ἰπίος Ἱοπιίηςθς, πηπ]οτὶ ρατία ἱω ἱπ[οςίς. | 
Πίο οπιπῖ δοἱνηίϊαγαπι ροποτο ἱπέυιιθβο]έ: 
Νοῦ!]]9 ἰἠθ πιαση]Ηοἷς θεραὶστίς ϱ]οτίαίις, 
ὤ0 Αι ΓΘςΘΗΘ ἰηφοπίρίαπ ρασνίς ἰοδυυ]]φ ποὈΙΙδέ6Π ϱοτΗ(υ9 ϱµἳ. 

4 Πιστότεροι. Ἡεκ. 990 πιστότατοι. 
7 Ἀγείρων. 9ἱο ἀμο Βοσᾳ. οἱ Οοἱεὶ. ΕάῑΙ. ἄγειρον. 

46 Α.ά1ησθε. δὶο Ἡερρ. 991, (οἱδ]. αἳ ΟἱΕ. 
ΕάΙΙ. ἀλάλλησθε. 

4ὐ Μέγα». Βερ. 990 οἱ 996 μέγας. 

18 Τεθη ώς. Ἔγες Ἡδρρ., ΟΜἱᾳ. εἰ Υαΐ. πεπηγὼς, 
παπηγµένος. 

2ύ ᾽Απήγθησεγ. ἵια Περ. 990. Βεῄκχεγισ!, ἀε[ῖο- 
ΥµΕΓΘ. ΕΙ. ἀπήντησε. 

3] Βαιὸν ἔτ'. Ίἱερ. 990. (Ιιἱᾳ. βαιόν τ’. 1θίά. εἲν 
ἀῑδαο, δυΏ αι. τόπῳ γοί δόµοις. 

ΜΕΤΒΙΟΛ ΥΕΗΣΙΟ. 

Λαὶ 6µ0 ἁθθοτίο ΤΘΓΡΑΤΟΙ οοἶας ἱη απίτο, 
Ουπηις (οτί 4ροΓεπῃ, παἱάαυἷά πλείὶ ϱαρροί]ί ανὶ 
μας ἠάθς α9]ου, ᾳὐ8πι δἰἰ πιογίαθεις, ηὶς 51), 
πηυθ ἀῑδιη (Γαἱδγθῖὴ γἰίδπι, 4µ9 ηδθεία Ιου», 
686Ιὰ οΓαΓμσι οἱ ρῴµῶ πηὶςοταὈἱ115 ϱ986ἳ : 

Ώιπῃ (8πιθη Ώου «πο ργῷφίαγοπι ποπιῖιθ τοιίς, 
Ουοά πιεηίεπε ΦίογΏς» βπΆΓαΠν ἀσίίαίὴο Παύοτεηη, 
Ὁμωπιοφιο οοπιεπρίίᾳ ἰομάθηνεπη αἱ οἰάοτα ἰθγγῖδ' 
Τταπηυ]]]α υἱ γἱίᾳ ]μ6δπη γαάϊοδηιο Ρ6ΓεΠΠΘΒ 
Οοἱρεγεπα: βρθειἰαπιαιο αἀάθο δυυνοσέυς ἓι αἰίαιη, 
ΎουῬ ετανἰε ουοὲς πηοτίαἰθιφ ἰδίὰ νοΏαρθῃη : 

Μοτίαἰος ᾖοιηῤμοδ. ἠυπιθη(ἱ 96ῃ)ίιιο ογοίἰ, 
Οωπι ΠΙ)]! οπιΠἶο βἱ(ἶ8, ηοίαιο ργτουπάοο 
Ὕλνερίος, [αδίυ υλοµίος ἱμῃοιίφ αηί, 
ΦΟΙΠΡΕΓΩΘ η ναυίς ΥθΥυ1η οἱ μποπαεἶυαφ μη υγί5 
Ε.ςι, (αἱἱθηίος, ἱμολδββινιν ος ὐλτίς, Ίλίιιο 
τά (οστῖ ἑ σφι) ΑΠίπιο παπι ἀἱδρίοο ουΠςοίοβ, 
Μοτο 160; ΠδΙ Ἱπαρπα μα] Γδρυιο ο γττ] 
ρυνατιμηυος, Όρο ἁομαπίε, ροσίεἷα ραγία οςί; 
Άπεης Ρυννο [πο ἀείοτίας αἁ οπινία τμοἱς, 

Β 
γ]τίρυς οχ]πι((ς οτγαί 16, οἳ Πογὀ /ανομίσ 
(οπερίοαις, βοεἱῖααα ᾳρερὶς οοἱάπιοιαυὸ, ἀεεμδφιια 
Λἱήργοάας, γαἱίάο πιεπιΌτογιιπι Γοῦογθ Π0ΓΡῃΗΦ. 
Γυοἰίδγµπῃ ἐς γάγδυς [οπις γε(ίεγοὺαῖ Ἠνογυγς, 
(μμοἰίοτάπησαθ οεπ]οῦ ο 96 ιηθπίθαφιιο ἔγαλουαί 
ἵηᾳαο γἱτῖς τἆ οΓιέ, ααοά Υδν ἱη ραγήυῖς αμπ]. 
Ηἰο Ὀε]]ο Πογγοπάιπι Μανοτίεπι φᾳυαὺαί οἱ αγιηῖς, 
Πο ρα]ωφίγίίος οἰαγας, τοηαίρας αἱίου 
Νομνί]ῖ8, αἰᾳιθ {εγὰς ἀοοίιι ΡΓοδίοΓηοΓο [ογγο, 
Εοειινίς ερι]ς αἰίας ἀαρίυισαιο νασαύα!, 
Ιπάοπηίο αυῶτοης οἱ αὐ «4109 ραὐα]α νουίγὶ, 
Ει ο Ιο οἱ ἵθγνα, δοτνι8 ροπ]ίαυὺ ρυἱσᾳυο. 
Νυιις βιγαί γίγος, νυ]ίήπ] ᾳπθηιιο Γάσα 5οΠ/1ό1 
Τυτρὶς αΓγαε, οεἱογὶ Πυνογυμί ομιηία ου (δι). 
Αοοεςθὶί δεηίαι, ὀΠυβιὲ ρτλία γουμδία», 
Αίαυο νοιυρίαίες οαγηῖθ, ρα σησήο ου λέας 
14/Ώ 6ΗΡΟΓΟ5 αριά, αἳ υια]οτὶ ος Ρρηγίε 5δυὺ οσοί 
ἱπιρενίο οδί, πιογίφυ6 ο1ρυῖ εαὐπιίδιε αοεγυᾶ». 
Πἱο γωγςδιι9 γα] ἀοζθεῖπιο Ιαα4ο {μιοςοῖί. 
Πιο ρομονίν δρἐπάογο σαἱ, ιπομηΐδηαο 5ορα[ογ]δᾳ 
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Οὗτος καρτερόµητις, ἑνὶ πτολίεσσι μέγιστος, 
Πανδ/µοις στοµάτεσσι βοώμενος ' οὗτος ἄμετρον 
Πλοῦτον, τὸν μὲν ἔχων, τὸν δὲ φρεσὶν ἔνδον ἀέξων, 
Οὗτος δ᾽ ὑφιθρόνοιο δίχης πλάστιγξι γέγηθεν. 
5ῦ Οὗτος δ αἱματόεντι ῥάχει, δεσμῷ τε χαρήνου 
Γαίΐης κάρτος ἔχων, χαὶ οὐρανὸν αὐτὸν ἀτίζει 

. θνητὸς, ἐν οὗ θνητῇσι µετήορος ἑλπωρῇσι. 
Νῦν τάδε, μικρὸν ἔπειτα χόνις, χαὶ πάντες ὁμοῖοι, 

Αμῶες, σχηπτροφόροι, θῆτες, πλούτῳ χοµόωντες ̓  
40 Εἷς ζόφος, εἷς δὲ δόµος  τόσσον πλέον ὀφρυόεσσιν, 

"Όσσον χλεινοτέροιο Ὑόου, τύμδου τε τυχῆσαι, 
Οὔνομά τ ἓν λάεσσι λιπεῖν ἐπιχήδειον οἰχτροῖς ̓  
Ὀψὲ ᾖὲν, ἔμπα δὲ πᾶσιν ἴσον θνητοῖσι τάλαντον. 

5 6ΠΕ“ΟΒΙ ΤΗΕΟΙ,, θΑΙΛΜΗΝΟΝ ΗΙΡΚΕ . ΗΙΞΤΟΝΙΟΑ. κ 

Α΄ Ὁστέα πάντες ἀφαυρὰ, σεσηρότα, Τομνὰ χάρ, 

{5 Λῆξε τύφος. Πενίην δὲ µόγος λίπε᾽ νους ἔπε 

Ἔχθος, ἀτασθαλίη, πλεόνων πόθος, ὕδρις ἀπιμς, 

Πάντ ἔθανε φθιµένοισιν ὁμοῦ, καὶ πάντα μίαν 

Ἄλχρις ἂν ἐγρομένοισι σννέµπορα ἔνθεν χει, 

Ταῦτ οὖν εἰσορόωντες, ἐμοῖς πείθςσθ ἑτέει « 

50 Παῖδες ἐμοὶ (παῖδες γὰρ, ὅσον πλέον κό | 
1 ς 

Δεῦρ᾽ ἄγε, χόσµον ἅπαντα, χαὶ ὁππόσα τῇὸ ἐλῆνα 

Ῥίψαντες, χαχότητας ἐπιχθονίου βασιλΏος, 

ρπαγος ἁλλοτρίων, δηλήµονος ἀνδροφύνου, 
Πλοῦτον, ἐὔχλείην, θώκους, Ὑένος, ὅλθον ἄπιπῳ, 

6ῦ Προτροπάδην φεύγωμεν ἐς αὐρανὸν, ἡχὶ Ἡ πα 

ἑοπς]Η]ς 1ο ργῶδί4Ης, 4ο Ρε]σιαβ Ἱῃ οἰνίέαίδιιθ ί6ΗΘ18, 
Ρυδ]ίοα οπιπίµπη γουῬ ἀθοδηίδίας : Ἠὶο 1ΠΙΘΙΙΦ48 
Εἱνίιίας ραγίίπι Ροφδἱάθης, ΡαΓίΊπι 4ηἶΠ]ο ἀπιριίαης. 
Ηιο }αδί(έαο {η οχοθἰδο Ίοου δθἀεηιίθ Ρἰίαπος ἀειοοίδίγ. 
δῦ Ηὶο θδηᾳυΙπΘο Ρᾶηπο εἰ οΡίίἱ8 γοὐ]πιὶσσ]ο 
θτυῖς ἱπιροτίαπι ρ6γοΠῦ, οίυπα ἱρουπ αδθρεγηκίυς, 
Μογιία]ἰς ἱιηπιογία]ίρας θρεῦας θυρἰαέυ5. 

Προ (ἱάθπι πυπο; Ρραυ]ο δι οἱἰπίδ, 46 οΠπἱιΗΘ86 δἱιπ]]ος , 
Θογγὶ, δεοριεὶροεί, πιοτεοπατ!!, ἁῑγίελ]θ γοβρ]εμάεηίον ; 
409 Όπα οα1ἱρο, παπα ἀοπιπάθ: ο Όπα τ6 ργῶρίαηί διροτῦ!, 
Θυοά ἱπαιρηίοῦοπι {αοίυπη οἱ (υπυίμπῃ οοηδευυπέυς, 
Λο Γυπεῦτ6 ποίηθη η Ισἱδ]υυς Ιαρίάίθις γοἰἰπαυυηί : 
Φ6γο αμἱάδπι, 6θὰ ἰΔΠΙΕΠ Φηυαῖο οπηΐδυς ππογεῖς ἰαθμέυπι. 
θεδα 0Π1Π6ς ἱπβγπια, Ριίτοίαδοία, πυάα οδρἱί. 
45 Ὀρεί]ι {αφίυς. Ραυρθγίαίοσι αυἱοπ 0ος γοἰϊφυίὲ; ποτους ἱμεργθίεησαΣ, 
Οάΐυπι, ἱπιργοῬίία, γα Ἰλαβοπάϊἱ ουρἰάο , ἑπ]ασία ἱπειρογδΕιΐ5 , 
Οπιπία ουσ πιογἱεηείῦυς ποτ ουηί, οπιπία οἱ]θηί, 
Ὀοποο εἰπαὶ ουσ γτερυτροηυι8, [ης γοθαῃί. 

Ηωο ἱρίίωτ ρογερἰοἰθηίθΒ, πηθὶφ ραγοία νους, 
5 ΕΙΙΙΙ πιοὶ : ΒΙἰ οηἱπι θφ:ἱθ, αδίοπυς ρ]ως αιεταχ] ρἰγ]α8. 
Εἰὰ αρίίο, πυπάωπι ΟΠΩΠΘΙΗ, 6ἱ ᾳὐθθευηφυθ Εἱο Πυἱίηί, 
Ῥτο]ἰοιεηίθς, πεφι]ι]α8 ἰοττεηΙ τορί», 
Βαμιοτίς αἱίεποῦυπι, Ροτπὶοἰοςὶ ἠοπιο]ά 
Ειτ]ιία8, ᾳοσίατα, δεάθς, ποὺ έδίδπα, Όοπα ἱποθγία , 
56 (Οήδοῖπιο (αρίδπηυς ἱη οσίαπι, αδὶ πε] 

3 Τὸν δὲ. Ὑαί. τὸν δ᾽ ἐν. 
ὃν Αἱματόεντι. Ἰὰ 686ἱ, πορφυρέῳ, πορφύρᾳ. Ηἰε 

Άνγρυτα εἰ ἀἰαάεπιαία, εἰο. 
ὦἼ θΥητῇσι. Βεμ. 990 οι (οἱεὶ. θνητοῖσι. 
50 Θηήτες. μέ. οἱ Ουἱ6]. 8δυῤ. Ἰπ. µισθωτοί. 
4 Σεσηρότα. Βιρ. Ἰ]η. χεχηνότα, Πἰαπίϊα. 
4ὺ ᾿Αἴστος. Οοἱβὶ. 61ρ. ἰίπ. ἀφανῆς. ὁἆαπι πεο κἰ- 

{με ποδια, πὲε, οἳο. 

40 ὝὙδρις ἁἀτειρής. Νεε σταυὲε εονίαπιε[ἰα, δὲ. 
48 ᾿Αχρις. Όιο Ἠερρ. εἰ ΟΚ. μέχρις. 
60 Ὅσον. Ὑπϊ., Πορ. 999, ὅσῳ. Οοἱε|. Πο. τὴ 

σον. (καίεπις ἀἰκέέμο οἱ οί, μέ φαὁ Άκης εαἰ ερίτλια 
αἰκ(έωε Πακεεγῖτη. 

δὲ Τῇδ'. Ιία Περ. 990 οἱ γαι. Οοἱα]. εαρ. ὃν 
ταῦθα. Ὠάῑι. τῷδ.. 

ὃφ Καχότητας. Ὑαϊἱ. χαχότητα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ετίρυο αἱ μαοίυς Πἱρίοπιαίο ποδἰέαέδπι. 
(οπβ 1 Ρείπιοβ πιθάἰα ἐθῃεί αἰίος η υτῦῬ, 
ήνραυο 0ΟΠΙη69 1η ΡΓΦοοπἰὰ νου 
(οπσε]εῦζαπι, Λἰΐυς αἰ]ίο ἱπβαπιπηδίμθ απιΟΤΟ 
(οπάί{ οΡε8, βπίπιοηιο αρεμάἰς ἱηδίαί αοθενἰβ. 
Ηυ]ο ναι εχοεἰδο φοἱίο ἆάγο Ίμγα 5οἀθηίειη, 
Δίαυςε υἱγίηψιθ Ραγί οᾶ 1545 οχρθηε{θ 14198. 
34ΠΡΙΊΠΟΟ Βἱο ΓιιΓδ6 ΡαΙΠΟ εἰ οθενίοο γευὶηοία, 
Πωηρογίο (Οἱ πιοάδγαης οἱ Ἱερίδιι ογΏθιη, 
Ίρδα φ οφ θχοσ]δί οοπίοπιπἰέ ουπιίηα ο, 
Λο δΡ68 πιογια!ἶς πια]ο Ρ4Πᾷ πιθηἰθ ΡοΓ6ηηος 
(οποἱρίί εἰ γοἰαί οοτιο αἰρὶ ρἰαμά(ἰ Ἠοπογθ. 

Ησο πιοάο: ροβί αυίθι (οπαῖς ρυνὶςου]α5 9Π)ΠΘ8, 
Όιηπες δοσίο ρατί, δδγνἰήμο οἱ δοθρἰΓᾷ [δγεηίες, 
Ῥαμροείες µος ἆἩτὰ τ.. αιιο5 οοΠία ΓΟΓΙΙΠ) 
Ἠῇθηι, Νοδ οπιπθφ Θαάεπι οαἱἱρο ἁοιημδφιο 
Ειχοὶρίε. Νεο ρ]Ης φυἱάφ παπι εδἰ ἱῃ πιοτίο ευρεεὺίς, 
Ουα1! πηαρο αυοἆ οεἱεῦςὶ Πο οοἱουγαπίαρ 6οΓ 0] 
ΕὐποΓα, πιαβηίΠουπ]πυε ιπαβίς ἰερίί 0564 φδρυἱογυη, 
Νοπιηθᾳυε ἵη ρεαν]θιθ κασί ἱποίδα γεἰἴπ(απί. 
Γι (άηᾳἱ.1Ω 5ὐγο : ἑαΠάθΠι {8ΠιθΏ οΙηπ 5 πα 
Ῥυγ ᾖασθι. Όὲ πιορεῖ ῥ6Ώ δίνη θνί [αἰαίς (τρία 

Δ 

0668 ΓπβΡΠΙ διΙΙΠΙΙΦ οιπο, ρυἐγοάἰωο [ωὦά., 
Ει εδΡίἰα Ἠογγεηάα αδρεεῖα, δροΙἰδίασυςο ο119ὲ. 
ἆαπι οθβθαί [αρίυςς Ί4πι ἐγὶδίδεω 80ΓάΠΙΩ [ανω 
Ραυρογῖοπι ἠἰπασα]ί; απ πες (οὐυγὶῖς υἱ[α ἀοΐοπε, 
Νεο νι αυάἰ(ΗΓ οΓίηθη, Ώθο (αρα αἰπιαδ, 
Νεο ργανίς ἱπργυδίίᾶδ, Ώθς 2]γοπάίΐ ρίωγα οφὀν 
Οµωπία ποδἰδοιη πιους ουγυΐί, οπιη]. οἱλαάῖ, 
Ὀοηπθς ἠ08 αἱ. ἰαηάςΠι οοιη](δηξυς δά ἆτεα, 
(εοάίία οοβείγ ουτα στεἀάθτο «οΓΡροΓα ἰθ]]ας. 

ἤαο ία ου 96 Ἠδῦθφηί, τοςςς ἀιιάϊἰιο πιοποδὰ 
Ο ιµοᾳ ρεορεηίθ5; ΩΔἱ08 Η31 ἀΐσοθεο Ροδ8αα 
ἁμγὸ 1169, Φαομίαπι ρα ίαση το αἱ Ἰοπᾳίας ατὶ 
ὑεουγδη θ5ί, [ογἱθήδυθ πιθῖς΄ Ππιογδ αἴγα ρευφὶ 

μα, 
Ίο αρίιο, Ώμηο πυπάυπα, αἴιδας Ἠίπο οσα 

[τπίαι 
Ἰαοβηίθς, [:4υάθδηιιο 1ΗΔἱ456, 4µ46 ΠοδείοΓο αυ 
Το ΓεΙύ8 ΡΓίπΟΕΡδ, Γαρίεης 46ης, ογαεη!ίο 
γν]ηογς α αἱ ΠΟΒΙΓΟ ΡΕΠΕΓΙ ροσίεπιᾳωο Ποςδβι πο 
[ηνοχήέ» οοἱοτὶ νυ]ρί ριδοοπία ου γα 
[ἠπηΙθηίο6ς. [αδίυπι ρθηοΓίς, δΏ5θ[]4 πιᾶΡΗ., 
(ήτο ορίυμ8 ναρίδ Ιπβά Ρίοδρεγα τες. 
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λεα µαρμµαίροντα φάος περὶ τρισσὸν ἄφραστον, Α Πόνῳ τέτρυµµαι, πραγμάτων τ' ἐπιέρομ.ῖς. 
|) ἄλλοι πεσσοῖσιν ἑοιχότες ἔνθα χαὶ ἔνθα 

τοιεν, πεσσῶν τε χυλίσµατι τέρψιν ἔχοιεν, 

δνοφερὴν σχοτόµαιναν ἐοῖς Σπιχξίµενοι ὅσσοις, 
Γοίχους ἀμφαφόωντες, ἐπ᾽ ἀλλήληισι δ᾽ ἴοιεν. 

ΞΛΓ’. Πρὸς Χριστόν. 

ἴμοι χέχµηχα, Χριστέ µου, πνοὴ βροτῶν | 
οι μάχης τε χαὶ ζάλης τοῦ συζύγου ! 

2: μακρᾶς ζωῆς τε χαὶ παροιχίας, 

τ) ἔνδοθεν, τῶν τ) ἔχτοθεν παλαισµάτων, 

Φ) ὧν τὸ κάλλος φθείρεται τῆς εἰχόνος | 
δρῦς τοσαύτην πνευμάτων φέρει βίαν; 
ναῦς τοσούτοις χύµασι συνεῤδάγη: 

Οἶἴχον πατρῷον οὐχ ἑχὼν ἑδεξάμην. 

10 Ἐπεὶ δ' ὑπέστην, εἶδον ἑσχεδασμένον. 
Φίλοι μ’ ἔχαμφαν, νοῦσος ἐτρύχωσέ µε. 
Λίθοις ἐδέχθην ὥς τις ἄλλος ἄνθεσι, 
Λαοῦ κεχἠρωμ’, ᾧ τὸ Πνεῦμ’ ἑνίδρυσε. 
Τέχνων τὰ μὲν λέλοιπα, τῶν δ' ἀπεζύγην, 

15 Τοῖς δ οὗ τετίμημ’. Ὢ πατρὸς παναθλίου ἱ 
Οἱ συνθύται µου δυσμενεῖς ἐχθρῶν πέρα, 
0ὐδὲ τράπεζαν μυστιχὴν δεδοιχότες, 

Εἰ μή τί Υ᾿ ἄλλο, χαὶ πόνους τοὺς εἰς τόδε, 

Οὓς χαὶ πονηροΐῖς πολλάχις τιμᾷν ἔθος ' 

320 00) ὕδρεως δόξαν τιν ἐξιώμενοι” 

Αλλ' ἓν πνέοντες, τὴν ἐμὴν ἀτιμίαν. 

θρ]επάογθφ οοΓιιδοπἰ οἶγοὰ (Εἰπί Ἰαΐπθι π1οῦ οπαγγα)ἱ]ο. 
ὡφιοεὶ νογο (ὁ86οΓί οἰπιῖ]οφ Ίο οἱ 1]]ηο 
Ρνουυπιυαηί, θί (6β9θΓᾶΓΗΠ πιοῖδυς ἀε]εσίομέι: 

-θ83 Δυί ἀεῃαίς (εποῦτίς οοι1108 βιι 5ος λαυοπίος, 
υγος ρα]ραμίος, η 6 ἱητῖοθιη ἱηουσγαρί. 

ΧΧΧΗΠΙ. Αά Οίείωπι". 

Ποί πιμὶ | ἀε[αιἰραίαφ θµπι, τηὶ Οἡγίδιο, τίία πιογα]ίμην | 
Ηοί πΩῖ{ αἴηι ]αοίδπη θἱ ἑοπιρυθίαίθίη 4 «ΟΠΙΡΑΓΘ Ρογρθ8διΙΦ δυἱΗ { 
0 ἀἰάρπαπι γἱίδηι δἱί ἱποο]αίυπῃ | 
Ο ἱπίθτηβ οἱ οχίογηα οθτίαηἶηα, 
ὅ Ουἱραφ εογυπρίας ρι]ολείτυάο ἀἰνίπορ ἱπιαρίηϊς | 
Ου φυεγουθ ἑαηίαηι γη γορίογυπ (γα) 
Ου ηανὶς ἰληίΐ ουπι αοιίδις οϱί οοπβἰοἰαία 
Ι,49Ώ0Γ6 ΓΓςἱ8 ΒΙΠΙ, θ6ἱ ποφοίίογαπ ἱπουτδίδί!θ. 
ΒΏοπιις Ραἱεγη ουτᾶΏ Ιην]έμς διιδοεὶ. 
40 Ροδίφυυπι αἆ 68ΙΩ αορθςθὶ, γ]άὶ ἀιτορίαπι. 
Αιρ]οί πιο ἤυχεΓθ, πποτὺυν Πιο αΏθυπιροίε. 
Πιαρίάῖρις εχἑθρὲας θµ1η, αἱ οἷας φυἱς Ποτίραφ. 
Ῥηναίας Απ ροριἱο, εἰ Βρίτίέα Πο ργφίεεςγαξ. 
Ε βὶς αἱο τε]ιᾳαῖ, αἲν αἱ βθραταἰ15 διΙη, 
15 ΑΙ εργενεγυπὶ πο. 0 βαίγοσι πιἰδογγί ση { 
Οοἱἱορῶ ἵπ πλἰπἰφιεσίο Ἰη[εεί πλμὶ θυπὲ Ρίας ϱὐα1ῃ ἱπίποί, 
Νρφιθ Πεηδαπι πγοίίσασι γουοσ]εί, 
δὶ ΠΩ] αἱμά, ηθο Ι4ΏοΓθ λασίθηις οχαηἰαίος, 
Ο08 είίαιη ἱπρτοῦὶ ἵτ Ργειίο Ἠάῦοτο αοἱεηι : 
30 ΧΝεο οοπευπιε[ἰ πΏὶ [οἱ οχἰφεπια]ομί ιηεάοσὶ ου γδηί; 
πο Ππυπ μου φρίταπε, ἀθάθοιδ Που). 

Φοεἱρέυπι απ. 682. -- Λἰίας ΒΙ. 125, ρας. 197. 

) Σκοτόµαιναν. Περ. 990, Ὑαι. οἱ Οοἱδί, σχοτο- 
εν. | 
) Ἐπ' ἁ 1 λή.1οισι δ᾽ ἴοιεν. Βὶο Πεμᾳ. (το, ΟἱΡ. 
οἱε]. Εὐἰἰ. ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν [οιχεν. 
ΧΙΙ. 32 Τοῦ συζύγου. Οοτριφ ἱπιο]Ηρίε, 
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{5 Ἐνίδρυσε. ία αι. Εά1ί. ἑνίδρυσα. Οἱ δρὶτέ- 
(κε αἰνἰηίαίεπι αεεεγμ/. 

41 ᾽Ατιμίαν. Βεφσίίας {η δἀ1εῖς αἰἰιά «4γπιο ἰτὶ- 
δυβ οοηρίαης γεγφίουςδ, ααἱ ἱη[γα ἱορυπίμτ, ϱΔ Γη. 
1χ!ι, ΒΙ]]. 95. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

ΥΓ686 βο1θθ, ΦΙ6ΓηΔ(116 ΓόΡΗΑ Ρδίαπηυς, 
πια υὈἱ ὁδιιοίι Τγ]αάἷς ρΓιυριαηίίυς οταπὶ 
μἱ0 Ίάπθη οἰαγ]δείπ]α Ἰυπῖηη οἱβυηέ. 
τα (υγὺὰ ᾖοπιίηυπι ἰα]οτυ( ΠΙΟΓΘ γοῖἰυία 
Ἱυοδιο οθἀλὲ, (πποδαφυο ραιάία οαρίεί, 
εἰγουπι(μςὶς οσυ][ς ολ)ἱρίηρ ἆδηρα, 
Γαΐ ἱίος, ΠἹωγος οΓλαίασυο Ιαπιίηο ραἱροῖ. 

ΧΧΧΙΗ. 0 ΟΠΒΙΤΟΜ. 

(Β]{{]ο ἑμιεγρτείδ.) 

δὺ 4113863 10βίΓ8, Οηὶςίο πῖ, γἱδ οοποἰά!! | 
αιιὰς ρ1οςθἰἰα8 οχοἰέαἰ εοΓρς πηηί 1 
ηὐθιὴ Ιπεο]θέυς 56 11165 ἰοηρο οχ(υ[]ί ! 
᾿Ρραϊῖος ἰπίυς, Ύὐ [ουἱ5 οογίαηῖηα, 
ο 6µρία ηιοίδ 66η ρογ(έ ὀθοις ! 

Β Δη φι0ςοῦ8 πᾳσαα ρετιυ]ε γθρίοῦ Ρ4γος Ἱ 
Ό]ίαιιο ιοί παπφυαπι Ρογίμῖι βισέυς Γγαιἰς 
Ι,αὔογο (γαυίΗβ Ιαηρίισο, οἱ πομοῖῖ(ς. 
ὡἵτασ Ρβίετηῦ πο [υθις οι ὐἱ{-άρηις. 
Ηαης υἱ ευδἱνἰ, Ροεάἰίαιω γἱάὶ 1έοο. 
ΕΙαοχθγο απηἰοὶ, Πορ αῆϊχίί ργανἰβ. 
αχὶς Ρουθ 8Η πίςος, αιιαδὶ Πορίυιις. 
Ηαο Ρἱεῦθ «560, 4811 ἀεὐίέ πε! Βρίπέυ», 

ο Ναίος τεἰἰαυἱ, ναι γο]ἰοίας ἱρ5ο 6η, 
Αυῖ δριεῖυς αὐ εἰς. 0 Ρραίγεπ πιἰδεγγίπιυηη ἱ 
Ιπ[ββ1οἱ98 οφδίΐθυς δυπί ργςρυ|ος, 
Ομ! ηθο γεγεπέΙΓ ΠΙΥΡΙΙζΔΏΙ ΠΙΘΠΒΑΙΗ, πο(Ο 
Οιος ερο ἰαῦοΓεςθ Ἠδείεπυς πυ]έως ε.11, 
Ρειερε Πευυπί ϱὐἱ (810εΓ γεὶ Ρο8βἰΠΙΟΦ; 
Εαιης πιοάοτὶ πθο π)α]α απἱάυααι οιυάεηί; 
ὕπαπι 5ο Ιδιιά. ἀοάο. αν δρίγασί Πιοιµ, 
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ΔΑ’, Εἰς τὴν ἑἓν ταῖς νηστείαις σιωπήν. 

σχεο, γλῶσσα φίλη΄ σὺ δέ μοι, Υραφὶς, ἔγγραφε σιγῆς 

Ῥήματα, καὶ φθέγγου ὄμμασι τὰ χραδίης. 

Ἠνίχα σάρχας ἔδησα, θεοῦ βροτέοις παθέεσσ, 

Μύστιν ἄγων θυσίην, ὥς χε θάνω βιότῳ, 

ὅ Ἡμασι τεσσαράχοντα, νόµοις Χριστοῦ βασιλΏος, 

Εὖτε χαθαιροµένοις σώµασιν ἔσπετ ἄχο». 

Πρῶτα μὲν ἀτρεμίη νόον δρασα, οἷος ἀπ᾿ ἄλλων 

Ναιετάων, ἀχέων ἀχλὺν ἐφεσσάμενος, 

Εἴσω πᾶς ἐαλεὶς, φρένας ἄχλοπος ' αὐτὰρ ἔπειτα 

5, ΟΠΕΟΟΒΙΙ ΤΠΕΟΙ,. ΟΛΒΜΙΝΟΜ ΗΡΕΕ Η. ΗΙΞΤΟΒΙΟΛ. ᾳ 

Α 10 Ανδρῶν εὐαγέων δόγµασιν ἑσπόμενεος, 
Χείλεσι θῆχα θύρετρα. Τὸ δ' αἴτιον, ὃς εμας, 

Μύθων µέτρα φέρειν, παντὸς ἐπιχρατέω, 

Καὶ γάρ τις πλεόνεσσιν ἐπ᾽ ἀνδράσι θοῦρη ἃξα, 

Ἔγγος, παυροτέρους ῥηϊῖδέως δαµάσει, 

15 Καὶ πτερόεντα βέλεμνα ὃς εὔσχοπα τηλελα.. 

Οὕποτε ῥοιζήσει ἄσκοπον ἀσσοτέρω. 

Νῆα δὲ ποντοπόρειαν, ἐἑπὴν µέγα λαῖτμα τίς . ' 
Πέμπειν θαρσαλέον βαιῶν ὑπὲρ λιμέαι, { 

ὃς μὲν γὰρ μιχρῶν κρατέει, μεγάλων ἄθθο 

90 Εἴ ποθ' ὑπερσχήσει, χαὶ µάλα περ εἰλὰ' 

ΧΧΧΙΤ. Γπ εἰ ο] μη ἳ". 

Οοπιρείπιο ἰ6, Ἱἱπρυα οαγα; {υ νεγο, «βίαπε, οοπδοςίοε οἵ1εω(] 
Ὕενμα, οἱ Ιογυσγο ουμἱΐδ εοτάἰς εοηςί!ία. 

ὅαπι οαγηύπι αἀδιτίησχί, Ὀοὶ ποσα δι ογιοἰαουβ 
Μγοιίουιη ασοπθ φαοτἰῃοίαπι, αἱ ππογεγθε Ἠυίσ νἱίος, 

δ Ρἱεὺας αμαάταα]πία, οκ Ἰθμ6 (,μσὶςιὶ τορί, 
οαπι ρυτραιίς οθγροτίθις αοσεάἰὲ πιεάἰσείπα, 

«985 Ῥτίπιο ααἱάεπι φι]είθ μιθυίθπι Εγπιανὶ, οο]αφ α οπίοτ]ο Γοσἱκίδε 
Παυιίαῦδ, ἁοίογμιὴ πι0θ αιηίοίας, 

πίτα (οἱ οοἱ]θοίᾳδ, Πιοπίθ ἱππιοίας:; ἀεϊπάς τεγο 
10 Ὑίτοτυπη ρίογπ ργῷοορὶίϊς οὐδοφιεῃᾶ, 

Ι αὑτὶς [0565 οβροδι. Εδο αμίθω Γη ολυβδα, ή ἀΐφεθτθπα 
Ύοτὺιβ πιοάμπι Ίπιροποτο, αὐ οπιηίυις ΠΠ αὈδίίηοηυς. 

Ειοπίνι ααἱ οοηίγα Ρίωγθ οπ]ηθ Γαγεπίθπ γἱυγανοσεε 
Παξίαιῃ, Ραμοίογεα [αρςίΐο εαρεταδίε, 

45 Ει αἱ οθἰἱθγεπι ρααἰέαπι ῬΡγουυ]| ηλίίεης βεορυ αἱροςεῖε, 
ΝιηςΙιΔῆ1 ἃ 66ΟΡΟ αὐοετταυϊὲ οοἱήπιαης Ρρτορῖυβ. : 

Νανεπ ἀὐἱθΠὶ ΙΩ3ΓΟ δθολΠίΘΠΙ, οµπ ΠΙΑρης ΦΠΙοΓὰ (τα]θοεσίε, 
Πμρο]εὶ αυἱς ευπβἀεηίθγ ἱη ῥραΓνοδ ροές. 

Ναπι αυἱ Ρράγνα βμρογαί, ἱποσγέυιη θδὶ 41 ΠΙΔΡΗΔ 
30 δὶι δυρειαίυγής, οἰἰαπηςὶ νεἨεπηεηίος ομριαί : 

" εηρίυπι 1η, ὅδδ. --- Λ]ας ΒΙΠ. ὅ5, Ραᾳ. 128. 

ΧΧΧΙΤ. Απουμεμτομ. Τοίο ϱκαάτασεείπια ἴεπι- 
Όοτε αππὶ ὅδδ εἰ ἰεμίπι εἱδὶ ἐπιροφμεταί 6τγεροτίκα 
ἵπ ΠΟΠΟΤΘΗΙ Ραφεὶομίς (ΟΛΤἱδΙὲ, «αΤΠΕΠΙ εχεγιείανε, 
Ργακογἰρίιαιφμθ εἰδί {εᾷε] αεειταίε εεγυανίϊ, εἰ ἰοίο 
Ίιοο (ΕΠΙΡΟΥΕ 1ε Ὁ6ΥΘΗ φμἱάεηι μτοιπ[εγὶί α αῑε υἱεό- 
Φίπια δἐρίίπια ΓΕ εὐγιαγὶὶ Ἓεφμε ή ἀῑεπι ἀθείπαπι εᾳερίῖ- 
πιαηι Αργίιις, (111 ἠείιά εἰεπίίηπι ῥτα(εγ οοπδείιι- 
ἀῑπειι οί εἰπφιίαγε υἱάσγείιγ ρἰµτίθιο, πιο 6’ α ππμ[[ὲε 
επρ[ιατείµτ, (τγεφοτίις φμἱ ἰά πυνεγαῖ, /1ος εατηιίη6 
υἱι ει ΤαΙἴοπεπι τεάάι(. Νἰπίγαηι ει Ηὶ ργισ αἰαῖθ 
αὐ υα[είμάϊπε, κος ψετ ἰά (επιρις α[Πειαἠἰοπίδιις 
ειύυϊγε ἰπ οΟΥΡΙΦ ΦΗΗ1, 6 «αΥΠΕΠΙ εχεγμείατε ἰπεαία, 
ιο, αληπίίς, ολες, επαπισιηίϊς, εσἰετίεφιιε 
αδρετὶοτἰ υἰία φεπετίδωςδ, φιῶ α ρῖϊς Λοπιϊπίδκα ἄο- 
Πιαπάο εοτγμοτὶ αά[Ηδεπίαγ, ποπ {ἐετεὂ, εοπ(ὲί ρεΥ 
ἐοίαπι Ομ αάγαφεείπια ΙΕΠΙΡΙΣ, φμοά αριμά (αμραάοεας 
δερίεπι εοησίαδωί Πεῦάυπιαάϊδὶι, ἀοπιὶ 56 οοπίπετε, 
Ρεν ἰά (ερας αἰγίοιὰ εἰ[ειὶ {έεθε εἰδὶί ρταεοτὶρία. 
1ίαφιμε /ιοο εαγιπὶὲ »ἰ{επιἑ «αδᾳ5 εχροπεῖ, φμαπία- 
φμθ πιαία α {ἴηφιια ογἰαπίμτ, ἀοσεί, μὲ αἲ έαπι [τὸ. 
παμάα πι ετοἰ(επιιτ. 

Τιτ. Ἐν ταῖς κησεείαις. 8ὶο Οοἰκίίπίαηιιο εοἶὖεςχ 
εἰ Ὑαϊΐοαηις. ΕΙ. ἐχ νηστείας. 

1 Ισχεό. Ἱπι. Οοἱςδ[. παῦσαι. 
Φ Τὰ κραδίης. (άΟ0ἱδί. 1μί. βουλῆματα, οαἱσυ 

4ἱς εομδἰέία :ηΙπιίταπι οοσἀῑφ οομθέ[ία ςεπἱρο ν΄ 
μἱ[οδίαηίαΡ. 

4 Μύστιν ἅγων. (Οοἱ5Ι. ἴπι. μυστιχῖν τείδν,ε 
α/ἱομπὶ οαογίᾖεἶμηι ο(Πεγέπς ς; ἴνου οδοί, ἵ Ινοῦ. 
Ριφσἰομίφ (ιγὶ6ίὶ ϱαΤπεηι θχεγκεῖαλ». 

7 Ἀτρεμίη. Μ9θ. ἀτρεμίην. 
8 Αχέων ἀχ.ὺν ἐφεσσάμενος. (οπὺε. ὧν 

γαι δφείαία οιἱφίνε ς πεο ΕΙ Ἱπεεμεόν 
γολαῖ, αιιὶ γογιὲ : απἰηιῖ οπιφκε ἀοίοτε ἀῑσ- Με 
ἰαίπδη [Ἀνεί Οοἱκί. ααἱ δρ. Ιἶη. ἑνδυσάμεν. 

9 ἘἙαείς. Ὑαάϊ. ἑαλώς. ἔπε. (Οοἵβι. συ 
εοΠΊΌ6ΤΕΙ5. Μηχ ἄχλοπος. εςο]ιο!. Οοἱς]. ἀχλότ 

44 θῆχα θύρετρα. Ὑαι. θύρετρ' ἔθτχα. 
49 Επικρατέων. πι. ἐπιχράτειν. 5 ὑ 

πείσω τοὺς ἄλλους σιγᾷν τῷ ἀρχετύπῳ εἲς αςς. 
1 Εὔσκοπα τη.]όθε. Ὑωι. εὔστοχα τε 
18 Θθαρσα.ἰέον βαιῶν. Ῥὶς Μορ. 999 αιὠ α- 

[ίμ. ῥᾷδιόν ἐστι. Οοἱδί. ἔπι. ἀκινδυνώτῳ Ἰ8- 
Ριυ βαιῶν Ἰαυεηί ο Οατηιϊπὶς Ίοχ ἁφά 
ρειἰέ : 560809 ΥθζΟ βαιῶν --- Ευσιο, βαν ὑ" 
μένα. Θ111λυ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

ΧΣΣΙΥ. ΙΝ 6ΙΗΕΝΤΙΟΧ 1ΕΑΝΙΙ. 
(Β1Ηἱο ἱπιοτργειο.) 

Ἡηρυα, δἱ]δ: ΠΕ ία δἱ γοςθΙ1, Πας Ροηϱᾶ, ἰαὐ0ο) 15 
δογίυο, οεμίδᾳυο απἰιηὶ «οιιοίπο 8έ5α (μί. 

Θω11 64 ΓΗ ΕΠΙ ἀνθηἡηχὶ, οὐρίοπσσυο οσοι οτο ιπυπάο, 
δαρριιοιἑς Οἡἡ εἰ Ιωγδιίσᾶ 6αογα ἐἱ, 

Ομάν αβίρία, [ερυπὲ Οἰθεί μὲ πιαηδαία, ἀίσδις, 
Ρυγβαίο εαγϱί ου μιοάἰσίηα νοηί: : 

ιά ΡΕ ΕΠ) δεμ( 1, τπομίδπι δια ὐ{ήτο αυἱοίο, 
ου]υ5 4ΡοµΦ, αμἰπί ου]ᾳµο ἀοἱοτο, ἀῑνς, 

Τοἱ 11! ἠΠίΓΟ μηδηίοΠ) Γείεγοης εὐβομδιὸ ς ρίογιαι 

Ρορί βιιίθῶ υἱ δ6/µετος ἁοσηιαία φα0οἱ2 τα 
Ρογίαπι οςἱ δρροσυ. δί «8 υδασα αασία, οἱ ο 

Ῥωγίο ἰΐεις ἀἴδοαπι νους έἔωμιογ8 Πούσι. 
Ναπι πι]ςαυἱ5 η ίο5 [6ΓΓο Ώγυθίγατογιἰ Ινοβίδ, 

Παυά αἱρτί εχίδυαιπ Γαάσσ1ὲ ]]α παπι - 
Λιφιιο 56ορυπ η υἱδφ5 [ογίε οιρΐμας, ὀυ]ας ο 

Ηαιά υυφὐδ1 ρΡορία5 πιίδθα σα σίιία νοἰα; 
Γομίφιιο αὐ811 ἀμχλί δραΙ1058 Ρος (θιμαογα 8)» 

Ώι06ιθ ΠΟΠ Πμςέιοί ρος Γτοὰ ράγνα γαίες. 
Ῥαγνα οοβΊΠὰ δἱ 4ἳ 5 δτροσεῖ, αµα]υγᾶμο ροδδ 

Υηέστο µόῃ ο έσμι ο», 14 Εῑκσι ἐρ5ο τεῖίι. 
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μι Ὁς δὲ µέγα προφέρει, τόδ ἀριφραδὲς, ὡς ἄρα τυτθῶν Α δὺ Τόσσα φιλοχρύσοισι προσάντεα πᾶσιν ἔπεστι, 

Ἔξει ῥηϊῖδίως, εὖτε θέλῃσι, χράτος. 
η οὕνεχα πάμπαν ἔδησα λόγου μένος. Ἡ γὰρ ἔολπα 
ω. Μηχέθ) ὑποθλύξειν μῦθον ἐἑμῶν στοµάτων, 
Αν Ὡς οὐδὲν γλώσσης ὁλοώτερόν ἐστι βροτοῖσιν " 
. Ἴππος ἀξεὶ προθέων, ὅπλον ἑτοιμότατον.. 

.λεύσσει μὲν τίς ἅπαντα; τὰ δ᾽ ἓν ποσὶ χεῖρες ἔχουσι 

3 Βαιὰ μάλ'; οὐδὲ πόδες γαῖαν ἐπῆλθον ὅλην. 
3γόχθος ἀνδροφόνοις, μοιχοὶ δέ τε χαὶ τροµέουσι 

50 Λύσσαν ἑὴν, χλέπταις Άμαρ ἀπευχτότατον, 
πὑχλοῦτος δ' οὐ χἀμόγητος ' ἔχω τὸ μὲν, ὤλεσα δ ἄλλο, 

Τόσσα περισφίγγων, ὕσσα ῥόον παλάμη. 
Νῄεσ᾽, ὁδοιπορίῃ ληΐστορες ' ἄλλος ἄπληστος, 
"ὌΌμματα πιχρὰ φέρων ἀλλοτρίοις κτεάνοις. 

Μόχθος χειροτέροις, µόχθος ἀρειοτέροις. 
Γλῶσσαν δ᾽ οὐδὲν ἔρυξεν ἐπειγομένην ἐπὶ μῦθον, 

Οὐ βροτὸς, οὗ νιφετὸς, οὗ ῥόος, οὗ σχόπελος. 

Ἐγγὺς ὁ τοξευτής ' τόξῳ δ᾽ ἔπι πικρὺς ὁϊστός " 
40 Νευρὴ χύχλον ἄγει, δάχτνλον ἐν γλυφίσι. 

Νοῦς ἀφέηχε βέλεμνα" τὰ δ' ἕπτατο, πάντα δὲ βάλλει, 
Οὐρανίους, χθονίους, ζῶντας, ἑπεσσομένους, 

Ὅσσοι µιν δοχέουσι, χαὶ οὐ δοχέοντας, ὁμοίως 

Ἐσθλοὺς ἠδὲ χαχοὺς, δυσµενέας, Φιλίους, 

4ῦ Τηλόθεν, ἑγγὺς ἑόντας ἀπόσκοπον οὐδὲν ὁϊτστῷ. 

Τὴν δὲ τις αἰχμάζων, πρῶτα φἑρει σοφίης. 
Πολλὰ μὲν αἰσχρὰ μάχλοισιν ἐρεύγεται, ὣς χε γελοῖος 

Αὐτὸς ἑὼν, ἄλλοις βράσµα γέλωτος ἄγῃ, 

Ουἱ αιίσπι {μ Ππαρηίφ οχκοθέ, πιαοθέυπι εδ {ογθ: αἱ 1 ραττῖς 
Εαοΐΐς, ουπι νομοί, οχοείἰαι. 

[ἀεῖγοο ρερῖίμδ οοπδιτ]ηχὶ γἶπι υγαι]οηίβ. ῥίο θηἱαω βροτανὶ 
43η ΠΟ οχυπάαἑυσπι ΒΘΓΩΙΟΠΕΠΩ οκ 0916 πιθο. 

2ύ ΝΙΠΙ] οογἰο ἱίωρμα ρογμἰοϊοβίας οδὶ Ἰοπἱμίυνφ, 
Εαυις οσί κ. ΡΓΟΡΟΙΤΓΘΗΡ, ἴδ]υπι ραγα(ἰδείπλαπῃ. 

Οι ν]άεὶ οπημἰα Ἡ αι νεο αἆ 
Εαφυθ ραιοἱδδίΠ]ὰ, ΠθΙΙ9 

δυηί, ΠΙΦΠΙΘ (6ΠΘΠΙ, 
68 (6ΓΓαἩϊ ρογαργαγυηί υπἱνθγςαπι, 

Γ.4Ώοτ αἰοδείίς ρἰατίπυς, αἀω]ιθςί γε[ογιἰάαπί 
50 Βαὐϊοιη ϱυαπ, (υγίους ἀῑδρ οδί ουτοςί. 

Ὀ]νί πο δυηί οἶηο Ι409Γ6 : 0θο Ρδτίεπι, Ρρογἀλδ) αἰίογαπ., 
| Ταπίυπη «οηβίΓΊηρθι6, αυοπίυσι φαἱς 4059 ρτεἰεηήαί αν, 
. Νανίυις οἱ ἵθγγα ές αροιι]ίλας ρτφάοηθς ἱππιωίμθι ές αἰίαφ ἐμδαι{αδί[{6 

Οευἱοβ αεθτθος οοπ]ἱοίεῃς ἵη δἱἱεΠΔΦ 0ΡΕΒ. 
' ὦο Τα]]α οπἹηθς ααγὶ ομρἱἀάο8 ἱποοππιοάα οἰγομαιγεηία! : 

δυυς ΙαυοΓ θνί ροδδἱοῖς, δυ5 Ι48ος οριἰποῖθ. 
ΝΙΙὶ αιιίδΏῃ οομ]ρθί Πἱπρυαιη Ἰοᾳἱ Ρτορθγαηίδιη, 
Νοπ Ἠύϊπο, ΠΟ ΠἶΧ, ΠΟΠ {οΓΓ6ΗΏ5, ηοῦ δοορυἱας. 
πν οί ςαρ]ίαγία8; ἱπ 4γευ ἀυἱθΠῃ Ι6ἱα]ἱ9 δαρίίία : 

Νοτνυς ογὗθιω αρὶῖ, ἀἱρίη ἱω οζευ, 
λεης οπηἱσίέ βαρἰιίὰς : 1 γοἰαπί, οιπηίαᾳυθ ρεγουυπί, 
9168, (6ΓΓΦΠΟ5, γὶνοπίος, 

2ὗ Ὡς. δο]ιο]. ὄντως. 
30 Ὅα.1ον ἑτοιμότατον. Βὶς 1άθιι σγθοροσίυς αριἀ 

. Μυται. ορίᾳγ. 305, πυΏο χγι, 10. 11, ϱθοἳ. 1Η, 96ΓΡ. 13. 
37 Λεύσσει μὲν τίς. δυρ. Ιῃ. ἀντί Οὐδεὶς θεω- 

ρεῖ ἅπαντα, ποππο οἰάεί οπιπἰα. 
30 Ἀγδροφόγνοις. δίο αι. ΒΕάῑί. ἀνδροφόνοισι, υ0ἱ 

ἀεθοὶι βιείτυμι. Ῥομοί. πολύς. ὴὐὶὰν τροµέουσι. Ρὶο 
Οοἱθὶ, Βἰίας /αιή γεςίθ επιεπἀαγέγαἰ ες εοη]ροίυτα. 
Εάῑἰ. τροµέοισι. --- Εοτίο ἱερεπάυπι µόχθος δ’, ο 
ἱοροπι φυληιἰαἳἶδ. ΟλΙ1λυ. 

Αἱ ποπ εἰ ἀυδίυπη, αὐἷη 5 αἱ ππασίπια νἱεῖί, 
Ύ]ποφςθ ρεγ/{αοἳἱ ΡάσΥὰ ἱαῦοτο αιιοαί. 

Ετρο οἰδίη ἀγοία πιοῖθ ἱη]οοὶ νἱπευία νογρὶς, 
ο Ροδίμας ηἰπ] 8 ας οδάδη. 

Λο ορτίο Ππρυα ηλ! οχΙεναἰίμφ δάση οί; 
Οἱ 9ος θ4 118 ΒΘΠΙΡΕΓ, ἐε]α Ρ8Γαἰα ΠΙΙΠΙΒ. 

Οπιπία πεπιο γἱἀθί : γἱείπασυθ 5οἷα ργελεπά]ί 
Νορίτὰα ΠαΩΙ5, (ΟΠ που ρε5 οὐ]νίί Επι). 

Νου λοι]ο]άα Ιαῦος9 οαγοί, ιηῶςμυιοφι6 Πμὶάο 
Τογγίίαί : ο5ί οάἱο Γιείθις αἰφς ἀῑεΒ. 

Ερδί Ιαὐος ἵη 6ΘΗ5Η : ἴοπευ ΑπΠιίίίοηυθ γἱοἱθδίη, 
ο ες ου εοπιρεθβςᾶ αἰγωβί(ς 048 ΠΙΕΙ. 
ΑνηυοΓθδμΏ έ6ΓΓΘΠΙΠΩ οἱ ἰίεὈ, ριφάοσι6 ογυεηίυ5, 

Ἰηγάίβᾳιιο αΓάθης αἱίοΓ αιπαίος ορυπη. 

ΡΟδίΘΓΟΒ, 
986 887 Ουοίᾳυοί αὐ ἰ]ὰ οβνθβρί, δἱ αὐἱ ΠΟ} οβγοηί, ροΓἱίος 

Ώυπος οἱ ΠΙὰἱ08, ἀΠΠίΟ08 θἱ ΙΠ]Πιί6068, 
4ὐ Εχίγαµθο δἱ Ργωκίπηος : ΠΙΠΙ] οδί αιιοά ποῦ (εείαί ἱρι »αµίίία. 

Πληο αἱ ἀοπιυεγίέ, Ρείπιο9 [ογοί ραρἰεηιίς. 
Μι]ίὰ φυἱάεπι (Φύα ογυείαῖ Ηλ]άιοβίς, μὲ, τἱἀἰευίαρ 

Ιρδὸ ουπι θἷί, ας ΡΓοςβοθίη τἴδυη} Π]ΟΥεαἰ 

2] Ο0ὐδὲν ὄἔρυξεν. Ται. οὔτις ξερδεν.. 
50 Τοξευτής. Τἰὰ Ὑαι. Βορ. 991, τοξευτἠρ. 5οἱιο]. 

οἱ]. τὸ τόξον τείνει, ἑ πὶ ταῖς γλυφίσι δὲ τὰ δάχτυλα. 
40 Δάχτυ.Ίον. Ἱια Ὑαι. Οοἱβί. δάχτυλ᾽ ἐπὶ γλυφίσι. 
40 Μι». δίο θοἱθ]. ΕΔΙΙ. μέν. 
4ῦ Ἀπόσχοπον. 9οἱο]. τῷ τῆς γλώττης βέλει 

οὐδὲν ἀπόθλητον. --- 
ο 48 Αὐτὸς ἑὼν, ἄ-λοις. Βἱο αι. ΕΦΙΙ. αὐτὸς δ, 
ἀνθρώποις, εἰο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Β ἤχο αιπίὶ ομρ]ἀος ἱπεοπιπιοία ευποία [αἱρα! : 
ΑντυΠΙΠΔς μδοΏβ ἀθμίᾳυθ 8οήφηυ9 (εγυηί. 

Αι Πἱηρυαπα ηδιΙΟ ΡγορεΓγΔηί6Πω αά γέΓ Ρα τεργέδοἰί, 
Νοη ηἰπ, ΠΟΏ δοορυ[Η5, ποῦ Ἠοϊ1ο, ΠΟΝ Πα νίιβ. 

Ἱη ργοπιρὲι ]ου]αίος, ἱη αΓου ΦΥ δ8δίία : 
τουίυπω θἱ Ίη 6Γ6Ηὰ πογνυ5 αἀδείις μ.0εί. 

Οιαφ απἱωας πηίδίέ, νοιίαπί (οτ]ηπίαυο δασίί) 
ὙϊνοἙ, γἱείμγος, ουσ 5υροσίβᾳυθ Ἠοπιίιός, 

Πως 5916 ἱποαιίος οἱ εαυἱο8 ΕΙ, απιἱςος 
Αι(19 Ιοδίθβ, ΡΓΆγο5 γυ]ηοταῖ 4ἰᾳ16 Ρ0ΠΟΝ8 : 

Ύἱαίηος, ῥγουυ! 6ἱ ρομ]ΐο8, ας ἀεπίᾳυθ ηἰἰ Πο. 
Ουἱ ἁἆοπιαί Ίλαης, ςορΗἰσ; ου πίπα ρυΐπης! 

Παιο Ὑειιοςὶ αἀά]οιῖδ τασιαι [οὦάἱβδοίμια 
Βἰσαιυ αἰἰῑβ τομ ἀίριυς αἱ {ροθ”” 



6, 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ολαμινύν ΗΡΕΗ Π. ΗστοίςΟ. 

Α Τὸν χαχὸν, ἐτθλὸν ἔθηχε, τὸν ἔμταλο ὄλεπνμη 

Τοῦτ) ἀνέζενξε πάλιν " τίς δύναθ᾽ ὅσα Ἰόκς. 

06 Βαιὴ μὲν γλῶσσ᾽ ἐστὶν, ἁτὰρ σθένος ολεὶ ὧν 

Αἴθ’ ὄφελε θνήσχειν αὐτίχα τοῖσι χακοῖς] 

Πᾶσιν μὲν δη γλῶσσα πέλει καχὸν ἀπραδέησι 

Ἔξοχα δ αὖ μύσταις οὑρανίης θυσίης. 

"Οργανόν εἰμι θεοῖο, χαὶ εὐχρέχτοις µελέσσαν 

10 Ὕμνον ἄνακτι φέρω. τῷ πᾶν ὑποτρμε 

Μέλπω ὃ οὐ Τροίΐην, οὖκ εὔπλοον οἷά τις Ἀψὶ 

Οὐδὲ συὸς χεφαλὴν, οὗ πολὺν 'Ἡρακλέα, 

οὐ γῆς εὑρέα χύχλα ὅτους πελάγεσσιν ἄριμα 

Οὐκ αὐγὰς λιθάκων, οὗ δρόµον οὐρανίων" 

15 0ὐδὲ πόθων µέλπω µανίην, χαὶ χάλλο ὃλ 
Οἷσι λύρη μαλαχὸν χρούετ᾽ ἀπὸ προτέρωι, | 

| 
Εχαςίίαιυς οἱ οχαρἰίαης, Δἱᾳ19 ἱπαρίποιη ἀἰγίηδη ἀθάξοογαΠ8. 
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Ἱαλλόμενος, πάλλων τε, χαὶ εἰχόνα θείαν ἀτίζων. 

Ρ0 Πολλὰ δὲ τῶν χρυπτῶν οὔασιν ἑξεμέει. 

Πλλάκι δ᾽ αὖτε χόλοιο δυσαέος ἄγριον ἀφρὸν 

Ἐχτὸς ἀποσχεδάει, πᾶσαν ἑπεσβολίην. 

Πολλάχι δ αὖ λοχόωντι φέρει χάριν ἔνδοθι θυμῷ, 

Καὶ χραδίης ἑτέρης χείλεσιν ἄλλα φέρει, | 

55 Ψεὐδεά θ', αἰμυλίους τε λόγους, ἀνδροχτασίας τε. 

Τίς χεν ἅπαντα λέγοι, τόνδ ἔσα λυπρὰ πέλει; 

Ἐχθρὸν ἔθηχ᾽ ἐθέλουσα δόµον δόµῳ, ἄστεῖ δ' ἄστυ 

Αὐτίχα, μηδὲν ὅλως γλῶσσα πονησαμµένη, 

Δῆμον χοιρανέοντι, ἀνασσομένοιαιν ἄνακτα, 

ϐ0 Ὡς σπινθὴρ χαλάμης ὧχα ῥιπιζομένης. 

Σύμπλοον, υἷα, τοχΏα, χάσιν, φίλον, εὖνιν, ἀκοίτην, 

Πάντας ἐπ ἀλλήλοις ὤπλισε ῥηῖδίως. 

δ ῬΡΙυρίιωα αυἴθπη, 40ο θἱ]επάα θ8δεΗί, ὐπίῦυς ονοπη]ε. 
κα δεἰίασι ἰγῷ τοἰιοπιθη!{ς [6Γ4ΠΏ ΡΟΠΙΔΠΙ 

πίτα ἀϊυπα]έ, οἵηπο «οηγ]εἰοξμπῃ ϱ6ΠΙΔ. 
Φ0ΡΏ0 Τιιγδυ» Ὀοπογο]οπίίαπι ρυίοὲ, ἱηβίά]αηίο Ιπίυς 4Πἱ1πο, 

ἰ οοτἀἰς αἰίοτῖς Ἰαυεῖς αἲα ργοπαίξ, 
56 Ει πιεπἀαοία, Ὀἱαπάσσαας Φ6ΓΤΠΟΠΘΒ, δὲ ο09468. 

Οιἱ5 οπιπία ἀῑχοιίι πιαἰα αι ος 64 θαυηί ᾖ 
ἱηήπιίοαπι ο(Ποῖί, οἱ γοίέ, ἆρπυπ ἀοπιαὶ, οἰγίιφίοιη οἰν]ίαι!, 

[]]ου 4ο ηυ[]ο Ίάβοτο Πηρυᾶ ; 
Ρυρι]υπῃ οἱίαπη ρηποἰβί, ευυά]ῖς Γεπεπῃ, 

ϱ Όϊ οεἰηε]ία ἱπ οµ,ρυία βαυἱέο τοβε]]αέα, 
Φοοἵσπο γἱὶ, βΙωπη, Ραΐγοίη, [ΓάἱγθΠη, αιηίουΠα, ὕλΟΓΕΠΗ, η έυ, 

Όπιπος ἠπίτα 96 ἀεπισνίι [9ἱ1θ. 
Μαι Ώου υπ ]υά]σατίε, οἱ Τάγ8υ9 ρετγά]άἰῖ ρτοῦυπο, 

Αίαυ6 ηου γαοσὶέ Ἱέθτυπῃ : αυἱς ροβδίῖ, αυοά β6ζπΙΟ 1 
05 Ραυγα φυ]άεπι ἹἹηρυα θΡέ, ΥεγυΠΙἰθΠΙΘΩ ηΙΗ]{ ἰαηίδίη Παυοί ρ.οθίιαίου. 

Ὀμπαπι ρεεῖτεί βἐαίιη Ἰπίαυα Ιοᾳιδη/θις | 
Οιπηΐῦυς οθγίθ οχ 088 οϱῖ Ππβυς δευ]ἱ9, 

Μαχῖιηο νεγο πηηϊφίσὶς ος]θειῖς αοτὶβο]. 
Ο/ραπυπι Ώοἱ δᾳπι, οὗ Ώ6η6 πιοάυ]αί]φ οατω]ηΐίυμς 

ϐ 1 αυάεβ ο8πο τοβίθ, 41θπῃ οπιπία ρογπιοδουηί. 
(Πίο ἀυΐοπι, που υἱ αἰίαμ], Έγο]απη, ποτ τε]ἰγοίδίη Άγρο, 

Νοεφια αρτὶ οδρυί, Ώου οεἱεῦτοιηπ ΗΠεγουῖοπι , 
Νοπ φμοπιούο ΙαΜβδίπιις (ου οἑδίς πιατὶ οολρπεπίαία5 {αονῖί, 

Νου ΡδιπΠάταπι θρἰθηάοζόΠ, ΠΟΠ οΙΓδΙΠΙ ἱάργυπι 
Ἴδ Νοη [ωγεηίθς οαΠΙ0 ΑπιΟΤΘ8, θἱ ορτορῖλπι {0ΓΠΙΑΠΙ ἠγεηαιη, 

ΟυἱδιΒ πευβίιέσ τοδοιιαὺαί ΙγΓΑ Ρτίοσυπῃ Ρροδίαγυπη. 

49 ΑἉτίζων. Φὶο Οοἱδ]., Ὑδι. 6ἱἰ Πορ. 992. ΕάῑΙι. 
ἀτύζων. 

50 Κρυπτῶν. Βελοὶ. χρύπτεσθαι ἀξίων. 
5 Ἐπεσδοάίη». 8ιρ. Ιἶπ. βλασφημίαν. 
54 Καὶ χραδίης ἑτέρης. Ιάεπι οβί 40 α [κά εἴακεηι 
ο αἰίμά ργοπιρίαηι ἐπ [ίπρμα ᾖαθετθ. 8αἱἱ., 
μα! Ἱ. 
ὤθ Λυπρά. Ὑαι. εἰ Οοἱς!. λνγρά. 

993, εἴθε νενέχρωτο (γλῶσσα) τοῖς ἄδίχα λέτο 
10 Τῷ πᾶν ὑποτρομέει. Ῥο]ιοί. ὑποτάσας 

οπιπία ειθάῑία αἱ : εκὲ φκοά {1δεί εον!γεπὶκ 
11 Αργώ. ΛΓΡο μανίφ ϱὰ Γιὲ 44 ἆ3δομ 

(υτδιιπι γαβίδιόυ ου. μι] ολαγίσεϊπά 
γοοίιιδ οςἰ. Ὀιάδ οἰίαπ ΑΣζοποώμισ ἁὶοί]. 

79 Συὸς κεφαλήν. ἰπιει]φίε Αρτ Οαἰα 
[υἱἀ. πολὺν Ηραχλέα. 56Η0Ι. μµέγαν παρ ᾿ 

89 Κοιρανέοντι. δὶο (οἱδὶ. Μάϊ. χοιρανέοντα. Ἡραχλῆν, εεἰ[εῦγοπι αρμά ὤρωεος [)ετοκίε. 
6ἱ Σύμπ.Ίοον. Βολο]. Οοἱβ]. συνέµπορον. πι. | ο. ἁλκήν. 
ϐ4 ΑἉγέζευξα. Οοἱς]. ἀνέτευξε. ΘΕΟΙ. ἀνεσχεύασε. 15 Εὐρέα κύχ.α. 5εΠο]. τὰ πλάτη χαὶ -ὰ' 
ϐ6 Αἴθ᾽ ὄφεΊε. 5.νο]. (οἱ. Πορίαᾳυιο 991, οἱ Ἰὐ Προτέρων. ᾠε]ιο]. τοῖς πάλαι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΟ. 

γήγαίας νυγαπς, ἱπιμ]ασγιπι ποῦϊ]ο ἑάγρᾶϱ8 ΠΒ Πα παίαπη ἱηδοπίεπῃ Γοάςἷδ, }αδέμσιαυςθ Βοί 
Νμπιμής. Αυρίυυς Ώσο ρἱνίηια ἱοοία γοπηί. 

Φῶμθο οίαπι δοχζουία Ιεγί5 πιαἰοίσία ργο[απά!!, 
υᾳ, γο]υῖ δρυπιαΠῃ, ργο.εἷε ἵγα ᾳγαγἰς. 

Λυὶ τυγδίπ] Ποιο απ ἱνδίλιο ροείοτο [αιας | 
Λίφιιο α[ιιά ἰαὐγίθ, πιεηίὸ αἰίιάφιο μετ. 

Βιαπό11ἱΦ Ρἱεμαδ νοοθθ, πιοπι]αυία, [Γ8υύ65, 
Ρίοετε ᾳυἱθ Πνηριιῶ ευΠοἰὰ νδηεῃᾶ αυεαί Ἱ 

Πία ἁοπιος ἀοπηῖθιι εοπιπα111, οἱ υτὺίδας αΓὴος 
Ργοίίμής, Ἰά ηΗΙἱ0 ουπιαυθ {αῦοτο (αςἰὲ: 

(ομιηΗἰε Ρορυ]απι γορὶ, «ο πιηφιιο δυὐαοί]ς, 
Όι δρυ Ιποβηά1έ πιοχ [ονίς {σπίου]ις. 

Η]α ταῖς δο0ἱο8, (Τ4έΓο8, ΙΔίοΦφι16 ρα(οβηιις, 
ΗΙα γίνοφ αγιιαί, ρα γιἱοἱρόνηιο (οἱ, 

Βυτευς ἰά ηγοτίέ : ααἴβ, τορο, (µία ρο 
ἵμπρυα ϱΗἱ 4ο ρᾶγγα 65ὲ, αἲ γἰτῖυας οηλυ 
Ο υἱπα1α ἐ]α πια] ρτυξῖπυς οοοἰάθεσί ! 

Ρουτο ου ἰω]ῖς ΕΓγθυόσίΏ [εγαί οπιηίΌυς Τν 
Εδί πιασο σαοτί(ο15 οχἰοδα ἑππποι. 

ο μη] Ίγγα δμργοπί Περίθι πού υ]]δηαο «ἆπο0Γ 
{Ίυιιο «αη0, αἱ ἐγεηι]ο ου οία Ρρανοςο ας 

Νοπ ΤγοἱΔΠη 6819. ποὺ ορΙεΌθιὴ, αι] α1ι νο]αῖ, 
Νομ εαριί αρτίπυπι, αυἱ Απορηιιγομσάση 

Νου οἑίαμι αφιοτοί ἰοἰίς αρίοίυν υἱ υηάϊς. 
Νο 5µροτὰ αἱ εὐσγαμί, ποπ ἱαρίάμνν γαδἱ 

ΝοΟΠ ο4µοΟ νοδαπος ἰδβυδ, ὴ νο ππαυς ὀἆνῦος 
Ραἱθαια υἱ φηυἰά δι μιοὐίέοτ ἁλιέο Ίγτα. 
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Γάέλπω δ᾽ ὑψιμέδοντα Θεὸν µέγαν, ἠδὲ φαεινῖς 
Εἰς ἓν ἁγειρομένης λάμφιν ἐμῆς Τριάδος, 

᾿Αγγελιχῶν τε χορῶν μεγάλους ἑριηχέας ὄμνους 

80 Πλησίον ἑσταότων, ἐξ ὁπὸς ἀντιθέτου 
Κόσμου θ) ἁρμονίην, χαὶ χρείσσονα τῆς παρεούσης, 

Ἡν δοχέω, πάντων εἰς ἓν ἐπειγομένων 
Ἀξαὶ Χριστοῦ παθέων χλέος ἄφθιτον, οἷς μ ἐθέωσεν, 

Ἐ. ᾽Ανδρομέην μορφὴν οὐρανίῃ κεράσας. 
Ὢν Μέλπω µίξιν ἐμὴν. Οὐ γὰρ φατὸν ἔργον ἐτύχθην 
5 Ἔργον, ὅπως πλέχθην θνητὸς ἐπουρανίοις. 
Πέλπω δ᾽ ἀνθρώποισι θεοῦ νόµον, ὅσσα τε χόσµου 
Εμ Ἔργματα, χαὶ βουλὰς, καὶ τέλος ἀμφοτέρων ' 
Σίλφρα τὰ μὲν χεύθῃς σῇσι φρεσὶ, τῶν δ᾽ ἀπὸ τῆλε 
α 90 Φεύγῃς, καὶ τροµέῇς μαρ ἐπερχόμενον. 
ὅσσων γλῶσσαν ἔχω, κιθάρην ' φράζεσθ᾽, ἱερῆες, 

5ΗΟΤΙΟ 1. ΡΟΒΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΝ0. ση 

Α Μή τι παραχέξη ἔχτροπον ἁρμονίῆς. 
Γλῶσσαν χαὶ θυέεσσιν ἁγνὴν ἀγνοῖσι ρυλάξω, 

Οἷσιν ΄Αναχτα μέγαν εἰς ἓν ἄγω χθονίοις. 
95 Οὐ γὰρ ἀπ) ἀλλοτρίης γλώσσης, χραντοὺ τε νόνιο 
Πέμφω τῷ χαθαρῷ ζωοφόρον θυσίην. 

Εἷς πόρος οὐ γλυχερόν τε ῥόον καὶ πικρὸν ἀνήσει, 
Εἴματι πορφυρέῳ βόρθορος ἀλλότριον. 

Καὶ πῦρ ξεῖνον ὄλεσσε 6υηπόλου ἓν προτέροισι 
100 Παΐδας, μὴ καθαρῶς ἁπτομένους θυσίης. 

Τὴν δ᾽ ἱερήν ποτ', ἄχουσα, θεοῦ µεγάλοιο χιθωτὸν, 
Ὡς χαὶ χλινοµένη χτεῖνε τὸν ἀφάμενον. 

Ταῦτ) αἰνῶς τροµέω, χαὶ δείδια, µή τι πάθοιµι, 
Μὴ χαθαρῶς καθαρΏς ἁπτόμενος Τριάδος. 

105 Αἴθε δὲ χαὶ νόον εν ἀτάσθαλον, ἀστατέοντα 
Τῇ καὶ τῇ πολλοῖς οἴμασι µαγιδίοις 

(ᾳΠίο αιιίοπι ΘΙΙΠΙΠΗΠΗ γορεπ Ώδυπι, οἱ δρἱρηἁ άν 
ο η υπ οοἱιἰραίο Γαἱρογεπ πι Τεηίίαςίς, 
Απρειίοογήπιαιθ οὗογογαπ ΡΥΦΟἰάΓΟΒ 6ἱ θοπύὐΓγοβ οδΙΙέΙΑ, 

δ0 Ου] ργτορίαβ δἰαηί, οἱ εθΓίαίῖπι τοσῖρις Ώδυίη οοἱουγαηί » 
. ΔΠἱ0 θἰἶδιῃ πιυπάἰ οοποθιέώπη, οἱ ϱγβδληϊίογόπι ργφβεβ!ἰ, 

αέη ἐχδρθοίο, οιηπ]υ5 αἆ ΗΠµ!η Βπδη ργοβογαηίρυ». 
(3πο Ομηὶδί! ραςφἰοπΙπι σἱοτίαπῃ ἐπηπποτίαίθιη, η υἱυαθ πθ ἆθιη οΠεοίί, 

Πιιπιδήβίη [ΟΓπιαΠ ορρ]εδιὶ απιῖσοθηα. 
δῦ (410 ΠΙἰδίΗΓΑΠΙ ΠΙΘΑΠΙ. Νοη οπἰμι γογδῖς οχρεϊπὶ Ρρυίοςί, αυ 

Νειηρο φωοπιοἆο πιοχίαἰὶς αἀδοίέαβ δἶπι οΦΙδρί]θιμθ. 
(µπιο Ποπιϊηίνις Ί6ροπι Ώοί, οἱ οπιπία πιυπάἰὶ 

ΕαοἱηοΓα, οἱ οοηβἰ[ία, οἱ ποια τοὶ ΠΙΓΙάΡᾳ1θ; 
Όϊ αἰία οοπάα6 ἵη (μἱ5 ργΦεοτά(ἶς, αὐ αἰίίς διιίοπ Ίοπβο 

90 Ειρίας, δἱ εἴπιεας ἀΐεπι ἀάνεπίδηίθη. 
Τοι τογµΠ Πμρυαπῃ Ἰαῦθο, αἱ οἱ ωαγαπα πιοάυ]αίγὶοθίη : γἱάοίθ, φαουτάοίθς, 

Νε φυἱἀ ρογδοπεί 4Ώδοημιη α οοποθπίυ. 
Πήηρυδπι οηυἱάεπι ρυγὶς γατα οαογἰηοΙίς βογναῦο, 

Ομἱδας Πιαβπυπ Βδρειη οοηο]]ίο πιογαραφ. 
96 Νραιθ θμίΠ θἱἶοεπὰ Ππρυα, Ρο]υίδφίθ ιοί 
Ο θγαπι ρυςὶβοῖϊπιο Ώ6ο νυἱγ]ήοδηίθπι Ποβίθιη, 

Ὅπις {οη6 πο ἀμ]οθΏι αἰπηιὶ θἱ 4ΠΠΑΓΑΠΙ 0 ΠΑΠ οπέ, 
Α γυθθίθ ρυγρυγθὰ ΑΙἱεπΙπι οί οΦηιΙη. 

Ιρηῖς αἱίευυμς δαοθγοῖῖς ρογυἱαἰί οἰἷπι 
100 ΕΗἱο8, αἱ Ρυγ6 που αἰιγθοίαῦαηί ϱαορἱΠοίμπ]. 

Ιπιο Φ46ΓΑ, ἱ αμα νὶ, πιαρηϊ Ὀοί οἱίπῃ 46 
Οεοίάῑι οµπῃ, φυἱ ἱποἰ]παίαπη θ41Ώ ἐοήποται, 

ΗὶΦ ιΠ4βΠΟΡΕΤΘ ΡογίαΓΏος, 6ἳ ν6γθος πο αιιἆ πωί αεεῖφαί 
Νοη Ρριγθ ΡριΙΓαη αἰιησου Τεη]μαίοιη. 

105 Αίμα μήπαπι πηθηίθιη Ιοθγθί ἱηβρίεηίεηι, γαβδηίθιη 
Πιο αίᾳυε νο, πιω] 4ο [τιβίγαηθὶς εομαίίδιις, 

π]θς οί (41103, 

εεὰ Νθ ΠΛησίον ἑσταότων. Οοἱβ]. Ἱπι. οἳ δὴ πλησίον 
τῆς µαχαρίας θεότητος, οκὶ δεαία Ττηίια(ἰ 

ιώρη αεεἰείμη!. 

. κ: ον ... ΑΛΑ χαλεπὸν εὑρεῖν χοὶ 
μήχανον’ ἀνερμήνευτον γὰρ ὄντως ἐγὼ δημιού . 
δξ Βου.άς. ψαι, βουλαἰ. Μαι. 
98 Εἶματι. ὶ6 1η98. Μα]α δ()ἱ{. αἵματι. 
9) Θυηπόου. (0Ι8Ι. θνηπόλους. 
106 Οἵμασι. ο ἀαῦοί ΟοἱθΙ{μί «η Ὀἱ0]ἱοῦιοσα ϱ0- 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
.. νὰ οἶλί ς 
κ τὰ πο]Ὦἳ δυρεεπης Ὀοιηίηιις οαηίαί.ς, ἱη μβμ 

μ6 οοἵίς Νυιηθη ἴθρ νεηογαηάὰ Ί τίς : 
ηκεἰἰοίαυο ομοτί, αἱ κιαί Ρτορθ, οδοί ΙΦίὰ, 

γιπηίᾳυο αἰέογηα 43 σλῃηῖε 1ο γίου 
ιηοπἱὰ εί πιυρἡ ΡΤό86ΠΒ, πηείογαε {μέσα 

ἳ 
1. 
μή 85 Μ(ξω. ἐμή». ἴπι. (Οοἶδὶ.ὅπως συνεπλάκην θνητὸς 
αμιοῦ. καὶ ἀθάνατος, ΦΜΟΠΙΟάΟ πιογίαξέε εἰπιδί εἰ ἐπι- 
ντ. οοΝά(ίΝε οµΠι. 104. οὐ γὰρ φατόν. Βελο[. 
Β 

Ὦ τα 660 θδυγαῦο ρισία ποπ βογἀϊἰάα »λοσίς, 
Οωεἷς ποθίτυη ΘΙρθΓο ου Ραΐγο 111ρο βθηι!8. 

Νοη αἰίθηα οἰθηίῃ νησι, ΏθΟ Ππηεηίο ρτοίδμα 
γιτίβευη ρατο ᾖα0ἱ5 οϱἱῦο 6δογυη). 

Εοηο ἱάετη ασά ἆμ]οεφ θἱ αΠμασ4ς ΡΓο[εγοί υμάᾶς : 
Οὐβ1 8ρ6ίο, ]υηρεί επι υ]ιἶπια οιιηοία ἀῑθα : Ραιραγοςθ΄ [66 αἱἶθηα υέμηι. 
υ6 ετυοῖς Ομρῖςίί ἀθεοις αἀπ]]γαβ]]θ, 14 ΠΙθ Φαογίβοο(ῦθ θείος » βοατιῖ, 
γης ἀεΙπῃ ]υποία οὔπι ἀθίίαίο [46ἱε. Ηαυά ρυγα {αοι 8. 

μιυὰ ρισίογυα οδη/εας πιά ηὶδήυ. Ναππφιθ Ου ααοπύασι ἴ8 ε αεόαπη, 
5 ΜΙίτο ορεΓε ΗΗΙΑΠΙΙ6 ]11ρος οἰγιηρίςο[ίθ. - 
άριήηιιο ων Ιοβ65 63ΠοΟ, Γαοίαᾳςθ πηάἱ, Βιφοἱρίεὶ εἆ Βεγα] . 

Θιιάᾳἱ6 Ρίο πιαηραπί ρε ΙΙ, 1016 ΠῃαΙο8 : Βωο εχκο ὅσα 
δΊτίυιἰ υἱ 5ἰαάραθ. αἴο οπιη]α οεἰπιίηα γἱέθῬ, (ο ηχεηο Τεὶα 

Αο ἵυα ]υάἱεἰἰ οομίειαἰί 9868 ΠΠπου. Λίαιμο πα οἳ µ Αρ 
ο πια Ἱηρυλ 641 {. 08, 0 βᾶογὰ ἐυγοα, οβγοίθ 
- Νο εμαία οο αμ ἀθῑ Ίγνα νδδίγα Φοµ υπ. η γαίαε, ὁ 



} 
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Κάμπτειν τέρματος ἄσσον, ἐπὶ στρεπτῆρι χαλινῷ, 

Ἡ πάμπαν κατέχειν ἄχλοπον ἐν κραδίῃ 

Μᾶλλόν κε Χριστοῖο μεγαχλέος ἆσσον ἑλαύνων, 

410 Λάμπετο μαρμαρνγαῖς τοῦ µεγάλοιο φάους | 

Νὸν δ ὁ μὲν οὔτι τόσον τελέει καχὸν ἔνδοθι µίµνων, 

Κὰν ἀπὸ τῆλε θτοῦ τυτθὸν ὁδοιπλανέῃ. 
0ὐδὲ γὰρ εἰ πἐτρῃσιν ἑεργομένη στεγανῇσιν, 

Ἔνδοθι χαχλάζοι φλὸξ πνρὸς, ἣξ ῥόος, 
11ὔ Ἡ Λόχμην πυχινὴν δηλήσατο, ἢ τιν ἁλωὴν ᾿ 

Ζώει δ ἡμιθανὴς ἔνδοθι κευθοµένη. 
Μῦθος δ' αὖ γλώσσης πολυηχέος εὖτ ἀπορούσῃ, 

΄λσχετα µαργαίνει μηχέτ ἀνατροχάων. 
Ὡς δ᾽ ὅτε τις λαξοῖο φυὴν πτόρθου παλάμγῃσιν 

Ι40 χα µεταχλίνων ἔμπαλι γῦρον ἄχει, 

ς, οπΕσοΙ ΤΗΡΟΙ,. ΟΛΗΜΙΝύΝ μΙΕΠ ῃΠ. ΗΠΣΤΟΠΙΟ. α 

Α Αὐτὰρ ὄγ ὥς µιν ἔλειπε, βίῃ χερὸς ὄρθτς ἴπι͵ 
Μηχέτ) ἐπὶ προτέρην χλενόµμενος καχῖι' 

Ὡς χαὶ ἐγὼ μύθοιο μὲν εὐτροχάλοιο ἐρωὶν 

Δερχόμενος στάθµης ἔκτοθι καὶ κανόνας 

495 (Καὶ γάρ µοι βίος Πεν, ὃτ' ἣν λόγος, ἐροή 
Φάρμακον ' ἔσχον ὅλον ὑψινόφ κραδί, (ε 

Ὡς χε µάθῃ τάτε φαντὰ, τά τ' οὗ φατὰ τῶκαν 

Δέξαθ' ὅλην σιγὴν, δέξεται εὐεπέην. [άεεν 
Τοῦ παντός µιν ἅμερσα ' τὸ µέτριον οὐχέι ἐν 

150 Οὗτο; ἀεὶ χείσθω τοῖς ἁμέτροισι νίας. 
"Ἡ μέγα καὶ τόδ' ὄνειαρ, ὃτ᾽ ὠδίνοντα χατίσῃ; 

Μῦθον, χρουοµέάνης ἕκτοθι σῆς χραδίτς. 

Μύθῳ δαμναμένῳ σννδάµναται οἶδμα χῶο»' 

Οὐ μὲν ῥηῖδίως, ἔμπα Υε μὴν δαµάσει. 

Εἱδείετὸ Ρτορίιιφ αἆ πιθίαπι, 44ο φµοᾶλπι (πο, 
Αιὶ ΟΠΙΠΊΠΟ τοἰίηεγο ἷπ εογάθ δὓ οιμηἰ [ταμάθ ἑυέαη { 

Ὀμπαπι οἱ ρου αἆ Οὐσ]δέμη ρἱογίοευπῃ Ρτοχίπιο φεοεάθης, 
110 ϱοἱἱµοοΓοι (μἱρογίδας πιαρη! ἱυπαηίς ἱ 

Νιιπο αιίοπι ο αυἱάθη 8ου ἑαηίμπ ρετγρείγδὲ πια]! ἠπέυς πσησης, 
Ουαπινἰο ραμἱυἱπ Ργουυ] 1 Ὀθο αυειτεί. 

Νοφιθ εηίπι ϱἱ δαχἰδ ΟΟΕΗΡΓΟδΡΑ Βγπηὶρε]ωιί5 
Ιπίυς αειαοί Παπιπια Ιρπίς, γοἱ βυνίυς, 

115 Αι ἀεηβδαπῃ ΘΥΙΝΑΠ ρορι]αίυς, αυἱ ΑΙ ΔΙ 4ΓΘΑΠΗ : 
Ὑπνίίι αυίθπ πηοάία οτ ῥρδτίο η.ογἑέήυ8, 1πές αὐθιοπά]ίως. 

ΑΙ »ΟΓΙΠΟ δισ] αἰᾳυο 6 ραγρυ]α Ἱίπρυα εγιροςίί, 
Ὀμργὰ Πού μη {αγίέ, ηθο πι γονοΓι]έαγ. 

950 1 Ιίαφιε, τεἰυί ουσι φυἱθ οδίφνασω παίυγα γαπήστΏ τηδεῖδννς 
20 ραυἱοπι ἱπῃεςίεπθ {η οοπΙΓατ]απα ραγίειη ουτταῖ, 

οἱιηυ] απο υπ οἱηλ]δίέ, νἱ Ε129”ς γοσῖιις δἱα!, 
Νας ᾗα1η η ρι]δίπμπῃ γονογΗἑ.5 νλέέυπη : 

οἱς εἰ 6ϱο ργᾳοἱρὶἠς δοτιηοηἰς ἱΠρενΗτη 
(οπεδριοῖέης εχοεἀἆθτθ πιοάμη οἱ γΓορυἱστα 

120 (Ειδη αοἰιὶ αυοπάαπι ἐοἱα γα εγαί ἵη φθεπιοηθ), νητθηἳ ορείπιστη 
Γεπιού]υΠι; θοἱ]οσί «οΏιργθςδἰ (ΟέΗΠΗ ΒΕΓΠΙΟΠΟΠΙ οχοθῖεο ροοξοτο. 

Όι ἀῑδυαί ἱίηψιια, αι» ἀϊςυπά, οἱ αυ µ1οη ἀϊοθιάα οἱηί, ἀϊθοσςποςς 
Ριάἱεἰι οπιιίο δϊ]οςθ, ἀῑδεοί τθοίθ Ἰοᾳσ]. 

ὑπιηἱ οαπι εἰοφιίο ρείνανὶ; ΠΟΠ 181 δπηρίίας πιοάυπῃ αφρθγηα υγ. 
100 πο δεµιροτ Ίος ορηβμίὰ βἰὲ {μιπιούίοο ἰοαυθηιἶοας. 

Ῥγοί[οςίο 118ρΏα οδί Ίο αἱ 1]έα8, δἱ θευωροηίοσι οομίσδαςφ 
ΦΟΓΠΙΟΠΕΠΙ, ϱοΗοιἰλέο οχίθγἰθ {10 ρθείοτο. 

ὡς ῥνς ΦΟΓΠΊ0ΟΠΕ, δἰπιΙ] αδίιις τα δοὐδέυς; 
ου ηιἱάσπι {αοἱἱο, 96 ίλππθη οἀθίς; 

έεχ. Αρα ἱπιογργοίοπ Υγογο Ἱερίιυγ χινήµατι. Εάῑῑε. 
ημασι. δε]οἰλασίος αιιίοπι ἀφρονοῦντα, ἀτάχτοις ὁρ- 
μαῖς χαὶ µαταίοις ο. 

401 Τέρματος ἆσσον. Βελοὶ. ἀληθείας Σγγύς. 
11ὅ Εἰ πέτρῃσυ.. Μ69. ἓν πέτρῇσιν. 

πι. ἢ γῆν ἀμπελόφυτον. 
111 Πολυηχέος. 8ίὲ (οἱβ!. ΕάΙΙ. πολυχέος. 8ολο]. 

πολυλόγου, ἀμέτρως. 

11 Ἠ τιν) ἁ]ωήν. αι. Ἡ τινα λίμντν. Οοἱδὶ. 

ο 125 Ὡς καὶ ἐγώ. Ιία Ὁοῖςὶ. Βοιπο Βἠῑεια 
1οοίηγα ομιθηί].ινογαί. 

127 Μάθῃ. αι. µάθοι. Μος τᾶ τ) οὗ φεά 
τά τ) οὐ φἀντα. 

151 Ὠδίνοντα. Βυρ. ΠΠ. Πορ. 991, ὀρμα 
153 Κρουοµένης. Θε]ιο!. ὦθού ὑτὸν δν 

σης χαρδίας. ο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ΛΑ πιοίαπὶ ἱη]οσία τονοςᾶτο Ιἰοδγοί μαὐθια, 
ος Δι θιί8ηὶ Ργογθυ8 οοΓ46 {6ΠΘΓΟ 1190. 
Ναι Ομεὶδίο δὶ )αποία [οτοι, δρ]ομάυγό πισαγοί 

Πο, φαιά Ἱπαρινο οἰαγι6 αὐ ἰσπο γθηῖ!. 
μᾷ (4η16η Άαυι] ἰλπίιυΠι ἀδηιη!, ἆῑππι ϱἱαµδα (6ΠΟΙ1Ι5, 
ΕΠΟ, ἃ Ογίδἰο ἰί ργοοι! ία Ι1οοε. 

ΝΑΠΙ ποιο, 5 Πγπηίς ρο(γὶ φο/ἱἀΐδηιο Γοίθιίᾷ 
Ῥεγβιγεραί Ἰπίθγιο Ίαιηλα, νοὶ πηόα πιιοχ, 

Άι ἀθηδΗΙΏ πθμις, αιιί γαφίαὶ Ρίεια ογγος : νο τη 
Ἰυέυ9 Φιηίάΐα πιογίυα Ρατίο, Ιαἱοῖ. 

Λο δἱηιυ] μἱ Φ6ΓΠΙΟ ραἱμἱο πιαπαν]ί αὖ ογ6, 
πι [μτίὲ, 96 πι] ροςί γονοσσίισ ορο. 

εν πι 6ΓΡΟ υἱ ταπ]ύπῃ ου]ίογ ἁσιη οοτηὶΕῖι ασγὶ, 
Πυπο δοησίμ] {ρ5θ |αΐμς {ουηἁθί ἱπ ορροδίμιν : 

ΓΡ Αιαιθ ἴία, Υἱ οθαδαµἰο, πιθιοί ἆ μπι ἀομίφυς 
Νεο ρεία5 ἱη γἰέυπι άδξοπθγατο φοἱοι : 

Ἱπιρείο δὶο 0Ρο επι ἱογγὶ Π]θς γοςὺ νἰάσρεω 
ἱεογίιδ, [εσγεῖ (04Π1 πού αἴᾳας οη9ος 

(Βετηιο εἰεπίαι ᾳαοΏ δι πο αἱ νῖεα 6Γαἱ), οριβίὰ πά 
Ρυρργοβαὶ. Ηδε νἱήο.οθγέα πωοὰρθία {αἲι - 

Φοἱ]ίσεί αἱ ἀῑδοδί, (αμ [απάα ἑπ[απάασυς, δε 
0υασυ6 εἰ]εί ΡΡΟΓ565 ΏμΏο, οη8 ο οφ 

(οπωργεβδὰ οδί οπιηίπο, πιοά τη ᾖτη ᾖἶησα» Ιοὰ 
ἥωο Ίεχ Ιπιποςἱοίς ἦτα δἱἰ π5α ιο νὶγὶς. 

Ὀτί]ε ααἱη εἰίαπι [Γ6πο «οππρθβοσγε Ιἱωρααια, 
(μη ρταν]ος ρδσέα5 οΟποΙιαί τα (μη. 

ΝΟΙΗ Πηρυα ἀουμία, θαθέας 4 ποσο οοποἰάῖϊ ἵται 
Νοπ εφιἰάθπι Ργοπρία, οοποϊάἰὲ ἐἱδ λαο. 
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ἂν γάρ σφ’ οἰδαλέον τε χαὶ ἄγρια µαργαίνοντα κα Οὗτος ἐμὸς πλόος ἐστι: σὺ δ' ἐς πλόον ἄλλον ἔπειγε. 
χῆς ἀσχαλόων, ὕδριν ἀποσχεδάσεις. 190 "Αλλος ἀπ᾿ ἀλλοίου πνεύματας ὅρμον ἔχοι. 
ιόνος φθιµένοιο, φάλαγξ παθέων ὑπόειξεν Εἱἰ δ) ἄγε, χαὶ λόγον ἄλλον ἐμῆς ἁἴοιτε σιωπῆς, 
ἂν ἀναπνεύσαις ἀργαλέοιο σάλο». "Όστις ἀπεχθαίρων, ὃς τε φίλα φρονέων. 
ι τἀδ ἡγεσίης Χριστοῦ µεγάλοιο ἄναχτος, "Ἡν ὅτε χάρτος ἔχεσχον ἐν Ἠϊθέοισι µέγιστον, 
ΙΑὐτὰρ ἔπειτα νόου οἵαχος ἡμετέρου. Καὶ µε Χριστὸς ἄναξ Ίγεν ἐπ᾽ ἀντιπάλῳ, 
ρ μὴ τὸν ἔχεις ἰθύντορα, οὔτε τι αιγῆς, 195 Στεῤῥοτέρην ἁδάμαντος ἑνὶ φρεσὶ πίστιν ἔχοντα, 
ε τι χαρτερίης μείζονος ἔστ᾽ ὄφελος ' Τεύχεσί νε χρατεροῖς πάντοθε φραξάμενον. 
ἵμνης στόµα λεπτὸν, ἑπὴν παλάμ]σιν ἕρυξας, θείοις μὲν λογίοισιν ἐμὸν νόον ἁγνὸν ἔτευξα, 
ις ἀποῤῥήξεις, ἀθρόον ἐχπρορέσει. Γράµµατος ἐξ ἱεροῦ Πνεῦμ᾽ ἀναμαξάμενος, 
ἱλλὰ Λόγος χέλεταί σε φαάντατος, ἔνθεν, ἄριστε, Οἷς βίθλων τοπάροιθε πικρὴν ἐξέπτνον ἄλμην, 
ξάμενον, πάντων οἶδμα χακῶν χατέχειν. 160 Κάλλος ἐπιπλάστοις χρώµασι λαμπόμενον. 
ἰτοι ἡμετέρης µελεδήµατα, φίλτατε, σιγῆς : Σάρχα ὃ ἐμὴν ξείουσαν, ἐπεὶ νεότητι τεθᾖλοε, 
παλάμης λαλέω, νοῦν ὑπρδεξαμένης. Πολλοῖς καὶ πυκνοῖς ἔξεον ἓν χαμάτοις. 

155 οἱ εηἵπ ἱρδπῃ ἑαπηθηίοπι οἱ οΠτοηαίὸ ἱπδα{θιίοΠα 
(οπιρείπιας Ἱταίυβ, γμτ {ρδυπι ἀῑρείραυίς. 

Ώιεο οχείϊποίο, 4ρπιεπ ροτἰμτυαίἑοπ πι ους. 
δίο αμίεπῃ τεερὶτανοτί 4 ρτανὶ ργοοθί{α. 

Πωο οππία ρογοἰυπίαγ ἁποία Οµείἰδή πιαρηἱ γορίθ, 
44) Ώοεϊπάθ οἶανο Πιθη!ἶβ πορίγα. 

οἱ οηἶπι υπο ποη Μαῦμοσίς γθυίογθΠι, Πι]]α ποφας οἱ]θδηεῖ!, 
Νεφυθ αὐλίπεπιί οίίατι πια]οτῖς αξίας : 

Βι δἱαρηῖ 05 δΠρΙδίΙΠ), δἱ, ροδί(ιδπι πιαηίθας ἡιιά ουάσίφεί, 
Ιιετμπ αροτῖθ8, οχυπάασης ο[ῆμει. 

4405 Ὕετυπῃ ]υμεί Ύοτύαπι Ὠοί οἰαγίφβίνη η, {6 ίμς, ορίῖπιο, 
Ιποϊρἰθηίεπι, οπιηίαπι Παοίας νἰίοτμπι οολ/ύστο. 

ἴας ποδἰτὶ πιοάἰἰαιίοπθ6β, ο οἰαγὶβοίπιο, ἱ]οηεῖί : 
(4]4πιο εἰοφμος, αἱ πιεηίίθ οομἰἰδίίοπες οχεἰρὶι. 

Ηωο ππεα ηαγίραιἰο θ8ὲ : έὰ γθΓο αἰίαπι πανἰρδιίΟΡΘηΙ {μοββ. 
450 Αἱίις αἱἱο νθηίο Ρογέατη οδρίαί. 

Εἰα ρµίίε, οἱ αἰίαπι πιοὶ ϱαἱδαιῃ αμά(ιο αἰ]οηίήἱ, 
Οι! Ιηἰπιίουπι απίπιυπη ροεἰ(ἶς, δἱ αἱ απιίουηι. 

Ευὶί ᾳωοπάαπη {επιρίφ, οση {λίθος Φᾳιθίθς οχοδἰΙοΓθιΩ παχίπηο, 
Λο πῃθ ()Γἱδία5 γεχ οἀιοθὺαί οοηίγα αἀνογβαγίαπι, 

155 Εἰτπηῖογεπι αἀαπιαπίθ ἵῃ ΑΠΊΠΙΟ Πάθη ἠαβοῦααι 
Αιπιὶς [υγιῖθις υμπά]ᾳυθ βθρίµ6 6Γ4Γ). 
«93 Ὀϊνίηίφ φυἱάθπι ογασαἱἱ ΠΙΘΑΠΙ πιθηίεΠὶ ΡυΓαιὮ Αγιηατἰὶ, 

κ οαγίδ Πἰέίοτίς Ὀρίγίέυπι Ἰαυσίθις, | 
Οιέμ5 Ργίπιο ἠθγογυ πι ΡγοίαηΟσύΠη ἀΙλαΓ8ΙΗ οχδρυῖ 54) Ηρίποίη, 

100 Ρυ]εισμιάϊπαπι βοιῖς οοἱοτίοις πἰιεηίδιι. 
Ο.ΓΠΕΠΙ Υ6γο ΠπΕαΙη Φδίιδηΐθιη, ουσ ]ανομιυίο εογοτοί, 

Μυ]ής εἰ ογευτῖς αἰιγὶνἰ Ιαὐοσίθιφ. 

' Οἰδα-Ἰέον τε. Ὑπὶ. οἱδαλέοντα. 
)Ἄγχης. Ταἱΐοληιις εοἆος ἄγχοις. Μος ἁσγα- 
6ἱιοἱ. ὀργιξόμενος. 

| Φά.1αγξ. ιο Πεμ. 9941, εἰ Ίπι. (οἱεΙ. ΕΙι. 

| Πάντα τὰδ'. Θιρ. Ἡπ. κατορθοῦνται. Ῥε]ο]. 
εἶται. 
) Στόµα «Ίεπτόν. 9ε]ιο]. στενότατον. 
. Αποῤῥήξεις. (ο1]. δἱ Ὑαἱ. ἀποῤῥήξαις, Μος 
ρέει, ἰά εδὲ, ηἱςὶ Ποπυπ] ἰπσυς ἱη]:οςθτίθ, ἰάοπι 
υπιηρεί αο Πἰ φαἱ ἀηριθίίη θέαση 9 π]απυ 
μπι αἱαιθ ομδίυοίῃ γµγδυς αρετὶί; δἰαίίΠὶ 
υ6 οομ/{εγ1ῃ αἱ οιωμίς οί. 

149 Οὗτος ἐμός. Ὑπὶ. οὗτος ἔοι πλόο; ἄμμιν. ἥσε 
ποὺίς δἷί παυϊφαιἰο. 3ἳοχ πο. δἱο 991. οοἱς!. ἐπεί- 
Υειν. ται. ἐπείγει. ΕΙ. ἐπείγη. 

154 Εἰ δ᾽ ἄγε. Π]ο ἵπ Βορ. 991, Οοἶμ]., αι. α)ἰίδ- 
αι ρ]ωσίρας ἀῑνίάϊίυγ, 56 ροίίς αἰίαά «αγιής 46 
εωάθι Αερυιμεηίο ἱηβογὶθίέην, ἄλλα περὶ τοῦ αὐτοῦ. 

153 Φα «ρονέων. Βέµοἱ. λόγου φίλος. | 
δ 196 Ἂν ἠϊθέοισι. Θε]ο]. ἓν τοῖς ἀναχειμένοις τῷ 
εῷ. 
98 Τεύχεσι. δυρ. Ιπ. ὅπλοις. 
157 "Ετευξα. Φεηο]. χαθώπλισαο 
1603 Πυκνοῖς. Β»ρ. 99ἱ, πυχινοῖς. Φ6]ο]. συνεγέ- 

σι. Ιάοιη, χατέτρυχον. 

ΝΕΤΗΕΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

ἐυ οἱ ἑυπιῖἆαπι ἱἑηριίαιὴ ταυἱάσαυε Γα)οπίθιη 
ρείο οοπβἰΓἰηρας, ἱγὰ µιο]εδὶὰ ελἀρί. 
ποίο ἀμοίογε [αβαμῃ αιουἰς ἵτα «προς. 
οἶνο οοπιροφ]ής Πιοιίυμθ μπάα δεί. 
Μἰάδιη (1) εῖδεὶ ἀποίαπι ἀιιχήμππσυο γοφυ σης : 
8 ϱΙΆγυίῃ (ομθαί ροδί φποψι16 πιεη!!5 εσεμ!. 
μ]δὶ ἀάχ Ἠτος 8ἱἱ, ποο Ιαὐτὰ δἱἱδηίία αὐἱάφαἩ, 
ο υίί αδρεείέας, υ{αιῖς ὑαὐοί. 
8 Δηβιιδία 1ὐα0 οἱ οἰαιισογίς ογα ρα[ιαῖς, 
ΓυΓβΠΙ γ6ροἱσ5, ρΓοἱίηι5 μα Πμοί. 
ἶηὸ ἔδ, Όομο γἱτ, 0ΓΙΗΟ οἱαγὶδεοίιη 5 οἱδΠη, 
ιοξυη οπιιιἰς ΥΕ] βἰδίεγο ρἱέο 1109ἱ. 
μἱθαί Π]οὰ Πίπρυς, Μυἱ, ο[λαγὶσδίπῃθ, ΟΛΗ ΦΑΠΙ 
ροφμ! : Δίᾳᾳ6 Ώου ια Ρος Ἠοδοπίο Ιοᾳ1οΓ. 

Ώ Πίο ηε86 οδί οἱ1/5υ8, ἀϊδρας Εμ] ουγςι8, εξ αἰίου 
γεη!ο αἱ ριἱθυφ Πίοτα ἠάα ρε]. 

Εἰα 428, ΏΙηΟ ΓΜΙΟΠΟΗ 8ἱ{8η} ους {ρ8θ φἰίεδοαπι, 
Αεοὶρο, οἶιλία πμ], ια" 16 {η{ιηίσ8, 6Ο0ΙΙΟΓ6. 

Βυῦυτο ποὶ (υομάαδπι 1 γεη λα πεπΙ γα γἱρουαί 
Ιπαυθ ἠοδίθι ρυρεο πιο ἀαὑαί Οπιπὶροίεης, 

(ωτάε βάδαι 1μθι]]ο 1456 ΠΡΠΙΛΗΙ αάαπιαίς ϱοΓγο μὴ 
Πιδιγυσίυπιφής αΓηιῖς πιηάἶᾳο ργα ναιίαἱς. 

[,αδίγανἰ δα 16 ΑΠΙΠΙΗΠΙ δε Γιοπίνα8, Ἰναυςδίο 
Εαμγίπθ, ΥΕΓΡΑΓΟΙΗ 4 πι δάοΓα βυβὶρία ΠΙδΗι : 

θὐοσὴ ορο, αὐδ Πδσίς ἱηειαί δαἱδασο ΡΓο[αΠἱ5, 
Ηααος νοπουἱ, {ΟΣ11ι» Πο μἱἐσιηψιιο ἀθοιΙ8 

Αο (εγνομς θἰἶαπι εοτρυς, Ποιθηῖο ]ανοπία, 
Ριατίυις οἀοπισίι, οοπιιάἰί αίφυο Ιαῦοξς 



[ 

θανοώα. 

[ ασερὶ μὲν Ὀθδριν ἔπαυσα χόρου, καὶ γείτονα λύσσαν, Α Γλῶσσαν ἔχων ἁδάμαστον, ἔθλαλον, ἢ µε εἶσα 
510 5 οβεσοι! τιΓοί,. ΟΛΑΜΙΝΟΝ ΠΙΡΕΗ Ἡ. ΠΗΞΤΟΒ: (ΟΛ. π 

Ὄμμα δ' ἑνὶ βλεφάροις πῆξα σαοφροσύνῃ. Πήµασι, τοῦ φθονεροῦ δῶχεν ἀεὶ παλόρας, 

106 Βρύξα χόλῳ, καὶ δῆσα µέλη, χαὶ χλαῦσα γέλωτα. Οὔτε τινὸς θώχοισιν ἐπέδραμον ' οὔτ' ἐτὶ τὰς 

Πάνθ) ὑπόειξε Λόγῳ ’ πἀντ᾽ ἔθανεν τὰ πάρος. 480 Ἡλασα πατρῴης, οὐ ὅόλον Εφρεσέμι 

Γαίη, κοῖτος ἐμοί: πλευρῶν ἄχος, εἵματα λυπρά᾿ Οὐ γλῶσσαν ἐφέηχα ἐπεσέόλον, οὔτε τι ῥέε 

Φάρμαχον ἀγρυπνίης, χῶρος ἐμῶν δαχρύων. Ἡμετέρων θυέων ἔχνομον  οἶδε Λόνας 

Ἠμασι νῶτον ἔχαμψα, καὶ ὄμνοις παννυχίοισι Οὐ σχοπὺν, οὐδὲ μὲν ἄλλον, ἐπεὶ καὶ κὶπ εμὰ 

110 Στηλώθην, βροτέης ἔχνους εὐπαθίης. Λαῶν ἡγεμόσιν τοῖα κλεϊζομένοις ᾿ 

Ταῦτα πάρος ̓  σάρχες γὰρ ἐπέζεον, αἷσι μέμηλεν 18ὅ Ὃν νῦν πᾶσα θάλασσα, χαὶ εὑρέα τείµεεν 

Οὁρανίης ἀνόδου φῶτα μέγαν κατέχειν. Πέπληθε, ὄνοφερὸν πένθος ἑἐμῆς χραξα-. 

Καὶ χτεάνων βαρὺν ὄγχον ἀπέπτυσα, ὥς κεν ἀεΓθῶ ᾽Αλλὰ λόγος μ’ ἐχάλεφεν ἁτάσθαλος. οὐ ῥν ὃν 

Κοῦφος, ἀποσχεδάσας πρὸς θεὸν ἄχθος ἅπαν. Πρόσθε τόδ ὠϊόμην, ἀλλ' ἐχάλεψεν ὅμως 

! Τὸ Νὸν ὅ ὅτε νοῦσος ἔχει µε πικρὴ, καὶ γΏρας ἕκαμ-
 Ἠᾶσί μ’ ἔθηχε φίλοισιν ἐπίφθονον. “Ὢ φδίκ 

Ἠλθον ἐπὶ ἀλλοίπν τήνδε δυηπαθίην, [φεν, 190 Ἔξ ἐμέθεν τι λάθης. "Ίσχεο, γλὠσαεσς 

ψεπιτὶ αυἱάδπα γἱείυπῃ ραἱἱοίαίῖς δη κευ]!, εἰ υὶοίπαπι ταυίεπν, 
θου]οῦ πιθος ραιροῦσίς ἱηβχὶ (επρεγαπί]α. | 

465 ἵνα οὐ] υαὶ, ΠΙδπι τα ἀθνίησί, οἱ γίθυπι ἀερίογαγ!. 
Οιπηΐα Οἱεἱδίο δη Ὀάῑίὰ ουπί : ουποξὰ ΡΓΙΟΓὰ θΠθςίΔ. 

Έσγγα, πιἰ]ιὶ ἰθοίας Γω]ί; οδγηΐς πηθάἰεΊῃΑ τεδίίς 88ΡΕΓΑ: 

ΥἱρΙαεινπι γεηδδίαπα αἀδίουί ; έθσγα Ιαοτγτοῖς πιεῖς πιά ω]ε- 
Ῥου ει «ογρυθ ἀρπιαῦατι, Ὠγιηηῖ6 ἰοία ποοίθ ἀθβσυς, : 

110 Όι οοἰάπιπα θ(ΔἱιαΗΙ, ποθιἰάεπι πηθµίθ Ἠμπιαμαπ) αἀπίεέσιυς τοἱαρίοίοα,, 
Πσο ρείις : (εγνοραί οηἵτῃ ο.Γ9, ουἱ ουσ εδί 
Α οσ]οριὶ 4βοδηδι πιαμηυπῃ ιοπίποιη ρτοβίνοις, 

Ει (αουιθίήπι ᾳγανο ροβάς α]ὴεοὶ, υέ [ετατ 
ο αμ δἁ Ὀουπ), οπηΏὶ 6χ0ύδ50Ο 0Π616. 

115 Νιπο νΥθγο, ού πι ΟΠΙΔΓΗς Πω νοχαί πιοτὂυς, εἰ θοπίυπ ουγναῖ, 
ΠἹηοίά ἱῃ Ίλαιιο αἰίαπι α]αηλζαίου., 

ήπρυβηι Ίναῦρης ἱπάοποίίαπα, ΡΓοιπρίαητ αἆ ἱοᾳποπάμη, ααα εαπεῖα 
Μας, ἱηνίάἡ πο β6ΠπροΓ ἐγαάιά]έ πιδηΐθυ. 

Νεσφιιθ ο] αβᾳυᾶπι δούθς ἱηταβί, πεθυε ο ραΐσ]α 
1860 Εχρυ!ἱ αιεπιφαπ, η6ο [γαυάδη δίγυσ]. 

Νοι ἱἰηρυδαι {ωἱδί ουπέιηε]ῖοβᾶ!η : που φυἱάφααπι αἀπιῖςὶ 
Νοδισί6 βαοτ]ῇοἷῖφ ἱπάίσηαπι : πονίέ Ὑδργυυα Ογ]δέυς. 

Νος ρΓὰ/[ἑοίαπι, ηδο (Η6ΠΠ( ΗΔΗ αἰίαπι ἰδὶ, αἰᾳυ]άσπι οπιπίραΒ Φ0ςξεηςεο 
Ροριίοτυπι ἀυοῖθις, ἀθ 1018 ἐαἰία ργιυἰσδμίαν : 

186 ὀνοτυπι πυπο Ε0ἱΗΠ) πιαΓ6 οἱ αἱ βµες (ογγ 
Ρ]οπἱ υπί. αιοάἆ 4οδΓ)πι ἀοίογθσὶ ἸπΓίί Π1εο Ρεεθος]. 

γόγυπ ἱππργοῦίΙβ 66ΓΠΙΟ πη]αὶ ποοι]ές που θηυἱάεπῃ οµϱο 
Ρείπυμι ἰά οσἱθίῃιιΏαίη : 96ἆ ἰπωθη Πε]! ποοιιῖὲ. 

Οπιπίμπι πι οοηΠανίέ αιμίοοσυτη ἱηγ]ά]α μι. Ο Ἰἱνου, ἓά φµοσιιο 
190 ΛΑ 11ο αἰφιιά αοοἰρἰα8. (ομρτίωθ {6, ἱπνυα οῑ[εεία 

«105 Γείτονα λὐσσαν. Ἱπι. Ου18]. καὶ τὴν ὃς αὖ- εἰγαίκηι ππενπι τἰφαυὶ. 
τῆς γενομένην µανίαν. 4609 Νῶτον. δίο (οἱςι. Εάῑ. νῶτα. δα ἱ 

{ Σαοφροσύνῇῃ. Τεπιρεγαπ!ἰᾳ αμαἰ[]ο. μασα. 
1605 Βρύξα χόλῳ. ία αι. οἱ Οοἱν!. Φομο!. ὠργί- 176 Α.1Λοίην. Πιερ. 991, ἁλλοτρίην. 
ή χατὰ θυμοῦ, νὰ κα Εάῑι. βρύξα χόλον. 185 Οὐ σκοπόν. Ὀελοί. ἑἐπίσχοπον ἐθλεὰ 

66 Πάντ᾽ ἔθανεν. Ὀε]ιο]. νενέχρωται. Μος ἑπεί, οἱο. 9ολοὶ. Ἐπεὶ χαὶ ἐνώπτιον πάντα. 
107 Π.Ιευρῶν ἄχος. ία Ἱορίμιιθ οὐπι ἠοπιηο ἡγεμόνων παῤῥησιάζο αι τὴν ἀλήθειαν, τῶν ἡ 

αμ]γὲν. ΕάῑΙ. ἄχος. Νἱοπῖπυς Φο]ιοί. εἰς λύπην αντα καθ) ἡμῶν φημιξόντων. Οκακάο απϊόαμ 
πλευρῶν. Μος εἰς οκ Ιυἱά. εἵματα λυπρά. οπιπἰθκε Ρορκ/ί ργα[δε[ὲε /ἴθεγε εί ἵπφεπιε ε ὃς, 
5ἱο (ω0ἱ8Ι. Εάῑί. ηματα. Βἰ]]ίας ργα(ουἱ εἵματα, εἶηιθ κε ποδίἰε ργωάἰεαλί, θεγὰίαίεην ἀἱςο. | 
6οη5υ6 γἱάείυσ Ροδίμ|αγθ, ποο που υ9 δδιυυπίυς. 187 Λόγος. Ὑἱ. λόχος. 

ἐμῶν δακρύων. λὰ οδί, (αογψ ης πιεῖε 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ 

πεις ΟιΏΡΓύΘΦΑ πλ ο8ἱ, ταβῖθρηιε ργορίπηιια» Β Ναπιαιο μη μή οΏγοπίϐ [Ιηριιη ο5ἱ. οἱ αγγ!» μοι 
Ἑυρίδηυο ἑπβχις Ἰππιίηα οα5ἱ115 αἱ1ος. μένος το ἑμηιπιογίφ αΗοἷὲ απαιις πηθ]ία. 

Ενορί ἑναπαν οπιῦγα οἱ νληχί, Πενίαις οδοβἰηΙη, Νις η φοίίυπο ἰηαϊ]αῖ, (Θἱέγς ηοο πα 
Οµηία απογίυα δυπί, αυ η αἱ οΏσγα ργίυς. Εἰοοί ραιτία : (Γαυς πθσιις Οτ](α ηὶ : 

Γεοί15 ΗΠΙΩ 16 [μ1ὲ, ἰαἱδγι11 ἀο]ΟΓ. 26Ρ6/ αιπίσίιιδ:  Ὑίρετοο πυ ΙΕ) πιογίαχ Ρο ἁθηις Ρροιἰτὶ 
Γι ρορυἱ 6οΙνΏΟ»Ν ὑηβος αὐ οΓο οβάσδ!5. δὐ φυἱάφυαπι [οοἱ, αιιοά «αγ ΠΟΦΙΓ3 ψδίκα 

[6 Ιαὐογαῦαπη, ἀἰνίμας ποςίς οπΠοὐΔίΗ Νοη ἐΡ0 ΡαδίοΡεµι Ι8ἱ, που 46 τοσο ϱ επ 

Ἱμαυάυθν 2Η 19 ποδοίὰ Ιηεπιῦγα βθηζ116. Ναμιφιιο εἰδ1µ π ρορυ]ἱ [ογνου λίο ἆμοος, Απίς ηυἱάσπι ας: [εγνοῦαί θηΐπι οΓοριἍνα, πογαίντ ὉΏο αυ{θιις Ἰρό 1105 /αοἰαέ, (ιιθῖς ρ]επαφυε ίσο 
Ου00 µπεπίδπι οἆ δµρθγαΦ ἀππι διμάθί ἵτο 40Π1ο5. Ει πιάτο, άᾳ116 πιὴ Ποίιδιις οτα τἱραπι 

Ουη εἰ ορµπ) πιοἰει αὐ]δοί : πιθα ρυμάσνο αἱ οί οι [αΙἡ παλ νἡ 8ΟΓΙΠΟ πια]ας (με: ἠδυά ρεῖαι 
1 40ογα π]εηΦ εε]ογί (εμάαί αἆ αθίτα μια. Που αιρίίγαδας, δο (Ηἱἱ ο ἕαπιθῃ. 

Αἱ πης, ΟΠ πιογρο ογυσίος, ]δήφμὸ δοποσίᾳ, νίάίσηι οματῶ ροροςίέ πηὶ παπιαυε οοδογεὶε 
Βαπιι! ας πιίδογα 1η Γοτο 5οΓίς ροη!15. 14νου, Ἰά α πουὶ αςοἷρο, Πήπρυα, εἰ]ς; 
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 δ) ἴσχεο, γλῶσσα  τὸδ ἐς τέλος οὗ τε π:δήσω. Α 3205 ᾽Αλλά χε δῇ φθόνον ἴσχε, βροτῶν ἄχος, ἐκ δέ µε 
τόσον ἐξ ἐμέθεν λἠφεθ) ὁ µισολόγος. Γπιχρῶν 
ἀνομ’ ὡς Σαμίων τις ἄναξ φθόνον ὡς ἀρέσαιτο, Γλωσσῶν ἑξερύσας, σὴν ἐπὶ λάμψιν ἄγοις " 
ίσας εὑδρομίην, µήσατο τοῖον ἄχος. Ἔνθα σε σὺν φαέεσσιν ἀειζώοισι Ὑεραίρων, 
Ἱόρχην, ὃν φιλέεσχε, πατρφϊον ἔμθαλε πόντῳ ' Μέλφομ᾽ ἀπὸ στοµάτων ἦχον ἑναρμόνιον. 
ὁ δ ὑποδςξάμενον ἰχθὺν, ἔδησε λίνον " Δέχνυσο χαὶ τάδε χειρὸς ἐναυδέα, ὡς μὲν ἔχοιτε 
6όλος μὲν ἄναχτι, ὁ δ' ὤπασεν ᾧ θεράποντι 940 Ἡμετέρης σιγῆς μνηµόσυνον λαλέον. 
ν ἁλίην ' πόρχης δ᾽ ἰχθύος ἓν λαγόσιν. ΔΕ’ 11 
ν μὲν γαστὴρ ὑπεδέξατο, χεὶρ δέ τε πόρχην ’ ος 
) θαῦμα μἐγ᾽' οὐδ ἐθέλων εὕρατο χεῖνος ἄχος. 
αἱ ἐγώ ' μύθῳ γὰρ ἐμῷ φθόνος ἄγριον αἰεὶ 

µµα φέρει" σιγῆς βένθος Σπεσπασάμην. 
ν ἐμοὶ Σαμῖοιο ' τόδ᾽ αΌριον οὗ σάφα οἶδα, 
χαχὸν Ἶὲ καλὸν ἀντιάσεις τέλος. 

Τείχη, πυλῶνες, χλεῖθρα, συγχλεῖοιτὲ µε ' 
Μή τις παρελθὼν ἢ λόγος φὼρ, ἢ βίος 
ΚλέΨῃ λαθών τι τῶν ἐμῶν χειμηλίων, 
"Ἠ καὶ τύραννος ἁρπάσῃ βίᾳ χερός. 
ὦ θεὺς τὸ θησαύρισµα, χαὶ Θεοῦ φόθος, 

Ῥαγυπιρογ οοπιρτίπηο ἴ6, ἱίπσυα; ποπ θηΐπῃ {6 Ρεγρείιο νἱηοῖαπῃ ἴρησυθ. 
Νοη ΓΠίΗΠ 4 πιο οοπβθη εἰς (νου) ΙἰχθγαΓΙΠῃ 9905. 
9 805 Αυάϊνὶ ηυεπιάδπη Φαιίογυπη Γοβοπη, τί Ἰηνίάΐθπι Ρἱδο.τος, 

ὁγίίαιη [ογέαπ οµΓδπῃ, (4ἱδίη δἱὈ] ἀο]οΓί πιαῖεγίδηι οχοοᾳἰίαρςε : 
495 Απουΐυπι ραίετηύπ, απο ἀᾳελαί, ργο]θσῖί νω 1.1 : 

Ῥϊδοσπι, ᾳαἱ θὐἱ1 οχοορθγαξ, γείθ Ἱραν]!ί : 
Ρἱβελίου τομὶ, Τοσ ΥοΓο ἴγαάϊάὶέ οο(ιιο 510 

Ρίφοθιη : Απηυ]υς αιίθηι ἱπ ρἱδοῖς νἱθορεῖ δις τορότίις ϱβί. 
Ὑοηίογ αυἱάσπι Ρίθ6θΏ, ΠΙΔΗΩΙΘ Υ6Γο γευρρἰἰ δη Μπι : 

Οτο πιίγωιη γαἰάς; ὁ οἱο 116 πος, 411 τοἰεὺαῖ, ἱητοπίί πιο]οφίίαῃι. 
δἱο οἱ 6βο : ἵπ ΠΙΕΟΒ θεΠῖπι 66ΓΠΙΟΠ6Θ, ουπη ΙΠ[θβέιβ [νου β6ιΠρΟΓ 

0ομ1ος (θετοί, ἱίυπῃ αἰ]οηιίυπι ἐταχ]. 
πο πι]Ώὶ ος Ραιπίο αεἰ](ας; ἀείποςρς απίοπι ΟΟΠΙΡΟΡΕΙΙΗ ποη Ἠ9βοο, 

Λη ΠΙΙΗ8, 4η Όοηις οοπεηραί θηἰς. 
3205 Ὑογιπι, (ὰ Ινογεπῃ οοπηρ{ῖἼηθ, ᾖοπιῖππη τηθά]οό (Οηἱ9ίθ), πἹδιιο εχ απιαγίρ 

ἱἡπραίς ΙἱρθγαίΗπι ἆ (105) θρ]οπάοτεπι Ρροτἀμεἰίο : 
Ὀυί (ο ουσ ἡμἰπίυας ἱπππιυγία[θιρ ΔἀθΓΑΗΦ, 

Οθηοἶῃαπι 0Γ6 6ου πιοά]αέυπ. 
Αοεὶρο γ6γο 36 ΠΠΔηῦ6 π]θς ἰαο]ίας ]ίογαθ, υἱ Ἰάῦοας 

210 Νοριτὶ βἰομὶ πιοπαπιθηίωη νοσαἱθ. 

ΧΧΧγ. Ρε εοάεπι αγρκηιεπίο’. 
Μιτὶ, ρογί, ο]αμβέτΑ, οοηο]αά]ίθο πιο, 

Νο φαἱἀ 6ιυσδρεπς, δέ 6δΓΠα0 [ωγασ, αιιὲ γἱίὰ 
Εωτδίιιγ οἶδπ αυἱάρίαπι πηθὶ ΕΙιοβαυςὶ, 
Αι ἔγγαπῃς ταρὶαί νἱο]εηίέα ΠΙΔΠΙΙ. 
ὅ ΌΏεις ἠωθβδυγυς πιους οί, οἱ Ὀοἱ πιουν, 

Βογ]ρίισι 4η. 083. --- Αἰἱας Το]. 6, ϱ4ρ. 90. 

| Μισο.Ίόγος. Πἱε(ιεγατωπι οε0τ, το οεοΥ Ογίε(ἡ. 
. µισόχριστος. 
'Δείσας. 8ἱο (Οοἵε]. Εάῑῖ, δαίσας. [0ἱἀ. ἄχος. 
Χος, 7επιεάἰκπι. Ἠϊάς Ἱηίτα, β6οἱ. 11, ΟΔΓΗΙ. 1, 
(α[ἰαμκπι, γεια. 42. 
' Λένον. Ταϊ, λίνῳ. 
.. Οὐδ' ἐθέΊων. 9ο]οὶ. : 0ὐδὲ λυπηθῆναι θέλων 
εὓς Σαμίων λελύπητο. Νεφκε γεΧ, φΜα!η υοίεθαί, 
Ε πιευεε(ἷαπι. - - 
'Σιγῆς βένθος. 5.ρ. [ίη. σιγἠν. 
'Σαμίοιο. 8ἱο (οἵε]. . ψΙ, ου. μη. τοσοῦ- 
τὸ τοῦ Σαμίου ὠφέλημα. Μεηάοθυ δι. Σαµίοις. 

304 Εἰ κακόν, εἰο. ΑΠ πιαίκε, εἰς. Ῥο]γογαίθα, Ταχ 
Βαηιίοζαπι, ἰΔμάθΙω ἱρηοπη]ηίοδὰ πηοτίο ρογί1ε. ἄτο- 
βορίΐ08, α0ἱ υπ ἐηίίδίις δε, ργθΕιθΠάο 86Γπποποπι, 
αυ ἱρεὶ ἵπυπ ἰην]άία οοηῄανογα!, αἀάὶέ ἱπουι- 
Η1Ώ 6566, απ οἱ) αωοππαάπποάμπι Ῥο]γοται!, οδἱὰ- 
πἰίοσας νὶ πίς [µία οἱι. ΟθΓί9 ΠΙἱ ἐ4ἱ9 οος- 
ερὶε. 
σσ Ἄκος. ία Οοἱθ]. Β.ρ. Ιπ. ἰατρός, δἱ Θε]νο]. 

ὦ Λόνων τῶν ἀνθρώπων μέγα φάρμακον. Εάῑί. ποῃ- 
πυ{ ἄχος. 

206 Σήν. Ἱια (ΟοἱβΙ. Μαΐο θὰἱί. σύν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

πι, Ἱέπρις, θἳἷο: ποΏ νιηοἰα ἰοποῦοτο ΦΕΠΡΟΡ. Β Αί Ρτεπ γορεπι, εἰ ϱ6ο]ογαίῖς οἱρε Πηρυίς, 
Οἱ0βΟ ἰαπίμιη Ποη ἆ8ῦο Πυπις θηίπη. 
εγὰ Ρὲχ δαπηΐμς ηθίΠΘης, η9Πο γορρεηίέ ατίοπι, 
ογεπ. υἱ ρ]αοίάαπι τοάάογεί ἱροο αἱ]. 
ης ργοεἰ{ ἱαρίάθαι οοπ]θοῖῖ ἵη υπά ας : 
» οἈΡίο, ρἱοοῖθ γοία ]αοία εαὐ1ί. 
ος γοβί ρίδοδπι ἀ4ἱ, Γοχ(ΙΙ6 πηἰσίγο; 
ναἱυ8 ἱη πιθάἰο ροοίογο ρἱθοῖς εταί. 
8 οδρὶί ρίβοθίΏ, ἀθσίγα οαρἰΐ αἰφιο Ιηοβ]]ο : 
θἱ1{1απη ροἰμῖί πθο γδορεςσῖγε, Τοίεηβ. 
ἵμὶ αυοά [νου 66ΠΙΡΕΓ πθα νογῦὰ 1ηδ]ἱβηιΙ8 
ιο εροοίοί ἰμιηῖηο, ἰαυγα αἱ]επί. 
πι ὑραο ἱιπ]έος βαπιίυπι. Ομἱρπαιη οχἰέαρ αμίθυι 
μἱηροί ἰαπάεπῃ Τ που πο θεἶτε ἀλίυω ϱδἰ. 

Ῥλτκοι. ος ΧΧΧΥΗΠ, 

Αά (μα πηθ γαρίθης Ιιοίάα ἰθοία, Ὀευρ, 
Πιο αδὶ, ου δδηΏοῖὰ θὲ ϱ6ΠΙΡεΓ ταἱαηίθ αΐδγνα, 

ΡνοίΏδ!η (δρίἶγος ΙΦίυς αὐ 056 δ0ΠΟΡ. 
πο οαρθ, ΠΙΑ ππαπυς Ουὶ ας ἀθάίι. υἱ πιοιί 

[πιδβίαιιι 
Νου Πωέυπῃ πυρ νουῖς Η4ῦαγθ 464». 

ΧΧΧΥ. ΡΕ ΕΟΡΕΝ ΑΛΕΟὉΝΕΝΤΟ. 
(Α. Β. θαἰδαν ἱπιεγρτείο.) 

Μο οἰαυδίγα, πωγὶ, Ἰάη:1, οοποἱμά]ίο, 
Νο 5εΓπΙ0 [1Γ4χ, γἱία νο] οἶαπι δυῦτγοροιιθ, 
Ι,αἴθεης ἐπεραυγὶ ααἱἀρίαπι (οἱαἱ ιοί, 
Βαραοςθ τοὶ ἐγγδηρις Ιηνααί π]δηιΙ. 
Ἑ]κδουγυς εδί Όεις π]Ὀ], θἱ Ὀοί (πιου, 

μι 



μάα᾿ 6 ΟΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΗΛΙΝΟΝ ΠΙΕΙ . ΠΙΞΤΟΠΙΟΑ. 

Α Κόρον λάδοιτε, ὦ σχοποὶ, καὶ σὺ, φθόνε. Ἐλπί, τε χουφίνουσα τὰς ἀχιδίας ' 

Α) πολλά πολλαὶ δή µε χαὶ παρ᾽ ἀξίαν 
Δεδήχασίν τε χαὶ σπαράξουσι πλέον, 
Ἂν μὴ σὺ τοῖς χέρχωφιν Ώρεμεῖν φράσῃς. 
10 Καίπερ δὲ πάσχων δεινὰ, καὶ δεινῶν πἐρα, 
Τοῦθ’ ἓν δέδοικα, µἡ τι τοῖς πολλοῖς χαχοῖς 

Χείρων γενοίμην ' χαὶ τὸ γὰρ βλάπτει φρένας. 

ΛΑ’. ᾿Α..Ίο. 

Φθέἐγγοισθ᾽ ἅπαντες ' εὐδρομεῖτε τοῖς λόγοις " 

Στροφὰς πλέχοιτε ’ ἰσχύοιτ' ἀἁραχνίοις 
Δεσμεῖν τὰ χοῦφα καὶ περιπλανώµενα. 

Προντᾶτε βύρσαις' ἀστραπὰς ἑλλυχνίους 

ὃ Ηἐμποιτ' ἐγὼ ἔδησα καὶ πάντη λόγον. 

Ει «ρος Ἰομίοης πιο]εςί/18, 

Ἔ,δον λαλίσω, νοῦν Θεοῦ µυσττρίοις 
Γράφων, σπἰλων τε χαὶ πλάνων αἰἱσθήσεων 
Σμίξας, ἔσοπτρον τῷ Λόγῳ παρασ-ῄσομα:, 

10 Ἔως τελείας ἐμφάσεις εἴσω λάθη. 
Καὶ ταῦτα σιγῆς γράμματ". Εἰ δὲ μὴ θήτις 
Πολλοῖς λαλεῖν µε, Νοῦς µέχας, τί χρὴ ὁρί:ε; 

ΑΖ’. ᾿Α.11ο. 
Οὐ μ' οὔθ) ἁμαρτὰς εἶλεν, οὔτετις νόμος 

Τέχνων πόνων τε τῶν ἐμῶν διέσπασε. 
Τριὰς τόδ οἶδεν, ἣν ἐχήρυξα πόλει, 
Σπινθηρ' ἀνάγας τὸν πρὶν ἐγχεχρυμμένν. 
ὦ Φθόνος δὲ, χαὶ γλώσσην ἔδησαν οἱ σοφα. 

Ου νι] Που ή 641106 πιο 6ἱ ἱπ]Πηεγεηίθπι 
Μοιιογάσγυηί, οἱ ἀϊδεργρεπί ἀαπιρίίας, 
οἱ ΠΟ ἔὰ δἰπι]ῖφ ηυἱεδεερὸ ᾖ110θα8. 
1 Ουαπνῖφ αιιίθπὶ ἀιιγα ρδίίοης δἱ ρ]ής αμα ἁατα, 
[ου σπυµ πλου, Ώο πι Πηα/18 
Ρυ]ο; ἠαπι : Ἴνοο οηἱπα Ιάΐέ πιεηίθΒ. 

ΧΧΣΥΙ. Ρε εοάείι αγῇΝΛΙΘΗΙΟ . | 
Ι οαυἱπι]η], οπ]ηθς; {ο]ο]ίθρ ουτταί 66ΓΠπΟ γδρίες; 

Βιγορ]ιας ποςοΒίο; Ρροίεπἰος οβίοίο αγληθδαγη εἰς 
56ᾖ Ἱπηροίθτα Ἰθνία οἱ ογταῦηύα. 

υπαίο ρειἼρυθ; [μἱρυγα ἸμοβθγηβΓυπι 
5 1αευ]ατοϊ]ηϊ : 6ϱο Πρανὶ οπιηίπο νοςθ.. 
Φα[]αίο Υ0β, ο θρθοιἱαίοςοβ, οἳ {, ἱωνὶίάΐα. 
Ἱπίις ἰοηυας, ΠιΘηἔεπι Ὠδί πιγςίει]]ς 
Ἱμ[οΓΠΙΔΗΏΦ, Πηαου[ίθᾳυ6 οἱ ναρίς δεπεἰθυς 
Εοδίθτρους, δρθουἰυπι Τεγῦο οσμἱυοῦο, 
40 Ώοποο Ρρεγ[εσία» Ἱπιαρίηςς Ἱπίυς τδοῖρἰαξ. 
Ει μα οἱἱοπιῖί Πέέογ. 5ἱ αυἱθδπη (υ πο[ἰθ 
Ρ]ατίυιμς τωο Ἰοᾳαἱ, Μθης ΠΙἍΡΠα, ηπἱὰ οροτίοί (αοςγο1 

ΧλΧΥΙΙ. Ρε εοάειπ ατοιπιεπίο”'. 
Νεσιο πιο ρεοσαίυπῃ γαρυ]ἰ, πθο αἰ]α [ες 

Λ Ι0ογῖς οἱ α Ιαῦοσῖθιι πηθὶς αγυ]ςὶ!. 
Τν]π]ιας νου δοἷί, 11811 ργφάἰσανὶ ρορυ]ο, 
Μο]Η11 1141 αεθεηάθις αηίθα 4ὐδοορήλμη. 
ὁ Πγ]ία αὐίουι, θἱ Ππρυαηι Πἰρατυυί δαρἱθηίσβ. 

ἡδοπρίυνι αη. 682. --- ΑΙἱ9 Τοι!. ὃ, Ρ. δὺ. Ὁ' Ῥοπρίιυι απ. ὅδὲ. --- Αἰίας Τοί[. 6, Ρας. ἓ]. 

ΧλΧΥ. 9 Κέρχωφο. θἰπιΐε; φυἱρρο φαΐ βεκιΐρις, 
γοφιίέα, οἱ οχἰθεἰογθ δροοἰθ ερίδοορυς γο[ογγοηί, οι 
τθνδΓα μηἰ{ἱ ππῖπυς θ98εΠί. 
ΧΧΧΥΙ. 4 Βρογτᾶτε βύρσαις. ΕδοθίυΠΙ 58π6 ος. 

μῃαις ρεἱἰερ θἱ νοδίοῦ, οἱ οκρἰείνι», ιν Πἱ μίος 
Ιπάεηό), ἆ ρισγί ἱπουμαπίέάν, ὑοπιῦυπ ευη : 
βοιἱ αἱ νδΓα ἰοπίίσια ο]βῖθιι οβῄοαοῖ 8ΗΠἱ, αΜθ 
ΑΓΟΩΠΟΔΓΗΙΗ ἰθχία, οαἱθηίἊ [εγγοίς ουπιραταία. Τουι. 
ο Ἔνδον Ἰα.λήσω, ΑἰιάΙί Ιιῖο Τεο]ομιις κά νους 
Π]ιά ἂε Αδρεράϊο οἰεἰιατίδία ἀῑσίμπι, αἱ ομεπία ἱπίνε 

εαοτε ἀϊσεῦκίιιγ. Τομ ε.. 
Π.Ι]άνων αἰσθήσεων. ιάς ἔοιη. [, με! 

08 οἱ δ11. 
9 Τῷ Λόγφ. Ῥετδο, ναι [οτίο γα(ἰονί. 
ἈΧΧΥΙ. ὅ Φθόνος δὲ, καὶ γ.λώσσην. Εά} 

Ιμ5 φθόνος δὲ γλῶσσαν ἐμὴν ἔδησεν, χαὶ σιἩ 
αἱ Ροιίαφ ἱορεπάυπι ρυἑασίε - ἃ ο 
µου ἔδησαν οἱ σοφοί. Ιπν]άϊα νεγο ἔνδοε οὐκ 1 
8η Οτεροτίο ἱαρίάαίίο, ἆς 41 Ώιος, ο 
ου... 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ει Ρ]απάα 8ροβ ἆυτοῬ ἀοἱογος ἰἰπίθης, 
Ουἱ ποἨ Ιπογεηίθιπ ρἰατίποὶ πιο ρἱυγὶπηἰθ 
Ῥιηχθγθ (6ἱἱδ, ππωᾳιθ ἀἰδοργρθηί πηαρίν, 
ΝιΦἱ οἱ φαἱεβοθηί βἰπιῖῖ κά ᾗρβογίς. 
9ο Αβρυτα ]ἱοοί ραϊἶας, 6ἱ Ρί16 η υπ] Δ8Ρ6ΓΔ, 
Ἰ]υο γεγοο; Ὁ ΙΕ ηθ της] Πλ] οµο 
Φίπῃ ρε]ος : ἰδιαά παμ]αιΙο μιοηίος νι[ωθιαί. 

ΧΧΧΥΙ. ΡΕ ΕΟΡΕΝΜ ΑΚΟύΜΕΝΤΟ. 
(Α. Β. θα(ίαν ἐπιεγργείο.) 

-Ῥαΐο γετΏα, οιποιῖ; 86ΓΠΙο ουτγαί ΡίοβροΓς : 
ΙΕ 1Ρ8ίό ποάος, οἱ Ροΐοηίο8 ποχίυιμ8 
ΛΓΑΠΕΑΓΙΠΙ Ἱποθγία γΑπᾶφ 9 Βιγὶηρίίο. 
Τοπαί6 ρο δις : 6ογιιδσα Γαἱστα 
Ργο]ἱεἰέε; τος Ιἱραία Ργουδις οθί πι], 

Β Φ4ἱμγαίο Υος, ο ευτὶοδὶ, ο Πν]ά]. 
[πίνο Ίοφυας, πιοπίοπ Ὠοδὶ πιγςιογῖῖς 
ΕοιπΙΆΠΦ, δἰίμ6 οἱ βεηφἰ ας ἔδγ-οιις τοξᾶ 
Ὀροου|ἱ πἰίογεπι ῥγοίεζαπ γετὺο Ὠοεὶ, 
Ώοπες βάεἱθρ ηδοἱρίαί ἱπιαρίηος. 
Πω Πιογα οἱἱεπεῖ. δἱ πιο Ιοαᾳυἱ, 
Μειιδ δαιήπια, ποὶίς Ρίυσίνας, αυἱά ππε αμα. 

ΣΙΣΥΙΙ. ΡΕ ΕΟΡΕΜ ΑβΟυΜΕΧΤτο. 
(Βοάεπι ἐπιετργείε.) 

Νεο ευ] πιο οαἱρα ταραῖε, ηος αἱ] (ος 
Ανιι]θίὶ 4 μαιῖς ν6ὶ 4 οτίοςς 
ος πον]ϊ ὰ πιο ργβήἱεαία Τηπίιαα, 
η μες φομ (αι δχεἰίδηἑς οορἀΐ έλα. 
Πγυτίς μος : Ππρυαίπφαδ τίαχογαμ! οορδὲ. 



5Ε0ΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΛΤΑ ΡΕ 958950. 

), µάταιε, καΐίπερ ἑσχοτιαμένος Φωτός τ᾽ ἀχροτάτου φῶς ἄχρον, Οἱόγονε, 
δαρείᾳ, τόσσον Ίγειρας χλέος; Εἰχὼν ἀθανάτοιο Ἡατρὸς, χαὶ σφρηγὶς ἀνάρχου, 

σθ), ὅσον νῦν τῶν ἀπαιδεύτων χράτοςι Πνεύματι τῷ μεγάλφ συμφαὲς, εὐρυμέδων, 
γχενὲς θράσος τε χαὶ µοχθηρία;: Λἱῶνος πείρηµα, μεγακλεὲς, ὁλδιόδωρε, 
εὖες', εὐδρομεῖτε, δυσσεθὴς ἅπας,. 10 Ὑψίθρον), οὑράνιε, πανσθενὲς, ἄσθμα νόου, 
ε, τοξεύοιτε μὴ πεφραγµμένους. Νωμητά χόσµοιο, φερέσθιε, δημιοεργὲ 

αθεῖα ' Γρηγόριος ποῤῥωτάτω, ἜὌντωνν ἑσσομένων. Σοὶ γὰρ ἅπαντα πέλει, 
ἰσ Χριστόν μετὰ τ ὦ  Ὃς κόσμοιο θέμεῦλα, χαὶ ὁππόσα ἐστὶ θέλοντος, 

ας Πάσχα, κ ώ ὲ ὁς Δησάμενος φηρέεις νεύµασιν ἁπλανέως. 
15 Σοὶ μὲν, ἄναξ, Φαέθων ὑψίδρομος ἄστρα καλύ- 

[χτει, 

Κύχλον ὑπερτέλλων ἔμπυρον, ὡς οὐ νόας. 
Σοὶ ζώει, φθινύθει τε ἁμοιδαδὶς, ὄμμα τὸ ννκτὸς, 

Μήνη, πλησιφαῆς αὖθις ἑπερχομένη. 
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:ἄναξ, αἱ πρῶτον, ἐπεὶ λόγον Πέρι δῶχα, 
τὸν χατέχων, φθέγξομ᾽ ἀπὸ στοµάτων, 

άτου ἱερῆος ἁγνὸν θύος, εἰ θὲµις εἰπεῖν, 
ὰ λόγον προχέων μετέροιο νόον. 
ροφαὲς, µεγάλοιο νόου Λόχγε, φἑρτερε μύθω, 

κ. εηίπι, α]ίθ, αμαπινίς οὐηυ αἱ ας 
ογῦο βτανὶ, ἰηἱΦΙη οχοἰέας {πια 1 

Νοπ Ποτδταθ ηυδηία πυπο Ἱπάοείοσυπ) ροἱεηί!α, 
Οιἱθις οοριιαῖα αμάαοἷα οἱ ἱπρτουίϊέας Ἱ 
10 Εχευ]ίαίς, (εἱἰοίίος αξίίο, αοἰηιιοί ἱπρίϊ ο»:19. 
Μιμίιο ἱαρίάος, αᾳ1(έὶ ροἰίο Ἱποσίηες. 
Αἰιυπι αἰἰοπίίυπι; (τοροςίιις αὓθοί Ιοηβίδοίπιο. 

ΧἄΣΤΠΙ. Βνπιπαε αά (Λγἰείνηι ρσεί οἰ[ενίένην, {η Ραφελμαιε'. 
Ὀιϊείο τος, ἰ6 Ρῄῄπυπι, φυθπάο ᾳαἱάθιω β6ΓΠΙΟΠΕΠΙ 1π 4εΓδιΩ δη] 

Ρἱα τοϊοπίώπῃ, οἵο εἰοφυαῦ, 
Φαποιἰδεἰπηὶ αδοθγάοίἷς δαποίυΏ βαοτ]βοίυπο, δἳ {8 θςί ἀΐοθγο, 

Ηυηρο β6ΓΠοπο6ΠΙ ρτο[υηᾶθης πο ΓηεΠί]ς. 
δ 0 Ραίτίς Ίωςχ, πιβρη Ιηθη/ς Τετύιπι, [ποαα αποτἰς 86ΓΠΙΟΠΘ, 

6υπιΠιο [ιοίδ ωχ δυπιπια, υηἱσεπ]ίο ΕΠΙ, 
ἤππαβο οἰογηί Ραϊσίς, οἱ οἱρί[ίαπι ρεἱηοίρίο οδτδηέῖ6 , 
στ Βρίρίέα Πιασπο οο]]αςεῆς, Ἰαίθ Γδρηᾶης, 

Βιρουϊογυτη βοῖς, ϱἱογἱοθίβδῖηθ, οράπ. ἀαίος, | 
40 Φμυ]ἰποὶ (λλτοπο θοἀἆδῃθ, οΦ]θδίίδ, οπιπἱροίοπδ, οπΏεἰ ές ππρριἰς, 

«899 [εοιος πιυμά!, δμοίος τί, ορί[εχς οπ)η]ωπ] 
ον. εμέ, οἳ ϱυ5. [μέσα δυπι. Τι0ὶ οπίπι οπιπία οσρἰσέαπί, 

Ουἱ πιυπάἰ [υπάδπιθπέα, εἲ απῶευπφυε ουμέ, {6 γο]ομίς, 
γἰποίεης αἀπιηϊδίγας πυίσας Γππηυια 1 1ρ». 

465 Ρο {6 οπίπι, ο τος, ϱοἱ Πίο ου υἱἱηῖς αθίσα οὐβουγαί, 
Οτήδιη ἱβπευσι υρεγεπιίπ6πε, 1 Τω Ιπεηίθς υδρία. 

Ρο ἰ9 τὶτ]ί οἱ οου]αῑὲ αἰοτηίς τἱοίθαθ, Ίύπηθῃ μουιῖς, 
ο υπα, ΓύΓ8δυ8 Ρἱεπο Ἰωηίηο Ίήοεης γονογ{έήν. 

ἠρίασι αη. 583. --- Αἴας ΕΙ. δ6, ραρ. 151. 

σκοτισµένος. ἙλεβαὮβ νο (γαηβ]ίίο οί. 8 Εὐρυμέδων. Βίο αι. οἱ Οοἱεὶ. δεῖνοὶ. παντν- 
πα[πηιό οογροσἰ5 εἰ απίνης» Ἰά1ε ορηκυἱ]αμί, Ἅκράτωρ. Ε4Ιέ. εὑρυμέδου. 
ήποας [ιοί ριυἱίορο Μα υἱγαλυηί. Τους. ϱ Πείρηµαά. Ῥολο]. τέλος. πε. (οἱδί. εὐν αἰῶνα 
ιἀλ.1οιτε. Ὑἱάο διιρΓὰ, Ο8ΓΠΙ. ΣΗ. Υ. 68, δἵο. 
(πΙΙ. Τιτ. Ὕμνος. Ρίο Περ. 003 εἰ Οοἱ»]. 

νοι. 
ο 9ο]ιο]. ἐπιπολύ. | 
υτός ς᾽. Ὑπί. φωτὸς ἀπ'. Μοςχ ἄχρογ. 50ρ. Πη. 
ν. 

περιέχων. 
ϱ Πανσθενές. Φαρ. Ιπ. ἰσχυρότατον πνεῦμα, 

9ο]νο]. παντοῦργον πνεῦμα, νοῦς. 
1ὔ Σοἱ. Θε]ιοί. παρὰ σο[. 
16 Νόας. Βο]ιο]. οὐρανίας δυνάμεις. . 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

4ηηυς πιοτΌο οὐηυὈ]]αισς έαπι στον], 
,ἐΔΠίΔΠη θυεἰιαςίὶ ϱ]ουῖαπι ἳ 
δοἱογύπ ηουοΓας ροιθηἑίδη, 
4 αιεῖς αι άφοία οἱ πιθρη[έωφ. 
6, φᾳαοἑφιοί Ἱπρὶὶ, Ώεπο ουυΓί{9. 
Ώθγιηθς οἱ φαρ)0ἱ5 ορ4ΐϊθ. 
αἰοηίῖυπι : ργοσυἱ 6τοροςῖαφ. 

. Ἠτακῦύν 0 οΠπδΙιοδτυχ ροἳ ΜΗ.ΕΝΤΙΟΝ, ΙΧ 
ΡΑΘΟΒΛΤΕ. 

(81/{ίο ἱπίεγρτείε } 

ἁἷω αιιοπίαπῃ Ώυηο ἑλπάδιη ]0γὰ γοβο]νί, 
36, (6 ΡΕΙΙΠύΠΙ ΥΟΣχ Ώ10ς, (Οσὶδίε, οδΡεί; 
οἳ ριςὶ, οἱ [8 δεί ἀἱοθτε, ῥωτα 

Β ᾖἵὙΤἱοήπια ἆθ ποσίγο Ροείοτο ϱδΓίπο Πιο. 
Ο πΠιαρης πες Τδυδυπι, ργασίαηέίυς οιηπὶ 

ΕΙοαμ!ο, Ἰὔπηδη ἱυπαῖηῖς, Ὀπίρεης : 
λειοιηὶ Ρας ο[Ώρίας, οδγέυπισιιο αἱρ]λυπη, 

ΡηδιΙΠΙΔίΦ ΟΠ ΠΙΔΡΠΟ Ί106 πιίοβηκηυε ρα, 
ΑΕνὶ αυοἰος, (Άπια οεἱεὺτίς, ἀοπαίογ οΡυπι/υθ : 

Ηαίίυς οί πιερ!ῖς, αλ ἨΓοῃΘ, οηπἱροίδης : 
Οοπάϊέου, αίηυο ἀθίοτ γἱές, πιοάργαίογ οἱ οτδίς, 

Ναπι (0 θυϱί ου ουυ]ία 4ὔφηυε ίσα; 
Τγαπηϊίο φοἱ γοείο αἱ (υηάαπιίης που, 

Λίφυο ἴωο ηωίιι ουηεία Ηραία κεί: 
Τη [αοἱς αἱ Ρἱιαὺὶ ἱας 4αγεα οοηίδβεί ΑΡίγα, 

δάθΓὰ δἱο, πιθηίοόθ έω νο]υξ, χΦυῤΟΓΦΗΦ. 
Έυ [αοῖδ υέ ποείῖο 1υπιθη γναίφυο οδόείαυς, 

Ὀοίηυο ουσ; συτόυς Ίωμα Ροταία υδαρ. 



Ελ) 

Σαλ δὲ ζωοφόρος τε χύχλος χαὶ µέτρα χορείης, 

Φ0/ "ραις µέτρα. φἐρει ἥπια χιρναµέναις. 

ΑἉπλανέες τε πλάνοι τε παλίμπορον ἄΐσσοντες 
ἸΑστέρες Ἠγαθέης εἰσὶ λόγος σοφίης. 

Σὸν φάος εἰσὶν ἅπαντες, ὅσοι νόες οὐρανίωνες 

Μέλπουσι Τριάδος δόξαν ἑπουρανίης. 

9” Σὲν βροτὸς αὖ κλέος ἐστὶν, ὃν ἄγγελον ἐνθάδ ἔθηχας 

Ὑμνοπόλον τῆς σῆς, ὦ φάος, ἀγλαῖης. 

"λμόροτέ µοι βροτέει τε, παλιγγενὲς, Όψος ἄσαρχον, 

Ὑστάτιον θνητῶν πἠµασι σαρχοφόρε, 

Σοὶ ζῶ, σοὶ λαλέω, σοὶ δ ἔμπνοός εἰμι θυηλὴ, 

50 Ἡ. μούνη χτεάνων λείπετ᾽ ἀφ᾿ ἡμετέρων. 

Σοὶ χαὶ γλῶσσαν ἔδησα, καὶ οὔασι μῦθον ἕλνσα ' 

Λίσσεµαι ἀλλὰ πόροις ἀμφότερ' εὐαγέως. 

5, ϱΔΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ,. ολη ΙΕ Π. ΠΙΡΤΟΠΙΛ. 

Α Φθέγξομαι, σσ ἑτέοιχεν ΄ ἃ ὅ οὐ θέµις 8] 

Ῥεύσω μαργάρεον, βόρδορον ὠσάμεις, 
3ῦ Χρυσὺν ἀπὸ ψαμάθοιο, ῥόδον χραναῆς ἐν ὰι 

Λέξομ᾽ ἀπ᾿ ἀσταχύων σῖτον, ἀφτὶς χαλέὰει 

Ταῦτά σοι ἡμετέροιο θαλύσια, Ἄριστὲ, εύπα 
Γλῶσσ) ἀπερευγομένη πρῶτον ἀνητεν ἕπς 

Σήµερον ἐκ νεκύων Χριστὸς μέγας, οἷσ ἵμ 

40 Ἔγρετο, χαὶ θανάτου χέντρον ἀτεσεία 

Καὶ ζοφεροὺς πυλεῶνας ἀμειδήτου ἀῑδαυ 

Ῥήξατο, χαὶ φυχαῖς δῶχεν ἑλευθερίτι. 

Σήµερον ἐκ τύμόοιο θορὼν, µερόπεσσι φεὰἡ 
Οἷς Τέἐνεθ', οἷσι θάνεν, οἷς ἔγρετ ἐκ αεα 

45 Ὡς χε παλιγγενέες τς χαὶ ἐχ θανάνο ᾳ 

Σοὶ συναειρώμεσθ) Ενθεν ἀνερχομένψ. 

Ῥος ιο αἱρπί(ορ οι)ἱ8, δὲ πιοάθγδία γα(ἱο «ἴνοτθορ οᾳ]ος!5. 
90 Απηί ραγίῖρυς πιοάµπι ργακος]θίέ Ώδυἱρηθ (θμιρεγα!]θ. 

Εἶχα θἱἰδίη, οἱ ογΓδηέία Το6ἰγο ϱΓλ4ἱοηεία 
οἱάργα, δἀπιγαδί]θαι ἑιάπι ριφἀἱσαπί βαρίοηίίδη. 

Τυα ωχ οιιηὶ ΟΙΗΠ65 4υΦ6μπα6 ΔΠἱπηο ο]εδίες 
Ὀρσαηίδηί Τεϊπίιαιῖς ᾳἱογίαιη οᾳἱοδίίδ. 

95 Τυα οπίπι οἱ ψὶοτία Ώοπιο, 4161Ώ απρε]υπῃ ἵπ ου εηιηάο οοποεωἱσὶ, 
ΡγΦουμµδτη (1, ο οἰαγ]βδίσηυπη Ι1πεῦ, δριεπουῖ». : 

Ο ἱππιογία]ἱς, ιηογια!ῖδ ργορίες της, ἱέοτανι ρεπίίο, οἑ]δ]ει ο ἔπου 
το Οἱ Ροβίταοπιο θἆ οχρΙιᾶπάΣ Ἱοπιίπυπ ρουςᾶἰᾶ ϱΔΓΠ6ΠΙ αθσυιυρς]νεῖ, 

Τηυἱ τίτο, Μυἱ ἰοαυος, Εδὶ νῖνα θυηΠ] ἰοφιῖᾶ, 
50 Οι βοἷα ος (αουἱἰα10ί15 πιοῖς Ιπφαίέμς, 

Τί οἱ Πηριιαπι εοιιβιγ]Ώσὶ, οἱ πυηο αγίας Φ6ΓΠΟΠΕΠΙ αρεγυί : 
96ι] Ργδία, οὔδθογο, υἱ υἱτυριᾳύο Ρίο [αοἶαπι. 

1,οψυας ΎυΦ ἀοοθηί» αι αὐἴοίη Ωε[ὰ8 οί, ποφυἱάοπι οοξίίθιη. 
ΕΠυπύάαπι πδγρασἰίδίη, η ύΡι ἀθροίίεῃς, 

5ῦ Αυγυπ ος 4ΓΟΠΔ, ΓΟΦΔΠΙ 6Χ Δ6ΡΟΓΔ δρἰηᾶ, 
'εβαπη εκ αι]ςεῖο ἱγνίουπι, αὈ]ίοίθης ιἱρμίαπη. 

Παν ΠΡἱ πορῖγὶ, Οὐσὶαί6, Ρεϊπη]ρέας Ια0οτί», 
Γήπρυα ρΓἱ η θρυοίαης οὐία11ἱ 66ΓΠΠΟΠΕΙΗ. 

Ποάίε (ιγὶεέιις Ὀουιίπις ος ποτ», αἱ10μ9 αἁπ]είας ο5ε, 
40 δυτγοχ]ὲ, οἱ πιογ]θ αοἱευπη ὀφθιρανίέ, 

Ει (οπεῦγοδας Ρογία5 ἱπαπιαπὶ ἰαγιαγὶ 
Ρεστυρίί, οἱ αὐληῖς ]ρογίαίοπι ἀθά]έ. 

Ηούίθ 6 ἑυηµ1ο ργορ][ϊδιδ, Ιοπο]αίρας αρραγιξ, 
Ομἱρις Πας αεί, φαἱῦις ωογέυ 8, αιέῦμ9 βασγοσ]ἰ 4 πιογευίς, 

4ὔ Όι τερεπεγα!ἰ εἰ 4 πποτίο ρεο({αβὶ, | δν 
Όπα ἰ(θουΠὰ ἱίιιο ἱη οίαπῃ αδοομάοπίο δμβιοἱἰασιαγ. 

19 Ζωοφόρος. (Ογοφοὶ δἷο αρρε]]απί Σοάΐασυπι, φἳ 
οδίφαως αεί οἰτουίας, οἱ ἁἀποάθείπι αἱρῃα οροείἰα 
οοπί!ποἰ. Μοχ µότρα χορείης. 8οἱοἱ. µέτρα χινἠ- 
σεως, εοπείαπε πιοίκα. 

27 Βροτέει τε. [ἀ ο8ὲ βροτοειδές. Μος σελ 
Θομο|. δι᾽ ἐμὲ “. ο... ἳ 

26 Πήμασι. Ῥεμο]. πλημμελήμαπ. | 
3) Ἔμπνοος. διρ. Ἡπ. ἕ ὁ θυσία. 

24 Εἰσὶ Ἰόγος σοφίης. Ἱπί. Οοἱθ]. ἔργον τῆς σῆς 53 Πόροις. δρ. ο. δῴ ο... ἡ 
σοφίης, (κα εν! τ. εαρἰεπιϊς. Ῥυλμοί. εἰσὶ θείης 56 Αδξομ᾽. δἱο Οοἱφί. Βομοῖ. ών 
σοφίης λόγοις τε χαὶ θελήµασι. δΜΗΙ πετδία εἰ υοίκη- Ἅθάῑί. λέζομ’. 
ἴαιε αἰυῖπα (κα εαρἰεπίίᾳ. 9υρ. Ιἰπ. βουλήματι, «ΟΝ- ὦῇἼ θαλύσια. Ὀοἱο]. χαρίατηµα. 
α/Μ/ἱο. | 59 Σήµερον. Ἠὶο ἵη οούἑ(ος (οἱοίιοίαην μα 35 Ἐνθάδ'. 8ιρ. Ιπ. ἓν τῷδε τῷ χόσμῳ. οἱρίί οᾶΓΙΩΘΗ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Τι (αεῖς μὲ ρατίθς πιοὰοτοίιιγ αἱρι][ογ απηηΐί, 
1 έπιρογα (επιροτίίμιρ οοηδοεϊδίφαθ πονἰθ. 

Ώ θα ἀεοεῖ, ἰδία οφσας : αυ» ΡΟΗ, Ώθε ροᾶσι 

Ο11Π εξίαδηι {ῃ βίο] φαρίοηϊία ιηΐγα γο[υ]ροε, 
Ὀερι]θο [υηάδιη Ππᾶγρα γα Οἶνγὰ [αῖο, 

γογπδηϊθιηαμθ ΓΟΦ4ΠΙ ϱ βπ]η] ] Τα) [τί6, (811 4116 οεΓηΐπιΙᾳ ἰγ Υ2βΝ. Ει ορὶοῖς ποίνεα [αγγα οβαπι τι ἱρω. Εικ ἵυα δηέ οπ1η68, ἠαὐίίαηί οι θἱά6:Γ3, πηθηίθς,. ας εἰ ργϊηιίεἶα8 ποφεεῖ, ῶοηο (211. ἱεία, Λο Τεϊαἁ]ς Ἰαυύθς φυῶ» δἱηο {ο οΔημῃί. 
6ἱοσία ΓυΓΦΗ8 Ι1ΟΠ1Ο έυα, φμἱ ναί απροϊἰας ας ἰθ 

Πἱο θἰέμς δεί, ἀθοιβ υἱ οληἰοι οἱ ἴρνο (μυπῃ. 
Α9ἱ6Γµ6, ας ΓΗΓδΙΙΗ ΠΟΡΟΙ: οοτροςῖθ 6χροίς, 
«Ἀϊφαε ἠοιπίηαπη εβυδα ροφὲ φἱού 16 {αζέιις Άρπιο : 

Ύΐνο, Ἰοαοτφιο ΕΝί, εἰρὶ βΗπ., νοῃ6, νἰείίσια τίνα, 
Οµ1μ1 018 ος ορίυιμς φοῖα γοἰἰοία πιθὶς. 

Γγεβδα (ἱυὶ θ6ὲ 1168 ἀηρυα, Ευἱ πιθυ Πηριια οο]αία : 
Ὀα, Ρ’6ζΟΣ, τὲ φαµοἰο οδὰδί υέγμαφο αηἰλε]. 

ΟΡιέ Ίο ρείπησπι οδγπηῖηα ἱίηχας (3 
Πλο 65, (Ο/εὶεί6, ἀῑο ἰονίνις οτόσιαν 

Άίφυο γειάἰκεῖ ϱρίευ]α ἀΐτγα πουὶς. 
Ηοιτθηάᾶς Ίιαυ Ίάςς [οσθς ές γυρὶϊ ατεπὶ 
«Ῥεχίογα :Πρθτίας εβί απ]πιῖσαιιο ἀλια. 

Ὑΐδιι ος υιημηῖς Ἰοάία γοάϊἰνῖνις : οὗ λα 
ΝΑΤ Φάίι9 68, β8δους, γοὐάίτυς οἱ ϱαρο: 

Ὀι 8µγδυπ) παῖί, γθάἰτ]νίααο αθίγα ῥοίκαακ! 
Αίηις Ραἰτὶς µεοᾶμα ΄τέρης Εοαῖα Καἰ, 



ΡΕΟΤΙΟΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5Ε8/ἱΡ50, 15556. 

ον αἱγλῃεις σε μέγας χορὸς ἀμφιγέγηθεν ΛΑ Ὑάμμου θαλασσῶν ἣ σχνιπῶν Αἰγυπτίων"; 
Ὑελιχὸς, µέλπων Όμνον ἐπιστέφιον, Παντων μὲν ἂν Ῥδιστα καὶ γνώμµην-μίαν 
ρον Ἴχον ἕπνευσα, µεμυχότα χείλεα σιγῇ Ταύτην ἔδωχα, πάντα ῥίφαντας λόγον, 

Λύσας, ἀλλά μ’ ἔχεις ὑμνοπόλον χιθάρην. 10 Αὐτῶν ἔχεσθαι τῶν θεοπνεύστων µόνον, 
ον ἔνδον ἔρεξα, λόγῳ Λόγον ' αὑτὰρ ἔπειτα Ὡς τοὺς ζάλην φεύγοντας ὅρμων εὐδίων. 
ἴξω καὶ µεγάλῳ Πνεύματι, ἣν ἐθέλῃ. Εἰ γὰρ τοσαύτας αἱ Γραφαὶ δεδώχασι 

Λαθὰς, τὸ, Πνεῦμα, τουτί σοι σοφώτερον, : Αθ’. Εἱ ἕ ὃν 
5 τὸ ἔμμετρα Ὡς καὶ τόδ᾽ εἶναι παντὸς ὁρμητήριον 

ληὺς ὁρῶν Υράφοντας ἓν τῷ νῦν βίῳ. 15 Λόγω µαταίου τοῖς καχῶς ὁρμωμένοις. 
ις ἀμέτρους, καὶ ῥέοντας εὐχόλως, Πός᾽ ἂν γράφων σὺ, τοῖς χάτω νοήµααιν 3 
ελεῖστον ἑχτρέθοντας ἓν πόνοις χρόνον, Αναμφιλέχτους, ὦ  τὰν, ἐχτείναις λόγους ; 

ἑέρδος οὐδὲν ἣ χενὴ γλωσσαλγία: Ἐπεὶ δὲ τοῦτο παντελῶς ἀμήχανον, 
λ’ οὖν γράφοντας χαὶ λίαν τυραννικῶς, Κόσμου ῥαγέντος εἰς τόσας διαστάσεις, 

εατὰ πάντα τυγχάνειν ληρηµάτων, 3/ Πάντων τ᾽ ἔρεισμα τῆς ἑαυτῶν ἐκτροπῆς 

Ἡοάϊθ πιαρπις οἱ «ρ]οεπάίάις οογιιϱ οἶγοα {9 οὐ]δοίαίας 
Απρε]ίουβ, οληίαπάο ϱΛΓΠΙΘΗ ορὶηὶοίυμῃ. | 

900991 Ηοάίο βοηπι εἀ]άΐ, οἰάμδὰ οἷα ϱΙ]θηι]ο Ιαῦγα Γ 
Φοίνεηςδ; 66 Ίδη τηρ 4ύ98 ἱηρίας οἰέλαγω αἆ ορἱουγαηάαδ ]λυάας ἰυαν. 

Μεπι! πιεπίδιι ἰπίινς ἱππιοἰανὶ, Τεγῦο τετρπῃ; Ροδίθὰ αιιίοπη 
ΦαςΓἱβολΏο θἱ ΙΙΔΡΠΟ βρἰταΐ, οἱ γο]υερὶ.. 

ΧλΧΙΧ. Γή εμοες Όδυσ5 . 

ΡΙυεἴπῃο οεζηθηθ ουπάςτε ἴνλο Φίαίθ 
Νις αθίσὶεἰα πιπχοΓῖς δοτἱρία, εἳ Ιεηίνοτ Παοπίία. 
ΝυΙίαωφαα (επιρογί5 8 Ιπιρβεράστο ορεξ]ὺυς, 
θιογύπι πυ]]μς θρί Γγιοίυδ, 40411 Υγ4Πα ραττυ]]ία5: 
5 ἴπιο 6ΘΓΠΕΩΘ 908 βογἱΏογθ αἁπιοάμμι Ρτωςας1ί6ς, 
Ῥίθδηαφις οί 98956 γεῦ5 ηιιραίοσίΐ8, 
ΑΓοηα μιαγῖδ, αι πιωδοῖς αιργριίς : 
Οπιίάπι η υἱάσιη δυα νἰδδίπωο οοηβί μπι ΠΠ Η1Η 
Ηωο ἀειὶ, τί αυ]εοίο ᾳιο[θεῖ δέΓΠΙΟΠ6, 
10 Βοἱἱ6 4 Ώεο α[ῃαιίφ δοπριασίθ ἠποιιπιρεγδης, 
Όι Ἡ, ααἱ (επροβίαίεπι Γυβιυπὲ, ἵπ γαρ ]αιη.8ο γουἱρίαμί δίωὐἰου ο. 
Να αἱ ιοί ῥομρίυγ ργφῦεηί 9η8ᾶ5, ἳ 
Π]ιιά δϱί, ααοά εΗδὶ, ἀῑνίηο Ὀρίἰσίέε8, γίδα δαρίεμίίως,. 
Όι οἰί ου]αδνὶς ργορι μπαμ Η1η 
15 Ύλης ἀοοισίπορ αἱ8, αἱ δἰπὶδίτο αΠπίιηο οοποιοπίυς. 
μας ει βοι1 065, (θεγδη(ο αρ]οηίἰ οορἰαομίυυς. 

ἵτπιαρ αἤθτος, ϱ ὑοπθ νἰς, ταίἰοπος Τ' 
Οοπίαηι Υογο ἰάἀ Ρτος5υ9 ἱπιροδεμ]]ς,. 
πι οτυἱ8- θεἰηύαίυσ ἐοἱ ἱη οοπίγαγίας ραΓίό8ν 
30 Οιηεδαυο [υπάδιηθηέυπη θἱ αἰγογιὶουἰ 

ἑΠρίσιη 8η. 83. -- Λίίαφ ΒΙΙ]. 169, ρᾳς. 3418. 

Μό ἔπων ὕμνον -... ο]ο]ἰαρίορ ἵπ- "9 Πάντα ῥίναντας. Πλ Ὑαϊ. ΕΙῑι. πάντ) ἀποῤῥί- 
βίας, ὕμνον ἐπινίχιον ν. φας. (οπεί [μπι ος απιρ/όχ 4 ΕΜΥ, Μί ΟΠΙΠΕΗΙ «εΓΙΟ- 
Ἔχεις. ΟοἱΒ]. ἔχοις. πρι αὐ]λοίεπε, εοίε αἰνπίέμς α[λας οετὶρεμγίε ἐν- 
Ἔρεξα. Φελυ]. ἔθυσα. εκ ΗΙθέγευι. 
Ῥέξω. 96]ιο]. θύσω. 10 Μόνον. Ὑὰι. µόνων. 
ΣΧ. 3. Ἀμέτρους. 9εβ]ρία πι]]Ιό αθιη]εία πυ- 4/4 Ὁρκητήριον. Ηποο γδγα Ογερου/ἱ βεπίθηξἶα οοί, 
ν ἰηἱθ]1 μι 6ευροτσίυς8, ααἱυις 508 ορρουἱέει- αυἱ αἰἰυί Ραβδίτη οχαβἰίαί δυα ἱη{γοὐμείαη) φἰαίο, 
5 ἐμμέτρους. | αὐαθῖ ος ῥουριυτί λογομαχίαν, οιὐιἰ]επιαυθ ὅἷδ- 
Ως στα. οἱο αἱ. Εάῑί. ὡς µετά. Ιδοιίσθιῦ οἰπηρ]ιοί αυ Ὀγορβίαιι βάεἰ. 
4/αγ. Ὑὰί. τίνα. 40 Πόε ἄν. Ὑαὶ. πῶς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙ06. 

οσάς 2ηΡε]ῖοις 100 ας Ιήµδᾳ 119 πιἰσῃσᾳι ΕΒ Νυραθ ραγαγεπί πὲ ππεγας δαὐοτίρας, 
Ἓογειη ομχήὲ, [ία ἱγορίιαια ϱ3ῃθηθ. ΔΔΡΥΡΙΙ35 ηιµβ036. 4Γ6ΠΔΘΥΟ οοφιογίδ.: 
ας6-ἡηθοηιυΐ, οοπιρΓεδδαυΙθ Ιαισα γεβοὶνὶ : Φα γ]δδίιηο οππίυπῃ ο οἱοιἰί δοπίδἶα, 
γὶο6 πιθ οἱ]ιᾶσα», ἰ6 οεἱεὑταιέόα, ἠναῦοθ. Όι αυοί]ρθί ΦεΓπιοπο οορἰθεηρἰο ἱπουμῤθρδη 
5 ρηῖιφ πιθηίθ) θεοί : νοςῦο ο.1ο στους Α ΝιΙηΊιο αΠλαιῖς γοἱυπιμέθαφ πιοίο», 
δηοάο ΡΗΘΗΙΩὰ Ρ8ΟΓΜΙΗ, δἱ νοἱοῖ, ἱρθα εµαµι.  Όι οχροίίέ ρυτίας, ργοςθίἰα8 αυἱ (ωείι. 

Ναπη οἱ ἰ0ὲ 96 ἰδηί9ς8 6α6Γὰ οἰοφυ]α οχι) γοιί 
ΣΧΣΙΣ. 1Ν 5008 γεμρῦ5., Ληβα6, [ἱδί λὶο οδι δρίρ]υ5 μας 

(Εεά, Μογεἰο ἐμιετρτείε. ) Όι οἳι γε[υρίυη ργοσίριωπα νου ου] αδἱἱ0οι 
γαυς ἰοᾳυθίῶ, Εἱς αμἱ ἱηοἰίαίὶ δυΠί 1ηα/9. 

ΓΟ8ηυ6 «ΘΓΠΕΩΦ βογίΏθγθ ου ἵη 5ομἱο- Οιιθηάο εχαΓΔΗΦ{υ οορἱιαι]οπίθιβ 
ἃ ΠΠ ρεγεπίίογ Πακ ηί]α, Ῥδγρεμίίρυς Ἠυπὶ, θχραηάἀςτθβ Ταίο8 60Π05 Ί 
υπ πι Ἰνυίς ἑοπιρας Ἰαυουῖ ἱππροπάσγο, Αί ομιη αγάπη οἱ ἀἰβίοίί ΡΓοΓ5ς ου αἱοι, 
μπι οδί Ιαοθί1σνη ἱηάς μιαἱοοίσοπείο : Ὀυί πιηπάις ἵη ἀἱδθίάία (οἱ οομρεϊμάϊίευς, 
8 Ἰωσο]εηίου δε οΓε ἰνος δεΡίρία αἁμιοάυπι, ὡσ) ο μες Ὀαδίω ἀἰνογείουἶ λαῦθαμί ουἱ, 



, 
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Τούτους ἑχόντων τοὺς λόγους συµπροστάτας ' 
Ἄλλλην µετῆλθον τῶν λόγων ταύτην ὁδὸν, 
Εἱ μὲν καλήέν γε, εἰ δὲ μή }γ, ἐμοὶ φίλην; 
Μέτροις τι δοῦναι τῶν ἐμῶν πονηµάτων. 
3ὔ 0ὐχ, ὡς ἂν οἱηθεῖεν οἱ πολλοὶ βροτῶν, 
Τῶν πάντα ῥάστων, δόξαν ἐχχαρπούμενος 

Κενὴν, ὃ δὴ λέγεται. Τοὐναντίον μὲν οὖν 
Τρέχοντας οἶδα τοῖς ἐμοῖς, οὕτω γράφειν, 
Ανθρωπαρεσχεῖν μᾶλλον ' οἱ γὰρ πλείονες 
50 Τοῖς αφρῶν µἑτροις μετροῦσι καὶ τὰ τῶν πέλας, 

5. 6ΒΕΟΟΒΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟΑΒΜΙΝύΝ ΙΙΡΕΗ ΙΙ. ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ. 

Α ὁὅ Οὕτω πεδῆσαι τὴν ἐμὴν ἁμετρίαν' 

Ὡς ἂν γράφων γε, ἀλλὰ μὴ πολλὰ Τράπα 
Καμὼν τὺ µέτρον. Δεύτερον ὃὰ τοῖς νόας, 
Καὶ τῶν ὅσοι μάλιστα χαέρουσι λόγοι, 

Ὥσπερ τι εερπνὸν τοῦτο δοῦναι φάρμα, 

40 Πειθοῦς ἀγωγὸν εἰς τὰ χρησιµωτερε, 
Τέχνῃ γλυχάξων τὸ πιχρὸν τῶν ἑντολὼν, 
Φιλεῖ ὃ ἀνίεσθαί τε χαὶ νευρᾶς τόνος 

Εἴ πως θέλεις χαὶ τοῦτο ' εἰ μὴ οι αλένι, 
Αντ) ἁσμάτων σοι ταῦτα χαὶ λυρισµάτω». 

ὐῦτε προτιμῶν τοῦτο τῶν θείων πόνων ’ 

Μή µοι τοσοῦτον 
Τί οὖν πέπονθα, τοῦτ ἴσως θαυμάσετε. 

Πρῶτον μὲν ἠθέλησα, τοῖς ἄλλοις χαμὼν, 

4ὺ Παίζειν δέδωχα, εἴ τι χαὶ παίζειν θέας, 

Μή τις βλάδη σοι πρὸς τὸ καλὸν συλωμέμ. 
Τρίτον πεπονθὼς οἵἴδα» πρᾶγμα μὲν τυὴν 
Μιχροπρεπές τι, πλην πέπονθ  οὐδ ἓν ές 

ἐχπέσοι Θεοῦ λόγος { 

Που ἢιαῬθαπί δ6ΓιηοηΘΒ, ϱμἱ ργ5]άϊο οἰπί : 
Λά αἰϊδαι πιο ου], Ώθῃο οἰπηίτυπι, β6ΓΟη υπ νίαπι, 
Ποπερίαπι φυἱάθπι, γαὶ οἱ ταίηιις φαἱέδπι ηοἰ οἱ φιλία: : 
Όι νοτείῦυς αᾳυἱά Ἱπιρεπάετεαι Ἰαυοσίς; . 
3ὔ Ἠαυιὶ οφπἱάφπη, υἱ [ογίςςο γ]ἀεδίίαν ρἰοτῖδφμε ποτιαἹἹπῃ, 
Ροτ οπηπία [αἱ μπι 36 ἱευὶβοίπιογαπι, αἆ ᾳἱοσίδη οοποραςαηάσπι 
ἵπαιιέεπι, (μοά ἀῑςοί φοἱθοῖ. Οοπίτὰα φµἱάθεη Ι 
Φ0ἱ0 608, αἱ Π]θὰ τοἰἱ]οφμαι, ἀΐοςτο, αυοά {έ οογἼολαι, 
Με πιαρὶς Ποπιίπυπυι 4υΓ4Π) οδΡί359: ΠθΠ Ρ]οσίαιιθ 
ὦ0 Θιἱς ἱρβογυπ αοἴίθυς πδυηέας θεα ρευσὶηί : 
ο Νεαφυε 14 ριφείθγοης φογἱς Ιαὐοπίους : 

μη] ἰ2ΡίορεΓθ οχο]άαί Ὀδἱ γετ]απη 1 .. 
Οἱἆ ογρο ουδ] μαδυὶ, Ἰά (ογδα πηγα Ὀ]ποϊοί. 

Ῥρίπιιτη φμἱάθαι γοἰαῖ, απ ἵτι αἰἰ οΡροΓὰΗ1.ροδαδθιο, 
ὁὅ Φ]0 ΠΙΘΑΠ) [Γ6Π8ΡΟ Ἰηοππροταη{ἰδίῃ ; 
Όϊ αἱ οοτἱῦεΓθπη, Φ3ἱἱθΠ1 ΠΟΠ Πηιί ϱχ2ΓΆγοΊΝ, 
ὈιΦομ]ίαιο οἱαυογαπάἱ ολ γπιἰηῖδ. λλοϊπάς τοἰυί αγθηί]γις, 
ο. πηχίπιθ αἱ φδγπιοπἰθμϱ ἀεἰδοίληίας, 
γοίυ αυυἀάδπῃ ϱΓΔίάπι Ρνασπιαουαι, 
40 ΙΠιοεθυτορίς ἀμοσπς δἆ υἱίοΓα, 
Αγίο ἀε[ηῖεπα αοθγὺ]ἰαίθιι πηπάμίοξυ. 
Αιηαϊ θἱἱ8Π ἴθηθα τοπιἰε{ οἱογάα 1 
8 φιιο πιοάο γεῖῖς Ἀοο (ργοῦατε) : εἱ αἱ ο]! αωἰάφω δω απιρ]ἰως, 
Ρτο οηε1εηῖς Ευἱ ο θγη! οἱ φιτορ]ἶῦνδ. 
Αὐ Γι μάμπι ρτεὺα!, οἱ ἱυάως Ευἱ ρίαεοῖ, 
Ν9 αυ]ά ἁαιιηὶ εἰ] αοοϊἰἀαί ᾖοποδία αωῶγδηί). 
ΤΟΓΕΙΟ 109 αΠεοίιιπῃ δοίο; Γθ8 ᾳυἱάσπι [ογι9θοίθ 
Ῥαγνα ν]άετὶ ροδδίί; γογυπιίαίµθη αΠροίας 6» πθφυἱάθσω τἶίωο ἀῑσοπαϊ 

ΦΙ Συ στἀτας. Ὑπὶ. σὺν προστάταις. 
30 τῶν άτο ζων. ἴἶας α . 

τῶν. ΜΟΡεΙ. Ώ0η γεοίθ ᾗαηχίέ ους δόξαν 
ὦδ Μοι. ἵια αι. Εάἱί. μοῦ. 
ὤ5 θαυμάσετε. Τι οι. Εάῑἰ. θαυμάζετε. 
5ὅ Ἁμετρίαν. δἱο ορίηθ Ὑπι., [έπακα [κανν. 

Εάῑι. ἁμαρτίαν, 
ὤ7 Καμών. Ὑοι. λαθών. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ως ια 56ΓΠΙΟΡΙΗΠΙ, υ82] αἀ]υγοπίία : 
Εηυίάθιη Δἱἱυά φυκοερἱ Πιο δδτπιοπίυες, 
οπερίυπ ορίπος, 6ἱΏ πιηυς, βγαίυπι μη] μὲ, | αΏοτίς αἱ πιθὶ άλγοι α[ᾳυ]ά νδυκίυμς; 

ἈΝοη, υἱ ρυἱαγεπὶ ρ]αγἱπιὶ ιποπαΙίμπη, 
νο βΙογίαπῃ ϱ ΓαοἱΙ]ἱπιῖς αὐἱρίδοργογ 
4ΠαΙη, μὲ θο]οί ἀἱοὶ : ο ο οοπἰΓαγἰο Νονἰ πιεα μείᾳυθ νο]]οδηίοε άΐοετε, 

Με 6001066, υἱ ρἱβϱ6Γο 4 1θάΠῃ νυ]βο πιαρὶς: Αἱίεπα πιοίμηέΗΓ Δοἱ8 η ΛΙΠΗ αἰᾳυἱ ουἱᾳ. Νεο Ρα /ετεηο Ἰδίτπά ϱαοτὶς Ιαυογίδης. 
ΛΗΙ πὸ εκοἰάδί (ηΊυ1 Ώδυβ Πνεπίο α πηθα | ΑΠειέις «γο υἱ οἷπι, {ιά αἁπιτηπα η. Ρείπαα Ι18ογεης ἰἀ ΟροΓα ῥτυ αὶς ού], 

1υηβίπιιθ µῃ βρο- 
40 Τὸ καλόν. ἵνα Ὑαε., ασ νετ οί εάε 

ακίά ἀαπιπὶ εοπίίπφαϊί, ινε Λοποεία ορἰεή, ή! 
ιιοὰ Ποποδίυπη ο8δί γοπίβ. Αῑῑογ συλωμέηι 
ἰαίο, πµάαίο, φεἰ]οθί ἴσθκα ρἱοίαίο, ἵουπφ: 
(εμεἰϊαίς, ἰδοέίοπε ΡΓο(ᾶποΓυΠ ογαΐσ ο αρ 
εἰς ἀεἰεοίείυς, 68/19 Ρροξ]ς Ποραε, ἵπ ασῖαι ἂμ 
Ἡοποβιαὶ ΠιοΓάπ βάθίᾳαυιθ αάτοσσαπη ουσ 
Ώιθηυ(]096 χαλῷ. 

Β ἱβαγὲ Ρεεεδίυπῃ πιεΒΏ 4σο Ροε6δτη {ες 
ὔε εί αυσγοαί θεγίθθγο, ἔνδιιά ή φον 
Μυῖιᾶ, Ι300Γ3Η5 ΕΛΓΕΩΘΛ. ἔπάο ἱπ ᾳγαῖῖλα 
ἆανεηύπη, 3ΐᾳυ96 6οζάπ1 τεσία ᾳυου /σγαοί μα 
Ποο 5υανό τοῖαί γοπηδάίση εἰυὶ ἆ.το. 
δια) {]σοθίη, δί(16 ΠΙΑΧΊΠΙιθ αυ Πί οοσησιθὀ», 
Μαπάσία ϱ110» υεχοηί ἁγίο, οἷο ἀθ[ίηέσης. 
Πηιοτάυπι ἁπθαί γου(ε16υ οΛιοσόα» ἔοη 6” 
δἱ 59 γα]ῖς πιοςο ἀος ρτοῦαγο, ος Απερίίας 
Οζ Γίθ, Ιο00 οἑηίυδΊγγα φιγερῖσσηυο οἵ η). 
ΤΙΡἱ Ίαο ἀθιὶ αἆ Ἰαάιπι, Ε8ὲ αἶ]ας οἱ Ρίλκε : 
Νε ποσα 18 θυ0δαί Λονεεία(ο νά. 
ΑΠοςιιις Ἱία δυπ ἰδσίο, σἱ ος (ογείέη 
Ρυρί]]α νόεαίυς, ί0οϱ Εεῖρφιη α09ἱε; 
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5 
λέον δίδωµι τοὺς ξένους ἡμῶν ἔχειν 

0) Τούτοις λέγω δᾗ τοῖς χεχρωσμµένοις λόγοις 

δὲ χαὶ τὸ χάλλος ἡμῖν ἐν θεωρίᾳ. 
ἀὰ Υ μῖν μὲν οὖν δὴ τοῖς σοφοῖς ἐπαίξαμεν.. 

Εστω τις ἡμῖν χαὶ χάρις λεόντιος. 
ἑταρτον εὗρον τῇ νόδῳ πονούμενος 

ο Παρηγόρημα τοῦτο, χύὐχνος ὡς γέρων, 

, Ἀαλεῖν ἐμαυτῷ τὰ πτερῶν συρίγµατα, 

ὐ θρῆνον, ἀλλ' ὕμνον τιν’ ἐξιτήριον. 
Πρὸς ταῦτα νῦν γινώσχεθ)᾽ ἡμῖν, οἱ σοφοὶ, 

δρον ἔνδον. Εἰ δ ἕττησθε, τῶν αὐτῶν λόγων 
Πὰ:ῃ Πλεῖστον τὸ χρημα. καὶ τὰ παιζόντων λόγοι, 
Ἠκωρεῖνε” μακβρὸν ὃ'. οὐδὲν οὐδ' ὑπὲρ χόρον». 

5ΗΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ ος1Ρ50. 165ὁ 

Α Αλλ' οὐδ ἄχρηστον, ὡς ἐγῷμαι πανταλῶς, 
Αὐτοὶ διδάξουσ᾽ οἱ λόγοι θἐλοντά σε. 

Τὰ μὲν γάρ ἐστι τῶν ἐμῶν, τὰ δ᾽ ἔχτοθεν. 
05 Ἡ τῶν χαλῶν ἔπαινος, ἣ χαχκῶν ψύόγος, 

ὴ δόγµατ', ἡ γνώµη τις, ἢ τομαὶ λόγων, 

ἩΜνήμην ἔχουσαι τῇ δέσει τοῦ γράμματος. 

Εἰ μιχρὰ ταῦτα, σὺ τέλει τὰ μείζονα. 
Ἠέτρον χαχίζεις ' εἰχότως, ἄμετρος ὧν, 
10 Ἰαμθοποιὸς, συγγράφων ἀμθλώματα. 
Τίς γὰρ' βλέποντα, μὴ βλέπων, ἐἑγνώρισεν; 

Ἠ τὶς τρἐχοντι, μὴ τρέχων, συνέδραµε ; 
Πλὴν οὐ λέληθας, ὃ ψέχεις, ὠνούμενος. 

Ὅ γὸρ χαχίζεις, τοῦτό σοι σπουδάδεται, 

ΜΑ]υτθπὶ, 414Π1 Πο09, ἱπβάσ]δς Ἰιαΐογο εοησθβδοἰηῃι : 
50 Ὦο οτηαίο 110 Ιοα1ος οἱ Πογἰζο ἀῑσεπάϊ ρεµσγε, 
Οὐαπηυαπι ποὺὶ5 ογα]οηί5 νθηιιδίας κἰὲ ἱη δρἰγῖ(αἰἰ μυ ἰροηίέα. 
γουῖς αιἠάθιω ἱρίίμς, οἱ ραρίεπδυθ {ὐφίμδ. 
Νοὺῖν αμίοιη δἰί ρταίία Ιουηῖφ, 
Θυαγίο ἰηνοπὶ πιογΌο ϱγαναίι!β 
ϱο οοἱδίίμ]η δές, νο] οἱοῦ 56ηοτ, 
1, οη 1 πολι! {ρθὶ Λἰατυ) οἱ υἱ119, 
Νοη ἱασιῦτειη σα, 5ο ουσ ἵη ἀϊδοθδοι, 

Ἱη Εἱ8 πιοάο ἱηίθι]ᾳ.ιἱ5, νὶσὶ δαρἰθηίρδ, 
Ιη1{ηιοῬ απο 6ρη8ι!9. δἱ αυίεπ) οδε1εἱς, {ρβογωΠῃ ΦΟΓΗΙΟΙΗΗΗΠΙ 
00 Ροιιββῖπιιιπι Γον οδὲ : οἱ αυ Ιαάθη η θυηί, ΦΟ6ΓΡΙΟΛΕΘ. 
Ῥγουθάϊίε : Πλ! νεΓο Ίοηραιὴ, ηΙλΗ{ 6Β6ργα δαΗθίαίον, 
ΝΙΗΙ εἰίαπι ἱπιβ]6, υἱ ορο ΡΓογθα» δεῤίίγος. 
[ρεἱ ἀοεέὺιηί {6 6ΘΓΠΙΟΠΕς γοἱθη/θΠ). 
ΑΙ αιιίάειΏ 6χ μηθῖς δὐηί : αἰία αιίθεβ ες Ρτο[αῃίς ; 
65 Αυί ὑοποσυπι Ία.5, αι πιαἰογµ!ῃ γοργθίνθηφίο, 
γαὶ ἀοοίτῖπα, να] ορἰπῖο, ναί Ώγονθρ βεηίοπίἰα., 

Ου5) Ἱη πιθιοῦία [αοἱἰο ἡῃδιάθαηί ν]ποιίο Ἱετο. 
ον ἠωο Ραίνα θυΠίέ, (η οβίες ΠπιοΙίογα. 
Μοίος οατρὶς : τοείο αυἱάεπ, μἱροίθ ριάῖθ νδτβυυπη, 
10 Ιαπύογυπη δογἱρίος, οοηφοτίΏθης πιὶφογος γθεθιιφ. 
Ωυῖς οηἱπῃ γἰάδηίείπι, πο γἰήθρθ, αρωογοςίέ ὃ 
Αυὶ φυἱς ουσΓοΠΙΙ, ποη οµΓΓ6ΗΒ, οοµου γε]! } 
γότυιη ΠΟΠ Ἰαΐθθ. φυοά γοργθιφµύ]θ, ἱρ99 θΗ6ΙΡΔΗΡ. 
Ουοςἆ ουἱ1 ἑπιρτο)ας, ᾖου Ευ) υγ ορὲ, 

49 Π.1έο». Νο ρίι9 αἰἰφιίά [αί2θοτ ἐπβάείδε, (.πηι 
Ω05 ᾖαβοΓο. 

50 Κεχρωσμέγνοις. 1ά οοί νἰάσϊοθί ρὶειἰ Πουἱαἰς- 
σκε εεγωολέδ». 
5 Εἰ καί, οἰο. Μοτο]. : Ομαπιυὶς φιιοά δεί, ρα(- 

«Φ/ιγωπι δἱί ὀῦ οεμἰος επι; αμοὰ αὶ ροίοθι «αροτο 
Ι4ἱ. 
ὅ Ὑμῖν. αι. ἡμῶν χαὶ χάρις λέοντος, θεἰ[]εθί 4 

ῥαε(γεπιί ἀενοτεπικ. 
ϱ6 Γιώσχεθ᾽ ἡμῖν. οἱ σοφοί. ΑΙἱἴεν : Γφποδεί(ε 

ποθῖς, 005 ἠκὲ εαθαοέε εο5 αά μετερὶοίεκά μι ΕΟ8 
αλΙπί εεηε». 

59 Εἰ δ᾽ ἤττησθε, τῶν. Α{εος ; δὺΗ νἰπυὐμεἰμά ἐρεῖς 
φεγπιονἰθὰ». 

60 Π.1εἴστον τὸ χρῆμα. ΛΙιος : [ες πίτα. 
61 Χωρεῖτε. Ργουεάϊἰίε, εαρί(6, [αυείε, Υοχ μΩ))](8- 

υὶς, ἴπουίι θοπιρεβδίυς, ε5υ ἑία ροπίς αιιοίοΓ]διις. 
Μογεί. υαἑείε : 158 φυἱάεπι οδὲ αΙίογα γοςῖδ χωρεῖτε 
αεορρίῖο, Υογυιη Ἠἱο αγά οοππιο(α. 

6! Τ1ῶν ἐμῶν. ἕω ὡετὶριιτὶς. 
66 Ἡ γνώµη. Αμί εὐµεί[έωπε, ακί ορὶπἰο. 
67 Μνήμη» ἔχυυσαι τῇ δέσει. Μειιογἰᾶ «ΟΙΝΠΙΟ-. 

απ 61 αεἰγἱεία ογαΙἰοηθ. 
Ἴδ Οὐ .1έληθας. Νον [αίέε: λα ΡογβΡίοιΗΙΗ 

οβί ἐ6 αουρασὶ, ιο τοργομοπάϊς. Νου Ώερο Μο- 
το. : ΠἩαμά [αίοί ο. 

14 Σοὶ σπουδἀὥται. Ἱμ θε οΡέεταιι «ΟΜ{ΡΤΕ, μμῖέ 
γεὶ ἱπενμιπθὶς.. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Νοφιο αχίογοδ πιο]ίηφ ᾖοᾳαὲ 14η) πο ριίο, 
Πλυὺ ᾳεμετθ δογηιοΠῖθ «οἱογαε! αἱα, 
Θυλιηνὶς ααοά οδὲ, ρυἱεμγαπι β]ί ο) οοιθς βυυιη, 
γουῖφ αἱ {ἱρςὶ Ἰδίιπης οαρἱεηίίθις. 
Νοῦὶφ αἷι, αἱ. [εγυπί, Ιθοηῖς ργα/α. 
Οὐα/ πι, ΦμειάλΠὶ Πιο» ολ άπη 
Ισιυά Ιαῦογο 1πνοπί, οἱος υο]μέ 86ησσ, 
Ι.ο4116Ώ8 πηἰ]ι! αγ ολποςὶς ο1δί[]8, 
Νου Ιαραύῦτοπι οδηέπῃ, 86 δργδςδυ οὐ μπι, 

Ε;ρο, ογυῑξί {η ἱπεπηίει οοβηοθεῖἰθ 
Νοῦίς αἱ αο : δἰπ ορθά ἀθτίοιὶ {η Ἱιὶδ- 
Βδιπιοπίύυτς, Τ68, οἰοφιία Ιμάθδηέ η 
γαιείᾳ; πὶ! ἱοηρύπῃ, Δἱη1ο δαἱαίεσι δὔΡργα,. 

Ώ Νίμίίαιο {πιή]ο, 5ου γοος. Ώτογευς φιἱάθιη 
ἵροα οἀοεευιπὶ ἀῑοία ἐ9 δροηίβπευηι. 
Ναπηφιις 6 πιθίθ Ίο διιΠί; 4ἱ Πα αχἰτίηςθουδ; 
Περιο]ιοηδίο πιαϊογυπῃ, Ποηεδίογπιτο Ἰα0ς: 
Ορίμίο αιί θοπίθηίία, θα μί ἱΓοδΗΙΙΙΙ 
ὡρρπιθη!α μηειπογαΕἰία ν{ποιῖς {ιουῖ8. 
Πιες Ρ8ν3 δἱ δυηί, Ρογῇοϐ 19 ΙΠα/ΟΓὰ ἔ1Ι. 
Οα5Ρί5 Πιοήρβ, 6ἱ 10/6, ο8{036 ΓΗ) 1ούυ, 
Αὐογίίυηος 64Τ4ΗΡ, Ιαπβίους. 
Ναπι φμἱ9 γἱἀθηίθίη, ΏΟῃ γἱάθι, αρπονογ] ᾖ 
Αι ουγεἰεοηςῖ Ἰιαυά ομγβίίαης οεουσγοι” 
Ὕδγυιη αι Ἰαΐοί ἴ6, φαπάο οιπἱς, φυοά ἀεριϊπι]δε 
φο οηἱπ) Ηὶ εδί οοΓ61, αμοά οσρἰοάίς πιοάο,. 



από 6, ΟΒΕΟΘΒΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟλΛΗΜΙΝΟΝ ΙΙΒΕΛ Π. ΠΙΦΤΟΒΙΟΑ. 5 
15 Καὶ σφόδρ᾽ ἀμέτρως, τὸ γράφειν ποιῆµατα. Α 90 Τίς οὖν βλάδη σοι, τοὺς νέους δὺ ἡδοής 

"Οτ) ἂν δ' ἑλέγχῃ, πίστις ἀντεισέρχεται, Σεμνῆς ἄγεσθαι πρὸς Θεοῦ χοινωνίαν 

Καὶ πεζὸς ἡμῖν ναναγῶν ὁ φίλτατος. Οὐ γὰρ φέρουσιν ἀθρόαν µετάστασιν. 
Τοιαῦτα τεχνάζεσθε, ὑμεῖς οἳ σοφοἰ. Νῦν μὲν τις ἕστω µίξις εὐγενεστέρα. 
Ταῦτ᾽ οὗ πρόδηλον φεῦδος, οὐχὶ διπλόη ; Πηξιν δ ὅταν τὸ χαλὸν ἓν χρόνῳ λάθη, 

80 Πίθηχος ἡμῖν ἁρτίως, λέων δὲ νῦν. ϱὔ Ὑποσπάσαντες, ὡς ἐρείσματ ἁφίδω, 
οὕτως ἁλίσχετ εὐπετῶς δόξης ἔρως. Τ) χομφὸν, αὐτὸ τἀὰγαθὸν φυλάξομεν. 

Πλὴν ἴσθι πολλὰ χαὶ Γραφαῖς µετρούμενα, Τούτου τί ἂν γένοιτο χρησιμώτερον; 
Ὡς οἱ σοφοὶ λέγουσιν Ἑδραίων γένους. Σὺ δ᾽ οὗ τὰ ὄψα τῷ γλυχεῖ παραρτύεις, 
Εἰ μὴ µέτρον σοι καὶ τὰ νεύρων χρούµατα, Ὦ σεμνὲ, χαὶ σύνοφρυ καὶ συνηγµένε, 
8ὺ Ὡς οἱ πάλαι προσῇδον ἐμμελεῖς λόγους, 100 Τί οὖν χαχίζεις τὴν ἐμὴν εὐμετρίαν, 
Τὸ εερπνὸν, οἶμαι, τοῦ χαλοῦ ποιούμενοι Τοῖς σοῖς µέτροις σταθμώμενος τὰ τῶν τἒες; 

Ὄχημα, χαὶ τυποῦντες ἐκ μελῶν τρόπους. Χωρὶς τὰ Μυσῶν χαὶ Φρυγῶν ὀρίσματε 
Σαούλ σε τοῦτο πεισάτω, χαὶ πνεύματος Χωρὶς χολοιῶν χ' ἀετῶν ὑφψώματα. 
Ἐλευθερωθεὶς τοῖς τρόποις τῆς χινύρας. 

Τὸ ΓΕ να]άο ἱποοπείπηῬ, οοπάθζθ ῥ08ΠΙΔ/4. 
μπι απίθιη τορτοἈεπάἀρτίς, θά6ς γιοἱαβίτα ουδ1έ, 
Γι ρεἀεΒ πορἰδ παι(γαρις ἱερίάϊθείπιιδ. 
Τα{14 οχοοβ]ἰαί6, νο δαρἱοηΐθς. πι ᾿ 
Ηδο ΠοΠΏθΘ παη](οδίιπῃ πιδηάδοί 1η, ΠΟΠΠΘ ἀυρ]οίς αἱ! νογδυέςα Τ 
δ0 Ριπιὶ πιοάο ποὺὶςδ, ηυῃο δυἴοπ 9ο. 
δἱο {αοἵιε οδρίτας ᾳἱοσία ἀθδίἀθγίυπη. 

Ὕετυπῃ δοίιο ρἱωγίπηα οἑίαπα ντ οἱριυτῖο 6566 ποίγο έΣρεγεσσα, 
Όι {εγυμί ἆροίί ος Ηευγφοσυαι Κεκίο. 
οἱ ΗΡί πιθῖγαπι Ώουῦ τὶάθαίας µάϊαπι ρα]θαίίοηςς, 
δὺ Ὀϊ νγείδγος ἀροδηίαὐαμῖ «οποἱΠπος 86ΓΠΠΟΠΡΕΦ, 
Φιουπάνϱῃ, ΑΓΡΙἰΓΟΣ, αἀλίθεπάο, ἑληαδ τοςὶ 
γομίουίυπι, οἱ πιοὐυ]ῖφ Ἰω[οΓΏ]4Πά0Θ ΠΟΓΟΘΒ, 
δαιιἱ 14 Ευὶ ρογουαἀθαί, 4 πια]ίσπο δρἰεἰία 
1 ἱθεγφέυς πιοάυὴς οΙίλαγο. 
9 Οµἱάμαιη Ιᾳίέαγ ἱπουπιπιοάὶ Ευὶ γ]ἀρέις, δἱ ]άνδπεδ ρες οὑσοξαέίοπεατ 
Ηοηυβίαπῃ ἀμοασπίις 4 Ὠδὶ οοοἱδίαίοπι } 
Νοη οἱ (ογμηί θµ)έ8ί ΠυΦΙΙΟΠΟΙΝ. 
Ναπο αυἰάεω θιαιυαέης φαοάάασι ἑδπιρογαποπίάπῃ Ἡροτα]λως. 
Ροδίςιι8!Ώ γεγο Ώοπυ (εππροτθ Βγπιαίυπι (μοσ]έ, 
9υ Φυυάμοθμίος, νο]υι ος (ογπί]οίριις (μἱοίπιοη, 
Οιοἆ εδἰ ἱερογίθ, Όοηυπ ἵρευτῃ δογναὈΐτους. 
Οιμαἆ ἰβίο ροίοςί 6656 υἱ1]{.ς Ἱ 
Τιι νοΓο οἱῦ09θ ΠΟΠΠοΟ οοπἀϊς ἀυἰσθά]ηο, 
γ1τ τὶεἰάθ, ακρετΏο οἱ οοηυ!Γαοῖο συροσοἱ 11ο Ἰ 
400 Οιίἀ οἱβο ουἱρᾶςδ Πιθᾶπι ἱῃ οοπάθηάἶς γεδίθις ἱμάυςίείαιη, 
Τυΐς πιοἀυ]ἰς ρετροηάσης τος ργοσἰπιϊ Ἱ 
θΟΓΒΙΠΙ θυηί Μγδογυπ) οἱ ΡΙΥΥσυπ Ππϊέες, 
«ΘΟΙδΗΠ ϱγαουἱοσευτη οἱ δα υἱαγυϱ δα 0λπιίαίθῬ. 

1δ Ἁμότρως. }Ηερίάε, πκίία ηγαίία ροε(ίρα. 9 Πηξυ. Εἰγπίαίειε, «Με δοµία συ 
16 αρα. πο εται. (ουδ βδ.: Εαπεκεανάα ἈΑαθνετί!. οὐ 

με εἶκε οἱπιρ[ίεἰιαίεπι ἐκκείία. 96 Τὸ κομγόν. θκοά εεἰ αε[ἰοίαγακε, οδειικὺ 
17 Πεζὸς ἡμῖν ναυαγῶν. 9οἱἱἱοθί ἑία Αμηίε ροειἰο. - 

αιτίεία ογα(ἴομε, κ αά εο[δίαπι κώμα αεσθάαι. 104 Χωρὶς τὰ Μυσῶν, οἳο. Αἀαρίιιτα φοοἑ αβ 
19 Οὐχὶ διπΊόη. Ἠετεμιία. Ἱπεριο ἨΜογε]. : Νοκ τνουυγηί αριά στεροΓίαπη. 

κπίες ἀμρίεΣ. 405 Χωρὶς κολοιῶν, εἰο. Ῥεγκιεϊηρὶι φοεα 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΗΒΣΡΙΟ. 

Δύθφιε πιοδυ]ῖς οἱέο 6Σ4Ρ3Γ9 ροθιαία. Β Ου! Ιπεοππιοάο εδ οδὲ, οἱ Ώοηοςί3 ϱγαιῖα 
μι τεργοοπάἰθ, ἑαω ἱηνίοριη ργοάϊέ (άε5, ἆμνοπος θΑπί εοΠημη]οΏθίη αά Νωπαῖωὶς 
Νουϊδηιθ πηαι[ταρυς ροἀες οἰιαγὶδίτηυ8. Μια οπεΠὶ ΗΔΙΗ ΓορἙηΕ ποσα ἔναιιά Γεγαηί: 
Εχοομίιαίο {αΐΐα, ο ἀἆοοιὶ οἱ οαἱ1. Νιιπο [ρογα[ίσς βεπὶρπίογᾳφυθ Ίοςχ 
Νο ἱωηίσα ἀπρίες, Ιυοἰάμσπι δἱ πιεπάφοίαπα οδί } ὑοπάαίως : αἱ εηίπι ᾳυαπάο Βοποθκέαπι ἕεαιροτε 
Πἱο αἰπηία ο5ἱ Πιοι]ο, οἱ η υπο θ8ί Ι6ο. Εἰτινθέυπῃ δρίε, ἱγαςίο ἀ4εσογθ, υἱ ἑω γουῖναφ 
ιο οαγρίέυς αΠΙΟς ρ]ουί [αοἱ]]]πθ. Ειωεἰπιίης, ἱρδαπῃ αυο ορ έἱΏ οςί φογνολαιας. 

Φεί{ο (αΊπδου ρογπη]ιὰ Φοτίριίς ἵη 5λογίν Εικαϊσίοτο ᾖου αωἷά [τισοιαοφίαφ ᾳυςαοι 7 
Εχρίθεθα ιηθίεἶς, ἀοοιί αἱ Ηεὑγοί Ργουαι. Νου {α εἶροφ οοπάίτε φοἱς ἀπ]οθαίπς, 
Νίκί δἱ πθίτυπὶ που ἀμχοτίς ρυΐσις 48 : Ῥθυετο, ϱοπίΓαςί0 δρεγο]ῖο ῥεαν|. 
Ες ἀῑοία ρεῖβοῖ οοπεἱηογωπἰ 6ΟΠδΟΠΑ, Ουίἀ επρο ἀϊβει» ρἱρυίο πιοάυ]ος πιδος, 
Φιμάἰίθίεπι πι, υἱ νεος, [αοθγεπί τοί Μοάμ]ο {πο ἆππι εχαπιίηας Γες ργοσίιμὶ ῇ 
γομήουίατη Ἠοηθθίᾳ, εἰ οχ πιοάἶδ πιοΓθ6 ὑ01ἱ105. ΦΘΟΓΒΙΙΩ Μγδογυπω δυηἱ ΡΗΙΎΡταφιο Εωίιος, 
δαν] ΗΡἱ Ώ0ο Ρεγειιαῤοαί, αἱ α δρίτίευ δυυἡἡοἰ(αίος ριαοουἰἱ αᾳ.ἱεραιις οτοίαυας. 
ἔτι ἱογαδίυς Γανίάΐς μού μἱὶς ἱντὸ. 



Μ’. Πρὸς τοὺς φθονοῦντας. 

Δίχη, διχασταὶ, καὶ νόμοι, χαὶ βήματα, 
Ῥομφαία καὶ σὺ τοῖς χαχοῖς στιλθουµένη, 

Καὶ πἀντ ἑλέγχουσ᾽ ἡμέρα στυγνηγόρε, 
Σχώληξ ἅπαυστε, παμφάγου πηγαὶ πυρὸς, 

ὅ Αχούσαθ) ἡμῶν τῶν χριτῶν, ἀχούσατε. 
Πᾶσι θανοῦσι χαὶ φθόνος συνθάπτεται. 

Πρὸς γὰρ τὸ τεῖνον ἡ μάχη τὸ δ᾽ ἐχ ποδῶν 
Οὔτ᾽ ἀντιπίπτει, καὶ τετίμητ᾽ ἀφθόνως. 
Ἐγὼ δὲ χαὶ τέθνηχα, χαὶ βασχαίνοµαι. 
40 Ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς ἓν βίῳ παλαίσματα. 
Πῶς τοῦτ) ἑλέγχω, χαὶ τίσι τεχµηρίοις; 

Πάντες βοῶσι, χὰν ἀγὼ δήσω στόµα. 
Ὡς εἴθ) ἄφωνος ἣν ἐμὴ δυσπραξία | 

ΦΕΟΤΙ0Ο 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΡΟ. Εδλὰ 

Α Τὸ τῶν χαχῶν χάχιστον, ὡς ἂν μὴ χράνω 
1ὔ Τὴν γλῶσσαν, εἴρων ἓν λόγῳ χαὶ τοὔνομα. 

Τὸ πλῆρες ἰοῦ θηρίον, το τοῦ φθόνου 
Δεινόν τε χαὶ φριχῶδες ἑργαστέριον, 

Τὴν τῶν, ὅσ᾽ ἐστὶ, σύντομον στζλην χαχῶν 
Ὦ μγδὲ θείας πρὸς θύρας φοιτητέον, 
30 Ἐμῶν ἁγνισμῶν, χαὶ πόνων τΏσδε τριχὸς 
Ἐμῶν λιθασµάτων τε χαὶ χαθαρµάτων 

Προὔθηκαν. Οΐμοι! τίς τάδ αἱνέσει σοφῶν ; 
ΤὮΏ χαρδίας χενθμῶσιν ἐμθεθὼς ἑμῆς | 

Ὦ πάντα νωμῶν, χαὶ φέρων ἄλλῳ βίῳ | 

Φὺ Οὗτοι χαχῶν µε δεύτερον τεθείχασι 
Καὶ τῶν δ) ἐχεῖθεν οἱ χαχοὶ σταῖεν πρόσω; 

Δὐτοὶ συνασπίζουαιν ἀλλήέλοις χαχῶς. 

906-907 ΧΙ.. ἵπ ἱπιίάοε’. 

ἀιδί]ία, ]υάἱσθς, θἱ Ίεμος, οἱ επ παί]3, 
Εἰἰίι ρἰαάιυδ οΟΠΙΓΑ ἱμρίοβ,οοζαδοαῃς, 
Ει οσμίυ οχαυι]ηδίεὶχ ἀἱος ἐγίθιίς, 
Ὑετυῖδ ηυη( 1411 Ηἱ6β6ΘΗΒ, οπιπία Υογαη(] [οηίος 1ρηί5, 
ὅ Αιάϊίο ]μάϊοος Ωο8ίΓΟ08, αυάῑίο. 
ουύπι ουνηίδΗβ πιογ]εηί]διις οἱ Ιην]άϊΐα φερει. 
Ειεηίιη οοµίγα ἰά αοά εοβὶδίέ, ρυρπαίυγ: αοά αυίοπι Ἴοηρο ἀἰθειίωιη εδ, 
Νεο οὐβίδιίέ, θἐἶ81) ἵΏ ΠΙΑΡΠΟ ρεοίἰο Ἰαυθίαν. 
Ἐσο νεΓο πιογέυΝθ 6ΗΗΙ, οἱ {16η ἱιγ]άία ῃΓοπιοΓ 
10 Οἱ φμας/0εί ρογιἱἱ η ας γἱέὰ ΓΗΗΙΗ36. 
Οιιομιοάο ἰά οδίθιιάαι, οἱ αυἱ0ιβ αγρυσιθη(1ν } 
ΟιΠ1168 οἰαηιαηί, γε] δἱ 6609 05 τίΠχΘΓΟ. 
Αίᾳυο μΙΙπαΠῃ Πηιμία οδοί ωθὰ οαλΠίέας | 
Νο, αυοά ΠΙΔΙΟΓΙΙΤΗ οδί οχίγοπαµπι, Ρο!ἱµογεπι 
10 ΠήπρυᾶΠη, ἱηβεγθειάυ θεΡΠΙΟΜΙΡΙΦ νε] ἱρθυὴ ΠΟΠΙΘΠ. 
ΡιεηᾶΠι ν6βοΠο ὑδρίίαιπ, Ἱπνίάίν 
Βἰταιῃ οἱ πογγίρ]ίοπι ο Ἱοίπαπῃ, 
Οιαηΐσιη, φ8βουπα6 θἱ αδρίαπι, οοπιροηἁἰαγίαπι οοἱά ΠΠ πια]ογυ!η, 
Οἱ ποπυἰάθδια αι] β40Γ858 [0568 ἀοθθἀετο ἠἰσεβαί, 
90 Οᾳ9ἱ0 µ16υ ηιἱηϊφίογίο, δἱ ἰαυογίιφ Ώυ]α5 οκηιἱοἱ, 
Μοὶς ἱαρίθαιιοπίυμ, οἱ ρἰασιἱθ 
Ριιυ]θτυηί. οί πι! ! αιιἱς 9ο αρίθης ργουανετί! Ἱ 
0 αυἱ ρεηείγαφίί ἰἱουγας εογάΐφ πιθὶ ἰ 
Ο αἱ οµηεία πιοάργαςία, ϱἱ ἀἰσὶρίς δά αἰίθγαν νἱίαμι | 
205 Ηἰ μιθ. ὶρ5ίς ἱπιρτοῦίφ ροδιρυδυετυη! : 
Νυπ) οέ {η αἰιθγὰ γ ία ἱιπρτουί ργα[εγδηίΓ Ἱ 
ἱρεί αυχἰαπίας οἱ δἱ ἰανίοεσα ηοαυἱίος, 

: Θεηήΐρίυπι 4. ὅ80. --- Αἰίας ΒΙΙΙ, 166, Ρας. 951 

Αρο]ηπασί 4θ ργερε, αἱ ὤρτο [εγεὺαί μτεπες ἃά 
Ριοἰοίοιη ἱπίοζηιαγί (Οεερογίί νογδἰυνμβ, αά ϱμὔγαρυ 
ου] ἑαίεηι {ρρα ΡοΓΙΊΗΡεΤε ποιι ρυϊθγα!. 

ΧΙ.. ϐ Πᾶσι θανοῦσι. ἴια [έιθ ΒΗυται. 0. 1, 
ορἰνέ. {, 13. 

ο κο Πποϊάίαπι ΕΝΡΤΕΠΙΟ [πε ἀοπιατὶ : 
Ὀ τίς επἰπε {ι1φογε εκο ϱμὲ ΡγαθΓαναι αγίεε 
Ίντα εε ροείίαε; ἐκεἰοίΝς αικαθίγ ἰάεπι. 

10 Πααίσματα. Οµμιοί[ίδει οεγίαπιίπα δακε() μ). 
16 θηρίον. Ἀασ]μιυπι ἱμιολίρίι. Μυοχ φόνου, 

ἀἰαθοίί. 
Φ/Ι Καθαρμάτων. Ρἰαεκίίε, [μοἱγαἱοπίθες. Ὑμὶ. 

κηρυγµάτων, εολοἰοηίθὰ». . Ι . 
1άδ'. ια Ὑαιϊο. Εάῑ. πιαίο ταῦτ, υλἱ ἀιβεῖέ 

Ὠείτυπῃ. 
Φύ Οὗτοι. αι. ὅτι. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΗΣΟΙΟ. 

ΧΙ.. ΙΝ ΙΚΥΙΡΟΦ. 
(Εοά. Μοτείίο ἑνιεγρτείε. } 

Σιςί]]ᾳ, Ἰθρθς, ]ιά]οθς, ἱτμπαίὶ οἱ 
Εμιδὶς ϱ0Γµ60ςΠ9 άἁ βοθἰοβέυεμη ηδη), 
Εκαππἱηπδηδ(υο οι )μ]α ἀῑος (τίβὶνεδίπια, 
Ει νεγπίς ἱτγουυῖες, εἰ ἱρηίς (65 γὶ4ἱ 
Εωμίθθδ, φΗ6Γ6ΙΕΙΙΗ αμάἰί9 ἀῑοία : ]μάίοςς, 
Λιώ]ίιθ πο. [νους 5ερυ/ιή9 Γωµεγς ὁφί. 
Νωη ργα μη) εδί ἵῃ νἶπῃ γεδἰδθµίομι: αἱ Ρτουυἱ 
Βἰίάμ1, που οὐθίνίίε, οἱ ἰποιιοςς ιΠΔχίιΠο 
ῥεουγαίαγ. Αἱ πιο Μιοτίαυπῃ νος ργοιαῖ!, 
θαἱ ρεσιυ]ἱ η γἱέ τοἱ Φζα(πΠ9δς β{Γάνος. 
1 φαοπιοάο ασρυα!η, εἰ ααἱθας ουσιίδ ποίῖ»ᾖ 
γωμεπε εΒεγυβί οἱ1μ69, πἱμὶ οοοἱμδυι μί δἰί ος. 

Β 9ἱ πιυία πιθὰ [ωἱ5ασί ἱπίε]ἱοἰέλο ἱ 
Νο ροι]ωθι, αιοά εοί ΠιαἰυγυΏ ροθείπευπη, 
Παἱυρβυδίη, ἱηφθδγομάο µοιμο μου θεεμιοίρυδ, 
Α0 μὴ νοµθριιο ίΓο τοὐμηύαμς ὑε[ίυα, 
Γνοςγῖς ἠοεγοιιάα οβἱοίμα Ἰαγίά!, 
(οἱώπιπα ου) ου μες ἰ 8ο πια], 
Οἱ πι] {υ9 αἆ 6466 [υγυύς αάῑίμς ραίοί, 
(βίο μ]δἰοσίο, οἱ Ιαὐογί ἱνυ]υς Ρρί, 
ΑΠΙΕΙΙουΙ Πέτα είς, εἰ ρυγραπιη!, 
Ερί ργαρυνἰία. Οµἱς, Ώει, φ1ἱΦ ο φαρίεης ρτούὺειἩ 
0 ουσ ἱη πιοὶ ἰαιουσίς ληδὶίς, 
Ουΐ ουπεία ειοάςθζᾶθ, ΔΙΙΘΓΔΙΩ 4 γἱίδω γείοτό 
Ηι πι ΙπρτοΡος ἰμίος ἱουαγιωί ἑημιη : 
Λη Ρτα[εγεπίι; 3γο ἵη αἰιεΓο ἱπιρίιῦ 
Αἱ μυ8υᾶς ργῶθίαμί διυἱ ορεΓαδ΄ μέσος, 
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Πρὸς ἓν βλέποντες, τῶν θρόνων τὸ ἀσφαλές. 

Ἐγὼ δ' ἔχοιμι μοῖραν ὤνπερ ἄξιον. 
50 Εἱ δ' ἐνθάδ' οὐδεὶς, Χριστέ µον, σύ µου µεὶς, 
Ὃν κρεΐσσον, ἢ τὰ πάντα χαὶ πάντων, ἔχειν. 

λ]όνον βέθαιον χτηµάτων χ᾿ ἐλεύθερον. 

Τούτου μὲν ἡμᾶς οὔ τις ἐχθαλεῖ φθόνος. 

ΜΑ’. Πρὸς Μάξιμογ. 

Τί ταῦτα: τολμᾶς χαὶ σὺ, Μάξιμε, γράφειν;ς 

Γράφειν σὺ τολμᾶς; τῆς ἀνα.δείας ὅση | 
Τουτὶ μὲν ἤδη χαὶ χυνῶν ἀνώτερον. 

Τολμητὰ πάντα πᾶσιν. Ὢ χαιροῦ φορᾶς ! 

ὃ "Ὥσπερ µύχητας, ἀθρόως ἀνατρέχειν 
Σοφοὺς στρατηχοὺς, εὐγενεῖς ἐπισχόπους, 

Α Μηδὲν προµοχθήσαντας εἰς μοῖραν χαλκῦ. 
Ἐξ ὧν τί γἰνετ’; ἀρετὴ χολούεται, 
Μηδὲν πλέον φέρουσα. τῆς ἀγροιχίας 

10 θάρσος λαθούσης οὗ καλῶς ἀζήμιον, 

Αν μικρὰ ἄττα σπερµμολογήσῃ ῥήματα. 
Κυδιστάτω τις μὴ μαθὼν, τοξενέτω, 
Πτεροῖς φερέσθω πρὸς νέφη µετάραιος. 

Αρχεϊ τὸ βούλεσθ), οὐδαμοῦ τὸ εἰδέναι. 
ιὔ Μἠ καὶ σὺ µρυσόπνευστος ἡμῖν ἀθρίως, 

Ὥσπερ λέγονται τῶν πάλαι σοφῶν τινες; 
Μ] χαὶ σὲ δάφνης ἐξέμηνέ τις κλάδος " 
"ΗἩ μαντικῶν πέπωχας ὑδάτων ἄφνω, 
Ἔνπειτα µέερων ἕθλυσας, ἄἅμετρος ὤν; 
2/ Ὢ τῶν ἀπίστων χαὶ νέων. ἀχονσμάτων! 

Που ΗΠΙΠΙ ροςίαπ{θς, υἱ 960ΗΓ6 ΗΙΤΘΝΟΦ Ροεςἰἀθααὲ. 
Εμο νογο Ἰναῦθαπη ραγίεπ 6οξπῃ, 4138 Ρας 65ί εχρείογο. 
50 Ρἱ αμίοπι ἱο Ἀθίπο, {, Πιὶ (ΟἈεὶ6ίο, ΘΓἱ6 ΡΑΤΒ ΙΠ6Α, 
Οιοπι μαβογο Ρ)εἰ]1ι9 θ9ἱ, 4ΙΙΑΠΙ ϱΠιΏος. οπιΗυη [αευ]εαίοΒ. 
πο βοἱα οχ οπιηἰδιις βο5βοβἰοπίυμϱ βΓαλὰ ορί εί Πυεια. 
Αὐ η4ο μυἱἱα πο ἀε]ίοιοί ἱηνὶάϊα. 

908.909 ΧΙΙ. Αάνεγεκε λξακίηικηι”. 

Ομἱά ἵνῶς 2 αυἀος οἱ {ιι, Ἀασίηυς, θογἱμογο ] 
Τιπό αυάοφ βογἱΏογο} αιιαηέα ἱπιριάεπί]α Τ 
Πας Ρτο[δείο π)α]ος, αιιαζα ορίθγοτΗπῃ ϱαΠΗΠ. 
Οπιπία εἰνίς αιιάθἰ. ϐ ιθιηρογῖς πἰα!1οἱ | 
ὃν Ουεπιαάπιυάη Γαηρὶ ὁ ἵδγγα ΡγούἙδιηέ, δἷο τεροηίο ρτοάἴγο οσοςηῖσους 
Ρεεὶίοβ οχοΓγοίνις ἀμοθ5, πορὶ]εθ θβίΦοοΡΟΒ, 
Ναι]ἱρ αηίς ἀε[μποίον [αῦογίους, φυοἰθ (81ἱ ἀ]σαί δἶπί λοποςς. 
Εχ αφ αιἱά αοοἰαῖί Τ ἀθιοσίέας νἱτίας, 
ΝΙΡΙΙ ἁπρΙίας ορδηίας, ιαπ γαβοἰτλβ 
16 Αιῤαείαπι μαοία ἱπιργυὺῦθ πυΒο ἱπροηβίο, 
ἱ μή; αισάαπι εὔιόθε γογβα. 
93 92ἱ:οἱ αἰᾳα5 ἀοππ]ήοιάο σαρι8, αἱ Άοη ἀλάῑοῖξ, φαβἱέας ο εοε, 
Ῥουπίςο αά πυῦος (ουδίυς δυυλπιῖς. 
Ηἰο β4:ἱ9 οσί γε]]α: μβηι1άπΙ οροσίοί ϱοἶτο. 
15 Ναπι οἱ ἐὴ 4 Μιςί αΏ]αίις 6» ποίς τερεπία, 
Όι τε[εταπίυς ἆθ ρυδοἰ θαρἱεπΗίραδ ποπ {1ί 7 
Ναπι οἱ (ο [μγἱοδυπι γεάδίάιί λαιιτὶ αμἱά αι ταιπς τ΄ 
Απ [αιἰάϊοας υ)ίέο 841149 υἱυἱς, 
Όι ευίίο νεγδιιδ οοµάστες, Ιἱοεί ροείΊος ἵρπαγιι 
90 Ο τοπι ἱπογθάυ]]εαι δἱ παιδι 1 

 δυΓίρίυΠ 4η. ὁδὸ. -- Λας ΒΙΙΙ. 165, Ρ. 249. 

οἱ τά. Εάῑι. ποπηυ]]{ ἡ τά. 
ὦῦ ἘΕκθα.εῖ. δὶο Ἱερεπάμιω. ΕάῑΙ. ἐχθάλλει. 
ΧΙ. ὁ Κυνῶν. Οψπίεοταπι β[εὶ [ο8ορΛΟΥΝΠΕ. 
ἆ Τομητά. Μεπἀοβε οἁἷῖ. τόλμη τά. 
ϐ Ἐπισκόπους. Φἰπιίεν ᾳιιοτιλομίς ο ορίφοο- 

Ρίδ οεειγεμηί ραδοῖπι ἵπ Ογαιοπίθμς Οτοροηἱ, 
Ψ9ΧἱµΙΘ νογο {η οΓ8ἱ. Χχνι!, δἱίλς 32: Ομίά (αμάεηι 
654. ημοά αἱος (ποφμε υπίµε αἱεί ΠΙΟΠΙΕΠΙΟ εαπείος 
[ηρὶς, εἰ (εοίοθυς ετέαε } Υἱάς, ἴοιμ. {, μ8Ρ. 494, 
μμ. 0. 

10 ᾽Αζήμιο»ν. Νμίίο ἑὑπρενάίο, [ο ἓν δι 
μρεηπεο ἰαβοτε, δἳ Ῥαμεα οσφμµα'άαπι. Φδἱο ἵν κά 
Σχχι!, φας 36 : δί ουἱσκαπι φκοηκάανε φἰσὴ 
δεεεεμ(ἱ [πεγίνινε... (ΕΊΊΑΥΕ ἄκο ουε ἱγία ὃσί 
Ῥέτθα, εαφιε ἐπιμετίμε εἰ εοκοῖοσο ρεταάἑάἰεστίκει. Τὰ 
ἴοπι. [, ραᾳ. 501. 

14 Ἀρχεῖ. [εινεποἰαίας : Φαεῖς δεί καἴικα μι 
(απιοἑεὶ αθείί εεἰεπιία. Μοτοὶ. ς ἔὸς οείίειεα. 
αεἴτε ΝΝεσναπι Λρθεί γενν... 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΚΒ5ΟΙΟ. 

Που Ἱπίιπεπίος, μέ ΒτΟΛΟΒ Πγιπεηί 61109. 
{.ΟΠ{ΕΠΙΗ6 6µΟ δἱΠη 8ογἱ6 αΙδΠη πιδγίέιπι ἀατοῖ. 
Ὀἱ πεπιο Ίμνοι Μία, Ολεὶφίς, {ιι ΡαΤΒ ϱ8 πιθ., 
Θμέπι πιο[τια οδί φ11διὴ οι οί 4Ώογα, οἱ οπιηϊµ. 
}ιος θυ]4 ἤγπια, Ιἱῦθγα ιέ ροβ6εβσίο οβι. 
Ἰηνίάϊα Π08 Πιο Επ ααπῃ δὐὺ ης ἀθ]οοστίι. 

ΣυΙ. ΑΌΝΕΠΕΟΘ ΜΑΧΙΝΟΝ. 

(Εεά. Μογείίο ἱπιετργεία.) 

Ου ου φἱυἱ να], Μαχίπιο : Γἱ Αιάσκῃθ τοτο βογίυθγο Ἆ πμ ηρι ο κλό θυαµ18 εδί ἱ οΠίηδηϊ βµρεγαῖ λαο ἀμ]λίο ργουυ|. Αιάαοἶς Ώα]υθ οµηείη ουρεἰα Ρίδηα δι. 
οπηρυς Ο{μπι 1 Πα τερεµία, (μπα μί, Ρτούδυιιί 

Ώ ΡΏουιἱ ἀϊῑσθς οχογοἰίµο, ερὶςοορ!, 
Οἱ ηῖ Ἰαὐοείθ ουπιμίογυπὲ αἆ ᾖθοιυς. 
Αἱ 1η46 αι [αοίηπῃ ος Μίπους ν)τειεῖφ ος 
Ποπόφ, ηἲὶ αιιδ ἠναλχοί απΏρ]ίι8 αἴιδηι γασεῖοα 
Αιιόασἷα, 11ΕΠΙΠΘΠΙ Δβθθομία νἶη πηδ]ο : 
δὶ ραυςὰ φα άν γοτυυἷα εὔιυε]νοςὶε. 
Ουἱ5 βα]είίοι ποη ἀοοίυς, Άγεµτη ἀῑσίραι, 
Αἱἱς [ογαίυς μυ] δἆ εαν]. 
Πίο νε]]ε εαϊῖς θ8ἱ, θεἱγὸ 11184 ὐ1ή Ἠλλοε Ίοσσια. 
Νυμο νογο {μι αίΠαίυς ΟΡ Γ0η οἷίο 
Ετογθ, γοηῖο αἆ Πος : υἱ 4ὔἴηυος ρεσκἰἰεκα 
ΟΙΙπι οαί05, 8Ἡς ἱάυγθα ἱηαφηίτο (9 
Εεοῖί 1 [,αὐἱαμε ρτοἰϊθε 61βς 4η. 7 
Ει ου] αἱ Ἱπιπού]αίμς ου 16 σωοάοα, 
Ιηετοδιυί]ία, αΏσμγάα ἀἰοίδᾳσς αωσ]δικ. 
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Σαοὺλ προφήτης, Μάξιμος λογογράφος | 

Τίς οὐ προφήτης ; τίς καθέξει τὴν χέρα; 
Πάντων ὁ χάρτης, ἢ Υραφὶς χαὶ Υρᾷδίων. 
Λέχειν, γράφειν, θέατρα συλλέγειν, σύγς 

Φὺ Κρότους ἑγείρειν μηδὲν εὐλαθούμενος. 
Πραχεῖς µέν εἰσι τῶν ἀχουόντων σοφοί » 

Πολλοὶ δὲ Μάξιμοί τε χαὶ παράφοροι. 

Τούτοις ἀρέσχειν, τοὺς δὲ σοφοὺς χαίρειν ἐᾷν, 

Τοὺς ἐσμιλευμένους τε χαὶ συνηγµένους. 
50 Λὐτοὺς γελώντων. Ἂν δ' ἀμύνασθαι δέῃ, 

Τολμητὰ πάντα. Τοὺς σοφοὺς ἔχει θράσος. 
τὸν Μάξιμον γνώτωσαν ἐχ παῤῥησίας. 

Καὶ ἡμῖν ἐστι τοῦ γελᾶν ἑἐξονσία. 
Τούτου τι ῥᾷον ἄρτι γελᾷν καὶ πλονσίως; 
ὃὅ ᾿Ῥήτωρ μὲν ἴσθι, τοῖς ὃ) ὑθρίξουσι χύων, 

ΦΕΟΤΙΟ |. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9ειρο0. 

Α Οὕτως ὑπάρξει τὸ χρατεῖσθαι μηδενός. 

ο. 

Πάλιν βοῄσομ’, ὦ λόγοι, καὶ πολλάχις. 
Οὕτω χενώσω τοῦ πάθους, ἀλλὰ βραχυ. 

Γράφειν σὺ τολμᾷς; εἰπέ µοι, ποῦ χαὶ πόθεν 

40 Μαθών ; τίνος δὲ χειρὸς ἔργον τὸ γράφειν 
λλ) οὗ χθὲς οὕτως. Ἠγάπας δ᾽, εἴ σοι στενὴν 

Μάζαν πορἰζοι τὸ λευχὸν τριθώνιον, 
Τό ϐ) ὑλακόμωρον τοῦ βίου χαὶ τοῦ τρόπου. 
Λόγοι δέ σοι τότ᾽ σαν, ὡς ὄνῳ λύρα, 

4ῦ Καὶ βωσαὶ χῦμα, χαὶ ζυγὸς θαλασσίοις. 
Νῦν δ Ὀρφεὺς ἡμῖν πάντα κινῶν δακτύλοις, 
Ἡ τειχοποιὸς ᾽Αμϕίων ἓχ χρουµάτων. 
Τοιοῦτόν εἰσιν, ἣν ερυφῶσιν, οἱ χύνες. 

Ἡ σοί γε μαῖαι τοῦτ ἐνέπνενσαν θράσος, 

δ0 Αἱ σαὶ συνεργοὶ, καὶ λόγων συµπαἰστορες, 

5ου] ρτοριοία, Μασίπιυς ΠΌτογυαπῃ φορἱρίος 
Ου ποη ρτορ]ιοια αἱ οομ]ποδὶέ πιθη υπ 1 
Οπιπίυπι ο8ί οὐατία, οἱἰαπο απἱομ]άρυπη ορί δΙγΙήΝ. 
ΠϊοῬτθ, βογἱῦθγε, ἰ]δαίσογιίπι «119 οοἱ]ίροιθ, {ὰ 
2ύ Ῥ]αυςυς οχοἰἰατς Ω]]αίθΠΙ5 ϐ8 νου]. 
Ραιοἱ αἱάεπῃ ευ: αυἀἰθωυπη θαρἱοηίθΒ, 
Μυ]ί δυἱοπι Ματἰπιὶ οἱ νδυογἆθφ. 
Τα]ριφ Πὶ ρἱασθ]έ, βαρἰεηίθς αυΐθπη 1105 Υα]εγο }1υδσῃέ, 
Οπιπος αἰπημ] οο]]θοίοβ ας ῥγο Ππἰλ]]ο Ἰαλίίον. 
ὦ0 Η] 64πο Ι]]ορ Ἱεγίάθαηί : οἱ αμίοπι αἱοὶσοὶ οροτίσαξ, 
ΝΠΙΙ ποη αυύεηι. δαρίοηιαπω αηἱπιον οορυραί αιμθοίὰ. 
Μαχίπιυπι ος ἱρδα ἀρποθεδηί ργοςαςὶα. 
Νυπο θηΐπι απιρία ποὺ θ9ὲ γἱάεμάὶ πιαἰογία. 
Ποος αἱ ἆ αριίιις αἆ τῖδυπῃ πιονοπά τη γοὶ πιαχῖπου πι Ἱ 
ὦὅ Οναίος ημἱάθιῃ θείο, οοηνἰοἰδιυμς ἀιέθτο ὁαμὶδ. 
ία ἠοί εί 4 ηθιπἰῃο γηςλΓίδ. 
10-91 1 Πίεγυπι εἰαπιαΏο, οἱ κβρίι5, ϱ 6ΘΙΓΠΑΟΩΘΑ | 

δίο ἀοίυΓοιπ Ιενδῦο, νοὶ ΠπιοάίοµΠη. 
Ῥογΐῦετο ἰ αυάοΒβ Ἱ Ε]ο πιΒὶ, μὐἶωαπι οἱ 4 αὐο 
40 Ριάϊεῖιί Ἱ α ϱἵαπ Πιδηωπ φροοιδὲ δοτἰυθτο ᾖ 
ΑΙ ποῦ ἵία πμρος, ὢαι]9Φ εγαι ΕΗὶ, οἱ ἀτοίυια : 
Ραπεπι διιρροἱἰαγοί αἰύηπι οἱ το ρα[ίππι, 
απίηα διυ]ίλᾳυό γἰνροπάἰ γαίῖο δἱ ΠΙ0Γ85. 
Οταἱίοπ6εΒ γετο ΕΠὶ ευπς θγαµί, ημοά αρἶπο Ίγτα, 
4ὺ Ουοάἆ Ῥοῦιφ Βιοίυς, θἱ ᾗρυῖη απἰπιαίυνς μιαγ]ηίς. 
Χωπο ἀπίθΠι Οερµευς ποθῖς 66, οπιηί]α «ΟΙΠΙΙΟΥΟΗΦ ἀἱμίής, 
Λιί πυΓορ εχκζάὴς Απιρηίοη πηιοὶοί ρυἱσίδυς. 
ών νε η δυηπί, δἱ ϱυ9ηάο ἀείίοίς ἱμάιὶροηέ, 68Η98. 

ῃ 
κ 

πιο ΕΕὶ αιμςδ Ἱπ]έσθγο αωάαοίαπι, 
50 Έως αὐάᾖιτίοςς, οἱ ἵπ Ιαάσμάίς ογαιοπίρας οοεία, 

38 Τούτοις ἀρέσχειν, Ἱία Ἰοουπι Ίωπο γοά 
Ἱ,ειινοποἰαίας : ΕΒἐ ρίαέαπικε. Ὀοείος αµίεπι ἰίου 
Ῥγο φιἰερκί/.{ς ᾖαθίιος ΟΙΝΝΕΕ να[εγε )μδεαυιν». Πἰ- 
άεαπί ἱείος ᾗἱ λαπο. 

δ{ Το]μητὰ πάντα. ΑπάεΝί φιάά{ίδει. Μοτ τοὺς 
σοφοὺς ἔχει. Πίὰ Ιερειόάνπι οἶἷπι Ὑβἱ., νοὶ τοῖς σο- 
φοῖς ἐστι θράσος, υἱ ου. αἁ πια:ρ. λαὶο {η ἰοχίι 

τοῖς σοφοῖς ἔχεις θράτος. " 
Εξουσία. Ιέδεγα [αειίία». 

40 Τίνος δὲ χειρός. Ο1]Μεκαι! ΜΙΕΝΝΟ ορυ5 ειί 
δεγίθεγε ὃ | . 

49 Λευκό». Τί αι. Θίο ούδω ἱερὶί [ ουνους]αίών. 
Εάῑι. στενόν. 

49 Ἡ σοί γεμαῖαι, Ταἱ. ἢ σοι βεδαίως. ἵη πια:ς. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΡΟΙΟ. 

αυ] ρτορ]εῖα Μαχίπιμθηπο φογἱρίος δδί ! 
Οι που ργορμεία Ἰ οοπιἰποαρίέ η 15 ΠΙΑΡΤΗ 1 
Γ.οἱ «Ἰναγία οιιπείογµση, δἰγίυς νεί αμἱευϊς. 
ΏϊοεΓε, Πποἰαγθ, οοἱἱρεγθ ]νθα!Γὰ, 
Γι ετοῖἰασθ ρἱαμδύΠ1 ες Νίο Λακά γε] πιοίο. 
Οἱ.πι Ραµτα ὁἀοοίογπι αυἀἰδπθίμη ο8ί ϱΟΗΟΓΕ ] 
Απι Μαχ]πὶ φιηί, πειέο πιοίιὶ εἰ υπ : 
Τα]ες ρἱασςηῖ ΐ5, αιιἰ ναἱεγο ρτουος {10ςπέ. 
ΠΏεϊπάς οχρυ]ίίος οἱ πιοάθείος αυο5!ἱοοίε 
1γγὶὰραηὶ {ρ5ἱ : μ1]οπο αἱ δἱ ϱἷί ορυς 
Αυύασίὰ οληῖθυς 1η βοΡΗἱΦ, ΠἀεΏδφμθ ΠΙΟ. 
Αι Ματίπιαπι ποσ]πἰ 6υα ες ρτοσαςεία : 
Νοὺΐς 4οᾳμ6 εδ γἱάδτο γα] Ηυδγυπ, 
Αἱ που αυἱάεπι (αοἱήπλυπα (2οἵμ 4.οαιε θ6!. 
ὁγαίος ορίο ἀῑιορυς : 4ἱ πια]ούἰοί5 

Ὦ ΟΩαπὶς : ἰπάδ (οί υέ µΙπάτ ἆθς ποπεἰηὶ, 
Βπυπίίαῦο (μπι, ο 0εγθα / οἷο Φ39Ρ6 Πιθ 
Ηούύλπι ναουύπη οὗ αΠεοία, Λε αιὐθς φοϱἱυογο 
Ραυκ υ]αΤ Τι οἱο ολ ϱἰ, µπύθηαπι οίᾳυε μἡ 
Εὐοοίυθ, θεςΙ]18 πΙληυ θεΓἱρίμιη ερἰ οριιο ᾖ 
ΝαΠΙ ΙΟΥΘΓ39 [ιοί νος, θαἱἱδηυς οταί εἰ υὶ 
δἱ ΑΓΕΓΑΛΙ ρἱασεμίαη αηρυρία [ετο ρειμία, 
γ]ταυιο ἱπορία οἱ πιογίραο Ἰαίγαίίο, 
Τυπο Πεεγα (µογαη! εί, υἱ οἰλνατα αθἰπο, 
Εἰιείμδαιε ὑοῦμς, εὔσΓυ» οἱ νουιορίυ9. 
Νυπο ουης!3 Φρίιῖο εοπεἰίαη ΟΥρὺοις οἱ μοῖ. 
Αι ογεί ΛΠΙρΙΙοῦ ΑξεηοΓθις Ίντα 
Ἠοείος θιτοροµίο; οἱο ο) υἱ ἱπάυίρορί «2Π6ῬΦ. 

Αιόασίκιω Εδί Ίαπερο απιις ἰράεγαηί, 
θα 6 αὀ]αναπίες, [αὐμ]αμίας οἱ αι] ἳ 



Δυζὸ 5. οΠΕΟΟΠΙ ΤΠΕΟΙ,. ΕΛΑΝΜΙΝΟΝ ΠΗΙΒΕΒ Π. ΠΙΘΤΟΒΙΟΑ. 

Ἐν εἶ σὺ χύχνος, αἷς ἑνηχεῖς μουσιχὸν, Α 05 Τίς γὰρ χυνὶ πλέκοιτ᾽ ἄν, οὗ φρονῶν, μάμν. 
Ὅταν ῥέωσιν, ὡς ζέφυρος χατὰ πτερῶν - . Γ 
Αῦραις πραείαις ἁσμένως ἁπλωμένων; ΜΒ’. θρῆνος διὰ τῶν αὐτοῦ 

Γράφεις δέ' δὴ τί; χαὶ κατὰ τίνος, χύων; 

δῦ Γράφεις χατ ἀνδρὸς, ᾧ Υράφειν ἐστὶ φύσις, Γαῖα φίλη, καὶ Ἡόντε, πάτρης πέδον ἀλλοία-ἷ-α 
Ὡς ὕδατι ῥεῖν, καὶ τὸ θερμαίνειν πνυρί Καὶ νεότης, πολιἠ τε βίου δύσι, καὶ πτερόετις 

Ἑῶ γὰρ εἰπεῖν, οὐδὲν ἡἠδιχηχότος, Ἡνθοι, µόχθε περισσὲ, χαὶ οὓς τέχε Πνεύμα φετὴι 

Ὅσον δ' ἐφ) ὑμῖν, χαὶ μάλισθ᾽ ὑδρισμένηυ. Καὶ πτάλις, σχόπελοί τε, ἆμὸν αχέπας, ὑ ἃ 
Φεῦ τῆς ἀνοίας ἱ ὡς ἀπαίδευτον θράσος 

60 ππον καλεῖς, βέλτιστε, πρὸς λεῖον δρόµον ὃ Ἠλνθον, ἰσχανόων Χριστοῦ θεότητι πελάσσα, 
Λέοντα νύσσεις ἀσθενεστάτῃ χερί. Πῶς μοῦνος τρηχεῖαν ἔδην ὁδὸν ἔνθα καὶ ἕνδε 
Πλὴν εἴ σε τοῦτο θῶμεν ἐσχέφθαι µόνον, Στρωφῶν ἀργαλέοιο βίου τύπον. οὐδ ἑδυνάσθην 
Ὡς οὐδ' ὑδρίζων ἀξιωθήσῃ λόγου, Οὐδ' ὅσον ἓν ποτ᾽ ἑλαφρὺν ἐπὶ χθονὸς ἴχνος ἐρεῖτε, 
Ἑν τοῦτ ἔχειν γε χαὶ σοφὸν δοχεῖς ἐμοί. Άλλ' αἰεί µε μόγαισι µόγοι πέµπουσι χαχοῖσο; 

Οαγύπ έὰ οἵοπας 656, απῖους { αοοηίς αυἱά πουβίουση, 
Ὕυυ θµυπε, υἱ [ανομίας ρε; αἱαλφ 
Αυτίφ ἱεπίοις ]υοιμιάθ οχρ]ἰοσίας Τ 
Δι οπίπι οογὶυῖς; Ύαι]ά νοτο» οἳ οοηίτα πε οἱ οί, οσηἷς Τ 
65 Φου] οοπίτα υίτυπ , ουἱ ϱο{ἱῦογτὸ ἀθάὶί Ππαίυτᾶ, 
Ὀϊ αυ ἀεάιὶ Βµεγθ, δὲ ἰρπὶ οδΙε[αςθΓθ : | 
Οπ!ιιο ἀἱοστο, οοσίσα υίτυιη, αυἱ ἰο υἰωί] Ἰδεε, 
Ει φᾳαοά αἆ (6 αἰιίηδε, αἱ Ππασ]τηθ ἱη]αγία ᾖαρρβςίίις 68ξ. 
ου ἀθιπθιιίαπι { Ώθι ἱηδυίσαπι ἰδπθδγίθεδῃι ! 
60 Εαφυυπι Ργονοςας, νἱς ορίπιθ, ά Ίδυει οὕζνυπιΣ 
ἴεοπειι ριηρῖ Γμασίπιο Ιπιυοὶ πιαῦµ. 
Ὕσγυιῃ οἱ ἰ6 ου υηυπ Ροῃαπιυ3 θΡβθοἰᾷ5ο8, 
Οιοἆ ποφυἱάθια Ία0θβθεΠς ἁϊρπυθ, οἱ ρεδροπἀεαίυς, Παυσγθγῖς,. 
Ηυο πυηι ϱαρἰοηίος [661666 Πἰπὶ γ]άεΓίθ. 
65 Ουἱβ οπίπι πιεηί]θ 6ΟΙΠΠΡΟδ, ουσ οππθ οοηργεά]αξις ᾖ 

ΧΙΙ. γιηας εαἲ [αφεί , (γίεέκήηφμε οὔεεεταί κὶ αἰθὶ οἶίᾳ βπευι α/εταί 
Απιῖςα ἰεἶ]μδ, δὲ Ῥοπιο, ραϊείαο οἶμσ, οἱ θχίγληος ἵθεγαο., 

Ει ]υνοπίμς, οξ οδη]ιῖος νο οεεᾶ8υ8, οἳ οοποίι 
ΒΟΘΓΠΙΟΠΟΒ, ἰαῦ0; ΦΙΡΟΓΥΔΟΔΠΘΘ6, δὲ 4ᾳἩος ρεροΠί Ιιοίάας Βρίσίέως ,. 
Ὀτίιος, οἱ βοοριῖ, ΠΙΕΙ ἵθριμεπ, αυ φυἰάεπι οιμηία 
9139-9143 ὃ δυρῖῖ, πιο ἁῑνιηϊιαιὶ Ομ] ουρίεπς αὐ]υηροςο , 
Θιιοιμοάο 8ο]ιθ 38Ρ6ΓΑΙΠ γἰὰπι Ἠίπο οἳ ἰπάρθ ΡογουτΏ, 
ΟἱγοιΠΙββΘηΘ ΦΓΙΠΙΠΟΦΦ γἱίς ΓΟΓΠΙΑΠ, πες ροιυἱ 
Νο υπυι αυἱάδωι ἰενο υπφυαΠῃ η ἔόγγα πεβὶρίαιι ἤρθγο., 
ὧυ(] 6611Ρ6ς πιθ Ι4ῦογςς ἱωηἰτέιηὲ {π πιοἰοδἰος αυογος} 

 οουρίυπι αὖ. ὀδὃ. -- Αἰίας ΕΙ]. δ, Ρ. 16. 

βέβαιαι., Βίο γἰάείωσ Ἱορίοθο Πμειγοπεϊαίας : ΝΙΠΙ μας 103. | 
εετ(ἰμδ φκαπι αιάαοίαπι Άαιιο ἱπερίγακεε Ιἰδί δοεἰαε ὦ Μάχη». Ἶια αι. Ἐαάϊὶἰ. µάτην 

Χριστὺν δέησις περὶ ««ύσεως του αὐτοῦ ὠν 

ο 

ἰκαε, οἱο. ΕάῑΙ. αἆ ΠηΤΡ. μᾶλλον. - ΧΙΙ. 2 Πτερόεντες. Οοἳς]. 51ρ. Ιἰπ. ταχεῖς. ἴά, 
δ9 Πτερῶν. κυγεηοἰαιμ5 ἱορίι πετρῶν. ΝαΠΙ γος- ἀφιπτάμενοι, 9μαεί [κᾷαςεν. εί, 4ε γφιθιὰ. ὅ Μόχθε. οτε φκἰύμε [γωκίτα {αδοτασὲ , εἶτε 
5” Απ.]ωμέγων. Ὑπι. ἁπλουμένων. ΕάῑΙ. Δἆ ΠΠ δρίὶγίέμε εαπείµε μερετίῖ. 

ρίποπι : δἱς ἵπ ορἰδιυἰα (ογίὰ αἆ Ου ἱεμείμπι : ὅταν ὃ ος Βορ. 997 ἐρεῖσθαι. 
ἀγῶμεν τῷ ζεφύρῳ τὰς πτέρυγας ἐμπνεῖν ἡδύ τι χαὶ 9 Μ 
ἑναρμόνιον. Ὑἱάθ Ι4µο ερἰβἰοἰαιη δΗρΓὰ, θ6ΡἰΦἰ. 6ἱιὗ, ὮἈληυ[]ἱ5 οά(ε]ν ἀοθδί µόγοισι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

µόγοισι µόγοι. δὶο Ομ 1ληςς οοἀΐἱεςσδ. [9 ο- 

Πυγιπ ε5 ἴα οἱος, αι]θι8 πιε]οῬ ἆι]οο αοοἰπίθ, Β Σι]. ΣΔΌΜΝΑΦ 5ῦλθ Γὔοετ , ΟΗΚΙςΤύΝΟύΕ οδσεαιῖ 
Οιαπάο, μἱ [ἀνοβίμ8, ΡεΓ αἷας [υἀδείηι ὉΤ 8181 ΥνΙΤΑΕ ΕΙΝΕΜ ΑΕΡΕΒλΤ. 
Αιιτὶς ραίεπίο Ιεπίῦυς Γυςίθ νία. 

Αι φοτἰΐφ, 6ὲ ηυἱἀ γετο ὓ Εἰ ἵπ φβΠΙΠΑΠΗ, οχι] (ΒΗΗο ὕμεγρτεις.) 
Τι πεπιρο ορ] υὶφ {η νίτυπι, ουἰ οςι ἱπείία Ῥοηίο η]! Ίοπρο εἰασὶδδίπια, Ραϊγία ἐοίίας, 
γἱ6 εχαγαπά!ἱ, υἱ ἑρί ἠμεπάἱ βυχ αι.9, γοβφυ6 θἰίδιῃ εχίεγηᾶ) θείες, γἱγ]είκᾳυο τοσα», 
Ἰμπίαια, ρἰσποπάί οαἱογθΠ): υἱ περίίραιυ Λιφιθ δεπθοία βτανἰς Πίτα ργοσίενα εγίςεὶ : 
Ῥιοςζθ, η εαπῃ δογἱροίθοο, αυἱ πια οὐ[υ]έ ϱ ἀοοισίια ΠΙμιίθ ν4ΠΟ φὐὐδίτὰ Ίαῦυτο. 
Οαηίαπῃ οδἰ θἴωιῃ ἵη ποὺίφ, [σθε ἶ5 ἐπ] αγίδ1 ϱ εἰίαπι ἀοοἰγίηα φδοΓί ΕΙ Παμεογο ραγία 
Αεοοροείἰ ᾳ{αγειη. 0 ἱπορία πιθιιἰφὶ ο Ρμειπιαιίθ, ο μες αἰιιο οττίάς γαμίυ ας απίτα, 
Οἵίάπι αι) αεἷθ θ5ἱ θαρἱεητία ΡᾶΓΙΠΙ ΟΔΡΔΣ | Αεγὶβ 4 πυκἰγο ρε[]επί]α «ο,Ρογε έο-α, 
ΊἩ ργονοςᾶ6, 0 Ρεβδίπι6, ἂἆ Ρἱαπί{ευι θΦΗ1Η, Ο.ιπία ϱυ δυ)ἱἱ ευρἰθης πιο Δάυημοτο Ολιτὶσια, 
Ριιηᾳίς Ιθοποθιη ἀθχίθγα ἱπαῦθί]{ πἰίς, Οἱ Πἳ υἱ "Π9 68Ο δ8ΊΕῦΓΟΒΟ ἐΓάληίὲο αγγλ, 
Νικὶ οἱ μίσος οοΡἰία586 {6 ᾖου εοίµη:, Αο πιθα ρειρείυ!δ ου ΑΗ αέυς γα ργουσ][ἱς 5 
ϱ.ιοὰ Ιηφοἱθβοςπ ρἱαγίς ἱρθο ιαυά ἤντος, Νεο δεῃιοὶ {η (στὶς νοκεϊρία ἤρετο [ια 
1ἱοο μπμαὶ λαῦθυγο μηὶ γἱάργίς οοηβίΙ). (οπουδθ! ορί μΩἱδεΓΟ: γεγυιΗ ρος[υηοῖα ἰάῦους 
Ομ πιεηἰθ ριραθί ργα {ες ο! οαπίου]α ὓ Μειαῦτα, μογα τυρδιι6 εσμοἰαμέυς ιαοῖς Ιαῦσγασι. 



. σσ οσο ο ὃρ- ᾗ" 

-- -- συ πο ια 

1515 5ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9Ε/0ς50, εδιδ' 
10 Ὢ σοφίη, σὺ δίδαξον ὄθευ τόσον ἄχθος ἔμοιγε. Α Ἴλσθμα φέρω, πολλῆσιν ἑλαυνόμενος καχότησι, 

Πῶς µόγος εὐσεδέεσσι, χαὶ οὐ µόγος ὀλλυμένοισιν ; 

"Η µά τις ἀμπλαχίης ποινὴ τάδε, Ἡ ῥα βίοιο 
"Ἀνθραχες, ὡς χρυσοῖο χαθαιροµένου χοάνοισιν : 

Ἡ ῥά μ' ὁ λυσσώδης χαὶ βάσχανος, οἷά τιν) Ἰὼδ, 
15 Ἐς δῆριν χαλέει; Σὺ δ' ἀλείφατι οὖν µε παλαιστὴν 

Ίρφας, εὖ τε πάροιθε µέγαν γυμνοῖς πρὸς ἀγῶνα, 
Ὡς χεν ἀεθλεύσαντι γέρας καὶ κῦδος ὁπάσσῃς ; 

Ταῦτα μὲν αὐτὸς, ἄναξ, οἶδας, Λόγε. Καὶ γὰρ ἅπαντα 
Κόσμον ἄχεις, µεγάλοισι λόγοις κρυπτοῖσιν ἑλίσσων, 

30) ἣν ὀλίγη τις πάμπαν ἓς ἡμέας ἔρχεται αὐγὴ, 
Πηλὸν ἔτ᾽ εἰλυμένους, χαὶ ὄμματα νωθρὰ φέροντας. 
Αὐτὰρ ἐγὼ χέχµηχα βίῳ, τντθὸν δ᾽ ἐπὶ γαίης 

Δυσμενέων, φιλίων τε, τὸ χαὶ περιώσιον ἄλγος. 

20 Τοῦνεχεν αἰάζω, πίπτω δ' ὑπὸ γούνασαι σεῖο. 
Δὺς λῦσιν βιότοιο νεχρῷ σἑο. Δὸς χαμάτοιο 

”Αμπνευσιν, ζωῆς δέ μ’ ἑλαφροτέρης ἐπίθησον, 
Ἕς χάριν ἀσχαλόω, καὶ χῄδεα μυρί’ ἀνέτλην. 
Αγγελιχοῖς δὲ χοροῖσι φέρων πελάσειας ὁδίτην 

0 Οὐὑρανίου πυλεῶνος, ὅθι χλέος ἀστράπτοντος 

Τρισσοῖς ἓν φαέεσσιν ἑνὸς µεγάλοιο θεοῖο. 

ΜΙΤ’. Πρὸς ἑαυτὸν κατὰ πεῦσι' καὶ ἁπόκρισυ». 

Ποῦ δὲ λόγοι πτερόεντες ; ἐς ἠέρα. Ποῦ νεότητος 

Άνθος ἐμῆς ; διόλωλε. Τὸ δὲ χλέος; ᾧχετ' ἄϊστον. 

10 Ο καριεπιῖα, {ὰ ἆοεο υπάθ (πίΗΠΙ . οί οη19. 
Οιιοπιοάο Ιαῦογ ρἱὶ ονοπἰὲ δἱ μυς Ιαῦο; ρογευμίίνυς ᾖ 
Ὀιριιη σος Ρύηα ηιιαἀαιη ρερσθὶ, 8η γἱ8 
Εκρετϊωερπία, γοῖυί αυγὶ [οΓµ466 Ριιτρα!ἱ Ἡ 
Λι πιο γαυίές οἱ Ἱπνίάις, νου ὀοῦμπι αυοωάαα , 
4 Αά Ρρυρηαδπι τουσ ) Τι ν6γο (υυπι πιο Ριυρί]οπι οἶδο 
Ῥετ[μδιμη τις ργίως αἆ πιᾶσηυπι ιά ὑθίίαπι ἀθηιιάδβ ασ ΡΓΦ:ΡΑΓΑΦ,. 
Όι ἀἰπίοσηιί ραπ οἱ ρἰογίαπι επὶμὶ ἱπιρογίίὰς } 

[πο αμάθπ , τοχ Ὑοτουιω, {ρ8θ ποβί]. ΠΙΠΟΠΙ ΘΠΙΤη 
Μιπάυπῃ ρυύθγηαφ, μιρηῖ θιπι δί αγοληῖς γο]γεπς γαιοπίῦυβ, 
90 ΟµΑγυΙΏ αι) πο ἰοπμίθ φυωἱάκπι οπιπἰπο Ῥεγγοπὶι (ωἱρος 
Ἱέυπι αόυο ἐγαμεμίοφ, εί (αγάοφ οουἱοβ [θγομίες. 
Ειυϊάθπι νἰνειάο ἰαβδαιιιβ θήπι, δἱ οχίρυυπι ἵη (ογγὰ 
Πα[έππι ϱογο, πιει] αρἰέαίαθ πια[ΐδ. 
Αυὐ ἱμίπιίοίδ, θίΦιις οἱἶΔΙΑ, αοά 19ηβο πιο]θδιίδοίπιυπι ο, αὐ απιὶοἰς. 
30 Ἰεἶνοο ἱηρειμιθοο, Εωΐδηιιο ρεπίυιι αεοθάο. ο 
Ώα γἱς βοἱιΙοΗθ πιογίο ἔιο. ὃα ος ἰ8υογθ 
Μοβρίγα[ἱοῃθηι., δἱ πιο ἵπ (γαηφυἱίογει νἰέαπι ἆθάις, 
Ου]15 ϱἀ δα ἆοἱθο, αἳ ἵππυπιογας οἱ οἰίμάίηθς ρογιυ[]. 
Αιιρε]ὶοῖ πιο ελιογῖθ α]ημο υἰαίογεπι, ὀμοεπβ 
50 Αιγίυιῃ οΦ]θβἰθ ροιορίοιῃ , αἱ [οί οοευθοδηίἰς 
Ἱπ (τας Ιωπιπίυυς απίως μιαρηἱ οί. 

ΧΙΙ. ΑΛά εεἰρεμιι ρε ἱπιεγγοθαίοπεπε εί ΤεεΡΟΠΣΟΠΕΙΝ ᾽. 
Ὀνὶ απ 66Ριηο1ιος Ἱ ἵμῃ 46γοπ. Ὀ0ί αγοπιιιὴς 

Εἰο» μες] ρερίἰ. δι σ]ουία 5 οκ οοµίι οναπυϊε. 

. Βοτίρίωπι π. 585. -- Αἰίλα ΙΙΙ. 9, ρ. 7]. 

45 Χρυσοϊῖο. Όιο Ἡθμᾳ. οἱ Οοἱα]. χρυσίου. 
44 Οἷά του) Ἰώδ. Τὰ [εΓθ δΙῤΓΑ ΕΔΓΙΠ. χιχ, Τοἵ8. 

51, εἰο. 
9] Πη.Ίὸν ἔτ'. Κερ. 990 οἱ (Ορ. πηλόν τ'. 
9) Αὐτὰρ ἐγώ. Αἱ ἐ0Ο Ίαπι εἰία ἀε[ῖοίογ. 
9” Πίπτω δ᾽ ὑπό. Πεμ. 990 εἱ Ο]ς. πίπτων ἐπί. 

98 Ἡς χάριν. Ομ]με εαδεα ἀο[εο. ιο Β 'ᾳψ., Ταἳ. 
εἰ (οἱςί. ἧς ἔνεχ',. Μος ἀνέτλην. Ίνα Βερ. 900 οἱ 
Ο6ἱ9Ι. Μα]ο οἱ. ποππυἱ ἀνέπλην. 
ΧΙ. Τιτ. Πεᾳ. 992 Ώυπο ργῶ[εγὲ Εἰλυ]πῃ: Τοῦ 

αὑτοῦ ἄλλο εἰς ἑαυτόν, αἰίμά ε]μεάειΝ «αΓΠΙΕΝ ἄε 
δείρεο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

0 Ραισίς φιογωὶ ΒαρἱδηίΙα, εῑο 86, 4113950, 
ο 4µε, ἰαπίογυίη αυ αἷί πὶηὶ 68 υθὰ ἀοίοζιπῃ. 
Ον Ιαυος ορτορἰος Ιιοπιµεφ εχεγυεί οἱ αιρίί ὁ 
Πηιρία ος ΜΗ)ἱο γεχαίυςγ έωγὺα ἱαθυσε ὸ . 
Θιρρίϊοἰἰκπο βοοίας πείς (ια νἰπάῖσαί ἵτα ἳ 
Αη ροΐμ8 ριγρας απίπιος {0ΓΠ8ς0 ἀοἰογαιη, 
Εχίιοτς αἱ δογάο8 [νο φοἱοῖ ἱρηίφ ὐ αυγο Ἱ 
Αηιιο οἰἶαπι ναἰ]άο του γίδ ἡλίοα Γμγογς, 
Όι ὀουμη ρείας, αρογεά(ίυς, ρρπαφυ6 Ιαοθβρῖ! Ἱ 
Τυηιιο ἵωσ1η Ρριιρίσμι αποἰ]ἱ ρος[υηά]5 οἱἱνο, 
Νιιάπίυιηφις Ραγα8 ἆ Ιιββ ση οἱ πορἰ]ο νεῇνπη, 
Όι ροδίφαπη ηδεγὶ ἐἱετο οθΓίδΙΗΙΙΘ Ρά 1118109 
Νο οοἱαωάαίυιη 40π6θ ππεγοθάθ ρεγοηη!] 
ως ιἱυὶ, Ολεὶθιὰ, αωἰάοπι διηί οορηίία. Νασι- 

[αιιο ᾳυύέγμας 
Ατοπῑῖς (οίμπῃ δαρίθης Γαξἱοπίθις ος οι : 
Θαν!ά ΡθΡίεπυεθ ταὰίος {μοθιήφιο ἑπεηυς, 
Ώυπι ἠωέοῖία ρογίηλης οοΓρίιΦ, 411) λπίλα ἱαγ4. 
Λει μι] ]4Π1 ι1ἱδ6Γοβ Ἰαηρυος ῥγανίς οσοραί αγΕ16, 
δ4Λ) 118 ΔΠἱπΙΔ1Η ἰουί5 αμΓα ἰομοί, {411 ΡάΠἱά πωοτίθιά 

Ἱηϊρηίαί ππὶηί ΠΊοτς, οοπ[θοἰο πιοἰθ πια], 
Οιιοίφ ιό ἠπίιμίεα Ρρἱα]αηχ υγβοί, αοἱΦ 109 4βΠΙΘῦ 

αιπίουπι, 
Οι! ἁοὶος οσί οππηί πια]ου ϱΓατίογᾳαθ ἀοἱυτο. 
Η]ης Ιδοίγιμα, εἰ πηοάἰο ουθρἰγία ῃεείογο ΠΙΑΠΑΠί, 
Αιαιο ιυἱς ρούἶρις δμβρρίεχ αἀνοίνος, οἱ οΓ9. 
Όα νὶία ἤποπι ]4Πι ΠΙΑΨΠΑ οχ ρατίθ ΡροτοπΡίο, 
Ὀα γοφυίεπι [658Ο: Ιθνίυς πιο (ΓΑΠβί6Γ 36 ΦΥΛΗ, 
Οιιοά «μὴ λὰ ολδα [υἱί, ους (αηία ἱποεοπιπιούα [οί 
Ρογίι]εγία, βγπιοφιθ Ἱπρεηίοφ «ογἀᾳ ἀοἱΟΓ686 : 
Οσέρ απφε]]οῖδ θΗρεΓᾷ [86 14ΠΡΑΓ ἵη 4Γ06, 
ἆυηρας ἵῃ 4γοθ ῥγ6ςος (6ἱἰσ, υβὶ ᾳἰογία πιαρηα 
Νυπμῖς Πέις ἑτίρ[]οί «ρἰέηάογο οεοζυσεα!. 

ΧΙΙ. ΑΌ Θ6ΕΙΡΘύΝ ΡΕΑ ΙΝΤΕΒΛΟΟΑΤΙΟΚΕΝ Ε1Ί ΛΕΡΡΟΝ» 

8ΙΟΠΕΝ. 

(ΒΙΗ{ο ὑπιεγρτείο.) 

ΨοΓποπθς υὈἱ θυ Τ τὴν) πρι τογὺα ἀῑνδγία ὃ 
ἵπ νδηίᾳς Ώἱογο Ίδνθς. Ρὶ Ιέα Ἱάνεπιις } 
Ειασίε. Ὀδὶ πιογίαἰἠ ἠοπος οἱ ρἰοσία γἱισβ. : 



 Ῥ.λι 

Ποῦ σθένος εὐπαγδων µελέων ; χατὰ νοῦσος ἔχαμψε. Α 

Ποῦ χτῆσις καὶ πλοῦτος ; ἔχει θεός. "Αλλα δ ἁλιτρῶν 

6 Αρπαλέαις παλάμῃσι πόρι φθόνος. Οἱ δὲ τοχκΏες, 

Ἠξὰ χασιγνήτων ἱερὴ δνάς; ἐς τάφον ᾖλθον. 

Μούνη µοι πάτρη περιλείπετο ΄ ἁλλ᾽ ἄρα καὶ τῆς, 

Ὄρσας οἶδμα χελαινὸν, ὁ βάσκανος ἤλασε δαίµων. 

Καὶ νῦν ξεῖνος, ἔρημος ἐπ ἁλλοτρίης ἀλάλημαι, 

40 Ἔλχων ζωήν τε λυπρὴν, καὶ γΏρας ἀφανρὸν, 

΄λθρονος, ἁπτολίεθρος, ἅπαις, τεχέεσσι μεμιλὼς, 

ζώων Άμαρ ἐπ ἃμαρ ἀειπλανέεσσι πόδεσσι. 

Ποῖ ῥίγω τόδε σῶμα; τί µοι τέλος ἀντιθολήσει; 

τίς γῆ, τίς δὶ τάφος µε φιλόδενος ἀμφικαλύψει 

ὃ Τίς δ' ὅσσοις μινύθουσιν ἐμοῖς ἐπὶ δάχτυλά θήσει, 

ς 6ΠΕΟΟΒΙΙ ΤΠΕΟΙ.. ΟΛΒΝΜΙΝύΝ ΗΙΡΕΛ Η. ΠΙΣΤΟΠΙΩ. υὐ 

Ἡ ῥά τις εὐσεδέων, Χριστοῦ φΏος, ᾗ ῥᾳ απεας 

Ταῦτα μὲν αΌρα φἑροι. Τντθῆς φρενὸς ἴδε μὲ 

Εἴ τε τάφῳ δώσει τις ἐμὸν δέµας, ἄπνοον χθες, 

Εἴ τε χαὶ ἀχτερέῖστον ἔλωρ θήρεδσι Υένοι-», 

30 θήρεσιν, ἓὲ χύνεσσιν ἑλώριον, ἢ πετετνοῖς, 
Εἰ δ' ἐθέλεις, πυρίκαυστον ἐς Πέρα χείρεσι τάσσε, 
Ἠλ κατὰ σχοπέλων μεγάλων ῥίψειας ἄτυμέίο, 
Ἠ ποταμοῖσι πύθοιτο, καὶ ὑετίτῃσι ῥοῇσιν 
0ὐ γὰρ ἄϊστος ἐγὼ μόνος ἔσσομαι, σὺδ ἀσννατας. 

Φῦ Ὡς ὕωε)ον! πολλοῖς τόδε λώϊῖον. ᾿Αλλ ἃμα-εκ 
Ὕστατον Ίμαρ ἄχει περάτων ἅπο, ντύµασ: θείας, 
Ε{ που καὶ σποδιῇ τις, ὁλωλότα θ) ἂψεα νούρ. 
Ἓν δὲ τόδ' αἰάζω, χαὶ δείδια βηµα θεοῖο, 

Ὀυὶ τοῦ πιεπιῦτογαπι Όσπο οοπἱραρίογυπῃ Τ ποτε ἱποιιγταν]ε. 
ὑρί ροβφρβείοηθς εἰ ἁῑνίιία Ἱ Όειις Ἠαῦει. Αἰἷά αυίεπ Ιπρτοῦογασα 
ὃ Παρασϊυις πιαηίὺις ἐγαάϊσῖι Ἱηνίάϊα. Ὀυί ρογεπίος, 

ᾗλνι 
Εί πωπο Ρος 

ΕγηίγΙπιηυο μή Β4ΟΓΗΙΩ Τ ἵη φεραἱογιτη ἀδνοπεγιηί. 
1 Ία μη] ραιγία γοβδιαυαέ : δἳ οἰίαπι αἱ 18 119 

υ9 ὀἀδιπος., βΓ8Υθ68 ργοοε]ίᾶς οχο]{δς, οχρυ]1έ. 
τίηυβ, δοἱἱιαγίάς Ἰη οχίοτο θοἱο 4,65Γ0, 

10 γΙιαιῃ ἰγαίιοης οὐυδουΓδΏ, οἳ δοποοἱαίοπι Ἰπβγιπαπι, 
Θ]πο Θ1ΓΟΠΟ, δἱπθ οἰνίξαία, δίιια ΕΠ1ἱδ, 4µοσυσ ουΓα πμ οππίπας πιο αειρῖὲ 
Ἱπ ἀΐθιῃ τἶνθις, ρθάἱυαφ δεπιρες εγγαὐμῃά[δ. 
ο. Ρυο]ἱοἶδίῃ ου οογρυς Τ αυἱθ πηλὶ Εηὶν οσειιττοί ῇ 
4 ἵδυγα, πάν μις ἑυσυ]υς Ιιοβρίια]ΐς ϱ 

υ 15 Οἱ ος 
1ο Ἱ 

ἰ πιθῖς μιογϊδ]θιις ἁἀἱρίίορ ἑπιροπεί 
Ὀιτυιη Ρρίοτυπι αηαἰς, Οὐγίκεῖ απηίους, 4η φμἱάασπι ρθεδίπιιις 2 
Λιφυο νο αυἱάθιι νεηίῖ λυ[εγληί. Εδί δηἱπῃ ριστὶ απἰαηί ο υγ. 
Ὀιτυω ΜΙΘΗΙΩ εογρυ» δερυίεγο αἰηυἱς πιαπάσίαγυς δι, Ρρουόυς ελδηίως, 
Αη οίἶλιῃ ἱηδερι]έηι μας [υέυσυπῃ οἱί, 
90 Ευεεῖδ, αυἱ οδηίυυς ρ ᾱ, Διί γο]υιοςίουφ. 
Οιοἆ αἱ νο]ιορὶδ, οοιμδέσίη πηαπῖυς 1η 4θΓΘΠΩ 6Ρ4Γβ6, 
Αυί ἵη 4ἱἱ09 6οορΙΙΙΟΒ ποη Ειπιαέυπῃ ἱπιρίηρο, 
Αι ἵη Πυμηϊπίρυς ρυίγοφοαί, δυἲ ἱη ρ]ωτίατυιη Πυεηίϊς; 
Νοη εη]πι 6ο ρου 
3ύ Λίηιο υἱ παπι 14 

δν. 6Γ0,.46 που ουἱ]οςίυβ. 
οἱ ροβ8οι { ἰά επίπι πιυ[ὴ5 δαεἱ19 [ογδί. δὲ ο 5.ειος αι] 

Εκίγοπια ἀἱ6δ8, η ἀἰνίπο, 0 ονυὶς (ογπι]πὶς αἀάιιοσδί, 
Εαιιθὶ φυἱς αΠσαοὶ οἱμίς δῖι, θ10ἱ ΙΙΘΙΝΌΓΑ ΙΠΟΓῦΟ οοηδυηιρία. 
Ἱη ος πο ἱηβοιμίδευ, 1ο οἱ παπα! [ουιπ]άο, 

ϱ Ἡ.θον. αι. 
7 Της. Τι (το 

Εύῑ. τῇ. 
ΜΗ! Απαις. δίπε β(Ηε. 61γες ΟοηβεΔΛΙἱπορο!ἱίληος 

κο) ρίί, άογὴ, ροδίαυαίη γε ἀϊσυθαδίὲ, δειη- 
Ρὲρ ουΓάΠΙ βοβεἰἰ; γεὶ ἅπαις εἶπε [αμμμίο, Ρ086ἱ8 

λθε. 
θο6., Οὐρ., αι. οἱ Οοἵφί. 

ἱμονρτοϊατ]. Μοχ τεχέεσσι µεμη-λώς, β[ίοτεα ο» 
ται ᾖαθεις. 

160 Χριστοῦ. Βερ. 990 οἳ Ύαε. Χριστῷ. 
κ) Κύριον. Ὑπι. ἀναιδέσεν, ἑνερωδεπιίδαε. 
3ἱ ᾿Εθέλεις. Όμο Πορ. οἱ (οἱδ]. ἐθέλοις. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Λυφοορῖῖ, οε]θεῖηιιο (1ρᾶ πιο ρετβάα Ιαι]έ. 
Ουτροεε ντος υδὶ θυῃί 1 Ύἱ9 2δρεγα πιογυὶ 
Ειοεμὶί ες. Όυί ορες 1 Ραγιΐπι Όδις οὐιίηοι αφ, 
Ριρἰίιη οἱ18πι μηαπίθς ἱίνου αοοἰδγαίυς ἑηίη{8 
Τγαφίάϊι. Αἱ ροηι]ηὶ [γαίγος, βαοτίφιιο ρανεπίος Ἱ 
Μου» ταρυἱ, Γαρίοδᾳυε Ίενος ἀθηι]θίί αὖ υἱι10γ88. 
Πορείαἰιαὶ Ιαἰαίο βοἱυπι, 96ἆ δὲ ου (Μου δι. νίφ 
Ειοίῦας ορρίΘβ5ί!ή Φίγβῖιι π1θ ΦΕριί ᾖος1». 
Νιποφιθ ργοοιί ρω(]ῖς ἀἰς]ποέιι5 φεἀίθας 6γγο, 
Ἠμ[εἰὶχ αβιίαης ὄρνιπι, ΙΠΗΓΗΙΑΠΙΙ]ΙΙΘ 6119: Τ81Π. 
Νοη Πε] / 1111 ἐἱιζοιλάβ οδέ, ηοη αγὺς})αο μη ήαᾳ6 ργοἱθς, 
Ομιἱη ροιῖιις παξίδ μἡρδογί 6: ϱαύθ4 ἀο]οτίθ, 
Ἰ(ιιο 4ἱέΠὶ νἰνο ργο[Ώᾳιι, πθο Πιὶ οαξις αΦ1Η1 
μία φιἱεΒδ, εεγί8ηυο ρὐάοπι ἀθῄροτο ἰ6γγα. 
Θιιο ]αοἶληι οογριςΊ Οὐἷδ η µιααί οσίιας ανἱ Ἱ 
Οσο (εἱἱ18, ηιήμαπα ἐιπυ]άφ ιεροί ἠομρίϊεἱφ 6684 Ἱ 
Οω16 ρογγο ἁἱρίιῖς πιοτὶδεῖα ἠωπιίπα «ἱαιιάεί Ἱ 
Αη φυἱθφύα)ὴ ρἱυθ, ο Οὐεὶδιί 6ας(θηδ6 81Ποίς Ί 
ΔΑ γΙιῷ Ἀογγεηάσ5 πιαου]ἰς, γἱεδηιις ρδτυνίιις Ἱ 
Ἰοία φωἱάθῃ Ιογῖς 4αγα [ογαί. Ναι Ππεηίθ ριφί]]α, 
Αιαυε Ρατυῦι [ογἱ φμἱ6 116 Ώου ἀῑοσγοί 6556, 

1) δἱ ϱγανἰς ἰδίὰ πιθίβ γογοί ΟΙΓΔ πυσάυ]ΐς, 
ΜΑΓΠΙΟΓΘΟΙΙΟ αἰᾳμὶ5 οοπάαὲ πιέα τησ γα εερείσο, 
Αι οοπίγα ἑιησ!ἱ ρΓἱναίυπι οοΓΡρς οποιος 
Ῥταωᾶα [6ιἱ, φνἰνᾳιὀ ανίνις, οφμίραφδηυς [κ 

| [τα εν 
Οιιοά θἱ δίαπι Ἰνθαε, ταρὶάϊφ αφιεπο]έο Λα πιηιίς, 
κι Ιεείο οἰπθΓὲς 11 ου 6ρα:ϱρο, ναι α]ιος 
Εογγθις ἱΏ δοοριἱο8, ρ'αευρίαᾳιι6 64χα ολ ἆλτοι 
Αὐ]ίος : ναί Πυν]ς δα ρυίγεδοᾶί οἱ ἱπιῦεο. 
Νου δρύ ἀῑνίπος οο10ς οχ οποπίδιιφ α” η 
ΕΠιιβίἁι, Πθο, ΟΠΗ πιοΓία]5 (ωσὺα ουἱμίε 
ἁ μα οἱς φιδγηὶ γυοξπι ἀαθίέυγα ἱγοηιφηόσκα, 
Φο]η5 6βο ϐ ἑαηίο οὔέὰ µἄπεγοφας εοἰίπηινας. 
Αἰηιιο υίπαπι πφυας. Ναπι έυπι ρἱοτίδφιας ΙαἲεΤε 
Ὀιιίις (μοεἰὲ, «0 4Πι (η: αοεθάσιγο Ἰμς]. 
Ύδγίιῃ Ο1Π65 εχίΓθηιᾶ ἀἱο 4 η γι οσιιὴς 
(οἱ ἡμεῖ, ἀίΦυε Ὀεὶ 18860 οοπ]υηροῖ ἐπ µµαπη, 
δἰί Ιοεί 1 οἴπερες φΗἱδᾳυά1η ὀἱίαρευς οἱ αΓας, 
Μοιπύταφιιο ρογάἰἀεσὶί γ]ο]επήί ἑο]υσία ιποτλ. 
Αἱ ευΏουηί ροπ)έ08, ου0θιπί Ἰωσέυσφυος, ρατυίῶθ 
Όυ μεπιοΓί Υεςθο ἀἰνίπωπι πωεµίο ἱγίυαμοί, 



ἐ τὸ | δΕΟΤιυ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ Όε 5ΕἰΡ50. 1 ῦ 
"καὶ ποταμοὺς πυρόεντας, ἀφεγγέα τ' αἰνὰ βέρεθρα.Α Γαστρὸς, χαὶ γονάτων τραύματα, χἀγρυπνίην, 

 σο Χριστὸ ἄναξ, σὺ δέ µοι πάτρη, σθέρος, ὅλθος, 
[ἅπαντα. 

ή τοὶ δ ἄρ᾽ ἀναφύξαιμι, βίον καὶ χ/δς᾽ ἀμείφας. 
ἴα 

Ν Μ.. Εἰς τοὺς διαθάἀ.Ίογτας τοὺς μογαχοὺς, 
.. καὶ εἰς ἐπιπ.1άστως µογάζοντας. 

ο" 
αι Πρώην τις μὲ τρυφᾷν διετείνετο τῶν ἀνοήτων 
Ἡ Καὶ διαθρυπτοµένων, πλούσιος, ὑψιτένων 
κ Άλλα τε πολλὰ λέγων, καὶ πλουτεῖν χηπον ἔχοντα, 

αι Καὶ ἀπραγμοσύνην, χαὶ µετρίαν λιῤάρα. 
ψ ὅ Δάχρυα ὃ) αὖ σιγᾶς, εἶπον, τάλαν, ἠδὲ χαλινὰ 

Οἷς μοναχοὶ νεχροῦσι τὰ σώματα, οἵ γε ἀληθῶς: 
1οὺς γὰρ ἀπαιδεύτους ῥίψομεν ὃς χόραχας. 

Πράγματα δ' οἷα δοχεῖς φυχὴν πάσχειν πολεμοῦσαν 
40 Σώµατι, χαὶ χόσμῳ ἀντιχαθαζομένην ; 

Οἱ μοναχοὶ τί λἐγουσιν, ἀκούσατε, ὦ φιλόχοσμοι, 
Οἱ τῆς προσχαίρου, τῆς μεγάλης ὀφρύος' 

Κέχτησθε, πλουτεῖτε' Υάµος, τέχνα, πάντα τὰ τερπνὰ 
Ὑμέτερ', εἴτε τι γῆ, εἴτε θάλασσα τρέφει. 

15 Ἡμεῖς δ' ἂν πηγἡν, ἢ κηπίον, ἢ μικρὰν αὔραν, 
Ἠ σχιὰν ἐχ δένδρων, κτήµατ) ἑλαφρότατα, 

Σχῶμεν, ἔπειτα τρυφὴν τόδε φάσχετε. Η χαὶ ἀναπνεῖν 
Οὐ δεῖ Χριστιανούς, τοῦτ ἁδιχεῖσθε µόνον; 

Ει Πινίος ἱρποον, δἱ {ος οδγοπ[ία λογο) ία ὑαγα[ίντα. 
50 Βοχ Ομεΐδις, { πι ιὶ ραίγία, τοῦις, ἁῑντία, οπιµία, 

. {6 γοᾳἱθθοδίΏ, γ]έα οἱ γυπ]ηῖς ο]υέυς. 

ΧΙ1Υ. ΤΠ πιοπαε[οτγωπι οδίγεείαίογεε, εἰ αά [α[εἱ ποπεϊηὶε Πιοπαείοδ.. 

μα αυἱ{4Π1 πηθ ἵπ ἀείὶο]ίφ τίνογο οοπἰεπἀσὺαί, ους, 
οἱἱοι {ρ8ς Ρρογάἱ ης, ἀΐνθδ, Ιπβοἱεης : 

Μηυιίαφυο αἰία ἀἱέθηβ, πιο φοἱᾖγοθὲ ἀἰγίίθια 6ὔδθ, υἱ αἱ λλαὐσδαιο ΛοΓΕΠΙ,. 
Ει οἱἶαπι, οἱ Ραγνυ]υπ] [οπίοπι. 

6ο ἀῑχὶ : [μαογγπιας {8068, Πηὶφου, 6ἱ [γε 
γεη!γΙ8, θἱ Ε6ΠΗΠΙ ΥΗΙΠεΓα, εἰ τὶα[ί8», | 

916917 Ουἱίους πιοηαοῖ ἀείθγαμέ οὀο{ροτα, αἱ νογθ θυΠἱ Ποπ ή : 
ΓΦΡΟΡΙΘΓΟΒ επἰπι ρτο]ἰοΊθπιιιθ 84 «0Γν09. 

Ουδηί4ς αυίθιη ΓΙΠΙΗ35 ρυίας6 ουὐἱτο ΑΗΊΠΙΑΠΙ Ρυσηβηίαπι 
410 Ομπι «οΓΡοΓο, δί 6 γεᾳίοπθ αηυπάἱ εβδίτα Ιαὐδηίοιι 

Ουἱά πιοπας]ιὶ ἀΐῑσθηι, αὐά1ίθ, Πππυπάἰ απιλίοΓσοΘ, 
Ου1 πι, 96 Ὀεονί ρδγἰίυταπι, (ο) 1118 διιρεγομπυ : 

Ῥιεόία ροφθἰἀοῖῖς, ορίὺυφ Πας; πυριία, Ιμουί, οιηηίὰ οὐ]οσαηοιιίὰ 
γερίιᾶ δυηί, 5ἱνθ φυὐά ἴοεγα, θἱνθ αυ ΓΩ40 δ1Ι{. 

15 Νο8 νεγο, 8ἱ [ομέθιη, ναί Ἱοτέν]ωπι, νοὶ οχίρµαπη 4,γαπη, 
Ὑοἱ υπιῦγοδιπι ποπιιιβομἱμίη, Ροββθββῖοηος Ιθνἱθδίμιας, 

ΗἩαυειπις, οἱαίίπι ἀθίίεῖαφ ἶλος 69666 ἀοὶιῖδ. Λη πο ᾳἱάδηι γοβρίτατα 
Οροειοι (Λιγἰθίίαϱος Ἱ ὧος µΩο νοῦὶφ Ἰη]αγίαιη βθγι θχἰφίσλαιν ὃ 

 Βεπρίυπ απ. ὁδό. --- Αίας ΡΙ11. 60, ρ. 128. 

δἱ Ἀναψύξαιμι. Ἱπι. ἀναπαύσαιμι. ἵπ (6 τεορὶ- 
γε, ΟἱίαΙι Πα, ΤΗΠΙΠαΕΦΝό Ὀἰία Πιε[ίογο εολι- 

ῶωωἝ τα 

ΕἸαιηπιίηυο υπάααιες Πυνίορ, εἰ ἑαγίᾶγα ηἰργᾶ. 
Αιειυ, Ομτ]δίο, πιο πιοάθγκίος πιαχίιο ία», 

[4η9. 
8 

ΧιΙνΝ. ΙΧ ΜΟΝΛΟΒΟΛΟΝ ΟΒΤΗΕΟΤΛΤΟΔΕΕΘ, ΕΤ 0 ΕΛΙ.9Ι 

ΚΟΝΙΝΙΡ ΜΟΚΛΟΜΟΦ. 

(Βἱο ἐπιεγρτεία.) 

Ρεἱἱοἱθφ φίιιάἰο φυἱάθηι πηῖ]ί ἀϊχδγαε 6556 
Μοπί]θ ἱπορφ γδυί, ἀἰτ]ίδηυε έἔμππεης : 

λἰυ]ία αἶἰία, Δἰαυθ ἰφίυά γο[δύθΠ8, ἀἰίεπι 9996 Υο- 
[ολπόι]η, 

19! {οπίο αίαιθ Ἱοσέφ ο αιἱᾳυἶς αεί. 

ΧΙΙΙΥ. Ακουνεκτυν. Οοπά[(μπι εεί «αγπιεπ ἠτίμά 
αάθεΓεκε οίγος Ῥγο[απος πιακίπιο, φμί, εκΠΙ {ρεί 4ο- 
[ἰσς α[[Πκαγεπίέ, οπιπἰθκεφνο ἱπάκμίσεγεπί νοἰκρίαῖ- 
ὃαε, αἰἰείεγαηι εαγβεθαπί ΠιοπαεΠΟΥΗΠε οἰίαπε εἰ ἵρεουι 
εαν ἠπγεδαπί , ϱαΓΗΗΙ οα[μπιπίαγηπε ερέεἰεν 
εγαί, ος ΗΙΟΝάΕΙΟΕ ρἱεἰαιἰς (απίπι εἰπιπίαίογες, εί 
ἑπίγογενα (μγρες εεεε. Τρείε εἰίαιπι τες οεί [ευεείπιας, 
εί μεπίίκε ἱπποπίας εγἰπιϊπὶ υετίιεδαπέ, πἲ εἱ Πογίαπν 
εοίεγεπί, εἰ [ομίαε, αἱ ατγὐοτίβαε γεεγεαγειίκγ. σε 4» 
[εκάί! 6γερογίνε ου οαγΙἷΝΕ ; ΠιοκασΛοΦ ΌεΤΟ ΆΨΡο- 
ογ](αε ϱγασἰιετ ἱπεεείαίκγ. 0κατε [ερ(έπνκε οοπΌεΠΙΕΝ- 
Εἱςαίηιδοφε μοβὶθ υἶεκο οί Εκίκε, οκεπι ραγἰπεὶ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ες ρ.ιτία, οἱ γἱτοῬ, οἱ ορ6ς πὶμῖ, ἀθηίφυς εµποία. 
[μ ἰ6 υἱἱη8ΙΩ δΠιοσίὰΕ, γἰίαπιαυθ ἀίΠΙΙ6 ἂδροτα π)υ.. 

εοάϊῖεεε πιεἰοτίε ποίς , Περῖἰ εηΙρε εἰ (οἱεί., Ρτα- 
[εγμη!. 

Τιτ. Εἷἰς τοὺς διαδἀ..Ίογτας τοὺς μογαχοὺς,. 
χα, εἰο. Ὑὰί. πρὸς λοΐδορον καὶ σχωπτιχὸν πλούσιον. 
1η οοπ(μπιε[ἱοδι εἰ εὐπἰωµαέεπι αἰνίίειν. Εάῑι. εἰς 
ἐπιπλάστ ονάζοντας. 

3 Ὑγιτένων. 80ΠοΙ. ὑψαύχην. 
ὅ Π.Ιουτεῖγ. Ὑάί. τρυφᾷν. 

' 6 Εἶπον. δελοἱ. τς ὃν ἐγώ. 
7 Οἵ γε ἆ 1ηθῶς. Θολυ]. 991, οἵτινες ἀληθῶς εἶσι 

μεναχοί. 
ὃ Απαιδεύτους. Φε]ο]. ἀπείρους. Ργο]εἰεπικ» 

αἆ εογυοε, ὶὰ 98ὲ, υαΐετε |αθεπινμε. 
18 Ἀδικεῖσθε. 8ο]ιθ]. 991, ἀδίχως λογίζεσθαι, 

ΑΙἱ. Φοἱοἱ. 992, τοῦτο εἰς ἁδιχίαν λογίζεσθε. 

Ὦ Αει ερο: Τιπο οἶ]θρ Ίαογγας, ]ο)υπία, ποςίθβ 
ΙΠΡΟΠΙηΘΘ, ϱδπ πι γηθΓὰ {μηθ (4068. 

Οιεἰς γεγῖ πιοπδοβῖ ρογ]ηυπέ Ρρυα οὀΓρογα Ιηογίο 
Ναπι |10θο Γ4ἱδ0Ν 1ρ26 νλἱεγὸ ΡΓεᾷεΡ. 

ὅαπι αυἱὰ Ώαῦεγο Ρυί48, 4υφο, Ρίᾶ οοτάα Ἰαῦοσὶς, 

Έμπῃ 63ΓΠ6 δἱ πιαπάο ἆσπι [θα Ὀθ]ία αγυπί ῇ 
Ου]ά πιοπαςΗί ἀῑσαπε, πιυηάαηί, θμάΐϊνο, ἑωιποίηιις 

Ουεῖς ϱεἆ ἂἀ οχὶριοβ Πιθηθ Π]πιίς Δἱί4 ἀΐςς : 
Ὀ]νιε νδρίγα, (να]αμηί, παἰ, οπιηίη Ιφία, 

θυἱάφα]ά Ἰαῦεί (δἱ]15, φυἱάφυἷά δἱ «4ος Ἰναλυοῖ. 
Δι [οηἱθς ποὺίφ αἱ αἷπέ, Πογίίᾳυα, νοί αυ 

Εχίσυς, αυἱ υπῦγαρ αΓΌΟΓ ΟΡΑςΑ [δςα!, 
Ὡο]ἱεἶας ἰκίυά Ιοεί αρρεἰἰαγο. Οιιίά } [ έγιιπι 

Δυγας Ἠαιά [9 ὁδὲ ἀμοφγο Οισδίίοο]αφ 



ανοι 

ῖς νόμος, εἷς δὲ θεὸς, χλῆτις µία πάντας ὁμοίως 

90 Σωθῆναι Χριστὺὸς σάρχ᾽ ἁποδυσαμένους 
Βούλεται. Αλλ' ἡμᾶς συνελαύνετε εἰς τὸ τέλειον, 

"Ως χρέος ἀνθρώποις οὐδὲν ὑποσχομένους. 

Εἰ δὲ θεῷ, τοῦτ) αὐτὸς ἐπίσταται, οὐχὶ σὺ χρΐνειν 
"λξιος ὄντα χαχὺν, χείρονα τραύματ᾽ ἔχων. 

Φύ Ὡς στυγνὺς, ὦ νεανίσχε, χαὶ ὠχρὸς, χἀνυπόδητος, 
Αὐχμηρός τε χόµην, φθεγγόµενός τε µότις! 

Καὶ ζώνης διαρεῖ τὸ χιτώνιον, ἢ τε µέλαινα 
Διπλοῖς εὐτάχτως ἕλχετ ἐς ἀστραγάλους. 

Ταῦτ᾽ εἰ μὲν διὰ πίστιν, ὁ πᾶς βίος ἐστὶν ἕλεγχος' 

ὤ0 Εἱἰ δὲ ζωγραφίαν, ἄλλος ἐπαινεσάτω. 

5. ΟΠΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΕΝΙΝΟΌΝ ΙΙΡΒΕΗ ΠΠ. Π5ΤΟΠΙΟΛ. 

Α Μηχέτι μὴτ ἀρότρου µελέτω τινλ, μηδὶ ἐπί 

Μηδὲ φόρους διδότω, μὴ Υονέας τρεφέτ. 
Ἔστω σοι πώγων.τε βαθὺς. καὶ σάχχινος ἕας, 

Καὐχέν) ἐπιθρύπτων, δόγµατα καινὰ τῆς. 
5ὺ Ἂν δὲ σολοιχίσῃς, χαὶ πάντας ὁμου χα» 

Αγγελος: οὐδὲ τρίχες ἰσχὺν ἔχουσ ὁλπτν. 

Εἴ τις νῦν ἀχάθαρτον ἔχει βίον, ἢ πλεον, 
Ἡ χεῖρας φονίους, Ἡ λεγεῶνα µέχαν, ͵ 

Μηδὲ μελῶν τήξει, μὴ δάχρνσι, µέτε τύνκσο 
40 Λύτὴην ἀποσμήχοι, μῦθος ἅπαντα «ὃς 

ἸΑλλὰ βίθλους στρεφέτω, καὶ ῥήματα πᾶντ ἐπὶς» 

Αἱρεσιαρχείτω. τοῦτο λύσις χαχίης. 

μα ες, υπυς Όοτα, γουδίϊο δλάξπι; οπιἈθς ῥραΓίίος 
3) «αἱνος θαγί Οἡγὶδίιις 6ΓΠ6 εχαῖοβ 

Τυ]ι. Αἱ ποβ οοπιρε]{ῖς αἆ ροτ[οςξἰβδί[ηᾶ, | 
ΤΑΠ(Η.ΠΙ πυ]]α Τ6 106 Ι5Γο8 ἠοπηϊπίους ργοπϊδογίπετις. 

5ἱ αιίοιῃ 6ο ( ροἱἡοῖιἱ θυπυς), ὧου {ρθεο πονἰέ; πευ (α ]μάίΐατα 
Ὀἱσπυς 65 ουπι φὐἱ πιδ]ιι οδὲ, ο/η ᾳγανίοΓγα νηΊπέγα Ἰαῦεβς. 

Φὅ Οἱ αυἱοσι) 4άδπι πιωρίυς 6ς, 0 ]υνοηίς, οἱ ρα[1ἱάα5, οαἱοςῖδαιυς «Άγοης | 
Οιιάπι 6ᾳυ2/εῃς «0ΠΠ8, νῖχαυο Ιοᾳὐ6η9 ἶ 

Ῥου χ0ΠΏ41η ου] (ΠΠἱς4, οἱ ΔἱΓὰ 
Ὕοειῖς εοπιροφϊϊε Ρροηάεί α ἰα]ος. 

Πιοο οἱ φα]άσπι οὐ βάθί ἀτάογεπι ἠΠἱ, {οία τἰίὰ Ἱπάεςχ οί ς 
00 Ρἱ αιυίοιν Ρος Γιουπι, δα Ιαιιάεί. 

Νοο ]4π5ε αγδίγηπι ομγοῖ φυἱδᾳ8π), ηθυ Ἡροροπι, 
να ηό επ υυία ρειάαί, π6Ο ρ8ΓθΠί65 αἱαί. 

οι ΗΡἱ πιοὰᾳ 4θηθα υαγς, οἱ ο)ἡοἶπα γοςί]δο 
Οοἵἷυπι οὐίθΓ6Π8Φ, ΠΟΥ3 ἀορπιδίὰ 8ΕΓ39. 

οὗ οἱ ὑαγυαγίοπι 6Ρ1Γ68, οί οΠπΠ66 σἰμι] Ιαρίάΐριις ἱποοοίοσὶς, 
Δημο]υς ογἵδ; ποπ οηίπι ογἶμθς υπ] Ἰαυθπί οσἰριιαπι. 

οἱ αἱ ηυΠο ἠπιρυγαπι ἀπσὶε ν]ίασι, αιιέ αῦσπάϊ εμρἰάαπη 
5 βαπρυϊπυ]θμίαφ λαβεξ πιδη 5, δαί Ἱερίομεπι πΙῶβΏ ΙΙ «θδεΠΟξΏ 5 

5ἱ ηθο οογρυΓίθ εχιθΠιΙΔΙΙΟΠΘ, που ἰαουγηιίς, που Ια0οσίυμς 
40 ῥεϊρειυπι αυφιογραί; [αυ υ]4 οηίπι οπ]Ηί8 Ίο ααηέ : 

96 αἱἰοτυπι Πνγον δογυἰοίέυς, οἱπρυ]α γενο]ναῖ νοτῦ, 
Πατυφθ0ς δΊέ αγολἰίοσξας : Άου ἱρδο ε)1δ ἱπιργολίίας αΕφιοτρίιηγ. 

49 ΚΑῆσις µία. Ἱπι. Οοἱρ]. ἡ αὕτη. 
90 Σὰρχ'. γοι. πάντ,. ας ο οὺ 
9! Τὲειον. ᾠθ]οί., εἰς τελειότητα. 
332 Ὡς χρέος, εἰς. Ἑερ. 998, 5υρ. Ἰνπ. ὀφειλὴν 

οὐδεμίαν ἐπαγγειλαμένους. {άφκε εευετίκε, εί ἀεβῖ- 
μπι, α ποθὶε οχἰσιῖ, ομὶ πἰλὶΐ Λοπιπίθκε ργοπενί- 
πι. Θὶο Πμί. Ο0ἱ8]., χαὶ ὡς χρέος ταύτην ἁπαραί[- 
τητον τελειότητα εἱἰσπράττετε, χαὶ τὰ μηδὲν ἀνθρώ- 
ποις ἑποφείλοντας. 

20ύ Ὡς στυγνός. Φε]ο]. Οοἱκ]. τί δὲ ὡς στυγνός. 
2] Διαρεῖ. . 994, διαῤῥεϊ. Φε]ιο]. διαχεῖται. 
ὅὗ Σάκχκινος. ᾠο]ιο]. τρύχινος. 
δῦ Σο.οικἰζις. Φο]νοί. ῥαρδαρίζης, 
ὦἹ7 Π.1εονέκτην. Θε]ο]. πλεονεχτιχόν. 
ὤδ Λεγεῶνα. ΒεΜο]. πνευμάτων, ἰά 68ί, ΡγαύοΓΜΗΗ 

64 ΠΙΟΠΗΜΙ [εφίοπεπι. 
ὃν Τήξει. Φο]νο]. νεχρώσει σώματος. 1014., πόνοι- 

σι”. Θὶο Πς6. ΕΙ. πένησιν. 
40 ᾿Αποσμήχοι. Ῥο]ιοί. ἐχχαθάροι. 
41 Βί6Ἴ1ους. δἱο ρἶυτος οοάΐους. Εάῑι. Νε: 

βίους, Φο]οἰ. ἀλλοτρίους πολυπραγµονείτω. Ίωι 
δο/ιο]. 44 γετῦα Ίο, ῥήματα πάντ', 9448 τς] 
φῆς. δἱ ἱερὰς βίους, 8ἱο γοάάθα : δὲ εἰ[αι οὗνιε 
εεγκεἑγίε, Εἱ 11119 εβογαί ρεῖπουπι βίδλους Ρε ὰ.. 
ουπὶ Ιπιθερτείαγοίµ; οἄγιμοη ἰδειά Ρταςα κε. 
1.οφκί!ντ ἐεπῖπι γεφογῖκα, ἀπφιῖε νὶς ἀυκίας, ὰσ6 
π Πἶπο πάς εεπἰεπίίας ηκακάαπι εχει, γῦα 
ατεείηι ἵπε[ἴιμαι. θεά πιυϊοαία, υἱ νάσέας, δν, 

Ἱερίι βίους, γετιεπάο φῖγ]οία ογβ!ἶοηυς, εοά εἶα κ 
-α15. Οοπιρεβςίας ἱεβοάυτπι σου οράϊί βίδλως,ϱ5 
Όοσευι, Ἰπξ, πέο Πιείγκι γεερκῖι εἰ εεπε Ἰὰ. 

ἰά επίπι αά ΠαγεεΜΙΗ «αίογεε σἶ(ας τἰνιστὶ! Ἶα 
ἴθγος ευοίΌετε, υοεεεφκε ἐπ εἴς εαρίατε, οἱ ευ ο 
ἀερταυατέ κα εἰί φἰοτῖα ποεξία(ὲς. 

ΝΜΕΤΗΙΟΛ ΤΕΠΡΙΟ. 

 αἡηηΊπ] Ἰῖο δοἱπῃ 7 Ταχ οπιπίθιις πα, Ὀδιιδαις: ῃ Τοἱατοπι ]πη Ποπιο οοἷαξ, ἱγδοίοίηιε βοπεα: 
Οµ1Ππος εκ θφυ0 Ο)γὶσιας 3 αδίτα νοςδ!. 

ΑΙ πο 4 δΗΠΙΠΙΙπι νἱγνίς οορίέ(, ιιἱ αἱ 
Ώορεᾶί υπιαῃίς µορβίγα οδίθδγνα πἰλ]. 

Μίμ ΟἨείφιο, Άοο πονίέ: ποο, οµπη δἱθ πθυ]ος {ρεο, 
Νεφυἱ η ϱΥἨΦΟΣ ἀἱρῃις 06 6896 1639. 

Οὔ41Π πιωδίις ρα/ἱεῃδφιια Πίο θ8ὲ{ ποῃ εαἱοθις ἱροἱ, 
Νοη οοπιὰ ου]ίὰ μ]{θί, γἶχαιθ ἀῑὶ οΓὁ 6008. 

Λο τοηα αἱ θμμίζλπι βἰγηρίί, ραἱ]αίδηυο γοςεῖς 
(οπιρορίέο οξίγεπιος [ογίγ αἁ '1δηπε ροον | 

Πιο 8η νθγα ἠάθφ ρασἰαῖ, νἱία ἱηἰοαί οπιηῖς : 
Φἱη Βοἱ9 θαη:, αἱ γυἰοῖ, Πἱία ρτούει. 

Νειπο νδοιῖραἰ ρεπά»ί, ἀἰωίηιις ραίγος. 
Βατυς Η)ὶ εἷι Ίοπρα, Ευὶ ργο ἑορμνίμο κας: 

(ει νίοεπιᾳμο ἰεγθΠς ἀοβιηδέιι σου ΠΟΤΑ. 
Ουιοἆ οἱ αγυατίεπι δρίτθθ, ΟΓΏΏός( 9 Ἰποσκσας, 

Ληρε]υ5 εδ: ἰδηίυ1 βαξ]α ρί]υσουε Ροίειι. 
Μοτίυυς ἱιηρυτίθ δἱ φμἱς πμο ορε, νοὶ Άτλας, 
Αι Ἰοηιἱεῖάα, ΠΙΑ! ἀθρπιοη]ς θές ὁοπιυς: 

Νου 66 Ρος Ι80ΓγΠΙᾶ6, 1ιοη Ρος ]ολυπία ρωγκεῖ, 
Νοπ Ρεγ δυἀοΓες : γἰάϊσυίωπη ἰφιυά οηἱω.. 

96 νἱέ1φ ΥΕΓΘΔΠΒ, 4ἰᾳ1θ οπιηϊα γογία γονοίτοις, 
Ροβιμαία [αἱδα βεταί; δἷο οθιωξ ἱπυργοῦίεας. 



πι. 
ἌχΚόπτειν σάρχα παχεῖαν ἐν εἴδεσι πᾶσιν, ἄριστον 
ἡ 
Αι 
ἳ 

Εὐχαῖς, νηστείἰαις, φροντίσιν, ἀγρυπνίαις. 

4ὺ Τὸν μὲν γὰρ χαθαρὸν, χαθαρώτερον εἰχὸς ὑπάρξαι" 
Τὸν δὲ καχὸν, τῆξαι τῆς χαχίης τι µέρος. 

δχΕ] δὲ εἰς ἐστ’ ἐπίπλαστος, ἐμοὶ καὶ τοῦτον ἀρέσχει 
φ Κόπτεσθ’, ὥστε δίχας τῆς ἁπάτης διδόναι 

"Τὰς παχέας σάρχας, χαὶ γΥαστέρα ὄγχον ἔχουσαν 
ή 50 Ἡ λεπτὴ χωρεῖν εἴσοδος οὗ δύναται. 

ΜΕ. Θρήνος περὶ τῶν τῆς αὐτοῦ ψυχῆς παθῶν. 

ή Δύσμορος οἷα πάθον ; τἰς µοι γόος ἄξιος ἔσται; 

σσ πι πο πα τλ.. μα” τν Τη Ών. 

Τίς πηγἡ δαχρύων ἄρχιος; οἷα µέλη; 
Οὗτε µόρον παίδων τις ἑῶν ἐκλαύσατο τόσσον, 

ΦΕ(ΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ θΕΙος0, 18 

ἛὴἩ χεδνῶν τοχέων, Ἡξ φίλης ἀλόχου, 
ὃ Οὐ πάτρτν Ὑγλυχερὴν μαλερῷ πυρὶ τεφρωθεῖσαν, 

Οὐ νούσῳ στυγερῇ ἄψεα τειρόµενα, 
Ὅσσον ἐγὼ φυχὴν ὁλορύρομαι αἰνὰ παθοῦταν, 

(Φεὺ τἆλας |) ὁλλυμένης εἰχόνος οὐρανίης. 
Ναὶ γὰρ δὴ µεγάλοιο θεοῦ χαὶ πλάσμα, χαὶ εἰχὼν, 

10 "Ανθρωπος, θεόθεν εἰς θεὸν ἐρχόμενος: 
"ὐστις ἄνω νεύσας, χαὶ πνεύματι σάρχα πεδῄσας, 

Χριστὸν ἔχει ζωῆς ἴἵλαον ἡγεμόνα' 
Κτῆσιν ἑὴν, γλῶσσάν τε χαὶ οὔατα. χαὶ νόον αὐτὸν 

Καὶ σθένος, ἐρχομένῳ πάντα διδοὺς ῥιότῳ, 

15 ᾿Αρπάζων χόσµου πολυχανδέος, ὅσσα χατεῖχεν 
"λρπαξ ἀλλοτρίων, ἀντίθεος Βξλίας, 

919 9ΦΙ19 ΑΠΙείΑΓε οΆΓ1θπ οἱγθδδίη ἵπ ιιονίθ «ἰ8έα, υἱἡ[ἰδοίπιαμι ὁφί, 
γουιθυς, ]ο]υη]ΐ, ομσὶ6 . νἱβὶἡἶ». 

4 δἱο επἰπῃ, αἱ ρυΓς ορί, Ρυσίου ἠοι : 
θυἱ γεγο πιαἰής, ἆς ἱπιρεοῦίίαίο ἀοίθγοί αἰἰᾳαπῃ ρατίοιη. 

5ὶ φιἱ9 αιέθπῃ οδί νἰγευὴς οἱπιι]αίος, πα] Ώηο ρ]ασθί 
Οαβὶραρὶ, μὲ ρῴμας ἀοί βἱω]α1οηἱς. 

{0{35948 68ΓΠ68, θἱ νοπίγοπι Ρτοιμ]ηδηίόπη 
ὦ0 Αηρισδία 1] ροΓία οὰΡοΥὁ ΠοΒ.ρο!ορί. 

ΧΙ,Υ. Ρε αππα ει εαἰαπι(αιέθας οαΓΙΜΕΝ ἠμιύτε ᾽. 

Ἡει πιίδες ημα]ία ρ8βου8 5µ1η 1 φυ5 πι ἀΐσηιις οτί ρεπι τις 
Οιιῖς ΙαογγηιΓΗ!η [0ης βΠίοίι } Εεααἱά πιοἰος 

Νεο Π]ιογυπῃ δὐΟΓΙΠΙ πιοΓίθπη (Ηἱδαμαπῃ ἑαπέυπι ἀρ[ονίε, 
Νεο γεπεταδΙ η ραζεβίμΠη, πθο οἶναγα οοπ]υρίς, 

ὅ Νεο ἀπ]οθίη ραἑτ]αιῃ ἱπιροίμορο {ριηθ {η οἱωργθπι γοἀαοίσηῃ, 
Νες {τίδιί ε1ογ0ο πιθπιΏγα οοηδυπηρία, 

Ουληία1η ερο απίπιαπι Ἰαπηδηίος ᾳπσδ ργανἰφαίπια ρᾶς54 θ8ὲ, 
(Πευ πιίβος !) ροσάἰία ἱπιαρίηρ ο]εδίι]. 

Ναπι ρτο[εςίο πηλρπὶ ΡΠοἱ Ηρπιεπίνπι, 6ἱ Ίπιαρο, 
10 Ηοπιο, α Ό9ο αἆ Ώδυπι ρογγεηίθηρ : 

Θιἱοπησυε θΗΓδύΠΏ αδρἱοἰθΏΒ, οἱ δρίἰγίει οΔΓΗΘΙΙ [ΓΟΠΑΒ 
Ομεϊδίυπι παμεί ρτορ]απι γἱιο ἆποση; 

Οἱ ροβθθδδἰοΏθίη Φ04ΠΙ, οἱ ἱπρυλπι, οἳ 81Γ65, θἱ ἵρδαπῃ Ἰηθηίοπι, 
κι τοὺς, γι οπη]α γοµίατῶ ουπβρογα!, 

15 Ετὶρίίηιο πυιιάο ἸηδααΡίἡ ααἱἀᾳυίά ἀριποῖναι 
Βαρίος 4 θποσμπα, Όσο αἀνογδατίας Βοἱἱ οἱ, 

ὁ δοπἱρίαπη 411. 990. --- Αἰίας ΒΙ1Ι. ὃ, ρας. 08. 

45 Ἐν» εἴδεσι πᾶσιν. [π φμουῖε εἰίαῖν, δο1]]σοί, 
.. οἱδ, 411 πιαίας. αρ. η. Οοἱδ]. ἓν εἴδεσι ττς 

ετῆς. 
ϐμΤ Ἀρέσκει. Φ0]ιο]. ἀρεστόν. Η μπε θε[ἰπι ε ΠΙΟΠΕ- 

ΕΛΟΤΗΜΠΙ ΗΜΠΙΕΤΟ επε[ωαῖ. Εις ιά ἱπιο[]ὶρίἰ 49 
γλη]]ς αφρθγἰ(δέυπι ρεηογίυας ακἰθιι ἱγρουγίίαπι αί- 
Πιειατὶ οἱ ἱία γρουσὶσίς δὐυ8 Ρρᾳµα5 ἆατε, ἱυ0οηφ 
ΩΕΠΙΟ ΠΟΠ τνὶάρι. 

ΧΙ,Υ. Ἀπουκεκτυν. πι αὐάἰοαία οεόε (οµσίαπι- 
εἰκορο[ήαπα ἵπ ΑΤἰαπζµπι ραφμηι οὲ γεςερἑεσεί (στέ- 
Φογίμε, ἰίε αά εοπἀἐπάοε ΌέΓεΝε απίπεµηι αά]εοῖί, 
ναφη Ῥατε εαγπίπκπι αὐ ἵμρεο εοπάἑίογΗπι ης 
20/1: κάῑπίς επί [γμοίμ». δἷο εατιπεη ο γαἰπίὶταϊο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ 

Τυηπά6γθ ρευ ουτας, δἱ ῥ6ς Ἰο]ιηΐα «ΔΓΠΕΠΗ 
ὑμίε, ρε υ6 ετςς8, οκοπΏἰαφαήο 64038. 

Ριιτὶυξ λίπος εἰεηῖπι θθεκαν αυἱ ογἱηίπθ ρυτας : 
Παεσιςσαδιαὶί τἱ μοπη]0ἱἱ ατίθ αηαἱ 18. 

Αι ϱἳ φυἱ Ηοίο δἷί ροοἑ6ο, ποί ρἱαςοί 1 μπι 
Τιηάί. Ῥφηα δἰεηίιη ἀθδίί4 [γαιά]ς αεί. 

Ριαρίημιιες ηἰπίιπῃ ϱ4ΓΠ68 γδβίγθπ]φυ6 ἐυηχθηίθιη 
Ποιά οαρ]ί Φίεγο Ί4ηὲ8 ῃάγνα ὀοπιις. 

χι.ν. ΡΕ ΑΝΙΝΕ 604ς ΟΛΙΑΜΙΤΑΤΙΒΟΦ ΟΛΑΝΕΝ Ε0ςυΠΑΕ. 
(Β1({ο ἱπίεγργείο. ) 

[οιι ιηίθες, ὧου Ύυ. ἀΐγα [ογο! αβ ο πο- 
οἰγί5 

Άη πια]ῖς, Ἰυοίυς ᾳμἱφ θλ{ἱς 09ὲ06 φι1θαί ὃ 
Δοιυ ἰέα οοΠδοΓἰοπᾳιο {ὠἨί, οἩΆατοβαιιο Ρρατοπίεφ 

ΒΛΤΑΟΙ. αμ. ΧΧΧΤΙΙ. 

Ριαοθρίὰ αἆ νἰτᾳίηθα, Ὀ6 απἱιηο δ58 οαἱαηι](αἶδυς, 
εί φκα εεφιιπίκγ. Βἰ[ {1 με ργἰπιο εοἰυία ΟΤαΓἶοπε ἱοίμά 
φαγ{ὰ, «ο φμος (σα [[ἱοἱς (ΗΝ {ι1θμς εαγπεῖμα, μμ πΟΠ- 
ἀνπι εἰγεία ογαιίοιε φεγίεγαί, ὈεΓείομε γεὰάάἙγε ρτο- 
ΜΗ δεγείμγ. ΤεΓιΠι Ροείέα ο(ἵο ροιῖ(μ8, εαάσπι ἱποκαὶ 
γεάα (ία [αι ἰπίς υεγοῖθως οὐ {αϊ]. 

0 Ναὶ γάρ. Ὑαϊ. χαὶ γάρ. 
“Ὄυ Ὃ ἁνόν, Για ορ. ρρο. ΕάΙι. ἐς θεόν. 

990 ἔχων. 45 Εχει. Π 
4 Πολυχανδέος. ἨΜκνπάο ἱπεαἰαβί[ῖ. ῥδοι]οσε 

Ὥυηπο (τδρογίήφ {ίὰ πυπέυρα!, Γαἱἱ0Π6 ΡδεσᾶίοΓΙΙΏΙ 
αὐ08 ἵμ δη οοπιρἰοσϊέας, ααέ μευ]ερἑίουπω ΤΟΓΗΠΙ 
ἃς ϱἱγοιδαρίτη ηὐᾷ5 οομἱηθί. 

ΤΕΠρΙΟ. 

ὈὉ ἍᾖἙἘιονίί, νοί 6οὐο]ΐς ἐδίία [αἱ δια. : 
Αμ ραἰτία5 δρ ε5 Παιππιίς Ιοβθυἡτοιις αθία8, 

Αυῖ οι]άπι πΙΟΓΡΟ δα ΠΙεΠΙ ΓΑ ργην : 
ΟιιαηίυΠ αμ]πιω ἀορίοτο πιος πρόγαυ]]ο [αἱίυπῃ : 

ΕΠιρίες ροΡῖῖξ 11811 η μὶ δαπεία Ὠοαὶ. | 
Ναπιαμε Ίοιιο ββιποπίμπι γεια 68ἱ οἱ ἶπιαπο Το- 

πας, 
Α δΙΠΙΠΙΟ πἆ ΙΠΙΠΠΙ Νυπ]ηο ΝΙΙπιοη ἰθης, 

Οι 6ι1ΓΘΙΜΗΗΙ 6ΡΕΟΙΔΗ8Β, 36 ΟΛΓΠΘΙΩ Πιοηίθ γουπάσπα, 
Ρο ἀῑῑεθ μαὐοθί γι ργαφἱἀἶοαμθ Ῥουπι : 

ομίυγα ν]ως Πηρυαπι αἱ ἀοπαί, οἱ 4ὐΓ68, 
Ει πιθηίεπι, 4ο νἰγον, ἀἰγ]ήαθαιθ διιας : 

Επρίεπς ιωµπάο, Πεἰίαἱ 4ὐΦουμας ἱοπουαί, 
Θιο ]υεῖς 0η ουηί αἱ ταρίὲ θαυο οἱ : 

ιδ 



1505 9. ΠΝΕΟΟΒΙΗ ΤΗΕΟΙ.. ολπνύν ΗΡΕΕ Π. ΗΞΤΟΒΙΟΛΑ. 

Ἑς δὲ ταμεῖα φέρων πολὺ φέρτερα τῶν ἐπὶ Υαΐης, Α ὮΕἰχὼν ἀθανάτου πάντοτε Πατρὸς Ἆλπ, 

Τῶν διαχλεπτοµένων, ἢ καταλνοµένων, Ὄφρα µε δουλοσύνης τε λύση, θανάτοιό τε 

Αὐτὸν ἀθρῆσαι ἄνακτα θεὸν, χαὶ πνεῦμα γενέσθαι, Κρείσσονα πρὸς ζωἣν ἔμπαλιν ἐρχόμενν, 
90 Σὰρχ᾽ ἀποδυσάμενος χαὶ πάχος ἀντίτυπον, δὺ Ἁλλ' ἐγὼ οὐχ ἐφύλαξα Θεοῦ µνυστήρα χὶ 

ΑΥγελιχοῦ τε χοροΐο λαχεῖν στάσιν αἰγλῃεντος Μύστιν ἔχων φυχὴν οὑρανίης ἀνόδου, 
Μεῖκον τῶν μεγάλων ἆθλον ἔχων χαµάτων’ Αλλὰ χάτω βρίθει µε χοὸὺς πάχος, οὐδ ἑλοιά 

Μτκέθ᾽ ὁρῶν σχηνῆς ἑλαρρὸν τύπον, ὡς τοπάροιθαν, Ἰλύος ἐξαναδὺς, ἐς φάος ὅμμα βαλεῖν. 

Μηδὲ νόµου γραπτὴν εἰχόνσ λυομένην, Ναὶ βάλον' ἀλλὰ µέσον νέφος ἵστατο ὅσσε χε 
9” Αὐτὴν δ' ἀτρεχίην χαθαροῦ νοὺς ὄμματι λεύσσων, 40 Σὰρξ ἑπανισταμένη πνεύµατι αὖν χθνή 

Μέλπων τ ἐχ στοµάτων ἦχον ἑορτάσιον. Πολλά μὲν ἐν χραδίῃ µελεδήματα ἕνθα ταὶ Β 
Τοῦτο τέλος βροτέης ζωῆς πέλει. Ἔς τόδ ἀνέλκει τρωφᾶται, χενεὰ πλαςομένοιο νόου, 

Τῶν Χριστοῦ παθέων ὕδρις ἐπιχθονίους, Χριστὸν ἐχὰς βάλλοντα, Θεὸν Λόγον (οὗ έχε 
Ὃς δούλου μορφὴν ἀνεδέξατο, χαὶ θανάτοιο Μίγνυσθαι φυχῃ νυμφίος ἆἁλλοτρίῃ)' 

50 Γεύσατο, χαὶ ζωῆς δεύτερον ἠντίασεν, Δῦ Πολλά δ ἐπὶ γλώσσῃ χέαται χαχἀφάρμειἰ 

Ὃν θεὸς, ὧν ζωῆς ταµίης, αἰῶνος ὕπερθεν, Γλῶσσα γὰρ ἀνθρώποις ἅμισν τῆς χεχἰτς, 

Αίηιιο {τι Ίούγος [οτί ἴοηφο Ργδίση!]οτα {ογτοφίσίυας, 
Οι (υγίο αα[ορυπίις, αυξ τὶ ανογυπίαρ, 

Οι ἰρδιιπ γ6βοπη νἱάδαίὶ Ώδυπῃ, οἱ δρἱοῖέιις βαι, 
90 (ατμο οἱ γε]ιοἰαπίο οχσίυς πιοίθ, 

Αίηιιὸ ἵηπ γι]αρίο αηροΙοΓιπὶ οἵιθτο θεάθπι οοταίυς, 
Μα]ογα πιαρηϊς ἰαῦογίδιις [ογοης ργπιία : 

Νους 14πι {409 ΓπαοΗ]ἡ Ίθγείη, μἱ ὁ[ῖπι, ερθοίεσι αβρἱοῖθης., 
Αυί φεερίαπι Ἱερῖς οδυςλο πβρίησπι, 

ο 96 γρδαμ) νογιιαίοσι ρηγ ππθηῖῖς οσο ἰπέυεῃς , 
Ῥοα!Ίοηθᾳυο οΓ6 [εδίίτος 80Η09. ' 

930931 Πιο Εμῖς νἱί Ώυππαρα οδι. Ἡυς Ποηρῖηςς ενε]ι 
αδδίομυσπι Ομγ]κῖ ἱρηοπι]ηία, 

Οι! φογνῖ ΓΟΙΠΑΔΙΙ αοςοΡΚ, οἳ ΠΙογέδΠι 
50 (μδιανίί, οἱ ν]ίαπῃ Ἱίογυπ οοΏβδομίας οί, 

πι ο5ροί Ώθυς, νἱίέα ἰαγρίίου, 5ου] αηί]ᾳυ]ο», 
Τοια δομιρὲγ ἱπιπαογία]ῖς Ῥαΐγίς Ίιηαρο, 

[επ πιο δεν υίο [έρεγατοί 4ο πιογῖρ ν]ηου]ίς, 
Νοϊίογειι αἡ νἰίαπι Τυγςαάς ρεγυθηἰθηίσπι. 

οὗ γετυιὴ 960 πο θογγανί γοηρταπάα Ὠοί πιγεἰδτ]α, 
ΛΠΙΠΙΩΟΙ λλυσης ἱπθίδίη οω]εςίῖ ἀδοθηςι ; 

ουὰ 460ΙδΙΙΠΙ πιο ἰποιιγναί εατηϊς οραρδἰ]θῬ, ποο ροῖιυὶ 
Εκ Πίο 6ιποιβόης οοµἱαπῃ {η Ίυσσπῃ (οµοἑ6. 

δι]! {4πιοῃ : 5ος μνούία δἱδἒέ ποῦι]α οου]ο8 ορεγίδης, 
40 (αγο ἵπδιτροης ουπι ϱρὶείἰη ἐργγορίῃ. 

Μιιῖιο» αιὐζἆθπῃ ἵη οογάᾳ βοἱἱοἰἑμάίπος Εἶπο οἱ γης 
γο]νυπίτις, {ΟΦΗ θΓΓΑΠΙΘ αΠίΠιο, 

οὐ ΟΙιγἱθίμη ργουυἱ αὐίρυπι, Ώου Ἱδγῦυσι; Ποῃ οηἱπι απιςε 
ΜιΦεορὶ ΦΡΟΦὺ5 αμἰπιῷ αἱἱοης : 

ἆὺ Λο Ἱίηπυς αυἱάθιω παυ]ία Ἰηε]άοηί πιογἰὶς ν6ηεΠᾶ. 
Εδί οηίιῃ ἠοπιηίριις ηβιιεο ἁἰπιἁίαπι πιο], 

49 Αὑτὸν ἀθρῆσαι. δι υαιιά. ὥστε. Ι0ἱά. θεὸν, 
καὶ. ὢὶο ἵπ (Οοἱδ]. ἱορίίων, ἰπ α4Ἡο Θεόν Πιπρίίως 
Μ0Π ἄναχτα. ΕάῑΙ. θΕεὸν γάρ. 

90 Πάχος ἀνγτίτυπον. Πεἰμείαπίε πιοίε, φεἱ]]οοί, 
ευ φμοά ερὶγἰ(ιἱ αάνεγεείνγ. 

39 Καὶ ζωῆς. Εὲ αά υἰίαπι ἱίεγαὴ γοαϊ!. 

55 Μυστήρια κεδνά. Ἱπις]ἰρίε Οτεραες 
γία, νοὶ ρούυ8 φγαϊιίαπι οτ πηυφε[ετὶϊε Ραεε 
γεάεπιριἰοιέε (ιγὴειἲ άεβκ είδη. 
9 ᾿Ἱστατο. Μερ. 999. Ο81ᾳ. αἱ Οοἶε]. ἴσα 
4ύ Κακά. Ο9ἱ8Ι. Ὑδι. λυγρά. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ΠΙογγςσ8ᾳθ 4ᾱ, ποδιεῖδ, (099 θυπί οὐποτία [ανὶ, 
Αιυί ουθυδὰ ολἀυηὲ, Ίαυο ηθ]ορα (οΓ6υς: 

Μο] [ἡεοί εἰ «ροσίει Πδ6ροπι, οαγηίφαιιο ταπιοία 
Οτανθὶιίθ ῄαί αρἰνῖίιιΦ αίηπο Όοιις : 

ΓγιρμιΊπη1 Οχ/η!Ιδἰο Γείργδης ια]ογα Ιαῦογο, 
.Ῥοτνοι]αί 5ο ος Ιαΐ15 αἡ οηροίΐσας : 

Νοο ἴδημ6θ μι ηῦγας αγος. Ἰαπι ροοίοῖ, ιἱ αμί6, 
Οοιδονἰρίπι Ίυχα Ιοσίς οἱ οβὶρίοιν : 

8 «Ἐιουιίφιιο ελᾶεπ ρτογςας ἵπιαρο Ραιιίς, 
Ὃι πι θεγτ/]ο, πηο γίπο[ῖς βοἱτογοί ορεἰ, 

Βεἀἀετεί εἰ τῖέο, Φὰ δίηςο (η9 παηςί. 
ΔΙ το]ἱ πο εωγο παγοῖστία ἀἷα (υογναί, 
σπα δαρεΓΠὶ Δ6ΟΘΠΒΗΣΩ Ώηθας ρφλιώοσο 

δε «3ΓΟ 19 ἠθργεθαῖε ἡαποὶ, Ωσο ἠωπιῖμα φι 
«Οομ]ίοςγε ἵΏ ἴποθπι Π]θεις ΟΗΘΓΦ14 |αΐο, 

Αυῖ «πι ΙΘΓΓΘΠΟ «ΟπΘµΓρβοΠπς λωίηο τί 
δοι] Ιφυίόο μπεηί γόταπι ἱρδιπι Ιωπίηθ οογηαί, 

Εορίίνοδφιθ ΜΗ]ατὶ Ργοπιαί 4ὐ Ο0Γ0 50106. 
Εήαμα) Ίμθο νι πιοία εδ. Ἡιο Πογτίάα Ομηίςιί 

δυρρ]ἰσἰα, Βιο Ἰοπιίπος πιαχίπια ΡτοῦΓα νολυηί : 
Ουἱ θευνῖ ΓΟΓη) ΑΠ) βυπορεί, ΠΙΟΓΙίδη19 ροΓἱοἰμαι 
Εεοῖί, οἱ αά γἱι Ιυπιίπα Ἰποχ τδάί)ε, 
έωιη Όσες, οἱ νἰία οογιἱθδίωας ατυίίος ο9φθί, 

Αιξ, ορροδίέα ης Γορουῦ το. 
ΜΙΙΙο αυἱάεπι [η πιεάἰο ἰνασίος έλα α 

Βαπι νάρα πῃοης τὰΓἱ46 ρα υἀοι οὐέγο τ]»ς, 
θα Ομηήρίαπι τοσο] ο)οέυπε. Ναπνᾳαο ἑρεε 

ἑυηρί απίπα, ϱὐ 90 ἀθί 4µοαυο πιο; 
Λο ΓΓδυΠ {η ίπρυὰ οἷία ουΏί Ρεγιανια τι 

Ειποάίαπι γ1ἱ δη οί Ἱέπρυς ἐουοι. 



ἱ 
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«Θυμὸν ἐρευγομένη, γυμνὸν κακὸν, ὃς τε μάλιστα 

Λάθρος ἐπικείων, ἐκ νοὺς ἄνδρα φέρει, 

αὲ Ἡ δολερὸν χεύθουσα ἑνὶ στ/ήθεσσι νόηµα, 

3 
ἀ, 
πὶ 

ο 

50 Λεῖα δ' ἄρ᾽ ἐξ ἁπαχοῦ φθεγγοµένη στόματος. 

᾿.Εἴθε δὲ ν τι θύρετρον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἐμοῖσιν, 

Οὔασί ς) οὐχ ἀγαθῶς πάντοσε πεῄταµένοις, 

Ὡς τὸ μὲν ἐσθλὸν ὁρᾷν τς χαὶ εἰσαῖοντα δέχεσθαι, 

Κλεῖεσθαι δὲ χαχοῖς ἀμφύότερ᾽ αὑτομάτως. 

Χειρῶν τ’ ἔργον ἄριστον ἐς οὐρανὸν αἰδν ἀείρειν 

᾽Αγνὰς, καὶ παρέχευ οὐρανίοισι νόµοις. 
ὕπομς δὲ ποδῶν Ιέναι λείην ὁδὺν, οὐκ ἐπ' ἀκάνθας, 

0ὐδὲ κατὰ σκοπέλων, χαὶ τρίδον οὐχ ὁσίην. 
φάΝον δὲ θεὸς μὲν ἔδωχεν ἅπαν μέλος ἐσθλὸν ἐπ᾽ ἐσθλοῖς, 
|--] 

εξ 

: 
: 

σποτ σπα 

60 Εὔρατο δ᾽ ἡ χαχίη ὅπλον ἐμοὶ θανάτου. 

ΡΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΛΙΑΤΑ ΓΕ Ερ50. 

Α Τίς νόµος οὗτο; ἐμοί, πῶς δἑσµιός εἰμ᾽ ἐπὶ γαίης 

4508 

Σαρχός; πῶς δ' ἑλαφρῷ πνεύμᾶτι σῦμα µίγη, 
006) ὅλος εἰμὶ νῦος, χαθαρὴ σὖσις, οὔτε χερείων 

Χοὺς ὅλος, ἐχ δ' ἀμφοῖν ἄλλο τι χἀμφότερον. 

65 Τοῦνεχα καὶ πο)ἔμοιρ φέρω κλόνον αἰλν ἅπαυστην, 
Σαρχὺς καὶ ἀΦυχῆς ἀντικαθεκομένων. 

Ἐϊχών εἰμι θεσοῖο, χαὶ ἄλχθμαι ἐς χαχότητα. 
Κρείσσονι µαρναμµένου χεῖρονος οὐχ ὁσίως” 

"Ἡ φεύγω χαχότητα, χαὶ ἵσταμαι:, οὐχ ἁμοωγητὶ, 

10 Πολλὰ διαθλήσας χειρὶ σὺν οὑρανίῃ. 
Ἔστι γὰρ, ἔστιν ἐμοὶ διπλοῦς νόμος ὧν ὁ μὲν ἑὲσθλὸς, 

Ἑσπόμενός τε χαλῷ' αὑτὰρ ὁ χειρότερος, 
“Ἑσπόμενός τε χαχοῖσιν ὁ μὲν νόος ἐστὶν ἔτοιμος 

Πείθεσθαι Χριστῷ, πρὸς φάος ἑρχόμενος' 

Όιιηι ἵγαη ονορι, πυάιιπι ΠιλΙσπῃ, στι ᾳ]άθπι πιατίπηο 
Νομοπισιήσς οὐιι[νιιθ ἱοηιἸϊηθη) θχίγα πιεπίδηι γαρίί, 

Άι ἆαπι αὑςοθιιά]ί ἀοίοδαιη ἵη εογάο οομδ] σης, 
Π0 Αο ὑἱαπάα πιοῖῖ οἵςο Ἰοᾳ1ε15. 

Ἐήαπη ἰποςςοί οδἱίμπῃ οο]ῖς πιεῖθ., 
Αιφυθ αυγῖλιιθ Που Τδυίο Φ6ΠΙΡΟΣ ῥδίοηίΐδις. 

Όι φυοά Ὦομίη εδ νἰάέᾶπι, οἱ ἀάἱεπάο ΙΘΗΘΦΗΣ, 
Εἰ διιᾶ δροπίο πἱγαφιιό πια] οἶαμάκηίας. 

δῦ Μαρυιιηι ορι5 ορἱίπιαπι οί, αξ 86ΠΠΡος ἱη σρδίιπὶ (δ]]απίπν 
Ρις, οἳ εΦἰοκίρυς Γερίυιις αἠἀϊισαηίηγ. 

δἱο οἱ ρούμπι ο[βυίτπι οδί, ι ρου νἰα(Ώ Ρἱαῦαπῃ, ποη Ρος αρίϱ.5. 
Νοη Ρὲγρ ἑοορυἱο», Ιπία παπι οοἶ]ουι ἐποεαι. 

Ἆο φαἱάοπι Ώου πιαπΙΏγα οπιηία ἀοάίἰ Ώθηα ο τος Ίκομας : 
00 δεὰ οἳ πλ] ἵῃ 4ΓΙΠΑ πιογῖς πιδ] εομνογίΗ. 

ΘΦπαπι πε! Ίναο ἰεχ 1 ᾳαοπιοάο οαρηῖς ἵι έδυγα 
Όργνις 9υΠ) ααοπιοιίο ὶενὶ βρἰτιεαί παἰδέαπι Γι οοτριςῇ 

Νοο (οἱ8 ΠΙΘΏΡ δυΠ, ΡΙΓΑ ΠδίυΓ, ηθς ἰοίυς ρω]νίς᾽ 
Οι 1ο οσἳ οε ες ίτοπυ6 α]φυἱά αἰίυά οἱ υπ μ]µαιο. 
2- 06 Οιιοοῖτοα ὑδ]ὴ] ἑπππΙίΏι {6Γο ΠΙΠυΣΠη ρ]ασαμΐοαι, 

(3γΠ6 θέ αΠῖηια οοπίγα 66 ἀθοθαηίίους. 
Ἱπιαρο δΗπι Ὀαὶ, οἱ (γα1ιου αἆ τΗίωπι, 

ΏΈυπι αυοά ἀείετῖης οδὲ, ἰπίσιε Ρρρπαί οΏπ ργὰςιαμΙἰογο : 
Αιιὶ [βίο νἰετυπη, θἱ δίο γἱοίος, ΠΟΠ θἱηο Ιδῦοτα, 

ορίου αμ: η ί οα))εφὶ παπα α]ωίης ἀεορείαν]. 
.μεςί ομῖτν Πλ, ἡλοθὲ ἰεχ ἀμρίος : ϱµαγτο αἰίογα απἰά δι Ἴνθιί 

Βοπ πι δοεδίης : αἰίθγα αιίουι ἀθιογίοΥ 
Φεοίἰαίιγ μα. τηπία θές 40 64 ἱάθπι, (να ηχοηέὶ οδί, βάΓΔΙ4 οςί 
Δά ομοάἰομάμω Οιπὶρίο, ᾳγαὐίθιις ο ἱυσοια : 

47 Γυμγὺν κακόν. Αρετίνκε πιαίκηι, ἱταπι, [κΤο- 
γε: ἱγα , εΙιδπιοπ(ἶδα αέζέπεα, α δαπίε γαοπίθκε 
ἀε)ίοῖέ Δοπμίπεπι, αυοά νι Ορερυτῖ]ας. ΑΡεγίκν 
φιαίκπι εἰἶαπι ἀῑοί Ροῖοβί, εο σµοά Ἠμ[ἶαπε θοπἱ ερε- 
εἴειε οοπιπ[είμΥ, απἲ ΡΥ6 εαιεγῖς οηιίθκα υ ές αρετία 
[τοπικ Ργοάεαι. Ὑἱάὸὁ 5µρτᾶ, Πλ. 1, 89οξ. 11, 68ΓΗΝ. 
- είς. - ) πο: 

Λεία Ομ. λεῖα , 6ίο. 
δι Εἴθε. Ται. ἀῑθε.ς ο 
οῦ "Ορᾷ» τε. Ἐοτίο ὀρῶντα. Μοχ εἰσαίοντα. 

δἱο. ΟΗἱΡ., ΟοἶθΙ. οἱ Βορ. 990. Εάῑἰ. ἐἑσαῖοντα. 

ὃύ ἛἜς οὗραγόγ. Ὑπιι ἔπ' οὐρανον, Ρο αἰέν, 
αποά οι υ1ίμς, Ἱκερ. 900 Καυυί αὐτόν. Ιία οἱ Οοἱς!. 
5.ρ. η. 
δυ Εὕρατο. ΛΗυάί αά Ίμρο Αροδιο!ἱ νουὺα, Βοπι. 

τη, 10: Φ1ΡΕΠΙΝΗΙ δεί ηΗΑὶ πιαπάαίµ!α, φμοά εταί 
αά αν . τα ... 

ϐ2 Σῶμα µἰγὴ. Ὑπϊ. σῶμ) ἐμίγη. 
65 Καθαρή. σοι. χαθαρᾶ. ον 
71 Νόμος. δίο Πεμ. 900. Εάῑ. νύος. Βαρίεε ερὶτἰ- 

ἴψὰ, Πεμιρὸ ραγ5 εκρεγίοτ εἰ ἱμ[εγίου. 

ΝΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Ἱναιῃ Πησιια, πιαΊυπι πα ήσσι, ογοτηῖί : κο ταν. β Ουαπεία Ίμοο ἱεςῖ Οας πιο εοπβίεἸησμπί νἰποι]α 
ο ἔκυμι, 

σαπι οαἱμῖξ, πιοπίεηι οοσΙό αἸήγε ρταἁυ, 
Λυὶ οοπίγὰ οοου]ί111 6. βαυ! ἵπ ρ6οίογε [γαμάσῃι, 
Ῥωπεγδέ ὸσ πιοί(! Ιθηϊίος ος Ἰοφυθ6ηΝ. 

Αἰηυο παπι ἵπ ραγίοῦ γοἑαηΗ 8 αὐΓἱ0ν9 οπιησς 
ἆφηιία (γη [οτοί, Ιαππίῦαφαις πποῖδ. 

Πσφο υἱ, αι Όοιια δυϱὲ, 4π1γθ 46 Θ6ΓΠΕΓΟ Ρύ8ΦΕΠΕ: 
Φροπίο 814 46ἱ θ589ἱ /2η114 εἶλυσᾶ ιηδ[ἰς. 

ἆππι η) ΕΙ οδὲ πιθἰἰ1β, 414ἱ1Ώ ΡΙΓΑ ἰοἱίογο ῥαΊπιας, 
Ἵπσφιιο ἆατο φἰπετοὶ ἱορίθυς µ8ᾳυο οι. 

ΝΙΙ οιἶδῃι πιε]ίυβ, ΡΙΔΠΟ ΕΛΠ ββυγο οᾳ/[θ. 
Νοη 81ῤοΓ αιί βρίη35, δΙΧ1Υο 1/4, ρο/68. 

Οπιπία οος πεὶ υΗ1 ἀθάοπίέ Βομς, οὗ 018, άμ 
8, 

Βἰπς (άπιεη ἱπργοδ]ίὰς γορρογἱἑ 4ΓΙΗΑ ΠποςΙ8. 

[σα γπίς) 
Θρίγ](ιιφ οἱ οοοἶμτη πι ρεηνο ορτγρυς αυοι Ἰ 

Νες τος 166 δυπη, μ6ο ἐοἴ 5 Ρι]νῖς πμαυβπι : 
Ρι]νεγο φυἆ οοηβίο, Ππθπῖυ Ἰθυίειιο οἱιηιι]. 

Ὁπάς οείιμ ἁῑιηὶ 16116 6Γ8580 οµΊη ο0Γροτο Ρραραα!, 
Ρενρείυος αιτερίίυ Ῥε[πηιιο 6 να [εγο. 

Νιποιμί οΏὶσίον οὐπ ία, ἔγα]ιου ἵπ ηιαία, ἆ μπι, 
μείασῖιέ5, Αθ] οιιπι μιοἱίογο ρυΓὶ: : [11ου 

Αι τ]οἱ ν2ὔῦειν [μσίο. Ιπᾶβηοηο ἱάροτο 
Ρονί ἰουβς ΡΗβΠΑ6 νίπυρ [ανεπίρ ΒΏουρ. 

Νβιηφιθ ἀπρίες αηῤηἱ Ἰοχ. Όμα οί Ώου. Τασία 50- 
[η άρηδηιιο: 

Λἱίογα Ἱες τΓεάσῃ ΡΓ4Υ.. αραπακουρ πια]. 
Βία Βεί φεππροῖ μον οἱ Ἡ 

Λυ [ποσπι, δαμςίδ ἴμε ί 



159 ο. ὀπξεουϊι ΤΗΕΟΙ.. ΟΛΠΗΙΔύΝ µΡΕΗ Π. ΠΙΡΤΟΒΙΟΛ. 

15 Αλλος ὃ αὖ σαρκός τε χαὶ αἵματος, ἔστιδὰ πρόφρων Α 90 Πνεῦμα θεοῦ μεγάλου, χαὶ νοὶ δῶκι } 

Δέχνυσθαι Βελίαν, πρὸς ζόφον ἑλχόμενος. Σώματος ἀργαλέοιο λύον χλόνον, ἠδὲ αλσι 

τοι ὁ μὲν χθονίοισιν ἰαένεται, ὥσπερ ἐπ᾽ ἑσθλοῖς, Κὐνάζον παθέων οἵ δμ. ἔπανιστάμενοι. 

Τοῖς οὐχ ἰσταμένοις, ἀλλὰ παρικταµένοι. Ἡ δὲ χαὶ ὣς λυσσῃεν ἔχει μένος, οὐδ' ἀπιλὶ 

Καὶ φιλέει κώμους τε καὶ ἔχθεα, χαὶ κόρον αἰνὸν, Σὰρὲ πολέμου, Χλίνει δ' ἕνθα καὶ ἕνα µ 
90 Ἔργων τε σχοτίων αἴσχεα, χερδοσύνας. 9ῦ "Άλλοτε μέν τε νόῳ χοῦς δάµναται ἅλλα 

Εὐρείην δ' ὁδὸν εἴσιν, ἓῷ δ' ἐπιτέρπετ' ὀλέθρῳ, Σαρχὶ νοὺς χρατερῇ ἔσπεται οὐκ ἐθθω. 
Αφροσύνης ὄνοφερὴν ἀχλὺν ἐφεσσάμενος. Αλλά τὺ μὲν ποθέει, τό γε βέλτερον ὃ ονη 

Αὐτὰρ ὄΥ οὑρανίοισιν ἀγάλλεται, ὡς παρεοῦσι ἝἜρδων, δουλοσύνην µύρεται ἀργαλέηι, 
τοῖς ἑλπιζομένδοις, χαὶ θεὸν οἵον ἔχει Πατρός τ' ἀρχεγόνοιο πλάνην, χαὶ μετρὶςδλ 

8δ Ἐλπωρὴν βιότοιο. τὰ δ ἐνθάδε χαπνὺν ἄτιμον, 100 Πάρφασιν, ἡμετέρης μητέρα μεμιᾶ 
"λλλοθ᾽ ὑπ' ἀλλοίῃ χείµενα συντυχίη. Καὶ σχολιοῖο δράκοντος ἁτάσΏηαλον αἰμεδέρε 

Καὶ φιλέει πενζην τε καὶ ἄχθεα, χαὶ μελεδῶνας Ὑεῦδος, ὃς ἀνθρώπων τέρπεται ἀμπλωή 
ἙΕσθλὰς, χαὶ στεινἠν εἶσιν ὁδὺν βιότου. Καὶ ζύλον, Ἠδὶ φυτοῖο βροτῶν δηλήμννα σε 

Μαρναμένοιαι δὲ τοῖσιν ἐπίσχοπον Ίλθεν ἄνωθςν Γεῦσίν τ᾽ οὐλομένην, καὶ θανάτοιο παύλα; 

1δ Λ/ιίογα ασίεπῃ, αι ομΓγπίς ονὶ οἳ εαπρη]πίς, ρατσία οσι 
Λά οχοἱρἰεηάυιν Πο]]αὶ, ισπ αἆ (επευΓαΡ ἐγεδίαν. 

Αιφιθ Ίο αυἱάρα (ογγεείιήυας, αἱ ὑομίς γοπε, ἀεἰοοῖσέας, 
ε:5 ηι]ηίπιο εοηαἰφίιπι, οοά 6ταπονουε!. 

(Οοπιθόκαϊἴοηςς απια!, οἳ σἶσας, οἳ (ὔσρουι οαἱἱείκιοιη, 
90 Ει ιεπούγοχοτασ οροίασι ρτοῦσα οἱ Ι4019. 

ἀμλίαμι τα οσυρίὲ, σἳ 65 ἱρείας πιοτίὸ ἀοἰεσίαίως, 
Πηεἱρίσηϊ]ο ἀεηοῖς ἑοποῦσίε Γπάκία. | 

"λα απἱδιη εα]οσίας ἀείοοίαίας, αααεὶ ᾖ αἀεεφειᾶε 
θυς αρογαπίυς, 4ο Ώέσπι οοἶσα Εκυεῖ 

86 8ροπι τἰίο; ργθορηί]α ααοιι τίίουι Φοιϊπικί (νήσων, 
ΑΙΙίογ ϱ6 Ιαυθηίιῖα, αἱ αἰϊαά οδσατγοι]. 

πιἡρὶί ραιρογίαἲοπι, θἳ ΟΠΟΓΔ, δἳ 6αΓΑ6 
αυῤαὐϊῖοε, οἱ Ρος ατοῖδπι ᾖποδαἰὲ νι οορἱέαπη. 

Πε αυἱεῃ ρυρηληιἶῖνας Ἱπαροσίος νομίϊΐ οα]ίας 
90 ας λεν πιαρη] Ποἱ, οἱ τασηῖ{ μΑπυπ) ἀοάῑί 

(ογροῦΏν ρετη]ε]οδὶ κοἶτοις ἱππν]έυη, αίφιιο αυτά 
6ὤρπιροθεοεῃς ν]ιίοτυσ Παοίαπη 49ος : 

Θθά ἴ4μιθη γαυ]άμπα γει]ησί {απούθσ1, Ώθο Εοί]ο 
Ὀοσίει[ὲ οπτο, ἱπο]]ηκίᾳαθ Άτο οἱ Πίο ραρο». 

95 Ιπίεγάυπι αω]άθπι πιορῖο 64Γ9 ἀοππκίας ; τιγρας αἱίας 
Εογίϊορείη «ΔΓΠΘΙΠΗ Ίηθης δδησ]ίας Π0η νο]έης. 

δαά ιά φμἱάέπι οοπευρῖοοῖ, φαθἀ μαθ]]σς οί: φυοά αμἴδτοη οὐ/ε, 
Ι1ἀ ἆάπι [αοἱι, Ρογηἱοἱ08δ1Ώ ἀερίθοταί ρεγτ]έσίδην, 

Εἰ ραίηε ρεϊπιὶρομ]ἰ ἀεεερίίοποα οἱ πικέσίς πε[αηύρη 
00 Τγαπδργεβείοηδιη, 05. ρΓίπια {αἷ: Ηλάἰπίσ ποσίγο» θεἶρο, 

Ει ου].ἶ πο θαηραἱμοπα τος ἀταοοπ]ς ἀθίοείαυ]θ 
Μεπήαολυὴ», ααἱ Εουηίπαπι ἀθεοίαιυν ἀθίοιίς, 

«35 Ει σπυπη, εί ατυου]ς [τασέυη Εοπήπίδυς ρογηϊοἴοσιες, 
εάβίμη  Γαπθδίυσι, οἱ πιοξῖς Ἴαηυας, 

16 Δέχνυσθαι. Οοἱκ]. αρ. ἰἶπ. δέχεόθαι. εοῦσι, Ράῑι. οὗ παρεοῦσι. 
8ὲ ΑἈωροσύνης. Ἰπερεκίία. Ιω αυοηί Ώορ. 89 ᾿Επίσκοπον. ἰὰ οςὲ ἃπτεί οσοι 

900, Οοἰείηίαπις οἱ ΟΜἱββίαπιις οοὐ]σθς, Μαΐο οὐ - πιούνΣ; ᾳπο [ογ6 Φεποι ΄Βορ]ιοε|. ἰπ Δι 
ἴοπι Ίορυπι οἁἱι. εὐφροσύνης, Ργκάεπίία, 418 αἆ ϐ098, ἐπίσχοπον µέλος, ἓν Ίενε πιαίανι -ἳ- 
τεπι Εἱο Ώοη ρογιηοί. εατνιὸμ. ἄῑοο 6δῖευ α ο 
. αὐτὰρ δγ'. Ιά οϱί {ες ερὶγϊ(κε. Τοχ ὡς αρ- ρε σος 

ΜΕΙΡΙΟΑ ΤΕΠΡΣΙΟ. 

ο το ος ρρως χο]ροτὀ 4 γυπ) 961141 16σχ αιίοἵα ΡΤΟΠΡΙΑ θ68ΐ, Ἄνοσδθιε, πιοῃί] πριυς ορετος 
Ουἱ μμἱφθγασι ἱη {εηΘύΓ46 ρογιγαἡ/ί, ον δν (ωγρογίθ ας φοἵ: ία π --λῤηανδκοῦ 

Βοἱοθί Ίνα ραιιάοί (ογγδπὶς, 4ο ὑοπὰ ορδάἰε, ος αηἱηὶ π.ῦδ8ς 
Ομ π]ος ῥεαθγεμηί Ιαὐ1ἱ{9 ἱηοίας 44υσς. Ν96 (86η Ιάοΐγόο δαγαἷα 

ρου εἶκαν αιμαῖ, οἱ φυφίυθ, εβι]αφηυο, ᾖοοοφυο, 8εά ἀυμίαα Ἆπς ραἱοιαο γογεέως ᾶ 
Νοοίυγπ]ς (επευνὶρ ἀἱδπαφυ9 Ρτοῦγα : Νυμό ἰθηῖϱι ππδη({ οσἠὲὲ ϱαξο, πΗποφαὲ ὰ 
ον σία Ιαίὰ ρταό[ίας, οΦο 89 Ίαβ0Γη8 Μεπε 8 ΓΠΟΙΩ θεᾳυΐέας, που ἔδανοα ἴμεα 

(η έ13, εἰδαιη, ἆαπι Ροηἱ {ροα, οαΡἰ:. ΝΟπιηις ῥοηµ ουρίοης, Γαοίε ἰά ες ἶμ 
Λει ᾖ]αιη οὐἱεοίαπὲ οοἱησεία 8ο, Ὦδυιπᾳπο Βογν]εσσι {οεγπιῖα Ργοεδᾳαὔισγηαο ρτ, 

Όπωπῃ Ἰαὐεῖ, ἵη ᾳµ0 8ρ6ς βχογ]ε ία φυς - Ρηπηἰβοπίφαο ραῖτῖς Γκαιάσας, 8 
Άο ν]]οσ ἑαπίυπι τερυίαί Ριοοφδηἑία ΓάηιυΠη Εκ απἶθας θχοτία ποφίτα [δ]ὰο 

οπιπιούα, 49 ουὐφυπί οαρί δις ἱπωπιογ:ς: Ρἰοται οἱ ουἱἰᾳαἱ θνεπάαοἷα νουία ἀγασοαίς, 
ο. πηαί οἱ ϱαηςἱα8 6υΡ2Α, 6ἱ ροηάεγα, ἀγβι] Ουεπι αρα οιπίπσσι, τἱέα ποοδσεφεο |ψ 

Δυρογ]δΠΙῃῦ6, αγεία βαευήοί οἱ ἰτο νία. Ει Ιἱριὶ (τασίασι, 410 ᾷ6Πς ἕωπσεοπὰ ρογδαιρί: 
Ώωπι γογο ράβη αεί, ἀἰν]ηυς Βρίγίευς αά αωο ΡυδΗίέγαπα θἱ φήσένυς, πποσ{οςαφφοε ἔια 



.. . Ἡ δ νΝ ᾖἴ 
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105 ΕΤ ύμνωσιν µελέων τε παναίσχεα, χαὶ παραδείσου Λ Πνεύματι δὲ πτερόεντι καὶ εἰχόνι χοῦν ὑποεῖδαι, « 

Ἠδε φυτοῦ ζωῆς ῥίψιν ἀτιμοτάτην. 
Ταῦτα νόος χάµνων ὁλοφύρεται. Ἡ δέ νύ µοι σὰρξ 

Δέρχεται ἐς προγόνους, καὶ φυτὸν ἀνδροφόνον, 

Πασάν τε γλυχερὴν ἀσπάξεται αἰὲν ἑδωδὴν,. 
110 Ἡν ὁλοὺς σαΐνων δείχνυσι πιχρὸς ὄφις. 

"Ἡ μὲν χαὶ γοάω, χαὶ εὐχωλῇσιν ἄναχτα, 
Ὃς πάντων κρατέέι, χαὶ ζυγἁ πᾶσι φἑρει, 

Λἰσσομ' ὑπὲρ φυχῆς χαὶ σώματος, ἀμφοτέροισιν 
Εὐμενέως δικάσαι, γαὶ πόλεμον αχεδάσαι, 

415 Κρείσσονι, ᾗ θέµις ἐστὶν, ὑποχλίναντα χέρειον 
Τοῦτο γὰρ.οὐχ ὀλίγῳ λώῖον ἀμφοτέροις ' 

δὴ χοῖ βριθὀμένην φυχὴν ἐπὶ γαῖαν ὁδεύειν, 
. Ὥστε µολυθδαίνην ἐς βυθὸν ἑλχομένην, 

105 Τατρθρ]ᾳαθ πιοπΏσοζυπη πιζ]ἰίθ.1, αίᾳιυς 6 Ρά 35ο 
Ει ΙΙβπο νὶί Ιρποπιπίοθδ!Ώ οἱθοίίοηει. 

υπο διίθπη η υἱ ϱ350 Π.οο Πιθης αΠΠἰοία ἱαπιοπίαίως. 

4194) Ὢς χηροῖο πυρὶ τηχοµένης χαχίης. 
Τοιάδε λισσόµενος χαὶ φάρμακα σαρχὶ παχείῃ 

Πολλὰ φέρω, χαλεπὴν νοῦσον ἄφαρ σχεδάω. 
Καὶ μένος, οἷά τε θηρὸς ἀπιστοτάτοιο, χραταιοῖς 

Δεσμοῖσιν χατέχω, οἶδμα χαχὺν. τροµέων.. 
130 Γαστέρι χλεῖθρα τίθηµι, δυσαλθέῖ θυμὸν ἀνίῃ 

Δάπτω, χαὶ δακρύων ἐχπροχέω λιθάδας. 
Κάμπτω γούνατ᾽ "Αναχτι τετρυµμµένα, νύχτας ἀθπνονς 

Ἔλχω, καὶ ῥυπόω πένθιμον ἔσθος ἔχων. 
Ἕλλλων εἰλαπίναι τε, χοροστασίαι τε, έλως τε, 

4.0 Καὶ χῶμοι, χλοερῆς παϊγνιά θ) ἡλιχίης. 
"Αλλοι δ᾽ αὖτ᾽ ἀλόχοις τε χαὶ υἱέεσσι γάνυνται, 

Καὶ πλούτου χρατεροῦ χὐδεῖ λνοµένῳ. 

Πεοερίοῖῖ αι ργϊηιορδπίίος οἱ Ἱνοπαιοίόάαπι αγΏογθιη, 
Λο οΠ]πθ ΒΘ6ΙΠΡΟΓ απιρἰοοΒέυς ϱυανο οἀυ]ῖνην, 

110 θιοἆ ρεγηἰοἰοθιις Ῥ]απάἰοπάο πιουδίγαὶ 4οθίβιΙ6 66ΓΡΕΗΦ. 
Αίηυο οη/άεπ ϱείπο, οἱ ΡγδοΙἶμιθ ρορόπι 

υἱ οιοπίυτα ἀοππ]ηδές, οἱ οπηπἰᾶ ἵη βίαίδτα Πδσαί, 
1λνοςο ΠΠ δὲ ϱ0Γ 
ὑναν τἶα9 ]αάἱροί, οἱ Ὀδ]ίμιη οδοί, 

μ] 

ο, υἱ ἱπίογ υέτυπιαια 

οἱουί, ιιὲ 4υύπι ο6ἳ, ουυ]ἱοἴομο ἀθίθιίυφ; 
Ι]οο ομίπι Ἰοηρό αθ]ίμς θοδί μἰτίαυο : 

Νες 64ΓΠ6 ἀθρζθθδα 1η (6ΓΓΑΠΙ αΠΙΠΙΑ γεγρα, 
Υοἱαίὶ ρ]υπ)δῖ Π]αθθα ἱῃ ργομπύ σπα ἑτασία, 

δοὰ ορἰτιιι! 9ἱίφ ογμαίο, οἱ ἐπιαβὶηὶ οδάαί οατο, 
420 ΥἱΠο αιιαθὶ ο0Γὰ αά ἱρηοιη Ιᾳιθδοθηίο. 

Πιο 0Γ4Π8 οἰἶαπι γδιιο]α ρἱηραὶ ομγηὶ 
Μυιία αἀμίνοο, πιο]θδέυτη υἱ πιογυπη ἀἰδθίροιι. 

Ποῦυν 6]υθ, οου (οΓαίΠ π[ά]φαίπιαπι [οσους 
Οιοπὶς οομἱῦθο, παπι Φφίυπι γο[στηι]άθης. 

120 γεπιγὶ οἱαὐδίΓὰ ΔΡΡΟΠΟ, Ώ0η [αςἱθ ϱαπαὐ]]ἱ ἀο]ογο αμίπιαι 
Οομβοίο, θἱ ΙάογΥΠΙΑΓΙΠΙ νίπι Ρτο[υπάο. | 

Εἰεςίο Εορὶ οομΙπὶία 6επυα : ποουίοβ {ΠΦΟΠΙΠΘ6 
Τγαῦο, 6ἱ θογάθκεο Ιυρυῦτόιη νοφίθπ 66ίοῦς. 

ΑΙἰοτυπ ουπί εοΠιροἰα[1οη68, ο,οςσίς, Γἱδφ, 
150 (οπιθβκδα!ἰοη6ς, Ποσθηιὶς [αυ υσία Φία(ς. 

ΑΙ αχοτῖνις οἱ Πυθείθ ϱαυάεη!, 
Ει ρουίαγὰ πΙαβηᾶσυΠι ἀἰγίίαγαπι ᾳ'οιία, 

112 Πᾶσι. Πορ. 992 πάντα. 
115 ᾿Η θόμις. Οοἱδὶ. ευΡ. ἱίπ. ὡς. 
116 Ο1{γφ. Ώμο Βορς: ὀλίγον. 
111 Βριθοµένην». (αγηὶε Ρονάετε 4εργεκεαπι. Ἱτα 

αεί Οοἱβιηίαιας εἰ Ἡορίιβ 990. ΝοππυΙΙζ αυίοπη 
δα Βριττοµένην, αυοά α ὤγῶσα Ππρμα ΡΓΟΓΡΗ9 οδἰ 
αίθοιίη. 

1332 Νοῦσον ἄφαρ σχεδάω. Ἶια Ἡερ. 990, ΟΗἱςσ. οἱ 

αἱ. ΕΙ. ὄφρα νύσον σχεδάσω. 
120 ᾿Εκχπροχέω. Ἠερ. 990 ἐχπροχέων. 
417 Τετρυκµέγα. ια Περ. 990. ΕὐὶΙ. τετρυ μένα. 
Ι50 Χ.Ιοερῆς. ἴέα Τοι., ΟΕἱμ., Ο018ἱ, οἱ ορ. 990. 

ΕάΙε. γλυχερῆς. 
15ἱ ἈΑ.ἰόχοις τε. δίο Βομ. 990, ΟΜἱᾳ. εἰ 6οῖν]. 

ΕάΙΙ. ἀλόχονσι. 
153 Κύδεῖ. Ο9ἶδί. κἡδεῖ, οµγα. 

ΜΕΤΗΊΟΑ ΥΕβΡΙΟ. 
Όιφαο θὶξ οἱ [ωάθ πυάαμιεὸ ῥα]ἔητο οἱ αἳὓ θγίο, ὉΒ 9εἡ οἱυἱ πἹθης ϱαΓΗΟΙΗ, ἀῑνίπαφαθ σι άδί Ἴπιαρο, 

ἓι νίυς ίσπο οἷι ῥΡοστί αοἰας Ώοπιο. 
Π]σςο ΠηδυΦ αργα ρειηὶἰ: 64Γ0 ν6γο ΡΓΑΥ4. ρητοπίον 

Ρεἰιὶρεποθ εροοϊΐαῖ, ρομΙίερµπιυο οἴρυπῃ, 
Α: ἀπ]οθϐ οπιΠ65 β6πρες οοπιρἰδοιίτιις εφρᾶς, 

Ουδείαί 86Γροη8 αὐδ5 πιαΙε υἱαπάμς οα]. 
Ετσο επιο, 46 Βθμεια οβίοριος, ααἱ ουοίὰ «οοεςοί 

[πιροείο, οἱ γουίο Ρομάοτε οµπεία Ηὐσαε : 
υι ρ]ασ]άο ατοἰισῖο «οπιροΏαί Πιτρία ο γπὶ6 

Αίηυο απίιπα, Εεἱίαπη δυιηονθαίηιιε ϱγουι] : 
Αὸ Ρας ἀοιοτίογ πια]ἰογἰί οθάαἲ, ἱ ο σ8ι, 

[ἶοο υιγία16 πιαρὶ» Παπη( ο αυ [ουυιη. 
6ὔ1ροτθᾶ πθοσ πιοἰό βεδτίς πιεπα γεγραί πά 1:14, 

Ας, τουιῖ ρ]υυυἱ Ἰη9554, ργοίυπήα ρ αἱ, 

Δυ υἱύυπα, αἱ οθγήπῃ [θΓΥ]ά8 ΒΑπιΙΠα, ἰἰᾳιοί. 
Ηαο υτο, δαρρ]εχαιιο μας : ΠΙΟΓΌΙΙΠΙΠ 6 ργδιδηίοΠι 

Όι ροἱίαιμ, οανηί ΡἱΓπΙΔΟᾷ Πλυ]ί4 (6Γο : 
Αιο νε] δν ἠγπι]ς «ΟΙΩΡ6ΦΟΟ ΊθοπθΠῃ 

ἑοπιροάίδηφ, μοι ἆμπι ἐγέπιο. ἰο[6Γ08. 
Ιπιρομυ εἰαμβίγαπι νουἰΓῖ, ΠΙΦΓΟΓΟΘ αἱππυπι(υε 

(οπῇβς1ο, οἱ Ιπουγπι]ν 99 πιβάθὶ οΙΠΠ6 Ππιεῖδ, 
(1γο Ροπυ αΠ]οίυΏ Ἠθαὶ, οππηηφύ6 γερε]ίο : 

Ευρυυτῖς γδβιίδ δη υα]{άα σιοπιῦγα ἰορῖῖ. 
δρ αἱἱ5δ ευ {ο ου τ]νία δια, ]οσίααο, 

Λιηιιο οἱιοσί, εἰαί1φ Ιαάΐογα Πογίβεες, ο 
ου] μσίυμς ραμευί α1, κ... - 
ϱνα1 αὐίί ἱπ γερίοε β]οςεἰά 
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Τοῖα μὲν ἐξ ἐμέθεν χοῖ φάρμακα δυσµενέοντι, Α θῆχε θεὸς, ζωῆς σπέρµα χαριζόµενος 
Ἠδη χαὶ πολι] ἄλκαρ ἐμῶν παθέων. Οὔτε νόµον τροµέοντες, ὃν ἕν ποτε λαϊνέῃσι 

Πολλαὶ δ οὐκ ἐθέλοντα χαταιγίδες ἀπροτίοπτοι Γράµµατι ἀτρεχίην Χριστὸς ὑποσχιάων 
Στρωφῶσιν, χαλεποῖς ἄλγεσι τειρόµενον, Πλαξὶν ἄναξ ἐχάραξε, χαὶ ὕστατον ἓν χραδίῃσιν 

165 Αὐτὰρ ὁ οὔτε λόγοις ἐπιπείθεται, οὔτε µόγοισ. 180 Ἡμετέραις, αἴγλῃ Πνεύματος εὐαγέος ᾿ 
Δάμναται, οὔτε χρόνῳ χάµπτεται ὀχρυόεις Καὶ Χριστοῦ παθέεσσιν ἑναντία µητιόωντες, 

Ἁλλ' αἰεὶ ζωῆς χατεναντίον ὄμμασι τυφλοῖς Οἷσίν μ᾿ ἐκ παθέων εἵλχυσεν ἀργαλέων, 
Σπεύδει, καὶ χρημνοὺς, ὡς λεγχεὼν, ποθέει. Σάρχα λαθὼν, σταυρῷ το παγεὶς, πήξας τε µέλαιναν 

Εἰ δὲ τί που χαὶ βαιωὼν ὑποείξειε θεοῖο Ἡλάσματος ἀμπλακχίην, χαὶ Βελίαο χράτας, 

110 Δείμασιν, Ἠλ πόνοις, ἢ θεόθεν λογίοις, 185 Ὄφρα παλιγγενέες τε χαὶ ἐχ τύμέοιο θορόντες, 
"Ὥστε φυτὸν παλάμῃσι µεθελκόµενον χοµέοντος, Χριστῷ σὺν µεγάλῳ χῦδος ἔχωμεν ἄνω. 

Γυροῦται προτέρην ἔμπαλιν ἐς χαχίην. Πολλὰ μὲν δὴ πᾶσιν ἐπιχθονίοισι θεοῖο 
Ὦ μᾶλεοι, θανάτοιο βροτῶν γένος[ Ὥς ῥα χακοῖσι Δῶρα, τὰ χαὶ γλὠώσσης χρείττονα ἡμετέρης. 

Δαπτόμενοι, µανίῃ τερπόμεθ) ἡμετέρῃ. Καὶ γάρ µε πληγῆσιν ἁτασθαλέοντα δαµάζων, 
415 Οὔτε λόγον τίοντες, ὃν ἔνδοθι γινοµένοισι 190 Ἔλχει πρὸς ζωὴν, χαὶ φίλα µητιόων. 

Ταἶία 66ο αλλου ἱπίπιίοῦ ογηίἱ χοπιθὰἰα. 
ἆπᾳυ6 οαη]ΐθς πιοτὺῖο ηιοῖσ ορίιυ]αίιν, 

λυεὶ αυίοπι ἱην]ιυπὶ εωτρίηθα ἱποργονίρὶ 
Εχαρίίαηπί ἁΠοιουβ πιθ]θειῖῖδ γοχαίυη. ι 

1665 996ἀ Ι4ΠπΊθη 68ΓΟ Ώ6ς Γαἱἰοπίνυς οὐίεπιρογαί, Ώου ἰαθοσίυμα 
Ὀσπιθίας, Ώθο {6πιροτο ταυῖεΒ οἷις Ποοϊίως : 

5δεἆ 86πιρεγ αἆνοιους υἱίαῦι «ος οευ]]ς 
Εορίϊμαί, οἱ Ρασαίλτα, κί Ἱορίο, ἀθδίάθγαι. 

Οιοἆ ϱἱ ᾳμαπάο ραυἱμ]υπῃ οεαὲ Ὠεὶ 
110 Τἱωοςί, αν Ιαὐοτίδις, απἲ ἁἰνίπία ογαευ[]ς, 

γε]υέ ος πιαρίριας γοἰγφεία ου]ίουῖς, 
Οµσγαίυς ρείπυπ γγδυφ η γηίυπ. . 

ϱ πο πιογίαί6ϱ πιογίὶς Ώυ]μς Ποηῖηο πιίφεςοβϊ Οµοπιούο πιδὶ]ς 
Γἱ]αςογαίἱ ποβίγα ἀε]εσίβπιυς Ἰηδδπί8 

116 Νεο τγαἱ]οπέα Ποπογαδηίθῦ, 18η ἱπίυθ παρορηίυμε 
ἱηεοτα]έ Όουφ, τν] 6είηθη οοιεθἆρης 

Νεο Ι6β6Πι οχραγεβεθηἰθθ, (πι ο τεκ Οεὶρίυς, 
«οἱ τέεγα νογἱαίεπι αἀυπιΏγαης, Ἱαρίάείς 

938. Ταυμ]ϊς, 40 ροβδίταπιο οοτἀ]ῦιφ Ποδίγις 
46 η, φαπείἱ αρ]εηάοτθ ἱηφου]ραϊ! ; 
ών οἰἶδπι ΟΗπίιί ραβοἰοπίθυ οοηἱεασία Πιθά]μαηίο», 

υἱρυβ πι οχ ρεγγεταῖο ρεγρερβὶοηίθιυς οευ]ε, 
(5Ώ6ῦ1 δυΠΙΘΗ8, οΓγιοὶ αΠ]χυς, οἱ (δίγαπι οοπῄβειμο 
τὰς (ον ουἱ ποφυἱαπι, εἰ Βοΐί ροϊἱεδίαίειη, 

196 Όι γερεπογα!ὶ, οἱ 6 βοριοτο οσβ]]επίος, 
Ἡαρηο ούπι ΟΗσὶβΙΟ ρἱοτίφπι εαλοδίθσι Ἠαμθδπιμ9. 

Μυ]ία αωἱάθτη οπιηίθς Ἱιοριηίθυς ο0Ώοθθδα ἃ 
Βου, αυ Ἱἱπρυαδπι ΠοδίΓδΠι ουρεγβη!ο 

Ναπι πι οἱ ρἱαρίς ρθούδαΐοπι ἁοππαπάο 
190 Λλά τἰίαπι (ταίέ, δὲ ρταἰα Ιαγρίοπάο. 

105 ΠολΛαἱ δ᾽. Ἱέα μι. οἱ (Οοἱθί. ΕάῑΓ. πολλὰ δ'. ἵαι. οἱ (οἱε]. ἔρυσεν . 
409 'Υποείξειφ. Πορ. 9090 ὑποήξειε. 189 Ἀτασθαλέοντα. Ατακτοῦντα, ἁμαρτάνοντα, 
415 Ὢς. ὁοἱεί. ..ρ. μη. πῶς. ῥτοίκτυε, πε[ατἰε αθεπίεηι. 
415 Γινοµέάγοισι. (οἶδί. γεινοµένοισι. 190 Μητιόων. 51Ρ. Ιπ. βουλενόµενος. ΟοἱΒ], µει- 
177 Λαϊγέῃσι. αἱ. 3 λαϊνέεσσι. διόων. Απιϊεε ας {εκίίεγ αγγιἀεκάο, αι Ιεοῖίο ρἰαεοί 
193 Ελχνσεν. ἓς ογασἰκεἰπείς οα[απιλ{α({θκε εγµέι. ὨΒΙΙο. | 

ΜΕΙΗΙΩΑ ΥΕΡΟΟ. 

ἥσο Ἱρ9Ῥ Ἱη[εμο πιοάἱςδηὰ εδγι!, 8 Οιοά νἰίι Φίμοίος Φ6ΠΙΘΠ αὐ αΓεθ ἁαίυς : 
Άιφυθ φίας πνοή Ἀηάΐ6 ορεπ.. Νου πιεία]ὲ, τδτυπ 4ὐ1 αυοπόκη ΟΗσίρίως ούσπι- 

Ομἱῃ {πβθβς οἰἶατο Πιο γὶο ἱπορίπα πιδίοτυπι η οασχἰς πἱρίάΐς ωρα ποἰαἰα ἀεά!ί: [Όγαυς, 
Εκαξίιοί, γαήις ἀῑ]αοεγαίηαο ἁοΐον. Νος φις ροδίτθηιἰᾳ ἠαὶὲ δαη οἱἱαοίπιυς 119 

Νο (4πιεη Ώαπος 6671ΠΟ βδοιε, οαυἱραηίγο Ἰαῦογες, δρϊτίέας ἵη πυβίτο Ρ6εῖοτθ ἑδπιροσ!]μις 
Τειπροιίᾳ αυ ἱγασίὰ πο ζμς ἵρεα Πω: 9ο Οι ορηφι]έα αρὶίαί οοπἰσαγ]α ρωηίς, 

Φυά γἱίίη αἆγ6Γγςωθ ΦΕΠΠΡΟΡ γυῖὲ ἱπιροίθ 93ε0, θμεἱθ πιθ απἰαιὶ πιογοῖς ἐγασ]έ αὐ ἱογγὶβοίς 
Άιπιιθ γε] ἱεφίο οἱ Ὀαταίωτα ουρίὲ. Βιπι «4ΓΩΘΠΙ δυπιρα!!, βχιιβαμθ οοἱ τη «γυς8, ΠοβίΓας8 

Ουοἆ αἱ ἀῑνίπο οεαί ραυΊυπῃ {ρεα Εἰπιογίὶ, Λὸ µοσας, Ἠοβιίς βχ)έ οἱ ἱμροσίυηι: 
Οσάαί οἱ οοτυπιηίδ, θἱοφυἱίσαιο Ὀοί : Όι τήγφυπῃ φεη)ίο, πιυ]λήμο ϱ [αμεῖυις ἐπιῖς 

Αρτὶοο!» πί πιαμίθις Ρος γίτῃ ρ!γρο ἐοτία, ΡΓίοΓέηι Εάνςίὰ ἵ ΦΙΙΡΕΓΟ οἷῖ πι ἡὶ ϱοὰυ ἆθουιςδ Ἅᾖ{[ισίιὶ, 
ἕη γἱ1ἱ αυθιὴ Ρρτοῖπυς 14 γοάἱ!. Μυ]ω αυἱάεα η ουµείον ἠοπίἱηθοςφ ευρί πούηοςα 

Ο μήδογυπ! ποταὶθ Ρειύς, αὐου πιοἰθ πιαἰθευι Ταπίαφυθ υἱ [μες ημ]]ης φοΓϱιο γαίσγτο αεξὲ 
Λιιοτϊμις, ρτορεῖο βᾳλιιάεῖ οἱ ἱμίορ]ίω ! Νο οἰθι]ιῃ  γἱ{311 ἐγα]ιῖέ, οἱ ουσ] τοτῦοςι 

“Ας πεπιο μαίἰν τα]ουίς ᾖωπον ἱνομογαξ, γυτρογίρις μι]σεἰφ, ΡΓΟΦΡΟΓΑ εάΠοί {8 
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Πάντα γὰρ εὐμενέοντι νόῳ µερόπεσσι χνθερνἉ, 
Εἰ χα) χρυπτὸν ἑῆς βένθος ἔχει σορίης, 

Καὶ πολὺς ἡμξτέρης γενεῆς Κόφος δὲ θεοῖο 

Ἴσταται ἐν µεσάτῳ, ὃν περέωσ᾽ ὀλίγοι 
105 Ὄμμασιν ὀξυτάτοισι διαυγέες ἐχ. βιότοιο,- 

ο. οΒΕΡαΟΠΙ ΤΗΕΟΙ. ΟΛΠΜΙΝΟΝ ΗΕ Η. ΠΣΤΟΠΙΟΑΛ. ρ 

Ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν εἰκόνος ΣΥΥρᾶφε-Σ, 
Οὕπω μὲν στερξοῖσι νοήµασιν εἶδος ἔχσ,σᾳ, 

Ἴθεσι δ᾽ ἀλλοτρίοις πρῶτα χαρασσομές, 
Λὐτὰρ ἐμοὶ τοχέες νόον ἔγραρφον οὔτ. χαχόφ 

2ἱ0 Χρώμασι, τῆς δ' ἀρετης ἐπιὰ ἑὰη- 

Καὶ χαθαρο) καθαρῆς ἁπτόμενοι σοφίης. 
““λύταρ ἐμοὶ Χριστὸς περιώσιον εὖχος ὁπάζων, 

Πρῶτα μὲν εὐξαμένῃ νειόθεν ἐχ κραδίης 

Ἁπητέρι δῶρον ἔδωκε, καὶ ἐκ τοχέων ὑπέδεχτο 
300 Δῶρον, ἐπεὶ τέκνου φέρτερον οὐδὲν ἔχον ΑἈνδρομέης ξωῆς, ὅλδιοι, εὐσθενέες, 

Ἐν πᾶσι κτεάτεσσιν ' ἔπειτα δὲ θεῖον ἔρωτα 310 Μέτρα παρατροχάοντες. Ὁ μὲν ποτε ττλθιῷ 
Φάσμασιν ἐγνυχίοις σώφρονος Ἶκχε βίρυ. ἱ ὧρι 

ΓΕ) δ ἄγε, νῦν ἀἴοιτε, θεόφρονες» οἱ δὲ βέθηλοι Ἑστηὼς μεγάλης, ὃς μέγα νῦν χρε-: 

Ἠνχὰς, ὑμετέροις οὔασι θέἐσθε θύρας. Οὐκ δῖς, εἶτ᾽ ὅῖων προφερέστατος, ἓξ όῖων 

305 Πατς μὲν ἔην ἁπαλὸς, πάῖς οὗ μάλα, ἠνίχα δὲ φρὴν Ποιμὴν, νῦν δὲ πατᾳηρ, καὶ νοµέων νοµέες. 

πμ. 
Καὶ γὰρ δῇ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισιν ἀτττὰ 

Ἔσχον, ἐπ᾽ εὑὐσεθίῃ θὺμὸν ἔχοντες ἕνα, 

Ἴσον ὁμοῦ πολι τε χαὶ Ίθεσι χυδαλίμοιστι, 

Οπιηῖα οπἱωι' ἠνοηηίθις απι]πιο Ὦομδγοῖο ϱυθογηαέ, 
Ειοὶ οοοιιαϊη ἴεποῖ ραρἰοπίῖω δυ αλ ιάίποπι, 

Λο ἀθιιβᾶ ἱμίου ους ποξίτυϊη οἱ Ώευπῃ {οπευτας 
Ιμιογοδύυπί, αὐα5 ραιοἱ δαρεταηί 

195 Λοιηϊβκἰιηὶδ οειἠῖςδ ος γἱία Ρρογβρἰοᾶρθ8, 
«ο Εν ρυτ Ρυγαπ αι]ηροπίες 5ρΡἱ6ΠΙΙΔΠ. 

Δο πιο φυἰάεπι ΟἨγίευς οποτε ργωοίρυο ἀοπατίε: 
Ργίπιο αιἰάεπι ργοσυσηιϊ οχ ηῆππο οοτἆο 

Μιτὶ πιο ἀοπυπι ἀεαῑί, 6 α ρατοηί]θις διεεορίε 
200 Ώοπιπ; Πηἰβὶ] οπῖπι μαίο ργδίαηί]ις Ἠαυοβαιιε 

ων οιμπίρδ Βιῇ5 ροςρθςθἰομ]µιφ. Βοεϊπάὸ νογο ἀἰνίπαπι απιοζδιη 
γινρζμ]αιἰς Πιηπὶφίε νὶδὶς ποογηὶς. 

Νις αιῇίθ, αυἱουμ(ίθ ρίί οειῖς; οἱ αὐίοεπ ρτυ[απὶ 
αμ] δις, {ογςς γοδιτῖ αιτίας αρρομίίδ. 

505 Τομορ ἱπ[αης 6Ρ4Π, ΠΟΠ να]άο Ἱρίαης, δε αμα αξαία6 πισοης- 
ἈΤα]ογιπι οἳ Ῥοπογυπι ἱππρηϊϊηις πέν, 

Νοπάωπι ςοἰ]άΐφ οοφϊια(οπίΌυς [ο ύπιαπ αιορία, 
ο αἱἱοπὶς ον πιοτῖρας Ργπιο ἱη[υτηιαίυ. 

Μοπμίοιαπ πλ] ρἱπσοῦαηί Ρ4ΓΘΜί6Β ΠΟΠ ῥργὰνϊίς 
310 (Οοἱοτθ.ς, θεά γἱγ]ς ἱωβὶρηϊία εἀοεσυθῖ. 

Ομμίοιις ομίπι Ποπιῖπίρις αἀπιῖγαυί]ᾳ5. 
Εναπι, ἵπ ρίοίαίο υΗἱηςς, 

Ανιυσίο οαηἰιῖο οἱ ργαδιαηιἱςειωῖς πιοτίριις, 
Εο]ίσόος, ναι], Πηαπα υἰία 

21 Μυάι]μιη δαρεγαηίθς, ο αιἠἆσπι οἱἵπ ργτουυἱ α Π]αρηο 
ὑιαβαί ον ἰ, οµἱ18 πας πιαρππῃ (θιοί ρα υεγπαο]Πὶ, 

930851 Νοη οσἷς, ἀοΐμιςο ονίυτη ργαςίαη[ἰδδίιπὰ, δὲ ος ονἶῦιας 
λαδίΟΓ, ΠΙΙΠΟ ν6γο ραίον, οἳ ρβδίΟΓΙΗΠ ραςίος. 

195 "Ομμασιν ὀξυτάτοισι. Οοἱδί. Ἱι., οἱ τὸ 
ὄμμα τῆς διανοίας ὀξύτατοι, (μἱ Ἠ6ηιρέ, 65 ργοῦῖε 
μιογέθες, Ρεγερἰεαοἰδδίπια θεΜοΓαΠι αεἰε ργα άῑΠῖ 5.ιΠ/. 

900 Τέχνου. ἵια Παρ. 990, θοἳςί. οι αι. ΕάῑΙ. 
τἐχνον. Πάθιη οοὐΐοθν Ργο ἔχων, ααοά ργῷί[ογυιηί 
δὐ({., Ιναυδπί ἔχον. Οοἱ»]. φ.ρ. μμ. ἦχον. Ὑἱάο 6 ργα 
«ΑΓΓ. ΧΙ, νους, 10. 

204 θέσυε. Πορ. 990 θέσθα.. 
307 Εἶδος. δΐο Πομ. 990, Οοἱ»ί., Ομἱᾳ. οἱ ται, 

ΕάΙι. Ἴθος. 
ΦΙ0 Διδασκομέγῳ. Ἱιι. Οοἱς]. ἐδίδασαν. 

ΒΙΡΓΑ ΟΔΓΠ. ΣΙ, Ν6Γ86. 54, οἳ οδΓΙΠ. 1, Τ6Ι5. {11 
δις Ἐπ᾽ εὐσεξίῃ. Ιάεπε ρῖειαεῖς ο καῖσαι όν 
910 ᾿Ισον. ών οἷον. 
916 Ἡς μέγα. Ἰηπά6 ραϊοξ Ο6τοροεῖϊ ραπ 

η υἰνίς [μἱ55ο, οµΙΠ ϱΔΓΠΙΟΩ ἐδιιιά οοπ(άῑι. 
ΦΙ] Εξ ὁἵων τε. Θὶς Βεᾳ. 900. Εάῑ. ἒὰ 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ὦ Ποο π]μὶ ἐεπιριιφ ογαῖ γιο, φἸεΙίηιιο Ὀοπἱφε 
ῥατνιυ]α 410 ρΊπυπι πες αἰηλυίαογα ϱοἰδ 

Ας ςοἰἰάΐ ποπάυπι βγιπίδηυο οςἳ «δησίυας ἵδ 
δες ρεἴπιιπι αἰεγίας πιοσῖρυς ἱπιργϊπητατ. 

Λι η] πο ΡΓ4Υος Ἱπάσθαί υἴοτημο οοἴστε, 
ὦριὶ γ{ριυ!ῖΦ εγαῖ ἀοοίου ιξέογπιιθ Ρ4Γ6Η6: 

6ομβρίοιιο8 εαποιἶς ρίρίας πα Γοοσγαἳ ἰΙἱοῦ, 
Ει οΟΠΟΟΓΒ ΔΠΙΠΡΙΙ8, Ρεεῖια5ς ἱάσπιαας ἆσπα: 

Οαμἱε{εδᾳας πα], οἰπι! οἱ γα σιδηΙἱ4 ποσα 
Πα 40 τὶς (γαηδίογο πιοἆος, 

Εοΐίσος να]άίφαο: ραΐεὈ Ρτοσι} 4 ᾳτορε ᾳσοῦ 
Πἱδο]ίιις. ἱπιρετῖμιπ αἱ 1ωοάο ρἱουίΐς αἱ ο : 

Νοῃ ονἰς, ἰπίο ον 1η Ίωπρε ορίίιρα, ρο5ἱ6ὰ ῥ: 
Νυπυ ῃαίος, οἱ πουίος, αιιος πιασο Ιαμάο, βὰἴ! 

Ο:ηπία ΠαΠῃ ρ]ασῖάλιςδ Πιοτιαυις {ρ5ο συυεγπαί : 
υ Δυάϊια οἷπί φαπινίς ἰοείαηιθ οοπβί[{α. 

Να ΠΙ Παρα Ἰηίου Π08 πυ]ος ἱηίετηιο Τοηβηίΐοπι 
Εδί δἰία, (υπ ραυοἱφ [5 ρεηείταγο νυἱγὶς : 

Οι1εἱθ αοἴθιὴ πιεπ!]θ τὶία ορίίιηα Γοδκἰί αουἰαηι, 
Φογύ{ῦμ8 οἱ δορ]ήδη} πΊοΏς γλσυαίά εδρἰί. 

Λι πιο ργαείριο Ομγίκίως ἀουανίι ΒΟΠΟΓΘ. 
Εν{ηνήπ) εἰεηίτη πηβἰγίθ πιο ἀθείί ἱρςο ρτοσί : 

Ε]α αμίοπι, μαἰο φίᾳίθοπι πὶἰ πιθ]ας ἡαυοὺαὲ 
Νίο ΕΡἱ ρογρδίυπη νονί! ἵπ οΏδοφ {η 

οί οευ]ῖᾳ γίδα απού απ Ώος οὐἑ(ε αἱ γα, 
Εκ φπο Απίμιὕιη θα ὐ(τε νἱγρηἰἑαἱἶ5 απ1ον. 

Ἠιυς μηθηίες βμά]ίο ρίἍ., οομένΛηιιὸ ριο[αη 
θε ιιάαΠί αιιΓοδ 1 πιοα ἱοία 5ιιας, 



Ἡγσυρ' 
κ)ῦτι μὲν ἐς πολύκαρπον ἁλωὴν ὄρθριος ἐλθὼν, 
κι 329) Πουλὺ δ' ἀποχρύφας τοὺς προτέρους χαµάτῳ. 
 Ἡ ὃ ἱερῶν τοχέων ἱερὸν φυτὸν, εὐαγέος τε 
ὰ ᾿Ῥίζης, καὶ πτόρθων µπτέρος εὐαγέων, 
'ΓΩὺδὲν ἀτιμοτέρη προτέρων, αἳ Χριστὸν ἄναχτα 

Δέξαντ᾽,. δὲ τάφου λεῦσσαν ἀνεγρόμενον ’ 
ο. Βαιὸν μὲν πνείοντες ἐπὶ χθονὶ σαρχὸς ἀνάγχῃ,, 

ἱ Πλείονα δὲ ζωῆς μοῖραν ἔχοντες ἄνω. 

ΝΤ οἷς μὲν γὼν ἁπαλὴν πλάσθην φρένα, καὶ νεύπηχτος ) 
ει, Οἷα τυρὸς, ταλάρου λάμδανον αἶψα. τύπον. 

εὶ ἹΚαί ποτέ µοι χνώσσοντι παρίστατο τοῖος ὄνειρος, 

350 Ἕλκχων ῥηϊδίως ἐς πόθον ἀφθορίης. 
«Δοιαί μοι δοχέεσχον ἓν εἴμασιν ἀργυρέοισι 

Στράπτειν παρθενιχαὶ πλησίον ἱστάμεναι, 
"Αμφω μὲν χαλαὶ, χαὶ ὁμήλιχες' ἀμφοτέραις δὲ 

5ΕΟΤΙΟ:Ι. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ες 9μἱρ90. 

Α Κόσμος ἀχοσμίη, κάλλος ὃ θηλυτέραις. 

ιδτη 

Φυῦ Οὐ χρυσὸς δειρὴν κατεχόσµεεν, οὐδ' ὑάχινθος, 
0ὐδ' εἶχον σερῶν νήματα λεπταλέα, 

0ὐδὲ λίνου μαλακοῖο περιῤῥεθέεσσι χιτῶνας, 
Οὐ γραπτοῖς βλεφάροις μμ) ὑπολαμπόμενον,... 

0ὐδ' ὅσα τεχνῄεντες ἐπ' εἴδεσι θηλυτεράων 

Οὐ ξανθαὶ πλοχαμῖδες ὑπὲρ νώτοιο χυθεῖσαι 
Παΐῖσον ἅμα πνοιαῖς εὐχραέων ἀνέμων. 

Ζώνῃ μὲν τῇσίν γε χαλὸς ἑσφίγγετο πέπλος, ΄ 
"Λχρι χαὶ ἀστραγάλων ἐς πόδας ἑλχόμενος, 

Φ15 Κρηδέμνῳ δ' ἑφύπερθε χαρήατα δὲ παρειὰς 
Κρυψάμεναι, χατὰ γῆς ἑσταότ' ὄμματ ἔχον. 

Αἰδόος ἀμφοτέρῃσιν ἑπέπρεπε χαλὸν ἔρευθος, 

Ὅσσον ἑθννήτων φαίνεθ) ὑπ' ἐκ φαρέων. 

Νο Ί]]ο αυἱάρπι ἵη [ογιἱ]θπῃ νίηθαπη ΠΊαΗΘ ΥδΠθγας.. 
250 Ι4ῦΟΓ6 ρεΐπιον ΊοΏμο ςμρογαν]έ. 

Πα αιιίοσι ρίογΙ(η ΡράΓεΠέη Ρρίις υτου]α5, δἱ βαηςία- 
Παάϊεῖδ αὐ ππαἰΓἰδ Φ4ΠΕΙΟΓΙΠΙ ΓΤΑΠΙΟΤΟΠΙ, 

ΝΙΠΙΙο ἱπ[ατίου ρεἱδεπίδ. (4 Ολεἰδίμπι ΓοροΠΙ 
Ετεθρεγαη6, 8 ϱ δερι/εγο γ]άργαπί γοάἰγίνιπι : 

320 Εχίρυυηπι αυἱά αρἰγαπίες ἵῃ (6Γγὰ θαΓηῖδ ηοοςβδἰίαίο, 
Ριγφιλρυαιη γἰ( ρᾶγίθιη βΙσουσι Μαυαθμίος. 

Αυ Ιἱ9 (θηθ6Γᾶ ΓΙ ὐΠΘ ΠιΘᾷ βΓΠΙΔ(9, οἱ Γ9ςθΏΦ οοποτοίυς. 
γεῖαέ ϱα9εςς, οσα] [ΟΓΗΙΔΙΗ οἷίο Φυβοερί. .- 

Τυπι ἀογπιίοπι Ὠλ ή ας]: (αἱο «οπιπίυηι, 
200 Εαοῖ: ἰγα[ιοςς αἆ ΑΠΠΟΓΕΠΙ γἱγρὶπἰιαίές. 

ΏΌμδθ πιηὶ γ]ἀθΌβμειγ 1η γοδιῖθιιβ οαη0άΐδ. 
ερ]εηίεγό τἰγεἰποβ ργορο αδἰαπίος, 

Ρυ]εμγα, εἰ ἄᾳυαίθς Απιῦος; υἱγίφυς οηαίιις ογαί 
ΟΓπα{Η «ἆτ6ςγ6, (υα φμἱάδπι ρυ[ομσ]ιαάο [οπιηα σι ονε. 

205 Νου αυγυπὶ εοἱίαπν ογηδυαῖ, ποῦ Ἠγαοϊπίλας, 
Νεο νορίες ᾳορὐυαπί ἐθηί βιατηίηο βθγίσας͵ 

Νεαητο οχ πιοἰἶ [πο ἐιιπίςς πιδπιΏγα ἑορούαπί, 
εφυ6 ρἱοιῖς ραἱρεῦσὶς οοι]18 οογιςοαἱαέ, 

Νου φαὐφουηφιθ αγι]ἡοἱοδὶ οπῖηςς 4 γοηιιφἰαίοιιι- 
ΕειπίμαΓιΙΠῃ. Ιηγδηογμηί [οπιθηία ἡρλαἰπὶς » 

Νυα βανὶ οἰποἰπαὶ λυπηθτῖς οὔ ιοί 
Οοἱμάεραπι Ἰονίμπι τγοηίοτυπι θλδις. 

Ζομα ή ρεείαγαπι ρερίυπι αἰσηρολιαίας, 
Ρεόἴδιθ µ6αᾳο αἆ (8ἱ06 ἀθιηίβθυπι, 

240 Ὑεὶο εαρυῖ οί ρεηας ἁσβιρες οοσυ]ί4ῦαη, 
ΗΠιυτοὶ βχος ου]ος μαὐεῦαηί. 

Ριάοτῖθ γυῦο; Απιῦαν ρΓοεἱαγμθ ἀοοογαδαί, 
Ου έ11 «ΦΕΓµτο οελαί ρε; Όθμο ἰ(δσίυὴ νοἱυη. 

220 Καμάτῳ. Ἱια (11Ρ., αι. οἱ Περ. 990. Εύῑι. 

αἱ Χριστόν. Νεπιρο Μαγίλα εί λΜατία, Ἱ,αχατὶ 
εδ. 

3050 Ἐπ εἴδεσι. ἵν [ογοις αν ίεγνπε. 
3ο ἐμ»φ δ' ἐφύπερθε. Ὀδουπιρέυπῃ ος 1/ίαά. 

ιν, 184, οἳ ασιῃ, 470. Αηποιαί Ειφίαἰδίμς, που δουμε 
εὔ569 δεσμὸν χεραλῆς, υἰπεμίμπε, [ἱᾷαπιε εαρί:ἶε, φε 

δίἷαπι χαταπέτασµα πλατύ, οε[κιν [αίἶμφ. δἱό ΡἱθΘ 
ασοἱρίἰ γεροτίαθ: φιΐρρο τοἰυ 49 4υὐ0 Ιουν, 
εαριι οἱ ϱοηᾶς ἵορε ἐ: ἰιααιιὰ ΏοΡ υ6μο Εως, 
οἱ εακαἰἁαιὶε. ερ. 990 ἰαῦοὶ χαρείατα )το κα. 

ατα. 
ρ ο Τ Αἰδόος. Ἐομ. 990 αἰδοῦς δ. Μος Ιάεπῃ ουπι 
δι. ἑπέτρεχε ρτο ἑπέπρεπε. 

948 Εὐννήτων, Φἰνθ χαλῶς νενησµένων. 

ΜΕΤΗΒΙΩΑ ΥΒΒΦΙΟ, 

Θυ] Πεοί αἆ γἱίθι ρτ]πιῖς Ώρῃ τομοσίέ Ἰοτῖς, 
.  δμάανιέ ριἰφ θα ἰβπύεη αρτὶσο]ΐς. 
Α: πιαϊθν εουοἱος βδΠσΊΟταπι βαΠοία ρατεπίσπι, 

Λιηυο ρα ογρία ουγοσ]υς οχἰπηῖις: 
Μαιτυπίς αυά Ηιεετίου, αυεἰθ ο6γποΓο Οὐείςίστα 
(οπείί, 6 (υππυ]ο ουπι γουἱνίνυς ουδ; 

Ραυἱάπι γἱνοηίεν ἵπ (653, 63ΓηΏ9 οοαςίἰ, 
Μμ]ίο ρἱας οαυΐοϱ) θἑάΐ δις ἵη ουρογῖφ. 

Μους Πηθ8 πιυ]ῖς α0 ἠῖφ Ησία οεί: αοοερίί Ἀοπεβίας, 
Όι ο156υ8 οαἱαΗΗ, Ργο 19 {ρφα ποἰαδ. 

τς Ρο ᾗου τίδυπι, δοιΩΠΙΙς ἀιῆι πιΘι γα (θμογοί, 
ἱγριπουὸ νι οαρίιις απιογε [υἱ. 

Ναπιαυς νἰἀεὑδπέμν η ηιΕἱ δίατο ριε]]ω 
Νοπ Ρρτουυ!, ηβίρηες ναδίρ {π π]νοίᾳ, 

Εημαίθδ απικο 46 ρυἱοβνὸ : ομἱέα (1 οὀγύζο 

 µΠΒἱβ ογαί, Πἱπο Πί οπῖπι [οπιῖπα Ρυἱούτα, ἀεοῖδ. 
Νοη ααγο οοίυπι [αἱροὺδί, Ώου Ἠγαοἰμίμο 

Νοη ἱρᾳῖς οιἵαπι 56510 Ὑδσιῖθ εγαί. 
Νου αυ ἑμ]οίς ζαἱρεῦαπί πιο]ία πομιΌΓα 

ὀρ]επάυτεπιγθ οεμ/ο ρυριιία Ρρίοία ἆαβαι. 
Οωμσία αὐετὰπί, ασ (6Η1ἱηθο μηο[ίέας {π ου 
Απβουιη ἱπρεμίαπῃ, ΡΙιᾶτιμαςα αἀυ]ιεσί. 

Νοη εοὕ14 βανὰ δ1ῤ6Γ ἰδιρυιι ἀϊἤυςδα ραιουαῖ, 
υἀευαίφυο μἰωυ] ουσ. Ιονίυυς τερΏγγἰ8 

Ρυ]οέσυμη οἰτ]ππεῦαηί αγοἰἰβδίηια γἰπευ]α ρορίασι, 
Ιπ08 τθἱαηίοπα οὐΓριί8 ας ΡοἀθΒ. 

Λο ν|]ιιῖς εαρυέ Αἴπιιο ϱ6ΠΔΦ αὐὐρυτία κετεηίος 
ζαπάϊάμιις, (θγς ἱυίηα σα 4αῦδ.ἳ : 

Τιηρευαί(ιο οἵαπι ρυ]το ρυάος οἵα τωύοςς, - 
θυαμίδ δυῦ νὸῖς ο6Γμετυ (ης ΡοιεΓᾶσα. 



ΜΥΗΙ) ϱ. ΟΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟΛΗΜΙΝύΜ ΗΡΕΙ Π. ΠΙΡΤΟΗΒΙΟΑ. Ιὴ 

«Ἡν Χριστὺὸς παλάμ]σιν ἐαῖς μορφώσατο μούνην, Α Κἀγρυπνίη μογερὴ σώματος ἳδὲ ν», 

Ἡνίχ) ἄχοσμον Όλης κόσμον ἔθηχε λόγῳ, Ὄφρα καταφύξειας ἐμῖν φλόγα, καὶ μυδέης. 

ϱὔ Καὶ πύµατον θεότητι κεράσσατο, ὥς χε σαώσῃ 60 Ῥύψειας παθέων στ πεδόν ἀργαλέω,, 
Πλάσμα φῇλον, ζωῆς χληρονόμον μεγάλης, Καὶ γαστρ, ἁπόπεμτε χόρον, χαὶ χείμεν [ἱρὴ 

Τειρόµενον παθέεσσιν ἁμερσινόου Βελίαο, Γεῦνα χατεσχλήχοι, χαὶ χόνις εἵδαρ ἔα. 
Καὶ θανάτῳ θανάτου ῥύσατ' ἀπηλετέος, Καὶ τριχὺς ἁπαλοῖσι περί ῥ' ῥεθέεσσι τετάΆν 

Τοῦνεχεν ἅἄζεό µοι, καὶ ἴσχεο µαργοσννάων, Σάχχος, ἐμῃς ΦυχΏς ἄλχαρ ἑλαυνομένις. 
9 Μηδ ἐπ᾽ ἐμῇ φυχῇ λύσσαν ἄληκτον ἔχειν. 5 Ἐλθὲ, χατηφιόωσα χοὺὸς ὄμέτειρα μετὰ» 

Μαρτύρομ᾽ ἀθανάτοιο θεοῦ χέρα, χαὶ τὸ πονηρὸν Αἱὲν ἑπερχομένας μάστιγας ὀσσομέν. 
Ἡμαρ, ὃ τὰ θνητῶν ὕστατον εἰς ἓν ἄγει. Τοῖα μὲν ἁρραδίης ἐμὰ φάρμακα. Σε Ὦ ἴρα 

Ἕς σε χαταιχµάζων, χαὶ ἄλγεσι παντοδαποῖσι Καὶ ζωὴ παθαρ)ὶ, καὶ Βίος ἐχ νεχὺω. 
Κάμπτων, χαὶ νεχύων θὴσομ᾽ ἀκιδνοτέρην, Τίς πρόγονον χαχῖης τε χαὶ αἵματος ο μετέρω 

9υύ Εἰ µή µοι στῇσειας ἁτασθαλίην τε ῥόον τε, 40 Δέξατ᾽, ἐπεὶ γεῦσιν µύρατο χαὶ ἀτάτν, 
Τῶν χαθαρῶν Χριστοῦ δραξαµένη Ὀνσάνων. Τίς σχολιὸν βασιλτα Ὑόσις ἐχάθτρς Ἡχνε-α. 

Ἕλθέ µοι, ὢ δαχρύων τε καθάρσιε νειόθι πηγἢ. Τίς Δα»τδ μεγάλτς Ἀύσατο ἀμπλακίτς: 

Ουαπι ΟΗιγὶδίις πιδήᾖἶνας δἱς φοἶδπι ΠιΠιαν]ε, 
πι πιπέογίαµι ομαδα, νόΥ2οΟ οχυγηαν]ί, 

4ὔ Αο Ροδίγρπιο οὕΠη ἀείίιπίθ πιἰβοιί, 1 πιο φαἵνατῃ Τασστοἳ 
Ὀιθείυαπι ἠαπποηίπῃ, παρ ἱωργοάσπι νἰῖσ, 

989539 οχαίαι ροτροςςἰοι]υνς 3 Ρογάργο η λατιπι Ὠσ]ια, 
ὧν ΙΠΟΠΘ δι! 4 σι ε]ἰ πιοπίο ογυσγοί} 

Ομαρτοριος γονργοηἳἶδίη πι μῖ Ἴαῦα, δὲ βο μι αμ έ1η8 «Ὀπιβοσος, 
οὐ Χάος γαλίοιη Ρρογροίααπι ἵῃμ ΛΠΙΠΙΔΠΙ ΓΙΟΔΗΙ 0χΟΓς0. 

Τορδίος Ὠοὶί οιημὶροίορἰἰς ὑιαπαπι, οἳ [ςοδίίηὶ εἶσιη 
Οἱ Ἱμιπιαμα οιπηία υιῖπιο ἱπ ππαπι «οδοί, 

Εοτθ αἱ {6 ἵ δουν μέ δύίραπι, οἱ ἀο]οτίυυδ ομιηῖς ϱοποσίς 
ΕΒοιπδπι, οἱ Ππυγιυῖς ἱπβγιηίοτοπι γοάςαπι, 

20 ΝΙ πι]ή γοργίηιας Ργοθγν]έαίοπι οἱ ργοβυνῖνπι, 
Ρυταπῃ Ο)σ]ςὶ αρργε]οράσιις ῥΠιυΓΙΑΡΙ. 

γεπί μί οκ 1πιο, {009 ]αογγίπαγυπι ρυγραίος, 
Ει ΙαυογίοςΦ οοτροΓίς οἱ αρίιπί νἱρίία., 

Όι ΠΙΠΗΙΑΠΙ Πιδαπι γο[ήρογες, οἱ [οἱ {απη 
20 Ρ]]μ38 ΠΙΙΙΡΓΗΙΗ Ρρυἱγοάίπδιη νἱέοταπι. 

Εἰ νεπίου, αὐίορα ςα[ἱοιαίοιη, οἱ Αιηὶ ]ασθη(] 
ζοπυα ομτὶροδεαη!, εἲ οἱηίφ 6568 οἱὲ. 

Λιᾳυο 386ρ6ΓΡ ἐόπογα μιοιηὺγα ορογίαι 
αςσιις, ἈΠΙΙΗΟΟ ΙΠ6 νοχαίο ργοραβπας]μιη. 

ὦυ γομυί, αἲΓὰ οὐ γα, ολγπῖς ἀοιμ]ιγίχ, 
Ενιιγα φαρρ]ἑοἷα πα] μῖ «οπιρογ οὐ οοι]ος ΡυΠα!θ. 

Ταἱἷα 14Η) 116Α ἱηφὶρίοπιίος τουιούία. Α ἰο απίο, Οἡσίεις, 
νι ριιγὰ να οδι, οἱ νἱίά οχ οπογειιῖς. 

Οιιίς ργοβομίίογοιη ιιοδιτὶ γἱΗἰ οἱ ϱοποτίφ 
40 διδευρῖί, Ροδίπα1ή σιδέυη Ρίογανι οἱ [γδιήθτη Ἱ 

Ον πο [αρα όρο ο εἶας οχρυημανἰι Μαπαςςθιη 
Ου Εανἰάσια Π11σΙ10 οχεο]νὶί δεοἱθις Ἱ 

17 Ἀμερσιγέου. Πορ. 993, ἁἀποστεροῦντος τὸν ὦό Περί ῥ ῥεθέεσσι. Θδὶο ϱοἱεί. Επ. 5ἰ νουν. Ε4ῑΙ, Πια]θ, ἀμελσινόου ῥεθέοασι. 
15 Απῃη.ε]έος. δρ. Ιἱπ. ἁποτόμου. 50 Ὁσσομέγη. Βὶο Ιγο5 Βοςς. |. Ες 24 Ακιδνοτέρη». σμᾳ. ἀκιδνότιρον, έ ώς θα ο. οπών νρό ο. 2 Κατεσκ.Ίήχοι. δὶο Υα., Οοἱδί., Οµἱ6. οἱ Περρ. 42 Μεγά ης. Ώιο Βορρ. οἱ (οἱεί. μεγάλε ΕάῑΙ. χατησκλήχοι. ἱ 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

ΟΛ) Οῖδειις 6ο] 1η παπί [ογπιαν]:, Ἠγ]έπ ουσ Ὦ Ἐς απἶπιο Δίη06 οοιι]ίς ]απη {αρβο, 8οσ1ς, μά ΕΠΗ ΔΗΙ ογΗαί νοβιἠῖ Ίρεθ ΠΟΥΟ : Όι «εἀες Παππίπαία, 96 ης θε υΓιυς Φσιο, ΘΑ πιφιιο Ώοιβ ἑπη{θίη ΒΙΗΗΠΙΙΙ5 θἱυἱ πιἰφοιἰε, αἱ ηος Εεἰογεπιφ6 {άβ68, 4πδτη πηΤΏξ πότα ραπ λος Ιπ]πιογίθ]! ᾖχογαί απο πΊάῃυ, Ὀιιγοπεβηϊ ου ΓΥδίά οἱ πο αὶ πιοπιΌσα: [φον «ου νηνοί, ν]ε]]ς ορρΓέδ608 ο Φπιοπὶδ αγίο, Ργο ἀαρίνης 814 δἰι πιοάἰοίπα οἱηῖς. ὁ Μονιο δµᾶ, εἰ πιοτεῖς Γαµοῖριας ογἱρογεῖ. δἱΙ Φά6618 ρω νεδίο πεί, αιί Ρδοίογα μιτρᾶ. 
Ἀσ ΠΡΙ Γ ]4Π) πια Υογθατα, ΡΓρομᾳ16 τβρθ]]αφ Λιφυο Γεγαί π]εηἰ, 1181 «8Γ0 Ἰ9αῖι ορεῖο. Ἱηβίνίείη, ας «69809 ἠθίία πιοΥβγὸ πι, Οσα, νου, ολγπὶθ ἀοηλισὶς, ΡαᾳηΦηιο ρογοη) Α.Ηιογοὶ ἀεσίγαιη (ερίος Εοη/ἰογίς, ἱπ ὕΠΙΙη Εας συυεαηῖ αηίπιαΠι οοηοιΕἱηίαυς ηκσ. . θίηιιο υπιλης (γα]ιοί (πεο ο. εμηοί4 ἀἱδῃῃ, δὶο πιεάζογ διο/ά οαγηἱ : αἱ ρυγὶςδίπια τία, ιο ιο ία οομ[ζἶαιη Ν4ΓΙΟΓΗΠΗ πιοῖο ἀοΐοτυπι, Ε του]νίνα, (η οδί πλυπογίς. αἱπηυ Ραίε;. . “ΧΛΗΙΗΙ αἱ ]4π] οἱ «ο’ρογο ἀορί]ίου : Οιι5 μοπογί5 πορίγὶ εχεορὶε νἰτίφαο ραγεπίεαο, " ο ο μδἱ ΙΙ8ΙΠΡΓΙΛΙΗΗ Επιυτία Οἠντὶςι] ἔι [ταιιάθπα [αχ ροβείΓογ ας ουιπη οκ{1{θγιιπι ΠιΙχιΙπι εοπιρΓίπια! Δίηις 5ο6]ς. Οιἱδυαπι ρυγρατὶ! Ιαογγηιῖς Πειιιαυο [αιμα 9δεῖἩ Γκ ἵπιυ νοπίας [0 ΥΙΗΛΓΙΙΠ Ροσίοτο ΠΗΠΙΟῃ : Ὀαν/άἰς ογμεη δι ςξΗΙ8 Αί.ιιο Ετατυ 7 



ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5Ε/ΙΡ960. 

Α ὑ Ἐχκαῖυν ἓν σοὶ τὰς ὀρέξεις τὰς νόθους” (θαμαλὴν θρῄνοισιν ἰδὼν ἐσάωσε ΧΝινευῖ; 
: ὃ ἐπὶ παιδὶ βάλεν δάχρυον ὁπλοτέρῳ; 
ς χαίρων χαθαροῖσιν, ἑκὰς βάλεν οὐδὲ τελώνας : 
:, πρόθατόν τ' ὤμοις ἄνθετο πλαζόµενον ; 
επροὺς ἐχάθτρε, πικρὰς ὃ ἀποέργαθε νούσους, 

µασι καὶ φυχαῖς ἐσθλὰ χαριξόµενος ; 
Μάχαρ, τάδε δῶρα, βροτῶν φάος. Άλλ' ἐπιθαίης 

Οἵδματος ἡμετέρου, καὶ σάλος αἶφα πέσοι. 

Ἐπιτίμησις κατὰ τοῦ ἀ λόγου τῆς ψυχῆς. 

ουσα, μαινὰς, ὦ τάλαινα καρδία, 
’”σα, μαινὰς, ποῖ φέρῃ ταῖς ἡδοναῖς, 
Ιλέπουσα πανταχοὺ τὰ πλησίον; 
υφρονῆσεις ; οὗ κατεργάσῃ τὸ πὺρ 

1919 

Οὐ ξωπυρήσεις τὸ λογιχὸν, τὸ γνήσιον, 
Προσλαμβάνουσα σύμμαχον τὸν θυμιχόν : 
Ἠνχῆ, τί πάσχεις; τί φρονεῖς παρ᾽ ἀξίαν; 

Οὐκχ οἶδας ὣς εἴληχας ἠνιοχεῖν μόνη, 
10 Ὥσπερ τρίπωλον ἅρμα τῶν ἐζευγμένων 
Ἴππων ἀνίσων τυγχανόντων τῇ φύσει; 
Εἰς εὐγενὴῆς, ἄταχτος εἷς, μερος δὲ εἷς : 
Κ᾿ ἣν μέν ποτε δώσεις τῷ θράσει τὰς ἡνίας, 
Σχιρτᾷ, παλαίει, συνταράττει τὸν δρόµον, 
1ῦ Ὁρμῶν ἀδούλως, προσλαδὼν δὲ τὺν μέσον, 

Αὐτῷ µεταπείθει συµπνέειν, τὸν δ εὐγενῆ 
Ὡς αἰχμάλωτον δουλαγωγήῆσας ἄχει, 
Σύρων ἄχοντα χαὶ στένοντα τὴν πλάνην ’ 

Οἱ Νἰπίνοη σεγνα νά ἡυποί ργοδίγαίαπι, δί ἱαπιοπιδηίοπη γἱάσης ) 
μἱς προς βατ παί ππποσοπι Ι4οίΎπιας (υά(ι] 

4ὺ Οιἱ6 ριεῖς πιοπιῖρυθ Καυάεως, ΠΟη {απιοη ρυὐ]ίσαηθς Ιοπβ6 το]θοίι ῇ 
Οµιἱ6 οτοσ ογραηίοπι Ἀμπιοε]δ το 

Ὁιής 
τι 

Ίέρτοσος πμαπόατίε, 6ἱ αοθΓΊνο8 ππογ)ος οχρυ]ίί, 
γροσϊυα5 οἱ αηίπιηΌιις ἆοπα Ιαγρίθης 

Τυα ουΠί, ο Βολίο, Ίνθο ΠΙαπογα, Ἱοπίηπμιη Ἰάπ]οῃ. Λις 
δ0 Εἰισίυς ποδίγος ῥιαάεγθ, δἱ δίαίίπι ρτοσθίία ἀθοίάει. 

Φ0-θά1 Χι.ΥΙ. Οὔ/κγρα(ίο αάθέτενα Ρατίει απένις γαἰ]ονίε οτρετίένν ». 
«Ἐπιρυφα, (ωτομε, ο ἱπ[οῖῖς αηΐιπα, 
Επιρυςα, (ωτεηςῬ, 4υὐο (τα]νογῖς τοἱιριαέδυ», 
Οτουπιβρὶοἰδις υπάϊάυε ργοσίπα Ἡ 
Νου γεδὶρἰςὐθςῖ ποπ οχδίίπρυδε ἵβηοσα, 

μες Ὅ Οµἱ αοοεηάϊϊ 1π (6 δρυτἰας οαρίοἱ 
Νου οχοἰιαδἱς φυος ἱη {6 γ]ορο ρράἰέωτη 6 ϱεπαίπαπη ος, 
ΑἈάιπρεης οοεἶα Ῥυρπο ἱγαουπάίαπι 
Αηϊπια, αυἱὰ ραἱετὶα” φυ]ὰ οορίς αυοά ποη ἁθοοίἹ 
Αη πεεοὶα ϱοἱἱ ε0Ι ἀδίμπι 9890 πεχογθ, 
10 Ουαεὶ εεἴρς αὐ ουττύπι ]υηο(ἰφ 
Εαπυία, αἱ ἀϊθθίπιίθς οἷηί ηδέυσ ἳ 
ὕπιφ ϱεΠοΓορι8, δἱίορ ἱπάοιπ]ίας, ἑορίίης πδπριθίας : 
Φἱ φωαμάο γοπηέας [ογοοἱ ἠαῦσηδε, 
Εχει, ἱαοίαίας, ρογιυευκί ου συ 
4ὔ Αὐτορίυς οπεο ἱπιροίω, οἱ αά]αηκόπο ο) πηεάἶωπι, 
ο ας δυλ4οί υἱ 66εύυΠι οοπφρ]γθί, 46 6διιετοδυπή 6/50. 

εἶαι εαριΐνυπα, Ἱη οουν{(μίεπη γοάίβοιιθ αλρῖί, 
Τγ)θΠθ Ἰηνίίαπι 40 ἀερίογαμίε ΘΓΤΟΙΘΊΗ : 

οπἱρίσατη Ροσί 8η. ὅδδ. --- ΛΙίας ΒἰΙΙ. 139, ρ. 196. 

Νινευί. Ότο Ἠερρ. Νινευη. 
Οἵδματος. [πῖ. χύµατος. 
ΜΗ. ο. Ἐπιείμησις. αι. οἱ αἲ εἰς τὴν 
ῦ ν. 
ενα, Βπιρκεα, ἁαριᾶ Βδυἱάλπι αρεοίτκηι 
ίσσωνε, ᾳιιοὰ αὐ Ἡθορῖο ἱππιίβευσῃ ιη]φογίς 
οδαί, οἷο ἀἱοία, ααοά πο (πίυσι ροάθ Ίπου- 
; Ίπ νι] ϱ6 ΤοΓπιΑς Ευέαγε ἀ]εεδαίας, οἱ 
6 6 πο]υρίαίυπὶ ΑΠηΔΩδ. 

ὁ Τὺ 4ογικόν. ΑΠΙΠΙΔΠΙ 6830 ΠΠΟΠΟΕ, ας ἱπιρο- 
τίυτα ΟΠΠΘ Γαἱ]οηὶ εοπιωίέαὲ, οἱ Πρἱάίπεσι ϱΟ0Πιῤε- 
οραἳ. Τ{εοῖορας Παπιαυο Πίο αἰλιά!ι, αυἱ εοφυἱυγ 
Ριαἰρηΐς αοηἱοιί]δηι, αἱ ἁιιας Γαἱοπὶφ οχροΓί6Ρ Απὶ- 
πε [αου]ιαί6ς, γατα οἱ Ιἰη]ά]ποπι υἱρῖρ οοπιραταύαί, 
4υαγαπι αυτίρα ογαί γαῦυ. 

9 Οἶδας. ἴία Ται. Ἐάῑι. οἶσθα. 
16 Αὐτῷ µετακείθει. Ὑδί. αὐτῷ τε πείθει. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

εοἱεί! Νηΐίτο ἀθίί αὐ]θοίσυο ᾳα]υίεπιῇ 
ιοσυσι οὗ πιληΐπουπν ουἱ πιδάυστγο Ἱ 
ρυτίς να... ρτοουἰ ΑΑωοΏ {ρου ἰεἱοῃᾶς 
γι] Ονοπι ἀοτβ εα]ὲ αἰαθ γαρ ῖ 
ἱεργδμα, Ποιός αμίδ ργοβίραγΙῖ αοθγὺος, 
αἱ ρόνν αἰᾳιθ θηἱπ]ο εοπηπηοἆα ΠΑΡΗ [6ΓεΠϱ 7 
ἴμα ἔνφο, Ἰνοωίπυπι Ἰυχ αρἰοπάϊάα. Τε πιαγο 

πυβίσμιη 
πηὰο ἱβίιυγ : ΠΔΠΙ ΠΟΣ ο.ονὰ Ρτουείϊία σαῤςί. 

. ΟΒ1ὔβδλτιο λὐυτΕΛΕΌΘ ΡΛΑΤΕΝ ΑΝΙΝΕ ΆλΤΙΟΝΙ5 
ΕΧΡΕΑΤΕΝ. 

(Βἱ{{ἱο ἱπίετργείε.) 

νριιδα, Μφηβδ, 4ΠΙπΙὰ (6ος Π]δδγΓίπια, 
μῦἈ, Μπὰ9, 4ὐο0 ποἱυρίας (6 (γαέ, 

Ρεορίραιια αλίφυο ουρὶζα ἆστι οἰτοππιερίοίο 7 
Μεπεπο μΗὈἱ ποῦ ο ρμας, 
Ίσήθηπι Ωιθ]άΓΙΠ ῥργοῖίπιας ΠΟΠ ορρεἰπιοδὸ 
εφᾶο τα]οηίς οτοἰαβίς ἱπιροίιιπι 

οντοῦογαί ευ]Ώςἰάϊο ἱγασαμάϊερ 1 
δα ραϊετί. αηἶπια Τ θἱάἀφ16 {απι πάΐριο αρίς } 
ὁ6οἶθπο βο]ῖ Τ6µεΓο αὐοί Οἱ οί ἀαίυπι 

Οήγπι, ἐγδἈδμὲ αυ ἴτοῬ δαυἱ, ἀἱδραιτ αι τνις 
Ναίιγα ἀθί4 εἰ Ἱ Όπυς νογυιη οοῖ που], 
ΑΙιος ρτγοίθενυς, ήπιες ἐγασιαὐἱ]]ᾳ. 
Οιιοά οἱ Ἰηεοῖεη(ῖ [γοιια ρογπιἰίᾳς, ἰαέ1πα 
ὡ9]ιαί, [οροοἰί, οµηοία ρε γυαί, Γωθης 
Ευγογὸ «πσο, ΠιεάΊυπ οἱ αή/1ηβεμς ἱυἱ, 
Ε[Ιοαὶϊ αἱ ὕηη δρἱγεῖ, οἱ οαὐ 11 ποὐίίοι 
θαριϊνὶί αᾱ ἱποίαν ευ ὑάτωιη ρου ην )1Η11, 
ἴπιο βεπιθηίεπι ρεείοις οὐ εμιδ5 νηρος : 



ϐ, ΟΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΛΗΗΙΝύΝ 1ΕΠ Π. ΠΙΡ5ΤΟΒΙΟΑ. ἃ 

Α Κάγρυπνίη μογερὴ σώματος δὲ νόο», 
Ὄφρα χαταψύξειας ἐμὃν φλόγα, καὶ μυδωια 

50 Ῥύψειας παθξέων στη πεδόν Ἀργαλίω, 

Καὶ Υαστὴρ, ἁπόπεμτες κόρον, καὶ χείμε ἴμὴι 
Γοῦνα κατεσκλήχοι, χαὶ χόνις εἴδαρ ἔα, 

Καὶ τρηχὺς ἁπαλοῖαι περί ῥ ῥεθέεσσι τόν 

Σάκκος, ἡμῆς φυχῆς ἄλκαρ ἑλαυνομίνς, 
5ὔ Ἐλθὲ, κατηφιόωσα χοὺς ὅμήτειρα μεηὼι 
-Αὶν ἔπερχομένας μάστιχας ὀσσυμέη. 

Τοῖα μὲν ἁφραδίης ἐμὰ φάρμακα. Σὰ9 8 Ἶρεί 
Καὶ ζωὴ παθαρῃ, καὶ βίος ἐκ νεκύων,͵ 

υγίι 

“Ἡν Χριστὸς παλάμῃσιν ἐαῖς μαρφώσατο μούνην, 

Ἡνίχ) ἄχοσμον Όλης κόσμον ἔθηχε λόγῳ, 

ϱὔ Καὶ πύµατον θεύτητι χεράασατο, ὥς κε σαώσῃ 

Πλάσμα φῖλον, ζωῆς «ληρονόμον μεγάλης, 
Τειρόμενον παθέεσσιν ἁμερσινόου Βελίαο, 

Καὶ θανάτῳ θανάτου ῥύσατ' ἀπηλετέος., 
Τοῦνεχεν ἄζεό µοι, καὶ ἴσχεο µαργοσννάον, 

9/ Μηδ ἐπ' ἓμῃ Φυχῇ λύσσαν ἄληκτον ἔχειν. 
Μαρτύρομ) ἀθανάτσιο Θεοῦ χὲρα, καὶ τὸ πονηρὸν 
Ἡμαρ, ὃ τὰ θνητῶν ὕστατον εἰς ἓν ἄγει. 

Ἕς σε χαταιχµάζων, χαὶ ἄλγεσι παντοδαποῖσι 
Κάμπτων, καὶ νεχύων θῇσομ’ ἀχιδνοτέρην, 

5 Εἰ µή µοι στῄσειας ἁτασθαλίην τε ῥόον τε, 
τῶν καθαρῶν Χριστοῦ δραξαµένη Ὀυσάνων. 

Τίς πρόγονον χαχζης τε καὶ αἵματος Ἁμεέμα 
40 Δέξατι ἐπεὶ γεῦσιν µύρατο χαὶ ἀπάφμ; 

τίς σχολιὸν βασιλῆα Υόοις ἐχόθηρς τες; 

Ἐλθέ µοι, ὦ δαχρύων τε καθάρσιε ὑειόθι πηγὴ, Τίς Δαυϊδ μεγάλης λύσατο ἀἁμπλακίς: 

ΟΠ. Ομτὶδίυς πιαἠτμας θαἱς φοἶδπι Ώμησνίε, 
οσπι πιβἰογίαηι ἱηοοπαίέασι, τοσο οχογηανέ, 

45 Λο Ροδίγεπλο επι ἀείίαίο ρἱκοι]ε, Μέ ϱἱο φαἵναπῃ ἵασστείι 
Οἱἱδοίυπι Παπηεηίπῃ. πι ἱμργούδηι νἶμα, - 

εσδίαπι ροιρεεςἰομῖ ο 4 Ρεγάοτο απίπιαττισι Ὡοίήα, 
ἑ πιοιίθ 60 4 στις] πιοπίο οτπογοἳ 

Οορνορίες γονογεη(ἶαπι πα ηῖ ᾖαῦθ, οἱ ροιἠληίιη οοπιρῦσος, 
στ] Νέο γαλήειῃ ρογρείσΆπα {η ΛΠΙΠΙΔΠΙ ΏΊθΔΠΙ 6χ6:66. 

Τοδίος Ὠοί οπιπἱροίδη(]ὁ Ίπαπεαι, οἳ [ποιιιοφιπὶ ὀΐδεῃα 
Οἱ ήπιαπα οιρηῖα υἶπιθ {η σπαπῃ ϱ066ἱ, ν 

Εοτε υἱ (6 ἱῃ θεν]άοπη πδάίραπι, οἱ ἀοϊοτίδυς οιληῖς ϱεποςίςφ 
Ώοππεπὶ, αἱ πιυτίαής Ἱπβγπίοτεπι γοάάκπι, 

25 ΝΙ πι] ροβγίπιας Ργοίρτν/αίοαι οἱ ῥτοβυτίνηι, 
Ρµγαπι Ομείκῖ αρργελεπάθης βπιυγίαπι. 

γεπί πη οκ Ίπιο, (9ης 1ογήαγυπῃ ρυγραίος, . 
Ει Ιαυογίος οογροήίς8 οἱ απ]πιϊ αμ άμο 

ἴι ΠΑΙΠΗΙΑΠΙ πιθαπι γο[γρόγος, οἱ ΓΕ 4Πι 
50 Ρας π]α]ργα η Ρριέγοάῖπδιη γἱέίοταπι. 

Ει νεπίου, αὐίορα δλἱἱθίΔίοΙΠ, οἱ υπιῖ αεδβίία 
ὅοπια ουγὶβοδεαηί, οἱ οἱπίς 66ς3 οἱ. 

Λίαυο 48ρ6Γ ἴοπογα μιοπηῦγα ορθεἱαξ 
ἁοςιι8, ΔΠΙΗ98 11610 τεχαί ργοραξπασπ]ση. 

5υ γομυί, αἰγα οιιΓὰ, ολη ἀομηιεῖς, 
Ευίγὰ ευρρ]εἷα πημὶ «οπιρεγ οὗ οου]ος ΡυΠεΏΦ. 

Ταἱ]α φυἱάεπὶ 11ΕΛ ἱηδἱριεηιία γειηουία. Α (ο ααίοια, Ολεΐσες, 
Ει ρα νἰία οι, οἱ γἱία ος ποσείφ. 

Οι ρτορεπίίογοια ιιοβίηὶ γἱΗἱ οἱ ᾳοπογίφ 
40 διδοορ]έ, Ρυδία) ρσίυη Ρίογανιἰ οἱ (σαμάστη ἳ 

Οι πο[αρίαη γορει ρουμ οχρυ βαν] Μαηαβδδίη Ἱ 
Ουίς ΒΏανίάση ΠΙασµο οχεο]νὶι δεοίοτο ἳ 

Περί ῥ' ῥεθέεσσι. Θὶο Οοἱει. Ελ. 
ασι. 

50 Ὀσσομένη. Βΐο ἴγος Ἐορρ. οἱ Οοἱε]. ΕδΙ 
σο . 

ες ἠεγόλης. Όμο Βομκ. οἱ Οοἱεῖ]. μεγάλα 

47 Ἀμερσιγόου. Πορ. 993, ἁποστεροῦντο: τὸν 
νοῦν, ΕάῑΙ. πηα]ο. ἁι μή αλά, 

18 Απηλεγέος. αρ. Ιπ. ἀποτόμου. 
21 Ακιδνοτέρη». μ]κ. ἀχιδνότερον 
ὅδ Κωτεσκ.1ήχοι. Βἱο 

ΕάΙΙ. κατησκλήχοι. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΟµΑπί ΟΙιἰφίας βοἱαίη πσηΐλης [ογπηανίε, Ἰγ]θη οσππῃ Ες απ]πιό υ]]ρ ᾗσπη { οὐ, 
ηηυπ απ οσΏαία Υεφ]]έ ἴρεο ποτο : , ͵ ὔῦι εεάευ ὑῤλναν -α : 5 ο... 

Ο1πΙΙ1ο Ώους (απάθπη ΙΙΠΙΠΙΙς β)υἱ πὶφου]έ, δὲ Ώος Εεἰοτείηφυο [0μες, 48ος νότα 
Οµ105 ἐπιηιογια!! ᾖχογαί Απίο πιαηυ, Πυγοβοβηίὶ συγγδία οἱο το Ώῖ µης 

Φεινητεῖ, γἰ{φ ΟΡΡΓΕΒέΟΦ ἀωπιοηίφ αγίο, Ρτο ἀπρίίνας ἠφεΐη οἷι πἠθαϊἰοἶηα οἶαῖς. 
Μονε Αμα, 6ἱ πιορῖς (αμοίρης οτἱρογεῖ. Βί! 64ου ῥτυ γεσίο τοἰλὶ, φιαὶ ρατιά, 
Ἔαο ΙβΙΙΗΓ ]άπι πιο Υοθατο, Ργρου]ᾳαο τθρε]ίας Λίααε [ογαί πιθηΗ, 4 1.πι ο3Γ0 Ἰ9αϊ:, ορεν. [ηβ]ενίεπῃ, 40 69648609 ὑοίία πιουεγὸ πι ί. ὄννα, γεηὶ, ολγηἰθ ἀομεῖς, Ρῶησσυο ρεΓσα” 
Αι εγεὶ ἀεσίγαιη (εαίου ροεπίιοσίς, Ίαπ υπάη Εας δυρεαμί απίπηυπι οοομἑἱληΐίαυο µροπα. 

θ1φι16 ηπιαια (Γαῖνεί (πες πιογα) ουποία ἀἱθπη, δίο πιεάεος βἰο[ἱάρ εαγΏὶ : αἱ ρυσὶ τί, 
ου μὲ ία ο) 6181 ναγίοζαπι πιοῖο ἀοἰογαπη, Εἰ του]νίνα, ἐυἱ οδῖ πιυηογίς, αἶπιο ραίοι. 
Εκαπίπιὶ υὲ ]4πῃ οἱ «οΓρογο ἀεβί]ίου : Ομ βεπετία ποβιτὶ οχοερὶε νἰεΐᾳυς ῥατερίεα, ΝΙ οοηίπεῖα εδὶ ιαμηρπου η Επιυσία Οιεὶειῖ ἔι [ταμάθαι [αχὲ ροβθγιεπιαμο εἶναι ] | Ροκϊἰ[ργιιπι β"καπῃ ορηρεϊπιαἰ αἰηιο θοεμς. Οιιἱδηαηι ρυΓρατίέ {αογγιῖς Πδιιισις Ἀλμασεεα 

"8 ΙΟ νεηἰας Ι40ΥΥΙΗΑΓΗΠΙ Ροείοτο Πυπιοη : Παν]άἰς εγἴἴπεη δΗ5ΕΠέ αίφιι βεατο ἳ 



ΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΛΤΑ ΡΕ 2ΕΙΡΟ0. 

Λ ὑ Ἐχχαῖον ἓν σοὶ τὰς ὀρέξεις τὰς νόθους” (θαμαλὴν θρῄνοισιν ἰδὼν ἑσάωσε Νινευῖ; 
: ὃ ἐπὶ παιδὶ βάλεν δάχρυον ὁπλοτέρῳ, 
ς χαίρων χαθαροῖσιν, ἑχὰς βάλεν οὐδὲ τελώνας: 

. πρόθατόν τ) ὤμοις ἄνθετο πλαζόμενον ; 
επροὺς ἐχάθηρε, πιχρὰς δ ἀποέργαθε νούσους, 

µασι χαὶ φυχαῖς ἐσθλὰ χαριξόµενος; 
Μάχαρ, τάδε δῶρα, βροτῶν φάος. ᾽Αλλ' ἐπιθαίης 
Οἵδματος ἡμετέρου, χαὶ σάλος αἶφα πέσοι. 

Ἐπιτίμησις κατὰ τοῦ ἁ λόγου τῆς ψυχῆς. 

ουσα, μαινᾶς, ὦ τάλαινα καρδία, 
υυσα, μαινὰς, ποῖ φέρῃ ταῖς ἡδοναϊς, 

ιλέπουσα πανταχοὺ τὰ πλησίον ; | 
υφρονῄσεις » οὗ κατεργάσῃ τὸ πῦρ 

1ψι5 

Οὐ ζωπυρήσεις τὸ λογχιχὸν, τὸ γνῄσιον, 
Προσλαμβάνουσα σύμμαχον τὸν θυµιχόν : 
Ἡυχὴ, τί πάσχεις; τἶ φρονεῖς παρ ἀξίαν; 
Οὐκ οἶδας ὡς εἴληχας ἠνιοχεῖν μόνη, 
10 "ᾷσπερ τρίταυλον ἅρμα τῶν ἐζευγμένων 
Ἴππων ἀνίσων τυγχανόντων τῇ φύσει; 
Εἰς εὐγενὴς, ἄτακτος εἷς, Ίμερος δὲ εἷς ’ 
Κ᾿ ἣν μέν ποτε δώσεις τῷ θράσει τὰς ἠνίας, 
Σχιρτᾷ, παλαίει, συνταράττει τὸν δρόµον, 
45 Ὁρμῶν ἁδούλως, προδλαθὼν δὲ τὺν μέσον, 
Λὐτῷ µεταπείθει συµπνέειν, τὸν δ᾽ εὐγενη 
Ὡς αἰχμάλωτον δουλαγωγήσας ἄχει, 
Σύρων ἄκοντα χαὶ ατένοντα τὴν πλάνην ’ 

Οἱ Νἰπίγοη ϱεγνανξέ ᾖνυπαὶ ῥγοδίγαίαπη, δί Ιαπιομίαηίσιη γὶάθης Ἰ 
. εροτ ἠίμπι πλίυ πιίπογοπη Ι4ογγπιας Γυάι) 

4ὔ Ου ρυσῖ6 πιοπῖνις ραμάεϱΒ, Ώου (απιόπ ρυὐ]ίσαηθε Ίοηβο γο]θεῖε 
Ουἱς οἵοεσι ογγαπίοπ Βμπιεγὶδ γερονανὶι Ἡ 

Ὠυ]α Ίθργοςος πµαηάατὶε, οἱ 4εετΏο πιογυος οχραί:, 
(ογροςῖνας οἱ απίπιαδις ἆοπα Ιαγρίθης} 

Τυα συπί, ο Βομίο, Ιμθο πιάπογα, Ἠοπίπαιη Ίμπ]θη, Αί δαῤοι 
50 ΕΙιοέυς ποβἰγον ᾳταάετθ, 6ἱ δίδίωω ρτουθί]α ἁθοίάρι. 

Φ0-θή1 ΧΙ ΙΥΙ. ΟΥ/κγρα!ο αάύέγενε ῥαγίεηι αλέπις γαιἱονίε εχρετίειε '. 
«Ἑπρυσα, (168, ο Ἱπ[ε]ίχ απίιπα, 

Επιρυρα, [υγεης, 400 (γαλοσίς γοἱυριαέδυ», 
Οἰτουπικρίοίομθ υπάίφαο φτοσίπηα Ἡ 
Νοη ρεδἱρἰφεθς Ἱ πο θχείπριες Ίρπθι, 
δ Ουἱ αοοεράἰί {η ἐ9 ερυτίας οπρἰἀἰιηίος ἳ 
Νου οχοϊ(αδίς αυοάἆ ἵη {6 γαῖοηο ργωάἰέμπῃ σὲ κοραΐη μη ορέ, 
ο... οοείαπι ΡΗρηςο ἱταευπάίαπι 1 
Απίπια, «αυἱά ραἱογὶς7 φυἱά εορῖο αυοἆ ηος ἀεοεί 
Άη ποεοὶα εοἱἳ Εδἱ ἆ 
40 Ουαςἱ (τὶ 6 αἆ ου/τύπ ]οί] 
Εαυΐς, αἱ ἰδαίωῖ]θς εἱηί παίυταἳ 

Δἱυπι 6986 πθβετθ, 

Όηπιβ ϱοποτοβις, ἀἰίος Ιηάοτιίεας, ἑογί]ας σαρθυδίας : 
8ἱ ... τοπι]εέας [ογουί Ἰλαῦοηας, 
Εχ πε, Ιαοίαίας, ρεγυεὺΣί οὐ Γγου! 
1ὔ Αυτερίυς οφεο ἱπροίω, οἱ φἆ]πεοπο οἳυῖ πηεάἶωπι, 
[ρεῖ φαλάοῖ υἱ 66ου οοηερἰτοι, 4ο 6εηέτοδυπ συ) 
εἰαί εαριίναπι, ἵπ φογν]νίθπι γοἀῖβόμθ αάρὶε, 

Σαἱιθρθ Ιην]ίαπι αο ἀερίογαπίειη 6ἵτοι ση : 

οτἱρίαπι Ροσί 2η. ὅδδ. --- Αίας ΒΙΙ. 129, ρ. 196. 

Νιγευῖ. Ότο Ἐεμρ. Νινευη. 
Οἵδματος. Ιπί. χύµατος. . 
ΥΠ. Τιτ. Ἐπιτίμησις. αι. δἱ αἱ εἰς εν 
ὃ ψυχέν. 
Ἐμπουσα. Επιρµεα, αριᾶ δυϊἱάθηι ερεσίγκηι 
υπἰσοκ:κ, αιιοᾶά αὐ Ηθεκῖο ἱπιῖδευπι ιηϊδεγὶς 
εὐαί, εἷο ἀἰοία, ααοά ἵη9 ἰδηίυπ Ρρούθ ἰπος- 
; Ίη γατίας ϱ6 ΤΟΓΠΙΔ6 ΠιΜαΓο ἀἰοευκίαν, εἰ 
5 οἱ ποἱιρίαίυπη απιὰηδ. 

ϱ Τὺ «Ἰογικόν. Απίπιδη 603Π1 πιοποε, αἱ ἱπιρο- 
τη οϱΠ]ηο Γαἱ]οπὶ οοπηιη]ξίέαί, οἱ Πρίάίπδπι «οἵιρε- 
βοαί. Τ]ιθο]ορις παπιᾳυθ ο αἰγιά!ι, αυὲ οοσφαἱίαγ 
Ριαἱοηῖς δρηιομἶαηι, αυἱ ὁιιας γα(]οηίς οχροτίος απ- 
πι (βευ]έαίθς, ἰγαπι οἱ ἠυἱάΐπεπι υἱρὶς εοπιραταύα:, 
αυδγυπι αυγίρα οταί γ111υ. 

9 Οἶδας. Ιία Ται. ΕάῑΙ. οἶσθα. 
16 Αὐτῷ µεταπείθει. Ἡλι. αὑτῷ τε πείθει. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

εεἱει! Νἰηΐτο ἀο αὐυ)οοίφφαο δα]υίειη } 
ου οὗ πιληΐπουνα ουἱ πΙδάυθγε Ἡ 
ρυτίο ραιάθα», Ρτουυἱ Λαιιοῦ 1ροο (οἶοηας 
γὶε! Όνεπι ἁοι 1 αίᾳιιο ταρλπι Ἱ 
ἵ6ργδας, Παρτυόε αμίς ργοβὶρατ]! λοοζύος, 
γη]αμο αἰᾳυό απίπιο εοπιωούα ΠΊΑΡΠΑ [εγεηρ 7 
(08 ο, οσίπυπ, ἰυχ ορἱθηάϊάα. Τι Πιατο 

πυδίγυ[η 
απάο9 ἱβίίας : Πα ΠΙΟΣ οίονὰ Ργουρίία οαἀεί. 

. ΟΝΔΕαλΤτΙΟ λυτΕελεῦθ ΡΛΑΤΕΝ ΑΠΙΜΕ ΆλτΙΟΚκις 
ΕΣΧΡΕΑΤΕΝ. 

(δΙΠ{ἱο ἱπιετρτείο.) 

ρυφα, Μηαδ, ΔΠἱϱ)3 {ος πιδεγγίπια, 
ὑδὰ, ΜΦπ85, Ύὐο το)υρί4φ {6 (ρα]ίέ, 

Ώ Ῥεοβίπη ως πδίᾷνο ευρὲάα ἆααι οἰγομιπαρίοίο 7 
Μεϊιαςηθ Η0ὶ ποῦ οοΠΏςμες ) ουρίδἑωυμὶ 
ρυέπι αιθἰαΓΗΠῃ ΡΓοίΏυς ηοῦ ορργίπιεδ» 
εᾳῦθ ταιϊοπὶς οτοϊαλίς ἐπιροίιιηι 

ογγοῦογκίῶ ρυΏοἰάϊο 11ου ά)ορ 1 
μα Ραιογίθ. απ]πια 1 (υἱάφ16 {ωπι Ἰπάῖρηο φαρὶς } 
οβεῖθηο ϱοὶἰ τ6βεγε αὐοά Οἱ εἰἰ ἀαίυπι 

Οσγυπι, (Γ4η8ηΐ ϱυοπῃ ἐρεῬ θφιή, αἱδρατ ο νι 
Ναίυγα ἀθία οι] Όπις Ἠογμιῃ ορ πυδὶ]ῖς, 
ΑΙίος ρτοίδτνας, πηυο ἐγαςίαδὶ]]α. 
Οιιοά αἱ ἱηφοῖθιιεί [Γδ6ιιὰ ρογιηἰἑ{ᾳς, δἰδέ1Πι 
ὡα]ιαί. [ογουίί, οµΠοία ρεγίπγῆαί, τυθης 
Ἐυγοσο 09560, Ππεύίυπη οἱ αή]ήήβοης )ὐἱ, 
ΕΠΠοΙἰ υἱ η Ω δρἱγεί, οἱ οφΗ 101 πουἰίοιη 
αριὶτὶ αἆ Ιηδίαγ ευ αιη ρου να να! 
Ιπιο βεπιοηίείη ρεείοτς οὐ «μήδυ5 γηρος : 
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Α Ὁδ ἃρ λοχισμᾶς, ὥσπερ ἵππος εὐχεή;, 

56 Νικ, τὸ νεκᾷν «ἢ φύσει χεχτηµένος, 

λεὶ προθαίνων, ἀτρέμας νεύων ἄνω, 

Τὰ τῇδε πάντα δνσχερηῃη παρατρέχων ᾿ 

0ὐδ' ἑνδίδωσιν ἄχρι θείας λήξεως, 

Σώζων ἑαυτὸν χαὶ σὲ τὴν εὐδαίμονα. 

ΜΗ’, Κὶς τὸν'.ἁ τοθανόντα τῷ χάσμα 

«Ζῶ καὶ τέθνηχα. Τὶς σοφὸς συγχρνέτω 
ψΨυχῆ τέθνηχα . σὰρξ δέ µοι σθένειν θάει. 
πυχὴ βιφη: σὰρξ δέ :µοι τεθνηκέτω. 

Δ4Θ’. Θρήνος. 

"Ώμοι ἐγὼν, ὅτι δή µε πρὸς οὐρανὸὺν ἴδι θά 
Χῶρον ἐπειγόμενον, σῶμα τόδ' ἀμεὶς ἴχι 

πουν 

χωρεῖ δ' ἁτάχτως ἁλογωτάτῃ φορᾷ. 

90 Κάτω φερύμενας, ὡς χατὰ χρημνοῦ. ϱίᾳ ̓ 
ΓΚ οὐδὲν προμηθεῖτ', οὐδ ἀνακόπτει ὄρόμον, 
ἝἜως ἂν ἐγχύρσειε ταῖς ἆδου πύλαις. 
Φθείρων ἑαντὸν, καὶ σὲ τὴν παναθλίαν. 

ΕΙ ἔὰ φρονοίης αἨ φύσει ἀνηλόγως, 
Φό Τῷ δ᾽ εὐγενεῖ χαίρουσα πώλῳ τὸν δρόµον 
"Απαντ' ἐπιτρέψφειας, ὡς εὖ εἶδέ τι 
Παΐνειν ἔχείνην τὴν πορείαν τὴν ἄνω " 
Μέσῳ τ' ἐπιπλήξειας, ὥστε δειχνύειν 

Τὸ θυμοειδὲς εἰς δέον, καὶ συντρέχειν 

50 Τῷ νοῦν ἔχοντι ́  τὸν δ' ἄταχτον εὐτόνως 
Κέντροις δαµάσσοις, οὐχ ἑῶσ᾽ ἀφηνίαν. 
Τότ) εὐχερὴς, εὔρνθμος ἔσται σοι δρόµος, 
Γαληνιῶν, ἄλνυπος, ἐλπίδο, γέµων. 

Εοτγίυτγ αυέοπι {εππετο Φίπ]ι]Φδίῃιο Ἰπωροία, 
9 Όοσγδυπ τµοθη5 Ρος ντ], ᾳυλεῖ ρες ῥεκοἱριίία : 
Ει πἰμ]] οἱυἰ ργονὶάσέ, ες ἀθείδείέ οὔσευ, 
Όοπου ἀ]]αὐαίαρ αἆ οτοὶ Ρροσίας, 
Ῥογύθις ρε ἵρουμῃ, οἱ 6 ΙΙΙΘΘΓΑΠΙ. 
οἱ δυίθ δαρίᾶς ηδίυσα (5 ουπτεηἰοηίος, 
20 ΠΙὶ Κεπθγοδο 6εη10 Ία0θπς οὔγαΠῃ 
0πιπδῃ ροττη]ί6ς, ἱαησσαπι αυὶ ρτοῦθ ποσίῖ 
Ουὐ1γα γίδιι {ἶαπι, αυ δγευσι ἀποιί : 
Μεύίασι αμίδιη οὐ]υγραΡίδ, μἱ οχαεταί : 
πι ουαπι, υδὶ ορογίεί, οἳ οσξσευς δοεἵσσα εἱ δὲ αὀ]ηπρπε 
50 Ου] πιεπἰο ργῶάϊέης θδὲ, Ροιαἱαοίοσι ουίεω εοππιιῖς 
ΟµΗοατίθυ» ἀοπιαΡθίς, ηδο δἱωθα {Γ9π0ς Γ8δρµοΓο. 
Τυης [αοἱ(]ς οἱ οχρθάἰέας Ηδὶ οί «ασκυς, 
Όογθηῦις, ἀο]οσίδ 6χροτς, εροῖ ρίοπις. 
δίο ἱρίέτ ταῖἱῖο, γοῖαξ ϱεπέΓοφας ο0.υ5, 
ὤ5 γιποῖί : τίποργε Παπιᾳαθ α Πλίασα αοεθβἰῖς 
δαλ.943 ΦΘΟΠΙΡΕΓ ρτοβεθάίθης, βοπδἱιο αἲἰοίίεης ο δισ. 

πιηθς γι νο. εοἱοδίῖας ἐγαηε]]ίθηςς 
Νου οι εἰθί]ί, 4οηθο αἁ ἁ]τ]παπι Ροττδυἷαὶ εογίδιη, 
ΦΘΓΥ4ΠΕ 56 ἱρραπ οἱ (ο [ογιαηδίλη. 

ΧΙ ΤΗ. Πν ποτίκκι πικκάρ '. 
Ὑ]ὴνο οἱ πιοτία9 ουπι, Ὁυίς οαρίδηφ Ίννο οοπροπ»ἰ. 

Απίπια πιογίυυ8 6υσ : 64ΓΟ αμίο τοῦυδία 9896 γυή. 
Απίιηα νἰταί; ϱ3ΓΟ αυίοπ πι! πιοτ]αίαγ. 

ΧΗΙΧ. Πκοίκε)'. 
[οί πε! 1 φυἷα πιο Ἰω οσ]αϱ ιο. 06] 

δεύος 68ί, ΡΓοροσαΠίοΠ., οοἵρι5 υπάίαυς ἐ. πα: 

Χ ο ροδί απ. ὅδὸ. -- Λας ΒΙ]Ι. 170, ρ. 303. "' δεπρίυῃη Ροδί 4η. 285. -- Λία ΚΕ 
ξ. ο 

3 Ἁγη.Ιόγως. Αναλόγως, ΡγοΝ! Πίτα ροε(κ[αί. ὤ6 πρέμας γεύων ἅνω. Εἱίαεῖάε εεγεκα 
δἱ Αφηνίαν. Ὑαι. ἀφηνιᾶν, [ΤΚ ἀερε[ίεγο, .. ήν εἴἵο. ἴη οι οεητὰς 

ετενίετε. ροεπαµσπι,αυ ας φὔργὰ ο Γο). Σσίμ͵ ἴᾶ 
51 Ὁ δ᾽ ἂρ «Ίογισιός. Εὐῑι. ὁ γάρ. οὑα... ώ πο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Τεπιογθφυο [δγίαν, ἱπρεῖα οἱ Ὀγαιίο, νοῖνίι 8 Τιοςίέ; ἀεάλί Παπ νἶποργο Ἠυΐο «υΠπιας δαι 
Ργαγιιρία γαρίυπι ρος 1ος ἵη Ὀαγα(Ώευίη Γυδη9. 
Νεο Ργογραφ αἰίᾳυιά ρτονἰάθέ; ποο τυργὶιηίί 
6μγφις, αγογπὶ ἆοπος ἱπ ΡοΓίΔ6 οδάαί, 
8, ἰο 16 ΠιίθοΓαΗΙ {ευ ηυαίος, ρ6γύεης αἰπιυ]. 

Ναΐυγα ηυοά αἱ υἱ ροδἑυ]αέ, ἐν δεµί]ας, 
Αύ πιοπίθ Ἰθέιι μου πιαπἀσΒ δυο 
Μοιίογππι6ῃ οιµπο (οσα ἱίθπι Παιη(ο ἡΐο τίθιη 
Ου1γο πονἰῖ οριἰπιθ); οἱ πιθήίαπι ἱμείορεβ, 
Όι αογίίαίεπι οοΙπιηΟάθ Ιποηθίγοί ΦΙ1ΠΙ, 
«ροἱυ1ηφ 19 Ο1Γ6Ι16 ργωύοα! 56 ργαθἱίο 
Μορίε; ρεἰιἡαπίδµ! αδὲ αογίλς θεἰμιυ]ίΦ ἆοιαος, 
ΛυΜΙΕΓὺ ᾖ1984 ηος δἱηας, (η ἀεηίηιιο 
Οηἱηο [ασἱ]1ς ο οεῖέ ο γδιις ηυἱ, 
Εκύίμφ, ΑΟΤΘΗΚ8, δρυ)ιῖ5 οἱ ρίδλι5 ὑοιιῖς 

Αταο, γε]υή πονὶ]]φ οἱ ργιδκίαπο οηυπ, 

Φθηθίτη Ίβοὰ ρΓαάἶθης 86ΠΆΡ6ς, δἳ δυεφα. 
Οπιπόδθηαο ντ] ἓΓ 8 πιο]οριῖας. 
Νεο απο ἤμοθπη ευη Ἡθροιωι εωο. 
Ου απ: ἰ6 δεαίααι οοἰἱοοεί, αοᾳ δν ἱη.ροίο» 

ΙΙ. 18 ΝΟΚΤΗΟΟΜ ππνο. 
(Ρεά. Μοτε[[ο ἡπιετργειε.) 

δι νίνυς γάεπ αἱ μηοζέα ας. Οιἱσαπίς μμ 

Οοἱπροπαἱ ὑσο. Θ1ΓΗ6 νἰρθο, αἱ απίπιὰ ο0δΜΙ. 

γήναί αμίπια : αἱ «4ΓΟ πι Εἆ Οδίυ πιογίυα. 

χαιχ. 1ὔσοτυς. 
(Ε1{1ο πιεγρτγείε.) 

Μο πιἰδογ!η, «4{0 (µεπῃ] γεπιογαίιιτ ρεγβἀλ, ἄ 
Αόὀ Βυπιήπιτ) οι ἆμπι ργορογαη:ο βτοςί 



μὴ οδὂ ϐΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΡΕ ΦΕΙΡΣΟ. 154) 

ΗΩύδέ πη ἔχδασίς ἐστι πολυπλανέος βιότοιο, Α Τῷ ξηρὴν ἑδίηνε θεὺς φύσιν, ὡς ἑχέρασσε 
ήπι Ἰαὶ στυγερῆς χαχίης, ἡ μ’ ἐπέδησε χάτω, Τᾗ φυχρῇ λιαρὴν χοσμογόνῳ σοφίη, 

βδν Πάντοῦιν ἁπροφάτοισι περικτυπέουσα µερίμναι,  Ἕς κεν ἰσοστασίη δέµας ἄρτιον ἅμα φυλάσσοι, 
η Βοσχομέναις ψυχῆς κάλλεα χαὶ χάριτας. 40 Τὴν δὲ διχοστασίην χαὶ βιότοιο φύγω. 

Άλλά µε λῦσον, "Αναξ, λῦσον χθονίων ἀπὸ δεσμῶν, Ἠλυθες ἀνδροφόνοισι νοῄµασιν, ἐς δ ἐμὲ, τλῆμον, 
Καὶ µε χοροστασίην τάξον ἐς οὐρανίην. Σῆς δνοφερΏς χαχίης ἰὸν ἔχευσας ὅλον. 

ἐκ ᾿Ν. Κατὰ τοῦ π 4σ Οὐχ ἅλις ἠεν ἔμοιγε βαρύστονα γἠραος ἕλχειν 
Κι ἷ ο οπρου ας εφ πόσο, ἊΆλγεα, καὶ σχοπέλων ἄχθεα τριναχρίων 
δν Ώλυθες αὖθις ἔμοιχε, δολοπλόκε ὡς ἑνοήθης, 45 Αλλά µε χαὶ στυγερὴ κατεδάσσατο δάπτρια νοῦσος, 

Βένθος ἐμῆς χραδίης ἔνδοθι βοσχόµενος, Τηχεδανἣ µελέων, εἰς ἔτος ἐξ ἕτεος. 

ω πολλοῖς κρατεροῖς τε τινάγμασι τοῦδε βίοιο, Τοῖσιν ἑπαιάζω, χαὶ στείνοµαι, ὡς ὅτε τις λὶς 

Κψ Ἐἰχόνα τὴν ἱερὴν γνὺξ βαλέειν ποθέων : "λλχιμος, ἐμπλεχθεὶς ἄρχυσι θηροφόνων. 

| ἀν Σαρθιν ἐρισθενέεσσιν ἐνήλαο, χαί μ᾿ ἐδάϊξας 0ὐ μύθων ποθέω σχιρτήµατα, οὐχ ἐρατεινὴν 
μ Εἰς πόδας ἐχ χεφαλῆς, ῥεύματι δεσμὰ λύσας 30 Πᾶσιν ὁμηλιχίην, οὔτε μὲν εὐθαλίην, 

Νας πηὶη] οχἰέᾳς θδὲ ος νἱία ουτοτί 8 γε[εΓία, 
ΕΙ ος [υηοδία ποια, ϱὐ πιο αἱρανίί υποῖν 

ὅ Βεπιροτ ἱπιργονὶαῖα οἰγουπιείγδρθας ουτίς, 
Ου πιοηίῖο Ρρι]ομηιάϊπθιη οἱ ρυαή49 ἀοραβουηί. 

Αί πιο φοἱτο, Ἐοχσ, βοἱνο ιογεοηίς αχ τὶμοίίς, 
Μεαφυθ οῶἰθθίθι ἵπ οογωσι 4δογίθο. 

Ι,. Ὀοκίγα ἀἰαβοίμπι ἵπ ΠΙΟΥΘΗΙΝ ᾽. 

Τοπΐθι] ζωές δἁ πι, (γααἀυ]θηίο, 6ο οομµεῖ]ο, νοἰιί δηἱπιαγεΓί, 
Όι ἐππιαπι ρεεία9 πιδιιπι ἀθραδθασίς, 

Εἰ πευ]ῖς να]]άίσαθ ἱπρυ]είοπιους Ώυ]υς τί, 
Ππιαρίηθπι Φ1ΟΓΔΠΗ ἵη (θΓγαπι ἀθ]ίοστο ουρίοπε ; 

ὅ ἵη 68ΓΠ6ς γοῦυιβἰα6 ἱησι]υ]θεῖ, δὲ πηθ ἀἰροοτρείοιί 
Α οξρἰίο αὰ ροἆςς, τὶποι]α φοἴγοπα ἨἈυπιοτῖφ 

Θι10 Όδις βἱοσδπι ἱγτὶραν]ί Πα(ΠΓΑ5η, φυεπδάπιοάνπι (οπΠρεΓαν 1! 
Επρϊιάα οδἰἱάάπι, δΗΑ πιυμάἰ ργουγθβίγίοῬ θαρἱθηεία, 

οι ον (επιρογα!ίο ἱπίθρτυπι οοΓρις οἰπιαὶ οοτνοί, 
40 Ει Ιηαφιια]έαίδπι γ]ίοο «Ρο οὔυρίαιι. 

γεπἰὶφι Ιδίμίθτυβ ἵη πιο {εγθηΏς φηἶπῃος, οἱ ἵΏ πιο, ΠΠἱ960, 
Τυ ιδηοῦγοβ πια]]έ9ς ἰοίυη οι αἰςίί γθηδΏυΠῃ. 

Νοη θαί οταῖ ηιλΏἱ ἰΓθίὶοσίπιος «οποοἰυἱΦ [εγτο 
Ώο]υγθς, δἳ ρτατίυς οοορυ!ἱφ οἰου]ἱς οπις : 

10 δεἀ θἰῖὰπι πιο αοογυἰφαίτηυς οἱ οἀαχ αὈδυπιρεὶέ ἠποτὺυς, 
Τ4ῦο9 οοηβοἰεηφ πιοπΌσα ἱηρυ]ῖδ απηί». 

θομ θδσ Ῥτορίδτθα Ίμροο οἱ ἱπροιωίφοο, υοιί Ι90 ααἱάαπι 
ουΗδδίπιυς, ἱπιρ]ίοδίαα Ἰαᾳυοἱρ γθπαβίογυπη. 

Άοη β6ΓΠιοπυΠη ἀθθίάθεο Ἰαβοἰγίαιη, Ὠθο μα ἱ]βδῖπιδ[η 
20 Οπιηίδυς φᾳμαίμσι οοηρυθἰιυάἶηθηπι, 9ο οοην/τία, 

"δοπρίυπη ροοί 4η. 685. --- ΑΙίας ΒΙΙΙ. 64, ραᾷ. 158. 

ΧΙΧ. ὁ "Ἡ μ' ἐπέδησε. Ἐεμ. 58, ἡ µε ἔδησε. (γοάθγοπι Ἱορεπάμπι 9986 ἄμμα ργὸ ἅμα, ἀπρ]ϊοαία 
ε Ι.. Τιτ. Κατὰ τοῦ πογηροῦ εἰς τὴν όσον. Ξἱο οοΠδΒοΡαΠΙΟ, πί βίεί πισίτυιη, ααοά, ργίπια Ὀτονί, 

Ὑαϊ. (οπίτα ἀἰαδοίαπι ἵπ πιοτύαπι. Όιο Ἡθμρξ. Ἐὶς Ἅἀεβο. ΟλΙλυ. 
γόσον. 40 Φύγω. Όε [κφίαπε, ὶὰ ον άι [κφεγε ἀῑκεαπι. 

ὁ « Ὡς ἐνοήθης. Κεᾳ. 991, ο1Ρ. ]π. καθὼς ἑγνώ- 14 Ἀνδροφόνοισι. Ῥε]νοὶ. ἀθδροφόνα µοι φέρων 
ῤ ας δομο]. ὡς ἐφωράθης: Οοἱβ]. ὡς γοῦν φήθης. ως τς : 
ὁ -ὐ Ἆμα. δίο Βερ. 001. ΕάΙΙ. ἅμμα. 8οµοΙ. ἵνα διὰ 1 Τρινακρίων. Απιο Ογερουίατα ᾖαπι Ρἰαο οἱ Οἱ- 
τῆς εὐχρασίης ἄρτιον εὃ σῶμα φυλάσσῃ. Ουπι Αἰάο ετο ἰάεπι ἀἶχοτθ, ποπηρο βεπεοιαίεαι φαἱθαφίαια 
Ιεβίπιής φυλάσσοι. ΒἰΠἰίις οἱ αἰἰέ Ρτο ἰσοστασίη, Ἱ- ΟἨΠἱ16 ΑΡίΠΑ ῥγανίυς νἱἀρη. 
6υβι ἰσοστασίην, θὰ πυ]ία9 εοἀἰεἰφ ααοἰοε]ἰαίο. --- 49 Σκχιρτήµατα. Βο]λο]. χρότους. 

; ΝΕΤΗΒΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟ. ΄ 

, Εγγαπιῖς νἰ πιϊηὶ ηθς ραίθἳ οκ]ίας υἱ]υς, Ὦ Εσιωϊίτ ν)ηο]ίς ἆσπι Ρἰέυ]ία ας, 
Νεο νε], Πηθὰ ᾳασἀ-ροσῖοτα Εσίι Ὀυπιὶ, Οι θἱοσδ[Ώ οπιπἰροίδης πηαάε[δοίέ ἀθχίορα πιοθη:, 

Αιθυο ἱπρρογ]αί οἰγουπιφτερὶϊ υπάίἶαυς οα5ἱς, - σσπι ]υησ]έ οδιάΐς [εἱβίό8, ουβοία οΓ63Η8, 
Γαία φυ.εἷ6 πιεμ]ς ἀερεξίί ἴφυο ἀεοο;. δεο]]ἱοθί Ιποοίυπιο υἱ οοτρις5 οοποοτάἰα φεΓγνεῖ, 

Αἱ ϱΓλνίθυς Ππο δοἱν6, ραΐος βὐρεσπι9, οαἰοηίδ, Λο {ωψετο Ὠῖπο γἱί ἀιςθίάλωπη αἀπιοπεαί. 
Ίπααο ἡδαίογαιΏ πηθ ἰΓα]ς, ΔΠςἱ6, 6Ιι9Γ06. Λά πιο λολι]ίογα γοπἰδἰἰ πιεπίο, µπῶηπθ 

Νοαυἱεῖαρ γίτυς (απάἰέαν οΠηης πλ]. 
.. ΟΟΝΤΑΑ ΡΙαπουῦΝ 1 ΜΟΝΡύΝ. Νο δα[ἷο ἰδίυό οΓαί, φαοά ]8Π1 ΡΓΟΠΙΟΓ ἴρεθ 8δηΏδεἰ, 

(ΒἱΗίο ἱκιετρτειο.) Ουὔο ρτανίος δἰοιυ]έ ἀἰσίέιν 6956 ]υρὶς : | 
-- ΝΙ πιο οἰίαπι πιοτΏις Ιἀοθγοῖ, γοάδηβφιιο 4 υοἱαπηί 

γεπίδ!, δοε]εγαίς, (πας Ιπισ]]ίᾳο (γααἀες, ἵη πηὶδδίβίη ἰαῦεπι ἀθὈίὶθ οοἑριν αρα ἳ 
γεηίφεί υἱ τούς ρεοιοτὶς Ιηὰ πιεί : ' Ηἰηςο εἀο πθιίίας, Δίᾳ16 αγοίος πιοτο ἰθοπίς, 

Ώιη; Π]ε ναςουίΠ8 δοχοδπίὰ Ρος 46ροΓὰ τίία., Φ6πι νρηδίοσυηῃ γδίἰα βγπ]α ἰοπεη!. 
ΕΠ]ρίοπι Φα0Γ.Πί ρογἀετὸ πηοξ(ο ευρίδ; Νοη «Ρο τεί ρἱαυσυπι οἰοφυἱἱ, ἀμίοεβηιιο οἀμἱθῬ, 

[ηδή1ἡ {η γα]ἱάΔθ ϱ4ΓΠ68, Ποιο θχἰμηῖθ ὤγο, Εχροίο, ΟΠ θΡΙΙ35, ΏΟΠ 6ΡοΟ Ρύ8ο00 ἀπρεθ. 

Ῥετκοι. κ. ΧΧΝΧΥΙ, Μῷ 
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Οὐχ ἀγορὰς πολίων, οὐκ ἅλσεα, οὐδὲ λοετρὰ, 

0ὐδ' ὅσα τοῦ δολεροῦ ἄνθεα τοῦδε βίου. 

Ταῦτα γὰρ οὐδὲ πἀροιθεν ἐμοὶ φίλα, ἑξότε Χριστὸν 

Αγχασάμην, χθονίων τηλ᾽ ἁπανιστάμενος. 

οὗ Αἰάζω δ ὅτι µε Χριστοῦ μεγάλοιο λέλοιπεν 
Ὅμμα ζωοφόρον, ᾧ μµέλον, εἴποτ' ην, 

Ὁ."Ὅς µε καὶ ἓν σπλάγχνοισιν ἁγνῆς χύδηνε τεχούσης, 
Καὶ πόντου χρυεροῦ ῥύσατο, χαὶ παθέων. 

Αἰάζω λαοῖο θεόφρονος Ἶνία ῥίφας, 
3 Οὐ μὲν ἀποῤῥίψας, οὔτι δὲ χερσὶ φέρων’ 

Ὃς πρόσθεν μύθοισιν ἀγάλλετο ἡμετέροισιν, 
Ἡνίκ) ἀπὸ γλώσσης τρισσὸν ἔλαμπε σέλας. 

Νῦν γε μὲν, ὡς λιπόµαστος ἐν ἁγχαλίδεσσι τεχούσης 
Νηπίαχος θηλὴν ἕσπασεν αὐαλέτν 

ς, ΟΜΕΕΟΟΒΙΙ 1ΠΕΟΙ,. σΔΗΜΙΝύΝ ΗΡΕΕ Π. ΗΙΞΤΟΒΙΟΑΛ. ) 

Ά 56 Χείλεσιδιφαλέοισι, σόθον δ᾽ ἐγεύσατο µία, 

Ὡς ἄρ᾽ ἐμῆς γλὠσσης λαὸς ἀποχρέμαται, 
Ἰσχανόων πηγΏς πολλοῖς τὸ πάροιθε ῥεούστ, 

"Ἡς νῦν οὐδ' ὀλίγην ἰχμάδα οὔατ' ἔχει. 

Λλλλοι μὲν προχέουσι γλυχὺν ῥόον, οἱ δ ἄν; 

40 ᾽Αχνυντ' ' οὗ γὰρ ἑωῦ πατρὸς ἔχουσι Ἰόπ. 

Ποῦ µοι παννυχίων µελέων στάσις, οἷς ὑπερεᾶν 

Τοὺς πόδας βεδαὼς, ἔμπνοους ὥστε λίθος. 

Μ μοῦνος Χριστῷ ξυνούµενος, Ἡ σὺν ὁμΏψ, 

Τέρψιν ἔχων ἱερῶν ἀντιθέτων µελέων; {[μἀ 
4ὅ Ποῦ χαμπτῶν γονάτων” (λυχκερὸς πόνος, ὃν τμ 

Δάχρυα θερμὰ χέον, νοῦν σχοτίην συνάγων, 
Ποῦ δὲ πενητοχόµοι παλάμαι, περὶ νοῦτοι ἵωε- 

Ποῦ τῆδις µελέων οἴχεται ἁδρανέων, 

Νοη αγίάπι [ΟΓ8, ΠΟΠ ΠΘΙΠΟΓΔ, ΏΟη Ὀαἱηθν, 
Νεο ᾳΙΦουπαυο υ]9 ἀοΐοφα ῄογος θα τὶς». 

[σο εΜΙΊΏ ηθφιιο ρτί5 πι ή αγαία, ος αυο Οτ]είσηη 
Απιριεσιιθ δύΠ), 4 Γεῦιυς ἰεγγεηίς ρτουι] ΔΒΦΥΓΡΕΩΘ. 

30 ἱηᾳοπιίδοο α16Πη, φας πιο Οὐπὶφὶ Ὀουυἱπὶ ἀεδογυδε 
Ουἱυς νἱιαίίς, οἱ οίπι ου οΓ2Π1, αἱ φπδπόο {αἱ, 

Ου! πιο ἵῃ γἱθοεεῦβ οβθί πιαίτίς οολοηθείαν!!, 
Ει ἃ ΦΆνο πιατὶ Ηυθγανίί, οἳ ρετιατυαΗοπίυυ9. 

Γυβεο, αυοά απο ρορυ!ἱ Παῦφῃας Ιδορηίπη, 
50 Νοη φυἱάθιμ ργο]ἱείθης, 6θιὶ /4Πῃ 9456 Ργῷ πηκηἰνας Ώοη {91νεο - 

Ουἱ ρορυ]ας ργίις 9ἑγπιοπίθας ποριήρ οχρια0οἳ, 
Ουπι οκ 0Γ6 Ποδίτο ἰἐγίπσπῃ Γμἱροῦαῖ ἱυπιεη. 

Νυπο νετο , υἱ ἀεριίθυθ αὐ υὐ0θεθ Ἰπίος Ὀγαο ία ρεη]εεὶοἷς 
ηίαης βἰοσαπι θμβίέ ΠΙΑΠΙΠΙΑΤΗ 

ὅὅσ ἐ,λυἱ19 αἱἱθηίίυυς, (γυβίγαπίς αγ] ἡίοπι ιαίσε: 
δἱὸ εἴίαπι 4 Ιηριᾶ ΠΊΘΑ Ρορυἱυβ ρεπάσοί, 

ΕἱαβτἍῃς ἀορίάθτίο [οπ6ίς ρ]αρίθυβ αηίθα Πμθπίς, 
(]ά9 η υπο ηθο ἴθηίθπι ρπἱίαπι 41599 οἷως ετοϊἰρἰααῖ. 

ΛΙἰ αι ἠάδια ἀιίοεπι εβυπάυηέ 44 ὐ.πι, ἱραῖ νετο αυάἰοιήκυ5 
40 Ὀ:οεγιιεἱαμέὰς : ποπ οµ]πῃ ραίσῖς ουί αυὐϊλυηί γουδιὴ. 

Ὀμί πι]Πὶ ποείυγπογαπι οβηῖσογυτα βἰαίίο, αυἱθας βυδίεηίαινα 
Ρεάες πιθος δίαῦαπη γὶνὶ ἱηρίαγ Ιαρίάίς, 

ὦ]νθ βοἱιις οιιι ΟΓἱδίο οοιμηιθγοί η ἰαῦθης, θἱνο ἵη Ποίημα οσρία, 
Με οὐ]θείαῃθ ΦΔΟΓΟΓΙΙΗ ζβΠέ Δἱίθγπο ος ΓΓΩΙΠΗΠη Ἱ 

4ὔ Ὀυὶ Πυχοτυπι 6οπυι ἀν]οίφ 18ος, 4μο ρτίυφ 
Οᾳαἱιάας (μπάεύυαηι Ι40Γγ7ἱΗ89, ΠιθηίδΠη Πδοπη ολ ρίηοδαπι Ίηΐέτα πιο οο]ᾖΐβδνς } 

Ὀ υἳ με 1] αἰἰγίέο ΡᾶυΡρεγΙπῃὶ πιᾶηιις οἳ πιοτύογαπ οαγαϊσίοςς 
Οι ἀ[ΠἱοἰαΙο ΠπβΓΙΙοΓάιΩ ιοωῦζοσμίη αθίκἲ 

98 Παθέων. δο]ιο]. νόσων. 
90 Ῥίψας. Ἠου Ίοοο, ἱπαμίὲ Βἱ]1119, ἀϊθογίπιοῃ 

Ροιηέ «τεροσίας ἱηίες ῥίψας εἰ ἀποῤῥίψας, /ασετε εἰ 
ῥρτο]ίσετε : 89 Ρος /αεέτό, ΠΙΙ] ααά φἱρπίῆσαί, 418) 
46ΡΟΛΕΥΕ. Ἠίπο νἱἀο]ίοθί {ιά δἱρι][ΠςοἈΠβ 66 Ππρυο 
αἱάθιπ ἀοΐογο α[Πίοί, ααοά (ρηπριαηιπορυ]ἔαηες Ευ- 
οἰθδίῶ οἰανῃὶ γο]αἱθσοί, δες ιέ ιά [αυυγαί, οὗ αυ- 
γαμιάμΠῃ ἱηνὶάίαπι ργωφἱμπῃ οΟΔΕΚΙΙΗ [μἱ986. 

58 Οὔατ'. Ῥολμο]. οὔατ' αὐτοῦ. 
4 Βεθαώς. δεΠΟ]. ἔστην. 
40 Χέον. δἱ9 Οοἵβ]. εἰ Ὑαι. εάϊῑι. χέων. ἰὰ 

ἁἆγων. Φάπυ]. πρὸς ἐμαυτόν. 
48 Με.έων. Ῥο]ο]. µελέων µου. Βίας αἲ 

βεπάυη ρυϊαὶ Ργο τῆξις. ΝΑπη αἰἰοφαί, ἰωφαὰ, 
Ἠιη πιοςο αιιογθγείΗς τῆξιν 9 ἱΐφςςα, οσο 644 
Γεοίμοι ἀῑσαίι Φο ταν μου 5 σι. 

ΜΕΤΗΙΩΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Νο [0Γ8, ΠΟΠ ΠοΓί08. Ώοῦ Ὀα]ηθα Ρονιμῖο, ρι]ο[ιτὶ 6 Μαϊτίῖς, αἱ ἱπολδρπ; 
Βεπίᾳαθ ποῃ νἰία Ίο θυθἀοία αυἱάσιιά ᾖαὴει. 

Ναι ηερφιο ολγα ου ρείυς ως, Οδ υἱ 9υ- 
- πιεί 1ρ69 

(οπιρ]οχι8, [ἰᾳυἱ ἴθγγθὰ ουποία ῥργοσυ]. 
Λι β9Ι1Ο, φυοά ΟΠείειὶ πιο αχ Ἱασυηόα τεῖα με, 
ου πιο πο ραγνᾶ οι εγαί ΛΗΙΘ ρθίς : 

Οἱ 1η εἰἶδι {ῃ ΙΠΔΙΘΓΠΟ υἱοτο ἀθοοραγίι Ποπογε, 
ΕΙιοῖῖνις ἑηδαπίς ογἱραἰίᾳυο πιαγὶς. 

ἔμρει;ο, Ρεγβαποί αιιου ]ουἱ ρἰουίς Παῦύπας, 
οη ἵαµ16 α0]οοἱ, 56 ἀ9θη1Ι6 ]81ῃ {6ῃΘΟ : 

Ριορίς, α 8 ποφίρί νογίθ Ργίυς οχςἰᾖίουαι, 
μη οἈηθγέπι ΄Ττἶα]ς ΠυΠΙίῃ βθηΟία Πηθᾳ», 
δμὴς Ἠδιιά 8ε6ἱ16 46 ρἱ6ς α πυἰσ]ορ τοµιοίμ8 
Ἆ διιο ϱἱος]φ αὀιηογνοί υὑετί νι 

ΠΠ γαυς οί ῆα οπρίὀι 
δίο ρορι]ις ποείγο ρεπάθὲ 4) ουο Ρίσς, 

Εοπιῖς Ἀνεπς, πηυ]εί ᾳαἱ ργοαίριις απίο Βεοὰ 
(ω]ὲς πε ρυίιαπι πυηο οις Πιο απἱόσα. 

Βυειὰ ἀεργοιιυπί αἱ, 96 ρευίους πιωτοῖ 
Αιάϊίος, ηθο θηίπι γε) ρα γοηιἶς ἐιωκι. 

ΑΠ! οἱ ποοιγηἰ θίαξίυ ὁδὲ Ισρεὶσαίσων ολαία”, 
010 βιιβηΙ(ί6Ρ4Γ ποη 8έε6 ἀἴᾳυο ἱαρίς, 

ΦΟΓΠΙΟΠΘΙΙΙ τδὶ 60119 ἠ9ῦοης ουσ Νιπιίης ος 
ΑΙιογπο νεἰ ουπι ρἱαγίὺὰς {ρθρο ο8ηδης ἳ 

Γι]είν αὐῖ Πεσί ογητίς 1άῦος ; Είης 6Ρο ποεμῖι 
ΡεΙ]ευαίη (επευτας, Εθιίυας ογα βρω 

4 60{ροΓ. ΑΝἱ ιν ἀοτιτὰ Ἰμ0ρΘΒ δἱ Ιαηραἱ 

0μοαύ6 αδΙἱὲ πιοπυσῖο τοῦ ὓ {ητε][ίόίς Ἱ 
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ϱ0χέτι μὲν θνέεσσιν ἀγνοῖς ἐπὶ χεῖρας ἀείρω, Α, Καὶ γὰρ πρόσθε πέδησας Ἰὼθ μέγαν, ἀλλ ἐδαμάσθης, 

60 Τοῖς µεγάλοις Ἀριστοῦ µιγνύμενος πάθεσιν. Ἕς µιν ἀεθλοθέτης ἑστεφάνωσε μέγας, 

ὶ Οὐχέτι δ ἀθλοφόροισι φίλην ἵστημι χορείην, ϐὗ Καὶ θΏχεν περίδωτον ἑῷ κηρύγματι νίχην, 

ἱ  Εὐφήμοισι λόγοις τίμιον αἷμα σέἐδων. Πάντα δ ἔδωχεν ἔχειν διπλᾶ, τά οἱ χέδασας. 

ἱ Εὐρὼς δ ἀμφὶ βίδλοισιν ἐμαῖς, μῦθοι δ' ἀτέλεστοι, Τοῖος ἑνηείης Χριστοῦ νόμος ἀλλά μ᾿ ἄνωχθι 

ι Οἷς τίς ἀνὴρ δώσει τέρμα, φίλα φρονέων ; Ὠψέ περ ἀρτεμέειν ' σὺς λόγος ἐστὶν ἄχος. 

ἰ ὃδ Πάντ ἔθανε ζώοντι " βίος δὲ µοί ἐστιν ἆφαυ- Λάζαρος ἓν νεκύεσσιν ἐγὼ νέος, ἀλλὰ βόησον, 

) [ρὸς, Ἴ0 Ἔλρεο, καὶ δήτω σοῖσι λόγοισι νέχυς. 

. Νηὸὺς ἀχιδνότερος, τὴν λίπον ἁρμονίαι" Λυσιμελῆς νέος εἰμὶ ὁ λέκτρως, ἀλλὰ βόησον, 

. Ἁλλ' ἔμπης εἰ καί µε, βαρύστονε δαῖμον, ἐλαύνες,  Ἠήγνυσο, χαὶ κλίνην βήσομαι Όψι φέρων. 

ἱ  Οὔ ποτέ σοι χάµψω γούγατ’ ἐμῆς χραδίης' Σῶν χλέπτω θυσάνων παλάμαις ἄχος, ἀλλὰ ῥέεθρον 

, Αλ ἄτρωτος, ἄχαμπτος, ἐμὴν ἐς μητέρα γαῖαν Αἵματος ἴσχε τάχος σαρξὶ µαραινοµέναις. 

. 0 Δύσομ᾽ " ἔχοι σκώληξ τὴν ὄφεως δαπάνην. 76 Σοὶ ὃ ὑποχάμπτομ' ἔγωγε, τεὺν λάχος, ὡς Χανα- 

ι Τύπτε δορὴν, Ψυχἠ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνούτατος  εἰκόνα θείην [ναία, 

Παρστήσω Χριστῷ, τὴν λάχον, ἀνδροφόνε. Γυρὸν ἔχουσα δέµας, ἀλλ᾽ ἀνάειρέ μ’, ᾿Αναξ. 

Νοη ᾗ4πι απιρἰίυθ αἆ εαποία οδεγ]ῃοία ΠηΔΏυ5 αὐο]]ο, 
50 Μαρπίς ΟΗγὶςιί αἀηι]δίως ραρεἱοηῖρυς. 

Νοη Ίπ1 πιαγιγγίΌιις ᾳταἰδπι 8ἰθέμο ΟἵπΟΓΦΑΙΗ, 
Ηοπογίβοα ΟΓΦ{ἱ0ΏΘ Φ8ΟΡΙΠι Φ4ΠΡΙΙΠΘΠΙ ΥΘηΘΙΓΔΗΦ. 

5ίιυς ουάυσίί ἐἰυγοῬ πιεοθ, 8ΕΡΓΠΙΟΙΙΕΡ Ύετο βυπί ἱπιρογ[θοιί, 
Οµἱυις οτίγοπιᾶπΙ Παπ πι αυἱς ἱπιροποί υὶς απηίουςἹ 

9/6 6 556 Οπιπία ποἰιί νἰνοηπιί πποξίυα; τί γθγο πεί ΙβΓΠΙΑ, 
νε ἱπήτίου, οι/α5 ροἱυϱ βμηίέ 60ΠΙρΔΡ6ς. 

Ἱογιπιίβίηθη αμ2ΠηνΙ5 ππθ, δθνἱβ8ῖπηθ ἀθδπιοὴ, ἱηφεοίοτί6, 
Νυπαυαπι ευἱ Πθυίαηι β6δηυ3 πιοὶ οοσάῖς : 

ορ ἱ]]σις, ἱπῇοχυθ, ΠῃΘΑΠΙ ΠΙΔΙΓΕΠΙ έ6ΓΤαΓῃ 
60 Θυ)ίρο : Ιῦθαί νογπις οογροηί{9 γο]ἰᾳαἱας 

Τυπάο Ρδΐἱεπι, Δηἶπι οί ἱπνυἱπεγαδ]]ίς; ἱπιαρίποπι ἀῑνίπααι, 
Ουαπι αεοθρὶ, Οἡεὶίο γεργδοδιιῖαῦο, ο Ποπι]οίόα. 

Ειεπίπι πιαβηυπη οἶίτα ζοῦαω οοαἰγ]ηχίνε], ο ειρογαίας 65, 
Θἱηιἱάοπι Ἰναπο πιαρηι εθγἱαη(ηὶ ατο]έος οογομαν]!, 

ϐ6 Λο γοἁ]ἰάϊἰι «εἱδῦεοπι Ρτοδρουἰο 860 γἱοογίαιη : 
Οπιπίὰ αυίεπη οἱ ἀαρ]σανἰε, αυ ἀἱφριρβνογαα. 

Ταῖῖο ὑοπίρηϊιαείς Οὐτικεὶ ἐοχ; 4ἱ Π.16, 106, ΟΗὶρίθ, 
1 1οοί 66Γ9, ἱποο]μπιθίῃ 6856 : 66ΓΠΛΟ ἔυυθ πηθάἰοἶπα ὁ8ί. 

Ι.,Αχ4Γυ5Φ 66Ο ΠΟΥΙΒ 6µΠΙ Ιπίος πηοτίαθς ; θθ8ἆ οἰαίη, 
10 Φαγφος, οἳ τὶναί τοιὈο {1ο πιοτέυα9. 

ἱ Ραγα]γἰίους πηΟγυς6 6Ρ0 θὐπ) η Ιθείο Ίδοσπα; δρά οἶδπῃα, 
ΟοπροΙἰάαρε, οἱ ργαάἰατ Ιδοίαπα Ἠυπηθγίς Γεγοηφ. 

Ε ιυἱ9 5υὐτίρεγο τοἰο πιοσῖΐς ϱδαηἱ{αίθιη, οδὰ ἴυ ργοΠνίαιι 
ἑ Φαηρυἱπ]ο οο/09 δεῖ οδτίῦας πιαγοεθοθη(1 τας. 

15 ΤιὈὶ ἱπο]ίποςγ 66ο, αἱ ἐυ θµ51 Ρροβφθαδἰο, τε]υί Ο4/4η 94, 
Οσνπι Ἰλύεις οοΓρυ8 ; οοἆ ἐυ πης, Πες, οεἱρο. 

υπ αᾳ ο Ὁτ.- πο 

στ - τας 

54 Φίῖα φρογέων. Φ0Πο]. ταῦτά µοι φρονέων. ἱπ οὰίι. ἄλματος. 
60 Ἔχοι σχκώ.ληξ. ὔεγπιες ρετεάαέ ἰά φκοά ἀἷα- Ἱδ "Ως α. Ὑἱλοίιτ ἀτοροτίυ9 οου[πάστο 

ῥοίκε ΜΟΝ οπΙΠἰπο εθκοπιρεετ]!. . πιι/ίογεπα 4θ φὐ4 δογἰυ]ι 11646, οκοά εταί ἐπε[ίπαία͵ 
6! ἉΑγυύεατος. Εος. 999, ἀνούστατος. Οοἶθ]. Θ4μ. πεο οπιπἶπο ῥοίεταί εΝΤΕΝΙ δερίεένε, ου Οἱ4Πς- 

11. ἄτρωτος. . πως, τας ηἰΠ]] οοηνοηὶι. Νμίία θµίυι Π]ομίο 
ϐδ Ἄχος. δο]οΙ. ἄχας χαὶ σώματος χαὶ φυχῆς, Αριά 1199πι, φυοὰ Ὁλαηαμαὰ (αθεῖε πιω]ίος ἱοοί]- 

εοτρογίε εἰ απὶπια υιεάἰείκα. Παί4. 
ὁ Αἵματος. δίο ἠαυεπὲ Ο0ἱβ]. οἱ Ὑαϊ. Μεπάοθε 

ΝΕΤΗΙΘΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Νοη ]4Π1 ἰο]ἱο πηεαθ 6Άςγα αἁ ρυγἱδαίπια ρααι, ἉΒ Τι μμ γὶησίρε ὀοδυπ, θὰ γἱοίας 10 Ι]ο ϱ5, 
Μὶφοθηδ πιο Ολεὶεί εαρρ]ὶοιῖς ϱτατίυαφ. ἁρηῦς αἱ Ώπῃο ΙάάΓο οἰησχίί αβοποϊ]οίος, 

Νοη ᾗλω ΠιλτίγτίΌις ριαίΗρ οδἱθΏσοφιθ οΏοτθαθ : Εοοῖί οἱ ἡ]αβίγοπι βυα ρου ΡγΦοοβία ΡαΊπια, 
' Ἡοταπι που ΟΑΠΊΜΙΓ ΠΙΟΓΦ ΡΓδἱίοδα μη]. Ει αυὐθ» (ία αὐφίυίθγαςδ, οοπρεπη]ηαία ἀθάίε. 
5οά οἰέυς ἵπ Πυσίφ ποδισῖφ, πο Πιθιιίὰ(υ6 Ποθίτα ΗΠὶςπιοῬθθί, Όοπο ΟΗΕἱδί6, 106. Τη πιο 6γρο γα]θηίοπι 

ΕἰΙθ οασθηί: βὐΠΙΩ ΑΙ μἱς ᾳυἱς ἀαδίέ, ογο, πλου) Εοθο ]υ09 : 86ΓΙΩΟ ΠΧΠΙ ΠπαθάΙοἶπα ἐυ19. 
Οπιπία νὶγεηιῖ δμηῖ ποτ. ἱδηρυ]άᾷ γἱίὰ οδί ἱαχαγυς οχλη]πηῖς 4060 : ία, δµγσίίο, οἰδπια. 

ὅαμι πϊηῖ, 4ιιαθδαία ἀθὑϊογιυο Γαία, Ει γἱίαπι τορείθί, αεσι [06Γ4 Ραἵοα ευ]. 
ΔΙ Ιἱοεί εχαρἰἰος οιἱδογυηι, βνἱθ8ίΠΙθ ἆΦιοῃ, αυ ερο πιθιηυτὶς 14060 :α, δΓᾳΙίο, 6ἱδΠιΔ. 

Ηαιά κεηιια ἱεοίλπη ρεοἑοσῖς 1ρ5ο 0, ίᾳις ὕπογιη ρτεαὐϊασ ργοξίπις {ρθυ (Θγ6η8. 
ΠΙσειις μμαίγθω ο υπησιῃ ἑπΠόσ δα ιιθίΌυ : Εμγοῦ φιιαπι ἀάί ορθωέπα θπιυσία: οοπιροἰδοβυσυπι, 
Οοἆ 6οτρθ6ηφ γοβίῖί, τογπιφ Ιά ατεὶρἰαε. Οἱ Πιὰοίθ 03ΓΠ68 οοηβρἰξ μ84ἱ6 Πᾳθ15. 

Ρεγοσῖο ἰα ρε/ἱέιη, Πιό 1Ώ6µ5 ἰ]φφα πιληθΏίί ; Βιὐκίθγπον εἰΡὶ, ΟΗάδιο, νεἰυ 6Π4ηΔηΦ4, ΓθοΤνυπι 
ΙΗρίειη οἰδίασι, αυ ἀθάίί 1ρ5ο, Ὀθο. (ὠεριφ ἠαύῦθιιδ; ἐ6 1ης θυγτίρο, ᾿βὐίης ΄Ραγυηδ. 



49091 φ. οπΕσΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ, 6ΛΒΝΙΝΟΝΜ ΜΗΒΕΗΒ Ἡ. ΠΙΡΤΟΠΙΟΑ. ο. 

Πόντος ἄνω, σοὶ δ ὕπνος ἔπι γλυχύς' ἀλλὰ τάχιστα Α Παῦροι μὲν μερόπὠν κρατερόφρονες, οἵ ῥαθοᾶ 

Ἔγρεο, χὰλ στήτω σοῖσι λόγοισι σάλος. 

"Ὥστι μὲν ἄλγος ἔμοιγε, καὶ ἄψεα νοῦσος ἔχουσα . 

δα Οὐ γὰρ δη βροτέων πάµπαν ἁμοιρέομεν, 

Οὔτ' ἐγὼ, οὔτε τις ἄλλος , ἐπεὶ θεὸς ὧδε χελεύει, 

Μή τιν ὕπερθε φἐρειν ὀφρὺν ἑπουρανίου, 
Πάντας ὃ ἐς µεγάλοιο θεοῦ λεύσσοντας ἀρωγὴν, 

Χρειοῖ χέντρον ἔχειν πλεῖον ἐπ᾽ εὐσεδίῃ. 
8ῦ ἸΑλλ' ἔμπης οὐ τόσσον ὀδύρομαι εἵνεχα νούσου, 

(Νοῦσος γὰρ νοερῷ καί τινα ῥύψιν ἔχει,, 
"Ἡς πάντες Ὑχατέουσι, χαὶ ὃς µάλα χαρτερός ἐστι’ 

Δεσμὸς γὰρ θνητοῖς χαίΐ τι μέλαν φορέει ὶ) 

Ὁσσάτιον χθαμαλῶν περιχκήδοµαι, ἄλγεα πάσχων, 
90 Μή τις δλισθήσῃ πήµασιν ἡμετέροις. 

Δέχνυντ ἁσπασίως πᾶσαν ἐπιστασίην, 

Τερπνῶν τε λυπρῶν τε, λόγον δ᾽ ἐπὶ τᾶτο [αι 
Εἰ χαὶ χρυπτὸν ἑῆς βένθος ἔχει σοσίης, 

9ὔ Πολλοὶ δ᾽ εὐσεδέεσσιν ἐἑπιθρώσχουσιν ἀἡκξ 
Ὡς θεολατρείης οὐδὲν ἔχουσι γέρας” 

Ἡ χαὶ πάμπαν ἄτιμον ἓνὶ στήθεσσι νόημα 

Ἱσταντ), αὐτομάτην πᾶν τόδε πΏξιν ἔχευ, 
0ὐδὰ θεὸν µεδέοντα βροτήσια πάντα χυθερᾶν' 

400 0ὐδὲ γὰρ ἂν τοίους οἵαχας ἅμμι φέρε, 
Τῶν µνῆσαι, χαὶ ἄλάλκε τεῷ Ὀεράποντι, μέπςε, 
Μηδ' ἐπὶ λωθητὸν τέρµα βάλης βιότον. 

Σὸς λάτρις οὗτος ἔγωγε , τεοῖς ὃ' ἐπὶ χεῖρας δα 
Δώροις, χὰὶ χεφαλαῖς τῶν ὑποκχκλινομένων, 

Ματο οβθυεμίε, {6 νογο ἀπ]οῖφ οοοαραί β0Ππῃ 5: οοἆ οἱΗἡ5οῖπιο 
Εχρεγρίφοετθ, θἱ οθβδοῖ έμο νοτΏο ἰθπιρεδίας. 

Εοι ᾳω]άεπι πιἰῖ ἀοΐος, δἱ πιεπηῦσα πιογΏυβ ἀεραδόθης : 
80 Νεο επίπ Παπιβοσυπ αβεοίυυπῃ ρεπίίυς οχρογίος 6ης, 

Ναηιθ 6ᾳ9, πθο αἱτίς αἰίμς, φᾳμαπάοᾳιἱάθαι ϱἷο τυίί Ώθυς, 
 οπιήασαι ἱπάυοτθ βιρεγοί(ίυπ οΦ]δδήυη 

ΟιήΠ68 αυίθσ δυπηπηὶ οί Ιπιαοηίος αυχ υπ, 
Ιηάϊρθηί]απι Ἰλαῦεγο ἱηδίαρ αογὶοσῖς θΙπιἰ δἆ ρἰθἰαίθπα. 

8ὺ γετυπιέαπιθη «0Η (απίάπι Ιήφθο οὗ πωογθυΠ] 
(Μοτυυς εηἱηι ργυἀθηίί υφάδπι δεῖ ρυγρα/ίο, 

θ 4 ϱΠΠΠ6Θ ἱπάίβεηί, νεὶ αἱ ορῖιυς οςί : 
γἱπου]απι δηἱπι οβγηὶς πιογέα[ίις αἰἰᾳαἱἀ ηἱρεϊ οβεεί }. 

Οιιαμέήπι οὐ ἱηβγπιος αΠἱπιοῦ Δηχίαφ 6υη, ἀοΐοτθες ρδίἶίθης., 
90 Νε αυωἱβ οοποἰόαί ολ]απι(δίους πιοίς. 

Ροιοὶ οηίπι πιογιαἰἴαπι [ορ δυπἰ απἰπιο, αἱ 4 Ώ6υ 
Λοεὶρίαυί ἠΙΏθηίου οΏ]ης8 δνεπίυς, 

905 949 Ῥγοδρετοβ αἱ ἀἀνθγδ0θ, θΙΠΙΙΠΑΏΦυο ἵπ οπως Γαξῖοῦσπα ποτοτει, 
8ΠθΗ ΓθοΟΠΚΙἴδιη θιι αλ (υάϊπδπι Ἠαλοθαί οαρἱθηίὶα». 

95 Μυ]ή ορῖπι Ρρίίς, ἰπῇῄτπιίβ 4ο πιὶκογῖς άυηε, 
Ουαςί ρἰοἰαἰἰ9 ους πυ]υπι ἠουθαπί Ρεφίυηι : 

Αυϊ θΜ8ιη ΟΠΙΗΠΟ [ῶά8Π) Ίδηο απἱΠιο οοβί(δείομοσα 
υςοίρἰυηί, [ογιμ]ίαπι ΆδΠο 6966 (οἶαπι πιυπάὶ ϱΟΠρΑΡεΠι, 

Νεο Ώειπῃι Γ6βθΠΙ ΙΗΠΙΔΠΑ οπηηϊ4 αἀπηἱηίδέγατο » 
100 Νεο επἶπι γο:υπι Πποβίταγυπ οἰδυάπῃ ία γθοίυζαπη ϱ5569. 

Ποσυπα μήγπιοσαπι ΓδοοΓά3Γ6, εἰ [ΕΓ36 Ορθ(Ι 86Ε1ο {άο, πιαχίπαθ Όοιις, 
Νεα [ωάο πιθᾶπι ή19 εἰαυάλς γἱίαπῃ. 

Ταυς ου]ίυγ 6ρο θύπι, (μἱ9 πΙαπς ἱπιπη]ίίο 
Βοη[ς, οἱ οδρίέδις 6ογυπι, αἱ πι] 6086 ἱηε]ηαηί, 

80) Βροτέων. Φελο]. ἀνθρωπίνων παθέων, 
δ1 Κελεύει. ΘὲΛΟΙ. βούλεται, 
52 Ἐπουρανίου. Απθείο αἰιίκε ερετεί(ίνπι (οἱ- 

(ετε. Φοἱιο]. οἰίπι ο, ή 

κους. 193. 
9υ Ακιδγοῖς. Θ0]ιο]. ἁσθενέσι. 
100 Οὐδὲ γάρ. Ύαι. οὗ δεῖ γὰρ τοίους. 
104 Δώροις. Οὐθεγναι Βῖυς, οἱ ααἰόση πα δ6 'Ρύγο». δυρ. ΙΙπ. 991 χάθαρσιν. Οεοβοσίυτῃ Πὶο δώροις προῄεης, ο... 

ο... δ' ἐπὶ πΆσιν ἴσασυ. δΙΠΙΠΙαΠΙΦΗ ἵπ -- βαοτ]βοία, θυέεσσιν. 8αρ6 οἱἶπτη αριὰ ον 5 Γα({ΟΠΕΠΙ Ποῦεγίηῇ. 05 (µΓῶς00, δῶρα, ἀονα, «40 πάνω δὲ Εἰ καὶ χρυπτόν͵, οἷο. Τἱ8 ΦΗΡΓΑ, ο8ΙΠι. Σιν, ο. | ἀπ, πα 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΤΕΒΡΙΟ. 

Όηεει ἰδιηροδίᾶ8, οαγρυηί {υα Ιπ6πιΏγα 6οβοζοπι, 
γιβί]α, Αἰφιιθ (4 νους ρτοςθίία οδἆλί. 

Ποσο 4ποφμ6 πῃο ραηρίι, ααοά πηογὺί µγβοας ἱροο : 
8Νοπι πος 6ΡΟ Ἠηιαπίβ, ηθο γασαὲ π]]ας Ἰοηιο. 

δίο εἰεηίπι }1ῤεί Οηηηἱροιεπς : πο, Μιτρίάα [αδία 
οὐ] ρεγαῖ ᾳωἱσπαίη, ρας νου Φιηογείς, 

Πινίμαιη 8ὲ ους αχ ωπῃ βρθοἴδιηιις ορεπ16, 
ο Βοοίηυς Είπο ποβίθ οχλουαἴιιΓ 4ΠΠΟΡ. 
Αι 10Η {απ πιογυἰ 98164 ἀοἰοσῃιθ βθιιοΓιθ 
(Ορ άαιη δἱομίπι ὁχ ΠΙΟΓΡΟ ποσα Ρίαιῃθη Ἰαῦοι, 

Οι10 ποπιο ὁδὶ 1 πο 6Ρεαξ, Ισθί ορµΐπιις ἰς δἰι; 
Ῥδου!η αἰἰᾳιίά ηἱβτὶ ΠΑΙη 68ΓΟ Ποδίγὰ (γα( ) : Ίσαπι πηπθέιιο αὐ]εοίί6, η9 αιιῖθ ἆωπῃ {οἱ Πωα] ηΟΡΙΤΑ 
(οπερίείι, οΏειφο οοἑΓυὰί ἰπάς ῥείθ, 

Β Ραιοἳ αἰεηΐπι θυπέ [ογἡ απίτηο, φαἲ Ιίσφυε σρο 
Εχεὶρίυηί «θα ἀάγαφιιθ οιιηοί Πλην. 

οσί, η βεῖ οἷπε οδ1154 4 Νιποίης, φαλατίε 
Τεοίὰ Ἠαύεαηί δορΗἰθ «8δρο ργοΓπά. «ας. 

Αί ρεγπιυ]ῖὰ πια[ί ἱπκυ]τδξ ἕωγὴα ρίογυτο͵ 
Ι8 Γ8πᾳυΔΠῃ ριοῖας ργαβρηηία η] [ογει. Άι! εἰ{λπι 1π/[Απιθ ου ΦΙΑΓ0ΗΕ ἵῃ Ρρεεῖοτε ὀθει Οὐοά εἲδα οχεεερίί φπἰάφαίά ἐὶο ογυὴς ἐαἰκὶ 

Νεο ραίευ οοίμδγεις πιογἰαἰία ουῃοί3 Ευ]ετνα; 
Ναιησυὸ δίαία, (ὐ211 βἱηῖ, τος πιθ]]ογς [ογοὶ. 

Φἱ5 ΡΙΕΠΙΟΓ ΝΟΓΗΠΙ, ΒΙΙΩΠις Ώριις, (ιΏ αἱωρι νε ἴσαι 
Νεο επι ]40ρ ΠῃΘΟδ, Γεοςχ Ίνοπο, οἰαυὰς ἁῑκε. 

Ῥπῃ [αλη]]ης ἴσιις ἱρ5ς, εαΐς ἱτωπη]είο 
Βουἱς, βιυθίγαιί γεγηοἴριβαις ειδαῖςς 



Ε [οος 

Εἰ δέ τὶ ἀποχρύπτεις , δὺς σθένος ἀθλοφόρον. 
.ᾱ Μήτε µε πάµπαν ἄτιμον ἔχοις, Λόγε, μηδ ἐπίμοχθον, 

ἱ. Μῄήτ ἀχάλινον ἄγοις, µήτε δυηπαθέα. 
δὴ Κέντρῳ νύσσε, Μάχαρ, μὴ δούρατι’ μήτε µε χούφην, 
ἔ 110 Μηδ' ὑπεραχθομένην νῆα θάλασσα φέροι. 
8 Καὶ χόρος ὑδρίζει, χαὶ ἄλγεα νυχτὶ χαλύπτει. 

νψ Λ᾿Ἀντιταλαντεύοις τίσιν ἁπημοσύνῃ. 
αἱ ΄Ἔσχες ἁγηνορέοντά μ', ὑπερμογέοντ᾽ ἑλέαιρε, 

Ὡς ἔτ ἑνηείης χαιρὸς, ἀριστόδιχε.. 

αἱ 41ὅ "Αζομ᾽ ἐμὴν πολιἠν τε καὶ ἄψεα αὐτοδάϊῖχτα, 
Καὶ θυσίας, µογέων πήµασι, χαὶ θεόθεν. 

ἕ ᾽Αλλὰ τί µοι τὰ περιστὰ νόμους θεότητι τίθεσθαι. 

ᾧΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΝΝΑΤΑ Ρε 5ΕΙΡΟΟ, 

αἱ μυῦ κα νούσων καλέουσιν ἀρηγόνα. Ἴλαθι, Ἀριστέ. Α 

1594 

ΝΑ’. θρηγητικὸν ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ 

φυχῆς. 

Πολλάχις ἱμεμόεντα νέη θαλάμοισι προθεῖσα 
Εἰσέτι παρθενιχοῖσι νέχυν πόσιν, αἰδομένη περ, 
Αρτίγαμος, στίλδουσα , πικρὴν ἀνεθάλλετ' ἀοιδὲν, 
Αἱ δὲ νύ οἱ ὅμωαὶ καὶ ὁμήλιχες ἔνθα χαὶ ἔνθα 

ὃ Ἱστάμεναι γοάουσιν ἁμοιδαδὶς , ἄλχαρ ἀνίης. 
Καὶ µήτηρ φίλον υἷα νεόχνοον, οὐχέτ᾽ ἑόντα 
Μύρετ’, ἐπ ὠδίνεσσι, νέας ὠδῖνας ἔχουσαν 

Κα τις ἐὴν πάτρην ὀλοφύρεται, ἣν διέπερσε 
θοῦρος ΄Αρης᾽ δάµον. ἄλλος, ὃν ὤλεσεν οὐρανίη 

ἱ φλόξ, 
ὰ ᾗἹὗ µε, Χριστὲ, φέροις σὸν λάτριν , ὡς ἐθέλοις. 10 Ψυχἒῆ, σοὶ δὲ Υόος τις ἐπάξιος , ἣν χατέπεφνεν 

105 Ει πιοτβογπ 6ΙΟΓΙΠΩ 1116 ουΓΦέΟΓ6ΠΙ γοσαηέ. Ῥγορί{ίας θ8ίο, Οἡεὶρίθ. 
οἱ Φυἱ6Πι {6 ἀὐδοοπάςς, ἆα γἰτοβ, υἱ ργδιπΙ Πα ΓοροσίδΠη, 

Νου τη6 οιμπίπο ἱπρίογ]ή1ή 6956 βἰπᾶθ. ο Ὑδτθαμῃ, πθο ρορίς Φγυπιοδιιὴ, 
Νος δἰπο [Γ6ιιΟ ἁληϊίίας, Ππθο ης οαἱαπιέλίθυς ορρτεδδιιΏ., 

ἱἱπιιίο Ριπρο, ο Εεαΐθ, ΠΟΠ ᾖαὰδία : Π6ο Ιπθβ Πἰηιίδ Ι6νθιὴ, 
1140 Νεο μις ΟΠΙΘΙΔΙΗ ΠΑΥΕΠΙ πιαΤο [ογαί. 

Ρνωδροτί]έας οδί {ῃδοἱθης, οἱ ἀυϊυγοφ οα]ἱρίηθ πθηί6ιι οὑάσουμηί, 
Εχοφιια Ρα Ἱπβτηιιίαἱ πῃθος. 

ὑοιπροδοιὶδε! πιο δυρεγυἰεπίθπι, ϱΓανἱβδίπιθ Ἰαῦογαπίοπι πι]θεγδασίς, 
Οι1πι δίι άλας οἰέπηεμί] ἰδπιρυθ, οριῖτηο /υ6οχ. 

119 Πενοεγθογ ππθαπι οδηἱἑἶθη, οἱ πιεπιῦτα δροΠίΦπεο οειοϊαία ουπίος!, 
Γι δαογ]ἡεἷα, ἰοἳ γετοίυς ολἱαπηἰἑαἑ{θυς, ἰάαιιο ἀῑν]ηίτυς. 

οἱ αυἱἀ ον ἱποβδδυπῃ Ιθρ6ς ἀῑν]μ]ιαα ργἈεοΓίυο ἳ 
Τα πιο, (ιγ]δίθ, θ6ΓνΕ(Ώ {1µπῃ, 4υ0 νοἱμθγί5, [6ἱ48. 

ΙΓ]. 6αγπιθη {αφμῦγε ΡΤΥΟ «Μα απίπια .. 

Όφρο ρυε]ία ἱῃπ φάΐῦης αἀμιο νἰγρὶηείς οἳ. οου]οβ ΡΟΠΘ6ΠΒ 
ΔΙΟΓΙΗ ΠΩ αιπαἱἰθΠῃ ϐροηδαπῃ, οἱδί ρμάόγθ ου Πας. 
Πεεθης πυρία, ἀθεθτα, ἐπὶδίθιη ορ] ααοτϊπιορίαπη, 
Ε]ηδαιο απο] οἱ ἄᾳμα]ος Πίηο οἱ 1έηο φἰαηΐε5, 
ὃν Ὑἱεἰνθίπῃ ΙαΠΠοΠΙΑΠΙΗΡ, υέ ΙθηἱάΠί ΠΙΟΦΓΟΓΕΠΙ. 
Μαΐου εἰίαπῃ ὀἰοοέσιη Π{άπι πάΏιο Ιηιυθγὺδίη, ΠΟΠ πι δχδίαηίοιη, 
50-90] Ῥιοταῖ, Ρροδί ραΓίΗ9 ἀυΙΟΓεΒ, πΟΥΟΦ ἀοἱοζες μαὐοιιφ. 
{ δια ουἱς ραἱρίαηι 4ο, αὔαπι ναδίιαν]ὶ 

Ματς ἐγυυἱθηίυς; εἰίμθ ἀοιπαπῃ 49 οΦίο ἰδοίαπι [η]πιίηθ. 
10 Ουἱ5 ί6, αμα, ἀἱριιαθ οι ροιλίέυς, (υαπι οεοἰαἰξ 

"Θυρίαπι Ροδί 8η. ὅδ5. -- Αἰαφ ΒΙΙΙ. 25, ραρ. 960. 

106 Εἱδέτ) ἀποκρύπτεις. αἱ. ἀποχρύπτῃ. Περ. 
990 ἀναδάλῃ. Ῥοβο]. 991 ἀναδάλλη. δίπ αμίεπι {6 
εωὐίταμας, οἱ {οπφίμα α πιο τεοεάα». ἰὑὶά. ἀθ.Ἰοφόρον. 
Ο9ἱδ]., Ταἱ. εἰ Πὲᾳ. ἀχθοφόρον. Φο]ιο]. ἵνα φέρω βάρος 
τῶν ἀλγεινῶν, ἆα υἱτες μὲ εαἰαπιίαίμπε ο): {εγαπ. 

107 ΆἉειμον. Ωοἱδι. ἄτιτον. ᾧσμοι. ἀτιμώρητον, 
ἐπιρωπίέμπι. Τ0ἱά. μηδ' ἐπίμοχθον. Φο]οί. 991 µήτε 
παντελῶς πολυστέναχτον. 

110 'Υπεραχθοµέγη». δὶο (Οοἱδὶ. Εάῑἰι. πιθηἆοβθ 
ὑπεραχθομένη. 

4132 Ἀντιταλαντεύοις. Φε]ο]. Πεμ. 901 ντιστα- 

θµίζοις τὴν ̓ τιμωρίαν ἁσθενείᾳ µου. Εαίφε Ραπαπι 
αά απιφείπι οἱ ΓΗ 1έαΓΜΙ, ία µί πιεα 60181148 
ἐπεο[απιζίαιὲ. 

4481 Ὡς ἔτ. αἱ. ὡς ὅτ', 
418 Λάτρι», ὡς ἐθέλοις. Ρὶο Οοἱβ. οἱ ορ. 991. 

Εάῑι. ἐθέλεις. 
Π1.1 Νέη. (οἱβ]. νεωτέρη. Μος προθεῖσα. [πι. 

προθαλοῦσα. 
ὅ Στ(.Ίθουσα. Ναρίία[ἶθμε υδεείέθιις ἰοία εΟ{[106118. 
4 Οἱ. Ὀσδεβι ἱω Μομ. 993. 
7 Οδίνεσσι. Όπιφ Περὶαφ ὠδίνῃσι. 

ΜΕΤΗΙΑΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Μοτλοτυηφιθ θΜ]αΏῃ πιθάΊουΦ νοςοΓ. 0 Βοης, Ρ1Γ086: β 
Αυί πι] ἆάα νἰτθδ, ιοεῖς Πιαία ομησίὰ (6{Γ110. 

Νες ΡΓυΓΦΗ9 ππο 8Ρρεῖπθ, Ῥαΐου, πος [Ταηρο Ιάὐοτο, 
Νας πιθ ΠΊΘΓΡΘ 8116, πες ΩΙ Ώὶ [Γ6ια Πορα. 

Ριπρὸ, ΡΓ6ςΟΓ, 8Μ1μιμίο, ΠΟΠ Ὠδβία; ποο νοὶ οπιδίσι 
Ιηιηνοςίο8, Δι νασυ 1η 116 Ππιαγῖς υάα [δγαί. 

Ργοβρογἱἰας [αθίΜίΩ βοηθγαί, ἰ6μδυΓαδηιθ ἀοἱοτεβ. 
Εκοιρίαϊ Πιιοἰιις Ι6ΠΙΟΓ 4 ΓΑ ϱΓαΝΕΡΒ. 

Ρτυφβίὶςιϊ οἰαίάπῃ : Πἰπι]ύ6 Πιίκδγατο [αυουςς : 
Τεπιρυς ααο γεπὶ οφί, αγρίίογ ἆφἱ68, ην] 

(απἱ(]θπι ΥΕΓΘΟΓ, 5616 οτουἰεπίῖα μιοπίυγα, 
Εἰ δ4ςΓ4, ἰοι Ρ[θδδι5 (6118 {ρ-ο Ππιδ]ί6. 

Αἱ ηιἱά 6ρΡο Ι6β68 δἰαίο δὶ, πιαχίπηρ ἀϊναπῃ Ἱ 
δυιη μυς: υἱ Ιθεαί, πιο, Όοπο ΟΓὶδί6, Γορθ.. 

ΟΛΑΝΕΝ Ι.ΠοὕΒΗβΕ ΡΛΟ δυλ ΑΝΙΝΑ. 
(ΒΙ{Ηο ἱπιεεργείο.) 

Όσφρο δύμπι πιὶβογο ἱαρθί ηούυα πυρία πιαγίί]η, 
πομι γαρίἰ απιίο 6ἱθιῃ ρελνίς ἱποἰθμιεηίία [αι]. 
γἱφίεβφυθ οτά(έιιγ αογγπιὶς ρεγίυθα ηθΓθἱά8 : 

Ας αεί Πτδιηίος [αμα], Φυθἱοφαιιο γἱοἱφθίη 
ἱμ Ιαοςγπιαᾶ ροπίίασααο γυυρί, οἱ οδριμίηθ (τίειὶ 
Αοτὶα ου]ἱοἰμηί να[ἱ40 [οιποπία ἀοἱομί. 
Οὐ]η οἰίαπι γαρίυπι Ργορθγαίο [μηοΓγς ΠΔΕΙΠΙ, 
Εχιυ]ἰε ΠΙ]αογγπιαις ροη/ἱγὶσ, ἰογπιεηίασιιθ θςΥὰ, 
Οι 9θηςῖί ρἀΓἱΕΠΒ, ἀμρεί ᾳγανἰοτο ἀοἱοτθ. 
Κ.ἱ αἰίυς Ρραἰτἱο!η αἱ ΦθὐεΙΏ Πορ {οι αρπιἰο 
1 1ρεβί οΡΡ{ΘΘδΩΠΏ, Παργαηίδθηιο ἱβηίῦΗθ 9468. 
Δι, ΠΠθᾷ ΠΙςΗ8,  θΠΙΙΔΙΗ 1ρ6ρ ἐαἱς οὔἤμπάσΓθ ἱασέιμΏ 



1109 

αὖλος ὄφις, πικρὸν δ᾽ ἐνομόρξατο εἰχόνι λοιγόν : 

Δάχρυε , δάχρυ’, ἁλιτρέ: τό σοι μόνον ἐστὶν ὄνειαρ. 
Λείφω μὲν θαλίας τε ὁμηλικίην τ’ ἐρατεινήν" 

Λείψω δ᾽ αὗ μύθων τε μέγα χλέος , εὐγενέος τε 

ιὅ Αἵματος, ὑψορόρους τα δόµους, χαὶ ὕλδον ἅπαντα" 
Λείγω δ᾽ Πελίου γλυκερὸν φάος, οὐρανὸν αὐτὸν, 
Τείρεα παµφανόωντα, τὰ τε χθὼν ἑστεφάνωται ' 

Ταῦτα μὲν ἐφομένοισιν. Ἐγὼ δ' ὀπένερθε χαρηνου 

Δισμὰ φέρων, νεκρός τε χαὶ ἄπνοος, ἐν λεχέεσσι 

9!) Κείσοµαι , ὑστατίοιαι Υόαις γοάοντας ἰἸαΐνων, 

Αἴνων ἔχων χαὶ φίλτρον ἁδήριτον, οὖχ ἐπὶ δηρὀν. 
λύτὰρ ἔπειτα λίθος τε χαὶ ἄμόροτος ἔνδοθι λώθη - 

᾽λλλὰ καὶ ὣς τούτων μὲν ἐμὸν κέαρ οὐκ ἀλεγίψει, 

Φ. 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ, 6ΑΒΗΙΝύΝ ΠΕΠ Π. βιδτοις. 

Ν Μούνην δὲ εροµέω χαθαρὴν πλάστιγγα θε, 

9ῦ Ὢ μοι ἐγώ ! εἰ πάθω» πῶς χεν χαχότητερίς 

Βένθεσιν, ἢ νεφέεσσι λαθὼν βίον ; αἶθε γὰρ το 

᾽Αμπλαχίης τις χῶρος ἐλεύθερος, ὥς ττνα θιών 

Καὶ νούσων ἑνέπονσιν , ὅπως φυγὰς ἔνθεν ὃωμα. - 

Χέρσῳ µέν τις ἄλνξε πικρὴν ἅλα, ἁσκδι ὃ ἔηκ 

50 Καὶ χρυεροῦ νιφετοῖο δόµος σχέπας. Ἡ χεὰὲ | 

ἸΑμϕφίθετος, πολύχωρος , ἀφυκτοτάτη βασΏες 

Ἠλίας πυρόεντι πρὸς οὐρανὸν ἤλυθε δέφρφ᾿ 

Μωσῆς παιδοφόνου ποθ᾽ ὑπέχφνγε δόγμα ορὸπ. 

Κητείων λαγόνων σχότιον µόρον ἁγνὺς Ἰωάς 

56 Καὶ θῆρας Δανιῆλ, παῖδες φλόγας. Λύὸρίμη 

Τίς λύσις χαχότητος; "Αναξ, σύ µε, Ἆρισὶ ὧν 

Ρεγηἰοίοθιις 66Γρ6η6, ΦΦΥαπιφαθ Υθηθη τη Ἱπιαριηϊ ἱπιρτθεςὶς τ 
ΡΙοΓΑ, Ρίογα. Ρ6εσπίοτ; Ἀοο απυπη ΗΡἱ δεί τοιηδάΐμη. 

ἠπηυαπι οοηγἰνία, Βιι8τεησυ8 Φα υλ]πη οοηευουάΐηδαη » 
Ιἠηᾳ 81η [αομπάϊα πιβρπυπι ἀθους, ποθ!Ίκᾳας 
15 ηρυἱηῖς, θὲ ἆοπιοῬ δχοεἰδᾶς, οἳ 9Ρ68 0Π8Π66/ 
ήπηυα!η εἔῖαπη φο]ἱδ Ίππιεῃ αιηαδ]ίθ, 1ρβυση(αο οφίαπι, 
Ιιαοἰάα οἸάσγα, οἱ αι ἔοττάπη οογοηκη! ; 
Αίαιο νο φωἱάθπῃ γεηίυγῖθ Ρροδίθα. Ερο αυίοπ οδρἰίο 
Εαφεοῖῖς νἰποίο, πποτίυις οἱ ορΊγ]ἔυ «4Γ6η6. ἵπ Ἰεοίο 
9 44ς6Ώο, ἱασία οχἰγδπιο Ἰυρεηίοῦ ἀείηίεης, 
1μαιιάς 6ἱ 4ΠΙΟΓο οἱ ἰηνίδίαπι ρεσίτυεης, 9θά που ἀἷν. 
Ροεἱοα ἱαρὶ:, οἱ ποη ἀθοίηθης ἱπέυς ρυϊγούο; 
Θρ (41061 ἱς τοὺυς οος πει που ἑηρίίαν, 
Φοἱαπιαθ ΡεΓΗΟΓΓΕΡΕΟ ΡυΓΑΠΙ Ὠσὶ θίδίογαη. 

326 οἱ πεί ! φαυἱάἀ [αοἱαπι, αιοπιοάο Γυβίδιη ρεανἡἑλίοτο 
[η ργο(μπάἶς Ιαἱί8ῃς, αἩ ἱ πυδίναρ } υάπαπη θρἱση 
Ιοοις θ6θοί α ν]]ὶς 9ου. υἱ αυἱάδα 
Α (οί οἱ πιοτυίς ἀῑείίας, υἱ ϱο ρτοίυρας ρουτοηίγδηη { 
Τουγα φυἱάεω γἰέατίί αἰ]ᾳυὶς ρογίου]οθυπ ΠΙὰΓ6, 4 6Ί7Ρ6οΟ ]αουίυσ, 
50 Εἰ α [ε]ρὶάα πἱγθ Ἱε ἆοπιυςφ. Ὑἱέέυπι δυίοπι 
Ογουπιροβίίατη θ8ὲ, οἱ αἱο (µδυπῃ, θ1υδᾳ16 εβπυΠη ἱπεν]ιοΕἱἷ8. 
Είδα Ίβηοο η ορίαπι ουσια θνοοίυς (μἱὲ : 
Νογοος οἶἵπι ἱη[απι]οἰάς ἱγταηπὶ ἀνοτοίαπι εὔαρίί, 
ᾠβθίας ὀ0η86 ἴΘΠ6ΌΓΟΡΑΠΙ 1η νορίγο οοἳἱ Πποτίεσ, 
50 Έσογας Ὠαπίἱο], ριογὶ Π4πππιας. ΜΙἱ τοῦ 
Ου. νι οΠυρίεμἱ ταιἰο 1 Μος, ία, ΟΗσὶςἰίθ, θλἵναω Πὶθ [αςο. 

Ι5 Λείγω µάν. Ἠὶο αἰιά ἱμο]ρίί οβΓΠΙεη ἵπ αι. 
οἱ Βοµ. 900. 

ιύ ᾿'ὙΥνορόφους. 8ὶς Ουἱ5]. Υαἲ. οἱ Βεᾳ. 990. Μο]ο 
οὐἱὲ. ὑψοφόρους. 

47 Τὰ τε χθών. Ρίο ἀπιο Ἡοαρ.. Ταϊἱ.. ΟΜἱᾳ. οἳ 
ο 1» 8υὐρ. ἰίῃ. ἄτινα τῇ γῇ περἰχειται, τάτ ο)- 
ανός. 

ὦ 19 Ἔ» .Ἰεχέεσσι. Ἱμί. ἓν τοῖς νεχροῖς. 
Φύ Ὢ µοι. Ἠὶο ἱίεγυπῃ αἰίυά ϱ4ΓΠΙΘη ἱποῖρίε ουσ 

ου {ἰεμ]ο, τοῦ αὐτοῦ ἕτερον θρηνητικόν. Ιὰ αἱ. {ἰ- 

τυ]ας, θρῆνοι. 
96 Αἴθε. Ἱηῖ. εἴθε. 
9] Ὡς τινα θηρῶν. [ία (εις δ.ρς., [δι καὶ 

68ΥΠ. Χιν, Υ6Γ9. 29. οἱςο. 
51 Αμϕίθετος. Οἴγενενι [ση δεῖ, ας [εἰε κ. 

Ππιθεργος, ἑχατέρωθεν δυναµένη τίθεσθαι. Νοιῤι 
σι.Ίεια. Ἰπί. δέσποινα. 

66 Σάωσο». αυπέις ἑπ αι. οἱ ἱ βο. 
γεγβυ6 οοίο φἱ αἆ Ιδίυά οαγΠ1δΏ Ώου ρογλαἠ. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 

Οᾳε1θυθ ΦᾳιβἱοΠ γαἰδαιη, «1Απι ροβεϊ[ο; αηρυἱς 
ὠεοἰἀϊΐε, (οΡιωφαᾳυ6 Ὠοἱ πιἰδογαὑ]]ο νίτωβ 
ὑτίάπιαυο εἰς ) ζαπη]απιαυο ογυπηρἰίο, Ποίιις» 
Ρεουβίοῦ αγανὶς, Ἱ]βογγπια. Ναπιαυο υηί(α ΠΙΕΠΙΟΠΙ 
[ίσο γαῖιὶο οὕΓ2Γ6 ροίσοβί, ο Ιονατο. 

Μος πφυαπι ἀμ]οςς δρι]αΒ, «Ώαγοδπιιο 804168; 
Μος άθεοι εἰοφυ]ί, πιος ποδἰ1(αὲἱ5 ἨΟΙΙΟΓΟΠΙ, 
Μαρπίβοαδιθ 40πΙοΒ, 6ἱ 0068, οἱ ΡΥο6ΡοΓα πηηηάἡ, 
Εἱπᾳυ4Π1 θἰιδη Ῥηδἱ ργφοἴαταπι οἱ απιαυ[ο ΙύΠ1θη, 
λο οσ]Ηπι, οἱ Ιᾳμ]άο [αἱρεπιία οἰάδγα οῶ]ο. 
1ο πιθᾶ νἱεξαγὶ απάθπι ροςί [µπο6ΓΑ ἱίπφιαπῃ. 
Ἀπί 6ρο ἀεγίηοία ἵη Ιοοίο ουγνῖορ αςςΏο, 
Γαπιίπθ υ]τα[ἰ οβ6618, πιαροπ!ία οογὰ8 
1 πο υυθ οχιγοπιῖθ δαἱΐαῃς, οἱ αῦ οπιπίδιις ΑΠΡΙ48 
ὑπάίφυε ρετεἰρίεῃθ Ιυάθς ποη έθπιρογθ ΙηΙΟ 
[οβὲ Ιαρίθ, ἱπίθγποφιό πιαάθης [οίογθ οπάανογ. 
ΒΝοδίσα Ίβιπεη Ιθτίς Ίμεο (βηρίι ργφεογάἷα ουγα; 
οθά ἁῑτίηα ᾳγανὶ πινηίοπι /ογπιἰάίηο [ἶἶνγα 
θοπουμί!. Επει{ απἰά (αοἶαπι  φάδΗΔηι Φτίο ταἰεὺο 

Β ΕΠυρετε οΏεοξμῷ Ίαμες οἱ ογἰπιίπα υἱια.] 
Ναυῖΐθας ἵη ἀθηςίς Ἰαίἱέαπς, οποίθηςθ ολτοΓηὶν) 
Αι μΐπαιη νἱῖο ἶυες Ίουυς οςφοἳ αἳ οικαὶ, 
Οιππίρις υἱ πιεπιογδηῖ νασςυ86 σποτυΐφασο (αᾳα 
8εἀεθ 6566 3535, υξ εο Γυρίτῖνυς αΕΐγεπι, 
γαρίυτ (ογγα' νὶ ἀϊςογϊταίπα ρου, 
ΟΜ]δείοαιιθ ᾳίάνθπι ϱ1ΥΡ6ο νἰιανογϊς ἡαδίααο; 
Αγοθιιτ ἐοοῖυ ηὶχ 64Η εξ (γἱσοσία αεείας : 
Αι νἰιίυπι Ἰαΐς [υδύπι ον, Π9ο θοἁἵυιι υ]9 
Οἰαιάίίας, υἱ πυ]]ὰ ροβεὶῖ γαίοπθ ολγθΓ]. 
Κας ἱσιῖνοπυ τοἈἑαγ]ι αἆ εἰὔωογα οἵττα : 
Αυ ρίας εὐ]εέυπι Μομες ογυἀεῖο ἰγγαπηὶ 
«Ευμίι, ἐπαμάἰιὰ υεηῖ]ῖ {π ροεέοτο ( εταασι 
Ου χίὶ γαυἱο. 6οη35 ἴη Ρθδείοτο οεσεὶ 
Ποτγεπάαπι οΒυρῖέ Ριοτίεσῃ, [αήοςφᾳυς Ίουρα 
Ετἰηιίς ναἰος Ώαπίθι, ΠΑΠΙΠΙ ΤΟ ολἰορίεα 
Απογηὶ Ί1γοπες: ὰΐ (03 Γαἱ]οης πιεὐεῦυς 
γηπεγίὺιις πιαρπἰς 2Η», Ὑ)έίσππφυς σανεῦο] 
Ἆωμ ορἱς ου ποδίτὰ ςἴα ως, Ραϊὸς σριώς, εειτ. 



ΝΒ’. θρήνος. 

Πέπονθα δεινὰ πλεΐστα, χαὶ δεινῶν πέρα, 
αἱ ταῦθ᾽ ὑφ ὧν ἤχιστα φόμην παθεῖν. 
Αλλ᾽ οὐδὲν οἷόν μ᾿ οἱ καχῶς εἱργασμένοι. 
ἆ. μὲν γὰρ οἔχεθ) ' ὧν δ' ἔγραψεν ἡ δίχη 

κ, Ηίόλοις σιδηραῖς ,. οἶδα τὴν µοχθηρία». 

κ ὰ ΝΡ. Ἕτερος θρῆνος. 

μή Φίλοι, πολῖται, δυσμενεῖς , ἐχθροὶ, πρόµοι,. 

η ή]λλ᾽ οἶδα πληγείς « οἶδα, ἁλλ᾽ οὗ φάσχετε ' 
Ν μβίδλοι φέρουσι ταῦτα, οὗ λῆσεσθέ µε. 

πὰι ΝΔ’. Κατὰ τοῦ πονηροὺ. 

μζλυθες, ὦ καχοερχὲ ' νοῆµατα σεῖο γινώακω”- 

ΑΣΕ 

σρΊ ΕΟΤΙΟ |. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΡΕ 98ἱΡ90, 1998 

Α Ἠλυθες, ὄφρα φάους µε φίλης τ΄ αἰῶνος ἀμέρτῃς. 

Δύσμαχε, πῶς φάος Ύλθες, ἑῶν ζόρος ; οὐχ ἁπατήσεις 
Ψευδόµενος. Πῶς πικρὸν ἐμοὶ μόθον αἰὲν ἁγείρεις, 

ὅ Αμϕαδίην λοχοων τε; τί δ᾽ εὐσεθέεστι µεγαίρεις, 

Ἑξέτι τοῦ ὅτε πρῶτον ᾿Αδὰμ βάλες ἐχ παραδείσου, 
Πλάσμα θεοῦ , καχίῃ δὲ σοφὴν ἐλόχησας ἐφετμὴν, 

Καὶ πικρὶν γλυχερῇ ζωῇ πόρσυνας ἑδωδήν ; 
Πῶς σε φύγω; τί δὲ µῆχος ἐμοῖς παθέεσσιν ἐφεύρω ; 
10 Τυτθαῖς μὲν πρώτιστον ἁμαρτάσιν, οἷα ῥέεθρον, 
Ἐμτίπτεις κραδίῃσιν ΄ ἔπειτα δὲ χῶρον ἀνοίγεις 

Εὐρύτερον ᾽ μετέπειτα ῥόος θολερός τε μέγας τ8 

Ἠλνθες , ἄχρι χάος µε λάξοι τεὸν, ἣδὲ ῥέρεθρον. 
Ἁλλ ἀποχάζεο τῆλε, τεὰς δ ἐπὶ ηεῖρα; άλλοις 

ΜΠ. Γιαπιεπία(ἰο 
Ετανία ρ]ατίπια ρογιη]], οἱ Ρίυ5 12η μγανία, 

Ει φυἱάεπι α αἶθις μηήπίπιθ Ρυί8βαΠ) 1ης ἰ8[ἱ4 Ρλδδυσυπ.. 
ΙΙΙ {πιθη πηϊμὶ οοπΗηφίέ, αὐαίο 16 φαἱ Πο ἰγαοίδγυνί ἐιπργου]δοίναο, 
82959 Ναπι η ρογε1, οίΠαχοτθ; ΟΣΗ αὐίοσι αυ ορἱροἰί )α0έ4α 

μ ντι [εετεῖ», δοίο ρΓαν](αέοπν, 

ΕΠΙ. Γαπιεπίαιἰσ αίία '. 
Λπιϊοί, οἶνεδ, ἱη[εηςί, πίπ]οϊ, ργβ]ἀρθθ, 

Ἁγη]ία 4 νοῬῖθ Ρ4β59 θὐΠῃ: θ8ί 6είο, (Απιθὶςὶ ΠΟΠ. (αἱδαπα]ηὶ. 
Ὑόρυπι ο ἡυσὶ ουπήίησδηί, πο ἱουἱς. 

ΙΗΥ. ΑάύῦέΤΕΝΕ ἀἰαθοίμηι ''. 

γεηίδί], πηα]είίοῬ ; οοβἰ(Φίἰοηθ8 {1148 6ΟΡΠΟΡοΟυ; 
γουἱδέὶ, υέ πιθ Ιωπιίηο θἱ 0Ρ:4ἱο 39νο ἀθίταιάθθ. 
Θιυάοίς, 4αοπιοάο {πιθη νθυἰθεἰ, οπι δἱθ (εμθλγῶ 1 θη πο ἀοοίμίες 
Μεμιϊομάο. θμοπιοάρ αοετθααι πηὶηὶ φεπρος ευ δμσοίίαε, 
ὅ. Αροτίο οἱ ἱηδίάιῖς 7 «ασ ρἱΐο ἱπν]άθθ, 

ι Εκ αυο0 ργίπιαπι Αάαπυπι οχρυἱδεὶ 6 ρα(δἀΐθο, 
Εἰρπιομέυπι Ὀεὶ, δὲ. πδαυἱα φαρίθης ππαηόαίέυπι οἱιδὶριί,. 
Λο ἁπιαΓαΠι ἀυ]οἱ νἱι ργδευαἱμὶ 680 ΆΕ) Ἱ: 

Ουοπιοἆο {9 [αρίασι, εἰ. ᾳμοά πιθῖς ηφ]]φ.γδιιθἠἰκπῃ γοβοξίαιη 7 
40 Ρανγνῖς αἱάεπι ῥΓίπιο Ρ6ςοΔΗΒ, νοἰυί Βµορίυηη, 
Ιαδεγί8 ροεἰογίθις : ἀε]μάς 64πρυη ἀρογίν 
Ι.αἱογθπι; Ροδίθα (ωγήάως οΜ.ηρειις θτίυς 
Ἱεγυίβ, ἀοπθο ΕΕ Πηθ οἶναοφ. οἱ Ὀαγαίέ τηε δἡφογύοαἱ. 
8ο ρτοσυ! γοςςςθ,. αὐί ΠηΔΩΙΙ6 (148 ἰπ]ίορ 

Θεγὶρίιιπι Ρορί 4η. ὅ8ὸ. --- Αἰἷας Β)Ι]. 99, ρ. 178. ' Θοτἱρίωπι ροδί 8η. ὁδὸ. -- Δ]ίς ΕἱΠ1. 104, ρ. 178. 
α Ὁ δορίυη ρυθί ση ὅδδ. --- Αἰίπφ ΒΙΙΙ. 40, ρὰρ. 05. 

ΕΠΙ. 5 Με. Ὑαῑῑο. µοι. Ποἱε]. µου.  ἍἉΠΗΙ. ὅ Οἶλα τὴν µοχθηρίαν. δεἰο ᾳΚαπι αεέγβα 
| ΠΗΙγ.. 4. Ἁγείρεις. Όπυς Περ. ἐγείρεις. | τωμµ. 

| ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ.. 

ὈΗ1. ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟ. Β Φιιρἀοίθ, ου ἔοπεῦτὰβθ- 6ρογος- οδἱἱρίμο, φιίά ( 

(Ει{[ίο ἱπιεγρτείε.) 

ΚοοίΏα πιυ]ία ρογ(υὴ1, οἱ, αιιο ἐἱ8,. 
Γ ΝΗ ειφρίοδυας ἃ αυἱυυθ ῥΓοίδυς πωα!!, 
ο (ἰδάςθς πιδοτυπη ρτανῖος οδοί αἱ Πορ. 
ος Ε]μχοτε παπι αι» ροηαἲἱ : αἱ, αμ [εγγεο- 

ἀμσετία υχο ΒΟ9ἱΘΓΑ οομκοτ]ρε!ῖ, φοἱο. 
ΗΗ. ΑΗΙΑ ΗΑΝΕΚΤΛΤΙΟΣ 
(Εοάεπι ὑπιετρτεία.) 

Οἶνας, αηπιὶοί, απἱ1με πιο ἀοίοπά1!ίβ, 
0.Ιἱδιίς 2υἱ πιθ, Ρομίυ[{ ρ]αρας 6Γανοθ, 
Νοραί]ς ἱδιυά { Αι 0ρὶ οἰτουπίεγυηί. 

μν. αβνεβοῦς ΡΙ1λβούΝ: 
(Εοάεπι ἐπίδηρτεία.] 

Ῥορ]φιί, δοο]θγαίς, ἔμας ΙπίοΙ]]ρο [γαιιάςβ, 
Τι πιο ἀθ γεςίο τὶτιαι]ς (γαπηίο ρµἱδυη, 
δεάίθής ωί]οροί, οἱ ἀαῑςὶ Ἱαμιίηο ργ]νος. 

(ἑαπάίάσο αοοθἆθης Ίος πηθηἡγ]ς η] συ } 
Να!η ἰύὰ πο δΠἱπιιιηι [4ἱἱδηί πποπάαο]ὰ Ποδίγυ, 
(18 Πηθ {4Π1 63νο 6χ6Γ668 βἱΠπο6 4μο ἀμείο, 
Εκίσιαυο πηὶ οἱ Ὀ6]ίο πιο]ὶτὶο αροΓίο, 
Ει γοιῃ [Γαιἆςο βετοης  Ομο0 ἐἑαπίο Ρογο]ίαδ Φ5ίγο 
Ἰωγ]άϊα αρατεἀδεία. νου ρ/είαῖς α1όωπος, 
Μιὰό οκ 4ὖο πιαπἰνας. Βούαη Ρα(τ]ς οιπηὶροἰθῃῖῖς 
Ε]οσ]ςιὶ πο. ραγαάἀἶςὶ ϱ6ἀο ἐθαία, 
Ηιθὶἀἱαδηυο Όομ.ς σίγυσὶςι], ρογβάς, ἱερί, 
Ὕ]ίαφυο ποδίγα οἶνο οοτγυρία ερ ὀι]0ἱΦ ΑΠΙΑΓΟ. 
Οιιο {6 4ιιῶ5ο, πιοάο Γηρίαιιι 7 14η 41η αγίο ἀοἱογοφ 
Ιρ9ο πιοῦθ.πο]πιιαπη ΤΟ η απ. [οπιθμέὰ ραγαυο 2 
ἃ μἰη]ηιί ή μὰ γ]Η]Φ ἵ ΡδείοΓα ποδίτα 

Ἰηβμίς, ας νθιιιί οχἰριῖς Π]αΏογί υπάῖς. 
ΑΙ μμ] αἴπιο Ηδἱ ἁλίυς οςί Ίοους, Ιου πιαρη 6 
ἠγνωπιρίς, Γαρίάεφυο ϐµθης Ιαἱἱβδίπιωδ απηπἰα, 
Ώοποος πιθ οδος αγγὶρίαι ΏαγαίΏτυππαυε ῥρτο[υπάμῃῃ, 
ΑΙ νοτο οεἱθτὶ ηυβπργίπυπι αὐςοθά[ίο οἵιγνη, 
Λίφιε ας ΦΦνὰδηιθ Πηδυ5 υηριοςᾳυο με[δκ ος 



ἐμιοι ΦΕΟΤΙΟ 1, ΡΟΕΜΑΤΑ 2Ε. ΒΕΙΡ90, ο 11093 

Ὡς χαθαρὸς χαθαροῖσι συναντήσω φαέεσσιν ΑΔ ΝΖ’. Κατὰ τοῦ πονηροῦ. 
Ἡ ... Αλλα, δεῦτ' ο... . Φεῦγ ἄπο τὰς γραμμὰς, ὢ βάρδαρε, μή µε διόχλει. 

ὦ Τὰς δὲ χέρας τανύω,, δέξασθέ µε. Χαῖρε σὺ, κόσμε Φεῦγε, πονηβὺς ἅπας" Χριστὸς ἐμοὶ Υράφεταν, 
..  Χαῖρε, µογηροφόρε: φείδεο τῶν μετ’ ἐμέ. Μή µε φύγῃ τὸ νόηµα συνηγµένον ' ἔῥῥετε πάντες, 
Ν ν . . Οὓς μὴ Χριστὸς ἄγει τῆλ᾽ ἀπὸ τῶν χθονίων. 
ἁ Νά’. Κατὰ τοῦ αὐτοῦ. ΝΒ’. Κατὰ τοῦ αὐτοῦ. 

Ξ θιὸν βοῶ. Ἐί τοῦτο; φεῦγέ µοι τάχος, Καὶ τοῦτο τῆς σῆς, ὦ χάκιστε, προσδολῆς. 

ΜηφεὈγ’, ὦ κάχιστον θηρίον, βροτοχτόνον, Τὸν νοῦν ἐφέρπεις εὐσιρόφοις ἑλίγμασι, 
ΕἴΤ µοι διοχλεῖς οὐδὲν ἠδιχημένος; Πείθων τὸ λεῖον ἁρπάσαι τῆς ἡδονῆςο 

ὧν σῶν συῶν πλ[ρωσον εἰσελθὼν βάθη. λλλ’ οὔτι πείσεις  τοῦτ) ᾿Αδὰμ πέπειχέ µε. 

δ Δέξονθ’ ἑτοίμως εἰς βυθοὺς πεσούμενον, ὃ Εἰς γῆν ἀποστράφηθι, καὶ κάραν πατοῦ. 
α; Ἐμοῦ δ᾽ ἀπόσχου, µή σε τῷ σταυρῷ βάλω, Εἰ δ' ἰσχύς ἐστι μικρὸν ἐγχρίψαι ποδὶ, 
ΕἱὋν πάντα φρίασει καὶ τρέμει φόδῳ κράτους. Κρεμῶ σε χαλχοῦν, ὡς βλάδην ὁρῶν φύγω. 

: Όιϊ ριτῖ ρύτυςθ οὐουτγαπι Ἱαπηπίραφ 
(65]εσίθις. ΕὈἱν]ηϊ δρἰθπάογες , τὶς πιες α]οείοίο: 

Πας πΙΆηθ θχίεπὀο: φιφοἱρἰίο πῃθ. Βἰ ἔτι, πάς, ναἰθᾶδ Σ 
αΐε, ΦγιπΠαΓαΠΙ [ογαχ; Ραἵςο Ροδὶ πιο νοριμτῖφ. 

ΙΓ ΥΙ. Αάνεγεκε εµηιάεπι ’. 

Ώουπι Ιπο]απιο. Οαἱά Ίος} (υμίιο πι οε]οτίος, 
Ευβίιο, Ρεθοίπια Εοφίία, Ποπίπαπι ποοαίής, 
Ουιά πι) ὶ πιοἰρδία 65, ΠΠ] α πιο Ιῶ91 Ἱ 
Τιργυπ] Ροτοοραπι ἵπργεδδα τθρὶθ νδηίζθβ. 
ὃ Εχοϊρίειί Ιοπίος ἵῃ νοταρίπος ἱγγιθηίεπι. 
Α πιο 4μίεπΙ αἈδιίηοίο, η ἴο ογα0θ {δΡἱ1Πι, 
Οὐ8Πι οπιηἰᾶ νογθηίυς, 40 οοπίοπιἰθουμὲ Θήηπιο Ππιογθ. 

3 1 ΤΠ. Αάνετεκε δΜΠιάεη ". 

Ευβο Ππθας, Ώλγηατθ, ηθο πο ἱηςθοίογία. 
αρίαὶ ἱπργοῦυς ηυἱθαμο: Ογϊδειφ πι]Πὶ ρἰπείέυς, 

Νο πιο υρίαιιί οοἱ]θοίβ οορίἑαιἰοΠθϐ; γαἱθἰθ 9ΠηΠ6Β 
Οοδουπφιο Οἡσὶδίυς ρτουυὶ α ἰθγγθηίς πόπ αδάοίέ. 

950-957 Ι ΤΗ. Αάνεγενε ενπιάεπι '''. 

Βι Ίου ἐυ ο8ί, ο Ρθβείπιο, ἱπρι]δίοηίδ. 
Ἱπ πιθπίθιῃ ἱστορίς βαυάοἱίς απίθις, 
διιλάθιι ππο]ήθΠῃ αγεἱρογο το]υρια!ῖς; 
Ύδγυπι πππίπιθ αιιαἀθῦίδ: οο Αάαπι θααδίι πμ]. 
ὃ ἵη ἴδγγλπ γενοτίογὸ, υὲ ροάίυαφ οδρυί ἔπωπι οοηίοσα!5. 
δἱ αυἱ6π Ργγαίθας, υἱ (ΛΙ ων ρ6ᾶἱ πιογδυπι ἱπβσας, 
ΑλεπθυΠη {6 βυβρεηάαιη, υἱ οοηδρἰοἰθηΦ ΠΟΣΔΙΩ τἰίειη. 

ν 

θοτἱρίυπι ροςί 8η. ὅδό --- Λία ΒΙΙΙ. 89, Ραρ. 471. Ὁ' Βοτρίαπι ροδί 8η. ὅδῦ. --- Αἰίαφ ΒΙΙΙ. ἆδ, 
Ρας. 98δ. ''"δουρίαπ ροβί ἀπ. ὁδὸ. -- Λας Β1]Ι. 88, ραρ. 177. 

99 Α]γέαι, δεῦτ. Φίο Οοἵςὶ. Ι,θοῖῖο ορβίηια, η Ἅ{απρµαπι ἱπιρεγαιτίοεπι τεγωπι ἴγεπωπί. ἸΜεηάοςθ 
ορο ἱιμδγυ] ρίαηαπι υπο ἱοουιη εΠ]οὶί. Θοἱοὶ. οί. τα 
δεῦτε, φῶτα θεῖα. Εάῑἰ. εὖτε. ΙΝΙΗ. { '"ΆἉγει. Βεμ. 990 ἄγῃ. 

ΗΥΙ. Τιτ. Κατὰ τοῦ αὐτοῦ. Ὑδι. κατὰ τοῦ πο Ἱμγ]ῃ. 3 ᾿Εφέρπεις. Ὑάι. ὑφέρεν. 
ντροῦ. Εάῑι. ἄλλως, "6 Εἰ δ' ἰσχύς ἐστι. ΑΙιετ Ἰωευν. Ιπιοίείί : 

6 η οτοκτόγον. Ὑαΐέ. ἀνδροχτόνον. Οιοά εἰ ἑαμίηπι εγἰ! ἰπ πια γοθοτίε, μί ρακ[κίωπι 
αφ ἹἽ Φόδῳ κράτους. Βὶο Υ8ἱ. Ιειγ. (και οπιπία µῥρεᾶε {ε Ργοίέτανε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Γυπήπίραθ ρυτῖς πιο ροβεῖπι οξουγΓΟΓΘ Ρίζυ8, Β ντε. ΑΡΥΕΔεῦς εσκ)εν. 
Οὔπι 0085 ᾱ ααρογο [δρ 4χθ πηὶ : Εοάειι Ἱπίεγρτείο. 

Μ Τεπάο πισηιδ. Οὐ:50, ππθ δβοίρθ, 88Ώοί4 οΔί6ΓΥΔ. (Βοάειε ἰπιογρτείο.) 
ᾗ νο: . 66 0Γουι]. αο Π6 πιο ἑαστορα , ο Ὠασύαγα; ΟΓἱδέωτη 

- ας ολα ιο ως προ. Ρτουυ! ζαρίαι οοπβοθἰογαία ο01101 8 : 

Ὕ : Νο (ιβίαηί 68, αυ οοἱἱθρὶ, θεΠΘὰ , Υαἱθίο 
Ἴ ΕΝΙ. λυγεβεοῦς εὔνυεν. Οωἱεαμς ἰογρεηίς ροείογὰ ἤχα βεΓῖδ. 

αἱ νὰ ΙΥΙΗΙ. αρυξεβθῦ9 ΕὔΜΡΕΜ. 
ὼ (Βἱ{{ἱο ἱμιετργειε.) (Εράσπν ἐπισηρτοίο.) 

- Ππείαπιο ΟἨτὶίμπι. ὁαπι οεἶες ἴ9 ργοῬίρο: Τυἱ 4υοφτθ Ἆοο θ8ί ἱπιροίας, ο ρεεείωο. 
” Ειρο, οεθἱεγαίθ, οἱ οβγη][ες πιογαΙυπη. .. Μεπίοιι τεῖοριῖθ 411 ομυἱ8 ϱγτίς Πα, 

.. Οιά 65 πο]ἑδίυ5, νῶδιφ Ἰαυά α π]θ, Πηεὶ 1 Αιιρίεσος 4ΠιθΠ5 υἱ γοἰυριαίθ6 ΠΙοΠΘΗΝ. 
κ Ἰπᾳγοσσιι5 ἱπιρίθ ]απὶ Ευΐθ ρογοἵς ΠΙ3Γ6 : Αι ΠΟΠ πιογεῦἰθ: ὧοο Αάαπι ευδεῖἑ ποα]- 
. Ῥτοπιρίο οβάεπίείη {6 δίπι εδΡρίοί 500. Ῥιογερθ ἴδιΓα; οοπίογαπι οπραῖ Έα. ΄ 
ἱ Αἲ αὐδίίπο 4 Π.6, θεη(ἶαᾳ Ώς Ίέυπῃ οχαςίθ, Αι ἁοβίο 6010 αἱ ροἀόπα ποβύϐἩ ο. 

συ] 5 ῥατοίοθ οοπἰγθιπ]δουηί οΠἰΔ. Ρεπάουϊς 2πους, Πααῖσαι υῖ ούται -ς 



ειῶ” 6. ΟΙΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ, ολΑΜΙΝΟΝ ΒΡΕ πΠ. ΠΙ5ΤΟΒΙΟΑ. π 
Νθ’. Κατὰ τοῦ αὐτοῦ. Α Τοῦτον φοθηθεὶς, εἶχε, μὴ πάλιν φανῖς. 

Απελθ., ἄπελθε, δυσμενὶς, βροτοκτόνε " Καλεῖ μ' ἄχραντον ἡ χάρις παραστάτην, 

Ὕλπελθε, δεινῶν ὅμμα, λνσσῶδες χαχόν’ -.. πιέζεις δή µε τας κακοῖς; πόσον; 

αΑπελθε. Χριστὺς ἔνδον, ᾧ φέρων ἐμὴν Ἐμοὶ θεὸς τέθνηκε, κ᾿ αὖθις ἔγρετο, 

ψυχὴν δέδωκα. Φεῦγ᾽ ἀπειπὼν ὡς τάχας, 10 Αἰδοῦ τὸ λοῦτρον " εἴξον, ὦ βροτακτόν, 
ὃ Ὦ) βοηθεῖτ,ἄγγελοι παραστάται 1 Ὡς ἡδονῇ πὶ ο Αλ ὰά ἔχλεψας πιχρᾷ, 
Ὠἡ τυραννὶς, καὶ χλοπὴ προσέρχεται. Ότο πκως μα σήμερον κτεῖναι θέλεις. 
Ἑν μ’ ἐξέλεσθε, ναὶ, φῖλοι, λιθάζοµαι. Αποζι ἑταιοε σης πόλης Τὰρ σης 

. Κατὰ τοῦ αὐτοῦ. Κάῑν σῶμ) ἔχῃς µοι, τόν Ὑε νοῦν οὗ τείσιμα, 

λθες μὲν, Ίλθες, ὦ χάχιστ’, ἀλλ ἐσχέδης. ΞΑ΄’. Θρήνος. 
Ὡς χαπνὸν εἶδον, Ἰσθόμην καὶ τοῦ πυρός. Εἰχὼν χενοῦται, τίς βοηθήσει λόχος: 
ὉὩσμὴ δριμεῖα, τοῦ δράχοντος ἔμφασις. Ἐἰχὼν χενοῦται, δῶρον ἀχράντου θεοῦ. 

Σταυρὺν δ' ἐφίστημ᾽, ὃς φύλαξ ζωῆς ἐμῆς, Ὑδρίζετ) εἰκών ' αἴθομ', ὦ φθόνε, φθόν, 
ὃὅ Ὃς πάντα χόσµον οννδέων, θεῷ φέρει. Ἀλλοτρίοις λόχοις τα χαὶλ σοφίσµασι. 

αχ. Αάνετεκε εκάενι 

Πἱοοθήο, ἀῑεοθάς, ἱ]αιίος, οιπὶοίάα : 
Ὀἰδοθάο, οσυἀρ]ίς βρθοία, Ρδνείθγυιη μα]: 
Πἰφοεάθ, ἱπίας οθί (ηϊδίας, ουἱ πιει 
Απίπιαιη (γαὐἱό!. Ειφὸ [αἱἱ6οθπΕ ϱυ.πι οἷΐίο. 
5 Πεμ! [οτί αὐχἰυμ, αηρείὶ ἁαφιιος | 
Ηευ { ἰγγαμπις 4ὐ {ασ ἀοεθιῖι. 
Δυ | ομἱρἰιο πἹθ, 108 Διπῖοί, οἳΏδεστο. 

1 Σχ. Αάτεγενς εληιάειν 

Ὑθη]είί αυἱέθπι, γθηυἰἱαῖ, ϱ Ροµεἱιρθ, ϱοἡ Γερεθβδας ϱ05. 
ιιαςδὶ Γυπιυσ γἱάὶ, πποχ οὐποῖ Ἴσηθῃ. 
ἀο; [ειάυς, οεγίυπι ἀγαοοπίφ ἱπι]οίυπι. 

ὑτιιοῬίη απέειι ἁἰίοίίο, αυ ομθἰο οσί γἱίρ πιο, 
5 Ου υπὶνογβυῃὶ πππάμπι, ο8ς γησυ]ο οομκίγίπβοης, Όσο οὔυτι. 
Παπο Ρθἱ{ΙπιοθΟΕΗΒ, ο86, Πθο αιπρ]ίας αΡβαΓθάς, 
Ύουαί πο ρυγπι ρολ ΔΡΙ1ίριη. 
Οιοιδᾳυθ ηιαἰἰς πιο ρτεμιοςῖ ϱἱο0μµδήσο Τ 
ΜΙΕΙ πιυτίυς οδί ΌδιΦ, 6οιἱ δία(ἶω 4 μηοςαΐφ οικοχὶε. 

ὶ 40 γεγετθ Ιάνδογυπι; {προ, [ἱουίὶείάα. 
Οοπηαόπιοόυπι ΠΙΔΓΑ Ίηπο ΡΓίπµιη ἀθοορὶοίὶ πτυυρίαίο , 
δἰο ογμάθ[ίες Πο Ὠοάϊθ νὶδ οοοἱἀάρτο. 
Ώιφεθέο. ἀἰβοθάθς αββιοββίοποιι οβίαι (μαπι δθηςὶ. 
Τωμμθίθὶ ουγρίθ 1Πθυ ἠάῦθαβ, Γωθηίθ ΠΕ ποῦ αοηυἱοφοδιω. 

959-959 Ι.ΣΙ. ΓΕ απιοπίαιἰο . 
[πηβρο ἁῑνίπα ἀο]οίμν, αμῖ ορθίη {ογοι Ἱ- 

Ιπιβρο ἀἰνίῃὰ ουλησδοἰί, ρυγὶεἰπιὶ ἀοῦ τὴ Εεῖ 
Οοιμυιηεἰ] αΠἱοἰίάΓ {ΠλΑρο ἀῑνίπας του, ἱηνίάο, ἱηνίάο, 
Αἰἰομίς γογυὶς οἱ αγριυἱδ. 

ῥαρ. 76. Ὁ δυρίωι ροθί αμ. ὀδὸ. --- Αἰίαν ΕΙ. 96, ρα. 117. 

ΙΧ. Ἐ τ. Κατὰ τοῦ αὐτοῦ. Εάῑι. Εἰς διάδολον. ϐ Φανῄς. δἱὸ Ὑπι. Εάῑι. φάνεις. 
γω. Κατὰ τοῦ πονηροῦ. 4! Πρωτον. Ὑαὶ. πρόὀσθεν. 

Ἴ Ὢν. ϱομοί, ὠἡ μ'. | 4» Καχῶς. αἱ. χαχεᾶς, 
Ι.Χ. Τιτ. Κατὰ του αὑτοῦ. Εάὶι. ἄλλως. Ι.ΧΙ. Τιτ. θρῆνος. ΕάΙι. Άλλως. 
ῦ Θεφ «έρει. δίο γαι. Εάῑι. φέρειν. ἆ Σοφίσµασι. Ὑδι. νοῄµασι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Μιχ. ΑΌΥΕΑΦύ6 ευμνεν. Ώ Όρροπο, Πιπάπῃ 15 Ώεο έοϊσπι Προι. (Β 11ο ἵιετργειο.) Ἰ]ωπο ΡοΓἱεροθηδ οθίθ , ηδο Γγσς γοῦἱ, 
Ρυτυπῃ Όοιι6 Πνθ ηδη νοσαί ο) δὶ αεἰζίοιι. 
Οποµδᾳυ6 ὀυσίδ 116 πια]ἰς, ᾳ..ςο , ργεπε] 
ΜΙΠϊ πιοτίοσ οὐ νίί, γουάέας γἱεσο οδοί ποὴ 
Ώυιδ: γεγοτο ὑδίπουπις {αρο , οαγηὶ[αλ. 
Ρος Ιδία ριἰπιαη υἱ [οἱ [γαυς 3 ἰο οςί ΜΜ, 
Νέσατθ δἱο πιθ ησπο ουρῖς ογυδο[ιογ. 
ΑΏφοθάθ , Ιαείπ ηὰ1η ἑάδσι ςδηςὶ. λέουαι 
6οερις Ιἱεθί λαῦθας, Ώιθις ηἲ λε] ἁφηνηίϊ (οτε. 

ΓΣ! ΕΑΚΕΝΤΛΑΤΙΟ. 

«Ῥιθεδάθ Ίαηλ]ηπα, οατηί[ες πιογα[ίυπι. 
Βιφεεςθ, νμ]ίὰ ϱνθδ, ρορις οἱ [119η9. 
Πἰφεείε: ΟΙιείδιΗΒ, οἱ ΠιθΙΗ πιθηίοπι ἀθι]], 
νι ἠπίφ. Απημιο οοποἱἀθ, θοὲ δίαιἶ1η [ρυ. 
δυγαΐς, δαρρίος φὐ350, πιθ, ΔΠΡΕΙἰ αδιίίοδ. Γδίαί ἔγγαυπις ἀῑτως, οἱ ας ευἱηλοίυς : 
Εερίίθ αὐ να]υς ἱπιρδίιά Πως, νυβ ΡΤΘΕΟΘΡ, 

Εξ. ΑΡΝΥΕΗΡΟςΦ ΕΠΝΡεΝ. 
(Εοάεπι ἱπιετρτειο.) Ὅ (Εοάειν ἐπεετρτείε Ώωρπιοη , ως αἰδεί , Ροςςἱτης, αἱ. Γο Γεβριι» ϱ9. Ὀεϊεία { | ίσα: οαυωΐ .. Όι [αμνυς οι μι γίφιις, ἰβιθιμ ῥεοιίμας Ποιεία, οι. ως ο. Πδι: ἀΓ4ςομοπὶ ργοὰ]άλϊ (ρίδης οἱἱος. Τιτραί ἱ]]α. Ινἱάς [όμεῖς, Ἀτάαο κει) αἱ, μιοῦ φ. ργωςος νι νο, εἰ Ρὶ γυγυί ρετεμεἰής, ἐυἱδησς [ααυῖθις. 

«βεπήρίυα Ρροθί 4η. 58. -- ΑΙίας. ΠΙΙ. 9, ρας. 118. -'Βοήρίωπι ροδὲ 2υ. 585. --Αίία | 
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ος 

.” ΠηΥἡ καχῶν, μὴ βλύσε, μὴ µαταία φρἠν. 
[Άι δ οὖν σὺ, γλὠσσα, μὴ δέχου τὸν βόρδορον. 

ὶ δ' οὖν σὑ, χείρ Υε, μὴ δέχου τὰ χείρονα. 
͵ νὕτως ἂν εἰκὼν ἡμῖν ἄφθαρτος µένῃ. 

. ΣΒ’. Ἱκετήρια εἰς Χριστό». 

.. Μή σου λαθοίµην, μηδέ µου λάθῃς, 'Αναξ, 
ναξ σοφῶν μέλημα, καὶ τρισσὸν φάος' 

ων η που λάθῃ µε δυσμενὶς συναρπάσας, 

ευθμῶν' ἐς ἅδου, χαὶ σχότου πιχρὰς πύλας. 
Ξ Δεινὸς γάρ ἐστι, χαὶ λοχῶν τούς σοι φίλους ’ 

ΜΜ», οἶδα, φεύξομ’, εἰ σύ µου μνήμην ἔχεις, 
ἁμυχνῶν ἀεὶ λόγοις τε χαὶ νοήµασιν. 

δΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ 0Ε 9ΕΙΡ50, 

Α ΣΓ’, θρήγος αρὸς τὸν Χριστόν. 

1106 

Οἴμοι προσηλθε, Χριστέ µου, πάλιν ὁράκων, 
Οἴμοι προσῆλθε δειλιώντί µοι σφόδρα. 

Οἴμοι γέγευµαι τοῦ ξύλου τῆς Υνώσεως. 
Οἴμοι φθονεῖσθαι ὃ ὁ φθόνος πέπειχέ µε. 

ὃ Οὔτ' εἰμὶ θεῖος, χαὶ βέθλημ᾽ ἔξω τρυφῃ:. 
Ῥομφαία, μικρὸν τὴν καχὴν σδέσον φλόγα, 
Ὡς ἂν πάλιν δέξῃ µε τῶν φυτῶν ἔσω 

Χριστῷ συνεισελθόντα λῃστὴν ἓχ ξύλου. 

ΞΔ’. "Α.11ο πρὸς Χριστόν. 
Πάλιν προσῃλθεν ὁ δράχων΄ σοῦ δράσσοµαι. 

Δαθὶδ παρέστω, χρουέτω τὴν χινύραν. 

ᾱ 
εἰώ 

"Απελθ), ἄπελθε, πνεῦμα συμπνίγον, χακά. 

ὃ Έοηῃς πηλΙογιπῃ, η βοαΗΓἱ8, ηθ ΥΔΠΑ ΠΘΗΦ; 
δἱ υἱθιῃ ἔ1, Πρι, 16 αἀπιίιίας οΦπατη : 
δίνθ εἰδπα {1 ΠΙΑΠΙΦ, η αροἱρίας ια]. 
Φίο εί αἱ Ίπιαρο ἀῑνίπα ποὺὶ ἱπευττυρία Γωῃθα!. 

| 1ΧΗ. δαρρΙἰεα(ίο αά- Ογἱείκήη ). 
Νε ἔυι οἩἱγίσοας, πε(ιε πιοὶ οὐ]ἰτἰθοατίς, ο Ἆες , 

Πες δαριεπιίαπι πιδάἰἰαίίο, οἱ εείπυπι μπιθη : 
Νε [ογίε οἸληευ]απι πο ἠηπιίσιφ οορηρίδης, 
Ρεἰγιάαί ἵη Ιαιοῦγας ἱπ[θγηὶ οἱ ἰπίδισς οαἡμίοϊς ροτίας. 
ὃ Ογιἀεί]ς οπίΏ 68, θἱ οα/46 δεγω]έ ἱησίάῑκφ εἱ απιΐεἶς. 
Ηυηο ηαιά ἀωνία εΒυρίαπι, δἱ ἐὰ πηθὶ πιθιπΥ φἱς, 
Ειλείεης πε δεπηρεΓ γογυίς οἳ οοἰιαιἰσπίυς. 

ΧΙ, Γναπιοκ[αιίο αά Ογ]είνπι ''. 
Πει πΕ! ! Οηγιδίο πιὶ, αοοθβεῖί αἆ π]θ Γωγδα5 6γαιο. 

Πεἱ ιωἱΏῖ {1 ἀεοθθδῖἰ Δά 1Ώ6 ου ]έωμη γε[ογιἠἀαμίοιι. 
Ηεὶ πε { βιςἰανὶ εχ Πρμο φοἱεπι]ς. 
Ηεὶ πβῖ ἰ Ιπν]άθτὶ ἀἰαδοίις ἠἰδὶ ρογφιιανῖέ. 
ὃ Νοη ΦΗ1η ἀῑνίημς ᾖοπηο, θἱ ἔπιθῃ δ]εοίάθ ΦΗΠ1 6 ραγαάΐδο το]αρίαι{. 
0 πιαςγο, ρου) ἱάΠα ποσ]αµν θχδιΙηρμθ απλιοδι. 
Όι ἱίεταμ μη] έίαγ ἱῃ ραγαάίδυαι, 
γε]υῖ Ιΐγο αἱ ου Ο)Εἱδίο Ἰαργεεσας εδ 4ὁ ἱ]σπο σγιεἶθ. 

ΙΙΧΙΤ. Αα αά Ὀλγίείνηι 
Ἱίογιπῃ αορθβεῖῖ ἆγασο; (6, Οσὶρίφ, θίτίπᾳο. 

Ὀαν]ά φἱδρίαπι αοοθάαἰ, οἱ ρυ]θοί ον γ2/η. 
Ιἰδοες, ἀἱδοθάθ η ππδίαπη τοι, ορἰσίέας οωαβοςαίος. 

5 Θοηϊρίυπι ροβί απ. ὁδὸ. --- Λίιας ΒΙΙ. 60, ραρ. 170. "'Βοπρίυπι ροξί αι. όδδ. --- Αἰίαο ΒΙΙ. 81, 
ας. 176. 

8 Μέγῃ. Ὑαί. µένοι. 
ΓΧ!ι. Τιτ. Εἰς Χριστόν. Ώιο Ἐοεμρρ. εἰς θεόν, 

τιοιὶ Ργ/ετὶ (Οοπιμεδίυθ. Ίο επίπε, ἵπφυι, 
Ἑλιείειιο γεχ οεί τρισσὸν φάος , ἰγίκμς ερἰενάογ, 
ο Όουφ εἰς µη Νε 6: (γκο. 

ϕ Ε ΧΙΙ. { Φθονεῖσθαι. ου εδ, Ἱπαυῖι Βἱμς, 
ιοδὲὶ πιθο βάθπι Ἠαῦυί ἀϊορπιί Ίαο 4 οαµδα Πε! 

5 γ]οτθ φοἰεπιίο Ὀοιὶ δἱ πιαΙἰ ἱπίογάίσίαη [υἱες, 
«ουοά Όους ἀλνίηϊίαίοιη πολλὶ ἱπν]άογοι. Ύου φθόνος 

ο Βοτίρίαυε Ρυδι 4. 590. --- Αἰίὰφ δι. δΊ, ρ46. 177. 
ἀἰαυοίυπι αἱσπίθεαι σροροτίις. 

ϐ Μικρόν. δίο ας. Εάῑῑ. μιχρήν. 
8 Χριστῷ. ἴιὰ Βερ. εἰ 0ο υε{. ΒάΠ. Χρ:στόν. 
ΒΧιΥ. ιτ. Πρὸς Χριστόν. Βυρ. κατὰ τοῦ πονη- 

9 Κιγύραν. αἱ. κιννύραν, οἳ βοτίο υε]υς Ρργο- 
Ρίο πιοίγυπ. 
ὅ Συµαν/γον, κακά. αι. συμπνίγοι καχούς. 

Για ἱορίὲ [,οανεηοἰαίυς αὐἱ γεγῖίέ, ἀπαΐυς ομβυσαέο. 

ες ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

) πιθης παπί, [οης πια], πο ργτοβυθ. 
λυῖ, ἱίμρια, αἱίοιῃ πο ἱμίδηι [αύμη οχκοἱρθ. 

εδ! Πἱωρυα , δλ[έθιη Πθ ΠΙλΙπΠΙ Γνοηως βδγαί. 
:ΦΙΏςΡο παπι οἷο Μ0ἱ πιθηθλκέ Ιπιθρία. 

σχιι. βὔθριΙσατιο λ0 ΟΗ8Ι9ΤΌΝΜ. 

(ΒΙ{ο ἱπιετρτείε.] 

Τυί πιοπιου οἶπι, ία πιοὶ, Ἀθχ., 5ἱ8δ, ΠΠΘΠΙΟΥ, 
ος, δορογαπι οδυἱυ05, οἱ δρἱεμοῦ ἱρίρίαχ : 

Νο πιο ἵη ῥγοίαπάυνη (αγιατὶ Γαρέῖπι Βαί8Η, 
ς Φάρν4δηιο ροτία5, ἰμοίφ οχρθγίεδ, ἐΓα]αί. 

Ναπιφιιο 11ο απι]οί δι,ἀοῖε ριιγαῖ ἐμὶθ 
β 1.44ὐε08. Ευρίαπ 3ἱ υπι, ΠΝΘΠΙΟΓ οἱ δἱθ πῃθῖ, 
: Τετυίσηυο, οοηδἰίσᾳυο 1ο 9επιρόγ Ίωνες. 

ἕοτεεις 

--. 
- . . 

Ββ ΙΕ. ΙΑΜΕΚΤΑΤΙΟ Αυ ομαιςτύκ. 
(Εοάεπι ἐπίεγργείε.) 

Πευ { ΟΗτὶδίο, δοΓρρης Γυγ5υ5 44 πο νδυτοίς: 
Λοοθα(ἰ αἆ ΙΠθ ρετο]έσπῃ πιεί ργατ|. 
θἱοηίιί αΓ0ος ἀθηίῖθιν Ργεσθα ο6ὶ μι]. 
Μἱὶ ἱην]άδεί, ογθά]άϊ ἐνοςεὶ Πν]άο. 
Ναπι πος ἆθυθ θύ1η : θθ46 ΙΦἱὰ οί οχεἰά!. 
Ο ΠΙοΓο, ῥραυἱαίω οοπηργῖιηδς Παπιη)αηι ποῖδηι, 
Όι τα γδυῖη η βογέυπι ραἑεαί ἑηργορδιις μἡΠηὶ, 
Ου Ομσἰφίο, μἱ οἱίπι, ροδέ ογάζθΠι, 8ἱςΔΕἱ0. 

Ι.ΣΙΥ. ΑΕΡΙΑ 0 οΠπστον. 
(Εοάεπι ἱπίεγρτεια.) 

Το αἰτπρο, Οἡτίθίο :ππο ἀΓ.εο γὔγ5υ5 ρεί(θ. 
ἀσφδσευν αἀθίί, ρυ]θεί 4ο Ίγγῶ Εά66. 
Αὐἱ ἵη οβίλα οἱ, δυΏροαίος δρ)ί(ως. 



το 6. 6ΛΕΟΟΒΙΙ ΤΗΕΟΙ,. ολΙΜΙΝΟΝ ΜΒΕΒ Η. ΗΙΦΤΟΑΒΙΟΑ. μ᾽ 
ΞΕ. Θρήγος. 

Εἴ µοι πονήρως εἶχε χρᾶσις σώματος, 
Ἰατρὸν ἄν τιν εὗρον. Βἰ πένης τες ν, 
Τῷ πλουσίῳ προσῆλθον  ὅρμῳ δ᾽ ἐν ζάλῃ” 
Εἱἰ δ' ἠδιχούμην, τοῖς νόµοις καὶ βήµατι. 
ὃ θάμνος δὲ ἐξέσωσεν ἐχ χρηµνίόµατος. 

Εἱἰ δὲ σχελίζει μ᾿ ὁ φθορεὺς τῆς εἰχόνος, 

Τίς µοι γένοιτ᾽ ἔρυμα, πλην σοῦ, Κοίρανε; 

δα”. ᾿Α.11ος πρὸς Χριστόν. 

Καινὸν, καινὸν τί τοῦτο, ὦ θεοῦ Λόγε, 
Καινὸν τί πάσχω; καρδίας ἐμῆς βάθος 
Κενὸὺν λόγων τε χαὶ νοημάτων σοφῶν, 

Α Τὸ μὲν πονηρὸν πνεῦμα φεῦγον οἴχεται" ' 
δ (ὕπω δὲ μεστὴ χώρα µοι τοῦ χρείσοσης, 
Πλῆσόν µε τῶν σῶν, μὴ πάλιν ἐἑλθὼν οδ., 
Αὐτοῦ µε θῆται χεῖρον ἑργαστήριον. 

Σ7’. Εἰς ἑαυτόν. 

Ἑξηπάτημαι, Χριστέ µου, τῷ σοι σιόδρ 
θαῤῥεῖν. Ἐπήρθην χαὶ χατηνέχθην σφόδρα. 
Ἁλλ' αὖθις Ὀψωσόν µε" καὶ γὰρ ἐσθόμν κ, 
Παίζων ἐμαυτόν. Εἰ δ' ἐἑπαρθείην ἔτι, 
ὅ Αὖθις πέσοιµμι πτῶμα χαὶ συντρίµµανς. 
Εἰ μὲν δέχη µε” εἰ δὲ μὴ, τέθνηχα μὲν. 

Ἐμοὶ τὸ χρηστὸν ἐξανηλώσω μµόνῳ; 

960-961 Ι.ΧΥ. ΑΙία [απιεκία(ἰο Ὁὸ 

οἱ πη]ηί πια]ο Ἰαῦογοί ἑοπιρογαπηδηέάπη οογροςίς, 
 Νοάϊίοιπι [0Γ84Π ποροσίγετα. Οἱ ρ8υρος 6886Π., 

υἱνίίοπι αἀϊγθπι. ἵπ Ροτίµ πιο τθοὶρίο, ουπι θυδί ἐεπιροςί3ς. 
δἱ Ἰπ]ιτίάΠι ραδδιι» 6956Π1, α ἱερθς οἱ (πυυπα[]α ϱομ/{ωβογθη., 
ὃ 91169 φμἱάθπι πιο θθτνατοί α ργφοιρἰήο. 
ἱ αμίθιη πιο φιρρὶαπίοί οοττυρίος ἁἰνίη Ιπιδρ]ηίς, 
Ουἱς πιηἰ ργῷκίἀῑο [μοςίέ Ρρεγδίος 8, ο Βεοχῇ 

1 ΧΤι. Αα αά Οληείωηι Ι. 

Ομἱά που ποτὶ, αμἷά πονὶ, ο 0αἱ τογδυη } 
Νονί αιἱά αοοὶαἰέ ποἰιῖ } οογἀἰβ πηθὶ ργοζυρά]ίαφ 
Ύαουα οϱί 4 γογβίφ, οἱ 4 οοβἰιαορ]θις εαρἰθη[ἰρυδ. 
λαίυς αυἱάδπι δρ]τ]ίας αμ[αρἰεηρ ἀἱθροφείί; 
ὃ γοτυπι Ίουις ποοάωπι γοῦις πϊη! τορἰοίας οµί πιε]οςῖθυςφ. 
Βερὶο πιο Ει1ἱ6, πθ ΓυΓΦιι9 νθμίθης Ὠονεῖς ἱπγίάνς 
οἱΏἱ Πηθ Ρο] άς [4οἷαί Ποβρίθίυπη. 

ΙΧΝΠ. Ρε «6 εριο "'. 

ΠὩοοσρίις ούπι, ποὶ ΟΗτὶσίο, Οἱ ηἰπιίαπῃ 
Οοπβάεης. δρ] ϱυπῃ οί οοττυΐ ργατ]ίου. 
ἵοτυπῃ τὐῇδς ἵπ αἱίυπῃ πιο ἐο]ίας; οἰθηΐπι μογεροσὶ 
Μο α πιο ἱρευ ἱαδυπι [μἱ586. δὶ αμίοπι αὐῦιο οἰαίής (αογο, 
ὅ Ὀ(αἱ]πι «84 ΑΠι, οἳ ἰαἱἱ σαδι υἱ οοπίογαῦ. 
οἱ γευῖρίςδ πιο, Ώειιθ : θίπ πιῖπυς, Ρο], 
Μ]]πο υπί ἰαα Ὀεηίὶριηίας δχλαυδία ορί Ἱ 

ο οιϊρίυπη ροςί 4η. 8ο. --- Αἰὶπς ΒΙΙ. 91, ραᾳ. 177. 'δορίασι Ρο δὲ 9η. 285. --Αἱίας Β. 3.1 
4]. Ὅ Θυρέυι ρυςδὶ 1. ὅδό. --- Αἰίας ΒΙ1. 154, ραᾳ. 197. 

[ΙΧΥ. Τιτ. θρήνος. Τι. πρὸς τὸν Χριστόν. 
ὕ κα. γάνοιτ' ἔρυμα. ια αι. Εάῑι. τί ἂν α ώῴ 

γἐνοιτ᾽ ἔρεισμα. ν ποιῆσῃ χαρπόν » εἰ δὲ . Ειεὶ οἱ 
ΓλΤι. 4 Καν ὸν, καινόν. Ὑδί. χενὺν, κενόν. πα. μα οίο. λαο ας ο. 
ὃ Οὕπω δὲ μεστὴ χώρα. ΟΙπιάίσαῦαι Ρρε6 ΙΙΠΟ 7 Ἐμοιί. Βϊίας Ἱεροπάιιπι ραιμί εἴ µα ἃ 

Ἠ{υ νεΓδυ8, (16πι ορε (2οἶδ]. οοι1οἱς απ νΙΠἹΙΙΦ, ΓοβῖΙ- πε 20ἱο ἰοίαπι (παπι θεκἰφηἑίαίεπι οτλοαεκὲ 
ἐωειάο µεστή, ηω’ γος ἀοθγαί. Εάῑ. δά ΠΙΛΤΡ., Ὑέμει. λώσω, υεἰ ετἠακεία εεί, ἑξανηλώθη. 

Β ᾗἹ Αὐτοῦ µε θῆται. Ὑπί. θῇσει μ᾿ ἐτισὸ. 
ΙΙΧΥΙΙ.θΕἰ μὲν δέχῃ" εἰ δὲ μή. δῖε ΕΝ: 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

ΕΣΥ. ΑΙΙΑ ΕΛΜΕΝΤΑΤΙΟ. 
(ΒΠΠΠἱο ἱπιετργείο.) 

Οοτρυβ (Θθη6Γ6ί δἱ πιθυπῃ πιοτδιις ργανἰς, 
Μεάίουιη γοςβᾶσοπι. 9ἱ πολ ὶ πι []μὈ (ογοηί 
0/68, ἀ4ἱδδειη ἀἰν]έρηι : ἰπηιιο ἐηγυίπο 
Ροσἑήπῃ : Δἱ 116 ἰσφιις ὐἱσυίη διιυςο[ία. 
Β.ιοηίέιη 4ἳΏ α]ίο [οτίᾳ βογγηθνοί [υμἱοχ. 
θωγγυρίος αἱ ου1Ώ πι βἐύθαι ἱηιαρὶηίς 
Ὀε]ίοστε, αἱ (6, Ολγὶδί6, αιιο ηἰεὶ απθαπι ᾗ 

ΕΤΝΙ. ΑΙΗΙΑ λΌ οΗβ!Ιδτυν. 
(Εοά επι ἰπιεγργείο.) 

.Νον!, που] φαἱά αοοῖάῑί πλ, Ὀθί 
γεια} πονὶ φμἱά  Ππείπιυπι σοηδίδ Πηδαπα 

Β γογυίδφιε Ργογεα5 ο0ς νηςθῖ ργιάσηιίνας. 
δ]α1ἡ5 ηηἱάοπα 56 βρῖγίεας ἀθαῖι (χα : 
Ἠγευί αἱ 1 Πιό ΠΟΠ ρ8ἳοι Ίοοις. Τωὺς 
Μο, φιῶ5ο, οοπρἰε : ἡνίάιις ηθ ἵη ϱιο θ2418 
οἱ οί οΠοίπαιη, Γµὔ8η5 αοσθάθιις, σίγυαι. 

ΙΣΧΥΙΙ. δέ 6ΕΙΡς0Ο. 
(Εοάεπε ἐπίετρτειε.) 

Βοαεθρίιι6 εΡΟ δυΏ, ΟΗσὶφίο, ἆσπι πἰπεὶς 
(οπῇάο : {η ΔΜίάπῃ πηο οχξυ!, οὲ ρτατὶίοτ πα. 
ας, Ολγὶβίο, τυγδιιςεγῖρας : |ιιςὶ ηιίσον, 
Αριοςςο. Ιη6εμιθξ. δἷπ αάίνας Γγςυπι οὔσαη, 
(448) ἱρλθ ΓυΓβύΠΙ, ρΓούγθδας ϱὲ ]άπι οὐβίετᾶ. 
οἱ θιθοἱρὶ πο : δίη πηῖηυς, ποῖςογ οδοἰάἰ, 
Εχμαιισίαπθο ἵπ πιο θδί υπἱεο. υδρίσαἰ εαν! 



δὰ ΞΗ’. Εἰς ἑαυτό». 

Βὶ υσιν οἱ μισοῦντες (ὡς δ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ, 

Λέγουσιν οὐ δίχαια ̓  

Ὡς Υὰρ δίχαιον τοὺς φίλους περιφρονεῖν , 
Ὡς μὴ θεὸν λέγοιµι, 

Ρα") πρόσθε χεῖται πάντα, καὶ γινώσχεται 
ία Σαφῶς, ὁὀξὺ βλέποντι) " 
Σελλ) οὖν λέχουσι τῷ φθόνῳ νιχώµενοι, 
4 Φθόνῳ παθῶν διχαίῳ, 
ἄμηχοντι τοὺς ἔχοντας, ὥσπερ ἄξιον. 
αυ 10 Τί οὖν, ἄθρει, λέγουσι. 
«ρὰὙουσιν, ὡς αὐτοί µε τὸν δυσδαίµονα 

μι 

τν γο 

ΦΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΜΩ, 1110 

(Καἱ γὰρ δοχοῦσι τοῦτο) 
Κωνσταντίνου βαλόντες ἑχτὸς ἄστεος 

Απωφρύωσαν. Εὖγε; 
15 Βαρὺς γὰρ αὐτοῖς, χαὶ θράσους μην γέµων. 

Τέμνων ὁδοὺς ἀτρίπτους, 

Ἐθῶν πατρφων χαὶ νόμων διαφθορεὺς, 
Εἴπερ νόμος τὰ φαῦλα, 

Πλούτου, τύφου τε, θρύψεως. φιλαρχίας, 
30 Τῶν νῦν ἐπικρατούντων. 

Οὕτω γάρ εἰσι τὴν φρόνησιν ἅθλιοι, 
"Ὡστ' οὐ λέγειν ὀχνοῦσιν, 

Ά χαὶ λεγόντων ἐγχαλύπτεσθ᾽ ἣν πρέτον 

"Άλλων ἀπεχθαιρόντων. 

Α 

ΓΧΤΙΗΙ. Γίεπι 4ο εε ἑρεο ' 

Γἱουπε, (αἱ πῃο οἀεγυπί (αἱ αυίεσι ποἱιί γἰάδίες, 
Ὀίουπι ἱπ]υρίο : 

Οιιοπιοἆο επίπι ΦΦ1ΗΠ1 ΦΠηΐοος ἀδερίοθτο Ἰ 
Νο ἀϊολπι Ώοευπι, 

1. 
Ἰᾳμ]άο, αοίάπι οδοί ); 63 

5 Ομ] οπηηἰα ῥραῖοηί, οἱ οορη]ία βυηί 

63 Υεγιπίβπιεη οἱουηί ἱπνίάία νἰοιί, 
αγία αΠθαςίίοηιιη ]δὶδδίηᾱ, 

0αἱρρο η Ιαβε[αοῖ! ᾳὐος ροβδἰἀθί, τέ ἀϊσηαπι ὁ8ὲ. 
10 Οι]ά ἱριέαν ἀϊσαηι, οομβἰἀοΓγᾶ. 

Ὀἱουπί 56 πολ ί νη/[εἰ]οἱ 
(Ειεπίπι ἰἀ ρυίαη!), 

(οηςιαηι)μἰ οἰθείο ες υΓ08, 
Ὀυρογοἱ μπι αὐφίμ[ίβςα. Ερθ; 

45 Ορανίς οΡ/1η ἱροῖς οἱ αιιάαοἰ ογαπι ρίεηι8, 
ΦΘ0ΔΗ6 γἱ4δ πΟΝ (Γἱί48, 

Μοτυπ ραΐίοιπογυπι 4ο ΊεμΙπ οογγυρίος, 
οἱ Ρτο Ίρβε Παῦεπάα δυπί γ]γλυδας 

Οµπι ἀῑνίιία, [αδές, ἀεἰίοία, απαρ{1ο, 
90 Ηοπιίπυπ ποκιτῖ (επιροΓίἱς ἀοπι]ηθι η. 

Λάοο οπίπῃ δυπῖ λείο ἱ[οἰἰεἶ, 
Ὀι ἀἱοετε ἱρδὶ Πο τειθαπίυς, 

θυ8 αιἀἱθηίθβ ογμΏθβεθτς ἀθοθγοί, αἱ ἀϊεροτοπίις 
Αὐ ας ἰπὶπι]οί6. 

ο Βοτἱρίυω ρο8ί 8η. ὅδὺ. --- ΑΙἱαφ ΤοΙ]. 3, ροσ. Ἰὲ. 

1 ΧΤΗΙ. Απουνεκτυν. υπ ἵπ [νο επεῖί 
ΥπΙΕ διά (γαεμπι Τοί[ἵκε α ϱ6 ἀεκοτίρίινπι ος 

«δαάΐεε Τἱεππεπεί, εί εοἰίαίμπι εκ άκοθις θὶθοιἠο- 
ε ΕΙογεπιίπα οοάἰοῖθια, ἰπ ΦΚΟΓΙΠΙ αἰίετο Όετεια 
4πεε ῥρετρείµα εογίε αά ἱμφίαν εοἰκία ογα[ἰοπίε ἀ4ο- 

πί : ἵηπ αἴίεγο αµίεπι, αμ α[ἰς Πίο εχΛΙδθεπίκτ, εἷο 
Φἰποκὶ Όεγειυς ἑαπιθίοί εεπαγί! εΜΠι εἰδὶ ΑπασΤΕΟΠ- β 

π Λαθειί ομὐ)εοίπι. ὠογίρίμηι Αγίαποί 6αΥΠΙΕΝ - 
Εμ α (γεφυσὶο, ἐεπίΤΕΠΙΟ υἱίς εΝ (εΠΙΡΟΤΕ, επι 

{ α περοιίϊε τείφμ πι οἱισ εἰ (επιρµο ἀἰνίπο 
 [έή εοπεεετακδε!. ΟΦΙΤεείαίογες 1.06 τε[εἰἰι, φκὲ 

πε, ϱιμοά Νατίαπτεπα Εεεἰεείασ' Ργαθεεθ γτεοκεατεί, 
ἑηηἰπαδαμί’. 
χιτ. Εἰς ἑαυτόν. 1τὰ ΠβῬ. ΕάῑΙ., Εἰς ἑμαντὸν λόγος». 

4 Οἱ μισοῦντες. (οἱθ]., οἵ µε μισοῦντες. 
ὃ Πῶς. (οἱ8|. ποῦ. 
8 Παθῶν δικαίῳ. δὶο οἵαί. Σσχν!. Τἱά6 (ου). ἓ, 

Ρας. 657, πυΠη. 4. 
Τήχοντι. Οοἱδ]. ών Υάρ. 

44 ΑἉπωφρύωσαν. ΕΙεραπιφαίπιαπη Ἀοο νογυπη 
οϱί, ἴεπο ἱηφιιίί Τυ]]ίας : ἰά θοςί, αἰυπέ 56, 119 46 
ψαρογδἰο αιαςὶ [Δ4ιἱᾳίο, ΠΟΠ 9ε6ΙΘ 40 ἆ6 βεὐο 
Οοιιθιαπ!ἱηορο]ἱέαπα, 4ε]εςίφνθ. 

4] "Αθ.ιοι. Αάθο πιεπίε ἀερταναίί, εοτγαρἰἰ, εἰο. 
33 "Ωσε οὐ «Ἰόγειν. ΝΙίτυπη ἄγροιχον {ρβυϊη 

6586, πες 5ο]γο νἰγοτε, αἱ (οί ἀἱρηιίδίθειη 9818Πι: 
γεγυπι ρου θ6Δπι ἀθλοπθθίατό μπηῖς υΙιί ου. 
Ῥοια,. Τιά6 ἰοσ. 1, οταί. ΧΙ, Ραρ. Ἴ0δ, πυπι. 24. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΡΒΟΙΟ. 

μῤ ΕΧΤΙΗΙ. 1ΤΕΝ 8Ε βΕΙρ6ο. 
μαδή (Α. Β. ζαίαι ἱπιεγργείε.) 
ο ανν Ἱη[ειιδὶ (νἰάδίως υἱ ηλ 1, 
εΨ Ου }ἠδία προ Ἰοᾳυυμέυς : 
Βζαιη η ια] φᾳυἱίαβ, ΔΠΙΙΟ09 ΦΡΟΓΠΟΓΘ 

Οιαρίαιιο Νμιπεῃ ἱρθυπῃ, 
αἱ «οίΑ δυπὶ αρεγία, ουσία ουἱ ραίοηί 
614Γε, νἱάθιμιί αοι1) ; 

» 0, οηυΠίιΓ αἱ Ιἴνοτθ γἱοιί, πιὰτίπιθ 
ΑΠεεἠοιο ]υδία, 

δια ηΕΠΙΡ6 αιο5 ἰομθῖ, ρογο(ἰί, υ ἀεςθί. 
Αἱ «ε{πθ φι]ά Ιοᾳααμί.ς. 

αὐ]ουμί ἀοθευῖφ πηθ [αἱἱραίμη πια]ἰς 
. 

(Ταἱεη ρυ(απί δπἱπι π), 
Α τορίϊ ρυἱρσυπι αγείθιθ, ἀεροπετὈθ 

ουρεγυίθτη οοβοίυπι. 
ΝάΠιΩΙΙθ 6Ρο πιοἰθβίας ἠφ, δἱ αὐάασ, αΠυ]απ5 

λη.μδἰᾶ Ρρο6υ νίαγίῃῃ. 
(οπιαππαίος πιορῖς οἱ Ἱερίδ ραίτυιη, 

οἱ ργανα ἰοχ νοςυβηῄα : 
μπι [πδιυς, αγρεπίαπῃ, γοἱυρίας, απηρίίυφ, 

Νοβίγοε γεβαπί «0908. 
δὶο πιδηἰο σαρίἡ ἱηδαμίυπί, υὲ ἀΐοθγο 

Ηἤφε αυάθαυί πηὶδοΙ!{, 
Οις αἱ ναί λοβίΐ6 ἀῑσαί, εγυβοβςθγθ 

Ὀεοεγοί ἀυάἱεπίος. | 
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45 Οὕτω τι τυφλόν ἔστιν ἡ µοχθηρία, 

Καὶ τὸ φρονεῖν βλάπτουσα. 

Οὗτοι μὲν οὖν ἔῤῥοιεν ἐκ μέσου λόγου” 

0ὐδὲν πρὸς ἡμᾶς ταῦτα, 

006) οἱ καχῶς λέχοντες, οὔθ) οἱ δεξιῶ;. 

50 Ῥείτωσαν ὡς θέλουσιν ́  

Ελώττης γὰρ οὐδέν ἐστιν εὐστροφώτερον " 

Λέγῃ τι χαὶ πρὸς ἡμῶν. 

Πολλοὶ τάδ᾽ οἱ λέγοντες ἀκριδέστερον, 

Ὡς ἀφθόνως λέγοντες. 
δὺ “Α δ' οἵομ εἰπὼν τήν τινων σσήσειν βλάδην, 

Τάδ ἰοιὶν εἰπεῖν χρεῖσσου ’ 

Φὺ 9ἱ0 09903 θ8ἱ ἱπιργουίίαφ, 
θυς οἱ ἱρδαπι μιθηίεια 1. 

.οΑΜΝΟΝ ωρες Π. ΗΙΣ5ΤΟΣΙΗΑ. 

Α Πολὺς γάρ ἐστιν εἰς τὸ χεῖρον ὁ δρύµες, 
Κὰν μηδενὸς κινοῦντος. 

Λέγουοιν, ὡς ἀδρῶν μὲν ἡσσῶμαι θρύνο, 
40 Ὡς εῶν, ἀφ᾿ ὧν κατῆλθον, 

Τοὺς δ ἂν πένητας, χαὶ στενοὺς Δαστο, 
Τὰ σφῶν σαφῶς λέτγοντες. 

Ὅ γὰρ πέπονθε, τοῦτο καί τις οἵεται΄ 
Ἁλλ' οὐχ ἐγὼ πέπονθα. 

45 Τοῖς μὲν προσήχθην, τῶν ὃ ἀπηόφ ει 
Οὕτω θεοῦ τυποῦντος. 

Τοῖς μὲν προσἠγαχέ µε ὅημος, ποιµέκς, 
Καὶ γλῶσσαν αἰτοῦν Πνεύμα, 

Πἱ ο πηή (αοθβδαμί 6 Πιθύ]0 ΒΘΓΕΩΟΠΘ . 
π]ὶ ἂἁ ηο0ς ἰδία, 

Νεαιθ αι] πια]ο 49 ιιουίς Ἰοφυμσίας, Ώθςς αἱ ρεηο. 
50 ],οφυδηί.ς, υἱ γοἱεῃί ς 

[πρυα οπίπι πἰἰἰ οσὲ νουδ]] έως; 
Ριυαἰ αυἱ] οἱ οομίΓᾶ Πο. 

Μι) αυίοπι ευπί, αὐἱ 4ο Π5 αοραγαίέας Ἰοᾳυκσηίυς, 
Ὀιροίιο αἱ οἰπο Ἰηνίάΐα Ἰοψαμμίαγ. | 

δὅ Ου8 νογο ογθἀἰἀθτῖτη {οᾳαδ6ςς προρυίοσυι αἰδίογο ποσλδαν, 
ὑα ἀΐσοδες πιε]ῖας ορέ: 

Ριωείπια οηἶπι οδἰ ἱπ ρε]ις ρτοροη5ἱ 
ΕΑΠ ηδμιπθ ἱμιρεί[]επίθ. 

Λἱυπί, ουπι πιδρηίς νίποὰ {Ώγοπίς, 
40 Οιαἱὶς Ι]]θ οδέ, 6 4Ἡο ἀεροεπί!, 

Μθ ρλυρογες οἱ ἴεπυες ἀθβρίεσιθ, 
Όυὰ ἵρβοΓυΠ οἶαγο Ιοᾳαθηίθς. 

Οιοἆ εηίπῃ αυἱθαᾳμο δδηέἱἱ, ος ἆθ α]φ οχἰφείωιδε, 
ΗΟΠ δἱο 6ϱο αΠοοίυς θυπη. 

45 Ἱμ Πν φυἱάεπι αἀπιίδδις δυπΏ, 4 11119 οθείμδ, Ώοιι νοῖσδεης, 
ὑοο ία ἱπ[ογπιαιίς. 

Λά ᾖ]ος αοοθεγνἰν]ί πιο Ρρορυ[υ8, ΡλείοΓ6Β, 
Εἰ Πηρυδη ροδίυ]αυς μίζες 

47 ᾿"Εῤῥοιεν. Βὶο θυρτα ϱΔΣΩ. ΣΙ, Ρε Ἠίία εκα, 
τοί». θ40: 

ὗτοι μὲν οὖν ἔρῥοιεν ἓχ µέσου λόχου. 
μη ἰσίίμγ [ασξεεαπί ὁ πιεάἰο Δ6ΥΠΙΟΠΟ. 

39 0ὔθ) οἱ. Ἱια οοἆ. (Οοἱδί., ευὐ]ὰς ορο [ε]]οίαφ 
επιεµμάθίυς Πὶο Ἰοουιθδ, ἱπ οοἁἱοίυις Ὑλεπηθηςί οἱ 
Εἰργεηί]πίς ἀέργαν ας, (04η) ΐδ αμ ἀθ θυο αάάῑάΙί 
Του])ἱιιφ. δἱο ἀὐίθπι λαοί τὶς ογιιαάἰίως : εἴη ίθι- 
πθηθἰ «Ο4ἱοβ βαίἱνη ροβί Ώῶο νθγυα οθηυουφίυν; Α 
ὃ) οἴομαι εἰπών, αἰο,; αἲ ἵπ υἴτοφυθ Εἰογεηιίπο 
ογαί : οὖθ) οἱ δεξιῶς ῥείτωσαν ὡς θέλονσι, οµ11 ϱὐ8- 
τυος συφυεπιίὺις νογδἰου(φ. θµ1{6 ου) οΔΓηθΘΕ Πο 
οἰαιάίουγοί, δαυ]εοὶ ἆθ 1160 εἰ χαἰ, αἀάῑάίαμα Ιά 
δεξίως ϱ Εἰοτεπί]ηίν οοἁἱοίδις. Βοείθ 4η δουυς, {υἱ, 
Ιοοσοίου, οεἵι αγγ]. ν 

24 Λέγῃ. Οοἱθί. λέγει. 
ὅ7 Πο.ὺς γάρ. Τὰ θµρΓα 69501, χει, τογε. 570. 

ΝΕΤΗΕΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ, 

δὶο ΊμοῬ οαρίυπῃ θδί οσίπθη, ἱρείας υἱ ἁοἷῖν 
Μες ἱρθα νυἱπενοιυς, 

Παο 6ΓΡ0 εγὺα μυβίγο αὐ 008 αἷέ ρτοςι! : 
Λά ος φυ1 ἰδία βρεείλη! 1 

Ουἱά Ρεπο ΙοᾳυεμίΘΒ, αιἱά Ιοᾳµθηίθς θἱ πιαἰο Ἱ 
[οψυδηέ1ς, υἱ ἠωθουὶε, 

ΝΙ] ιιέρρο Ιἱπρια νογιἰέμς νγεὶοοῖμς : 
Γι Πυβ 46εΓὺὰ 49. 

Ρο τοὺιις ὶς δυπί φυἱ ἰοᾳσαπέας γδείίυς, 
Ιἱνογθ ποη ρθΓ88Ι. 

ποά Ρἰαρίμιογυίη :8 τἰάδηίως οἰρίθγο 
Ὕοχαπι, γοίογγε Ριαοία. 

Ῥοῦς κατὰ πρανοῦς ερέχων, 
Είσις εεῖ Ρεν ἀεειἐνία επτγεκε, 

Νοχ ὁ δρόμος. ἵια (οἱ ΕΙ. ἕω οά]ιὲς ἀοοί ἑ 
50 Ἡσσῶμαι. ωπε κο υἰποὶ εἶπεα 

αεεἰρίαπι {βγοποε : οὐ]ἰρῖοναπι οοἱμοςι, Ἡὶ ἂν 
αἀνοιδαπί οἱ Ἰηνίάα!ϊ Οεεροτὶο εορετὸῖ 

αἱσίδοο, τδγυπῃ 
οθεηίορ. Του... 

42 Καὶ γὰῶσσαν αἰτοῦν».. 
[ενίεκε Ροεκήαπε. Βἱ6 Φµῤγα οαστη. ΣΙ, Υοςῦ. 

Νάπα πιυ]έμς ἵη Ρ6]οΓὰ ῥγοροπους ελ, 
Νμίιο αυἱάειι πονθηία 

5, (πα): ως Ρἱουπι, ἐλτοηῖς ουπι γίποςς 1Η 
Α Ύυο εσσκοὶ πυρες, 

Μο Ραἱρεγες, 6ἱ ραγνυ]ος ΟΠ έδωµοτο: 
ο ο. Γ68 645 Ιοᾳµμ.ἱ0ς. 

υοά αυἱδᾳυύ6 δεηξἱ, ος ρυία ) 
. Νου εν αἱ πιδὶ κας Αμ ση 

πιίσδιις μίο, θἱθοίμφ λίης τοσα, "μα 3 Όου ᾖαβεμιο. κκ 
ας πῃθ γοσδγιΐ ρἰοὺς, ερἰφοορὲ 

ο κά μῳ, Ει Εἰλπουι ο 
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μῴὸν γὰρ ἐχρῆν ἄγριον χαταρτίσαι 

ν δθ Στεῤῥῷ βίῳ, λόγῳ τε, 
ἡολλαῖς χαµόντα δογμάτων χαταδρομαῖς, 

μὰ Ὡς ναῦν µέσην χλύδωνος. 
μοῖς δ οὐ προσήγαγ’ ἡ λύσις τοῦ σώματος 
ιν Καθ) ἡμέραν θνῄσχοντος. 
ν΄ Ἡμεν καλοί τε κἀγαθοὶ, (τίς ἀντερεῖ |) 

- Καὶ Πνεύματος γέµοντες, 

Ἂν νῦν στενὸν, χαιροῖς τε συῤῥιπτούμενον 

με Καχοῖς χαχῶς βλέπουσιν. 
ςἠψιθρόνου ϐ) ἕδρασμα λαὸὺν ποιµένος 

ϐ0 Τοῦ πρόσθεν οὔτι µείζω. 
ελλ’ οὐκ ἐμόν γε, πλὴν ὅσα χρήσει χερὸς, 

5ΕΕΤΙΟ |. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 8ΕεΙΡ50, 

Λ 
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ὍἍ καὶ τὸ θαῤῥεῖν εἶχον. 
Οὐχ ἡγνόουν Ἰωνᾶν, ὃς Θεοῦ λόγον 

Ἔφευγεν, ἀλλ' ἐλήφθη 

65 Κλύδωνι, χλήρῳ, θηρίῳ, γαστρὶ, βράσει, 
Ἐξ ὧν ὁ χήρυξ, χἠρυξ. 

Άλλ’ εἶχον ὥς τις ὧν ἐλεύθερος 
«θρόνων τε Χινδύνων τε. - 

Τὸν νοῦν δὲ πυχνὸς εἰς θεοῦ χοινωνίαν 

10 Ἔσπευδον, ἠσύχαζον. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἅπαντες, ὡς νεκροῦ δυσωδί:, 

Γῦπες χατέστησάν µου, 

Καὶ λαὺν ἑσπάρασσον εὐώνοις τομαᾶς, 
Πῶς Ἠγαγές µε, Χριστὲ, 

Ρορυ]πι ορίπι οροσίευαί [ΘγοςθΙη «οιΠροΠετΘ 
50 (οηρίδηίἱ νΙίᾶ ο δ6ΤΙΠωΠΟ, 

Μυ]ις Ιαμογαπίοεπ οοπβιιεμέίαπι ορϊμ]οηἅπῃ ἑοπιρεδίλίυιις, 
Όιϊι πανοπι πιοάἰῖς ἱη Παοιίδυφ. 

Λά ο ποΏ αἀιηονῖέ ἀϊφεο]μίῖο οογροςἱθ 
ἵη ἀἱθπ ΠΟΓΙΘΠΙΙ6. 

5ὺ Έγαπηις ιγοεπυὶ οἱ Ρομἱ, (αἱ περανοσ]! 1) 
Ει δρὶε]υ ριεηπὶ; 

Οἶεπι πυπο ἵη ἀμρυδείίς, ἐθιροσίθυκααο ργῶειρίἰδίυπι 
ΜαΙἱ9 πια]ο νἰάδηί. 

(ε]εῖ «οἀθς ρδβιοτὶ» ρορυ]ωπι 
Νοη Ἠαυθί ΠΙΔΙύΓΕΠΩ 4ὐ 41η αΠίοα. 

Ὕδγυπῃ ἠο0ς ΠΙΘΗΠΙ ΠΟΠ ο8ὲ, δεἀ οβι6 Γυὶι ἀθχσίεγα ἐν, 
ἵη αυ θἀυοίαιῃ Η4ΡΕῦΑΠΗ. 

Νου {ππογαῦαπι ὀοηδΠ], αἱ Ρεἱ γεγνατη 
ΕΠυρίε, δεἆ οβρίυφ θεοί 

65 Τοιηρεβίαίς, βογἱο, Ὀεδίία, νθηίτο, ε]εοιίοια, 
Ιπάειυό δΥΔ8ίΕ Ργώςο, ΡΓ300. 

Τιγουἱς οἱ ρογὶου]ῖς. 

10 Εοθίίπαῦδω, 4μἱδδοεῦαπη. 

Ργφίδιθα ἁβίπιιις ποί ογαέ, υἱ (υἱ 1196γ 6686π) 

Μοπίο αιίοπι Γγο(ιεΠΦ αἆ Ὁδί οοηδοΡΊ µη] 

ΡορίαΙδπι Δυἱ6ΠΙ ϱΠΠΕς, του οδἀδνοΓῖφ [6ἱοῦ8, 
υἱιυγος οἱγευπηδιθἰθγι.ξ 116, 

εκ ο Ιαοεγατυπί [αοἱ δις φἱδευγῖς, 
υοριοάο ἐγασ]ςιὶ πιο, Ολγὶριο, 

μά {9 Αγριο». Τυπιυ]ιίοιις θἱ τεχαι]ομήθις Ατίαπο- 
Μάτπι αίηυο ΑΡροιιπαγἰδίδγΙΠη οχδδρογαίυπι, οΠεγὰ- 
8ᾳυς, ναὶ εἰίαπῃ ἱπου]έυπι, Ἰοπρᾳαφυθ ποριρεηίία 

Ελοσίόια, υὲ αριά Ηοταήυρι : 
Νεσιεοιἰε πγεπάα βία ἐππαεείίνγ αρτὶε. Τοι.. 

ω 00 ον Βίφ. Τἱά6 οἱ] δυροηίὐ9 εαζΙη. σ!, 
. 593, οἱο. 

δν Τοῖς δ' οὐ απρρσήγαγα. Ον ἡὶε αἁπεοίκε πο 
» ἐν ἑανεα [εἰς ἐπιβθοί {ας εοτροτὶε : οθε(ίί φκο- . 

δὸ μι». ὃς Όσιει ἀοχ οί Ιαι. ρτοδείᾳ μεγ. οἱο (οἱθ]]ηίαηυ οοάεσ οἱ Ἰωέ. ρτοδαίᾳαο 

πχ” ὃν, Οοἱοὶ .. | ες. δρ. Ἱἶη. (οἱοὶ. Υ Ἡ 
- Ὅδ Καχοῖς ολας, βέπονσιν. ὡοτευρίμς Ἰ]ο ]ο- 

6ᾳ6, 116ς [40ἱ]6 θ8ί 684Η8:9. 
ῦθ Ποιµένος. Νεοαγίωιη ἱπιαλἰβίέ, αἱ πο πιὰ- 

ας Ροριίο ϱαιἀθεὺαξ, ᾳυ35ι στδρυσία5, 4αδμάϱ 16 
αθγθοταί Εοςιεσίο». 

61 Χρήσει χερός. ΒΝΙΗ{ ὶο ἐπιε[ίίσο, ἱπφυὶι Τοῖ- 
Ἡωδ. πθο πίτα : ἀθρεδναίύς παπι ὸ Ίουυφ ο6ί, 
αἵεπι δἷο γοφι]εμὶ ρο856 αγὐέταπιυγ. Πλὴν ὅσ᾽ ἔχρη- 
σεν θεός, πὶεὶ φμαπίμπι Όεια εοιοεδείὲ. ΜΑἱΙεΠ οµ.., 
ὅσα χρὴ σῆς χερός, θυὐλιιάίεπάο ὦ Χριστέ. 
δὲ Θηρίῳ, γαστρί. ΜαΙἰεί Τυϊιίας θηρίου γαστρ!, 

οἱ αυἱόθιῃ εσῖο. [υίά. βράσει Ὠἱο 6] «εέονδήε ἓι {{ι- 
ίκε δἱξηίῆραί. 

66 Ἐξ ὧν ὁ κήρυξ, κήρυξ. [ία [ογο Βογοάυϊις, 
Ευίοτῥρο, . 49, ποιεῦσι, τὰ ποιεῦσι. Τοιυ.. 

67 "αν. (4ἱ5|. ἄν. 
69 Πυκνός. Οοἶδ]. πυχνοῦν. Το] ως Ἱερὶῖ ἵη ἀῑῑο- 

Ῥυφ οοἀἱοἶδις ΕἸογοηί]μίς ἐπυχνοῦν. Εοτίο [υἲἱ πν- 
κνῶν. δἱο ΦΙΡΓΔ οαγπη. ΌσΙὶ, ΤύΓ8. 1: 

Πυχνῶν ἀεὶ λόγοις τε χαὶ νοήµαᾶσι, 
-. Εμ [οίεης 3ὲΕ «ΦΕΠιΡεΥ υεγδὶε εἰ εοοἰἑαἡοπίθαο. 
3! Δνσωδίᾳ. Ἱιορειάυπ ρυίαι Τοἰίμςφ δυσωδέας, 

[είεπε εαάαυεγ. 

ΝΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 
Β Ουα πιὶ οροὶ οοἴμπιιια. Θοἆατο λα ρ]οῦεπι οροτιδὺαί [ογαηη, 

ΤεΓὺο Ρροίθη!θ οἱ αοἰα. 
αὖ Μυ]ιῖς αὐογαπίεπι ργοςε]ής ἀοβηιαίίπη, 

Όι ο [γειο οΕίΠΔΙΗ. 
σἳ Νο ἀἱβφοίυίυπῃ «Γρ Ώυς πο ρου], 

Ψπη γεγραἰἱ αὐ δδρι]οεπι. ο γραί οὐ | 
Εοτίεθ 6γαίπυς8 οἱ οἱ (ααἱβ ἰνθο παρα! Τ), 

Ει δρἰτίευ τερἰθι! ; 
Οἱ08 πιπο /δεεπίοῬ, οαδίυβαυο ἀἰτμίος 

Μα]ἱς Γιαίθ ἐμοπίυς. 
Νοη ρΊιθ λαὺοί Ρρἱεδίς, τορεῦαέ ᾳὔαπ ρεῖυρ 

Ρασιουἰθ αἰί4 δούες. . 
Ἀου ἰιος αἰὶ, ϱϱἆ ἀθχίθι ἁθηύήμιω {υας, 

Νου πανοίευαπι, γοτοα αμἱ [αρὶι Ὀοὶ, 
ὧθί οαρίι» ο6ί Ἴοη4ς 

Νιπρο, εαδὶς, [εγα, δἰέὰ, νοιρ]έα 41οη.8, 
Ει ἱπάθ Ρεςεο, ΡΓΦεο. 

9ει] ἱΗταἱεβδεθὺ η), γοἰαί αμιάαίη Ειγουι]φ 
Φο]υίμς οἱ ρεσὶο(ἰδ. 

ΑΙ µιεηίθ ρτορεΓαῦἁΠ αἆ Ὀοὶ οοπευσἰίμπι 
Εγεφιθηίες οί αυἱείυβ. 

Οι01168 δε υδὶ, [εἰογό οἰομί πιογένἰ, 
(ὤηχεςθ τυ]ίυτοἙ πιο, 

Ριεῦεσιφι {αοἱ]ἱίου φεἰάδευπί ρασίμ; 
Ου, (Πἱ5ί6, {πο γοςαθί{, 

΄ 



1115 Φ. υΒΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΔΕΝΜΙΝΟΝ ΒΕΠ Ε. ΗΙΞ5ΤΟΒΙΟΑ. Ἡ 

«15 ζωτς χαλινὸ τῆς ἐμῆς καὶ χαρδίας ; Α Τοὺς μὲν κατείργοις ἑνδίχοις τιµωρίαις, 

Σὸν γὰρ τόδ' ἐστὶν ἔργον. 90 Καὶ τοῖς χαλῶν ὀργῆης τι, ᾿ 

Ὡς Λάζαρόν µε τετραῄμερον, τάφων (Την ἄχρατον γὰρ χεξρα τίς σου δέξετα, 

Ἐξήγαγες βοῄσας. Τίσιν μιᾶς ἑννοίας :) 

Ανιστσμ), οἱ δ' ἕπτηξαν ' ἀλλὰ, Χριστέ µου, - Τοὺς δ᾽ ἐχφοθοίης, τοὺς δὲ δοξἆνοις, Ἆπ | 

80 Καὶ σάρχα τήνδε πῆξον, Ὅσοι δοξάζουσί σε" 

Ἡν σοί γε χέχτημ’, ᾧ φέρων ζωὴν ἐμὴν 9ὔ "Αμυν), ἄμυνε τοῖς φίλοις. Τεθνίχαμεγ' 

Πᾶσάν γ) ἔδωχα δῶρον. Ἐπισχοπὴν ποίησον 

Καὶ λάχχον ᾧχησ) ἀγρίων θηρῶν µέσος. Τῶν πρὸς σὲ χεῖρας εἰδότων αἴρειν μόνι 
Εἱ δ' ἕχτασις λέοντας Γελῶσιν οἱ κάκιστοι 

8ὺ Ἔφραξε χειρῶν [τὸν δ᾽ ἔσωσε Δανι]λ], Τὴν σὴν πρόνοιαν, οὐδὲ χριθήσεσθ᾽ ἴσως 

Καὶ νῦν λέοντες' σῶζε . 100 Δοχοῦσι τῷ φυσᾶσθαι. 

(Τί λοιπὸν, Ἡ σφᾶς τοὺς χαχοὺς περισχοπεῖν : Τὸ μικρὸν αὖξοις ποίµνιον, χαὶ ποιμένα 

Ἡττ/ μεθ), ὦ κάχιστοι)’ Τὸν μιχρὸν ἐκ μεγίστου. 

Ἴδ ΤίιΦ (γοηυπι ΠπΘΦ οἱ ρθοίογὶςᾖ 
Τυυπῃ οπίπι ἰδιυά εδὶ ορι. 

968 9067 γεἰυι Γ,224γυπ1 πηο αυαιτιάυδηυπι, δορυ]ογο 
χιΓασ]ςιἰ οἰδίηβης. 

Βυβιυρα. Πἱ αυίοπι δἰαροηρὲ: δθἱ, Οἡγὶςίθ ηιὶ, 
80 Ηαπο «ατηοΠ «ΟµΓΠ, 

Οσα ηΡἱ αοοθρίαπι [ενο, ουϊ οἴεεθηφ γἱίδτ Πνθβπη 
Οπιποπι ἆοπο ἀεί. 

ΓογθδΙη Παὐ]ιανὶ ἰπίας ΙΠΙΠΠΛΗΘΘ [6Γ29. 
Θἱ αυἱοπι οχσἰεηβίο ΠΙΆπυς (υς 

86 Οοπεπυ]ί Ι6ΟΠΟΒ (θἱ βθγνανίι Γαπίοϊοπι), 
Ειἰἰλπι πιιπο Ι6οηθς Δάβιηί : 66ΓΥὰ [πο 

(θά τεσπα, 4μΐΠι υἱ 5ε ἱρεί πια]ὶ οἰγομπιερίείαη 
γἱοιἱ δυπυ6, ο ροββἰπι!) ; 

Ηυς φιἱάεπῃ οοθΓοθᾶΒ /αβεῖδ ρωπίς, 
0 Ει Π]]φ ἰάχδηφ ααυ]ά ΙΓ (ι 

(Νοη ἰοπιρογαίαπι εηἶπι Παπ υΠὶ έσλα αυἱς (θγαί, 
γεἰ υπίυς Ρῴηᾶπ πυυς )) 

[ορ ροτιδγε]ίο : ἱρίορ ᾳ]οσίᾶσαᾶ, Βες, 
ποἰαμοὲ (6 οο]ααάληε. 

95 Αυχ]]ίατο, βχΙΙ]αγθ απα]οἶθ μ1ἱ9, Ῥορίέπιυς ; 
[ηνίδε 608, 

Οι αά (9 δοἶμπῃ πογυηί ΠΙαης (ο]ί6γς. 
Βιάενί 11 πε ἱβθἰπιὶ 

Τι ἍΠι Ργονἱἀθηίί8Πη, ηθσ 6 56 ]ιιάἰσαιιάορ απᾳυαπι ! 
100 Αιριαπίυγ ργᾷ δαρεγΡία. 

Βιςίυιη 4ῤθαν ΡΓΕΡΘΙΠ, 6ἳ Ρα8ίΟΓΕΠΙ 
Ῥαγνυπῃ ηυης οκ ΩΙΔΧΙΙΠΟ. 

ἼἼ7 Ηἰο ρτατίις ρδςσαίαπῃ 9986 αηἰπιαάνογίο. Ῥ4- δὺ Τὸν δ' ἔσωσε Δανπῇ.1. Παο αἀθίία α.ῖν 
τυπι ἁμυίιο φΗἱ λος θἰπϊγὰ πιοάο φογὶρδεσίϊ 6Γ8- ᾖΊο, ἀεθιπί φυοα6 ἵη Οοἱςί. 
δοιῖυ5: 89 Κατείργοις. ἕια Οοἵἶς]. Βδοίε Τοῖο 

Ὡς Λάζαρον μὲν τετραήµερον τάφω» μας Τεροδυέ ΡΓΟ χατείρχεις. 
: 95 Τίσυ». ἴίια (οἱθ]. Το 15 Ιορίί πρίσιν µισ ον ο ὅ ες --- αιιοά Ιαβοηέ Πῃδδ.. φααηνίς πεπίγοπη ἱρὸ 

! μυ ποο χρίσιν φυοά αἱ]ίς {ογιο οοσουΣΤοΤε 
Προ δευθιι: Φἰουιί Ἱ,α24Γίῃ φμαἰγἰόμαππῃ ο δδρυ]- Ροβαίε. 
ογο εἀυχῖςιεῖ οἰδιμας: Βεδυτρο; ΠΠ οὐδέαρυετυπί, «κἰβδοῖ. 
Ἠ/ΕΕδΕΙ.ΙΝς. [οο, ος. 96 Ποίησον. Ο09ἱ8]. ποίησαι. 

ἰτο; ποη οεουγσίσςς τίσιν, (ας πε 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ενεπιπ π]θὪ νι αἴηυε ροεἰοσὶς ! Τις Β Ρῶηα6 80 Ρὶό υδί38 γεροφςοο: ἀθδίιυαι 
π ο ος ΡεΓορὶἰ ερ ᾿ Ν ΕΠ] γεποῖιίε οἰεπιθιις. 

3 24ΥΕΗ 16 δ0ΡΙἠίυιη, φυΓί0 ς, πι 1119 ΠΙΑΠΙΠΙ ΠΟη ἱθπιρογδίαπη ρεήσα, 
Οἱ Π1ΟΓΦ φιιδο({:ιςί!, Νυίυπιᾳσο νυἱπογαπίσιι Τ) 

Βδιιγρος εογηύμίο5 δίπροµε; 5οἆ, Οἡτὶςίο ποὶ, Πῇο8, τος, πιογε, ρ]υγία {ος 3ῇῇσο 
Πυἱο τοριγ αὐάθ οατηὶ, Οἱ [αμάίυις οοἰαηίΐ ἰ6. 

Ο41 εἰ υἱ Γεγο αοοθρίαία, ΠΠΘ ουΙ δρί τί] Όρεπ; εαἱς αιπίοίθ [δγς Πωους ἐπηπαῖμοι, 
γι ἀ4εἱ μηἱνθιίδῃι. [ηνίδο {αυςσίες Ι]ος 

Αά {9 πιᾶπ8 δοἱαπῃ θοἱεηΐος εοἱ]ους. 
Βἱάεπί ἔμαδπι πια ιἱρηὶ 

Ευδδα μη] φούο5 ἰηίθΓ ἱπ]Ιήβ1165 [.ρ88 : 
δἱ ιο ΙΠ8Η5 ΡγορΗείλιη 

Εχιδιία φουνανἰί Ιεοιιές οὐπιριΊηθης Π! ργονιἀθη[ί8ίω, Που | πμ. 
ς ᾿ 9 Πο μη 
ηυης ουσ; βαἱνα. ΜΙμαΝ. ἰπιθηί μεν. ομκο 

ΘΟιἱ4 τεφία } ΑΠΙΟΙ 9656 αἱ αδρθσίοηί πια] στεχ αιρεκίΗΓ Ρατνυς: οἶίπα θὲ μισχίσιας, 
Ν1ουἱ δυπις, πια[ἱριιί. ) Εἰαῖ πίπος ρυθµίδας, 



ι 
... 

αΣοῦ δ ἂν θέλοντος, κἀκ μικροῦ πᾶλιν μέγας 
ε Τοῖς σοῖς θρόνοις γενοίµην. 

ς Ξθ). Δέησις πρὸς τὸν Χριστόν. 

Ἡ Ἐπισιάτα, χλύδων µε δεινὸς ἀμφέπει, 
στὸν σὺν µαθητἠν. Ἐξέγειραι, πρὶν θάνω. 

Ἀ[όνον πέλευσον, καὶ ζάλη τεθνήξεται. 
ἨΓολμῶ φράσαι τι: Χριστὲ, μὴ πἰεζέ µε, 

Μηδὲ σβέσῃς µε τῷ βάρει τῶν θλίφεων. 
αΠολλοὺς ἔχεις γὰρ χαὶ καχωτέρους ἐμοῦ, 

Οὺς ἠλέησας. Μή µε χρίνῃς ἀξίως. 
Μζζένου, χένου δὲ τοῦ ταλάντου τὸ πλέον. 

αΜιᾶς τίς οἴσοι φόρτον ἡμέρας µόνης; 
μὴ Τίνι προσέλθω τοῖς χαχοῖς βαρούμενος» 

ΕΟΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9ΕΙΡΘΟ. 

0’. "Α 1η. 

Πάλιν προσῆλθεν ὁ δράχων, σοῦ δοάσσοµαι, 
Κράτει, χράτει µε, μὴ προῇ τὴν εἰχόνα ' 
Μή μ’, ὡς χαλιᾶς ὄρνιν, ἐχθρὺς ἁρπάσῃ. 

: Φεῦ | χαὶ χρίσιν δέδοιχα, χαὶ ποθῶ λύσιν. 
Ὁ Διώχομ) ἐνθάδ', οὐχ ἔχω βίου στάσιν. 
Καλεῖς μ᾿ ἐχεῖθεν, οὐχ ἔχω παῤῥησίαν. 
Σός εἰμι, Χριστὲ, σῶσον, ὡς αὐτὸς θέλεις. 

ΟΔ’. Δέησις ἐν τῇ νόσῳ. 

Νοσῶ, νοσῶ μὲν, καὶ πονοῦμαι σώματι, 
Καΐ µου γελῶσι τὴν πάθην ἴσως τινὲς, 

Τραχηλιῶντες, τῶν σφαγῇ τηρουµένων. 
Ἀρμοὶ λέλυνται, καὶ ποδῶν σαθρὰ βάσις, 

Το αυἱδη γο]δηίθ, ος Ραττι]ο ΓαΓδυ6 π]βρηις 
{ῃ ιυἱς ϱο]ς οἤοιας. 

1 ΧΙΧχ. Ὀναϊίο αἲ Ολεἱείμήι '. 

Μαρϊείου, (θπ]ρθβία6 πῃθ γθῦδαιθης ρε 
Τυυπι ἀἱφοίρυ]μω. Εχρετρίφοςτθ, Ργίυδᾳ δη παοτ]αγ. 
Τοπίυπα μὐοίο, οἱ (επιροδίας φοὐαῦ εάν. 
Αικάρο ἀΐοστθ ᾳαἱάρίατω » πθ 16, (Ησ]δία, ΡΓ6ΙΩΑΡ, 
ὃ Νεο ΠΠθ εκθίηρυας α[Πἰσίθηυπι ροπάθ{θ. 
Ρ]υτίπιος οηἱπα 2065 οἐίααα πδαυἱ0Γ6Φ ππθ, 

Οοευπῃ πιἱδογίαθ 68. Ἀθ Π0θ ]μάΐοθα τί ΡργοπιογΏ]. 
χίω6, ΕΣίΠ1Θ ΠΙΑ]ΟΓΕΠΑ (αἱεπιὶ ΡαΓίεηλ, 

Ουίς να] ιοΐας ἀμηίαχαί (ογαἳ οπυς ἀῑθί Ἡ 
40 Λά 4υοπι ορη/αρίᾶπι πια]ῖ6 ᾳταναίἑιιο Ἱ 

1 ΧΧ. Αα ''. 
Πίογυπι φοοθβαῖι ἀγαοο, {9 Ργεθηάο (ΟΗτίρίε), 

Τεης, ἴΕΠ6 πῃθ, πο ρτοάας Πηδρίηθπη έυδη, 
Νο πιθ, Ὑθ]υῖ 4 ηἰά0 Ἀνοπι, Ποδίΐφ απίρίαι. 
Που | ]άϊοίαπι ωθο, οἱ οπρἰο οὐσΡο5ί8 ἀῑφεο]αξίοπεια. 

ὃ ΡετεοευἰοΏθδπα Ε]ο Ρραίίος, πεο 41ο υἱ]αηι γρ αωἱοίθιι. 
Ύοσ86 τρ ἰδίῖπο, ηθο ωηϊηἱ αἱ 45) οί θἁυσοία. 
Τυυς υπ, Οµεἱδίο, 80ΓΥ4 Πῃθ, δἷουέ ἔω {ρ5θ το]ορ. 

ΙΧΧΙ. Ργεεαήο ἵπ πιογθο 

Μοτὸυ Ι40ουο, ΠΙΟΤΏυ Ι4ἱνοτο, οἳ ΕΓΑΥΟΓ ο0ΣροΓ6 ; 
Ει πρ [ογίὰ8ε9 ἱττ]άθηε πιαῖα πουπσ]]ἰ : 5 
ος ή αρις. φᾳυἱ ουρἰυπί γἱάδγθ πποτίθ συ]αξυη. 
Βοϊνυηίιιγ ατίυς, ἀεὈί]ίΦ οοι ρεάυπι ᾳγαἀυθ. 

κ ολα Ροβί απ. ὄ8δ. ---Λἰίας ΒΙΙΙ. 83, ϱ.Ρ. 170. 
ῥαρ. οὐ. ““δοπηρίυσ ροςί κη. 036. -- Αἰία5 ΒΙΙ. 98, ϱαᾳ. 11 

.. 4 Πά.1ν. Ἱία ή ζ4ΓΠΠΘΗ δὐργα ἀχιν. ! 104 Τοῖς σοῖς θρόνοις. ἵϊὰ ΦΙΡΓΑ, ΟΑΓΠΙ. ΣὶΤ, 
φετος. 641, οἱο. 

Νὸν ταῦτα: ιν ὕστερον χαινοὶ θρόνοι 
ρων τε τάζις ἕννομος. 

' πο ρώτων τε, . ὤε φμίάέπι πΧ : ραμίο ροεί πουὶ εγωπέ ΕΤΟΜΙν 
Γ΄ Βγίκογκηι ας ΦεοκΛάοΥη ογάο [ερίείπινο. 
ἔ ΙΧΙΧ. Τιτ. Δέησις αρὸς τὸν. Χριστόν. Εάῑε. 
ἄλλη δέησις, οἱο, 

Το οδὰ γο]επίο, γπταις 6 Ρ41το (αΐς 
Μαρηις ενγοπίφ ᾳαἱεβοδπη, 

ΙΧΙχ. ΟΛΑΦΙΟ λΌ οΒδΙΡτυά. 

(Βι/({ο ἐμίετρτειο.) 
ΕΙαοίμς ϱταγος Πο, Οἡγίφίο, ἀῑνοίρι]υη (ωαπι 

ὕγρεπί. Γεῖη ρείῖθ, ηο πιίθος οῦτυαν. 
Ταπίυση ]1ῇΏθίο, οἱ ΒΡΥΑ (απιροθίας οδοί. 
Πἰοδαι αιἱά απάασχ: ο ους, πο πηθ ῥτοπηο, 
Νδςο Πιθ πΙα]οΓυπι Πηοῖο Φάθσα ϱ0Π806. 
Ρ]ογίδᾳαο παπι (υ ᾷαἱ οεόσηί παλ, 
γεπίαπ ἀεάϊκι]. Νο ἵααπι ἀΐρηο εοο]α». 
Εχ δει ΠἹαΚηΔ {90 πηὶηὶ Ρροηἆμα ονος. 
Οµαἱς τοἱ ἀϊῑοου]ῶ (ογοῖ οη 8 αρίια) 
ὀρρίδξευς οἆ φὔθίη {οἱ π]α]ίς (η ΘΟΠ/ΙΟΓΑΙΗ 3 

Ῥλτκοι. ας. ΧΧΧΤΙΙ, 

ϐ Καχωτέρους. δίο µΩυ5 Βθρῖι. Εάῑῑ. χατωτέρους. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ.. 

-Τεπό, {6Π6 πε : Ἱπιαρίηεπι Ὠπυά Ργοάςς {441η, 

Κράτει, χρἆτει, θείο. 

"9  ) Ἁμά Ρορί 4η. ὦδὸ. ον Αἰίαρ ΒΙΙΙ. 
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113, 

ἱ ἆῑιο νογθι6 Ἱερυπέιτ ἱη 
ἀυοῦας οοἀἱοίθας Ηερίὶς ἱη (ιο ΡοεπιαΗἑεσιν, οἱἷπι 
ΣΣΣΥΙ]. 

ΙΙΧΣΙ. Τιτ. Ἐν τῇν όσῳ. ΛάάϊϊΙ Ταἱ. πρὸς Χριστόν. 
ὃ ΤἸωγρσ )µένωγ. ια αἱ., οἱ ος Πορίἰ φαγῃσηρου 

(οπιροβείας Αη αἱσ γεάθἰά(ε : (14 οὔεεγυαμέ (ανεπι 
γἰάεΓ6), πιογί6 εκδίαίαπι. ἵπ οἁἡἷν ἀεθγαιιί σδο γθυ]α. 

4 Σαθρὰ βάσις. αι. σαθραὶ βάσεις. 

ο υχχ. Λιλ. 
(Β1/(ο ὑπιετρτείε.) 

Λοοθκεἰί απρυἷς Γγβυ8 : ΑΠΙΡΙΘΣΟΥ {6 6μο. 

Νο πηθ ᾖοφεῖ5 αὑπίρίαί, 96 4νθΠῃ ἆο ηἰἀν]ο. 
Πογτοβου ἱμάἰοίαπι, οἱ βοἱιίἰοῃΏσπι 4ΙΠΟ. 

Εχαρίίου Ηής, γ]ίΦαυθ ηΟΗ αῦθο εἰαίιη. 
Ι6ι1π6 νοςᾶα πηδ; πια μΏὶ ἠάμοία ος. 
ὁ ὠισὶςίθ, δυπῃ ἔαμς : υἱ νοἱος, βοἵνα (μπι. 

ΙΧΣΙ. ΡΑΕΟΝΤΙΟ ΙΝ ΝΟΒΟΟ. 
(Βι{ο ἱπίιετρτειο.) 

Μοτλίφ 148950, 9οΓροΓε Θἱ Υαάθ βΓαΥΟΓ. 
Άο [οτίο δυπί υἱ γἱάθαπἰ 9Ά8υ5 ΠΠΘΟΒ, 
Ὑ]άεγο φιἱ γαἰ{εηὶ (8γοςθ8 ΠΙΟΓΙΜΙΠΙ. 
δοϊνωπίυς ἀτίας, Ιαηρι]άς ἱποράυμε ρθύυς, 

νε] 
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. Ἱὸ Ζωῖς χαλινὰ τῆς ἐμῆς χαὶ χαρδίας ; 

Σὸν γὰρ τόδ' ἐστὶν ἔργον. 

Ὡς Λάζαρόν µε τετραήµερον, τάφων 
Ἐξήγαχες βοῄσας. 

αΑνίστσμ’, οἱ δ' ἕπτηξαν ’ ἀλλὰ, Χριστέ µου, . 

80 Καὶ σάρχα τήνδε πῆξον, 

Ἡν σοί γε κχἐχτημ’, ᾧ φέρων ζωὴν ἐμὴν 
Πᾶσάν Υ) ἔδωχα δῶρον. 

Καὶ λάχχον ᾧχησ᾽ ἀγρίων θηρῶν µέσος. 
Εἱἰ δ' ἔχτασις λέοντας 

8ὺ Ἔφραξε χειρῶν [τὸν δ᾽ ἔσωσε Δανιὴηλ], 

«90 Καὶ τοῖς χαλῶν ὀργῆς τι, 

(Τὴν ἄχρατον γὰρ χεῖρα τίς σου δέξεττ., 
Τίσιν μιᾶς ἑννοίας ;) 

Τοὺς δ' ἐχφοθοίης, τοὺς δὲ δοξάνοις, 'Δα:, 

Ὅσοι δοξάζουσί σε; 

9ὔ "Αμυν', ἅμυνε τοῖς φίλοις. Τεθυέχαμυ, 
Ἐπισχοπὴν ποίησον 

Τῶν πρὸς σὲ χεῖρας εἱδότων αἴρειν μόνα, 

Γελῶσιν οἳ χάκιστοι 

Τὴν σὴν πρόνοιαν, οὐδὲ κχριθήσεσθ ἴσως 

| 

Καὶ νῦν λέοντες' σῶζε 

(Τἰ λοιπὸν, Ἡ σφᾶς τοὺς χαχοὺς περισχοπεῖν ; 

ἩἨττ/μεθ', ὦ κάχιστοι) 

100 Δοχοῦσι τῷ φυσᾶσθαι. 

Τὸ μιχρὸν αὖξοις ποίµνιον, χαὶ ποιµέα 
Τὸν μιχρὸν ἓχ μεγίστου. 

15 Τι [ΠΓεπµπ πιο οἱ ροείογὶςᾖ 
Τυυπι εηἶπι ἰδίμά ο8δὶ ορι. 

966967 Ῥο]υι Ἱιαχαγµπ πο υαἰτ]άσδη υπ, δορα]οτο 
χιγασἰφιῖ ϱΙΔΠΙΔΗΡ. 

Ποφιτρο. Πἰ αυίοπι εἰωροηί : οδἆ, Ολσὶσίο η), 
| ϱὖ ΒδΠς (ΔΤΏοπῃ «ΟΓΓΑ, 

Ουαηι ΗΡἱ ἀεεθρίασι {ετο, οἱ οἴ6γθης γἱίὰ. Πυθᾶπη 
ΟπΙΠοδΠΙ ἀοπο ἀοά]. 

Εονθβ!η Παὐ]ιανἰ ἰπέορ ΙπΙΠΙΑΠΟΒ [6Γ48. 
Φἱ αυί6ΠΙ οχἰεηρῖο παπι {ιδ 

85 Οοπεπυῖί Ι6οΏοΒ (οἱ θογνανἰε Γαπ]ο]οπι), 
Ειίαπι ηιιης Ι6οπθς αάειπί : 66ἵτα [πο 

(θά τεἰαυσπα, 4υδΠῃ υἱ 5ε ἱραὶ Πια]ῖ οἰτομηιερίοίαπς ἳ 
γ]οί δυ1ηυς, ο ροβδίπι!) : 

Πυρ ... οοεΓϱε8 ]υδιῖς ρωπίᾳ, 

- 

σεφ πετ 

Ει 1] ἰαχαης αἰίᾳυιά ἱδ ει 
(Νοη ἰδοππρογδίαπι οηἶπῃ ΠΙΔΏῦΠΙ ἔπαπι ααῑς [ογαί, 

Τοἱ υπίυβ Ρῴπαπ ηυές ) 
γιογτίίο : ἰδίο ᾳἱοτίθσοα, Βεσ, 

ποίαυοί (ο οο]αυάληέ. 
95 Αιχίιίατο, δυχί]ίαγς ατωἰοἷς αφ. Ῥοηἱ]πιύς ; 

Ἰηνίςο 608, 
Οι! αἆ (9 οοἶυπι πογιπί ΠΙηυ8 (οἱ]εγο. 

Βιάοηι 111 πεαιμἱδδὶηιὶ 
ΤήΠΙ ργου]ἀδηίίαπῃ, πδ( ο 56 ιάἱοαιιάο μπᾳυθίη 

100 Ατριαπιυγ ργῷ εαρειτρία. 
Ριιδ] 1η ἀμῤοας ΡΓδβδιΗ, οἳ ραβίογοαι 

Ῥατνυπῃ ΠυΠΟ ϱχ Παχίτηο. 

Που 

ΤΤ Πίο ᾳτατίης ΡροςςβέΙΠΙ 6986 απἰπηδάνετιο. Ρα- 
τυπι 1ο αἱ Ίος θἰπηίγο πιοάο φοεἱρεεΓίϊ (69- 
ρυιτυθ: 

Ὡς Λάζαρον μὲν τετραήµερον τάφων» 
Εξήγαγος βοήσας" 

Ἀγἀστηθ" οἱ δ' ἕπτηξαν, χ. τ.λ. 

8ὺ Τὸν δ' ἔσωσε Δανιή.1. Παο «δδῖια ται] 
ο, ἀθδιπί 4υοᾳο ἑη Οοἱς|. 

 Κατείργοις. Ἶια (Οοἱςδ]. Βδοίο Τοῖαι 
Ί81ο Γεροβυῖξ ΡΓΟ χατείργχεις. 

92 Τίσυ". Ιι 6οἱςί. Τους ἱορὶί πρίσου μι 
αιιοά ΙαθεηΏέ ΠΊ85.. φυπινῖς ηθαίγοπη ἱρὲ 
υἱἱ που το αυοἆ αἰιὶς {ογιο οοσυΓτοτὸ 6ἱ 

Που 66η8ι : 9ΐοιί Ἰμ2ζάγυπι φααἰγἰόμαηυπῃ 6 βερα]- ἍῬροβθί. Μίγου ποη οεουγτίςςο τίσιν͵ η. 
οσο εὐἀυχἰκεί οἰαιμβήθ: ἩΘΡΙΤΡε; ἰ]ἰ οὐδίυρυεγυπίἰ. «οἱρφοί. 
ΊΝΕΕΘΕΙ.ΙΝς6. (ος. εἰς. 96 Ποίησον. Ο0ἱδ]. ποέηααι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ενεπαπ πῃθὪ νι αἴηιο ροεἰοτίφ Ἱ Τα 
Μαη ροτορῖι ἰςίιά. 

Όι Τνασαγ) 1ης δορυἱίυτῃ, ααλτίο ἀἱς, 
(ΠππιοΓο διιδοί[:ιδή, 

ΕεδιΓβο; ϱεγΠοπΠ(ὲ5 Φιροµε; ο, Οιεὶ»ίο ποῖ, 
Πυίο τοῦ αάο οαγῃί, 

Οὔ141) Ε)ἱ Γεγο Δζοθρίαιη, 1ης. ουι δρίέ] 
γι ἀθἰ υηἱνοΓβΙΙῃΙ. 

Γυὐ554 Ηἱηἱ 5οὐο5 {ηίθς ἵπΙιηαιιος {.ρ48 : 
οἱ ἵαμο ΠΙΘΗΗΦ Ργορμείδηι 
Εχίομία φογνανἰι [οοιιος ουΗρί]η]θης, 

Γι ΕΠΟ 001198: δαἱνα. 
ιά γεδίαι 7 ΑΠΙΟΗ 8086 αἱ Δδροσίθηί πια]ὶ ] 

1ου δυπι.8, πια]ἰριί. ) 

Β ΡῶηΔ9 αἳ Πἰδ ]ηδίαφ γδροσςο9: ἀουίειπι 
Π6 γοποἱιίθ οἰθπηςθιις. 

(Ναπι φἱθ πιάπαπῃ ποπ (βπιρογαίαπι ρε/σΣ, 
Νυίυπιαθ γυ]πεγαηίοιη Τ ) 

Ποβ, τες, πιογε, β]υγία {1ος 3ῇϊο» 
Οἱ [αμά]ῦς οοἱαη! {ο9. 

Ορεπι (υἱ8 αιπὶοῖ [ος : που ἱπηποίμο. 
[ηνίδο [αυδίυς 1ος 

Αά {6 πιᾶπις δοἱυπι δοἱθεηίθος εο]]αγς. 
Βιάδηί (απ πια]ὶσηὶ 

Πἰ ργονἰἀδηΙί8πι, Ἠςο παίη }υάϊεἶς 
ὃ Μίμας. ἠπιθηὶ δμρογβ]. 
γεχ ΔιρεδέΓ ραγνυςς οἶῖπα δὲ πισχίπας, 

Εἰαί Πίος βυδυίἱσμρς. 5 
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οΣοῦ ὃ ἂν θέλοντος, κᾶκ μικροῦ πάλιν μέγας 
. Τοῖς σοῖς θρόνοις γενοίµην. 

ε.α Ξθ’. Δέησις πρὸς τὸν Χριστόν. 

- Ἐπιστιάτα, χλύδων µε δεινὸς ἀμφέπει, 
"η σὺν µαθητἠν. Ἐξέγειραι, πρὶν Βάνω. 
"Ἠ]όνον κέλευσον, χαὶ ζάλη τεθνήῆξεται. 

τολμῶ φράσαι τι’ Χριστὲ, μὴ πἰεξέ µε, 

Εὰς Ἰηδὶ σβέσῃς µε τῷ βάρει τῶν θλίψεων. 
αἰα ]ολλοὺς ἔχεις γὰρ χαὶ χαχωτέρους ἐμοῦ, 

α’θὺς ἠλέησας. Μή µε κρίνῃς ἀξίως. 
ἈλλΚένου, χένου δὲ τοῦ ταλάντου τὸ πλέον. 

ἡμλίιᾶς τίς οἴσοι φόρτον ἡμέρας µόνης; 
κιὴθ Τίνι προσέλθω τοῖς χαχοῖς βαρούμενοςυ 

ο’. "Α11η. 
Πάλιν προσῆλθεν ὁ δράχων, σοῦ δοάσσοµαι, 

Κράτει, χράτει µε, μὴ προῇ τὴν εἰχόνα ' 
Μή μ', ὡς καλιᾶς ὄρνιν, ἐχθρὺς ἁρπάσῃ. 

: Φεῦ Ι χαὶ χρίσιν δέδοιχα, χαὶ ποθῶῷ λύσιν. 

ὃ Διώκομ᾽ ἐνθάδ', οὐχ ἔχω βίου στάσιν. 
Καλεῖς μ’ ἐχεῖθεν, οὐκ ἔχω παῤῥησίαν. 
Σός εἰμι, Χριστὲ, σῶσον, ὡς αὐτὸς θέλεις. 

ΟΛ’. Δέησις ἐν τῇ νόσφῳ. 

Νοσῶ, νοσῶ μὲν, καὶ πονοῦμαι σώματι, 
Καὶ µου γελῶσι τὴν πάθην ἴσως τινὲς, 
Τραχηλιῶντες, τῶν σφαγῇ τηρουµένων. 
Ἀρμοὶ λέλυνται, καὶ ποδῶν σαθρὰ βάσις, 

Τε δἱδῃ γοἱδηί6, ος Ραστι]ο Γατδυς πΆρηυ5 
{ῃ ιυὶς ϱοι]ς οῆοιαν. 

1 ΧΙΧ. Ὀναϊϊο αά Ολµἱείν Ὁ. 

Μαρίσίου, (θΠΙΡΘΒΙΔΒ πο Υοὔθαιθης ρτουιῖε 
Τυυπῃ ἀἰθοίριία. Εχρετρίδοςγθ, ΡυθᾳυδΠι ποοτἰίαγ, 
Ταπίυπι ]ωρείο, δὲ ἐεπρθδίὰ6 οἀαυ]έατ. 
Αιάρο ἀΐοθτο ᾳαἱάρίαη » πθ 16, (Ησίρί6, ΡΓΟΙΩΔΒ, 
5 Νεο πιθ οχδίπσυας α[ΠἰσΙθηυΠΏ ροπάθτδ. | 
Ρἰυγίπιος οηἱπι Ώαυος οεἶααι ηδ(ἱοΓ6Φ πια, 

Οοσυπη πιὶβογίας 68. Ἠθ Πω ]ιάϊςθϐ τί ργοπιογα]. 
χἰπθ, ΘΣΙΠ16 Πιδ]ογείη (4εη] ΡασίεΠι. 

Ουίς νγαὶ αρίαφθ ἀπηίασαί [ογαί οη 8 ἀῑςί 1 
46 Λά 4υοπι οοη/[αρίδπι πια[6 ᾳταναίιιο Ἱ 

"Ῥοπίρίυπι ρορί απ. 285. ---Αἰίας ΒΙΙΙ. 83, ῥας. 176. 
ρ.ρ. 9ο οτἱρίυπ Ρροςί 4η. ὀλὸ. -- ΛΙἰ86 ἤ 

ᾠ 194 τοῖς σοῖς θρόνοις. Τι 9µρία, ΟΑΙΓΠΙ. ΧΙ9, 
α ετε. δΊ, οἱ. 

Νὸν ταῦτα ρώὴ ὕστερον χαινοὶ θρόνοι 
Ππ εε, 

ἡ σε φκὶάδπι νπε; ῥαμίο ροεί πουὶ ογωμέ ΕΤοπί, 
ΦΔΟΥΚΊΝ 40 ΒΕΟΝΛάΟΓΝΠΙ ογάο [εφίεἶπινς. , 

αν 1ΧΙΧ. Τιτ. Δέησις πρὸς τὸν. Χριστόν. ΕΙ. 
ἄλλη δέῃσις, εἰο. 
εν ϐ Καχωτέρους. δίουΠι Βοβίυ. Εάῑε. κατωτέρους, 

Το εοὰ γο]εηίο, γωτθις ϱ ΡάΤτο (αἱθ Β 
ηἱ9 (μἱδδοδηι, 

ΙΧΙχ. ΟΔΑΥΊΦ 0 ΟΠΛΙΡΤΟΝ. 

Μαρρις (ντο 

. | 

Ε]ωείυθ ϱτατος πιο, Οἡσίσιο, ἀἰνοίρι]μπα έωυπι 
ὕνρενι. γεια ροῖῖθ, Ώθ πιο; οὕτυαν. 

ἆ Ἱαπιυσ ]ηβδίο, οἱ 6 νὰ ἰοπιρορίας οαἁοί. 
Πίσαπι φυἱά απάαςχ: ο Ώευς, η πῃο ΡΓοΠ)ο, 

. Νθ6ς πι ΠΙθΙΟΓΙΠΙ πποἰθ άφγ «οπῇ08. 
ΡΙογίδᾳαυ παπῃ {υ 

" γορίαπῃι ἀθάίςιή, 
᾿. Ές ΡαΓί6 πῃαρηα {0 τη] ροπά ως Ίουεδ. 
ους ταἱ ἀΐδου]α (ογοί οπς μηΐια 

ΡΡΓὂδδυ6 αἆ φἱθπ (οἱ πια]ἰς Γηο οοη/ΘΡαΗ 3 

1 ΧΧ. Αα. 
Πίογυπι αοεθθδἰε ἆγαοο, {9 ργδιοπάο (ΟΗτίρίο), 

Σεηθ, ἴ6Π6 πιθ, πο ργοάας Ιπδρίηοιῃ έυαπι, 
Νε πθ, Υδΐπέ 4 πἰάο Άνεση, Ἰιοβής αὈτ[ρίαϊ. ᾿ 
Πει ! ]υάίοίυπη θο, οἳ οπρίο οογροςῖθ ἀῑδεο]υξίοποιο. 

ὅ Ρετοοεμίοπαπι Πίο Ραἑίος, πεο Ἠ4ῦ0θ6ο αἱ]απι γἰίῷ ααἱείθιι. 
οσα πηθ ἰδίίπο, ηθο πα) φπἱάφυδαω οδοί θάμ οἵς. 
Τυυς δσπ., Οσὶδίο, θΟΓΥ4 Π1θ, δ1ουί ἔυ {ρ6θ το]. 

ΙΧΧΙ. ΡγεεαΗο ἵπ ΠιΟΓΡο 

Μοιδυ Ι4Ώοεο, ΠΠΟΥΡΟ Ι41νογο, δἳ 6ΤὰΥος «οΓΡοῖθ : 
Εἰ Πωθὰ [ογἰα5ϱο ἱγτ]άθηέ πιδ]α ποηπα ἰ . 
ον καλημέρα, ααἱ ουρίυηιί νἱάθγθ πηοτίο ουβ]αξυπι. 
Βοϊνυπιις απίυβ, ἀεὈ]]ΐΦ οϱί ροά πω ᾳγαἀιδ. 

Ι. 98, ρακ. {17 

9 Κράτει, κρἆτει, εἴο. Ηἰ 

ρων «ες τάξις ἕννομος. ΕΣΣσνΙΙ. 

ὅ ΤΊῷνσ 

4 Σαθρὰ βάσις. αι. σαθραὶ βάσεις. 

ΜΕΤΗΙΟΑ. ΥΕΠΒΣΙΟ.. ' 
ο υαχ. λοικ. 
(ΒΗ/{{ο ἐπιετρτείο.) 

Λοοεσδῖξ απρυῖθ Γυγβυύ8 : ΔΠΙΡΙΘΣΟΣ {9 ερο. 

Ν6 πηο οφ αὐὑπίρίαί, 061 ἀνδιη 4ᾳ πὶὀμ]ο. 
Πουρθβος }μάἰοἴμπῃ, δὲ βοἱι[ἰοηθπῃ 4ΠΠο. 

Εχαρίίος Ἠἱο, γἰέβφυθ Ποπ Ἰαῦθο εἰαίιη. 
Ιοίπο νοςᾶβ πηε : πυ]]α ι)ηἱ Πάμοία  οϱί. 
ὁ ὠισίδίθ, υπ υις : αἱ νοῖίος, 6εγτα (μυῃι. 

ΕΣΣΙ. ΡΑΕΟΝΤΙΟ ΙΝ ΝοἈηο. 
(81ο ἱπιετρτειο.) 

Νοτὺΐς ]αΏογο, «οτροτε θἱ γλἰάθ ῥΓΑΥΟΡ. 
Άος [ογίο υπ λος ΓἱάθαΠί 088υ5 ΠΠΘΟΒ, 
γιάςγα αἱ γο]ίθηί [6Γγουθθ πιογιαπι. 
Φο]νυπιως αγία», ἱαηρι]ίάο ἱποδάμῃί ρεύος, 

(Βι(({ο ἐμίεγρτείο.) 

{αἱ οδάαηἰ πλ], 
Νθ ἵωμαπι ἀἱρηρ εορἰαβ. 

Ῥλτκοι,. 6. ΧΧΧΤΙΙ, 9 

- Τεν, ἴθπθ Ώὶε : Ἱπιαρίηεπ Ἠαμά Ργοάςς (ὔ41η, 
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τα μα Ροδΐ 4Η. ὅδὃ. ον Α]ίας ΒΙΙ. !19, 

Ε0ΧΧ. 1 Πά.0’. ἵνα Ἱπο]ρὶί 64ΓΠΟΠ 8µῤγὰ αχιν. 
10 νογδυς Ἱορυπίυρ {η 

ἀυοῦυς οοάἱοίθις Ηορίϊ6 ἱ (μο ροεπιαΕἶ μχ1ν, οἱίηι 

ΙΧΧΙ. Τιτ. Ἐν τῇνόσῳ. Λάάϊϊ Ὑ4ἱ. πρὸς Χριστόν. 
φαγῇτηρουμέγωγ. Ἱια αἱ., οἱ οχ Πορίϊ 

(Οοπιρεβοῖυς ᾳωἱ οἱο γοάιαῑί : 014 οὕεεγυαμέ (Ἀνεπι 
γἰάεΓ6), πιογί6 εκβίαίαπι. Τη οἁ 1 κ ἀθθγαιιί χοδο γατα. 
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Α Καὶ τίς γένωµαι; ὥς δὲος μ᾿ ἁμαρτίας!| ὃ ὑὶτ ἐγχρατείας ἔργον, εἴθ᾽ ἁμαρτάδων, 

Ε[τ' οὖν πάλη τις (οὗ γὰρ οἶδα), πλὴν χάρις 

Ἐμῷ κνθερνήτῃ γε. Τοῦτό µοι τυχὸν 

”Αμεινόν ἐστιν ' ἀλλ᾽ ἐπίσχες τὴν νόσον, 
Ἐπίσχες εἰπών: σὓὺς λόγος σωτηρία. 

0 Εἰ δ' οὗῦ, δίδου γε, ὡς τὰ πάντα χαρτερεῖν, 
Σῆτες τὰ σητῶν. Σογχράτει τὴν εἰχόνα. 
Ἐχεῖθεν ἕξεις χαὶ τὸν δοῦλον ἄρτιον. 

ο 08’, Εὶς εὖν ἔξοδον. 

Παρῆλθον ἄνθη, χαιρὺς Ίγγιχεν θέρους. 
Λευχὴ δέ µοι θρὶξ, ἡ δ ἅλως χαλεῖ στάχυν. 
Απῆλθεν ὄμφαξ, ἡ τομὴ δὲ πλησίον. 
Ληνὸς πατεῖται τῶν ἐμῶν ἤδη χαχῶν. 
ὃ Φεῦ ἡμέρας µοι τῆς κακΏς | ἣν ποῦ φύγω; 

ὃ 9ἱνο Ἰηοάίδ Ἰά ο[οοῖμα αἷέ, οἶνο 

Δέος ὃ ἀχανθῶν, καὶ ομόῤῥας βοτρύων, 

Πλήρη φανῆναι, Χριστὸς ἠνίχα χρίνων 
Θεὸς θεοῖς δίδωσι τὰ πρὸς ἀξίαν, 

10 Χώραν ἑκάστῳ φωτὺς ὡς ὄψις φέμει, 
Ἐλπὶς µία µοι τὰς βραχείας μέρας 
Παλινδρομῆσαι τῇ ποδηχίᾳ, Μάκαρ. 

οἵ”. Παρακλᾗητεικόν. 

Ἐγγὺς ἁγὼν βιότοιο  καχὸν πλόον ἐξετέρα, 
Ἠδη χαὶ στνγερῃς τίσιν ὁδρῶ κακές, 

Τάρταρον Ίερδεντα, πυρὺὸς φλόγα, νύκτα [ελὰν 
Τῶν νῦν χρυπτοµένων, αἶἴσχος ἐλεγχέμι 

5 Αλλὰ, Μάχαρ, ἑλέαιρε, καὶ ὀψέ περ, ἑοδνλες 
Ζωῆς ἡμετέρης λείφανον εὐμενέων. 

ῥορο0ςυ, 
9ἱ0 θἱἰδτω 1υοί υβράαπι, ηε(υο επίπι φοἱο, Ὑορμπίκαεη ργα ας 
Ἠκὺεο τωθο Γοἱοτ]. ΝΑΠη Ίου ΠαἰΝή {0Γ.8π 
Ὀμ]]υςς αἱ οοπιρθθοθ πιοτὂαπη 
έουσ γθγῦο : (υυπι οηἱῃ περυσι οδὲ εαἶυς. 
10 5ἱ πι]ηίπιο ἰά ριροΐας, οα[έσηη 1γ]]νας σέ σης, τε]υέ οδέετα, ροτίογαη». 
Τ1ηρ Ἠ9υθηί αυοάἆ δυὔτη 65ί. Αἲ {υ (πογο ἱπιαρίπριι εωαις. 
Ἡου Ραείο Ἠαδεδίς 6ογνυη ἱπίερτυπῃ. 

ΙΧΧΙΗ. ἵπ εχἰίψηι υἱίᾳ '. 

Ῥικιθγθτυπί Πο095, (6Π1ΡΙΡ πιοδοῖς ατορίζ. 
3ης πια] οαρί1υ8, οἳ αγεὰ Ροβεμ]αί δρίολα. 
ἱρηπιαίιιγα 6896 αγα ἠοεῖι, γἱηάσπιία ρτορο οµτ. 
οτου]αγί 9 δα Ώ]]οἰυπέαρ ιηαἱα Ώιοα. 

5 Πειι ἀδί πα] δατῶ 4 παΠι ᾳποπιοἆο Γαρίιη Ἱ 
Οι ογαἆαπη Ἱ φυδηί05 πιο αυδί ΕΠΟ}; ἆς Ρδεςαίῖβ ! 
ΊΊπιου πο ρἰπῖθ, πο 6οπιοττης αν] 

Ρ]εηιθ αΡΡΔΓΘΑΠΙ, φυαβο (Οιη]δίης ᾖιιάςς 0 
υυιις 7 αὈἲϊ νο ἀἱρι]ίαϊο, 
10 [οοευπι Ιαοἱς ουίαιιθ εχ οουἱοτιπη ]πά[οίο. 
ρες υηΐσοα πεϊΏὶ γθβέαΕ, υἱ ρα8υς0ς ἀῑδφ 

Ιιοτυπ ἀεομγΓαίη (ο ἁποία, ϱ Ἠθβίθ. 
ΓΧΧΗΙ. ζαΓπιεῃ ἀεργεεαίοτίκηη ''. 

Ργοσῖπιιπη θδί γἱο οδΓίάΠηΘΗ : Πια]ππα ηλγὶρλοβεαι θχοαἰ, 
ζαπφυό οὐἱος ργαν]ἡαίίδ Ρῴπα νἰάθα, 

Νίργιπι ἑαγίαγυτη, {ρηῖς Παπι]απῃ, 
εγάπι πυηπο οςουΙίάδγυσι εωτρίέα 

ροίυηάδη Ποοίδπ., 
ηµὐπ Ο60ΠΥΙΘΙΜΠ. 

ὅ 804, θαί6, Πιἰθγογὸ, θἱ [παδίασλ ο0Ποθι6, 4ὑαπιγἰδ 86Γο9, 
Βεηἰρηιις για ηοδίγῶ τεἰίσυυπι. 

ΣΒοπίρίωπη ροςί 1η. ὅ89. --- Λἰίας ΒΙΙΙ. 103, ραρ. 119. "' θερίππι ροβὲ η. 585. --Λἴῑι 3 
Ρ8Ρ. 98. 

ΕΧΧΗ. Τιτ. Εἰς τὴν ἔξοδον. αι. πρὸς ἑαυτὸν, 
χαὶ τὸ Υῆρας. 

1 Παρη.1θον. Ὑδι. παρΏλθεν. 
ὃν ὅ Απήηάθεν ὄμφαξ. εἶη γαι. 

6 ᾽Αμαρτίας. Ὑαι. ἀχαρπίας. 

ο. . .. ον ἆ ποδηρ.; η ος 
ἴ ις ε. νο οεµοτσι 

ΙιΧΧΙΙΙ. 4 Ἐ.1εγχόμενον'. γζονο ἰς ο 
ες ἐλεγχομένων. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

5ἱνθ νου ἱηοιϊῷ [θορΏη!ῖ, ϱἱνο ου αοθΊυς, 
δυμ ἰυοία αυΦάαπῃ (Π4Πα Γωρὶί πιθ ος), ργαἰἰδίῃ 
Ταιήοη ρυ)ογηαἑουἱ Π4ἱθο Πθο. Προ πἰ [ή 
Ναιη [ογίθ πιοἰίαφ. Λί, Ὀδυς, πιογρυ1Ώ ΡεοῃΙ6, 
ΦΘΙΠΙΟΠΘ κἰἱβίὸ : Η8Πι 6419 66ΓΠΙΟ {1109. 
(οπεοάοθ βαἱίοπι Ρογίεγαπι Άμπο, μὲ οσίεΓα. 
Τιηςί8 δΗὔΠ) οἷί : αἱ ἐμεγθ ἱπιηαίποπι. 
Βου πα11ᾳἳ6 αβουίφ ἱπίορτυπῃ ΦδγνυΠῃ πιούο. 

εχχη. ΙΝ Εχιτύµ ΥΙΤΕ. 

(ΒΙ{Ηο ὑπέετρτείε.) 

Σπ Π0β αν]: αρροεί πιοσςὶς ἀΐρρ. 
«πποί οδρἱ]]υφ : ἠογτθπη δρίσοαθ νοοβί. 
Δβουβδῖι οπιρίιας: Ἰηδίαί αἱ γἱηάρθπιίλ. 
Ριοπιἰέυ ΠΙθυγΠῃ 11 μηαἱογιπι (οτουίᾳς. 
ο αὐαπι 4ἱ6Β Ὡὶς ηιὶ ρτανίδ! θὔοηαπι {υραπα 

8 ρίαπι Τ Ου]ἆ οἱ 4ΡΔ1Ώ }0υασ πωδίας η κι 

Ὀνίς (οπιουτ]νο, ουἰπιίρυσι αἴσφυο ορπεἶδνεν, 
Νο ρ]δηιβ οσδίδιη, ]άΓ4 οµπι ἀἱσοπα Οοἱ 
Ναιυς Ρίογυήι ου] 1θθε φοἆθπι ἁἆλὴε 
Ρο ἁἱριίίαίε, Μαμμία οδρίυ οὲ φα{. 
Ὀγονίς υη3 6Ω68 Π16 δοἱα! ἔναρο αἲ 
αλά {9 υἱ τοτοτίας, ο Όευς, ἀωσίέα ἐυο. 

ΕΧΣΙΗ. 6ΛΑΝΕΝ ΡερΑκολτοδ!σα. 
(ΒηΗο ἵπεγρνειε.) 

Εαί ΡΓοΡρο Θ6ΓΙΑΠΕΙ; ΘὕΓΝυΠ ]στη τἷία ροοςᾶ: 
ἆΔ1Ώ Ρῴπα οϱί οοµ]ος ογ]ω]ηῖς απο π9οος. 

ΤΟΓΙΑΓΑ ]4πι γἰάδο, Πλίωση ας ποζίσιηφεο ρεοίκν 
Ργουζαφα6ε, 48 παπο συπί εροῖα, Ν 

Αἱ πηϊθερί ηἱσ6γεΓδ, Ὄθυα, 64η σίοᾳας {ατοςὸ 
Ποᾳυἶαβ γἱία ἆά μ1Ώἱ, (ω..9ο, φας». 



ΘΕΟΤΙΟ Ἱ. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9ΕΙΡ5Ο, 

πάθον, καὶ τάρθος ἔχω φρενλ, µή µε διώχειν Α Νοσοῦμεν, εὐεχτοῦμεν, ἠδοναὶ, πόνο.. 
σῆς Πρξατ’, "Αναξ, αἰνὰ τάλαντα δίχης. Ὡρῶν μετασχεῖν ἡλίου, τούτων ἃ γῆς, 
εἓν τὸν ἐμὸν χαὐτὸς µόρον, ἔνθεν ὁδεύσας Θανεῖν, σαπῆναι σάρχα ' ταῦτα χαὶ βοτῶν, 

1... 

ἴἴξας προφρονέως πἦμασι θυµοδόροις. 10 Α δυσχλέα μὲν, ἀλλ ὅμως ἀνεύθυνα. 
δ' ἑσσομένοις ἐπιτέλλομαι ' 0ὐδὲν ὄνειαρ ΤΙ οὖν ἐμοὶ τὸ πλεῖον ; οὐδὲν, ἢ θεός. 

ίε βίου. Ζω] λύσιν ἔχει βιότου. Εἰ μὴ σὸὺς εἴην, Ἠδίχημαι, Χριστέ µου. 

04’. Πρὸς Χριστόν. ΟΚ’. θρῆνος αρὸς Χριστό». 
ἢ τυραννίς : Έλθον εἰς βίον’ καλῶς. Ὀἴμοι! στενοῦμαι τῷ βίψ.- καὶ τὸ πλέον 
ππροθουµαι ταῖς βίου ερικυµίαις; ωῆς παρῆλθεν, -..... πνέι » 
ἰόγον, θρασὺν μὲν, ἀλλ' ὅμως ἐρῶ. Συνεκτριθῆναι δ᾽ οὗ θέλει πονηρία. 

σὸς εἴην, ἠδίχημαι, Χριστέ µου. Ἡ τῷ χρόνῳ τι πρὀσθες, ὦ πνο βροτῶν, 
ώμεθ', ἐκλνόμεθ᾽, ἐχπληρούμεθα, 

, καθεύδω, γρηγορῶ, πορεύομαι, 

Μυ]ίὰ ραβ6ἱ19 οῦπῃ, οἱ ΠΙδηίθ Ρ4Υθ90, ηθ ΠΘ ῥρότδοφαι 
Τυα, Ποχ, ϱΓΑνίὰ ροπάογα 1511199 Ιποιριδηῖ. ἳ 

Εθ/Ι αυἱάθπι πιθᾶπι οἱ {ρ59 Ππογίεπι, 6χ λος γἰί8 ΠΙΙΡΓΔΗ9, 
{0 6ε4Μης Πνθπίου τυοπὶς αΠίπισΠα ΠιΕΑΠΙ ρετεύοερεένης. 

γοῦίε αιἱοπ, ααὶ γοπίατὶ οδἱ16, νο πιαπάο : Ναἴ]α οοί υἱ1]]έα5 
Ηυ]υς τὶις. Ἑ, οπίπι Ἰαυοί τἰνοηάἰ ποπ. 

ΙΧΧΙΥ. θκρρίἰεαιὶο αά ΟΛ". 

Οµ/ 1η Ίρο ἐγταηβὶς! ρτούἱ νο τίηι: νθηθ. 
Ουἱά δπίστα /αοίος ἀθουπιαηίς Ευ] νἱρ Λι οιίναν 
Πήοστη γογὂυπι, αυάας ααἱάδια, ἔδιίηθη ἀἶοαπ. 
Νιεἱ ἑ119 606951, Ἰῶδμπι Πηθ 4196Γε56Υ, (ηὶδίο πι]. 
ὃ Ναεοίωιυν, ἀἱεοοἰτίπιας, εχρίεηιυ5, 
Ὀουπἱο, δοἵπησπι οβρίο, τἱρί]ο, απιθυῖο, 
Αερτοϊαπιυς, γαΐδωυ5, ουτοηίαηί γοἱυρίαέος οἱ πιο]εδέ]ο». 
γατίο υπ φοἱθ, οὲ ὴἱδ 4αα [οτί (ους, 
Μοσίπας, ρυιτοκφεῖὲ 6350 : ουπί οιἶαπι Ὀγηίογυπη, 
40 οι ἱρηοδίία ᾳαἱάδπι, γογαπηίαηθη ου1ρ3 ταεδη!. 
δν ἐβίίαν αι δὶ απιρίία9 ορ ἳ ηλ αἰ{ ργἰο; Ώθυπι. 

ἰοἱ ἐμυς 668601, Ἰώδύπῃ Εη6 4ὐε1εΓ6ς, Ολεΐδίο πι]. 
ΙΧΧΥ. Γαπιεκιαο αἆ Ογἱείπι ο. 

Ποί πλ] { ΡΓἙππος τἰί απριιοι(ς : ]ά1η Ρ4Υ5 ΠηΣ]ος 
Ῥηειοη[έ, δαί αοἱο, δὲ πιοτῖα στη δρίτο; 

- θοὰ οἰωυὶ οοπιθτὶ ποη γυ]έ οκ] εἶ8. 
υἱ ἰοπροςί δἀάο φαἱάρίαω, ο Ομσὶδίο, αἱ γἱέα ὁς πιοτέα πι, 

ὃ Λιί οχ 6 Πω πιαἰἰς οϱἱρθ, Ἀου {μ5 οἱ Ὀοηἱρηϊἰίαιἰς. 

ὔ Ἡ τῶν χακῶν ὑπόσπα , τοῦτο χρηστότης. 

Αν Ροθἱ ου, ὅ85. --- ΔΙας ΒΙΙΙ. 1347, ρας 195. -'Βοηρίυπι ροδί αη. ὀδδ. --- Αἰἷας ΒΙ1. 060, 

ωὴ «ύσω.. Βα εχίσι, οκαιισὶε (ολα, ᾖκεκι 
εί Λαδίίκγα. Ἱερ. ξωήν, εἳ ἴοτίο λύ- 
Ιἱ{ Ργοάεεί ἡιίς υἱίω εοἰκίίο [αδογίε. [ἴαπε 
ϱαἱρίί α[ίεγα οἶία. ΤιάῬ εαρία, Ιλ). 1, οδοί. 2, 
ΙΙ, Τογς. 10. : 
[γ. ὅ Γ. . Οτι Ἰοπι]ηϊςα, ἱηιοηέας οἱ 
είίο, αυἱυυς, ααοά αἴι]ηδί αά οο1ρα», ηἱϱὶἱ 
ἶς ἀἰΠοσι, Πο ἱπιεΙίρεπάα νἱάθωίιγ. θυοἆ 
Πέις, οτρίεπιντ εἶδο, πλ] ουιγοί οµΠι α[ἰΐψ. 
κγῶ, χκαθεύδω. Ῥεπθ ΦΥΠΟΠΥΠΙΑ (Γεβοείο : 

Ἐὰν καθεύδῃς, ἡδέως ὑπνώσεις, (πι επδανετίε, 4 μ[- 
έεππ ἑαρίευ εοΙπηµπι. 0081ΕΡ. 

ὃ Ὡρῶν μετασχεῖν ἡ-ίου.. Απηὶ [επιρεείαίυπι 
Ρατί]οἱροθ 6596, πιοΓ], Ο8ΓΗΘΙΏ ΡιίΓθ8οΘΓ6, Ἠεσο θίἶθιι 

Ὅ 43 Χριστά µου. η οώ]είο δδηυἱίαγ αἰἰμά ϱΓΠΙΘΠ, 
αυοά ο. 8υργα, ΡαΓίΐπι ο ΓΠΙ. 1 οἳ 11 
ΙΧΧΥ. ὃ Ἡ τῶν κακῶν ὑπόσπα. Εαρὶ ροειυἰαι 

ἃ Ρθυθα{/ς, π0ῦ 4 γεῦιθ αἀνογεῖθ. 0456 (θριρογίφ 
ἱπάυοῖα» ροδίυ]δέ αά οοη(θΓδάθσι ἱπ]ᾳμἱ(αίεπη. 

ΜΕΙΒΙΩ ΥΕΒΟΙΟ:, 

αν γοτουτασθ, Ῥαΐετ, ρτώ]μόία ρωη 
ᾖΠί, (18 ραίίος πως πλ] ποσα, ᾳγατ]ς. 
851 πηθὰ ἴφία {οζαπῃ, ἑππιαἱαπιφσο ουµίοο, 
πιπἰς οεάεπα Πωρίρετ ἱππυπιστ]ς. 
ιγεοίυγῖς Ἠ99ο Πιαπύο : (οπιπιοάα πυ]]α 
Ἰαῦοί Έως : τ]ίδηι [αία ϱθαυυθίαγ δηίπῃ. 

ΙιχΣΙ3. ΦὔΡριΩΟλΤιΟ 0 6ΗΒΙΡΤΟΝ. 
(Βἱ/Ηο ἐνεενρτεία.) 

Ν410 Ίο ἐγγληπὶς! Ῥγοείἱ ἵῃ γ]έαπης Ἀεηθ. 
ου ενὶ Πμοίδυς ρτανἰκα)πη]ς ᾖ 
ᾳπαἱά {ρες ργοΐοφσαλς, Ιυ4045 ἑ11ποή. 
αὐεΓγος πιθ, Οε]λιο ποὶ, ηἱ ίση (μυς. 
ϱἳ «νο, δονου, οἳ οἱδο ἱπιρίοου, 
οοροΏ, γἱρί]ο γαγλή5, απή)α!ο, 

Β Ἀρτοίο, Υ316ο, ϱ4πάθο, Φτυπιηίφ ΡΓ6πΙΟΣ, 
γαγίυαυο οοἱθ, οοιηπιοάϊΐς ἔθεγα οί (γιους, 
Ἠϊπο 306ο, ρυῖτεῖ οογρι6 : Ίο Ροευάυ ϱποηις, 
Οι ηοο ΠΟΠΟΡ μ]ίαςδ, Ρῶηα που ο]β ΠΙληει. 
Ου]ά ἱαίέας Εἰς οεἰ ρίας πι]Ώ], ϱἱ ποη Όθιρ Τ 
1βδυΠ 446ΓΟΣ 16, Ογ]λίο ποηῖ, Πὶ βἱη έυυρ. 

ΙΣΧΥ. ΕΑΜΕΚΤΑΤΙΟ 0 οΡΝΙ6τόν. 
(Βι{ο ὑπίεγργείε.) 

ΟοπείΓήηβος ἀηπίς, ἰνοὶ πιεί { πια]ογ 4ποφυθ 
Ῥατρ να οί, πηογίασπη οἱ ως ταις 
γεγυπῃ γθυυκαὲ αχίοτὶ αἶτου] 5οεἱ.δ. 
Αιὶ αἀά6 αωἱάδαην ἱδπιροΓί, Παίιις Ιιοηίηυ!η. 
Λυί όεπιο ἀπτίδ; Ἠθο ροῖῖἰ οἸοπιοπί!ϊα. 



1"“"0 5, αΔΕἄΟΒΙ ΈΠΕΟΙ, 

ὃ Ὀὶτ ἐγχρατείας ἔργον, εἴθ) ἁμαρτάδων, 

Ε{τ' οὖν πάλη τις (οὐ γὰρ οἶδα), πλὴν χάρις 

Ἐμῷ κνθερνήτῃ χε. Τοῦτό µοι τυχὸν 

"Αμεινόν ἐστιν» ἀλλ᾽ ἐπίσχες τὴν νόσον, 

Ἐπίσχες εἰπών' σὺς λόγος σωτηρία. 

(0 Εἰ δ' οὔ, δίδου γε, ὡς τὰ πάντα καρτερεῖν, 

Σῆτες τὰ σητῶν. Σωγχράτει τὴν εἰχόνα. 
Ἐχεῖθεν ἕξεις χαὶ τὸν δοῦλον ἄρτιον. 

. 08’. Εὶς τὴν ἔξοδον. 

Παρῆλθον ἄνθη, χαιρὸς ἤγγιχεν θέρους. 

Λευχὴ δέ µοι θρὶξ, ἢ δ' ἅλως χαλεῖ στάχυν. 

᾽Απῆλθεν ὄμφαξ, ἡ τομὴ δὲ πλησίον. 
Ληνὸς πατεῖται τῶν ἐμῶν ἤδη χαχῶν. 

ψ Φεῦ ἡμέρας µοι τῆς κακΏς | ἣν ποῦ φύγω; 

. ΟΛΛΝΙΝΟΝ ΗΌΕΕ Ἡἰ. ΗΙΣΤΟΠΒΙΟΑ. 

Α Καὶ τίς γένωµαι; ὥς δέος μ᾿ ἁμαρτίας! 
Δέος δ ἀχανθῶν, καὶ Ἑομόῤῥας βοτρύων, 

Πλήρη φανῆναι, Χριστὸς ἠνίχα χρίνων 
θεὸς θεοῖς δίδωσι τὰ πρὸς ἀξίαν, 

10 Χώραν ἑχάστῳ φωτὸς ὡς ὄψις φέρε, 
Ἐλπὶς µία µοι τὰς βραχείας ἡμέρας 
Παλινδρομῆσαι τῇῃ ποδητίᾳ, Μάκαρ. 

ο’. Παρακ ληεικόν. 

Ἐγγὺς ἁγὼν βιότοιο - χαχὸν πλόον ἑζετέρα, 
Ἠδη χαὶ στυγερΏς ετίσιν δρῶ κακές, 

Τάρταρον Ίερδεντα, πευρὺὸς φλόγα, νύκτα βέάν 
Τῶν νῦν χρυπτοµένων, αἶἴσχος ἐλεγάμ. 

δ ̓ Αλλὰ, Μάχαρ, ἑλέαιρε, χαὶ ὀψέ περ, ἐοδλ κι 
ζωῆς ἡμετέρης λείφανον εὐμενέων. 

5 Θἱνο ἱηδάίο Ἰὰ οΏοσῖμα οἵέ, οἰνὸ ρδυσδίοθυτη, ι 
Φἱτο δἰίαπι ]υοία φμθάαπι, πε(αο ορίπῃ οἱο, Τοευπιίυεη ργαῖ]ας 
Ἡλῦςο πῃθυ γεοίοςἰ. Ναπι ὧοο Πο) ηἱ (0Γ840 
Ὀμίυςς αἱ οοπιρθοΦεθ 
(πιρθβοῬ τοτῦο : ἴασπι 6η πω τοτύσπι θσὲ εεἶις. 
40 9ἱ πηπίπιο ἰά ργφφία8, -ααἱίετη (γἶρας οἱ Ἀαυο, γελυὲ οκέεγα, ροτίογλη.. 
Τ]που Ὡθῦεηί αυοά ουύπ 65 ι. ΑΔ (υ (ποτο ἱαρίποςυ ευδ1ῇ. 
Ἡου Ραςίο λαυεῦίς 6οτνυτη ἱπίδρτυπῃ. 

ΙΧΧΙΗ. ἵπ οτί οἰίᾳ ". 
Ῥηφίθτιοτυηπί Πο565, (οπρι9 πηυδεὶθ ο γθη]έ. 

αμυς η] μί οαρἱᾖἡμς, οί αγεα ροριμἰὶαί θρἱθα». 
ἱπηηιδίωΓα 6866 ενα ἀοεῖι, γ]πάσπιία Ρτορε ο5τ. 
οτου]ας! Ί4π ου ]οίυπίυς αμα] Π]0ὰ. 

5 Που ἀἱεῖ πο Ηὶ 810α4γ68 ἶ 41η φυοπιοάο [βίαιη Ἱ 
υίς ογαδιη Τ ᾳαδηίας πιο Ιιαῦδῖ ΕἱΠῃο} ἆς ρεοραίῖςἰ 

ἱπιογ πο ρἰηῖδ, πο (οππουτίν αγἷθ 

Εουιις 
ρ7037 
40 Του 

επι 4ΏΡθγο8ΠΙ, ᾳυαηάο (Οηείης /ιάες 
19 ἀαδ]ῖ Ρρο ἀϊριω]ίαις, 

μπι Ἰαοἱς ουἶφιιο ος οουἱοτση ]ά[είο. 
ρ6ς υηΐσα ποϊΏὶ γοβέαέ, 1ἱ Ρραυο09 ἀθθ 

Πίδγυηι ἀεοι ΓΩ ἴπο ἁμοία, ϱ Ώραίθ. 

Ρροσχϊπιιπι οςἱ νγἱί 

υΧΧΗ, ζαΓπιεπ ἀερτεεαίοτίκηη '. 
οδΓίΔΙΙΘΗ : πια]μη ηαγὶραίίοηει οχορὶ, 

δαηηιιὸ οὐἱορ ργαν(λί] Ρῷπα ν]άρα, 
Νίρτυπι ἑαγίαγυιη, ἱρηῖς Παπιπαπι, 

εγυπι πυπο οεομ]έαγυπι Ειγρίέ 
ὃ δυο, ὑθαίο, ΠΙΙΦΟΓΟΓΟ, οἱ {; 

 βληως ποσεσι, 
ἱπωπ; οοηγἰ6ἱΔΠΙ. 

ιαδίμσ οοποθθ, 4υδΠιγἰδ 66Γο, 
Βεπἰρηιις γ]ίῷ ποδίγα γεἰἰαυυπῃ. 

:Θοηρίωπι ροσί 3. ὅθ0. --- ΑΙἰαφ ΒΙΙΙ. 103, Ρας. 119. -' θοίρίαπη ροθὲ «η. 585. --Αἴῑν Μὰ ἱ 
Ρ8µ. 98. 

ΕᾶΣΗ. Τιτ. Εἰς τὴν ἔξοδον. Ὑαί. πρὸς ἑαυτὸν, 
χαὶ τὸ γηρας. - 

4 Παρη.Ἀὐον. Ὑ8ι. παρῆῃλθεν. 
Ὃ ὅ ἈἉπηῃηαθεν ὄμφαξ. τἶη νι. 

6 ᾽Αμαρτίας. Υαι. ἀχαρπίας. 

9 Τά. Τια γαι. οἱ θά!ε. αἆ παδηρ.; ἵ εα 
40 Ὡς ὅγψις φέρει. Ότο οσεµίογαπι 
ΙΧΧΙΗΙ. 4 Κιεγχόμενον. Ἐ]έουο ἵη οὐ 

μις ἐλεγχομένων. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

5ἱνθ Ίιοο {ηοἱ (οεθείπί, θἱνο ου αοθ]ας, 
οι ἱασία φυάδπι (Π4ΠΩ Γυβίί πιο ἠος). ρΓδἶβιῃ 
ΤαΙΠΟΠ ριιογηαἑορὶ Ἠ14ῦθο πιθο. Προ πι] 
Ναιη [ογίθ πιρἰίωφ. Λί, Βευς, πιωζρυ Ρτφῃ!6, 
961ΠΙΟΠ6Θ βἱθίο : ΗΔΠΙ δ9ἱμς 66ΓΠΙΟ 118. 
(οιεθάὸ βαἰίεπι ρεγ[δΓΑΠΙ Άμος, μὲ οδίογα. 
Τιηρῖ6 δΗΗΠ) αἰί : αἱ ἐμ6γθ ἱμβίποπι. 
Ποος µα]αιο μα βουίς ἱπίοβγυπι βδγνυτη πποὰρ. 

νχσχιι. ΙΝ ΕχΙΤύΝ ΥΙΤΕ. 

(1ο ὑπέετργειε.) 

' 34πι Π0Ρ αΗἡγὲ; αρροιἰὶ πιοδείς ἀ4ἱθρ. 
ὦαποί οαρίἱία5: ἠουτδιιπῃ θρίσᾶθ γοσλί. 
Δκουθδίι οπιρίιας:; ἱηδίαί αἱ νἱπάεπιία. 
Ριο αγ ΗΙΘΟΓΗΠΗ 11ο ΠΙΞΙΟΓΙΙΠΙ ἰογου/.5, 
ὁ φὐαπι ἀῑςβ ΐο πιὶ ρτανἰ»! θὔ0ΠαΠἳ [υσ4ω 

Β Οαρίαη 7 Ουἱἆ οἱ 8β8{ΠΏ Τ Ου Πησίαο πο μα 
|] 

Ὀνίς 6οπιοστίνο, ουἱποίρυσα ἱ | 
Νε Ριεπις εχδίδιη, αγ οµη ἀΐσοπε Ὀοὶ 
Ναιυς Ρίογσηι ου 1πθε οροἆθπη ἁαλδίε 
Ργο ἀἱρι]ίαί6, αμημία οαριι οὲ ο. | 
Εγεν]θ υΠ4 δΏ68 πιο οἱ 1ἱ ἔγου ἀϊσσαία», 
αλ {9 υἱ γογδτίας, 0 Όεις, ἁποέμ (ωο. 

ΕΧΣΙΗ. ΟΛΕΑΜΕΚ᾽ ΡΕΡΑΚΟλτομισν. 
(ΒιΗο ἔπεετρτεις.) 

Εαι Ρτορο οδγίδηεη; οὕσνίστη Ί9τη τί ρορὰ: 
ἆλπι Ρα οϱί οου]ος ογἱεαἱηῖφ απο πας. 

ΤΟΓΙΑΓΑ ]άμπι γἰάθο, βδίηεηδς ποοίσπιφαο ρεοίη 
Ρτουγᾶφυθ, 44585 πυΠο σιεηξ ἐδεῖα, «άδροΠ» Ἡ 

Αι πη]θερί ιηἱσθγετδ, Ὅδυς, Φαποίοφως {ατοςς 
Γοἱἱφυἱα8 γἱέά ἆα εδ, ᾳμ..φο, Όδαα». 
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πάθον, χαὶ τἆρθος ἔχω φρεν], µή µε διώχειν Α Νοσοῦμεν, εὐεχτοῦμεν, ᾖδοναὶ, πόνο.. 
σῆς Ηρξατ', "Αναξ, αἰνὰ τάλαντα δίχης. Ὡρῶν μετασχεῖν ἡλίου, τούτων ἃ γῆς, 
μὲν τὸν ἐμὸν χαὐτὸς µόρον, ἔνθεν ὁδεύσας θανεῖν, σαπῆναι σάρχα ' ταῦτα καὶ βοτῶν, 
θἴξας προφρονέως πἦμασι θυµοδόροις. 10 Α δυσχλέα μὲν, ἀλλ ὅμως ἀνεύθυνα. 
δ' ἑσσομένοις ἐπιτέλλομαι ' Οὐδὲν ὄνειαρ Τ{ οὖν ἐμοὶ τὸ πλεῖον ; οὐδὲν, ἢ θεός. 

δε βίου. Ζω] λύσιν ἔχει βιότου. | Εἰ μὴ οὓς εἴην, ἠδίχημαι, Χριστέ ῃου. 

04. Πρὸς Χριστόν. ΟΚ’. θρῆνος αρὸς Χρισεόν. 

ἡ τυραννίς 5 Ἕλθον εἰς βίον᾿ καλῶς. Ὀἶμοι] στενοῦμαι τῷ βίφ- καὶ τὸ πλέον 
τροθοῦμαι ταῖς βίου τρικυµίαις; Ζωῆς παρῆλθεν, οἶδα, καὶ νεκρὸν πνέω" 

ο μον μμ ρο Συνεκτριδῆναι ὅ' οὗ θέλει πονηρία. 
ο Ἡ τῷ χρόνῳ τι πρόσθες, ὦ πνοὴ βροτῶν, 
ον ο ας ὔ Ἡ τῶν κακῶν ὑπόσπα. τοῦτο χρηστότης. 
ν καθεύδω, Υρηγορῶ, πορεύομαι, 

Μι]ία ραδµυ5 θύπῃ, θἱ Πιθηίθ Ρ3ΥοΟ, Πθ Πθ ρογβοᾳαἱ 
Τυα, Ώοςχ, ϱτανία ροπάοτα /αδ11ε19ο ἱποιρίαπίι, 

Εογαπῃ φπἱάθπι ΠΙΘαΙΗ οἱ {ρ86 ΠΠΟΓίΕΠΙ, 6χ 46 Υίᾶ ΠΙΙΡΓΔΗς, 
40 064εης Ιῆοπίογ Φτυπιπὶς αΠἰσιβίς ΓπδΔπα ροτεοητῖνης. 

γοῦυϊς αυίοπι, αἱ νοπίιυτὶ οςί1δ, Ίο πιαπάο : Να] οοἳ υε ία 
Πσ]ις τις. Ἑ. οπίπω Εαῦοι γἰτοπάἰ ἄπειη. 

ΙΧΧΙΥ. διρρί{εαιίθ αά Ογείκήη .. 

Οι Π4Π) Ίο ἐγσαηἰς] ρτοςὶ {ω γα), Όθηο. 
Ουἱά απἱοτα ]αοίος ἀθεσπιαίς Ώπ]ιις νἱις Βιοῖθαρ Ἰ 
Ὠἱσαπα γοτβαπι, αυάαχ αμἱάθίη, {86η ἀἱσαπι. 
ΝΙεἰ ὡ106 680661, Ι8ύΠη ΠηΘ 41ποΓεΓος, ΟΠεϊφίθ η). 
ὃ Ναροΐίπιν, ἀἱδθοϊγίπας, οχρίθεριΓ 
Ποσπἱο, ΦΟΏΠΗΠ οβρίο, Υἱρί]ο, απῤυ]ο, | 
Αἰρτοϊκηιας, γα]σπις, ουτεπ]υπί γο]υρίαίος οἳ πιο]ενίία. 
Τατίο υπσιας φοἷ6, δὲ 1ἱδ 4πσὸ [εί (ους, 
Μοτίωας, ρυιτοβοῖί 9359 : Ἴθδο θυπί οἑἶαπι Ὀευίαγυπῃ, 
40 09 ἱρποδί[ία φυἱάδπι, γογαπαἔαηχοη οµ1ρα γλεαπί. 
ά Γείέας πια! απιρἰία9 ορί 1 ηἰῖ{ ργοίον Ώθυπῃ, 

ἰ6ἱ ἐμυ9 662601, 8η Πηθ 4ὐεγεγ6ς, Οτίφιο πι]. 
ΙΧΧΥ. Πρπιεπίαήο αἆ Οιγ]είωπι 

Ποὶ πα] { ΡΓΘΙποΓ υἱί αηρυς!{ῖρ: ΊΠ ρα:8 πια]ος 
Ῥγιθεϊίε, ϱαὲ φοἱο, δὲ πιοτῖσατο ορίτο; 
ρα 9075 9οἆ ου] οοπίοσὶ Ώου νυ] ποδ]ι18. 
αἱ (οπροΓἱ αἀάο ααἱάρίαπι, ο Ολεὶδίδ, αἱ νἰία ὁς πιοτία]υπι, 

ὃ Λιί οχ 5 Πιο πια]ῖϱ ο5ἱρ6, Ίου (9 οδί ὑοπίρηϊτα[ἰ9. 

ο) θίμαι Ρο8 οη. ὀ8δ, --- Αἰίας ΒΙΙ]. 137. ρα 195. -Βοπρίυπι ροδί αη. ὅδδ. -- ΑΙίας ΒΗ. 06, 

ἰωὴ «ύσιν. Εα επίοι, οκακυὶΐε (οπθα, βκειι ᾿Ἐὰν χαθεύδῃς, ἡδέως ὑπνώσεις, Οπίη οπθαπετε, αν[- 
εεί Παθίίκνα. Τεᾳ. ζωήν, οἱ Τομό λύ- επι ἑαρίεο εοΓΊηµπι. Ο081ΕΡ. 
μὲ Ργοεεί Ααὶε οἰίαᾳ εοἰκίίο ἰαδογί. Παπε 8 Ὡρῶν μετασχεῖν ἡάίου.- Απηὶ [οπιῤδείαίυπι 
τοἳρίε αἰίεγα υἱίια. Τιάο ϱσρτα, Ιἱ0. 1, οδοἱ. 3, ὭµΡρατ]εἱρος 6996, πιοξ], 68ΓΗΘΙΩ ρυίΓθβοθΓγθ, Ώδοο οέίθιιι 
ΧιΙΙ, ΤεΓφ. 10. | Ὀ φυπί ἀυἰπιαπίίυρ, 
[}.ὅ Γεννώμεθ. Οτίυς ἰοπο]ηῖς, ἱηέθη κας οἱ ᾽ 43 Χριστά µου. ἵη οά1ἱΦ αοηυ]ἴίασ αἰἰιιά ϱ3ΓΠΙΘΗ, 
αἰο .- αυυά αἴε]ηοί αά «οΓρας, ΠΙΗΙ αυοά πλ 6ὐργα, ῥραγίπι ο Γπ.. Γ 6 11{ 
ἱς ἀῑ[ῇο » Ἠ]ο ἱπιεΙίρεηπάα νἱἀθηῖμν. Οιοά ΙΙΧΣΧΥ. ὅ Ἡ τῶν κακῶν ὑπόσπα. Βεὶρὶ ροειυ]αῖ 
Μ]υ9, οτρίεπειγ εἶδο, πΙὶ ουλαργεῖ οµπ Αῑῑν. Ἂ Ρδεσδέί6, Ώοη ἃ γεῦις δἀγογθίδ. Οαγ6ό ἐεριρογί9 
αγῶ, καθεύδω. Ῥοπθ ΑΥΠΟΠΥΠΙΔ ΟΓεµοτίο: ἱπάοῖλς Ρροδία]αί αἆ οορίογθιάκπι ἱπ]ᾳμἱιθίείη. 

ΝΕΙΒΙΟΑ ΥΣΕΠΟ, 
μα]], γοτδοτᾳυς, Ῥαΐες, ρεῶ]μάία ρ0η Β μτοίο, γαἱθο, ϱαιἆθο, Φευππηίθ ΡΓ6ΠΙΟΡ, 
ἰί, παν Ραίἱος ηπης αηδία τησίτα, ργατ/». Ὕαγίυφαθ φοἱ6, οοππιοάἰς ἔθγγ οἱ (γιος. 
8η 10964 Ιδία [οζαπι, ἑππιαίυπιφυε ουθίνο, Ηϊπο 4099, ραῖϊτεῖ οοτρυφ : λος ροεπάσ ϱποηις, 
πηἰς οθοἀάθης Ἱπρίροτ ἱηπυπιογ]. Οι που ΏΟΠποΣ μ]]ας, Ρῶῃα που ου]βα Πηβηοι. 
'γοπιυγίθ Ίδο πιαπάο : Οοπιπιοάα πυ]]4 Οι]ά ἱᾳίξυς ]ς ο8ί Ρίπς πιεί, αἱ που Όοιις Ἰ 
Ἀαῦθί Ἠσδο : ν{ίαηι Γαία ϱδαυυπίμτ οηίπ, αφδυπῃ 446ΥΟΓ Πηθ, ΟΗΓἱδίθ παὶ, η δἱ έυυφ. 

ΙΧΣΙΥ. ΦΌΡΡΙΑΟΛΤΙΟ Λ0 ΟΠΒΒΙΦΤΟΝ. ΙΣΧΥ. ΑΝΕΚΤΑΤΙΟ 0 οΠΛΙδτύκ. 
(81180 ἠνεγρτεία.) (5ιΗἱο ἱπίετργείε.) 

ΗΠΑ Ίο ἐγγαππίς] Ῥγουἱἱ ἵη νέα; Ῥεηθ, Οοπαήηκος ἀηπίς, ἰνοὶ πηὶΏὶ { πια]οΥ 4υοφα9 
κῖου ανὶ ἠμοἰ]λις ρτανἱρδοηὶς Ῥατε νο αδἰνίἰ, ποογία πι οἱ ορἱτο :Πποῦπι 
αυἱά Ίρδε ργοἱοφσ»ς, Ἰόᾳα5ς ἑποη. γεγίπῃ γθυυθαε οχιετὶ οἶπου] δοε1μδ. 
4υογος πῃθ, ΟΗηὴνιο πεὶ, ηἱ θἶπῃ ἰυυβ. Αυί 1449 (μἱάάαπι ἰοπιροςῖ, Παίυφ ἱοιρίηυ]η. 
00 229νο, οἴνου, 6 οἱμο ἱπιρίοου, Λαὶ ἀεπιο ἁμγίς; Ἠθο ροι]ἰ εἰοπιεπίία. 
φοροῦ, υἱρίο τυγε0ς, Απιμίο, 



σιτπνιτπν 

η, να μἲ- δω .» ο λ] 

1190 5 ΟΒΕΟΟΒΙ.ΤΗΕΟΙ, αλλνσύχ µ10εα Ππ. ΗΙΡΤΟΒΙῳ. 

Α Ὃς φἐρετ' ἄνω χάτω τε, Εὐὑρίέκου δδσι, Εἰ δ οὗ θέλε.ς, τέθνηχα. Καὶ τί σοι πλέον; 

Εἰ μὴ φιλάνθρωπόν µε καὶ τὸ πῦρ μένει. 

06’. Ἕτερος θρῆνος. 
Οἴμοι! στενοῦµαι τῷ βίῳ χαὶ τῷ τέλει. 

Ἐνθάδε ἁμαρτὰς, ἁλλ' ἐχεῖθεν ἡ δίχη. 
Μέσος φόδων ἕστηχα πυρωποτάμµου. 
Σοὶ, Χριστὲ, πλεῖον ἡ βίου θαῤῥῶ πάλαις, 
5 Εἰ μὲν γὰρ Ἶν τι χαὶ χαθήρασθαι βραχὺ, 
Τοῦτ) ἣν ἄριστον. Εἰ δ᾽ ἀεὶ πλείω καχὰ, 
Καιρὸς λυθῆναι, πρὶν λά6ῃ µε χείρονα. 

07. Προσευχὴ εἰς Χριστόν. 

Τέθνηχα τῷδε τῷ ταλαιπώρῳ βίῳ, 

Βέδαιον οὐδὲν, οὐδ' ἐφ᾽ ἡμέραν, ἔχων. 

Ζῆσαι δ' ἐχείνψ τῷ µακρῷ Ξόθος μ' ἔμ., 
5 Ὁς ἆθλα χεῖται τοῖς χάλ’ ἐτωνσμένα,, 

Πρὸς ταῦτα χαίρεθ', οἷς φίλα τὰ το ῥς- 
Ἐγὼ δὲ χαέρων ὄφομαι τὸν Δεσπύττι. 
Τολμῶτι λέξαε, ὦ Ἀξάκαρ" υὗ οὐμά α 

Τὸ σὺν τὸ τῆς σῆς πλάσμα προσρίς-ω πρ; 
40 Ὡς λεπεὸν, ὣς ὁδωδὸς, ὥς τσαρε:αέην' 
Ἰδοὺ πρόχειται, βλέφον, ἐχλελοέξαµει. 
Καὶ νῦν πάρει, ὃδς χεῖρα, Ἡ λύσον βίο, 
Πρὶν χαί τι χεῖρον συμπεσεῖν ἐμοὶ τα, 

Τί δεῖ πάλιν χακῶν τε, χαὶ παθαρσν; 

Θἱ ποῦ τίς, πογίασς εὔπ.. Ου]ά ος νου ἆ (ο τοάΙυῖι 7 
Νὶςἰ (οσἰο Ιοηἱ9 αἆμπο ἱρπῖς πιο πΙαΠεί. 

ΙΧΣΤΙ. Αα ἰαπεπίαιίο 

Ηεὶ αλ! ! ουπαινή 
Πἶπο ποὶ ρδεςλίαπς, Ἠ ης ρ05. 
Μούίυς οἱο ἱπίορ ενπιοτες ἱρποί ἠατί]. 

τµα οἳ οχ]ία 

Ιπίο, Ονὶείο, Ρ]αβ ηαῦθο Βάποῖα, αὔ.5η ἵη πιοῖὶς εοπαΤ υτιφ. 
5 Ναπι οἱ ἀατδίητ ριιγκατὶ ρασἱυίασι ασἷά, 
14 ορίπιάτω οὔ86ί. δἱ αιἱοσ οππροες ΡΙΓΑ θᾳηί πια], 
Τεπιρυς οοί αἱ φοἶνας, ΡηυβηυαΠ. πιο φεοῖριας ρο]οτεπ.. 

ΙΣττ. Ογειἰο αἆ Ολγἱεικ 

Μοτινυύς 6ύπι Ώυΐο Φρυίηποςς τι», 
πά ΦύΓΡΙΠΙ 40 ἀδογβπι [ογίυς, τεῖαί Ἐνπήρας, 
Με] Ύγπιωπῃ, Ώε αμἱάθιη η ἵπυ ἀΐδυι Ώ2ῦεης. 

γ]γεπάὶ αιιίδπι Ιρηςγ8Π Ἰλπο τιέααι ἀεείάθεῖαπι πο ἔδπσε, 
5 Ου ργοροβῖίέα οδί ἵη Ργρπιίαπε ργροῖαεο οεγιαπθῖρυςδ. 
ἱπίστίπι ταϊοίς, Το, αυἱθυς ρταῖὰ οδοί ΡΓ6560ς γἱία. 
Ερο νετο ϱαμάεπε γἰάοὺο Βοπαῖπυπ. 

Αιάοο αωἱἀρίαπι ἀϊ9ςΓθ, ϱ Βοαΐο : (αυτο Ο0ἱ οοΓρας. 
ΤΠ. εὐ9 πιλπυς θρπιεπίυπη ργο]ἱοἷο 
40 0σααπι ἴδπυο, αυάπι [ειἱάαπι, αὐδιη ἀθθί] θέαση } 
Εη αοοί, ἱπίμσγε, ἀεβοῖο. 
Λάος; ΟἈΦ6ςΓο. ἆα ἀδσίγαπι, γοὶ αἳ Ίινδο τί τα νου, 
Ριἱυβδηυθη) Ρε]ος πιΏὶ οοπηραί οσ]έιις. 
Ουἱά πημί τασους ορυ8 οθί Φγαπιη]ς οἱ οσρἰαἰθηίνας Ἡ 

"δοτίρίυπι ροβί 49. ὁδύ. --- Αἶἷας ΒΙΙ]. 91, ρς 1186.  δοήρίαπι ροῬι 4η. ὅδ5. -- ΛΙ απ. 
ρης. 151. 

Ἰ. Τὸ πῦὕρ. Ὑϊάἀείατ α]]μάθεγο αἆ τοτὺα Αρον!. 
Ι ο5. 1, {15 : Αὐτὺς δὲ σωθήσεται, οὕτως ὥς διὰ 
πυρός, Ίρεε ακίεπι εαίομς εγῖί, εἷε ομαεί ρεΥ ἴρπεπι. 
Οιιασί δἰυθηύα ἨΠπιαηο [γαρ ἱἡ1αἱἰ5 ἀε]ίοία ἰρπο ρἱα- 
εμ]αγὶ, ᾳσεπι ἰἀοΐγοο φιλάνθρωπον τοσα, θεπίφπκ,α, 
Ἠόοῃ Υν6ΓΟ εσοµπε, υ Εις γοιάΙί. Ίβπεπι ρεοργίο 
επεε[Ιρυπί [,α1Πὶς ΟΓγφοὶ γετο πιειαρ]ιοςῖοθ, αὐοά 
ηεἳ ποπ αἀνογβαίισ, ΠΙιΟάΟ νεΓα Ριιγραί]ο οί, δὲ 
ιοἱ19 αι ληλ αι πιο/ίας, ἱῃ 4ὐο αρίπις, γίγογυπα 
αρ Γ{ῇο]]ς, οἰθεπποσγπίς οἱ ργδοείωι ατεπίας. 

ΙΧΧΥΙ. 2 Ἡ δίκη. Οοπινε[. ]υπεὶι δίχη Ουπῃ πυ- 

ρωποτάμµου, ὑπάε κ [ο ἐφποὶ βαν. 
ὅ Πυρωποτάμου. Ώαο Βομε. πλὸν Όµσς 

(οτοῦε[. ος 41ἱ0 Εερῖο παρ)', οἱ τε : ἕάα 
ϱοΜεΙΥΙΠΦΟΥ ἰφποὶ [Πα υἱὲ γδεοτάσιἴοπο. 

4 θαῤῥη, Ίμ Ἡερ. Κάῑι. θαῤῥῶν. ἵκ κ νε 
ώς -. ως. ο. σε ο. 

ς «ἔυνδηναι. αι. χαὶ προσλ 
ΙΙ ΧΧΥΗ. 9 Προσρίπεω. Εγο]αο : με κε 
ο τος οηία ο5ε πηοτιοαί ἀσρισ 
Ι610. 

434 ἨἩ ἀθθοί ἵπ οἁ]ῖφ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

1 δἳ τδσιιδ46, οοοἰά]. Ουἱἆ ρ]ας ουρὶς 1 
Νί (υτίθ δίθγυ8 πηπθ Πιαπαί ζορι6 4υοᾳμο. 

χχν!. ΑΙΗΙΑ ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟ. 
(ΕΒ1Η[1ο ἱπιετργείε.) 

Οοπριτίπρος ΑΠηΙΒ, ἠδί η! ! οἱ νίως οχίία. 
Πίο ηοχὰ : ρῴπα Γι αςί 1ο δταγί5. 
1ΠΙ6Γ ΙΠῃ0Γ68 δἱΟ 41908, 4ΠΙΠΕΙη οἱ γορυ!η, 
Τρί, ΟἨτὶςία, Πάεηδ ρ]ας, Ρα]ῶςιγῖς 41ΙΔΙΏ ΙοἱΦ. 
Ναπη δἱ οχρἰηγί πηὶ ἀαγείυγ ρα ἡπ]υπη, 
ΕγιεςΙρυῃι 4 οδ8εἰ. ΡΙωτὰ οί 6οπηρος πιαία, 

5 Ρ6)16 1η πιο φαἱά γυαί, πιοτὶ οχροάἱε. 
σαν]. ΟΒΑΤΙΟ Α0 ΟΗΛΙΡΤυΝ, 

(Π111ἱο ἐπιενρτειο.) 
ὁ4π] οἱαμδιις οδὲ ἑαῖς οἱ εέμις ἀἱδς μιί]η] 

Β Μιιπάο ἀθογουη γονέων ααὶ, αί Ευτὶ 
διγδυπφυθ, βγοιὶ ηἲ] Ίφίνθης, τοὶ {6 
Αιέγη αἱ ἴΠί οοποαρίφοο νίτογς, 
Ουαπι εοπβδφυδηίς, φαἲ ρτοῦε ραρπαισ. 
Αά Ίος γλ]οίο, νἶμα φᾳυοῖς ῥργᾶ8εΏς 
Απ {ρ5ο επί ρδγίρωας νίσυ Ιυῦοης. 

Μειιι Γεωοίο φυἱἀρίασι Ίοᾳαας : Όσαε, 
Επ εοἴρι6 3 {6 οΟπάίξυπα γοο εἰδὶ οὔετο, 
Μαογιίηφιο, οἵδηδᾳας, νἰτῖυυς οὐεσαπι οἱ οὐ. 
Εν ἰπίιωεγο δμβρίίοθιη. ἆ3πι οἰαπρυὶ 
ΙΟΟΗΓΓΕ, Υθἱ 48 πιοζίθ φαυάαοὶ, ρεῖαε 
Αεοτυΐογς (υδπι πιὶςδος {ιο ο ἆλπι. 
Μα]ίς φιἱά οδὲ οἱ, ζωγδας5 οί Ιαιγὶς ορες] 
(ομίοσέας ἱρδο υπ πιαἰ{5.» ο ὐἱ οσεἰόο ; 
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ωλ᾽, ὅλωλα συμφοραῖς, σοὶ ὃ' ὄλλυμαι.. Α Ἡ πῶς τὰ μὲν πἐπηχε, τὰ δ᾽ ἄλλ' ἐκρέει’ 

)Θεός µου ' σὺ ζόφον λύεις καχῶν Ἡμεῖς δὲ χαὶ μάλιστα ἐν στρεπτῷ βἰῳ. 

πνέοντι μικρὸν, ἢ λυπρὸν βίον. Ἔργον ἔχεις, φυχή ᾿ πρὸς θεὺν οἷον ὅρα. 

0Η’, Εἰς τὴν δαυτοῦ γυχή». Τί µοι χλέος τὸ πρόσθε, τίς δ᾽ ἡ νῦν ὕθρις ’ 

15 Τί µου τὰ πλέγμα, καὶ τί µοι βίου τέλος. 

Ταῦτ ἑννόέι µοι, χαὶ νοὺς στήσεις πλάνην. 

Ἔργον ἔχεις, Φυχή΄ µή τι πάθῃς χαµάτῳ. 

ον ἔχεις, φυχἠ, χαὶ µέγα, ἣν ἑθέλῃς. 

α σαυτὴν Ἶτις ᾗ, χαὶ πῆ στρέφῃ, 
τροῆλθες, καὶ ὅπη στῆναι σὲ δεῖ” 
ὅπερ ζῆς τοῦτο, ἢ τι καὶ πλέον. | 06’. Εἰς τὴν ἑαυτοῦ γυχήν. 

ργον ἔχεις, φυχῆ, τοῖσδε χάθαιρε βίον. Πῇῆ, θυμὲ, βαΐνεις; στῆθι. Πη φέρῃ. τάλαν; 

ξι µοι χαὶ Θεοῦ μυστήρια. ο Αἴ αἶ. Ύόης χλέπτει σε τοῖς σοφίσµασι. 
ερὸ παντὸς, χαὶ τί σοι τὸ πᾶν τόδε" Μικρὸν προσέρχετ", εἶθ᾽ ὑποστρέφει πάλιν, 

τροῇλθε, χαὶ ὅποι προδήσεται. μις λύ 
ον ἔχεις, φυχῆ, τοῖσδε χάθαιρε βίον. Εἶτ᾽ αὔ προσἐρχετ' ἐγγὺς, ὡς µόσχῳ λύχος, 
6 οἰαχίζει καὶ στρέφει τὸ πᾶν θεός” ὅ Σαΐνων, ἐφέλχων ἀγρίοις σκιρτηµασιν, 

15 Ροη!, ρετῖὶ οα]αποϊίλίρυς. 9οἆ ΗΡἱ Ρ6Γ6Ο ; 
Τιι επίπι Όεις πιδυδ. Τα φυἱνο οα/ἱρίως ευππατάΠ 
λοτίμυπι, αυἱ 61ο) αἀἆπμς, ναί πιφβίσυι ἐγαδίέ δρΙΓΙέυπῃ. 

97975 ΙΧΣΝΙΗ. Αά.εναπι απέπιαπε.. 
Ορις ἸμῦοῬ, Δηἶπια, οἱ. φμἱάθηα Πηση πι, δἱ νε]ίδ. 

ΜΦΕΓΙΙΑΓ6 (9 ἱρδὰπι, 41 βἰ8, οἱ 410 ἰθηάας, 
ὈὉπάθ ογία οἱδ, οἱ αἱ (9 οοηβἰκἰ6γο οµογϊθαί : 
Νιιῃ γα αἷί, ασ μἱο νέν]ς, 4 8114 οἷί ροίἰος ᾖ 
ὃ Παυες, ηἱπια, ηιιοἆ 448: 6 ΡρυΓρα γἱέλιη δη). 

Βευμι ποαὶ οοηδἰάδεα οἱ ἠδὶ μιγςίθγῖα : : 
μη [μεγῖὶ απίθ Ίου απίνογδυα1, οἱ αυἱά εΡί αἷέ Ίιου υπ]γοξδυε: 
πάς ργοά]θεῖῖ, θἳ 410 ργορΓθβδ γη Βἰι. 
Βλυοα, αηΐπια, αὐοἆ 8Ρ48: μῖς Ρυτρα γἰέαίη έυδῃη : 

40 Θμοιποάο ριογηαί οἱ τόγδαί ὧος υπίγέγδυπι Όοιις : 
ος αἲἷα φμἱάθιη βχα δἱηέ, αἱία νοτο Πάσα: . 
Νο5 αιίθη) πιαχίπιε η βυσα γδγβΆπης νἱ .ἳ . 

Παῦος, πίτα, ηυ0 4Ρ88; δὰ Ώδυπῃ βοἱαπι τοβρίεο : 
Ου πα] οἱίπο ψ]ογίᾶ, αὐδηῖα ηµπο ἱρποπηία: Ι 
1ῦ Ομἱβ ποσι6 1Π6Ο ουπι οο{ροτθ, οἱ ααἱθ πωηὶ τιίώ θπίδ.: 
1ου η Ώὶ αἰίεπάθ, οἱ πιεη!ῖθ βἱμίορ θ{Γ0τθΠι. . 

Παῦοδ, ἀΠἱπιΔ, ααοά 4ραδ; πο ουοευσιῦᾶς 0ος]. 

ΙΣΧΙΧ. Αά απίπιανι ε,ανι ''. 
Ουο (θη4ἱς, απίπια Τ ία. Οι γαροςίθ, πιἰθαγεῖποα λ΄ 

Πει 1 Ίνα { ἱπιροβίογ [ωγῖσι {9 ἀεοῖρίι (ταυάίθυς, 
Ραυἱυ]άπῃ αοοθάἰε, ἀθίπάο σουθά!! τΥγευς ; 
Π]πο ἱίδγυπι αοσθά( Ρρτορία», υἱ ᾱ γίυ]υπῃ εοἱοί Ίρις, 
5. ΒΙαπάϊοηάο, Ἰαβοἱνιθηάο ἐγαῦθης ἁῑτίς αἱήδις, 

πἱριυπῃ ροδέ Ἄπ. 685. -- Αἰίαφ ΒΙΙΙ, 19, ραμ. 116: " Θοπίρίαπι ροθἱ 5η. 580. --- Αἰίας ΒΙΙ. 90, ρ. 171. 
Μεκρῷ απνέοντι μικρὸν ἢ «ἐυαπρὸν βίον. Ύει- 4 Εἰ ζῇν. δίο Ὑαϊ. δἱ υἴνεγε εἲί ἰά φωος οἱυίε. Ευ]ὲ 
υης, φαἱ ἀθεςῖ ἱπ δά11. Ρατίς., δαρροάἰιανίι Τοἱ- ζῆς. , | 

41 Πέπηγε. ὧίο γαι. Εάῑι. πέπηγες. 
(ΤΠ. Τιτι Εἰς τὴν ἑαυτοῦ γυχήν. Ὑδἱ. πρὸς ΕΧΧΙΧ. 1 Πη. γαι. ποῦ. Μοχ ποῖ Ρτο πῆ. Πδίά. 
ίο. ὀα1Π0θη ἰδισά ροηἱαιωείτοοἳ (τους αυιυἱ5 πέρΏ ρ ο ρέρει αυοά Ἠδυεπί οὐ]. 

Σ6. Υαϊ ϐ, : νὴ Ιι66: ἂἁ πηαερ. Αἱ αἵ΄ πάλιν γε 
[ν ὀθέάῃς. οιι ἤνπερ θέλῃς.. σχετλιάζων ἐν λόχοις. 
ᾱ, καὶ πη. Ὑαϊ. εἰ χαὶ πὸῦ 

ΜΕΤΗΒΙΟΛ ΥΕΠΒΟΙΟ. 

απο πευα {αρα Ώομς πια]α, Β Οιο ΟΠε]δίας οτὗθπι γοἰνίε οἱ ροβίΐ πο. 
ἡθιι πῶδίυπινο ρίζα ἑσαδ]ί. Οἱ ἤχα αυίλπι, ΓµΓςιις αἱ αμθύαμµι θυυμηί, 

- Α0 ΠΟΒ ἵη 9990 Πᾶσῖπε Πήἠχο 51118. 
Όχσνι. 9 Ἐν ΑΝΙΚαΜ. [υδιαί ορυς νο. : οἰι .. 3ηί6 ο. 

[ο ᾗ λ ὁ ὠιήπαπι δηίἱο θρ]επάογ ποἰΏὶ, ααο οἱ η πηο ἀεάεοιφ, 
ο οἰμημε Θἱφμόέσας, οἳ αἱς {δγηήπις νέος ηι η]: 

οι, ορὶ {ρβ6η6, ποπ, ΙἱΡἱ Ργοῦ5υ8 0ΡΙΙ6.. 1ο οοβἰίαπἀο, Πιεη(Ι6 ΘΓΓΟΓΕΠΙ ΡΓΕΠΩΘΒ. 
ιτο αἱ ϱἷς {ρεα, ἆμο Ρρ6γᾳος Ὀγον] ». ληδίαί ορυς Εδὶ, ΠηΘΠ6 : Α8ΡΕΓὰ οΙΠΟἰ4 [0Γ48. 
ογί8 ος, υΏἱπαπφυθ δί2Γο (9 θ8ἰ ορυς; ΣΣ Σχ. 0 ΑΝΙΝΑΝ ΒῦΛλΝ. 
Ἰ9 ὶά φυοά νἱνίς, 4π αυἱά απιριίις. ( Ρ1/{ἱο ὑπίετργεία. ) 
Δἱ ορυς 8ἱΡὶ, πἹοης : εἶο δριυτοἰίθ. Ουο0 ρεγρίςἹ Πὶο δία. 0ο γυῖς, παϊκθγσγίιηα 
Ώυ]ψυ6 οοβἰία Πγδίορία : Μοὰ πιθης Ἰ Παρί {6 ρες δἱ49 αγίο Φ4ἱΔΗ. 
Πίο πιυπάυπῃ, ππάς ο φυἱἆ σἰί Ηδὶ : Αεοθβδὰ 1] υἱ ραυ]υἱπη, το[υσί Ρεάεπι, 
ογί8 1ρ6ο, 4υοφι6 ἰδηύεπι ργοβ οί. Ποάϊιφυθ 11808, υἱ αἆ ονεπι Ίάρις 5ο]οξ, 
ἰαί ορυφ- 0], πο» : οἶμο δρυγοἰίοιη. 1γ41νθῦθ, {ηοβς8Η5 ες [ογ0Ῥ ραἱιµ5, Ὀοἱ 
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α Οὔποτ' ἂν ἱφρασάμην σκολιοῦ τεχνάσματα θηρὸς, Α 320 Πρὶν ἀλλαχοῦ ῥαγεῖσα δοῦναι χινδύνῳ' 
Ἡ μὴν ἐχήρυσσόν τε, καὶ τοῦτ ᾠόμην.. Πὲ ῥόος χρατεροῖσιν ἐρύγμασι τῇδε βιασθεὶς, 

ἈΘ άχι μοι καὶ πρόσθεν ἐπήλυθε νυχτὶ ἑοιχὼς, το Ἐχεῖ βιῆσατ, ἀθρόως ς) ἐξεῤῥάγη. 

Καὶ φωτὸς αὖθις ἐν πανούργῳ πλάσματι. Τοῖος χαὶ φθονεροῖο κακὺς µόθος. Εὖτέ µιν ἔσχον 
Υὰρ, ὅσα) ἐθέλῃσε; πέλει θανάτοιο σοφιστὴς,. Γλώσσῃ. πρὸς ἄλλο τι βλάδος μετεῤῥύη. 

κἄξ[ Γεχὼς ὁ Πρωτεὺς εἰς κλοπὰς µορφωμάτων,  3ὔ Οὐ μὲν ἔλε. Χριστὸς γὰρ ἐπήλυθεν ἄλκαρ ἐμεῖν, 
εν κ τιν ἡ λοχόων, ἢ ἀμφαδὸν, ἄνδρα δαµάσσῃ. Ὃὓς χαὶ μαθητὰς ἐχ ζάλης ἑῤῥύσατο, 
κά Τρυφὶγγὰρ αὐχῷ τὰ βροτῶν ἐχπτώματα" Καὶ πολλοὺς παθέων καὶ δαιµονίων ἀπὸ δεσμῶν 
Βηλλ' οὕκω τοιόνδε τοσόνδε τε τὸ πρὶν ὅπωπα, ἩἨλευθέρωσε, τῷ θέλειν διδοὺς χάριν. 
ή Ὅσσος προσῇλθς νῦν ἐμοῖς ἀθλήμασι. Ἔμλα γε μὴν πειρήσατ᾽, ὅπως πάρος ἀνδροφόνοισι 
αδὲ Πλεῖον γὰρ ψυχῆς ὁρόων σέδας ἑντὸς ἐμοῖο, 30 Δόλοις ἔχλεφε τὸν γένους ἀρχηγέτην. 

αν [ζαὶ πλεῖον ρχε τοῦ χόλου τὴν φλεγμονήν. Αλλά, Μάχαρ, µόθον ἴόχε, καὶ εὐδιῤωντά μ᾿ ἄνωχθι 
ιό ὃ ὅτε τις λοχόωσα, δυσαλθέος ἔνδοθι σαρχὸς,. Σοὶ τὰς ἀναίμους θυσίας πέμπειν ἀεί. 
Νόσος σχεθεῖδα φαρµάχοις οὐ χαιρίοις, ΠΔ’, θρῆνος. 

»σχοµένη χευθμῶνας ἀειδέας, οὗ πρὶν ἔληξε, Μήὴ τις ἐμοῖς παθέεσσι καὶ ἄλγεσιν, ἠὲ χάχιστος 

Ψ Νεο οοᾳηοτίεεοπι (οΜαοςς αγιὶῇοία οφ... 6 
Αυί ργφάϊοαδεοπι, οἱ αγοἰα 6656 οχἰδίωδκθοΙΏ. 

5.1ρ6 πεί απίθα βαροττθη/! οί οἱτη]]]ς, 
Ει Ιυοῖς υγεια ευ (γαυἀυ]δυία κ. 

Οµημία δπἷπι, φουµιαο γοἱωθεῖέ, ο οίίωσ πιοσίῖς φοριιἰσία, 
10 Ναιυς Ρτοίοις αἆ ε[ἠηᾳοπάαςφ [ΟΓΠΙΔ6, 

α. Όι αφυ όσο ας Ἰηδ]όξίςκ, δυί αροσίο, ἱνοπήποπι ειυίρα!: 
ὑε]ὶοἱοο θπίτη Πἱ Ποιπίπαπι Ίαρεις. 

δε ΠοπάΠη ἴδ]6Π) ἑαηέυπηπηυςθ ΔΠίθᾶ οΟΠΒΡΕΣΟΓΑΙΗ,. 
Οµδη 19 πυῃο ἱγγω! 1η (θα Οργίαπη]μα. 

Γὸ Μο]ογεπῃ θηΐσι δπἱπισ Πιθῶ) Πμίυς γ]άσης γε]ρίσποπο, 
Ει μα κά. ἱγα.οεΠεγτοροθδαί ; 

δι αυλυάο ρετ Ιηδϊάϊίαφ ϱυὔγορομς, Ἰηδαπαλίίσπι ἱηίγα εστη η, 
οτι ϱΟπιργθδδε5 πιοἠἰσαπιοπΏΦ Πο ορροτιυης, 

9) Ιλερασοσης ἸαΗ μία ποη αΡρΑΓεπΙία, που ῥείις 6055αἱ, 
4ΠΠ 8ἱἱ0ο 6ΓΙΠΙΡΟΠΡ αζάωθαί ἱη ΙβοΓίπιοῃ : 

Αυι βιεπίυπι βγπηῖς Ἀβερηήδυς μας ρατίο τορέσβµ, 
ἤίαο οὐπίεξυν, οἱ οοιἱεοίίας ογυπρἰ:. 

Ταἱο οἱ Ἰην]ά] ῥγάταπη Ὀθ]ίαπι. Οαπάο οσα «οαβοθύαϱι 
μὸ [ήπρυα, ἃ απ ααπιάδπη Ποχαπι ἀἰ]αυεϊναιων. 

3ύ Νου {16η οερίῖ. Ογ]φίας οηίπι δαρεγτοσίί βεφεἰάίυωι που», 
Οἱ οί ἀἱεο]ρυ]οφ 6 ἰθπιροβῖαιο ορ: ι 

ΕΙ πιυ]ίος πιοτυὶθ 96 ἀΦηλοππῃ γἱηου]ἷς 
Πἡυεταν]ι, γοἰἱαπίαἰ ἆλης ργα(]απι. 

γογυπιίβηδη ἐθηίανίέ, φμοιηαάπιοάυπι Απίθα Ἰοηι]οίάς 
ὤ0 Ὀοίΐς ουἱρι]ἱ (πια!) ρεποτῖς Ργἰπείρεπι (Αάαπιι)); 

64, Βοαίο, ὑε[]απι οοιηρείπαθ οὐ ἰγαπηυί[]υπῃ πιο Ίυὺο 
Τ1δἱ ἱπογυοπίας 6δίηρος [οβείας οΠοιτο. ἂ 

- ΙΧΧΣΙΤ. Γιαπιεπίαίο”. 

ω Νο φμἷο δυί ἱπιῤγοῦια ἆο οαἱαπι]ιαίρμς ἀοἰογίαδαιο πείς 

ιά ῤ Βοηρίαπι ροδί δη. ὅδῦ. ---Αάς Μαγαίος, 238. 

δα σα 6 Καὶ τοῦτ' φόμην. Εἰ ἑ]κά ετἰοήιαεεεπε, ἰὰ εδ, ἀἰαδοίκηι οτἰεἑκαεδενι ᾖίο ούσεέ ίοεο δεὶ εἰ ἀἰυί- 
Ακ ε]κε εοκεἰ{ίογανι. 

ο 
Ε 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Βουροηίἰδ γα πυ]]α ἀοὶοῦ 6Ο6ΏΟΡΒΟΘΤΟ ΡΓαΥΙ, 5 ΑΕέριο νο] βΥΠ)Ο (οΓΡ6η9 Ίαος ΡΟΓίο τορΓεδευθ, 
οἱ 630616 Ιἱπρυα, Ππθηίο νοὶ ἀϊφοθιπαςς. | Π]αο ἤμογο, ἰοίως οἱ ζω). 

Όρο πο ηἱ ποοὶ οἰπι[ΐς φαρογαφΗἰ αρίο, ο Τα]ο πεί Ργαγας πιον]έ δοἱίαπι ἱηνίάας : οΓθ 
[ρομάν]εηία ο ευ γιο-ριἱθάης. Ε,θηβίς8, λά Ώούος Γοουττευαί ἀοΐοςῬ. 

πι 4υφεύηφυ9 γολοῖς αφοτίῖς Βί ουποία οορλ]φία,  Ἅδὸ ίηΘΗ Ἠαιά σορἰι. ΟΗΓἱδίας Παπη ΡΓοβΡοία γοηίί 
Ἡ ριοῖουθ Ίστρα παίπθ. ἤρυγας ἤημοτε, Τιίθία, πα 8ῦ υπάίς ορυῖι, 

Εαϊΐοί υὲ ἱπελάϊϊς ἐοπιίποιμ, οἱ γιποαί βΡροτίο». Ἑηὶφιίνυς οἱ πιοτβὶς ρἱωγος ογοίαυὸ οαἱθηίς 
ἨΠυ]ο οοἳοθί πιογίαΙέυιη Ίάῤδις ρ]αοθηῖ. Εχοηωίι, υἱ Ώοη νο]ιηιαίί [Άγεῃβ. 

ψ Θοἡ ἰαἱἱο ποράαπι 40 ἐΔηίμ9 οὐτγοχογαἰ οἱίο, Τοπιανίί (άἼθη, ἱπθυίς υἱ (γααάἰύας αἰγοχ 
Νυπο αυδπίυς ἵῃ πιθα ἱεγμὲ εογβπηίπα, Ροἀυσ]ίἰ απίο ... Βμίηλη οδρα:. 

β Θοηεας ΠΆΠΙ(σΘ Ρίο» ἱπίμε ἆυπι «γεδεθΓθ πθη(ς Οοπιρηίπιο οδά Ὀε]ίυπι, Εοἰἰχ, γαοι4φᾳ9 6Ρ4οΓ8 
 ᾖτΥἱάετοι, οὔεγγευαί ἵτα δονίου : Νο οὔδιτο ε6πιρος Ὠοβίας |υὺο (ή. 
, Όι πυτις εαγηἰθ συὐἱοῃν ἱπῆριπα ἀοίοφιις, ΙΣΣΧΣΙΝ. ΕΑΚΕΚΤΑτΙΟ, 
Ι΄  Ραγυπήιθ θοὐ]πηυάῖ6 ΓορΓθβδς6 ρλατπ]αςίβ,. Α. Β. ζαἰ[ίον | 
|. ἱμιοτίογα Ἰαίοηφ Ρούἱέ, ποο ἀεβοίὲ Απιο (Α. Β. (αἰ[ίαν ἱπιετρτείϱ.) 

Οὐαἱη «θάόης α{ἱο δμδεἰίοί ρεγ]εσ]υπι : Νε αμὶς νε] ποφυαπι πωμ]ία πῃς εἰαίο ἀο]οηίοιο 



| 
1 4 6ΠπΕσοπι ΤΠΕοΟΙ. οληΝινυν μερα Π. ΗιδτοςΙς.. κ 

Εως ἁποσπάσας σε τῶν θεοῦ νόμων, Α Καὶ παλς, ὃν ζώειν ἐστῖν ἀρεότερν,. 

θοίνην ὁδοῦσι τοῖς ὀλεθρίαις λά6ῃ. ΠΕ’. Ἡτρὸς αὐτόν. | 

Π’, Εἰς ἑαυτόν. Άλλοι χρυσὸν, οἵδ' ἄργυρον, οἵδε εράπζα 

Λἵ αἳ : γόης χλέπτει σε τοῖς σοφίσµασι, Τιμῶσι λιπαρῃν, παίγνια τουξς βίο. ! 

Κλέπτει σὲ, χλέπτει, δυσμενής ἐπιστρέφου λλλοι δ' αὖ σηρῶν καλὰ νήματα, καὶ τίς δε 

Πρὸς τὸν Λόγον τάχιστα, μὴ πόῤῥω πέσῃς. Πνροφόρους, ἄλλοι τετραπόδων ἀγθα. 

Σταυρῷ περιπλάχηθι, καὶ στῄσεις βλάθην. δ Αὐτὰρ ἐμοὶ Χριστὺς φλοῦτος μέτας, ὃν πε ἵς 

ΠΛ’. Πρὸς τὸν αὐτοῦ θυµόν. Νῷ γυμνῷ χαθαρῶς " ἄλλα τε πόσες ἴῃ. 

Θυμὲ, βλέφον ἄνω, χθονίων δ᾽ ἐπιλήθεο πάντων, 1Γ’. Περὶ τῶν' δαιµονέων κολίµ», 

Μὴ δέ σε νιχήσῃ πρὸς χαχότητα δέµας. Εἰ μὴ γλῶσσαν ἔδησα λάλον, καὶ χεῖλεε στῄ, 

Τυτθὸς μὲν βίος οὗτος, ὁ δ' ὅλδιος, ὡς ἐν ὀνείρῳ, Τὸν νοῦν ἀθροίζων εἰς Θεοῦ αοινωνίαι, 

Τέρπεται, ἁλλοίῃ δ᾽ ἄλλος ἔχυρσε τύχῃ. Ὄφρα χεν ἀγνοτάτοισι νοήμασιν ἁγὴν Ίπα 

ὦ Μούνης δὲ ζωῆς χαθαρῆς βίος ἄμπεδος α͵εὶ, Τίσω (καλὺν γὰρ τὸ φρενὸς μόνη 

Ώοπ6ς αγι]δυίη {ο α Ὀεἱ Ἱερίθιιφ ο 
[π δρυ]υπῃ ρογηἰοἰοδί ἀθηιίυυς οχοὶρἰαἰ. 

ΙΗΧΧΧ. Αά εο ἱρεκν'. 
εἰ ! λιδὶ { ργροἱμίαίος Γωπίπι ἀροὶρίε ἐ6 (ααάΐδς. - 

Ωοοἱρίί (ο (απΐπι, ἀδοίρίε ἰηϊπιίοιφ, οοηίος (9 
Αά γετυυσι αααηπίοσίαθ, Ώθ ρτυου] ϱ0Γ5136. 
Οτιοσπι αππρἰοοίογο, οἱ θἱδίεδ ππδ]πι. 

976-977 ΙΧΣΧΙ. Αά εκανε εκανε '. 
ΘΙγρυΠὴ γθκρίοθ, απίπια, 4ο ἴ6ύγοπα οωπ]α ου]τίδοςτο, 

Νοε {9 ἵη γ{εῖυπι οογρυς ἱπβόσίαί, | . 
Εχίρυςα φιἱάοπι Ἠσοο τἱία οσί, 40 ἀΐνθἙ, τε]αί ἵπ ΦοΡ!ΙΟ, 

Ὀοιοοίαίας, δἰᾳις αἰίας ἵῃ αἱί1ήη Ἰηο]άῑέ φογίστη. 
ὁ ΛΙ οοΙῖας ρυγ τί ορο6 υπ φιοΏἱ]ο 

Ει οορἰοθῶ ; Ώθμο τίνεγο πθίίας ομῖ. 
ΙΧΧΧΠ. Ρε δοάεπι αγθκΙΙεΒΙΟ '' ο 

ΔΙ αυἱάσπι αυτυπι, α)ἱἱ αγροπίὔπῃ, θἱ ΠΙΕΏΦΔΙ 
ᾠοἵωπι ορίραγαπι, νυν] λλυ]υς ιά υγία. 

ΔΙἱ πετίσοας νοείοφ Ροτίίο (δσίας, 1 4στης 
Τηεὶεἱ [6Γ4088, ΑΗ ρθοοΓαπ δγανθηία. : ι 

ὃ ΜΙΠἰ γετο ΟἨείδίμθ πιαση οΡοῬ; Ώυπο ποαὶ γάοτο αἰἴᾳαδπάο οοἑλαραὲ 
Ρυγο, ΡυΓὰ πεηίθ. (θα ἱθτα πιμηόαρ Ἠαυοαί. 

ΙΙΧΧΧΗΙ. Ρε άσκκονα ραρκίε ο. 

Νιαὶ Ππριαη ἱραδσθηα Ιοᾳ4εθΠΗ οἱ Ἰα0ἱ3 οἱεηίίο, 
Μομίεπι οοἱήπεπς ἵπ Ὠδί εοο]δίαίθιη, 

Όι ριιγὶδεἰπιὶ δεηςἰῦτθ ρυΓαπι Πο . 
6ποΓας6Γ (ρυ]ε γα οπἱα οοί πιθηίἰβ φοἶίμφ δαογἱβοίυπο), 

α. 

Ὁ Φοπίρίιπι Ρροδὲ απ. 590. -- Αίίαρ ΒΙΙΙ. 86, ραμ. 171. "' δοήρίυπ ρορῖί 8η. 585. --- ΛΙας δὲ 
Φῦ. -'"Φογίρία ροεί κη. 585. --- Λἰίας Μυταίογ. 120. 'δοτρίισι ροςῖ αΠ. 685. ---ΑΙἶκο Ματς. { 

6 Σά. Ὑαι. μὲ. Τί Περ. ο πιληρ. Εἰς «ἣν φυχἠν, {η Ὑαε. οἱ 003, πρ 

ΕΧΧΣΙ. Τιτ. Πρὸς τὸν αὑτοῦ, εἰο. Περ. 9093, ἀευιὶ ουλἱουπιυς αυασιις μία | μὶ 
πρὸς τὴν ᾧ» 

| ο 
ΙΧΧΧΙΙ. 1. Εἰ µή. Πῖο ἀῑοίε ροσία ο ἀὶ 

ἀπυιοπὶ αικὶο μά. κα 961, ψυχή, πιθά](δἰἰ0Π68θ 4884) 
ῦ Μούνης δὲ, οἱς. Ὑἁὲ. Μοῦνος δὲ ης καθαρὺς Ίνα οἰδὶ οἰτιετοί ἱμα]άϊας ως, ηἶσί εε κο 

ἱ βίος. δοία αµίενι αχίνια ρµ;α οἰία οἱ εεί, γ]πίς οοπἰεπιρ]αοπίθις αἀάῑχίσφοι, αἱἱσαύνοκ 
ΙΙΧΧΧΙ. 1 “Αλλοι οἱο. Ηἰ Φὲς ΥοΓ8η5 ϱ.οῦ οὐἰ- εαάίποιη βοεπίυς, 4 ἀἰαὺοῖο 0θΩ εασὐοάμά| 

ἄν Μυταιοτίυς, δἱ φαἱδις ργαβχίε υπο ευ] ἍΛαδεί ἐν ποίίε Μιταιοσῖκες 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Το ἆοποο ἱῃοο Ἱορίῦις οαποἱἱθρ]ηηῖς 8 ὭΠαης Πυ]ίο πιο]]αφ γίγουγος οθσία πιά. 
Ανυἱραιι, ἱῆ 66631 ἀοπέδας φιιπιαί δυἱ8. ΕΧΣΣΙΙ. ΕΕ ΚΟΕΝ ΑΔΕΟΟΠΕΝΤΟ. 

υχχχ. 0 6Ε Ιρουκ. ο (Βονδηέο ἔνκετρτειο.) 
(Β: {ο ἱπ/ετργείε.) Αιρεπίιπη Ἠἱς, 119 αγρᾳεηῖο ρτοιοσίας ατα, 

Ἱπιροπίέ οβίΐς ατεδιι» εἱδί ουἱς; ἰὁ Ιαπΐας {πδίαί, ραυάϊα γαπα, ἀαραε: 
Πηιροπ]ὲ, Ίπαυαπ, δΗάο]ιις : οἶίγα ΙΠΟΓΑΠΙ Εεὶ ᾳποπ] βία ]υνοί ἀεροοίετο οετίοα : 
Το εοπ/ίεγ αά Οἡτ]δίαπι, ρεοσυ{ η οοἵγυας: Γαιδαί (τυρίίογος Ὠίο τηααίς, ἰ]ίο κτεφεξ- 
6γυσεπιᾳ6, ΠΟΣΑΠΙ υἱ οοπηργίπιας, 4ΠΙρ!ΘΕί0Γ6. Ὀἱνίηςν ἔα, Οεὶδίθ, Π1θ2», 4 οσα οδ(Ώοἵο μα2 

ΙΧΣΣΙ. ἀΑΌ ΑΝΙΜΙΝ. Μεπίθ υἱ{η/ῃ [οθδί; οσίσγα πωωπάας 26, 

(81ο ἔπδτρνειε.) μΜΙΣσΙ. δε Ρα Νονσ γυσπ!5. 
Ετίρε ί6, πιεᾶ πηθπς, οαρίαμί ι6 οὐ]ἑνία πενης! : (Α. Β. (αἰ[[αν ἔπιετρτε.) 
ος ὑΓη]λος ἱη γαι {6 πια]ο ἡήαπάα ο.το. Ψιηχ]δβεπι Π]8ί Ι4ῦΓὰ ἱίθης, Ιἱπριαπιαυο οφ 
ρα σεο νἱία ο8ὲ : αἱ δοιηπία, Ργοδροτα Ἰμάμηί ; [η υπίομεπι οοἱήρεπς πωδηίθιη Ρο, 
ας δογίο αείευς [άο, αεέεις {]ὶο αἰία. Όι ας απ ρυΓο νεποζαγεΓ ρεείουε Ε ΝΙ νιαὐί]ὸ οδί ρεσίος γἱέδπι, αἱ πορεία Ια)ίς; (Ναι) ροἷὰ ρυ]ολσε πιους Πέσεας λιοθύλ); 



Εν 
439 .ι 

Β Ἡ μὴν ἐχἠρυσσόν τε, καὶ τοῦτ) φόμην.. 
ο η μοι. χαὶ πρόσθεν ἐπήλυθε νυχτὶ ἑοιχώς, 
ἣν Καὶ φωτὸς αὖθις ἓν πανούρχῳ πλάσματι. 

α γὰρ, ὅσσ᾽ ἐθέλῃσε; πέλει θανάτοιο σοφιστὴς,. 
| 10 Γεγὼς ὁ Πρωτεὺς εἰς κλοπὰς µορφωμµάτων, 

μΜΟς κέτιν' ἢ λοχόων, ἡ ἀμφαδὸν, ἄνδρα δαµάσσῃ. 
Μ Τρυφὶγγὰρ αὐχῷ τὰ βροτῶν ἐχπτώματα" 
ὑΑλλ᾽ οὕπω τοιόνδε τοσόνδε τε τὸ πρὶν ὅπωκα, 
μὴ Ὅσσος προσῆλθε νῦν ἐμοῖς ἀθλήμασι. 
ωἡὸ Πλεῖον γὰρ ψυχῆς ὁρόων σέδας ἑἐντὸς ἐμοῖο, 

Καὶ πλεῖον Ίρχε τοῦ χόλου τὴν φλεγμονήν. 
ἀιΌς ὃ ὅτε τις λοχόωσα, δυσαλθέος ἔνδοθι σαρχὸς,. 

Νόσος σχεθεῖσα φαρµάχοις οὐ καιρίοις, 
.Ἀοσχομένη χευθμῶνας ἀειδέας, οὗ πρὶν ἔληξε, 

ΦΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ ρειροθ. 

Οὔποτ' ἂν ἑφρασάμην σχολιοῦ τεχνάσματα θηρὸς, Α 320 Πρὶν ἀλλαχοῦ ῥαγεῖσα δοῦναι χινδύνῳ' 

110 

Βὲ ῥόος κρατεροῖσιν ἐρύγμασι τῇδε βιασθεὶς, 
Ἐκεῖ βιῄσατ’, ἀθρόως τς ἐξεῤῥάγη. 

Τοῖος χαὶ φθονεροῖο κακὺς µόθος. Εὖτέ µιν ἔσχον 
Γλώσσῃι πρὸς ἄλλο τι βλάδος µετεῤῥύη. 

Φύ Οὁ μὲν ἓλε. Χριστὸς γὰρ ἐπήλυθεν ἄλχαρ ἑμε:-», 
Ὃς καὶ μαθητὰς ἐκ ζάλης ἑῤῥύσατο, 

Καὶ πολλοὺς παθέων χαὶ δαιµονίων ἀπὺ δεσμῶν 
Ἠλευθέρωσε, τῷ θέλειν διδοὺς χάριν. 

Ἔμπα γε μὴν πειρῇσατ᾽, ὅπως πάρος ἀνδροφόνοισι 
70 Δόλοις ἔχλεψε τὸν γένους ἀρχηγέτην. 

λλλά, Μάχαρ, µόθον ἴσχε, καὶ εὐδιῤωντά μ’ ἄνωχον 
Σοὶ τὰς ἀναίμους θυσίας πέµπειν ἀεί. 

ΠΑ’, θρήῄγος. 

Μἠ τις ἐμοῖς παθέεσσι καὶ ἄλγεσιν, ἠὲ χάχιστος 

ά ν Νεο οοκηοτἰεδεπι (ορίάοςΦ απὶῆοία. δεί», 
Αυι ργῷάἰοἈββοπι, θὐ απΠοἷα 6586 οχἰδωὰ660Ιῃ. 

5 τρο πι]μἰ αηἱθα ομροτνοπῖἰ ουί οἱ], 
Ει Ιυοῖδ ευγδας ευὺ [γαυάυ]θυία βρυγα. 

Ομ] θηίπι, 4ὐομμηαθ γοἱμθεῖέ, ο ἠοίίωσ ποζιῖς θορ]ἱδία, 
10 Ναιυς Ργοίοις αἆ ε[ηροηάαθ [0ΓΠ146, 

Όι αἰίφυοπι αυἱ ἠηρ]άϊία, απέ αΡροτίο, ἱνοιπίησπι εαλἡραί : 
ὑο]ῖοῖαν οπίπι ἵΗἱ ἠοισίπυπι Ίάβευς. 

Θο] ΠΟΜάυΠΗ (4ἱ6ΠΙ ἐηέωπηησθ Δηίθα οΟΠΘΡΕΣΟΓΑΙΗ,. 
Οιαηίς ϱυῃο ἱγγωτ. 1η 16 Οργίαπίηα. 

{0 Μο]οτεπ θΗἱπῃ απἶπι πιθς ἡμίως νὶάσης τεἱ]βίόποι. 
Ει πια]ορὶ ἰτα. εΠεγνοδοθδαί : 

δι μυ ο Ρε; ἱπο]ά]αφ υὔΏτοραπα, ἱποληα[ήίοπι ἑηίγα εαγηυύσι, 
οἵδιι ϱΟΠΙρΓΘδΘ6µ6 πιδΙσαπιοΠΗΦ ηοη ορρογιυπ]ς, 

9) Ἄεραροσης Ιαή0υ]α που αβρατεπίία, πο ῥείυς ϱ6δδαῖ, 
834Πῃ αἰίο 6ΓἼπ]ροης αάυοαί ἱπ ὀἰδοβίπιοῃ » 

Αυι Πυεπίαπι βγπηῖφ αρρετίὺυς Ίαο ρατίο Γορύοβσυη”, 
[ας οὐπ]είέων, οὲ οοἱθοιίό8 δρυπιρίε. 

Ταἱε οἱ Ιητὶαἡ ῥΥανυς Ὀε]ίυπι. Ομ απάο οσα «οδγοθΌ δη 
ληρυς, αὐ δἱἰδπ αμαππάσπι Ποχαπι ἀλαοίσίμς. 

3ῦ Νοη (απιθΗ οορίε. Οε]σίας οηἶπι φαρεγτοσίι βιασἰἀίσωι πιουν», 
Οωἱ οἱ ἀἱεἝ)ρυ]ο8 6 ἰδπιρεβίαιο δρυ, ' 

ΕΙ Ππυ]ίος πιοτυίφ ας ἀφποηυπι γἱηου]ἶφ 
ἱυεκαν]ί, νοἱαυίαἱ ἆληο ᾳταίασι. 

γογυπίαπιθη ἐθηίανὶι, ᾳμεπηαάπιοάυπι απίθα ἠθηι]ο]ά]ς 
0 Ὠο]ῖο φαΏἱρωἳ (µαπιαηὶ) ϱοποτῖς Ρτἰποίρεπι (Αἀαπιμηι); 

ὧοι], Βθαίθ, ὑείτυι οοιωρτίπηθ οὐ ἰγαπηίυπι πιο Ί1υς 
Τι ἱπογυεηίαδ 66προς Ποβεῖὰς οΠδυτο. 

Νο αἱφ αυίέ ἱπιῤγοῦις 

"Βοτρίαπι ροδί 2η. ὅδδ. --Λἰίας Μυίαίου. 2338. 

ποίγδ εἶμε εοκεἰίογανε. 

-- - ος πω ησῳ, Ὅ οωσας 

να γρός γία πυ]]α ἆοὶοῦ οοβΏοβΟθτθ ργατὶ, 
οἱ 6Άπετο ἱπρυς, Ππθωϊὸ νοὶ ἀϊἰφοδιπαιγς. . 

| - ποϊηἱ ποοεὶ. οἱπι][ΐ6 οαρογαι]ίέ αρί9, 
. (ραμἀυ]οπία ο -ι.. 
10 (υΦύὔηαιθ γοἱαί, ποτί]ο Εὲ ουποῖία οορ]ὶφία, 
Ὀτοῖθυθ ᾖ9τϱ0 Ποίας.ἤσαγας ἤηρµογε, 

Εαἰίοί υἱ ἰηοίά!ϊίς πουιίρσαι, τοὶ γ]ποαί αροτίο;. 
Ηαὶο οοἱ]οδί ιογιΑἼμ1ῃ Ίαβους ρἱασεηί. 

Φοι) ἰα[φ ποράσπη 40 ἰδηί9 ουττοχσογαί οἰίπ, 
Νιπο φυδηίυς ἵω πιθα Ἱεγμ]έ οργαποίηα. 

9οηδις ΠΔΙΠ(509 ρἱος ἰπίμθ μπι ογ68δεθζθ πηθηῖἰδ 
γἱάρδτοι, οὔδγνευαῖ ἵγα βονἰοΓ : 

Όι πιυγθις οαγηῖς δυμίοπν ἱηπῄγπια ἀοΐοςιις, 
Ραγυπι(ιθ ἑοηπιυάΐβ ΓορΓΘΡδιΙ6 ραγπ]αοἶς, 

μιιογίογα ἰδίοπα }ουἱέ, πο ἀεβοῖί Δπις 
Ο0ααἱω «θἀόΠς ἁἰίο ομδε]ίοί ρεγ]εμίυηι : 

ΗΧΧΣΙΥ. 
46 οαἱαπεἰιαἶρυς ἁο]οτίνμδᾳαο πεὶς 

Γ,απιεπία[ἷο'. 

ϐ Καὶ τοῦτ) φόμην. Έι ἱκά οἱ ύπκακεεπε, ἱὰ 681, ἀἰαδοίκακ επἰεἑκκαεεει ἠἱς αάφεε ίοςο δεὶ εἰ ἀἰυί- 

ΜΕΤΗΙΟΑ νΕΒΡΙΟ: 

Ὦ ἈρΡετο τοὶ ΛΙΓΟ (οσγ6υ08 Ὠαο Ρβτίο ΤορΓεδευΘ, 
Ἐν ιονά! πεο ἤμογο, ἰοίων οἱ αλά | 

ο Ἐλιο πὶ ρΓανας πονίέ υοἱίυπι Ἰηνίάως : οὐ 
Ε,θηδίέυθ, λἆ ΠΟΥΟΒ γοουστευαίέ ἀοἱον. 

Μο ί4ΠΙΘΗ ᾖαμά οδρίε. ΟΠγὶδίαθ παΤω ΡΓΟΡΡΟΓΑ υοηίί 
Τυιεία, αυἱ.ευ0ῦ αἳ υηάΐς ογυίε, 

Ἑηλε(ἶνιις οἱ πιοτρἰ5 Ρ]υγος ογοίαυο ολοηίς 
Εχοσίι, αἱ Ώοης νο]υηίαεἰ ([αγοης. 

Τοριαν]! (4119Ἠ, ἱηβάΐς υἱ (γαμάΐθυμς αἴγοςχ 
Βοἀυσ]ί απίο ... Βυπιδη «.ραί. 

Οοιρήπιθ οοά Ὀεί]υπι, Εαἰίκ, Υδο48ᾳυ6 ορωοῦθ 
Μο οί θετό 66ΠΡΟΓΣ ἠοδίίας ]1υς Εή. 

ΙΣΣΣΙΥ. ΕΑΚΕΚΤΛΤΙΟ. 
(Α. Β. (αἰίίαν ἱπιετργείο.) 

Νο αιἱς νε] μοφυᾶπῃ παυ]ία πιο εἰαάο ἀο]δπίοιο 



ο ώμιπα οὕ«κπᾷσύ ας ππεονασ, ς 

8 Ἡνποτ κας, Άννας. παπα -παωςς» σι 

δν 

μποτ θα ον τοπ πσι κ. 

το µ. ᾱς τε πο Άθίτως 2αὔα. Άμεσα 

ον σοι. 9 υώσς γα Ἡ χωσακα. 

. Φρναα». 5 ααὔρρώα “ἝἊρσνκα ας πια 

ε..ς ας Ανν. μας πες. Άας παν 

ἐσ σεν παω”. κα ἃ τα ας «ισα. 

π προ ο εν νους τε 

ἔτ 5- Όκρωυ Έρ-σχάς σίο:. απ -ονίσς-αε ἔμι-μοαν 
κωδ, "9.2 ᾱ.. κα σα. πα σπίεσας 

δν μα. ω Ἄνστις Έὔτας ήπες ἕκαμααςςς, 

22ος -ς νι. κα. ασ τκέα:ς µεαδαας. 

: ἔσν θε: ες φον “βμμάς. παπα  «-απωρ μον τεμ σι ον ππωίσς ὃν ασέ-χι 

μες Ὁρ.ςλον τ γένος «ωνπες ἐφεωίς, 

ὃς Ες ὃν ὃς Ἑποδας πᾶαςσςτν ες 

α; ἕ τε κώγας χα οὕσααι ὅσα τῖσπτα τὴς 

ἕς στα ου νωαα μπᾳ Ἠσελας παβίσαται καπ - . 
8 νπτν πένα αι ως μήπασπας ο... οα φαξ ππωρασιας 
5 Ἡρόνκσαι -- µας γαι οἱ πσΏωπαα σπαάσκια. κ 
Δι πορτα µως Ίεναον «ασπωε ἀοδαω Ἑσαπα πυυς 
ιδια -ᾱ «Αασιώνίένοι -- ἁπασίωια ἓε αυὔσσας 

ΙΤΙΣΣΤ εσας ος ος ὅσα πέστωπρσα αὐ Όσοι οπασσνθας”. 

ὅη  Έσνπηα 1 «Ἄσπκα ώς ἅπωσα, 
Φμισπθαι -τ Ίσα ο ας - μπα. 
Άσυσιας πιαστ) πάς -Ἑκσ µπεσαι πααδσαυ, 

Ἑλοραγλπα, λλωσις {σονπε πισάδαα ἴσος” 
ἅπα 2αι επυτα ααΐσσς πισπάα κο ο. 
νο τζαι μαι αθήνα ολσπό κ ἴσεσαος ' 
ἓς σκι επράσισια Άρτας 

δν} ρονο ρω 29. 147. -- Αφ. 31, ῥαᾳ. 9. -δαἰρίκα ροςε 35. 385 -- Λίο δα! 
κα. 1». 

ΙΓ. ΧΧΙΝ. Τι. Πες; Ε.Ε. Πεον. 3, εἲς. (οάστία- 
ἔν 5ί πευεα οά ἴχασι εφητετία!. 

} ΦΥ. Ες. 20! «ερ. Ιλ. 5.2.2». 
4 Νε Ιελώσι. Όεο Β. ε:. .{212ν1:ς. / 
2 Αιτοηγόν. Εκ. σε (ωἱ5!. Ἱεετορ ὼν. 

Ε)2γήουν {ριαΗ(είι 4 Παἰίκες ϱγατί2 ῥογρεᾶςας οκ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΗΟΙΟ. 

(24ρἱ 2ορίείεην, {2111 νοῖ πώ ΓΕΑ Ἄηπυς, 
Μο] Αη πἱς Απο πο ογεπι αὐφορίε ρυιλτί! - 
[αίγοπαπι Ἠς Αονίί επογῖµη, έσω θ6ΥΙ2 πιαἠακηίσ 
ΕΠ νΑΓΗΙΑΓΑ, (πι εΊλγυπι Ρρυγίν οοη/{εττα ἱσπηρΏιιπο. 

Ἱ Ἁλήτευ. ΙΑ ἀπο Βυσκ. οἱ (οἵε]. Εόκ. ἐ:: 
Βιε νοίτας Φεεο ἵα ες 995. 

16 Οὐρανίοιση. ἔπε. οὐρανίτσιν. 
ΕΣΧΣΤΙ. { Κέσρεν, εἰς. Ινάσπι τετ ἴσν 

ἑεεσκίας ἵπ οὐμίς, ρρ. Εφ7. 

Β ος (ο εσὶοςιΐς οδρίαπὲε οὐ] ντ] νἰι1., 
Όυπι ελγαὶ ἰείο αἀ]απείς, ν]ελῖσφυο ρτορίοφε»- 
Οσα ωέ εογροτε» εσείς εοπδρῖο πηλοςς 
Ρετερίεαε Ιἴδείίεφυε ρασῖι. δε οπῖπι οπιῖ 

[μΙΠ ΑΗ α) ήν (αοἱ]σπη (ή ἡαίφιή, Οµγήείς: πιοϊοείον 
ΓΑ ϱΓ ΗΓΟΓΟΦ ππὴΗ! {ο εοπιρεοπἀεγα βτλίωπι. 

ΕΤ ΣΣΥ. ΑΡΗΟΑΤΑΤΙΟ ερ ϱς Γρ Ότ κεντε λο 
ΡΡύΝ ΟΟΛΤΕΑΤΑΤ. 
(Π{{ {ο ἠεγργείε.) 

Ο:1 ἴα δη Ίσημη ϱ (01γ]είο [ργι!ς αὈφιίί [νουή5, ϱ) ηήηια ἡήν1, Γήηι ΓΗΓὰ1118, οἱ αυγ.5, 
Αμ Ον (η { (ΑΠι οπρο Αα Ίμςς γαραγἱς, ΠΩ ΠΟΙΠΤ «μγ/ρήμς ποἰναί]ς, Ληρ ΑΕΙ ΨΗΕΟΝ ΜΗ έΗρηΝ, οἳ [γαι νής ης, ἱ νι ΕΕ ΟΡ ο ποςἸοδήιο ἀΐοκηιο, ο) ΗΝ, ο Ες αγ θηΕ! «η (ον [γα } 
λα ή, Ίο ΗΝ, ἱΠοσΓία νοάς γαρ; 

Οοπιπιοάα νεγκεπίως ἑωακ]άΐς ᾳγανῖναεφυε ριος 
(πιπί2ᾳ66 Εἱο έἔεπιρας ἐ2ἴοσακο Γωοτο το]σίεῖ, 
Πινίίας, {1π110, γίγες, (ΟΓΤΠ«Ρ0 9 ουτε, 
Οι ἀοπ]πος ρεΓδηρε 5009 πιθ]εθάα γεἰηφειοὶ; 
Α.ί 660 5ἱΠποοΓο ουπρἰεχυς ροείοτο Ολγίσαα, 
Ιη «ρε 6επροτ ετο, ά4οηθο εηὶΗζ «οτΏστ8 Φείαί 
Ὀπίίῳ Τγ]18156 αγαπη δὲ γεπογδβἰ]ο ᾖυπυςη: 
ουπι ολγηί φοεἱαίὰ 50 οσρἱεφεῖς ἵπιδρο 
ΟΦΗ 1νας (ΔΠάεπι 6ὐρ6Γ4 ]υηροίυγ ἵω 4Γο6. 

ΕΧΣΣΥΙ. ΑΡΜΟΝΙΤΙΟ αυ δε 1ρ50µ. 
(ΒδΗ/(ο ἵπέεγρτειο.) 

ΜΑρπιπι Ρεγ Ίμιπεςθ εΟἵΏρᾶτα ποαπάυη κ. 
ας οβείᾶ, (ιδ μίο δυη:, ἁοδρυος ργοπιρέὶςοἶδν. 



ή 
π. 

πὴγχηνὴν θεάτρου μείζονος. Πείθου Λόγῳ 
αι συμπαχέντι σὴν χάριν. Λέγει δὲ τί; 
πα Ίωμεν ἔνθεν΄ καὶ γὰρ ἦλθον ἐνθάδε, 

Άνω σε θήσων τὸν πεσόνθ᾽ ἁμαρτίᾳ. 

.ὖν χαλεζ. Σπεύδωµεν ἑπτερωμένοι. 

στ 

ορ ἐμὴ. τί μ᾿ ἔτιχτες, ἐπεὶ πολύμοχθον ἔτιχτες ; 

Τΐπτε µε τῷδε βίῳ δῶχας ἀχανθοφόρῳ; 
πι μὲν σύ Υ) ἑπέρησας ἀχηδέα, ὥς τις ἄσαρχος, 
μα θαῦμα μέγ ' εἰ δ' ἑδάμης, οὗ φιλέουσα τέχες. ᾿ 
κω Άλλην µέν τ΄ ἄλλος τις ἀνῆρ βιότοιο χέλευθον 

δν Τέμνει γειαµόρας, αὑτὰρ ὁ ποντοπόρος; 
Φηρολέτης ἄλλος τις, δ᾽ ὁ ἔγχεῖ χεῖρα χορύσσων » 

΄Καί τις ἀοιδοσύνης ἴδρις, ὁ δ' ἀθλοφόρος. 

ΠΖ’. Περὶ τοῦ πρὸς θεὺν πόθου. 

5ΡΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΝΑΤΑ 05Ε ΘΕΙΡ5Ο. 

Α Αὐτὰρ ἐμοὶ θεός ἐστι λάχος, καὶ ἄλγεα πολλὰ, 

ι1σι 

40 Καὶ νούσῳ στυγερῇ τῇδ' ὁλιγοδρανέειν. 

Δάπτε µε, δάπτε μ', ἁλιτρέ. Πόσον χρόνον», αὐτίχα 

[γάρ σε 
Λείφω σὺν χαλεποῖς πήµασι γηθόσυνος. 

Μήτερ ἐμὴ, τί μ’ ἔτιχτες, ἐπεὶ Θεὺν οὔτε νοῆσαι, 
Οὔτε φράσαι δύναμαι τόσσον, ὅσον ποθέω; 

1ὔ Βαι] μέν τις ἔμοιγε νόου περίλαμψεν ὁπωπὰς 
Ἰσρφάους Τριάδος λάμψις ἑπουρανίης ' 

Τὸ πλεῖον δ ὑπάλυξεν (ἔχω δ᾽ ἄχος), ὡς στεροπή τις, 

Πρίν µε φάους χορέσαι, ὧχα παριπταµένη. 
Εἰ δέ σε χεῖθεν ἕλοιμι, φίλη Τριὰς, οὐχέτι μητρὸς 

20 Μέμφομ’ ἐμῆς λαγόσιν. Εἰς ἀγαθὸν γενόµην. 
Αλλὰ σάω µε, σάω µε, θεοῦ Λόγε, ἐκ δέ µε πιχρῆς 

Ἰλύος ἑξερύσας, ὃς βίον ἄλλον ἄγοις, 

. Γγναπι πηβ]οσίς Ηιθαίσί. Ῥαγο Ύογῦο Ρεἱ ΟΗγ]είο, 
Οαἵ Πδίγαπι ΕΠΗ ΔΏΔΠΩ ββθυπηροίί ἐυἱ ϱα ρα, Ουἱἀ αμίοπι ο ἀῑοῖε 

5 Ὀιδεεάαλπιιςφ Ἠΐπο; ΠαπΊ(υο Ώυς νοηί, 
Όι ἱπ ευ)]1ποὶ {6 οοἱἱοσατοπι, (αἱ ἱαρδας 66 Ροεςκἰο. 
Ώειβ νοθαί. Ῥκορειθπιις ἱροί αἀγο]αηίος. 

ΙΧΧΧΤΗ. Όε Ὀοὶ ἀεείάετίο”. 

Μαίεγπθα, αυἱά πιο φεπυΐφεῖ, αἰᾳυἱάθπη να]άς ὤτιπποδυπ ρεηιίςιί ᾖ 
Οώ πιθ ης τν] δρίηαγισ (ογαοἱ ἀθάίφιῖ Ἱ 

Οιιος ἳ ἔιι 1]άπι δἱηο Φτυπηπίδ, φιιαδί οαΓΠῖ5 6χΡοτς, ἀιιχίιὶ, 
Εοδρ να]άθ ηιῖγὰ; θἳη Φιἱέπι γθχδία 68, ΠΟΠ Π)6 ἀήρειάο ρεπιϊκυ. 

ὃ ΑΙίαπι φι]άθιω νἱς αἰἰᾳιῖφ νἱί δοηιἱίαπι 
(ᾳ1ρὶε. Ηὶο ἴδγταπι, Εἱο Π]αΓθ αγ.” 

ΑΙ γεπαίος, Ἠασία αἱἱ1ς ἀθχίγαια αγπλὲ: 
ΑΙι9 οαηιαηάἱ Ρογίέμς, αἰίας νἱοίου ἱπ ορΓἑαπι]πθ, 

ΔΙ πι] Όοις Πγθδάἱίαρ οδί, οἱ πυ]ές ὤτυπιπα, 
10 Ει ἐτὶθί]ς πιογΌιΒ, ᾳυο Εὶο οοπῇςοἰος. 

ΓΠἱκοῬγρθ πῃθ, ἀἱφοφτρο πηθ, ϱοθἱορίο. Οιαπάϊι 7 Ώωος οβίΠ 9, 
Ει ϱγανεθ Φτυπιηας ]έυς τείπ(υαη. 

Ναϊἱογ Π1θι, οἳΣ πο ϱθηιιδεὶ, θἰᾳυ]άθπη Ὀδιμῃ πθο Πο0688, 
Νεο ῥτῷάϊσαγθ (αηίάΠι ναἱθο, 4µ4πµίΠῃ ουρίἰο. 

15 Ριςίυς πιθηε]5 πες ἁοἶθιῃ οἰγουπ[υ]δὶὲ 
Ῥρ]επάου οΦ]οριεἰς Τγίαάίφ Φᾳιια]έου ἱαοδηί]ς ὁ 

Μα]οτ ἀιίθπι ρατς ἀϊΠιρῖί (ᾳυοά ορο ἀοἰεο), αἱ (αἱρυς αιοάάαη, 
πο 81Ώ ππθ Ἰαπ)ίηθ δα8]θί, οἱίο ργδίογγοἱαηφ. 

Θιιου οἱ {9 αἲἰο ἵπ 97ο οοπιργοδοπάαπι, εὔαγα Ἐτ]πίίας, ποῦ δι πιλιτ]δ 
30 Μος υἱετιπί ἱπουβαὴῦο. ἵη Ώου υπ πδίας δυπι. 

Φρά βο6ἵνὰ Πι6, Φ6ΓΥΔ Πο, οἱ Ὑοτθυπι, 86 Π1θ οχ ΠΙΑΤΟ : 
Ε :Έτιθης οϱηο0, ἰγαηδίος ἵω αἰίαπη γ]ίάπι 

 ῄδοερίσπ Ροδί 8η. ὅδὅ. --Λἰίαφ ΒΙ. 37, ραρ.05. 

ΙΣΧΥ. ὅ Εἰ μὲν σύ γ’ ἑπέρησας. Ἱια Ορ. 
Ι Εάῑ. εἰ μὲν δῇ σὺ πέρησας. 

10 νούσῳ, οἷο. Εί (γἱσίΐ πιογθο εοπβοὶ. 
11 Πόσον χρόνον. [ία τος [ϊ6ρρ., Οοἱβ|. εἰ 618. 

Εάῑι. πρὸς χρόνον, αά Μεπιρᾶ». 

15 Μήτερ ἑμὴ, τί μ) ἔτιχτες. Ἠὶο Ἱποὶρίε α[ίαά 
68ΓΠΙοῃ η ρ]υσίθιις οοἀἱοίθιφδ. Αφ αμίθιη ἱάδιι 
Ρτορδεηυἱυς. . 

{7 Τὸ π.1εῖον δ' ὑπά.λυξεν. Ἱία ἆπο ἄρες., (οἱκ]. 
εἰ Οµἱᾳ. Ἱη εὐἰμς ἀθθδί δ᾽, οἱ πιαίο ἱεβίίας ὑπάλνξιν. . 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. . 

06Η4ΠΙ ἰ]οαιτὶ Γηλχϊηηὶ. Ῥαγο Ὀοο, 
Οι εοτρυφ οὗ ο τεβι]ι. ΑΙ αυἱἀ ποοπεί Τ 
Μπο οχθαίπυς: {ρ8ο ηλ5ὰ τομί Ώσο 4µο09, 
Ὅι (6, οοεἰωο ψυερι ἀθ]ίοίε, δα γδυΠι ΙοσθΠη. 
ὡωσΓβΙ 9 Θ/ᾷ0 οοποῖε! : Όεις γοςιὲ. 

ΙΣΣΣΥΙΙ. ΡΕ ΡΕ! ΡΕΒΙΡΕΛΙΟ. 
(Β1/(ἱο ἱπιεγργείε.) 

Αντυπιπῖς ϱγαν]υυςδ ους ΒΕΠ οαποερίυς, οἱ αἲς (6 
δρηίρεγο τί ους ἀθίιις, ο σεηϊιγὶχ Ἱ 

ἀλγισῃ, οἱ νἰχ]δίὶ ἱ]9θα υἱ οογροΓί8 6χρ6γ8: 
δἱΠ 958 65, πδἰ ἐιχ ηλυὐ 4ἳ ἁπ]αίοὸ ἀθία ϱρἳ. 

(ες Μοιπίπαπι γαγίο ϱγλβδαίαν (γαπι]ές γα : 
Αρτὶοοία Ες, δαἱ985 Ύμάιῖ 8ἱ Δ/ίεΥ αθὐ.5. 

Ηαςίς ο πας αγαιαί, οδηίὲ {1 ροσίϊας: 

νι ος 

Β ᾖΙΠο ρυμῖ!, 6. να κ Πο [6:8. 
Ώ1Θ4 8056 πιρηυς Ώθυς οδί, πισµίφιο ἀοἱοτθς, 

Αιθιθ ρτανἰς Πποτὺαβ, αἱ ο αἱ ποποῦγα φιλε. 
Αά Όγδνο 1υο Ι406Γ8 (θΠυρί6, θ0θΙ6Γ4ίο: Ρε 4111 

Ναπι ἰ6οΙΠΙ ϱλυάθηθ 48Ρ6Γ4 ουποί1 Ὀγουἱ. 
τις πελιὶ νἰία Αλί 68έ, ΠΘΩΙΙΘ4Π) «υΠῃ νο]γογθ πιορίο, 

ο Νου [ατὶ, υἱ πιο [οτί βυ1ΠίΏΣ οµρἰἀο, Ώριπη Ί 
Βιγνα πιόῖς ϱ8ηοί Τε]αἆἷς 1υχ [αἱδίί οσο (9: 

Αιπρ]ίυς αξ Γυρὶί Ἠαποῖπα πιωδία Ίαυαγ: 
Νοη 8668 4ο [υἱργ, ᾳὐυοά 9686 ργοπὶρἰἰ ἁί6, 

Οιιᾶπι ορ]ἐπάοτθ οε ος ϱχθαῖωγαγε 4 εαἰ. 
Αι Πἰ, θἱ (6 αγγρίαπῃ, Τγία8, ἠαυά ]411 οβο πα Ι 

Μο φιογὰς. Ορίαπάα πὂπΊφιε ἐβο δογίε 841118. 
ΑΙ πι] ος, 4.59, 8ἱ9, οριἰππο ΟΗεΐδίο, δα118, 

Γχιγαςίυπαιο ριαγἱ ΙΓ8ΙΙ5{6Γ αἱ ἁδίτα 1ο, 



ο 

"Ενθα νόος καθαρός σε φαάντατον ἀμφιχορεύει, 

Μηκέθ᾽ ὑπὸ σκιερῆς χρυπτόµενος νεφέλης. 

πηΗ Εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχην σεἰχοι ἡμίαμόδοι. 

Τί σοι θέλεις γενέσθαι; Καὶ δακτύλῳ τυραννεῖν, 
Ψυχὴν ἐμὴν ἐρωτῶ. !ζ ἣν σφενδόνην ἑλίσσων, 
Τ{ σοι μέγ, Ἆ τί μικρὺν Κρύπτουσαν, εἰ χρύπτοι- 

Τῶν τιµίων βροτοῖσι ; ίτο, 
ὅ Ζήτει µόνον τιλαμπρὺν, Φαίνουσαν, εἰ φαίγοιτο ; 
Καὶ δώσοµεν προθύµως. θέλεις τὰ Μίδεώ σοι 
θέλεις τὰ Γύγεώ σοι Τοῦ πλουσίως θανόντος, 

Ἱοῦ Ανδίου γενέσθαι, {ὔ Ὦ χρυαὺς ἣν τὰ πάντα, 

5 οπΕύΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟλΒΝΙΝΟΝ ΠΗΡΕ {Ε. ΗΙΣΤΟΠΙΟΑ. 

Α Χρυσοῦν φέροντα λιμὸν, 

Εὐχῆς δίχην ἀμέτρον; 

θέλεις λίθους διαυχεῖς, 

Πλάτη τε γῆς λιπώσης, 
ΦΚαἱ ποιμνίωνἀριθμοὺς, 

Βοῶν τε καὶ χαµήλων» 
Οὐ ταῦτα δώσομέν αοι ' 
Λαθεῖν γὰρ οὐδὲ λῷον, 
Αλλ) οὔτ) ἔμοιγ) ἀνυστόν, 

35 Ἔῤῥυφα γὰρμερίμνας, 
Αφ οὗ θεῷ προσῇλθον. 
θέλεις θρόνονς τε χ᾿ 

[ἀρχὰς, 

0 

Καιροῦ φρύαγµα πίστον, 
ν αὕριον καθεσθᾷς 

50 Κάτω βλέπωνταπεινὺν, 
λλλον τραχηλιῶντος, 

Ὃς ἣν παραστάτης σα, 
Τυχὸν δὲ χαὶ χαχῶν τις; 

θέλεις γάµῳ δεθηναι, 
55 Βλαχεύμασιν ἀνάγνας, 

Καιροῖς δὲ συστραφήνκε:. 

θέλεις νόσον γλυχεῖαν, 

Κὐτεχνίας µέριμναν; 
Εὐτεχνίαν δ ἂν εἴπω 

40 Δυστεχκνίαν, τί ςἶσεις, 

903 Ὀὑἱ που ρα οἶτοα {6 Ίμος οἰγουπιβυθπίο οἈοίθας. Αρίε, 
ο) ᾖ3ή σι απιυγοδᾶ Ωιι]νο οοοροςἰᾶ. 

ΙΧΧΧΝΗΙ. Α4ἱ εΝαπι απἰπιαίι ϱαΓΠΙΕΝ ΑπαςγϱΟΝΙΙΟΜΗ’, 
Οιάπαπι ευἱ νὶο θος] 1 

Αιήπισίη Πιθ:ΙΠῃ ἱπίογγορο, 
ουἱά ΗΡἱ πιαρπυσι, αμἱάνθ Ρᾶγνυπ, 
κ ἡἱ5 ια {η ρτοίίο δυηί αριά Ποπ]ηθ 
ὃ Ροείι]α πιοάο φωἱά δρἰεπάιόάυη), 
Ει ἀθυϊιμις ερὶ ρεγ υεμίος. 
γἱφ Ε], οι ὄγρες 
Πίο [,γδίας αλδιήι, οουβεα], 
Ει αηηαἰο τόρηατα, 
40 Ρε]οιὴ ἱηνογίθηθι, 
18 Ηυπι ἱερευαί, αἱ {ρδα (ορευαίυν, 
Ἡ μουσγαὺαί, 8ἱ ἱρθα Ππιουρίγαςσίας 
γἱ9 ε0ἱ λε ορος 
Φυἱ ἵπ ἀϊν]εὶίς ου, 
4 Οἱ αάτυῖΏ ἠεὺαπί οπιηίἃ, 
Λιτίᾳυθ αΠορεῦαηί [απιοίη, 
[η Ρρῴπαπι νου ἱηφα(ἱαἱ119 1 
γὶε ϱ6πηπηὰ8 ρο[ἱμοἰάαέ, 
Εἰ ᾗυρογα ρἱηρυἱς ἔοτγα, 
24 Εκ ημιηργοδᾶ Ρροδογυη αγπιοηία, 

Τσ Ἀουπῃ, (1 οδιποἱόσατη ἳ 
Νου Ίο ὀα μην (ὶ ; 
Εα θηἱπι Δεεἰρυρθ μασ Βὶ ε,ῑς ος: 
Νου «69 ΡΓῶείαγο Ρωέδα!η, 
30 Ργο]εοὶ ομἱπι ΟΠ] Ο11Γ46, 
Εχ ο. αἆ Ὀδιιπι 8008ΑΒΙ. 

Ύήβ 6γοηος ϱἱ ἱιπρογία 
.Ῥεπροεῖ [αδίπα. αἱ 1]ομὰ, 
Όι οραδίίηρ άῑθ ἱνηπιὶ φοὐσᾶς, 
50 Ηιπιϊ]ος ἱπ ἱεγεαιω ἀθιμίίίους. οσυ]ος, 
Λίο ακος 
μα εμί ρεῖυς αρίααξ, 
οπίο αἴ]απι ποφιήςσίιπας 

Ύΐνης οη]αρίο αΗἱρασί, 
5” ΜοΙ!ἰ οἱ ἱιηριιύῖζα ἱπεγίίν 
Ει ιοπιρογίδιι οτοσπιδεὶἙ 
Ῥίς πιογὺιιπι ἀσίοσπι, 
Απιριῷ ργοῖῖ ο γα | 
Εαἰζσια (δουμάἰλίοπι οἱ ἀΐσθγα 
40 Ιπίαίοια, ααἱά (α ἀἰχοςίν 1 

οΡοπρίαπη ροθί 8η. ὅδύ. --- ΑΙας ΕΙ]. 130, ραρ. 183, 

9ἱ πτόµενος. Πεμ. ὅ9 κρυπτόµενον, 
χχανηι Τιτ. εἰς τήν. αι. πρὸς τήν. 
4! Κρύπτουσαν. 16 [εεία εἰιπι (εφεθα!. 
49 Φαίνουσαν. Εἰ ἀείεεία επι ἀειέφεδαί. 
14 Τοῦ π.ΊΌουσίως. (μἱ ποτε ο αἰνίηίε οὐ (ἱρ]έ. 

ας τς 9ο (οἶκ]. Εὰ ός χρυσός. δὶο Οοἱβ]. ΒάΙ{. χρηστός. 
νο Φέροντα. Ὑαϊ. φέροντι. (οἱδί. πορίξων, εἰ Ταἱ. 

πά ΠΙα:Ρ. 
37 ΛΦον. (οἱθ]. κρεῖσσον. 
ὤὰ Σο. (οἱφί. σοῦ. 
δὺ Καιροῖς δὲ συστραφήγαι. τὰ οςί, ακγαιι εε- 

οκὲ; ἐν ἀοπιίπαπέμηι ακίαφκε ναιἰοπίδας ᾗάεπι εί 
πποῦές «ΟΜΙΡΟΠΕΤ6. (3 81γ6Γ., εἰπιπίηπε επι ΙΕΠΝΡΟΤΕ 
α. γἱρὶ. (ωα/ἱἱο6, βαδεέγ αὖες ἰε (έμιρε, αΌες [8 ΙΝΟΠάε; 
εἰό Αροδί. ! (ο. νι, 29 : Τεπιρκε ὕτευε δεί : τείἰ- 

6µ11 θ8ί, κί οί φκὲ Πιαθέπί ΗΧΟΤΥΕ8, {(απφκαιν νθν Λ4- 
δεπίει εἰ! :ργα ιεγέί επέηι Ίφπγα ἡκ]άς πεννάἰ. Ὀίτυιν 
οἷι δοπυίηυς σγερος]ἱ 661808, Ρεομυμοί ὤφυυ5 τὸ- 
Ρυὶ ἄπι]πιαίος. 

δὺ Εὐτεχγίας. Απιρία ργοίίε, τοὶ ρτούςσ. 
39 Εὐτεκνίαν. ΑΙἰίογ: Ῥγοῦαιι ρτγυίσηε οἱ ἀἰτέτο 

ὁπιργοῦαπε, φκἰά ἀἰοίνγα ει) ἄν υο υἱμίειεπι οορ({ηρίἰ 
ῶούοβ ΠΙαἱοδᾳ116, [οίοθς οἱ ΙΠΙ56ΓύΦ αφοἱρὶ ᾖἰνογος, 
ουπιᾳιθ ΐρθᾶ Ργοῦογιιι ου Γ4 µιογ 8 οἱε, φωὶά {ωι- 
... οἱ μδογογυηι) θµππία 4ἀἱδοριςὶαίὶο! --- 

που ἱοΗηὶ, ροςί Εσυ, 
ευ, Ρριποίυὴ ἠπογγυψαξίνυπι ροησΏύο 

επαίο γορίογιιπε, αἲ τίε- 
ροςί δυστε- 

χνίαν, εἰ αμίο δυυδιιάἰθμάο ραγεἱο(αὴ θέ ναη 
ἡ [ε[ίοεπι [εειωιάἰιαίει ἀἰεαιμιιό αξἰ ἐη[εξίεειν ) φκἱά 
ἑκογίς ) Θιιλυ. 

ΝΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Πιο αὈἱ πηθης, Ώοῦ ᾖήη (θβοῦγουα οοπό/ία πυὺς. 
Το «ἴτουμι όμίοθς ἰῶία αγίί υδ/μ9 εἶνοσοφ. 

ΕἄΧΤΤΙΗ. 0 ΘῦΛΗ ΑΝΙΝΜΑΝ ΟΛΗΝΕΧ ΑΚλΟλεομτιοῦΝ. 
(Βι{/ἱο ἱπιεγργείε.) 

Ουἱάμαπι (δἳ γοφιιίτῖςὸ 1μγάί Ε0ἱ νοπἱτο, 
Γεγουρβίος ἑροε ππθιήθιῃ, Ρ6Γ ΠΠ µ6 νδγδε!η 
Ῥλνγυι φυ]ά αὖξ φυἱά Ἱπ- Ἠερπο θιαἷν ροίεὶ, 
Τιὶ νἰάσίωγ 9596 [δὸιδ Οἱ ἰεσίας Νύῃπο (αροίαῖ, 
Ώο τέὺιι ᾖιι]υς νι Υ Ῥοωιεηδαιο ἀειερεὺαί ὓ 
Ἑωμίυσι ρείας ουἱὰ αι Βογίθιη Μἱάφηο ροβείς, 

ο ρα,  Ουἱ ἀϊῑνον ουεἱρίὲ 11ου, 
Ῥαῤουιιο ρογνθιέον. δια φμοά ἰομοί Βι αιἰ- 
δυτίσοιιμο Ογ6ἱ5 ορια | πι; 

Β διο πΗΓοβυΠΗΘ θοϱς 
ΕαΠΙεΙὴ, ΡοΓΙἰηυ6, γοῖσῖη 
Μίρες ἱυυς ἱήαη ὃ 
ΟΙαΓ48 ουρίδπο μειμίῦςς, 
Τογιὰ5 οιιρὶδ (έν4ςς8, 
Μυ]ίμιη ρευυδους, μ]- 

[ιο 
Βονθβῃσθ εὔΠι ολμιο]ῖς Ἱ 
Νου νο ἀπνο: Η0ἱ 8111 
Νεο ἰδία ρτο[υ γα, 
[ασί φυεαηῖ 1ος ἃ 106. 
οωγάς ομίηι [πραν!, 
συ µιο ἀυυἱ 1ομαμί]. 

ΤΙΓΟΙΟΦ(Η6 (οπιροςίε- 
ο 

Εαρθίαιη ροίῖς «δύο, 
της Γὶδ 059 πιωςίο, 
ὕι ον ἡυμι] φούθγὲ 
ΑΙἱο ειρεγυίομίε, 
Αδίατο φιιί δοἱουαί 
ΤΡΙ, Ιιανφυο (ογίθ 
Τωύα ορίς ᾖἰρας], 
Ριμιγἱδη ή πο ρυάἰοίς, 
δυας ἐενίδηιιο (οι Ἱ 
ος ὑ εεερίδιε ἀσίοσιιν 
οταν ργυ]ῖ5 ἀιρίο; 



ζ 1) 

θέλεις λόγοις βοᾶσθαι, 
Καὶ συλλέχειν θέατρα; 

Ποθεῖς νόµους πιπράσχειν 
θὐκχ ἑνδίχοις παλαισμοῖς, 

4ύ Φέρειν τε χαὶ φέρεσθαι 
Πρὸ βημάτων ἀθέσμων; 

Αἰχμὴν θέλεις τινάσσειν, 
Πνέων ἁρήϊόν τι, 

Καὶ στἐμµατ' ἐξ ἀγώνων, 

60 θηροχτόνον τε χάρτος; 
Ποθεῖς χρότους ἓν ἅστει, 
Καὶ χάλχεος τυποῦσθαι; 
Σχιὰν θέλεις ὀνείρων, 
Μεταῤῥέουσαν αὗραν, 

ΦΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 8ΕΙΡ9Ο, 
ὕ5 Ῥοΐξον βέλους ἀνίχνου, Α Σὺν ἀγγέλοις χορεύων; 

Ὑόφον χερὸς κροτούσης: 
Τί γὰρ μέγ’ εὖ φρονοῦσι 
Ἰῶν σήμερον μὲν ὄντων, 

Ἑς αὗριον δ ἁπόντων ’ 

60 Ἕν χαὶ χαχοῖς µέτ- 
[εστιν, 

Ὃν οὐ συνέρχεταί τι 
Ἐντεῦθεν ἐξιοῦσι; 

Τί οὖν, ἐπεῖ τάδ' οὐχὶ, 
Τ{ σοι θέλεις γενέσθαι; 

'66 θέλεις θεὺς γενέσθαι, 

θεὺ», θεοῦ μεγίστου 

Παραστάτης φαεινὸς, 

γς οογωουίθως οεἱεἰνεαεὶ, 
Εἰ οοητεμίυφ αροτοῖ 
τρ Ιοροθ νοµμάςτθ 
Ἰπ]αρεις αγ Όυς 
49 Τεαιιςτο οἱ (ταί 

Ἴθι, πρόδαινε, ταρσοὺς 
70 Ὀξυπτέρου μενοινῆς 
Κυχλουμένη πρὸς Όψος. 
ἘἙγὼ πτερὸν χαθαίρω ᾿ 
Ἐγὼ λόχοις ἑπαίρω, 

Ὡς εὔπτερόν τιν) ὄρνιν 
15 Ἑς αἱθέρα προπέµφω. 

Σὺ δ', εἰπέ µοι, χάχι- 

[στον 

Ὢ σαρχίον δυσῶδες, 
Ἐπεὶ συνεξύγην σοι, 

Ἡ δεσπότις µαχείρῳ, 

εις 

Πρὸς τὸ πνοὴν χρατεῖσθαι; 

Οὐ γὰρ πλέον χρεωστῶ. 
Κάν πὀλλ' ἔχειν βιάζῃ 
θέλεις τράπεζαν εὔπνουν 

δὺ Μύρων τε, χαὶ µαγεί- 

[ρων 
"Σοφίχμασιν περισσοῖς; 

Καὶ βαρδίτων χερῶν τε 
Κροτήματ) οὐκ ἄνοιστρα; 

Αθρῶν χλάσειςτε παίδων 

90 Κινουμένων ἀνάνδρως, 
Καὶ παρθένων ἑλιγμοὺς 

δ0 Τί σοι θέλεις γενέσθαι, Γνυμνονµένων ἀθέσμως; 

(οπιες θρ]επάϊότθ, 
ὅυπι αηροίίθ ο οςος ἆμοςης Ἱ 
Αµθ, Ργοβτεάοτο 
τὸ Ὀσ]εγειηί διυά!ὶ 
[η οΦΙΗΠι ϱ0ΠΥΘΥΙ6Η6Θ. 

Λά πείαπάα (πουηαίἷα 1 
Ιαδίαιωηο ομρίς ν]ῦτατο, 
δρίγαιις ααἱά πιαγοσέυπι, 
Κι ορτυπᾶπι οχ εδ λμίέυς, 
60 Ει αά οοεἱάεηάαθ [ογας τοὺυι 1 
Κχρείΐ ρἰαιδυπῃ ἱη τὴς, 
Αίῃυο Φπεις βηᾳἰ Ί 
Ὀμπυγαπι ουρἰς δυπιηίοσυ», 
ιΠιοδηίθπι 4ογε!, 
964-965 δὅ διτερίίασι οαρἱίέῶ οἶπο νοςίῖ- 
δουν 60Π1ρ]0848 ΓΙ ης , [είο, 
Ου] θμ{ῦ µιαρηυπι οοὲ ραρίεπιίυως, 
Ες ὶν τοῦ, (1 Ἰοάίο αἁδυπι, 
Εἰ ας αὈεγυί ; 
60 Ο4τυπὶ οἱ πια[] ραγιἱοίρος ουηπί, 
μή πΗ1] πο οοπη]ίαεας 

ἴπο ἀἰδεεάεηίος Ἱ 
Ουἱά εγρο” φυαπἀάοφαἱάθαα Ίνεο Ώου ἁχηίας, 

Ουά εδἱ γἱς ἁατὶ Ἱ 
65 Ύἱρπο ἆοεις Βεγἰ, 
Ρευ», Ὀοί πιαχὶιηὶ 

41 Λόγοις βοᾶσθαι. δετηνοπἰθκε οεἰεῦγαγὶ, οὗ εἶο- 
φκεπίίαπι. 

41 Συ 1έγευ' θέατρα. 1,εινεποἱαίυδ, εοφετε Ηιεα- 
(γα. 

ἐὸ Πιπράσκευ».' Οοἱο]. οἱ αι. ώς πι, αιοἆ 
υἱέας Εἱήμς : ἔπγδαγε φἶεπο ἴεφευ 
Ἐν ἄστει. Οοἱκ]. πολίχνῃς, ορρίαἰε 

. Χαρὸς κροτούσης. Κακκε Ριακάεπ!έε. Ὑαϊ. 
χειρός. 

610 Άου Εεμ]ο Πρὸς τὸ σῶμα, αά 

Ἡρο Ρ6ηπας Ρρυγµα)ο, 
Ψρο νοσυ]ρ ιοἱία1ὴ, 
Ὀἱ αρἱΐοπι ϱΙιβΗΛά31η 4ΥΟτη 
Ἵὐ Λά Φίλογα ἀεάσα1.. 
Τα νεγο, ἀἱο η, ηοφἱβδίης 

(µσµπομία [οιἱά8, 
μμ τ.. ουσία Η1δἱ 6σπα, 

ι ἀοωίηα οοσυο 8υο, 
δ0 Ουἱά υ0ἱ νίς ἀατὶ, 
Αύ γἱίαπι θογνληάαπι Τ 
Νεα δΗἱ0 φαἱάᾳ μα απιρ]ῖυς ἀεὺοο, 
ας Ρἰυσίσια ρες νἷσι ἠλῦουο τοἱ/θ. 
6 ΠἹΘΗδΑΠΙ [γαργαρίοσι 

δὺ Ὀπριοπίς, δὲ οᾳµοΓαὸ 
Φμρογγασαηοὶς αγίας ὃ 
9 ἵγγαγυπὶ πΙαηυυπιφιΙθ 
Ρι]αλίίοπθ8, ΠΟΠ βἶηθ Φφίγο ἡρλάίπωπη } 
γἱβ τοµιδίοζυΠη [Γςίο πιοξις ΡώοΓΟΓΜΗΩ, 
Φὺ ΕΠεπιἰηαίο 66 πονοΗίυη, 
δα]ιαιίοιιοθ οἱ οἼιογθαΒ ριοἱἰαγυτα 
Ἱπηοβεδίθ πυὐδίαζυπη Ἱ 

ὃν ἙἜς αὔριον. Ταἱ. τὴν αὔριον. 
09 Ταρσούς. (ἱβΙ. οἱ αἱ. ταρσοῖς ὀξυπτέρου. ΑΦὲ. 

Ῥγοσεάὀ, Ρεκπὶε ενα εεἰεγὶε νυἰανερ ἱπείγκείω 
ἑαίπι ῥείε. 

73 Καθαίρω. Ο901βὶ. χαθαίρων. Μδοχ ἑπαίρων. 
Ἴ6 Σὺ δ' εἰπέ. Ηὶο ἱη αἱ. αυ εγω ορ 

8Ι Πνοήν. 0οἶδι. πνοῇ ο όμκ.. γοήν. (οἱβί. : 
93 Αθέσμως, ἀσέμνως. 

ἵη 4ὖ4 Ρουἱ πιαἰίπο 
Ρ]υς οί βλέυσι, (υρὶί πιο] 
Γἱπρυα οαρὶα ἀ]φεσία 
Απιρίος ἴοηογο οσίαθῖ 
Τιγλαγὸ τίθηθ Ίορες, 
Αγίου ρες Ὠδαά Ἱοηθρίαθ, 
οἱπια]σιο {οετο, [ογτὶ 
Δά μνυπαἱ πε[απάυπι Ἱ 
γνταγθ ρορεῖς ἠαβίκιη, 
ΑγάεηΦδ 4ΠποΓ9 Ρε1{ἱ: 
ἵαυτυπαυθ (γρ: 

΄ Πω, 

Εαε]δᾳιιο [6γγο Ἰοΐλπι } 
Ῥιαυδιι ἵη υ{ὺο φισεῖς, 
Ει {θα βσυταμι ὃ 

ΜΕετβΙω ΥΕΒΟΙΟ. 

Ἰηθοτηπίϊ ομρῖς οἱο] ἢ ους αἴγὰ 6Όπη γαρίίηος. 
Ὀμιδγαιὴ, 16ν6Φ θἱ 44γ.ς : 
Ῥοπυιω ξυρῖς θδρίεια., 
μὰ Λου ρεπηυί υἱήατα 
ί ΠοίδΠ ρογκυ; | 

Φουυι ρεῖ», πληυφ 
αυειη 

Ρἱαμύομο φοἱθί ΠΙΟΥΟΤΟ Τ 
311ἱ6 δηίιη αυἱά Ίησ6ης 
ΠἩοτιυπῃ 4μααί γἰἀεεὶ, 
0 ρυηί πιοᾶο, πιοάο 

που; 
Οιοίφ οἱ πια] (γυψιέαγ. 
Οἱ Ποβ(86 ΛΟΗ 9ο συη- 

το 

Ηφο οἵρο ου πορει- 
[ιας, 

Ομἱάραπι εἰ δἱ γεαμἱϱςῇ 
Ρόαφηθ ρο!ῖο 6666, 
Ώοις Ὀ9ί δαρεοπιὶ 
Εν]κοτό ροής α»ίος, 
Ώυοεπε «Ἠοςος Ὀεδἰ8 
ὔ οΦἰέσι ρΏδίαηρο Τ 
Αρέ, ]δίῃ Πποτείο πο 
Οὐγᾶ, γο]ααθ γείοσ, 
Άο ρτοπρία (επάο ου5- 
Ρ ) ΦΗΙΠ. 

ΦΠΗ35 6Ρ0 ΡΕΡΙΤΡΟ: 
γουρῖς ερο νυλο (6; 

Το-Ρ4Π, τθ]αέ γοῖμογοπι» 
Αά αρίγα ο6ἱδα πηίίσπηι. 

Οἱ6 αφε, οἶοης σ.ρο, μη, 
Πργαπι Όοεις «000 µιό 
ΘΟιαμάο πιεο Πραν]ί, 
τμ τὰς Ρροξΐθ, ποσα 
ἱίᾳ ἀἱες ἰπογὶ ἳ 

Ναπι Φίῄπρος Ίος απ 
[απυπ, 

11εοί ρείας ἀποοηί. 
Μοηβα5 ο4οἵε ρο5οἴθ 
(Γαίας, οοείᾳυ6 δ01156 
Τωαηῖς, Ίγγῶηυο ρυἱδιις 
ἱνἱάΐπεπι οἰπίοΒ, 
ΦΙΝΕΡΕΙΗ ]ονοφη 0 δα[ε65, 



1159 5, 6ΒΕΟΟΒΙΙ ΤΠΕΟΙ.. ΟΛΠΜΙΝΟΝ ΤΡΕΕ Π. ΗΙδΤΟΒΙΟΛ. .ὀ 
Α τοῖξ πότοις τυποῦσιν ὮΌΤρίχες, νάµμῳ δικαίων, Α θέλεις φαχεῖν; ἔχ᾽ ἄρτο. Ἁλλ' οὗ τάδ᾽ ἀρχέσει ους; 

"Όσοι φιλοῦσιν Όδριν, Ἡ καὶ δέρος, παλαιᾶς 13) Ἐχ ἄλφιτ', εἰ παρείη᾽ Τετρημένῳ ποθεῖς δὲ 

95 Τὸν µαινόλην ἑτοίμως Γυμνώσεως χάλυµµα. "Δλες δέ σοι τὸ πέµµα, Πίθῳ καχκῶς ἐπαντλεῖν 

Ὑποφλέγηντες οἵνον. Στιθὰς μὲν ἡ τυχοῦσα, θύμος ϐ) ὃν οὐ μετροῦμεν, Τὰς ἡδονὰς ἁπλῄστως, 

Ταῦτ εἰθέλεις παρ ἡμῶν, 110 Ποαὶλ, κλάδοι τεθά- ᾿Απραχμάτευτον ὅφοι" 456 "Αλλον πόθει τορι- 

Ἔχεις μὲν, ἁγχόνην δέ. [μνων Ἔνδεια δ᾽ ἆλλο. μεῖζον. [στίν. 

Τοιαῦτα τοῖς ἀπλήστοιυ "Απλωμα πορφυροῦν τι, 490 θέλεις πιεῖν Ὀ βρύει Ἐμοὶ γὰρ οὗ σχολή σε 

400 Ἐγὼ φίλοις πορίζων Καὶ σωµπάταις ἀταρθές. ίσοι θάλπειν. σύνοιχον ἐχθρὺν, 

Οἴκός σε πἐτρινός τι Ἱράπεζα δ αὐτόθεν σι  "Ὕδωρ, χρατὴρ ἀείῤῥους, Ἵν' ὡς ὄφις χρυµωθεὶς, 
Αὐτώροφος χαλάπτῃ, Γλυχὺ πνέουσ᾽ ἀνείσθω, ’΄ Ποτὸν µέθης ἄποιον, θέρµῃ δ' ἔπειτα λυθεὶς, 

Ἡ μιχρὸν ἔργον ὥρας, . {435 “Α γη φίλη δίδωσιν Αχλήματον γάννυσµα. Φ40 Ἐγκόλπιός µετρώση-. 

Εἰ δεῖ τι χαὶ πονῆσαι. "Ατεχνα δῶρα πᾶσιν. ᾷΖητεῖς δὲ καὶ τρυφᾷν τι; 

406 Τὸ ἅ ἔαθος ᾗ χαµή-  Ἐπε]δ' ἰθήχαμένσα, 450 Μηδ ὀξίνης φθονεί- θέλεις ὅόμους ἀμέτροως 

ἜὌων Καὶ θρέφοµεν πρὀθύμως,- Ότο θω.... Ἀρυσωρόφους, γραςᾶς τε 

Οι οοπυἰτίἰ α/βηρυπί, 
Οιοίφιοί Π0ἱάῑπὶ αἰμάρθηί, 
96 [γπριαίιίη ρλεικ- ααἱτιίσ. 
Φιθοθηάθμίθς Ό4ς 
Εσο οἱ τοφιτίς 4 ποῦἱφ, 
Ηεδευία φυἱάεπι, θοἆ βυδροκάίυσι. 
Ταἱία ἱηδαμα δουν 
100 Ερο απ]οίς ἰπίραο. 
ΌὈοπιυθ Ίο 64χ6 αμσάαπν, 

Τοείμπι ηδθίνυπι ργ8ῦοης ., 
ΆΑυι ευρυγοίμαι, υπΐσς οραφ Ἀου, 
οἱ [ογίο οραφ οςί αἰἶαυα θα ογα!1ἱ0η6. 

γἱς οοπιοᾷετο» πο Ίοπσς, 
Ειίαπι Ρο” ὃν ΠἩυοηίος. 

ὀμ5ιθ Ροἱδβίλ!ο, οἱ αἀρῖί ;. 
δαἱ αυίοπῃ εί οἱ ουθορίυες. 
Ει «9ρο,4υοἆ ΠΟ ποἰθη 
Ναίίο ναῦορο ραταδίὶο οὐφοπίαπι : 
Καηιος θἱἶλτῃ αἰἰυὰἀ οοἱ οὐυθοπίσσι Γκ]. 
49ὔ ἵἱς ἱυεγαοῖ βυϊι ε0ἱ 
Ασις, ΟΓ4ἱ6Υ θ6ΠΗΡΟΓ ΠΙΑΛΑΠΕ, 
Ροΐιας οὐπίθίαίθι που ῥαγΐθης, 
8οὰ Παγϊιδίδια, ου]ά5 Πο ἀαίος Ἑαοσλας. 

105 γοριῖν αμίοαι εἰδὶ οἷί, αυ ολπθίοτκαν 
ΡΙΗΙ, ποτε ἡρίοτυπ, 
Λιί ροἱς, τεἰοτῖφ 
Νιάἰλα[ἰς ἱοριωυπίσηι, 
{,οοίμο οἷε ε0ἱ τα]ρατὶς, 

ο 410 Ποιδα, τασιἱ γγκυ[ίοτυσ, 
Μαπβ]ο ρατρυγεαπ φυἱἀ, 
Θιιοάἆ οουτἰτ. που 
Κεηδα αυἴεπα οχ ὑῖς αἱ 
Ὀυ]οῬ θρἰίαης εατρεί, 
3415 Ου αἴίηα (οἶ]ας ἀαί 
Ἱποδίαῦογαία οπιυἱους ἆ0Π4. 

Ουοπίαιι αυίοπι (6 ἀἱρομπιῦαςγς βδοίπισθ, 

95 Τυποῦσι. θα ἵν εοποϊοιί γεργσεεπίαµ!. 
96 "Εχεις μέν. (παἱγεγ. ἔχοις. ἠαθεθίε α πιε, πΟΝ 

Λας φκἰάεπι, εεά εκερεκάϊμπι. 
101 Πέτριός τις. Ὀοπιμε φκαάαπι εαχέα, Τ1φεε. 

ο πώς Αὐτώροφος κα λύπτῃ. Ὑαϊ. αὐτώροφον χα- 
ύπτοι. 
106 Διχαίων. ΦαπείογΗπι ΟΙΓΟΓΝΠΕ, αί ΡΤορΜεί.. 
344 Ηορφυροῦν ει. Αγοία πιαρῥα, ΝΙΟΥΚΙΝ φκίά, εί 

εοπιδἰθοπίθια ἱπίασίκηι, αὐ αἷε εδΟΝΓΝΠ. Εογίε εἰΐαπε 
νκάα Ακπινς. ---ἵια Οοπιεβκίαβ, ϱθοἆ πιαἰθ, ου 66η- 
δυο οἷῖ ονἱἀθηίος, Ιοοίμτῃ τωἱκαγδίη, ἱδγῦδτη, γ]τρυίία 
6556 {οου ρυγρυτοὶ ἐαροίΐς, Θα1μιλ0. 

γἱ5 αυἱοσι φυἱνυράρα [τυἱ ἀολίοί(φᾖ 
450 Λοθιο που ραγοαίυ;. 
8οά Ώπο Ευὶ ηοα ευὔοἱαη! Τ 
Ε οΓἱ90 τίς 
Βο]ἱο Ὠδησίίου ἑαυτίτο 
γοἱαριαίο», αυἱνυς οχρἰοή βοη ροῖος 
156 Αίυπ 4ὔωτο, ααἶἱ 0 εμβροώΐτο. 
ΜΙΠπὶ οογίο ηΟῃ γασαί {9 

ἓο τοῖς Αηροίς (χίν, ε, το]υί- αηξα υ5, 
(3/οτθ ἀοἰπᾶο αοἶσίυς, 
410 Τη οἷἶηι Πο γυἰπετοδ. 
κ απιρίὰς ἆσπιοἙ, 

ΆΑιτθαθ, Ρ]οίωγα. 

4334 θύμος ϐ) ὃν οὐ. Ἱία Ὑαὶ. εἰ (4α1]γοεγ. Εάῑ. 
καὶ θύμον. 

136 Αείῤῥους. Τα 0οἵθί. οἱ 62υ]γογ. Εάῑξ. ἀείῤνοις, 
135 Ακ ον γάνυσμα. [.εινοποἰαἰας οδίεοία- 

ΜΙΕΜίΗΗΝ ϱ βα[με[ίθδ ΟΝ ΡΥΟΘΕΝΙΕΝΟ. 
450 Φθονείσθω. Τα Οοἱθὶ. Εάῑε. φθονήῄσθω. 

409 Τετ . απᾳερἰοβθ (αγοροτία9 γδρίγεαι ἱη- 
οχρἰεβἰἰοσι οοπιραέ»ἰὶ ἀοῑίο Ρογίοσγἁἰο, αυοά (τα[ίοἰἰ 
8η: ἱαγμίίος {η[αρᾶ, ποήυ9 ροίεςί͵ἱπιρίουο. 

468 Κρυµωθείς. Εήδοτε Ῥεγεμίεκδι ἀεϊχάε «αἰο- 
[αείκο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ου αερίου πιοτεβῖ-θθ: 
Γι τἱτρίωυπυ οὗουθας, 
Οι «οτγρις ἱηάθοοςθ 
Νιάθηί 6υυπι γοσαί(, 

Πογα ἐθγαίαγ πῃα. 
Φἱί τοσιὶς αυἱ οδιπο]ἶ 
ΡΗΙ, γεἰαί ρροριιοί»», 
Απί πυύ]ίας ἰοραίυς 

Β Πεῦος, φυῖά ουί [ασ]μο. δεά νὶφιί οβυοπεί 
Οἡεουίωσι Η0ἱ δα, «-.. αδικία τοιιρίαφ 
Οιιαπίυπη νοἱθοα ο 68048, Α πιο ἱηβεγαῖως πφᾳσας, 
Οὐφομίμιη Ιύογδίη 041148 Ηεοί Εδἱ ααἱ 

πι οΦῃαί ἰ6 ουἱ Ύεπις 
Αγγάδε, 4ο ΠΏοπίος 
η 86 Βασςο ρογυγ! 
ο οἱ τοηρυἶγαφ α πιο, 
Τ1υὶ γοδί]ν οδί βαγαίυβ. 
1]ιεῦ ἆο πιοῖ αιηὶοίς, 
Ουοὶς η! ροίθεί δα! 6059. 

Βυρος ἁοπος Οἱ οἷε, 
Οτι βροπἰο πιειηΌγα γο- 

ιοί: 
«Λιί οἱ Ίαῦος {όκομς. 

Απιίηυα ρο[]ο νῇ]. 
μη, οἱ (πτομυς οἰε, 
Ηετίνε, (τυίθχ(υο ο.8ι8, 
δίί ΠΙΑΡΡΑ ρυτρυταία, 
Νοη δ8Υ3 οοπιρἱ ορ]. 
ἆαίῃ ΠΙθηΒα 4]ο δρίγα]φ 
δδί ηιοἆ ἀαὶ αἱπια (οἶ]α9 
Νιωίο ἰαῦοτο ουἱγίᾳ. 

Αί φιιαπάο (6 Ιυοανἱ, 
Λ]ατίφ διά ϱγαγαίἱπη. 
(υος ουρίςιο] Ῥαμοια 

.. Πποθοῖίς δΙίεγαπιαυθ 
α]μ5, [41η69 Ι40θθ66Ι16. 

Ροίυπῃ εαρίσηο 1 [,γειρίια "Ηοβίειη αμα {ονετε, 
Εἰωίι υἱ Ρρογεηηΐθ, 
Ῥοϊιιδ Πονοτθ π]θεηίεπι 
Οσαἱ ποφοῖῖ, οἱ νοἱιρἰᾶθ 
Α νίήρυς ΓθΠΠΟΙΔ. | 
δἱ ἰαυέΐμς ρειὶρ αυἱἀ, 
Νεραίωγ ἱιαυά αοδείυ0. 
Φίµ μου ΕἱΕἱ καὶ ιά 

[ευηί, 

Μἱπίἰειρει σα. Νατ ποῦ 
Βοπιοβίΐοααι γὰοσδί πιὶ 

δογρευείς ἱηδί1ς, η ουσ 
Πείονοτο {9 γἰπεπιίσια, 
Μο ντυποτες Ρερεηίο. 
Ληρίας ἆοπιυδης ῥΡο- 

θεῖς, 
Αυγαία {ἱρηα ουεῖςο ασε, 
Ρἰοίῶφαο ἰάι ροβίο 



ση! 

Καὶ ψηρίδος σοφισμοὺς, 

Κινουµένους σχεδόν τι" 

4405 Πλαχός τε λάμψιν 

᾿ἀδρᾶς 
ἉΑντίχροσν, πολύχρουν; 

θέλεις περιῤῥέουσαν 
Ἐσθῆτα τῶν ἀθίχτων, 
Ἑν δαχτύλοις τε πλοῦτον, 

150 Γελώμενόν τε χάλλος 

Τοῖς σωφρονεῖν μαθοῦσιν, 
Ἐμοὶ δὲ χαὶ μάλιστα / 

Ὦ χάλλος ἐστὶν εἴσω ; 

χοῖς μὲν κάτω δᾗ ταῦτα 
155 Ὑμῖν βροτοΐσιφάσκω, 

: ΘΕΟΤΙΟ 1. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 5Ε/ρς0. 

Οἳ ζῆτε τὸ πρὸς ὥραν, ' Α Δι ἡδονῆς συλήσας. 

Μηδὲν πλέον βλέποντες. 

Τοῖς δ᾽ εὐγενῶς βιοῦσιν, 

Ἑπαξίως τε μοίρας 

“360 Της ἐχ θεοῦ χραθεί- 

[σης 
'Ῥῷ πηλινῷ πάχει µου 

(Σχόπει πένητος ὄγχον), 

"Οἴαν τροφἣν χορηγῶ; 
Δίελθέ µοι φλογώδη 

105 Ῥομφαίανι ὠθεόφρον. 

θείων γενοῦ γεωργὸς 
Φυτῶν Δόγῳ θαλλόντων, 
Ων μ’ ἑστέρησεν ἐχθρὸς 

Ει οοµ]ρίαγῷ οργτορία ΟΡ6ΓΑ, 
Οιι μπονοτὶ ηο γἱάθοίν 
140 Ὑἱο (α00ἱ πἰέογθιη εἱοραπίίθ, 
(οἱοσυπ οοποεηῖέ πιυΗρ]ἰοίᾳαο ἤοτο οοἱ/αοθη- 

γι ἀΠυθηίθπι 
[επι Ἱ 

Ὑεβίθιη, οχ Λἱβ 4π πο [ἱοθαί έ8ηβοΓ6, 

150 

Ερο ΥθΓο πιαχίπιο, 
θἱ δοἶαπι ρυίο ρυ]ο]ιτὶ 

ἵη ον» ΠΊΑΡΗ38 0Ρ68 βεβἰἀΓ6, 
ι ρυομσ]εμάίπδιι αὐδΠ) ἱγε]άθηέ, 

Οἱ 8αΡρετο ἀἰάϊῑοθγυηί, 

(αάϊποπι, αι θ8ί ἱίογπα ἳ 
Ηφο ουἰάεπι ἐπὶ ]δορηί{οιις γθυίλα 
45ὔ 
ον γἰν]ες ἱη μοδα, 
ΕΙ] αἰίτα ἱπιυδηίςς. 

ουἱφ Μοπιπ[υις ἀἱσο, 

Πο αυίεπι, αἱ ἠοηθβδίο υ)νυτέ, 
Ει ἀἱμπο Π]4 ραγίο, 
4060 θι αἃ ὈΌδ6ο ἀπιπιὶσία οεί 
1 ιδ ιο πιο]ἱ 

110 Ξύλῳ πάλιν πρόσελθε 
Ζωῆς ἀεὶ µενούσης. 

Ἡ δ' ἔστιν, ὡς ἀνεῦρον, 
Γνῶσις Θεοῦ μεγίστου, 

Φάους ἑνὸς τριλαμποῦς, 

4/5 Πρὸς ὃν τὰ πάντα τεί- 

[νει. 

1.9 

Οὕτω μὲν αὐτὸς αὑτῷ 

Πᾶς τις σοφῶν λαλήσει. 
. Ὁς ὃ᾽ οὗ θέλει λαλῆσαι, 

Μάτην βίον παρῆλθεν, 

180 Εἴ περ µάτην παρηλ- 

[θεν, 

Μὴ σὺν χαχῷ μµεγίστῳ. 

Πθ’. Εἰς τὴν νόσο». 

Βν, Ἶν, ὅτ ἤνθουν ' ἀλλὰ νῦν εἰμ' ἄχλοος «' 
Οὔτε πρὶν ἤρθην, οὔτε νῦν κατεστάλην. 
Ἀνθεῖν, ἀπανθεῖν, ἄλλο" οὐχ ἄλλος ὃ᾽ ἐγώ. 

(146 ραυρετῖς ὦν τοἱαπι), 
Ουαἱουι οἶθυπῃ δι! ἱμ]δίρο 2 
Ργοιδιρτράςτο πη]μὶ Π4ΠιΠΙΘΠη 
1605 (ἱαάΐαπι, ἔα αἱ ἁἰνῖηα ραρῖδ. 
Ὀἰνίπαγυωη θείο οοἶορι 
ΒΙαπίβτυπι Ὑοεγῦο οἱ νἱτερίίυπη, 
Οµἱδυς πιο ρε] ναν]έ Ιοβί]δ 
γο]υριαίο 6ρο[Ί8η8. 
410 . υΓ5υ5 αά Πἱπηαπι α60θάθ 
Ῥ]ιΦ 96ΠιρΘ6Γ πιδηθη!ἶ8. 
Ἠτου αυίδυι οοὲ, υἱ οοπροςή, 
Μαχἰπιί Ποἱ οοφἱο, 

ο λυι]ηὶς απἱαθ (Γ][ωἱροηίΐς, 
416 Λά α1ιθΠῃ οπῃὶᾶ (οιάμηί. 

ὣ]ο ἱρβθ 6οοευπῃ 

αἱ ΔυίθΠΏ Ώοῦ τυῖί Ἱία Ιου], 
προς οαρἶ6υφ δὲ, Ἰοᾳαδέυς 

Γυδιγὰ να ουγδυιΏ ρογαρίέ, 
460 9ὶ πιοάο (γαδίγα ρογορίΐ, 
Δο ΠΟΠ ΠΙΔΣΧΙΙΠΟ 910 Πὰἱο. 

999-999 ΙΧΧΣΙΧ. Γη ποτόκηι ’. 

Ευε, [μἱέ, ουπι ἤογογεσις οθἆ πµΏςο οχατυ]. 
Νοαυθ ἐυπο θμ)ἱαίΗ5, ποαυθ ΠυΏΟ 4Πἱπηο [Γ80ἱΗβ ουπι. 
Εἰρζ6τ6, ἀεβογαθοςγθ, αἰιά 98; Ώοῦ α]υ8 ααίθιη ορο. 

«Βοπρίυπι ροδί 8η. ὅδύ. --- Αίίαφ Το]. 19, ραςρ. 100. 

144 Κυουµένους. [4 ἵαι. ΕάΙΓ. κινουμένων. 
445 Π-ακός τε «Ἰάμψι ἀθρᾶς. (Οοἱδι. λάμψιν 

πλαχὸς ὃ ἀνθηρᾶς. 
4 48 Τῶν ἀθίκτων. Εα Πίε, (κα ἱπίαεία Ρίεγὰπι- 

σε εετυαπί’. 
19ῦ Βροτοῖσι φάσκω. Ὑ4ἱ. λέγω βροτοῖ 

στο- ὄγκον). Ὃ οίκο : Τίάε 102 (Σχόπει π 

Εοτη, απθᾶς πέ ἱρραρ 
γ]ία (γυῖ ρυίαγο ϊ 
Τα] ἆθους τε[α]ρεης. 

. 
- γαγίο οοἱογο (αεί 

Ομρίδπο ἀἰΠιεηίο, 
Ταηᾳρίᾳπθ 4188 πείας οἳἱ, 
Ὑοβίθβ, η ἀηηυ5ηυ6 
Ορες μαῦθγο Π]βρΠαθ: 
Ευγπιαιη(υθ, ιν οαρί 

| αὐἱ, 
Πιάοίααο, ἀδερίοίίφαθ, 
Ρτ εφιογὶς 6ρο, αυἱ 
Ὕοτιπῃ δἰίάπι ἀθοογθεπῃ 
ἵη πιοηίθ ογθἀο δοἱα Ἱ 
ΗΠφο γογΌα ἀϊεο τουίθ, 
θµογυπ ]άε6μς υπο 605 

σε. 

111 Αεὶ 

Ρακρετὶε απιρ{ἰ(καϊπειι, οµαἶειι Πίο αἰἰπιοπίαηι 8 - 
πιζπίσίγεπε, Υοἱ υἱάε φκαἰεπι εθο βαµρεγ ευρεγὺκς οἱ- 
ὂκπι πιπὶοίγεπι. 

ούσης. δἐπιρέειπα. 
416 Οὕτω. δίο Οοἱδὶ. Βάῑε. οὗτος. 
9 Ἄρθη 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΊΟ, 

Ῥγαφρης φιιοὰ θϱὲ γουαῖ- 
ι σε, 

Ριυ9 πἰίφυο οοπέωθίις. 
ΔΙ τὶί αυεὶς ἠοηοεί 

Αρίιας, οἱ υἱ πιογοξυτ 
Ῥαης, ᾳυ.πι Ό6ιΦ δροεΓηθ 
(ασηὶ ἀ8ά1ί [υέος8ϱ 
(Βρεπίῖ6 οὐ ΕΠΜΟΓΕΠΙ), 
ή οἵναπῃ ππ]μὶδίγο 5 
30 (Γ4ΠΦΕΔΡ τυθοεηίθ 

Εηδεσ, Όδυπι οοἱ]ς αυἱ; 
Θἱ6 ατυοτυπι Εοἱ, αι 
ὤρπιρει νἰγθμε, οοἴοῦυ ος 

.Ουεὶς Ιἱ4 πιο βοφαθηίδιη 
ὑγυαν]ί 48Ρο: Ποβί1θ. 
ΛάΙίο εωγδυ9 ουὶ 

Πήρπυμα 
0μ8 ποιῖο Τοηαηἱο ’ 

σ]ευς ρορεπηΐς, 

ε, υἱ πιὶΏὶ νἰάοίυς, 
Οἱ Ίά1ποη οςί (γἱ(υ]ρεης, 
ὢιο αυἱάαυ]ά ααί γείοζ- 

υγ. 

Ρὶο ᾳυἱθᾳαθ πιθη!ίθδ4π8 

ν. Νεο ρτίμε εἰαίο [μὲ απἶπιο, πέος (μΝ 
εμπι ἀε]εείο. 

σι Πεζποπθ Ἰοᾳαθ 
ιυΓ. 

Οιοά αἱ Ιοαἱ γεοδοε, 
Εταειγα 4ἱοεΒ ρεγερῖέ. 
Ερυθίγα ες ἴρρο ἀἱεο} 
ΑΙ ἱη πιαίυπ] ρογ8ηρειιδ 

ΗΧΣΣΙΣ. 1 Νοκεῦν. 

το (Α..8. ζαἰ[ίαν ἱπιεγργείο.) 

Εἰοτοπς [αἱ ᾳποπἆδπι; 6066 ηυπο οχι! 5 
Νοο ἴυπο δµρογυιβ, πιθηίο πεο [ΓοίΗ5 πιυύο. 
ΕΙυτοτθ, Υαἱ πος, ὀἰδεσυιιέ; 66 ΠΟ ερυ. 



1459 5, ΟΔΕΟΟΝΙΙ τΠΕΟΙ,. ΟΛΒΜΙΝΙΝΜ ΠΙΒΕΕ Π. ΜΙΡΤΟΒΙΟΛ. ιίµ 

«ΛΑ τοῖξ πὀτοις τυποῦσιν ὨΤρίχες, νάµῳ δικαίων, Α θέλεις φαχεῖν; ἔχ ἄρτον. Ἅλλ᾽ οὗ τάδ ἀρχέσει οοι; 

"σοι φιλοῦσιν Όδριν, Ἡ καὶ δέρος, παλαιᾶς ϱ30) Ἐχ ἄλφιτ', εἰ παρείη) Τετρημένῳ ποθεῖς δὲ 
Φῦ Τὸν µαινόλην ἑτοίμως Γυμνώσεως χάλυµµα. "Δλες δέ σοι τὸ πέµµα, Πίθῳ καχῶς ἐπαντλεῖν 
Ὑποφλέχηντες οἵνον. Στιδὰς μὲν ἡ τυχοῦσα,  θήμος ϐ᾽ ὃνοῦ μετροῦμεν, Τὰς ἡδονὰς ἁπλήστως; 
Ταῦτ εἰθέλεις παρ ἡμῶν, 140 Ποαὶ, κλάδοι τεθά- ᾿Απραχμάσευτον ὄψο. 455 "ΆΑλλον πόθει πορι- 

Ἔχεις μὲν, ἀγχόνην δὲ. [μνων Ἔνδεια δ' ἄλλο. μεῖζον. [στήν 

Τοιαῦτα τοῖς ἀπλήστοις  Ἅ"Απλωμα πορφυροῦντι, 335 θέλεις πιεῖν; βρύει Ἐμοὶ γὰρ οὗ σχολή σι 

400 Ἐγὼ φίλοις πορίζων Καὶ σωµπάταις ἀταρδές. [σοι θάλπειν. σύνουκαν ἐχθρὺν, 
Οἶχός σε πἑτρινάς τις Τράπεζα ὃ αὐτόθενσαι  Ὕδωρ, χρατῆρ ἀείῤῥου, "ν ὡς ὄφις χρυµωθὲὶς, 

Αὐτώροφος χαλύπτῃ, Γλυχὺ πνέουσ) ἀνείσθω, ΄ Ποτὸν µέθης ἄποιον, θέρµῃ ὅ ἔπειτα λυθὶς, 

Ἡ μιχρὸν ἔργον ὥρας, . 335 “Α Υῆ φίλη δίδωσιν  Ἅ᾿Ακλήματον Υάνυσμ. 40 Ἐγκχόλπεςμετρώσς. 
Εἰ δεῖ τι χαὶ πονῆσαι. "Άτεχνα δῶρα πᾶσιν. Λητεῖς δὲ καὶ ερυφᾷν τι; 
406 Τὸ δ ἔσθος ᾗ χαµή-  ὨἘπεὶ δ’ ἐθήχαμένσε, 350 Μηδ ὀξίνης φθονί» θέλεις ὅόμους ἀμέτρως 

[ων Καὶ θρέφοµεν προθύµως. -- [σθω. . Ἀρυσωράφους, Υραῖς τε 

05 οοπυἰτ]ί α/πηρυπί, 
Ομωοίφιιοί Ηράλπὶ αἰιάθηι, 
956 ΓΥπορηδίαιη ῥρτεοιῃ 
Βυοοθηάαμµἰοςθ ο 

ο αμ 

Εἰίδπι ρου ὃν Πυεπίος. 
γἱ5 οοοἀενεῖ σσ Ῥάµας, 

μ9 ροἱθρίαο, οἱ αὐείε;. 
δαἱ αυίσ Οηδἱ οἷι ουφορίυμο, 

Ησο οἱ τοφι]γὶδ 4 ποδίς, 
Ηαυεὺὶς φμἱάθπι, θοἆ ρυερθκάίυαι. 
Ταἱἱα ἱηρααβ) ους 
400 Ερο απιὶοία (πθαο. 
Ὀοπιαπε 19 6αχθ6ς αμ θάκιο, 

Τδοία ηαίγωςι ργεης 
Λυί εὐρυγίοίυ, μηἲαςδ οβας ἴνογσ», 
οἱ [ορίθ ορας οοί αἰίαμα ϱἱδῦογα!ιοηθ. 
405 Ὑορίΐδ φυίοαι )δἱ οἷί, αιί οαιηδίοτ» 
ΡΗΙ, πιοςο ᾖδίοσυπη, 
ΑΔυι ροἱ(ἱς, γεἰοτῖα 
Νιάἰίαμς ἑορυπυπέσπη, 
1,οοίυφ οἷι εμοἱ τὶς, 

ο 410 Ποια, τασἱ γἰερυἱίοτσ, 
Μαρείο ραγρΙχεαπ φυἱἀ, 

ιοἆ οομτίν.6 που 
6Ώξ4 αυἱεπα ος ἡἱς Εδὶ 

ΏυἱοῬ αρἰίἍπο δὲ 
415 θυ αἴ ως 5 ἆαΐ 

θἰαῦογδία οποίας ἆοπα. 
Οιοπίθιη αιίοπι (6 ἀϊδουσῦοτο βοοίσικς, 

95 Τυποῦσυ'. θα ἵν οοποϊοϊἰς γεργΦεεπίαπ/. 
96 "Εχεις μέν. (4αἱγες. ἔχοις. Ἡ αθεθὶε α πιε, ΝΟΝ 

Μσε φκίάεπι, εεά εµερεκάϊκπι. 
401 Πέτρινός τις. Ὀοπικε φκσάαπι εαχέα, ΥηΡεΕ, 

«104 Αὐτώροφος καλύπτῃ. Ὑαι. αὑτώροφον κχα- 
λύπτοι. 
. Διχαίων. τα οἴγογαπε, κ λάρί 

Πορφυροῦν τι. Αγοία πιαρβα, πἰσγκιν φκἰά, εἰ 
εοπιδἠδοπίῤας ἱπίδείκην, αὐ εἷε ο... Εοτίο οἱίασν 
ναάα Ααπινς. ---ἵια Οοσιυοβκίας, οοἳ πιαίθ, ουΠΏ 8εη- 
66 οἰί ου]άθηίος, ἰθοίαπῃ γωἱβλγοιη, Ώεγῦαπη, γἱγρυ]ία 
6596 ἴοου ρυτριτθί ἰαροίΐθ. 611140, 

Εἰ 9906, αἰιοά ΠΟΝ πηδῖἰθιος, 
Να]]ο 140959 ραταΡϊ]ε ουφοπίαα, 
Ἔαηιος οἰίαπι οἱ οί ουθοπίαμα πακ]ος. 
43ὔ γιο Ὀἱ0εγοῖ Πυὶι 

Ε νάήρωα- τὶς 
Βο]ΐο Ὡουυ]ἱίου λαυτίταο 
γολυριαίθρ, αυἱθυς οχρἰστὶ ποη ροῖοςΤ 
456 ΑΙἰνίῃ φυστο, ααἱ ΕΝὲ οωῃροάϊτο. 
Μιὶ ορείο ηΟη γαςαῦ 06: κ 
Εογοιθ ἀοπιοδείουη [νοδίθπι,. 
Όιϊ, τοὶυέ ί9 αν, 
(λἱοτο ἀθείηάς οοἱσίας, 
“4140 Τη οἷηὰ Γιο γυ]ηοτεφ. 

γι απιρίας ὁἆσπιοῦ, 
Αιτθαθ, Ρρ]οίυγα 

444 θύμος 6’ ὃν οὗ. Ἱία αι. οἱ (4 51γογ. ΕάῑΙ. 
καὶ θύμον. 

136 Αείῤῥους. ἵνα 0οἱςί. εἳ 6451γ6γ. ΕάῑΙ. ἀείῤῥοις, 
1325 Αχ.1ήματον γάνυσμα. 1 ευγοηο]αλίας οδίεοία- 

ΜεΝΙΝπι 9 ῥα[μκί[θ ΛΟΝ Ργουεκέεκ». 
450 Φθοκείσθω. ἵνα Οοἱδί. Βάῑί. φθονῄσθω. 

3405 Τετρηµένφ. Ἱηρεπίοθο Ωγοροτίυθ γοβίτεηι {η- 
οχρἰεβἰ]οιι οοπιραὐαέ ἀοῖίο Ροτίοσίἰο, αυοά ιςλ]ἱοἰἰ 
8ηυ4 Ιατμίίος Ἰω[Ης, ηθηυο ροίεςί,Ιπρίοςο. 
᾿ 468 Κρυμωθείς. ΓΤήδοτε ν ἀεϊνάε «αἰο- 
αοίμο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Πουα (δγαίας σπα. 
Φἱί τοσῖἰς αυἱ ολιηο]ἆ 
ΡΙΙ, γεἰυί ρεορ]ιοίς, 

Ου αερίου πιογδρί-θο; 
ἵνν τἱγρίουπῃ «ὗογεας, 
ή εοτρυς ἱπάροογθ 
υάδηί θυυὐπΠι γοσα(ο, 

8 Ηελος, ἁυῖά ουι (ασίαρ. δοά νἷφ αἱ οὔ]αομθὶ 
ΟΗδοπίασι 0] αἱ, ῶ.. Ἡ αθὶ ιυδἱ6 γοἱαρἰας 
τας νοἱθβαιιθ 631485 Α πιο ἱηρβεγαίεςγ .εησς, 
ὑβοῦί]υιη ἱαῦ0ογαπη Οὐγ.6 οι αδἱ αυἱ πι γο' Αι ημάἰίς ἱοραίις 

ὄυπῃ οσηαί ἰ5 ουἱ δημο Απίίηυα ροἰο νἰ]]. 
Αγγὶὰθί, ας Ιπθηίος γυ]ραγία οἱ (ντοηιις ε|ί, 
μὴ 86 Βαεομο ρε! ] Ποτέ, (πιίδχ(υο ορδις, 
Πως δἱ Γθφμίτὰθ Α πιο, δίίΠΙΔΡΡΑ ρυτρυταία, 
Τιυἱ γοςι]ν οδἱ ραγαίιδ. 
Ιἱιεο ἀο πιοὶφ αιηὶος, 
Ουεἱς η|ἱ ροίθεί βαἱ 6869. 

μρος ἆοπιυς Πὶ ας, 
θυα αροπιο πιθιηῦΓᾶ γθ- 

οἱ. 
«Λιυί δἱ Ίαυος μη, 

Νοη θ8 να οοπιρδοηἱ. 
ἆαιῃ ΠΊ8ῃΘα ἀμ]οθ δρίγας 
δίέ αυοά ἀάί αἶπια ἰοἱί19 
Νυ[ο ἱαῦογο ουἰγἰς. 

Αἱ φιιληάο {6 Ιυοανἱ, 
Λἱοτίο ἠαιιά ργαναίίη. 
ὠυος ουρίδιεῖ Ραποιι 

μη Ποβοἰὲ: θἰίεγαπισιο Μἱπίφίγοί ἱεία. Δαπο που 
α]υς, [41606 1406866.16. 

Ροίυπῃ οωρίςηο Τ [γοιρίια 
Εἰωι μυἱ ρεγεηηίδ, 
Ῥοΐιυς Πιογογθ πιθπίεη 
Οαἱ ποκοίῖ, οἱ τοιιρἰὰ8 
Α ν]ιίρυς γεπηοία. 
δἱ αυἱἱυς ροείίς αυἱἀ, 
Νεραίυς μαι δοθεί. 
Θἱμ ο ΕΙ αἱ Ἰναιάἆ 

[δυηπε, 

Βοπιρβδιἱοασι τὰς αιὶ 
"Ηοβίςιη Αι {ονετς, 
Φογροὶς Ἰηδίας, εἱ οὐ. 
Πείονογο ἰ69 γἰρεπισπι, 
Ν9 τυἱποετθς Γερεηίο. 
Ληρίαο ἀοπιυδης ῥΡο- 

[δείς, 
Αυταία εἶρης ουςσις οἰσῖ, 
Ρἰοίφααο ίασι ροξίία 



τι 

Καὶ ψηφίδος σοφισμοὺς, 

Κινουμένους σχεδόν τι" 

140 Πλαχός τε λάμφιν 

᾿ἀδρᾶς 

Μηδὲν πλέον βλέποντες. 
Τοῖς δ᾽ εὐγενῶς βιοῦσιν, 

Ἑπαξίως τε μοίρας 

- ΘΕΟΤΙΟ ]. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5εΙρςο. 

Οἳ ζῆτε τὸ πρὸς ὥραν, ’ Α Δὺ ἡδονῆς συλήσας. 

410 Ἐύλῳ πάλιν πρόσελθε 
Ζωῆς ἀεὶ µενούσης. 

Ἡ ὃ ἔστιν, ὡς ἀνεῦρον, 

1... 

Οὕτω μὲν αὐτὸς αὑτῷ 

Πᾶς τις σοφῶν λαλήσει. 
Ἱ. Ὁς ὃ᾽ οὐ θέλει λαλῆσαι, 

Μάτην βίον παρῆλθεν, 
ἈΑντίχροον, πολύχρουν; 
θέλεις περιῤῥέουσαν 
Ἐσθήτα τῶν ἀθέχτων, 

Ἑν δαχτύλοις τε πλοῦτον, 

150 Γελώμενόν τε χάλλος 
Τοῖς σωφρονεῖν μαθοῦσιν, 
Ἐμοὶ δὲ χαὶ μάλιστα / 

Ὦ χάλλος ἐστὶν εἴσω ; 
χοῖς μὲν χάτω δῇ ταῦτα 
155 Ὑμῖν βροτοϊσιφάσκω, 

100 Τῆς ἐχ θεοῦ χραθεί- 

[σης 
"Ῥῷ πηλινῷ πάχει µου 

(Σχόπει πένητος ὄγχον), 

"Όἴαν τροφὴν χορηγῶ; 
Δίελθέ µοι φλογώδη 

105 Ῥομφαίαν ὠθεόφρον. 
θείων Τενοῦ γεωργὸς 
Φυτῶν Λόγῳ θαλλόντων, 

"Ων μ᾿ ἑστέρησεν ἐχθρὸς 

Εἰ οου]ρίαγῷ οργορία ΟΡ6ΓΑ, 
Οιιῶ ιπονοτὶ ηο γἱἠεηίωςᾖ 
140 Ὑἱ9 (υπ πἰέογεπι οἱεραηί]δ, 
(οἱοταπι οοποεπέα ππυ]ερ]ἰοῖαιιο ἤοςο οοἱο6η- 

6 ἀϊΠαθηίοα 
[ίοῃ Ί 

Ῥεβίεσι, οχ Ες ᾳὐ3 Ώου ]ἱοθαί ἐ4ηροΓ8, 

1ο0 

πο Υογο πβσχίπ6, 

ἵη ο. ΠΙΡΗΦΡ 0Ρ68 βθβίἁ[θ, 
ι ρυἱολεϊἑμάίπδπι αι ἱεελάθηέ, 

δι 64Ροτο ἀἰάίοεγυηί, 

Θιιὶ δοἶαπι ρμίο ριἱοτ]ἐαάϊηθηι, α10 θ8ἱ Πηίογηα Ἱ 
Η9ο αυἱάεπι μυποὶ ]αοεηιίῦμς του 
15ὔ 
ον υ]τ]ῖς ἱη Που, 

ΗιΙ] μ]ίτα ΙηειθηίοῬ. 

ουἱρ Μοπιπίυυς ἀἱοο, 

[ς αυίδιη, αὐὶ Ἠοπεδίθ γ]γυτέ, 
Ει ἀἱ 
400 
Πίος Πιο πιο]ὶ 

ϱ ία ραγίο, 
3 4 Ὀου ἱπιω]φία οςί 

Γνῶσις Θεοῦ μεγίστου, 1480 Εἴ περ µάτην παρῇλ- 

Φάους ἑνὸς τριλαμποῦς, [θεν, 

415 Ἠρὸς ὃν τὰ πάντατεί- Μὴ σὺν κακῷ μµεγίστῳφ. 
ἵνει. 

Πθ'’. Εἰς τὴν όσον. 

'Βν, Ἶν, ὅτ ἤνθουν ' ἀλλὰ νῦν εἰμ) ἄχλοος »' 
υὔτε πρὶν ἤρθην, οὔτε νῦν χατεστάλην. 
Ανθεῖν, ἀπανθεῖν, ἄλλο" οὖχ ἄλλος δ᾽ ἐγώ. 

(Υ1ά9 ραιροσίς φυροτρίαπῃ }, 
Ουὐαἱοιι οἶθαπῃ δι οπηϊηἰδίτο Ἱ 
Ργρδιργράθτο πη]λὶ ΠαπιπιουΠι 
105 (ἱαάΐαπι, ἐὰ αἱ ἁἰνίης φαρῖς. 
Ὀἰνίπαγμτω θείο οοἰοΏίφ 
Β]απίατυπ Τεγῦο οἱ γἱγοπυηι, 
Ομ ήραβ ωο ργ]ναν]έ ἱιοῬίφ 
Τοἱμριαίο ϱροίἰθηδ. 
10 Βιγδυς α Πρπαπι 4οοθάθ 
1 ΦΕΠΙΡΟΓ πιδηθη(ἶ6. 
Ἡτου δα υίθιν ορί, υέ οοπηροε], 
Ματ]πιί Ὀεί εορµ/ο, 

.. λαποὶπίς υπΐας (γἱ/μ]ρεπίί8, 
41ὐ Λά 4ο οηηὶ8 (ομάυηί. 

Φἱο ἱρ8δθ δ6ευΠῃ 
αἱρᾳι]ς οδρίοµς ο8ὲ, Ἰοᾳμεέάς 
αἱ αμίοπῃ ποη τα να Ἰοψ.1, 
Γυσίτα γἱέ οµγδυτά ρογαρίί, 

480 Ρἱ πιοάο (γδίγα ρεγοριί, 
Αο ΠΟΓ ΠΙΑΧΙΙΩΟ δυ0 ΠαΙο. 

999-999 ιχεχιχ. [η πιογδωι '. 

Ευ, (αἱέ, ου Πορδρείη  οοἆ ἠυπο οεχαγυ]. 
Νθφιθ έπος ευβαί18, ΠΕΙ ηυΠο ΔΠἱππΟ [γασίήφ οµπι. 
ΕΙοζ6ζο, ἀοβογδδοςτο, αΠυιά δ86ί; Ώ0Η αἰίμδ ααίθιη ἑρο. 

Θοτἱρίαω ροδί 4η. ὅθῦ. ---Λίίαφ Τοι]. 19, ϱας. 100. 

144 Κυουµένους. ἵεα αι. Εάῑῑ. κινουμένων. 
416 Πλακός τε «Ἰάμψιν ἀδρᾶς. Οοἱβὶ. λάμψιν 

πλαχὸς δ᾽ ἀνθηρᾶς. 
448 Τῶν ἀθίχτων. Έα Πε, φκα ἱπίαεία Ρίεγαπι- 

ο φιε εεγύαπίκΥ. 
455 Βροτοῖΐσι .. Ῥαϊ. λέγω βροτοῖσι. 
101 (Σχόπει π 

Εοτηβ, ᾳαθας τί ἴρραρ 
στα {γυἱ ραίατο ἳ 
ΤαΡυἱ ἀθοις ρε[α]βοηό, 
γαγίο οοἶογε [δοία Τ 
Ομρίςηο ἀϊΠυεπίος, 
Ταηρίσαθ 446 πε[ας αἷί, 
Ὑδβίθβ, ἵη 2ηΠυἱίδηα9 
Ορες Παῦ9γο πιαρπας: 
Εὐγπιαπιᾳυθ, 4ὔδπι, δαρ)ἰ 

αἱ, 
Πιάοίαυο, ἀθερίοίίφαθ, 
Ρια οδιονὶς ερο, αυ 
Ύοδγμπῃ δἰίυπι 4θοογεπή 
ἵη πιρηίθ ογθἀο θο0ἱα Ἰ 
ΗΠπο νετόα ἀϊοο τουῖς, 
θιοσυπι ]466ῦ8 Ώυπιὶ ο0ς 

τος ὄγκον). ουνθηο]αίμθ; Τέ4ε 

Ρακφρετίε απερ{(κάϊπειι. φμαἶεπι δε αἰἰπιοπίαπι ειὔ- 
πηὐπὶκίγεπε, Υ9ἱ υἱάε φκαΐεπι ἐ60 Ραδρεγ εερεγόκε εἰ- 
. π. - ο. 

411 Ἆε σούσης. ΕΙΛΩ. 
476 ὀὕτω, 8ἱο Οοἱβ!. Εόή. οὗτος. 
9 Ἔρθη». Νεο ῥρτίμε εἰαίο [μὶ απίπιο, Πές (μλ6 

έαπι ἀε]εείο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΒΟΟ. 

ῬΓωοθης φιιοἆ θοί Σοααἱύ ὃ Πήσπυκα ους ρορεηηίς, βεοαπι Ποποπθ Ίοα9- 
εί, Ου ποιο Τοβαπίΐς ΄ υς, 

Ριμ9 πἰίφιο οοπίωσδίυς. 
ΛΙ τἰέ ηυοἰφ ᾖοηπεσία 

Αρίίυν, οἱ υἱ πογοίωγ 
Ῥαυς, 4υλπι ΏθιΦ δµρεΓηθ 
Οατηὶ ἀθάῑί 1υἱος8ι 
ημας 6η ΕΙΙΜΟΓΕΠΙ), 
μ4ἱοη) οἴδιπι πλ μδίτο 

ξαρ ΙΓ4Π868Ν τυὐθηίθι) 
Επευυ, Όειπῃ οοῖς ααἱ ; 
οἱο αΓυογυπι Ὠοί, αι 
Ψοπιρες νἰγουε, οοἶοηυςς: 

.Οιεῖς |Φίᾳ πιο θε(ιεβίθιη 
ὑτυανίὲ 46Ροῦ Ἠοβίΐ8. 
ΛάΙΙο γωγςις ουἰ 

Εδι, υἱ πι)ηὶ ν]ἀρδίαν, λόφο αἱ Ιοᾳυἱ γεουφος, 
Ου σιπεῃ οςί (ρἱ(μίροης, Ἐταεῖγα 4ἱερ ρεγεεὶτ. 
Ύο αυἱάαιίά ορί γείο- Ἐτγιβίγα έν ἴρ9ο ἀῑεο Ἰ 

[ιαν. ΑΙ ἱη πιαίυιη ρεγίῖηρευδ 
Βὶο (116419 ΠηΕΠΙ684Π8 

μχχχιχ. 1 ΝΟΕΡΟΝ. 

ο (α..8. ζαἰίίαν ἱπιεγργείο.) 

ΕΙοτεηςφ [αἱ αποπάαίη; 6066 ηυπο οκ γἱ : 
Νεο έμης-Φµροξυυ8, Ιπθπίο πεο [γαοίι5 πιο. 
ΕΙυΓΟΓΘ, ταὶ που, ὀἰδεευμ; θε που ερυ. 



“ 

Ἐε ἰατρῶν πάρειµι τοῦτο χερδάνας, 

6 Τὸ µή τι, Χριστὲ, σοῦ φέρειν ἀνώτερον, 

[ιαρ' οὗ τὰ πάντα, καὶ τὸ φαρµάχων ἀθένος. 

δοὺ τὰ θερμά. Τὴν κολυμθήθραν ἔχω. 

Ποῦ ὃ ἄγγελός µοι; δεῦρο, φαρµάσσοις ὕδωρ. 

Εἰ ὅ οὔ, αὑ, Σῶτερ, εἰπὰ, καὶ παγήσομαι. 

10 Πέπληγμ ἔχω τι χέντρον εἰς Θεοῦ φόδον. 

υἱδ εὖ πεπονθώς. Αλλ' ἐπίσχες τὴν νόσον. 

Εἰ δ' οὗ φίλον σοι, δός Υε χαρτερῶς φέρειν. 

Ἐξηπόρημαι, Χριστέ µου καὶ τί δράσω; 

Κριτῆς μὲν εἶ δίχαιος, ἀλλὰ χαὶ πρᾶος. 

45 Ποῦ.σου τὸ χρηστόν; ἡ μόνοι λελήσμεθα; 

ἝἜβῥιψεν, Εῤῥιψέν µε συγχόφας Σατάν. 
Σὺ ὃ ἐχδέδωχας τῷ καχῷ ' τίς αἰτία ; 

θὐχὶ πάτησιν σχορπἰων ἑλπίζομεν; 

Λ πιοάϊο]ε Ίου ἸμοΓκιας 6δὐΠ. 

9, οπεσοίίι τηξοί,, ΟΔΑΝΙΝΟΝ ΗΙΌΕΚ ΠΠ. ΗΙ5ΤΟΠΙΟΛ. "“. 

Α ὮήΤί ταῦτα, Χριστέ; τοὺς χαχοὺς αἰσχύνομαι, 

9) Καὶ τοὺς ἀρίστους, οὐχ ἔχων στάσιν καχὼν' 

Οἱ μὲν γελῶσι, τοῖς δ' ὁλώλασ) ἐλπίδες. 
Καθ ἡμέραν θνῄσχω τε, χαὶ λεέπω βίον. 

Εἰ μὲν δικαίως, ὡς χαχὸς, ποῦ χρηστότης: 

Εἰ δ' οὐ διχαίως, ποῦ ποτ) ἔννομος χρίσις; 

Φ5 Σχοπὸς τέθειµαι πᾶσι, καὶ τοξεύομαι. 

Στήτω ποθ᾽ ἡμῖν ὁ φθόνος, στήτω ποτό, 
Χρόνῳ, νόσῳ χέχµηχα, τοῖς φίλων χακοῖς. 
Ἁλλ' οὐ θέλεις; πρὸς σ’ ἔρχομαι. Δίδου χεῖρα. 

"Ολωλ', ὅλωλα συμφοραῖς' σοὶ δ' ὄλλυμα:. 
50 Σὺ γὰρ θεός μον. Σὺ ζόφον λύοις πακῶν 
Νεχρῷ πνέοντι μικρὺν, ἢ λυπρὸν βίον. 

Τί τᾖδε μοχθῶ τοῖς καχοῖς ἐσφιγμένος, 
Φθόνου πάλαισµα, καὶ γέλως τοῖς πλείοσιν; 

5 8εἱἱοσί αἰΕ!! (ο, Οσὶοίο, οσἱδίίπιατο φρογίμς, 
Α αιο οιοηἱᾶ, οἱ πιθἀ]σοδιποπίοτυσ θἡραςὶία. 

η οα]]ά8φ. Ρἰκοίηᾶπι η23090 : 
Ὀπάςρ αὐἀίθτα π]ηί αηρεἰιςθ] του, {δπροΤά 410. 
Θἱιι τομ», ας, Βαἰγαίος, Ιοφυς{6, οἱ γεδ(υςγ. 

40 Ροτοισεύς υπ ; Ἰαὴου οἰπονίάπι αἆ Ὀοἱ Ι11ΙΟΓΘΠΙ. 
Νοτί ἠοηδβσίσ. 98ἆ [ο ωοιρασι, 
δὶν πηας σταίυπι ΕΡἱ, ας [ορ]έες {ευτο. 

Απίπιο ἀθῖοοὶ, Οισὶδίθ πηὶ: οἱ αμἱά [αοἶαη Ἱ 
εοἆ διιλεχκ ααἱάδαι ϱ5 ]αδίας, ϱἱ Π]ἠςδ. 

εὖ Ὀνὶ ἕως Ρεὐἰρηΐιας ] αη δοῖἵ ἵπ οὐ]ἱτίοπο δα!ηὸ Τ 
ὑε]οεῖι, ἀε]θοιί πιθ οοποϊἆάθηο Βαΐαηλς. 

Τυ νεγο ἰγαδιάϊθιῖ ϱιθ πιο; αἰιδθ οΔΙΙΘ4 1 
Νομηθ ΟΔἱΟ62Γ9 δοοΓΡίοηθθ δρόζαπιυθ ᾖ 

Ουἱά µῶς, Οισὶίο 1 πιαἰον ογυῦεφοο, 
90 Ει οριίπιος, ποη Ἠδῦεηφ γδφυῖθιι ηδίοσΠ. 
ΠΗ αμἱάθαι γἱάεηί, Ὠἷφ αμίεσι ρυτγἰογυηἰ 8ρε8. 

[η ἀΐειι πιοσίος, δὲ Ἰπααο γίαη.. 
οἱ αυἱάθπῃ ]υδίθ, υἳ πας, υδὶ πα οἱδριθη(ί4 Ἱ 
8ἱ ΔΗἱ6ΠΙ ηΟΠ ]ωφίο, υδὶ ἰαμάσπη 

35 8ο 
ἠαδίνοι } 

ορι6 ροδίίμφ υπ οπ]θυς, δαρἰιῖς Ρροίος; 
υιο πω) 

6.μθοί ἰαπάςπι ποὺῖς Ιηγ]]4, 9996ὲ ἰδηύθη. 
Τοπιροτθ, πιοτΏο ἀθβοίο, Φπηἱευγατη Πηδ!1ο. 
ΑΙ ποη γἱς] αἆ ἰο δεοράο; ἀ ἀθχίδγαιη. 

Ρουἱἱ, Ροςἱ οδἱαηἱἑλ1θις : Η0ἱ νογο Ροοο. 
50 Τιι οµἱπι Ώευε πιουβ. Τα οαἱἱβίποια οοἱνο πιαὶ 
Μοτίιο ορίγαη ρα ἱσ]σπ, αιί ἐγδίπι Μαὐεηῖί νίαιο, 

ὠΟυἱἀ [ιο {αῦογο Ππια]ὴ5 οοββἰεἰοίας, 

. - 

5 Τὸ κ... οίς Ἰομίι Μυγα(οσ]αφ οἵπι ΕΙογθρύπο 
ὁδύίοο δἱ Φαἰγμίο. οφ. Αιοῦς. Ὀαὐεί τό µέ τι. Έτος 
ἰβίωθ γθγδ5, 4ος εἴἶαπι οὐ] ἩΜμγαιουφ, εοπ) 
φιῖροα Ἴραὶ ν]ήοίις σγορογίυβ, Ροδίφυδη πιού]οῖφ 
Γγυδίγὰ ολη δις ἱρδαπι αὐ α[φιιο Ποσο ΠΏοεασα, 
(ίδιες εἰάθιη τοδβι(ί φαἱμίδια ργἱριίηαιη. 

17 Τῷ κακῷ. Εἰυτεμί. μ’ εἰς χακόν. 

Ιηγίάϊος Ιυοιαίίο, Πιάϊθείαπι ρἰατ]οὶο Τ 

18 Ε πίζοµεν». ἱἀ8 ἸωμοῬ. ἐκ, 19. 
98 ᾿Α.3 οὐ θέ1εις. Γευνοπεϊαϊως Ἱορῖί εἰ θέλεις, 

νε γκπι, εἰ οίε, (εὶκία. Μοχ πρὸς αἱ ἔρχομαι, ο6ὰ 
αεεεάο. ἓια Εἰοτεπί. Εάῑί. προσέρχαµαι. Εοτίο ἵττε- 
Ρεῖί νογες ἱρίο αυ οὔ1Ώ γη γΗλΟ οπείογυξζαµ! Λυς 
αρυτίμιο οομνοπαί. 

ΜΕΤΗΙΟΛ, ΥΕΠ5ΙΟ. | 

Προ µθπ]ρο πιοάἶοα εοηἰσΏέ ϱ2ηυς του, 
ΝΙ φρύπιατο, Ογὶφία, ἐθ 6.ρ0Γ 1 θΕ1Ηἱ 
Α ηµοβαυπ!, γἱρίηφᾳυέ δµοοοσύπῃ ροΐθης. 

Ιδοίηα ολἱήλα Ρεοδίαἱ μηά98 ϱ[θ[γθηβ. 
Ληπεϊυβ 4ἱ υπάοἹ ΤαιΙροΓαπς 4φὐθΗ: νου]. 
δημ Ἰοψμθγθ ία, αἱνβίου, οἱ β4ἱ.5 ουἱέ, 

Ρεγουσθυφ αὐ Ὠοὶ εἱπιογεσι δυνεἰίου: 
Νονὶ εηἱσηυπι. Ρεἰ]φ δε πιοτῦαπι ϱΓλτεπ.. 
δἱη Η0ἱ πιίηυι ργαίυπι, [ογαπι ἆα (ογεἱ1οΡ. 

Μειιδ, Οητίδιθ πο, ἀε[εοιι, εξ αιἰάἁ ηµπο 4ρα!η 
ἆιιόος ηυἱάεπι {Ἡ 9έ09, αἱ Ἱεηίφ οἱ]. 
Ὀμὴ εοιαίέαν 1 Βοἱέαο ἀργο]ιπηυίπευε ἳ 

ΕΏο]δείέ ου | πνο ἀἱκοθοκης, ἡοἱ Θ9ἱ4ῃ. 
984 ἐΓά]άἱ οί) της Εηεἰο. Οµ8, ο Ώοηφ Ἰ 

Ιη0ΡΏς φοοΓρίοηος β6Ίπιις Ἱ 

Β -Ου]ὰ ἰοία, Ολεὶριο Ἰ Έυπο πιαίοε, ίαπο θριέπιος 
9 6Γήεβοο, Π0Οῦ Ἠαβθηφ.γοφμίεσι αιδίί». 

ΗΙΙ αυἱάεσι τἱάεηί; 4ἱ ἠὶδ 8Ρ68 Ώοῦ Γηαµοί. 
οἑς ἵα ἀῑος νεη]έ, (ωᾳὶί να {η ἀἱες. 

5ἱ, αυοά υιαίυβ βἶτη, ]υγ6, υ0 οἰδιπδηα Ἡ 
.. 4Ώσαιιο ᾖ11Γ9, 4ο γεςθδεὶί φαυ]ίας 

αηοί]6 δεορυς 6Ρ0 δυ!η, δαᾳ]εῖς αρρείος. 
Νοδίς ορἀοῖ κρμμνάς πιοἰυς τος αφ μή 
Αδίαιο [Τ4Ώβος, [60Γ6, οἹιατοίυΏ Πιαί]α. 
Το Ρο νοἱθηίθ, ουΓτο” ργῶῦθ ἀθχείθίδβιο 

Ροεἱἱ πιλίοζυπι πηοῖο; δεὀ ροῦεο ΕΙ. 
τι, αἱ Όουα, ἐω δοἱνο ποοίδω ο3δ4ὐυ. 
Ραγγυπι ἐταὑοπίή αρἰσίυ, ουἱ πιωςίοῬ ἆῑρς. 

Ὀυσίδ αμἱἀ ἐὶο Ι40οςο οααασίείυς πιδ]]α, 
[.νοςίς αἲγὶ ἱιοίβ, Γἶδις ρἰωγὶηιὶς 
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"Αλλοις τὰ λαμπρὰ τοῦ βίου, λύσις δ᾽ ἐμοι. 

55 Καλεῖς, χαλεῖς µε. Προστρέχω. Δέδοιχα δὲ 

Τὸ πῦρ, τὸ χάσμα, τὴν ζέσιν τοῦ πλουσίου. 
Τίς Αθραὰμ δώσει µε τοῖς κόλποις φέρων; 

Ἡ πόλλ᾽ ἀνξέτλην ἓν βίφ᾽ τάδ' ἔλπομαι. 
Εἴ μ’ αὐτόθεν λύσειας, οἶστά µοι τάδε. 
40 Εἰ δ' οὗ λύσειας, φεῦ βίου! φεῦ ἑξόδου | 

Τί µε χρατεῖς, δεσμῶτα, τὸν ἐλεύθερον ; 
Χριστὸς χαλεῖ µε, Κεῖσο τῇδ' ἑῤῥῥιμμένος. 
Δέχου µε, Σῶτερ. Πλὴν κάθαρσις ἑνδεής. 

ιν. Εἰς τὸν ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοκέων. µόρον, τις 
πρῶτος καὶ τἰς μετέπειτα ἀπῆρο. 

Πρῶτος Καισάριος, ξυνὸν ἄχος' αὑτὰρ ἔπειτα 

'ΘΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΝΑΤΑ ΡΕ 5ΕΙΡΡΟ. | 

Α Γοργόνιον μετέπειτα πατ]ρ φίλος. οὗ μετὰ δηρὸν 

εις 

Μήτηρ. Ὦ λυπρὴ παλάμη, χαὶ γράµµατα πικρὰ 
Γρηγορίου Ι γράφω καὶ ἐμοῦ µόρον, ὑστατίου περ 

ϱΑ’. Εἰς τὸν πάντων αὐτῶν τάφον. 

Λᾶας ὁ μὲν γενέτην τε χαὶ υἱέα χυδῄεντας 

Κεύθω Γρηγορίους, εἷς λίθος, ἴσα φάη, 

᾽Αμϕοτέρους ἱερῆας ' ὁ δ' εὐπατέρειαν ἐδέγμην 

Νόνναν σὺν µεγάλῳ νυἱέῖ Καισαρίψ. 

δ Τὼς ἑδάσαντο τάφαυς τε χαὶ νἱέας. Ἡ δὲ πορεία, 

Πάντες ἄνω. Ζωῆς εἷς πόθος οὐρανίης. 

Ύος88 ΙΠ6. Αεουγγο. Τίηιοο δυΐθηι 
ΑΙΙϊ8 κ... γίσο, 'θο]ιίῖο αμίοπι ηλ]]ὶ, 

ΩδΙη, πάσα οἱ αγάογδαΏη ἀλνμ]9. | 
φιῖν ἀε[ογοί πιο ἱη οἱπαπῃ Αὐγα]ιαδηηὶ } 

πιυ]ί ἱη νὰ : 4ἱἱ4 ΔΕἱεΙΏ 6ροτο. Ῥτοίεσίο πμ] 
Φὶ Ώιθ Ἠΐπο βοἱνογῖς, (οἱθσγαὐ]]]ά δωπὶ Ιδία. 
40 5ἱ αὐίοπι που φοἱνοΓίβ. ὧθδι τί { ἶνου οχ]ίας ! 

Ουἱάἆ πωο ίθηο», οδρί1νο, Ιῶδγυπη 1 
(µγὶφέυς γοςβθὶ πιθ. 9406 Ὠὶο ῥτο]θοι!δ. ο 
Ἠεεῖρθ ππθ, Βογναίογ. Ύδγυπ ριγραίίοηςε Ἰη]ρεό. 

Χο, Τη εμέ ἱρείκε ϱ{ βαγθΜίη Πιογίεη". 

(κο ογάϊπε Ρρατείεε σιογΝὶ εί, Φεεεηθὶί ροεία. 
Ρείπυς 0φαρίας, οοτηηυηὶς ἀο]ος : αἲ ἀείινάθ᾽ 

(ουρουίαπις ἔμπῃ ροδίθα ραΐογ ἀῑῑθοίιιδ», Ώοῦ Πι]ίο ρο»ί 
"Μαιος, Ο ΙΓἱδίθΙη ΜΗΑΠΙΠΗ, 6 βεγἱρέγαΠη 408ΓΏ8 Πῃ 
Οερουῖϊΐ { βογ]ῦα(η οἱ πιδαΠη πηοτίθσ», α]πιὶ [ἱου. 

ΧΟΙ. 11 ἱρεονων οπιπίκε οερµίεγκα ''. 
Ι,αρίθ μη ραΐτοπι οἱ παίυη Ιπο]γίοῬ 

οµο Οτεροτίος; υμιιδ, Ίπαυαπι, ἱαρίς, εοᾳσαἷία πια, 
Ὀιγοδιιιο ϱαοδγἀοίες  4Ιέεγ ποβἰεπι οχεορἱ 

ΝοΠΠΔΠΙ οπι πιβρηο βΙἱ0 0Φ4αϱἱο. 
ὃ δἱο ραγεεἱ δυπί ἐμπι]οφ οἳ ἱθογοφ. θιιοἆ δεί αι) Ρτο[δεἱἰοΓς!η, 

ΟππΠ686 δΗΕρΗΠη. ὈριιΦ ]δ 4ππορ νυἰίνε οΦίθοίὶφ. 

5 εηρίωπη ρορί 8η. 685. -- ΛΙϊαφ Μαιου. 120 'δε]ρέωπι ρορῖ 4η. 985. --Α.ιθ Μισαίου. 119. 

51 "Α..λοις. κβ)Νιο[[ἱσε δς, ὶὰ θµί, ὅα αἰίζε οἷία 
[γκί ερἰεκἀοπίθκα, πφίΑἰ 9ΕΥΟ ευπεεάθ οδἰννι. Τοιι.. 

44 Τί µε κρατεῖς. Απίπια Ιοᾳυἱίηρ ουπι οοτροτο, 
αἲί Τιθυγεποἰαίυς, αμἱ νε]: Ομ υἰπεμίογνήν κ]ε- 
οίοΓ. εΟοΝεΙΓΙΕίαΝΙ Πιθ (Λες, 0’ ἠἰδέγα εκΠι. 

Χο. 3 Οὐ μετὰ δηρόν. 8ἱὲ, υἱ ραίεἰ εκ Υογ/οπθ, 
Ἱερεγυπί Βεπε(Ἰείηί, φυἱ οπιοπάκἰοιίθ [οπίθιη ἰιι- 

- 4ἶσατο ῥγωδρπαίκοτιηῖ. Βἱο ρασίίος αβίοα Ἱπατὴρ φί- 
λος µ πάτερ φίλα. Ολιωιλὺ. 

Χίη. Τιτ. Εἰς τὸν πάντων. Ῥοείέυπη θδί ωοε ορἰ- 

εαρβίαη υἱτῖφαο 6ρεροσίο, ραἱτὶ οἳ βΙο: Ἡσπι Νοπην 
εὲ (ςρκηγίο. ὁαη θΗἱ1 (ὐοροςίο, 66 νἱνογοί, (ο) - 
αἱμιέιπι ογαί μὲ η ἑυπιυ μη ΡΔίΘΓΗυΠΗ οοΓΡΦ δυυ1 
Ἱπ[ογγδίιν, Πιι]υθ αυἱθιῃ ερἰἰαρ]ὴἶ αὐοἴογθίη 6090 
γορογίαπι Φργο ορθδϊἀεγῖπι, Ομἱς ερίῃι οχδεηιοὶ 
Εγεβοπαπι φοεἱρθἰθθθ, υἱ{ ἱπ μοθίτ6πΟ Ίθγεα ἱορὶ- 
εαν, 96 οὐ ρἰείαίδηι δυ88ι {η «θείο ραἰγίαυι Γὸ- 
οβρίαπι (111999 1 ΜυΛΑΤυΛ. 

Τὼς ἑδάσαντο. Ἠϊο νθυγευ9 {π Βέρ. 994 ου 
ερὶμεβπιπιαίο εφ υεηίὶ {πηρίίαν «Ώδηιο είυ]ο. 

ΜΕΤΒΙΟΑ ΥΕΗΣΙΟ. 

εδηί ρυ]οήτα τὶί οσῖοτία, Επὶς πλ]. 
Ύοςᾷς, ΥΟΟ8Α Π16: οἵττο, οόά ἀἰγοῬ ἰγδπιο 

δα] πἰαίυπῃ ἁἰγ]ς, δὲ ἱωδοράία. 
υἱβ ἱη οἱβιίπῃ Ωφ οοἱἱοσφυίι Αὐγαϊς ὃ 
ΝΟ Ρ81164 γ]γδις ρογια!ἡ, 6 οἱ [θίαηι, 

Εετοηία, Βἱ ππο φο]νογίβ, θυΠί (.ί9. 
Ου τίία, οἱ Που οοἱνοσῖᾳ, φυἱφ οχἰέαςῇ] 

Ομἱά πιο ἔοπεγε τὶς, οδρίϊνα, [ῶδγυτη Ἰ 
Νυπο πιο γοςδί ΟἨεδίαφ: ργοσυπιθοιις ἡίς 1995 
Με, αὐἱ Ἰαναμάυς, Ο)γὶδίο Φαἱναπο, φυφεἱρο. 

Β Κοεροπίυπ. θεφυυς μῶβαῤα: Ρο8ὲ, ΠΙΔΙΕΓ ΔΠΔΙ4. 
0 ιπδίθσι ηἰωίαϊη ἆδσχ 
Οποβορ!! ! Βοεἱῦαπι ἱρθο ΠηθδΠη Ρος οιπία Ιωοζίοιι. 

γα, δοβἱρίάπιααο ηο[ανέή 

Χοι. ΙΝ ΙΡΦΟΔΟΝ ΟΝΝΙύΝ Ακρυµολυκ. 

(Α. Β. θαἰίίαν ἱκίαργεις.) 

ΝοῦϊΙο Ρατ, Βδίυπι θυ1ο ρ8ἱΓ0, η λ/]4 Πα ηοξ 
ὕμιη οἱ ἰάδπι δ6ἱο λωπλίηα Ογοροσίος, 

Σο. 18 Φ01 1Ρ8108 ΕΤ ΡΑΔΕΝΤΟΝ πΟΑΤΕΝ. 000 οΛρικα ΑΠΙΟΟ θαοοσἀοίὀφ. Αἰἱμά 50 ἐεβιμίηο ΝοηΛΔαι 
ΡΔΑΚΝΤΕΡΦ πΟΑΤΟΙ 60ΝΤ, ΡΕΡΟΔΙΒΙΤ ΡυξτΑ. 

(Α. Β. (αἰ[ίαν ἱπιεηργείο.) 
(Φβεαγ]ης ρείπιρ, οωμοείς ἀοΐος : ἰπάθ θορυ]ία 

Οὐ1η πιαρηα θχύερἱ (φαγίο οουοίθ, 
Φίο ἀῑνίκα ρἱίς ουιη παί]ς ὑωδία. Ὀροίοοιἰ 

ΦΗΓΒΙΙΠΙ ΟΠΙΠΕΦ. Ουποί] µη9 ου) έο Ρο. 



α.Η”1 5, ΟΠΕΟΟΠΗ ΤΠΕΟΙ,. ολα ΠΝΟΝΜ ΩΗΡΕΠ Π. ΠΙ5ΤΟΒΙΟΑ. η! 

:8’, Ἐπιτάφιος καὶ συντομὴ τοῦ αὐτοῦ βίου. -Α ἉΧριστῷ ζωοδότῃ. Γράψατε ταῦτα Ἀίθεις. 

Χριστὰ ἄναξ, τί µε σαρχὸς ἓν ἄρχυσι ταῖσδ' ἑνέδη- 

. ἴσας ; 
Τίπτε µε τῷδε βίῳ θῆχας ὑπ) ἀντιπάλῳ; 

Πατρὸς μὲν γενόµην θεοειδέος, οὐκ ὀλίγης δὲ 
Μητέρος ’ ἐς δὲ φάος ἤλυθον εὐξαμένης. 

ὃ Ηῦξατο, χαὶ μ᾿ ἀνέθηχε θεῷ βρέφος. ἀφθορίης δὲ 
Θερμὸν ἔρωτα χέεν ὄψις ἐμοὶ νυχίη. 

Χριστὺς μὲν δη τοῖα" τὰ δ' ὕστατα χύμασι βράσθην, 
ρπαλέαις παλᾶμαις ἤρχεσα, σῶμα λύθην, 

Ποιμέσιν οὐ  φιλίοισι συνέδραµον, πὗρον ἄπιστα, 
ι0 Χηρώθην τεχέων, πῆμασι χασσάµενος. 

Οὗτος Γρηγορίοιο βίος’ τὰ δ᾽ ἔπειτα µελήσει 

5. Α.11ο εἰς ἑαυτόν. 

Πρῶτα μὲν εὐξαμένῃ µε θεὸς πόρε μητρὶ φαεσῇ. 
Δεύτερον ἐχ μητρὸς δῶρον ἔδεχτο φῖλον. 

Τὸ τρίτον αὖ θνμσχοντά µε ἁγνὴ ἐσάωσε τράτες: 

Τέτρατον ἀμφήχη μῦθον ἔδωχε Λόγος. 

6 Πέμπτον παρθενίη µε φίλοις προσπτύξατ ὀνείρις. 

Ἔχκτον Βασιλίῳ σύµπνους ἐρὰ φέρον. 

ἝἜθδομον ἐκ βυθίων µε φερέσθιος ἤρκασε χύλαν, 

;.Ὅγδουν αὖ νούσοις ἐξεχάθηρε χέρας. 

Εἴνατον ὁπλοτέρῃ Τριάδ Ίγαγον, ὦ να, Ῥώμῃ. 

10 Βέδλημαι δέχατον λάεσιν δὲ φίλοις 

χι. Ερϊιαμίωπι ενὲ ἱρεῖπε εἰ εοπιρελάΐκπι ἱρείκε οί". 

Οεἰδίθ τος, ους πιθ Η6ορ οαγηῖς τοιῖοιιο ἡἱραφεὶ ὁ 
ουν Ώνο μυὶο τν] ου)0]θοὶδί] ἱπ]πηίουν 1 

Ραΐτο σεηΙίμφ 6υτα Ὀδὶ ουέοτς, Ώθο Ράστα 
Μαϊτο; Ίρδα ριοζαπίο, νη ᾖπ0θϱὶ γεηὶ. -.- 

5 Ονανίι, οἱ πω ρπδγυ!Ώ Ώεου εοηφεογατ!ί : γἱγρηκα1ῖς απίεα 
Ατγάθπίεω πηὶοί Απιοζθιη ἱηΓμά]έ γὶθίο ποοέυγης. 

Πσπο φἱάδπη οῤη να ῃ ρα θμούΌιφ αρἰἰαίυ8 ευη » 
υπ Βαρας08 πιδπι ρὸ εοτρις ἀερίιἔδέυτη : 

Ἱηο]ά! ἵη ρὰβίΟΓΕδ Ώοῦ Απιὶσοος : Ἱπβάθ]ίαίος οχροτία5 θυπῃ : 
10 Οτυαίυς δυ βία: οθοθὶ ολα υπ. 

9οα οοῦ Πφο γῖία Ογοσουϊϊ» αυ 5 υυπίυς, ουσ οτυπί 
ὑείδιο νε ΙαυρίιοΓί. Ιηρουἱδίίθ Ίο Ἱαρίάίους. 

ΧΙ. Αἰίνά ὑπ εο ἴρεκπι Ὁ'. 
Ρεΐπιο φηυἱάθτα ογαπ(ἱ πιο Ώ6ιις οοποθδεαῖε πιατὶ 1πε]γίοο. 

Ὀθοιπάο 4 Πιαῖτο ἆοπυπ αοεθρίί αγλίυπῃ. 
Τογί]ο ἀθίπάθ πιογὶθα!θίῃ Πιθ 6ΔΟ0Γ4 δθγγατἰί ΠΙΘηΡ4. 
σμά αἰτ]ηᾳαθ ἁουίο β6ΓΠΊοΠϱ ἀοπανίτ.πιο εσυ, 

6 Οω]πιο νἱρε]ηϊί8ς πηρ ἁπιὶοῖφ οοπιρἰθχᾶ θ8ί δοΠληΙἰδ. 
Βοχίο οἵπι Βαρ]]ίο υπαυἱπηῖς 4ο. ἐπ]]. ' 

Ῥθρίΐπιο ος ρτο[ωπά!ς ρυγρἰίδις γἱι ἀαίος οπἱραί. 
οάανο ἀθίπάο ΠΙΟΓΡΙ6 οχρυ τὶῖ (ΠπᾶῃΏ 8 ΠΙΘΑΘ. 

Νοπο ]ωπίοςὶ Τεϊπίιαίοσι αἀνολι, ο ος, Ποηις. 
10 Ρεγουβευς ἀθρίᾳιο ἱαρίάϊδιις, οἑίααι αὖ απη]οἶθ. 

"Βοηἱρίυπι ρορί χα, 582. --- Αίας ΒΙΙ. 5ἱ,Ρραµ. 97. "'Θοερίαπι ρου επ. ὅ8δ. -- Αῑας Μωγαιου. [21. 

ΧΟΠ. Τιτ. ἵπ οοἁἷςρ (οἱβ]ϊηί4πο ΟΑΓΠΙΘΗ ἰδευὰ Ἱιη- 
εἰ ουσ οαγοίπθ ΣΣ Όυ]ας οεοιἰυπῖθ, οἶἶπι σσ. 

ὤ θεοειδέυς. 5.ρ. Ιἱπ. θεοσεθούς. : 
8 "Ηρκεσα. Φιρ. ἴη. ἐδοήθησα. Φο]οὶ. (οἶί. 

χεραὶν ἁρπαχτιχαϊς ἁδιχούμενος Ώνεγχα. 8ἱΠ αυίθΠη 
αμηϊαέως (ρῶσα ἱπιδγργείαίίο : ἐθοήθησα ἁρπαχτι- 
χαῖς σπουδαῖς, αά)ιοὶ ταραεῖππε Λοπὶμᾶπι ουπε[ία. 

10 Χασσάμεγος. δυρ. Ιπ. ἀναχωρήσας. 
- ΧΟΙΗ. Απουκεκτυπ. Ερίφγαπιπια ἱείκά ἵπ γερῖο 
εοάϊῖεο 4319, (γἰφἰπία ἀἆμοθις υεγείθκε εοπείαἰ; 63 
φκίθµε Μιγαϊογί5 εες ερἰθγαπηπιαία οοπ[εοῖί. Ππ αἰὺ 

"εοάϊεε Πεφίο επΛδείκΥ Οι Λος Εἰίκ[ο, ὅσα ἱποίησί 
οι δυνατός. Οὐββουπᾳυθ πι ηὶ (οοῖῖ σααὶ ροξενε οἱ. 
ταεατίογα οἶία εµα [αεἴποτα τεεεν}Σεί. 
4 Πρῶτα. Οτεβο!]1β δΗῤΓΣ, ἵπ «Άσπα. χι, λε ήιε 

εκα, νου». 70, 66 πιαὶτὶ ογαϱιἱ ἀἰγληίίας ο060δαυς 
4 Ὀε6ο οοε)δ]ι. 

ὅ Αὖ ϐνήσκοντα. 8διρ. Ιἶη. ἵωπ οοᾱ., ἐχλιπόντα. 
Οιοά Ε]ο παγγαί, νὶχ αλ ρὶ θοίρειτη ἰαγομῖος, ἰρᾳαῖὶ 
ΜυταιοΓί.9. 

ϐ Σύμπγοους ἐρά. Ἱί Ἡερ. Μιγαίος σύμπνω 
ἱρἀά, οἱ νοσι]ἰ : μπι Βαεἰ[ῖο εοπεογάἑίεν 5αετα ἱκ. 

ΝΕΤΒΙΟΑ ΤΕΒΣΙΟ. 

Χοιῃ. ΕΡΙΤΑΡΠΙΌΝ δῦ1 198105 ΕΤ οοµρεκρῖύµ Ιρδιύβτιτα. Ῥ Ου νἰίθο ἀθίος θοξ. Εχργϊπηοί ἰδία ]αρί9. 
(81ο ἱπίετργείε.) 

5 οαγηῖς ἱαᾳιδίβ ἔυ πιθ, Ραΐος, ἱπρ]ῖου]οεὶ 7 
5 δαὐβδμρὶ νἰί Πυίς, αμ πε { Ὀθίίὰ πιονοί Ἱ 

Ὀἱνίηο ραίΓο 8ήΠι ρεβ/ἑα8, 84Ποίὰᾳυ6 Ρᾳτοηίο : 
[ας ια)Εἱ ως νΙί παππᾳυ9 ργθυβηίο ἀθία ο8ί. 

Οναν]ϊ, βΩπΙιοα6 Ὀθο πῃο τγονί! : αἱ ογίυ8 
Ε5ι πιΏὶ ρ6; δοιηπάἵη ν{τᾳϊη]ἑαιἷς απιος. 

Ιδία φυἱάσπι (ιγίςιί : ρορί αἱ δμυίοτο ργοσεί]α : 
Βαρία η)]ἱ [νοηὰ δυπί : (Γαοία ἀρίογο 99το: 

Ραβίογε8 δοηςί 4969 νὶχ ογοἀσγεί ως, 
υτηαίαδηιο αὐἱἱ ρτοίε, Πιαίθηιο ργανίς. 

ὠγεαογίΐ ἴο γἱία θέ: αἱ ΟΗΕἱδίο Ροδίοτα ουτῶ, 

ΧοΗΙ. ΑΙΗΙΌΡ ἰκ βειρςῦν. 
(4. Β. (αἰ[ίαι ἐνιεγργείο.) 

Μο ρτίπιο πιαἰτὶ ΝυΠΠεη οοηοθβθῖε θιωδί2ς ; 
Μυπυς αἱ ἰπάθ Ρ]ᾶύςΠθ 4 ϱᾳοη]έείοο ια[]έ. 

Ὠρίη 6ΔΟΓΑ ΥἱοἱΠΟ Π]θ ΠΙΘΠΒ4 Γοἰγαχἰἰ δὐ ογεο. 
56ΓΙιΟΠΘΙ)  Ἠἶηο Ὑοεγδαπι ργ δε απορἰίοι». 

Οµιἱπίο ν]τβϊη]ίας γἱδὶφ ο Ὀσιθὶὲ απι]οῖς. 
Ραςί]ἰο 9ΟΠΟΟΓΑ ἰπάθ, ηοο ἱη[ογίος. 

Εγιῖε εχ α)ιἱ6 γἱίο Εἶπο Ιαγρίίος αΏγεείς. 
Οεἰανο πιογυίβ ἀθχίγα αγά τζΗι, 

Ὀοϊπι ηονς Τεϊαάα ἑηγεσχὶ, Μες πιαχίως, Βοπι».. 
Με γοὶ εἰατογμιὰ ἀθηίᾳιθ δ4χδ Ρροιυπί. 



100 ΡΕΟΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ ΡΕ 9ΕἱΡ90, 0 

εκδ’. ᾿Αὸ.ο. Α κά. "Α.ΐο. 

Ἑλλὰς ἐμὴ, νεότης τε φίλη, καὶ ὅσσα πέπασµαι, Γρηγορίου Νόννης τε φῖλον τέχος ἐνθάδε χεῖται, 
Καὶ δέµας, ὡς Χριστῷ εἴξατε προφρονέως | Της ἱερῆς Τριάδος Γρηγόριος θεράπων, 

Εἰ δ' ἱερῆῃα φίλον µε θεῷ θέτο µητέρος εὐχὴ, Καὶ σοφίῃ σοφίης δεδραγµἐνος, Ἠϊθεός τε 
Καὶ πατρὸς παλάμη, τίς φθόνος ; ἀλλὰ, Μάχαρ, Οἷον πλοῦτον ἔχων ἐλπίδ' ἑπουρανίην. 

ὃ Σοῖς µε, Χριστὲ, χοροῖσι δέχου, χαὶ χῦδος ὁπάζοις 7’. "Α.1.1ο. 

Υεέτ Γρηγορίου, σῷ λάτρι Γρηγορἰῳ. Τυτθὸν ἔτι ζώεαχες ἐπὶ χθονι πάντα δὲ Χρισιῷ 

Δῶχας ἑχὼν, σὺν τοῖς χαὶ πτερόεντα λόγον. 
Νῦν δ ἱερῆα µέγαν σε, χαὶ οὑρανίοιο χορείης 

Πατρὸς ἐγὼ ζαθέοιο, χαὶ οὕνομα χαὶ θρόνον ἔσχον Οὐρανὸς ἑντὸς ἔχει, χύδιµε Γρηγόριε. 

ΗΕ’. "Α.ξ1ο. 

Καὶ τάφον. Αλλά, φίλος, μνώεο Γρηγορίου, μΗ’. ΄Α.1.1ο. ᾿ 

Γρηγορίου, τὸν μητρὶ θεόσδοτον ὤπασε Χριστός. Ἔκ µε βρέφους ἐχάλεσσε θεὸς νυχίοιαιν ὀνείροις. 
Φάσµασιν ἑννυχίοις δῶχεν ἔρον σοφίης. Ἠλνυθον ἐς σοφίης πεἰρατα. Σάρχα Λόγῳ 

: ΧΟΙΥ. Ανά’. 
Ογιθεῖᾶ ΠΠΘΔ, Ιανδηίυς ἀ]θεία, οἱ ᾳυΦεπηφιιθ ροβφοάἱ, 

Ει «οτρυθ, υἱ ΟΗγὶδἰο οθβεὶδίῖς αἱαοσίίος | 
Οιιοά οἱ θαουγἀοίθίη οαΓΗΠΙ πιο Ὀ9υ σἰα]ξ πια ἰσὶς εαρρ]ἱοαίίο, 

Ει ραῖσὶ ππαηις, οο(156 ἱπν]ά]α ὃ γογυΏ, Βθαίθ, 
Ὅ Τιΐς πιο, Ολσὶςί6, ο]ιογῖ6 ἱῃφοτς, δὲ ϱἱογίδτη Ργοεία 

ΕἰΙΙο (γορυσῖΐ, 66Γνο ἰπο (γεμοΓίο. 

| ΧΟΥ. Αίὶκά 
Ραιγὶς 6ρο ἱπο]γίῖ δὲ ποπΊθη δὲ έἈτοπυπι λαδυ1, 

Ει (υωυ]άπ. Τα, ἀπιὶοθ, ΠΙΘΠΙΕΠΙΟ (γερογ!ἱ : 
Οτοροπίΐ, επ πιαετὶ ἀῑνίπο πιυπθτθ οφηεεσδίἰ ΟΗεῖδειι. 

Νοοιυγη!Ις ν]εὶφ ἰγαά]ά({ ΑΠΙΟΓΕΠΩ 5αρβἱεηε]δ». 
Χογ]. Αἰό"''. 

Οοροςὶὶ Νοηπθατσθ οαγυς β11υβ ο ]ας6ἳ, 
ὥπογρ Ἰτίαάἰς (γεροτῖαφ {απιυ]υς, 

Ει φαἱ δαρίεπι]α δαρἱεηίίαπι αρρτο]ιδηάϊξ, δὲ Δἀοΐεδοδιιθ 
Β0ἱ49 ἀῑγ]ίας λάῦθης 8ρος1 οΦ]δείθιη. 

99:-995 χονι. Αἰἰκά "'''. 
Ραυἱἱρου νἰχίἰδιὶ ἵη (ουγα: οπηηὶᾶ 4υΐεη Ολσὶῖςίιο 

Ομω!ἱειί Ποπισς, οἳ ουπα Ἠίε το]άοτο οἸοαυ]υπῃ. 
Νιῃο ΔΗἱΕΠΙ οδοεγἀοίδΏη ΠπΣΡηυΠ (ο, οἱ ἱηΐτα ορρ]ερίδιη οἈοβθαην 
Οὔλυω μαὐθί, ἰωο]γίο (γοροτἰ. 

ΧΟτΙΗ. Αὐκά ο. 

Α ριθτο νουαν]ὲ πιθ Όθιας ποσἰαγπίς εοπιπἰἰθ. 
υγτοηὶ αἆ δαρίοπ{]θ πδίλδ. 0516. Τοτμο 

"Ροεϊρίαπ ροθε 8η. 8. --Λ]ιας Μυγαίογ. 134, Βοτρίυπ ρορί αμ. ὅ8ῆ. -- Αἰίς Μυταίου. 126, 
.. Θοβἱρίυπι ροδί ου. 580. -- Λας Μυγαίος. 1325. '͵''' Ῥοπρίαπ ροδί ο... ὁδὸ, -- ΑΙίά5 Μυταίου. 124. 
πο δοηἱρίαπυ ροδί 8η. ὁ86. --- Λας Μυταίος. 135. 

ΧΕΙ}. 1 Ελλάς. Περίιο εοἶες αεί 6ρος Ἱἰ- ΧΟΤΙ. Τιτ. ᾽Α.1λο. Που θΡΙΡΓΑΠΙΠΙΑ, δί 4πο αυτο 
Ώδάπι ὦ ᾿Λθῆναι ἐμαι. δηαυπέτγ, Οτδβοείο ποῦ 6869 αθογυεπάα ομφρίςρ- 

ΧΟΥ. 1 Ἔσχον. Νου αἱ ορίβοορις, φοὰ υὲ τ- ἔωγ Μυγαιογίαδ, ποφιο νογἱβ]πη]]ο οδὲ ἑληέας οἱ ἱ {οι - 
ΕιάΦ, δε οοαύ]υίος. ἀθ8 νἶτυπι πιοάθβιβοίπιαπι ἱτυμίςςο, 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

: ι Β Χονι. ΑΗ. 
κά (Α. Β. θαὐ[ίαν ἐπίετργειο.) 

(Α. Ρ. θαἰ[ίαμ ἐπιεγργείο.) (γερος!ΐ }4οοξ ᾖου Εδίω5 Νοππὄφυο φερυἱοτο, 
Ὀἰνε ᾿ Θ9οΓαί5 {αηυ]ας Ορεροτίυς Τεϊαάίς : 
τι], 60ΕΓρ08. πιθα (ροροία, οἶναγα Ἰαγεπίυς, Οἱ ϱορΏίαπι δορὺἰα ρεἰπιςονίς διπιροῖὲ αἳ αηηίς 
Ουσίη νορὶς (Οὐγὶοίο οθἀθτε ἀυ]οο Γαἰέ | 
δἱ μηγδίαπα πιαίγῖς βἰαίιιδγιηί γοία, πιαπβφιιθ 

Ρωµνίς, αυἱς [γογ 1 Με (απιοῃ, 4πι6, οἱιογίς 

Ει οἱ ἰαπίυπι βΡρεπ τερυανἰἰ οροῬ. 
ΧΟΝΗ. ΑεΙ0ρ. 

ἵηδστο, ΟΗγῖσία, εὶ (ΑΔ. Β. (αἴ[[αν ἱπίεγργείο.) 
οι ὀτοκοιή ο μοι ιο. υ]χὶκεὶ ραπἱυπι η ἐθγΓίδ, αἱ ουηοία ἀθά[αιὶ 

ΟΗεἱδιο, ουππφυθ αἰιῖς οἰοφυἱαιῃ νοἱµοτθ. 
κο. αωῦν. Ετἰπιίυπῃ δµροτίς οἱ {6 τορία πιΥδίαΠη 

(Α. Β. ζα[ίακ μεγρτείε.) Νιαμο (θροί η ολοτείδ, ἱπο]γίο,ῶγορογία. 

Εγρο Παυυὶ ποπθη οἱαγὶ ο υππαυθ ραγεηίις ΧΟΥΗΙ. ΑΙὈδ. 
ε (απημ]απ). Μεππου 0 δἱθ, Ώομθ, (Ογορουΐς (Α. 8. θαἰ[ίαν ἐπιετρτεία.) 

6γοροςῖὶ ἀθάῖί οπηηὶροίθης «11οπι ἀθχίθγὰ πηδίὶ, Μο Ώοας 4 ρΙοΓο ἐ8οίίὰ ϱυῦ ποοἰθ νουανίί : 
Εί µοοίθ αἰγαχὶί γἱτρϊπίέα{δ δ/Ω95. Ρείηια ω]ὶ δορ]ῶ : ἆμπι οβΓο οοΓ0υ9 εἰπι] 

Ρλτκοι,͵ ος. ΧΧΣΤΙΙ 16 



4150 9 ΟΠΕΟΘΒΕΙΙ ΤΗΕΟΙ,. σλημινύΝ ΙΕΡΕΕ ΙΙ. ΗΙΡΤΟΒΙΟΑ. " 

0ἱδὲ μέγα πνείοντες ἓν ἄστεσι καὶ πολιήταις, 

ἸΑδρανέων ἀνέμων χάρτεῖ θαρσαλέοι ' 
Φύὺδὶ μὲν ἰσχανόωντες ἀφιπταμένοιο τάχιστα 

Κύδεος ἀνδρομέου, τέρφιος ἑννυχίης, 

45 Αλλὰ θεῷ πέµποντες ὅλον νόον, ἔχ τε θεοῖο 
Εὐπαχέος πέτρης πείσµατ᾽ ἀναπτόμενοι : 

Μύσται χρυπτοµένης ζωῆς Χριστοῖο ἄναχτος, 
Ὃς χε φαεινοµένης παµφανόωσι μέγα, 

Δερχόμενοι Τριάδος χαθαρὸν σέλας εἰς ἓν ἰούσης, 

50 Καὖθις ἀνοιγομένης ὄμμασιν ἁγνοτάτοις, 

Οὑρανίης στρατιῆς τε µέγα χλέος, οὐχέτ' ἀμυδροῖς 
Φάσµασιν, οὐδ' ὀλίγοις ἴχνεσιν ἀτρεχίης. 

᾽λλλὰ τὰ μὲν µετόπισθε’ τὰ δ' ἑνθάδε, χαπνὸς ἄτιμος, 
Ἡ χόνις, οἳ ζωὴν τἶσαν ἑπουρανίην. 

δῦ ων οἱ μὲν σπἠλυγξιν ἐρημαίαις τε χαμεύναις 

Λ ἍἨΤέρπονται σχεδίοις, καὶ στυχέουσι ὅόμους, 

Καὶ πτολίων φεύγουσιν ὁμήγυριν, οὐρανίης ἃ 
Στέργουσιν σοφίης σύγγονον ἀτρεμίην. 

Οἱ δὲ σιδλρείῃσιν ἀλυχτοπέδαις µοχέουσι, 
60 Τήχοντες χαχίην σὺν χοῖ τηχομένφ. 

λλλοι δ' αὖ θήρεσσιν ὁμοίῖα δώµασι τυτθῖς 
Εἰρχθέντες, βροτέης οὐδ' ὁπὸς ἀντίασαν. 

Εἴχοσι δ' αὖ νύχτας τε καὶ ἤματα μίμνον ἅκοτ 

Πολλάκι, τῆς Χριστοῦ ημισυ χαρτερίης. 

ϐ6ὔ Αὐχήσω, ποίµνης τις ἐμῆς δῖς Ἶεν ἔχείνων, 

Ἔνθεν ἀφορμηθεὶς ἄστεος ἐξ ὀλίγου. 

Καὶ γλῶσσάν τις ἔδησε λάλον, καὶ χεῖλεα σιγῇ, 

Ἐκ δὲ νόου, µεγάλῳ αἶνον ἔθυσε νόψ. 

Καί πού τις λυχάδαντας ὅλους ἱερῷ ἑνὶ χώρῳ 

Ἴ0 Ἑσττηὼς, χαθαρὰς ἱξεπέτασσε χέρας 

Νθο Παρα βρίγαπί Ἱπ τρία» οἱ ἱπίδγ οἴνθ, 
Βου μίογαπη γδηίοτυπι ΓοῦΟτΟ οοηβάοθηίε8δ. 

νααιθ οἱἶδαι Ιημίαηί οἱίο ατο]ληΗ 
Ιου Ἠυπβη:ς, ποοιῖς υπ]ιι οδἱοσϊα]οπί : 

4 95οὰ Ώεο ἰοἰαπι ἱωιη]υπὶ πιδηίοπα, 4ἴᾳυθ δά Ώευπη 
Φοἰάβπη Ρροίγλι γωάθηίορ αΠἱροπί, 

Πιδοἱρι]ἱ αὐδεοπάϊίέα τοσίς Οιτίςιὶ νυί, 
Όϊ, ουπῃ ἑίὰ αρρατιοείί, ἱροί ναἰάο ερ]επάεαηέ, 

(εεποηίος Ἐε]ακἷς ραγυπι 1ήπ1οῃ ἵη ππυΠ εοθαπ!ἶ5, 
50 9εσιο τάγθυ5 οομ[ῖς βαποιἱοσίραβ αρετῖθην5, 

Οᾳ51εείίᾳ τη Ώλαρη µη ἀεθΠΒ, πΟῦ πι 
Οὐεοιτίς γαά(ῖς, αό θχὶραῖς νοσίια5 νοσίϊρι!ϊς. 

564 Ἴναο αυἱάειη Ροβίθᾶ : 4 αμίοπι μΐο αυοπέν, ζυπνας γῇ]ήᾳ, 
Αυέ οἱπίς, ᾳἱρρο αἱ γ]έαπι οα]εβίοηι ἵηπ ρτοῖῖο Ιιαυθαμέ. 

δὺ Ηοτυπι αἰἰῖ ϱρε]αηςοἱφ οἱ Ιθοιίδ λυπηί ἵω ἀεδεγίο 
Βροπίθ ραγαίἰν ἀεἰοοίαηίας, 4ο ἆοπιοῬ οάεσγυπί, 

Δὸ υγρίαπι οσδίιι (υαίυπι, οσεμίίκαυο ἁπιληί 
Οομηδίαπι ϱαρἱεηιί ἐγαιιηυἡἡἐαίεπι. 

ΛΙ (οτγοίθ ο... ϱ696 εχογηοἰαηῖ, 
60 Τ{ΐινπι ἀθὐίιίίαπιος, ἆαπι ο4{ο ἀεδ]ιαίας. 

ΛΙ ἱηρίαγ (6γαγυπῃ οχὶρυ]ς (εοιἷς 
Ιπο]υβί, ο μυπιαηΐς ααἱάσπι οου]ς οοευσγυηῖ. 

ὦσρρο βὐίοπι τὶρὶπιἰ ποοίθᾳ οἱ ἀῑθθ Ι6)ἱ 
4ΠΘΗί, υιού ΟΗσὶθί αὐφίίηρηιία ἁἰπιίάϊαπι οςε. 

65 (Ιοεϊαῦος : ος Πὶν αμἱάαπῃ [αἱ ρτορίθ πιοὶ οτἰα, 
Ηίης οεἱωπάις εκ ορρἰάο οχἰριο. .. 

Εςσί φιἱ Πηπριαπι Ιοᾳυβο6Ίη δὲ Ιαυἷὰ βἰ]επίίο ν]ηο]αξ, 
Δο πθπίθ βοἱα Πάρης πθηῖί ἱαιάος ἰπιπηοἰεί. 

Εδι αἱ {0ἱ08 4ΠΠΟΒ η ος β80Γ0 
10 δία8δ, ΡυΓ346 οχἰοηαί ΠΙΔΩΟΡ : 

42 θαρσαλέοι. Ίια ΄ ἴρου Β6ρρ. εἳ Οοἱσι. Εάν. 
θαρσαλέφ. 

Μετόπισθε. Τγερ Βδρμε. μετέπειτα. 
δὺ ΣπήΊνγξιν ἐρημαίαις τε. 8ἱο Ἰαῦθηί οΠΊΏ66 

τοδηυροηίρεἰ οοάἱθες. Ώιο ἀυίδπη Ἡθρς. ἑρημίαις. Ίη 
εὐ[εἱδ ρεγρεγαπι οτἰρέυπι οδἱ σπήλυξιν, 

| 62 οτέης οὐδ' ὁπὸς ἠντίασαν. Βεμ. 991, ορ. 
Ἠν., οὐδὲ φωνῆς ἀνθρωπίνης ἤχουσαν. Νεφμίάέῃμι Λο- 

πεῤμὶε Όοεεπι αμά(κη!. 
ϐ5 'Απαστοι. ΟΜἱµ. ἄπαυστοι. 
6! Τῆς Χριστοῦ ἥμισυ καρτερίης. ὨὈὶπίάἡ 

Ραγίε Ολγέεεί ]ε)επίνηι ἐπείιαπίες. 
66 ᾽Αϕορμηθείς. Περ. 994 ἴπε., ἐχ τῆς ἑμῆς 

νόµενος χώρας τῆς ὀλίγης, 
ϐ8 ΔΝόου. {(οἶδΙ., ΜΠὶ. ἀπὸ νοῦ μόνου. Μος; 

Περ. 995, θεῷ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Οι οἶνοῦ μγοβφιο Ἰπίθς ΠΟΠ πιοµίθ ἐμπθροαθί, ᾗῃ 
οπίου ηἰχί τοῦοτα ἀαβίίμι : 

Νου άθειο Πήπιαπυπα ουρίυπί, ποσξάγηα γο]ιρίαθ 
Οιιοὰ νείαί, αἱ πιυ]β]ι οογάα, τοροηίς (αρί:, 

56 πιοπίοιι Ολγὶδίο πιἰμυηί, νἱέῶαυο γαάςιίου 
Ἀά ουἱἱάαπι ΡοίΓαπ] προίθ ἀΐθφυο ἱίραπι : 

Ας γἱίαπη αββοοηδᾶπι η ΟΗτίσιο ἀπουπίφιο οοἰαπίᾳυς, 
Όϊ τα τμπῃ οὐι]ηδαπί, ας γω(]αηίο, ἀθοιις : 

δρεείαπίες Τγ]44ἱ9 γαάἱον, 4µ οορί(ωτ 1η ϱ6. 
οσο 9ΡοΓ/έ γυγδύπ. πθηίίθυς θᾳγορίΐ8, 

πα ας «οποσί ἀθοιθ ἵηρεπθ, απρίίις ᾖαιιά 9η 
Όφουγο, νου! ροῖ (6ηύθδηι6 ποίας. 

Άρι µας ροβίογίιΒ : πμηο αυἱθσι (µπηις ἱηδηίς, 
Βι ρυ]νί υπί Εἱ, φμο0ς ρία γἱία ἠυναί : 
ποΓυΠῃ ρ815 δρεευ)ιε ραμάεῖ, εαδαὶ ἱηᾳ9 ολ γογη]9 

Ὀδρθρῖίθ, οἀϊο ργοδδφμἱέμγᾳο ἆοπιος : 
Ρε[αρὶϊ 3ο οσίυβ μοπιηυπι, ἀμἱοθίπιμο αωἱοίσιη 

Ὀαησία οοΙἷϊ, δοΡρ]ιῶ» θ9ὲ αι Φ0γος 49Ώδγο.. 
οπιρεάἰυίς Γ/δΕ1 ρ8/5 αἰίεγα τ]ηοία ἱαῦογαί, 

Ουὐπι ϱ4ΡΠΘ υἱ γάυπη ἀθὐ]]έ3γο αυθαῖ : 
Ρατς α]ία οχὶσυἰς (θοιῖς {ποίιδα,. [γατα 
Βία Ποπιίμειῃ ηυωπι νίαἰξ Ἱπ μἱς Ιαἑουσία. 

Βἰδᾳι9 ἀἱθβ ἀθΠοβθ ποοἰθδαηιιο Ἱπιραδία γοπηφηρίέ 
ε9Φρίμβ, οπιπἰρεηἰ5 αὐδιημίίαιε οἱδίφ. 

οἱ {19 Πάρη Ἰοαᾳμἱ, πορίσὶ Ρρεους ης οτἰ](ς 
Ἡογυιη εξαί, Ἠίηο ἀὐΐθης Ραγνυ]ο αὐ ορρὶἀεὶ 

Εοί οἰίαιη Ππρυα ἱπ]θοίί αἱ γ]ησἰα ]οᾳυαοἳ, 
Φοἱο ΑΠίπΙΟ Ἰαυύε5 ρεγευπμἰίαιε Όει. 

Ερι οἰἶαπι νΏ βαοΓἱβ φυ! (οἱορ φάΐθυφ 4ηπ0ς 
(οπεειοΓίε, (μηάεηθ τοῖς ῥεέςεφαυθ.Όεο. 
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005 δΥ) ἐπὶ βλεφάροισιν ὕπνον βάλε, θάµμθος ἄπιστον! Α 8ῦ ᾿Α, φρίχος ἦλθεν ἔμοιγε" Χόγοις πιστοῖσι τετύχθον 
Ἁλλ' ἐπάγη Χριστῷ, ἔμπνοος ὥστε λίθος. 

Ἰῷ δὲ χόραξ γείτων τυτθῆς ἐμερίζετο δαιτὸς 
Λείφανον ΄ εἷς δ' ἄρ᾽ ἕην ἀμφοτέροις ἄχολος. 

Τὅ Κα τις ἀνῆρ θείοιο κατ᾽ οὕρεος, ἔνθεν ἀέρθη 
Χριστὸς, ὅτ ἀνθρώπους λεῖψε πάθος τελέσας, 

Ἔνθα λόγῳ τε νόῳ τε χαὶ ἄφεσιν ἀστυφέλιχτος, 
Ἑστηὼς νιφετῷ βάλλετο χαὶ ἀνέμοις» 

0ὐδ' ὑπόειχε λιτῇσι περισταδὸν ἄλλοθεν ἄλλων 
δ0 ᾿Ανδρῶν εὐσεδέων ἀμφὶς ἑλισσομένων, 

Ἁλλ' ἔχετο χρατερῶς Χριστοῦ μεγάλοιο ἄναχτος, 
Ἔνθεν ἀναστήσας ὃν νόον ἐκ µερόπων, 

Νἐσφ᾽ ὃτ' ἀπογύχοντι δόµον νέον ἀμφὶς ἔθηχαν, 

Οὐδ' ἐμπαζομένῳ χηδεµόνος παλάμης. 

10 

Ίόνδε νόμον μοναχοῖς οῦνομα χαὶ βίοτον, 
υὓς πλεΐστοι μὲν ἴσασιν, ἀτιμάζουσι δὲ παῦροι 

Πλεῖον θερµοτέρους ἔμφρονος εὐσεδίης, 

Εὖτέ τις εὐαγέων ἀνδρῶν χείνοισι πελάσσῃ 

9/ Ἡμεδαποῖο νόµου μηδὲν ἐπιστάμενος, 
Πρῶτά µιν εὐμενέως μὲν ἐὲοῖς τίουσι δόµοισιν, 

᾽Αμϕαγαπαζόμενοι πᾶσι τύποις φιλίοις, 

Καὶ φυχὰς θείοισι λόγοις, οὓς Πνεῦμ ἐχάραξεν, 
Ὑψοῦσιν, φαενὴν δαῖτα χαριζόμενοι 

95 Αὐτὰρ ἔπειτα, νόµου τις ἁπηνέος ἓν µεσάτοισι 
Μνήσατο, χαὶ τοῖον ἐξερέεινεν ἔπος, 

Εἰ χαλὸν εὐσεθέεσσι θεοῦ πὲρι πότµον ἐπισπεῖν, 
Ἔλχων χρυπταδἰοις ῥήμασι πικρὸν ἔπος. 

100] [ο πεο ρα)ρεῦτῖθ 6οπη η οομοεδοῖξ : πη]ταευ]υπι Ιπογοά]λυϊ!ο | 
ΟιΓιςίο ἀεῆχιις οδί, 4ιὰ6ἱ νίνεης ἰρίς. 

Ουπη Ἱδίο νίοίπις ουσ οχσίρυς ρα ἱεδαίαγ ἀαρὶς 
Πειἰᾳυῖας, απύπ]αιο ογθὲ υἱγίδᾳυθ [γυρδίυπη. 

15 Λιφυο θἱἶχπι ἵῃ 68ΕΓΟ ΠΙΟΠίΕ, πάς εγθείυς οσὲ 
ὠμγὶδίις, ουσ Ώοπυίμες γοἰφυἱέ Ραρείοηο δοχρἰθία, 

{5 Φ6ΓΠΙΟΠΟ, δἳ Πηοθηίθ, οἱ πιοπιρρί6 ἱππωοῬ]ῇ18, 
Φί94Ἠς ηἰνγίυις ]αοιαῦαίας οἱ τοηιῖς : 

Νθο οεβαῖί ργεοίῦμς γίτοσυπα ρίογπη! 
80 Οἱ ουπι υηάϊαυθ οἰγοσπδίαπίος απιρ]οοίοραπέυ : 

Φοά [οειίίος Ολεὶδίο ἱπσγεῦαῖ Ππιᾶρηο τοβί, 
Μεηίεπι ΦΗ4Ώ) Ρρτουι! 4 πιογία ους αἰιο[ίεης : 

οπου 60 4ΠΙΠΙΔΠΙ ἁ[Παηίο ΠοναΠ 8646ΠΙ οἰτουιπρίτυχοτυυί, 
Ο5πη ]οπι ο εἰοθαίῃ ΠΙΗΟΙΗ ΠΟΙΙ φοπιἰγοῦ. 

8ὺ ΛΗ Ι οτγθδοο. ἰά αυἱάεαι αἆ πηο βάειίυις δεγπιουίρυς ρογ]αέυπο; 
Πδηος Ἱέβεπι Ποπ 18 ποπῖηε οἱ {ία πιοπαςιὶς δἰαυίδπι 6986, 

θυο8 ροτίφυμο ποτυπί, γ{ευροτδηοί δα υίοπη μοὶ, : 
Όέ πιω]έὸ (ογνοπέογο6, 4 απ ργιύεης [δταί ρἱείας ; 

οἱ αυἱφ ος δαιιοἑἰς νἱγὶρ αἆ ϱ05 ἀορεάαε 
90 Ραινία ΠΙογυπι ]ομίβ Ἰηδεῖας ΡΓοςςυ, - 

Βείπυπι αωάθεπι λυιη θεπθνοῖο ἴΌυς ου]6 οχσοἱρἰυηί, 
Λο οιπηῖῦυς αηι]εἶήας οἱρηίῆσδιοη]θυς ργοδοφυυπίυς, 

Ει αηἱπιας ἀἰγίηϊφ γετοῖς, αυ Ὀρίτίιυς οχαγανἰί, 
Εγίρυηί, δρἱεηάἰάαπι 6808ΙΩ αρρουθηίος, 

9ὃ Ρορίθᾶ νοτὺ Ιεροπι αἰίᾳυῖΦ ορυάοίθπι ἵπ πιδίιπῃ ργοίστῖ, 
Γι γοτρίς απωυἱριίφ απιαγυεΠίθΠα γεδροηβἰοποπι 

ΕΙΙ016Η8, δἱο [αἱ : Νυπι ργκείατυπι οδὶ ρἱἱς τὶς 
Ῥτο Ώθο πιοτίειη ορρείοΓε Ἱ 

14 Εἷς δ᾽ ἄρ᾽. Ττεφ Ἰθμρ. Ἡ δ ιί ἕην, αδί εἰῖαπι 
αμυδια ο... Ραπεπι α[[ετεδαί. Νου Ηφιθί 4η 49 
Ραμ1ο, 4η ἆς αἱἱο ααοήα! οροηε(4 (αρραίοςε ἰοᾳιιᾶ- 
ευγ (ϱγεροΓ]υβ. : 

Ἴ6 Χριστός. Μεπίοςθ θ1ἱ. Χριστῷ. 
18 Νιφετῷ. δὶο Οο1θὶ. Βερ. 990 εἰ εἰ. νηφέτῳ. 
δί Κρατερῶς. Οοἱε[. κραταιῶς. 
85 Μέσφ᾽ ὅτ ἀποψύχοντι δόµον γέον ἀμφίς, δἱο. 

Πο ἰπιεγργοίαέυν Βίας, 4ο τε] (γερογίυς οἱ- 
Επίβοαγε γο]υθεῖὲ, απ πιοΠυο ΒίγΙία, (ο ηιο Ιο- 
ές, ΡβΡθηίαίΗΏ Γαἱ996 οοποἰτγαοῖὰ οἶγοα «ογρᾶς- 

ουµἱπι οοὐϊἱου]α, ΠΜ (8πιθη αι νυ]ὶ η]δὶ οι: 
το 161, εὔπ ΦΠίΠΙΠΠ Ρ6ΠΘ θ[Παγοιί, ΠπἰΠί]αιο οχρείο- 
οι, οοηφδίγυυἑυη Γυἱβςό (υρυγ]οίυπῃ, φυυά αθγίς ἱη- 
άρα αγοοζοῖ. Μοχ ἔθηχαν. ΘΒὶο ἰτοβ Ιἱερς. Εάἱ:. 
ἔθηχεν. 

0ὐδ ἐμπαζομένῳ. δὶο Βδμ. 59, εἰ αἰΠ. Γι. Έδη 
μηδ᾽ ο ΑάῬόα .. ο ο) : 

Θερµοτόρους. Όυο . θερµοτέρας. 
94 φοςνὴν δαῖτα. Νίκα, ον μή ρἰρίαίων ἰ- 

υἰπα γη ΦοΤΙΡΙΝΥΑΓΜΗΝ. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒ.ΟΙΟ. 

Νες, φιιοὰ νὶχ ογεἆᾶδ, εἰαμάθυαί Ιωιοῖηα 80ΠΊΠΟ, 
9θι), Ιαρίφ υἳ νίνοης, ἱπ ῥγεσθ ἤχυρ οΓδἱ. 

λιήοφιδ οι ὐἱ γείφυυπι ἀομαθαί «ογγνυς : αἵἳ απποος 
Ειδη απυπῃι ἐ3ΠἱύΠ αυοά γοἱογαγοι, ογαξ. 

Οἱ ἀῑνίπιπι οἰἶχΠι Ίῃ ΠΙοΠίςΠη 56 κιισευ]ίε α]ιεν, 
η 4µ0 ΟΠεἱδίυς Ώαπαπι Ἠᾳαθγαῖ, ΑδίΓα ροίθης : 

Πίο υΏἱ Φ6ΓΠΙΟΠΟ ἱπιπηοέώπη, πηθιρΏτ]δη!16 4η!1Ποσ 6, 
ἀφοιαυαηί γεπιῖ Ργαμρεἰάφδαυο Π!νθθ. 

Νος ρτγοσίθιις [γαιρὶ ροέογαὶ τὶς ία ρίογυΠ, 
Ου! οο]ίο {ρείυς Ὀγας μία αηεέα ἆλῦαηί : 

Θοή ΟΜηὶςίο (γπιο Πατουαί, πηδηίθιηφιιο νουθῦαί 
Ηὶπο αἆ οσφ)εοἷῶ ἐθοία Ὀεαία ρτερίς : 

Εχαιιπὶ ἆοποο οθηδαυεία ἁοπιιπου]α (Δυάση δ5ε, 
ὑυτατοί [μη ουϱ) ΠΙΗ{ {ρ5θ 5ὐ 51η. 

Β Μοης αυάία νογγδί : Πιοβας[ίδ, ααὶ ποπηθ γοφυε 
96 ΠΙΟΠΑςΛΟΒ ΡΓῶδίδΗῖ, Πηποτῖδ Ιά 69556 γ/τίς, 

Ουος συ] ποτυ, ρομοί Δδροετηκης, υὲ ὤᾳυυ 
ΡΙμ9 40/68, .. 4ὐ4π1 ποάργδίὰ [ογαξ. 

τσι α αἱ ἂά Ἠοβ Ρἱενανο ρτανὶν ϱ6 ευπίαίίε, Ώυ] 9 
Νοβίγδι]β Ιορίς πεθοίαθ αἴθυο γυάΐδ, 

Ηυπο απίπιο μγῖπηυπι οχοἰρίαηέ {η εθοία Ηθηι], 
Εχοερίυω ουηοῖῖθ οΠείίφυο οοίσπί, 

Ὀ]ν{μίδαιε Δ4ΗἱΠΙ0Β ουΓαπί αἰίοί]οτο γεγὺῖθ, 
Ροἱ]οπίορ οῶΠα δρ]οπάϊάϊογο {αΠηεΠη. 

Ρυεί αιἰάδιη ἱπ πιοάίωπι ργοα:, Ιεβετη/ 9 ογιθπίαπι 
ΟΟΠΠΠΙΘΠΙΟΡΑΠ, Ργοιπίί (4ἱἱ4 νογῦα, ΓΟΡΛΗΡ : 

Αη Ογὶς] οδυ94 Ρομπ οδί 4εςθΕΡΘΓΘ ΙΠΟΓίΘΠΙ, 
θεος νουυῖδ γεγῦᾶ ογαθηία {Γ4ἼΘῃΝ. 
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4 Οἴδε διεξελάουσι, καὶ ἀργαλέον πυλεῶνα, 
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εί δ' ὄγ ἀϊδρείῃσιν ἑπαινήσεις τελεντήν / 

400 θνῄσχουσιν πολλοῖς προφρὀνέως θανάτοις; 

Αὐτοὶ ὑπὸ σφετέρης παλάμης. καὶ Υαστρὺς ἀνάγκῃ' 

Οἱ δὲ κατὰ σκοπέλων, βένθεσί τ' ἠὲ βρόχοις, 

Μάρτυρες ἀτρεκίης, πολέμου δ' ἄπο καὶ στονόεντος 

Χαίρουσιν βιότου τοῦδ' ἁπανιστάμενοι. 

(06 Ἴλαθι, Χριστὲ ἄναξ, πισταῖς φρεσὶν ἀφραδέου» 
[σιν, 

Οἷά «) ἀπὸ νύσσης Λῶλος ἀεθλοφόρος 
Έῆλε φέρων ἑὰ γοῦνα, ποδωχείῃτι πεποιθὼς, 

οὐδὲ χαλινοῖσιν ἐντὺς ἑεργόμενος. 

λλλος δ᾽ αὖτ' ἄλλης ἀρετῆς ἑπιτέρπετ ἑρωῇ ᾽ 

10 Σταθμῶν πλειοτέρων, Λλείονες ἐργατίναι, 

Αλλά τί µοι τὰ ἕκαστα λέγειν; Στεινην γὰρ ἀταρπὸν 

Παύροισιν µερόπων ἐνθάδ᾽ ὁδευομένην 

Τῶν ἀγαθῶν πολλοῖς στειθόµενον χαμάτοις. 

Η15 Τοῖον μὲν Χριστοῖο λάχος, τοῖον δ' ἀπὸ γαΐης 

Πατρὶ Χριστὸς ἄγει καρπὸν ἑῶν παθέων, 

ἝἜρμα λόχου, λαοῦ δὲ χλέος, χόσµου δὲ θέμεθλον, 

Κάλλεσιν οὐρανίοις ἀντεπιδειχνύμενον. 

Τῶν καὶ ἐμοὶ γένος ἐστὶ φαεσφόρον. "Ὄμματε τἶχα 

120 Ὁ φθόνος. ᾽λλλὰ σύ µοι τοῖσδε φίλα φρονέενι, 

Κληδονίῳ πρώτιστον ἐνηέῖ, ὃς Υε πενιχροῖς 

Ζώει, καὶ Χριστῷ πάντ' ἀνέθηχε φέρων, 

Αὐτὸν μὲν πρώτιστον, ἔπειτα δὲ ὅσσ᾽ ἐπέπαστο' 

υὐδὲν ἑῇ ζωῇ λειπόµενος χθονίῃ, 

195 Μάργαρος ἐν λἀεσσιν, ἓν ἀστράσι ςωσφόρς 

[δλλας, 
Εἴαρ ἓν ὥρῃσιν, ἐν δὲ φυτοῖσι ῥόδον. 

θιοά αἱ Ι]ί6, φαἷα γε πεδεῖέ, αλοίεπ ο]]αυδαί 
δυ]ήωπρίι) : Μορίππίας αἰδοί6γ γαι]ς πιογήρδε 

ΑΙἱ 6υα ἵρδογμΠ πΊαπι, οἱ γεηίγιϐ ηοζθβδ]αίο (πεά1) ; 
ΑΙ ϱοορυ!ΐ5, εἰ ὑαγαιλσῖς, οἱ Ιαᾳι61β, 

ΜατίγιοθἙ νογ](α[]θ; οἱ 4 Ὠ6ἱἱο 
Λο ΙΙςί10β88 11ο υἱία ραιόθπί 56 αὑβεεάθτο. 

405 Ῥαγοε, ΟμΓὶΦί6 τοχ, Ρἱί6 ἁπίπιαῦιυς Πιβαπίθηί/ριβ, 
[ηδίας εαἱ γἱοιοσίς, ου υἱίτὰ πείαπη -- 

903 Ῥτουυ] οὔοτι ϱεπυα 5υ4, ροἑἱυυς οε]ετγὶηιΐδ οηβάςσειδ, 1003. 
οο (γθουηἱς ἱηίγα οοθτοεθῖυ5. 

Αἱίυθ αἰίαγιιπι νἰγίσιη πιοῖίρυς ἀο]οοίαίΙΓ : 
410 Όι ρἱασδβ πιαηδίοηςς, ἱί ρἱωτορ ορθΓαΓ]]. 

σρᾷ αιἱἀ 6ρο βἰηρυ]α Ρογβθᾳιιος 1 αγοίαίη εΠίπῃι ν]άῃ 
Ου ραιςογυΓ Ποπίπιιπη γεφιὶρῖῖς Μο ἐοπ]ίυς, 

Τρί! Ρογουσγυηί, 4ος ἀῑ[εί]ο αἰτίυτῃ, 
Μι] Ώοπογυπι ἰαῦορίθας οα]οσίυω. 

115 Τοα]ὶς οϱί Οὐγὶςεὶ λαγοάίίας, ἰαἱεπιαιθ ο (ουγγὰ 
Ετυοίμπη ΟΗ1ἱδεις ραφοἰοηἰς 5υς οἩειί Ρα!τὶ, 

Ργοεϊάίωπι ἠἀᾳί, ρορυ!ἱ ἀθειδ, πιαηἡ (αάδπιοηίυη), 
Οάπι οδοί ίδιβ 

490 Ὀου ἱυ 8 ἱοηθνοίυπι (ο 

ο τη 
Ηοτιπη είαπι ιη{ η! [αοἰάυπη σεης νἱ 

γῶ09, 

μμ άρα, οεΓί8ΗΡ. 
οίαγ. Εδεθρσαί ηνία. 

Ρείπυπη αιἱάσπι ΟΙδἀοπίο, οί Ἰοπαῖπί, ο] Ρραυρογί δις 
γἱνίί, οἱ (Ἠγὶδίιο οπιπ]α αΠογοῃς οοπθοςγαν]! » 

Ρ/]ιπο αυἱάθπη ϱ6 ἱρθυπῃ ; ἀθίηάο 4μΦευιπαυθ ροδδἰἀθαξ, 
ΝΙΙ] 5υς (ογγορίγὶ νι γοἱα υπ (α0ἱθῃ8, 

120 ΜατραΓίί8 ἵη ἱαρίάίθις, ἀἰ{εὈ ἵη αθἰτὶ Ιαοίίος, 
γε ἱῃ ἱδμιρεδίαιίδις, Γοδα ἱῃ Ρ]αΠΙΙΑ. 

90 '᾿Αἱδρείῃσιν. Οοἱβ]. δἱ ἆπο Ἰομα. αἱδρίῃσιν, 
ει απ. Ημ. ἀπειρίαις. 

103 Οἱ δέ. Ιία Βεμᾳ. 991. Εάῑι. οἱ χαἰ. 
405 ᾿Αερεχίης. Εογίο Ἰθεοπάίῃι αὐτόχεροι, 510 

{ρεογνπι [αεἱπογε. Όεγιο Ώι]αδιηουῖ ΠΙΑΤΤΥΓΘΘ Ώοη 
Ὀοί 4ο νθγα(ὶς, 6864 ἀἰαῦο]ί ΙαΓίγΓο δΗΜἱ. θυατθ 
(γερογ! νογῦα ποη ηὶςἰ ἱτοπίορ ἀῑοία, δεί αος]- 
ρίεμία. Μοχ στονόεγτος. Βομ. 900, στενόοντος, 

105 ᾿Αφραδέουσυ». (ΟΡ. ἀφραδεούσαις, 
107 Γουγα. Ιιὰ Ουἱβί. ΕάῑΙ. γοῆνα. Ελιά. ποδωκε:- 

ησι. δἱο ἆπο Ιίερα. εἰ οἱδἰ. Ῥγανα θυ]ι. ποδωχείηςσε. 
440 ἘΕργατίναι, Φ010Ι. ἑργάται. 
115 Πυεῶρα. 9610]. προπύλαιον. 
118 ΚάλΛεσιν οὐραγίοις. Απροῖος ἱπιολριι. 
135 Επέπαστο. δὶο ἀμο Εερρ. οἱ Οοἱδί., ]υί 

ΙΡ. Ι]π. ἐχέκτητο. ΕάΙΙ. ἑπέστατο. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ, 

Βὶ µέεµυς Ώωο πιογδ πο Ργιήθης ο ριουας]!, 
υΏ) πευ]ἰίαβθ ππογἰος, ἱηαμ]εί, 15 ουσ. 

Ρατ δἱὶ παπιᾳθ Ππαῃι γἱίαπι οπἱρίέ, οἱ (ιπο ἀωγὰ : 
Ρας Ἰ8160, ἰπ ΡΓΦΟΘΡΦ ΡΑΓ5 5εοµιοδᾳιο τυῖε, 

Γδιὶ, ἱπαυαπι, γουί ἰεδίος, Ιίίᾳυς τοησυμὲ 
Παης γἰίαπ, οἳ γἱρ (γὶςίῖ]α Ὀοδί]ᾳ μήμὶς. 

Ῥωτος ρἱἱβ αμίπιὶς, θἱ0Ιἱ4ἱΦ Μ4ΠΙΟΠ, οριίηθ Οὐηρίο, 
(ατοδτίρθ ουγγυπί παπι ργουι] ἱηδίαγ εηι!, 

Οἱ Ἰονίρας ηἰνηίαπι Ρροάἶδις οοπ (411, οἱ Ἱπίρα 
Ον ου]απι Ώυῃο (γεηὶ νἱς ροἰηστὸ πεφιέ. 

Αδὶ ΔΙ Γωγρυ8 τίγέυς υναί αἰίογα. Ρ]ήγον 
Ναπιαας ἆοπιαδ υἱ θυὲ, δἱο ναγίὶ αγι][ίορθ. 

Βἰημι!α φιά Υθγο Γε[εγο] Ναπι ἐγαπηίιο νἰέορ 
Αιεῑο, Γ.Γ ϱ0ΊΙιΟΙ8 16η ἱθηεί Ηίε λομήπυο, 

Β Ιμεράμηι ἰδῖ : οαἱοβιίᾳ δἱ αγά Ρροτι 
Ππιῖπα νὶσ, ΠΠὰΡΙΙΟ οµΠή(ιις Ἰαῦογε, ῥρδίσρι, 

Τα δο58 Ομεῖςι οδέ : ἰα]όπῃ {ογι Πο Ρατευιἡ 
Εγυσίωη) υρρἰἰοἳί, ααος δἱηο Ιαῦο ευ[1ὲ : 

υυφίάίωτη Πά6ἰ, Ρρ]εὺῖς ἰαι15, θἱ µιιδίς οσυῖς, 
(θγίᾶἩ5 ου(ῃ ο] πιεπίῖυις πηςβεο]ἰοἰφ : - 

Ο1ουὔπή ργαεἱβγυ]ή ρθηι9 οδί πλ Ώί. δἱὲ ργοςμ] 98.8 
νου. Εἰδ, 350, δύΙΠΙΠΘ νἰς, 8Πες ορεαι : 

Ομυἀοπ]ο ἰοπί ργίπυπ., αυἱ γἰνίι οροεπίς, 
Εἰ ΟΠε]ςίο Ργοπιριο Ροσοτθ οποία ἀθάῖι - 

ο Ρ[πιο, Ροθί φυἱάφμῖάἀ ορυπι οεΏδυβᾳυο (οπεἰαίι 
ΝΙ απί μἱ ντ] ἱἰαμερίί {ρος διις», 

ΜΙΓρΒΓΙΙ5 η βαχίς, ἵη δἰο]ὶ ρ]οβρίιουυς αἶιος, 
γου {π ἰοπιροσίνυς, Ποιἰδιφ. πας γ058 ; 
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Καὶ χθονίου ποτ ἄναχτος ἐν αὐλαῖς χύδεῖ γαίων, 

Μεῖζον ἓν ἡμετέρῳ ξρχεῖ χῦδος ἔχει; 

Χριστῷ γὰρ βασιλῆϊ παρίσταται. Λὐτὰρ ἔπειτα, 
150 Πολλὸν ὁμηλιχίτς χρείσσονι Εὐλαλίῳ, 

Τόν ῥα χασιγνήτοιο μέγα σθένος Ἑλλαδίοιο 
ἡμισυν ἄρτι λιπὼν, ᾧχετ) ἁποπτάμενος 

Ἑς χορὸν, ὃν ποθέεσχεν » ὁ δ᾽ ἐνθάδε μοῦνος ἐλείφθη, 
Οὐδὲν ἔχων ὁράαν φέρτερον Ἑλλαδίου. 

150 Μητέρα δ' ἀμφιβέθηχεν Σὴν στυγερῆς ὑπὸ νούσου 
Τειροµένην, ὀλίγαις ἓν ψεχάσι βιότου ' 

Οἴαν πουλὺς ὁ μῦθος ἑλεγχέμεν, ἄρχιον εἰπεῖν 
Τοιούτων τεχέων μητέρα βαιὸν ἔπος. 

Καρτέριον δ' ἑτέρῳ δῶχεν θεός ' ἀλλ' ἄρα χαὶ τὸν 
140 θήσεις σὺν, φιλότης, εὐμενέων ἐτάροις ' 

Καρτέριον, τοῦ χΌδος ἓν οὐρανίοισι μέγιστον 

ΡΕΟΤΙΟ Ἡ. ΡΟΕΛΙΑΤΑ οὐ) ΘΡΕΟΤΑΝΤ Αὐ ΑΙΙ0Ο8. 1462 

Α ἉΑΔἱὲν ἀειρομένου πνεύματι σαρχὸς ἅπο. 
Φείδεο χαὶ μεγάλου Νιχομίδεος, εἴ τιν᾽ ἀχαύεις, 

Ὃς ζωὴἣν βροτέην δῶχεν ἑπουμανίῃ, 
145 Καὶ θυσίην µεγάλοιο πατρὸς ζήλωσε παλαι]ν 

Ἀδραὰμ, ἁγνίσσας ὧν τεχόων δνάδα, 
Ῥπεύδοντ ἐς θυσίην ἱερήϊα, καὶ γάμον ἐσθλὸν 

θήχατ’, ἔπεί ῥα γάμου κἀγαμίης στέφανος. 
0ὐδ' ἔλιπεν Υαίῃ πτόρθους χοὺς, ὡς ὃλος ἔλδῃ 

190 Γαἴαν ἐς αἰπεινὴν, τῆσδε λυθεὶς βιοτῆς, 
Καρπὸν ἀριστεύοντα μετ ἀνδράσιν, Ἠδὲ γυνα.ξὶν, 

Ανδράσιν υἷα φίλον, θηλυτέραις θύγατρα, 
Ἡμετέροισι χοροῖσιν ἐἓὸν στάχυν ἐγχαταλέξας, 
Ἔλπομαι, ὡς ληνῶν ἄξιον οὑρανίων, 

155 Εὐθαλέας ὅρπηχας ἀπ᾿ εὐόδμοιο φυτοῖο" 
Εἰ δὲ καὶ ὧν τοχέων κρείσσονας, ἐκ τοχέων. 

{5 οἱῖπι π αἱ (ουτοπί γορί Ἰοπογίρυς 8ογεπς, 
ΜΑα]ιιΦ ἱη Ποδἰγο ςορίο ἀθοιδ οὐεἰποε. 

ὐξὶδίο εμίπι γομῖ Αδίαι. Ροδἰ δοπῃ 
150 Γοηρο οοᾳυαἱίρυς ργαθιαμ]ογὶ Εμἱαϊΐς, 

Ουεπι (ραἱεῖς Ηοε]]1ά1ἱ πιαρηα τυἱγίυθ 
ρε ἀἰιρίάίαπι γείπαυδη5, ἀϊθορδείί αγοἰβηθ 

Λά εΏοτυὴ} 4μεπι ορἰαδαί :; Ιἱθ νοτο ευ]ὰς Μο γε]ἰσέμς, 
ΝΙΗΙ οὗ οειἱος Ἰνλῦθμβθ πιε]ίης Ηο]λαάἱο. ἆ 

155 [9 μηαιγὶ δι αρσὶθί (Γἱδιῖ ΠΙοΓΡο 
ΛΠΙείς, η οχἰρυἷς νἰμο συεῖς : 

Ου, αυα[ΐς ηιυ]ιος, δἱ γθἰίπι θηάΓΓαΓ9, ἱοηρίος 6966ί 94519, 86ἀ θ8ἱ θΡίο 
Τα βὰ ΠΙΙοΓΕ ηιοίγοιι ὑγογίίος ἀΐςοςθ. 

αγίεῖ πι α Όρο αἶῖμς αοεθρἰι : ο οί ἱαιι 
14) Ταυαι [αςἱ6ς, νἱρ ορίίπθ, δοοἰῖα [4γθηΒ 5; 

ατιορίιπι, ου]υς ρἱογία ἵηπ οΙοκιῖυυδ πιαχίπια, 
Όέ αι! δεπρες ἆ ερἰσῖέα 6ΗῤΓΑ «ΔΓΗΘΙΩ θΥοµαίυς, 

Όωαγου οἱ Πασηο Νίἰεομιθά!1, θἱ 4µδπι ηοβ!!, 
Οι ν]ίλρι ἰ6ΓΓ6ΠΑΠΙ αἀῑχιί εῴἰθθε, 

1ουή- 10085 145 Λο απιίφναπῃ πιαρηὶ Ραίγὶς αοπιυ]αέμς οδί θαογἱθοίυπι 
Αυτα, ρᾶς ΒΙἰοζυπι «ΟΠΦΟΟΓάΠΘ, 

ΡιορεΓαπίθθ αἆ αοσἰβείαπη γἱοίπιαβ. Α0 ηυρίίας αυἱάθαι ἱμίίε 
Ριιςίλνα8, οἰφυἱάθιὴ απθεγἱηθιιίο οὲ νἰί ο) Οἱ δι οΟΓΟΠΑ οθὶ : 

Νεο ἰουταὸ γεἰἰᾳυ(έ ὑθγγοβίτος Γ4ΠΠΟΒ, τη ἐοίυς ροτνθιἰαὲ 
150 Αά δχορίδα!ηΏ ΙΘΓΓΔΠΗ, |ιᾶς γἰια ϱοἱυίυς, 

Ετι έα!ῃ οχοθἰἱεπίθηι 1ηίοῦ νἱτον, οἱ πιυ]ίογος, 
Ώυ]εθιη «Ε]έμπη ἰηίου νἱγος, Πίάι ἰπίος πωίογος, 

Νοβἰεῖς εμογὶᾳ θρίσδιη θΙΔΠ) Ἡ8θΓδΗΑ, 
Ὠϊρησδηι, υἱ 6Ρρθγο, ργοπιριιαοἰἰς οΦ]οφιίνις, 

195 ΕΙογεηίος ΓΑΠηΟΘ εχ θυανου]εηίὶ αΓΏοςο : 
Οιοά αἱ εἰ ρατεπιίυαφ παθ]ίοσθς, ἰά 4 ραγοπίῖρις νορἰ. 

100 Εὐ.α.ἰζφ. Ευἰα]ίως ιο [ογί8φθο (ω1ἱ, 4 μθιη 
Μτδρογίας Νασίαηζοη Εεοϊεδία ργῶ/δυῖε; Ηεἰ]αάίις 
αυίοπι, ηὶ [Ἀἱ]ος, ἱπαυἱέ Βἱ1λμς, αἱ πιογίαο Βα»51]ἱο 
(Ρα Πἱεηδί ἀγολἱορίφεορο οαεοθβθί:. Αἱἰιογ Μαγαίο- 
Για5, ηυἱ ρυίαί ἆμος οχρεἰίθο Ηθίίαάίο, οἱ δυπι ἀθ 
40 Ίμο Ἰοᾳμίέως (γεροσίαθ δυπιάθιη 6896 ἱπ ου] 18 
μοπογεπῃ οχρίαί ΕρἰβΓδίιηπιὪ Ποδἰτὶ Ροσίο, ἃςο ]ά1ο- 
πέπα ννγετο ἀθθδίίδ9θ 4ὐθᾳυ9 μἱ1ο δρἰφοορα[{θ πιυμοσίφ 

ΝΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΣΟΙΟ. 

Οἱ ουπι (εγγοηίθ φαοπάσηπι Βοτοτοί ἱη δ11ἱ9, 
Μα]υβ αριἀ πΠοδίζοΒ πυηο Ε3βοί ἱροο άθεοι: 

Αδίοί οηίπι Οὐεϊιο τερὶ. Ταπι ἀείπάε, ῥτερειη αἱ 
Εχδυρογαί πι] ραγδς, ΕυἰαΙίος 

ιπιάίαπι πυρετ φυεΏι Ιάπφμεης [ταίες δἆ ΑΡΒΛΘΠ 
ΦΙεοίαπι αὐφουδδῖὶ Ππαχίπις Ηο]]αάϊυς. 

Πιο αιίεπὶ δοἱυς ἁἀθ[αηοίο [γαίτο τοιπαης]ε, 
ΝΗ υδφυδ!ή πιε]ίαφ ο6Γη6Γ6 {εαἱγὸ ναἱθηφ; 

Νιποφυο ργανὶ ΠιοτΏο [γαυίς α[ΠΙείδᾳιιο ραΓοη!ἰ 
Αδθϊάρί οἱ πα!ἰ (μηᾳίίως ο(ἡοἰἰς ; ' 

θιια . π)]ίστ, ἵοηραπι ο8ί πιϊΠὶ ἀΐοοτο: εδίὶς 
Τα1ἱρι6 (ου βα(ἷς οςί ἀΐοριε) ἀἱρηα ΡάΓ0η5. 

πμ φοφυ6 Οατίογίυηι, Ιἱεδί απο αεοεροεί! αἰίος. 
Ου οοοἱος {αεῖθς, νὶτ οοἰοργαπάς, (υπῃ : 

ὠσίοσίσπη, εὔ] 5, φυἷα μιθμίθι (ο) 1 1 αἰέν]η, 

ἱπάϊοίο. Ὑἱάο Μιγαῖ. 4, πύςο οριίαριι. ὁἹ. 
1ὁὔύ Ὑπό. ἵι ἀυο Μερρ. Εάἱι. ἀπό. 
441 Καρτέριον. Ὑἱϊάυ ἹΙη[ογίως ερὶργαπιπιαί4 6ΊΗ- 

ει] ὀτερος]{ ἐπ ζατιετίαπι 6ἱ Νἰεοπιεάειη. 
1405 ΖήΊωσε παἰαιήν. Ἱία (οἱβί., ἆιο Βερρ. οἱ 

(ἱ1ᾳ. Εάῑε. ἑδήλωσε πελαιήν. 
14989 Ἐπεί ῥα. δολο]. ἐπεὶ δή. Εάῑι. ἑπείρα. 

Β Ῥου ΠΙαΡΒύΠΙ άθοι οβἰ ἱπέος Ο]γπιρίοο]ας. 
οἱ οἱἱΔΙΏ Πιαρπο Νἰεοπιεά{, 4υῶ5ο, ὑδιήρηυς, 

Μοτιαϊἰθιμ νἰίασι αυἱ ἀθάῑί Φίήοτος, 
Αο [υὶέ Λυταμαπηὶ ρα(σὶς ιπυ]μς, 3ᾱἆ β4οΓα ργουρεἰ, 

Βιπι μδίο8 βἐμάμ{έ Φαηο(1οατο ἆμοα; 
ΟθΟοππυδίυπιᾳυς Όοηυπῃ Γεοίξ, (Φάδβᾳυο ]ιραἱρς 

ΕχρεΓγίο ρα|μ]απι τἰέὰ δοἱυία μι. 
ΤΕΓΓΟΙΙΟΦ Γὰ1Π08 Π6ο ἴθγγ Παιίε, αἱ {ροο 

δυυ]ϊπιος ἐοίυς ρο586ί αάΐτο ἀοπιος : 
ΕγυείυΠ] [1Π/1160 ἱη 6οχυ 6δχυᾳιιο υἱτί]ί 

Εχἰπιίυιη : Άαηο 6, Ἠμηο ἀθάι {ρορ γἱτίδ; 
θᾳιίνις εἰ «οΏοίδεμι ποδι]9 βορἑαγίὲ µίγαπηαιιο 
ΟᾳΗΜυμς ἀϊρηδιη (οἱο Γόοί ἱρ9ςῬ) οὗοσίς, 

ΕΙογθ!ιέεβ Γ41ηΟ5 αἲ ούουα φίἰτρο : ραγεηῖες 
δἱ δεροίουί, εαἰὶδ Ώμηυ6 ή ερίιως ρα(Γίᾳ 
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Αλλὰ τὰ μὲν χρατεροῖο θεοῦ ἓν χείρεσι χείσθω, 

ὋὉς μέγα ταῖς μεγάλαις ἐλπίσι τέρμα φέρει. 

Νῶν γε μὲν οἷς τεχέεσσι πατὴρ, πτερὸν οἷα νεοσσοῖς 

460 Αἱετὸς ὠχυπέτης, πλησίον ἱπτάμενος, 

Ἰθύνει νεόπηκτον, ὅτ' Πέρος ἐν λαγόνεσσι 

Δινεύοντ᾽ οὕπω θαρσαλέῃ πτέρυγι, 

Πολλὰ μὲν εὐσεδίης παιδεύµατα τοῖσιν ὁπάζων, 
Οὕπω δ' ἧς ἀρετῆς φέρτερον οὐδὲν ἔχων' 

165 Ὃς θείοισι λόγοισι, καὶ θεσι τούσδ' ἀνέθηχεν, 

Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἐσθλὸν ἐρειδόμενος, 

Καὶ πενίην ἱερὴν χλῆρον πόρσυνε µέγιστον, 

Μηδὲν ὥς χε λίποι ὄργανον αὐοδίης. 

Οὗτος μὲν δή σοι τοῖος δόµος, εὖχος ἐμοῖο, 

φ. 6πΕσΟΠΙΙ ΤΗΕΟΙ,. σΗΜΙΝύΝ ΩΒΡΕΑΒ Π. ΗΙΡΤΟΒΙΟΑ. 

Λ 

1ἱδὲ 

110 Εὖχος ἐμῆς µάνδρης, αἵματος ἐξ ἐμέθεν, 
0ὐδὲ μὲν ἐν πυµάτοισι θεόγνιος, ἀλλ᾽ ἐπὶ Υαΐης 

Ἱστάμενος, θώχων ἅπτεται οὐρανίων, 

Μείλιχος, ἡδυεπὴς, αἰεὶ χλοάοντι προσώτῳ 

Φαίνων εὐμενέος πνεύματος ἀγλατην, 
70 0ὐδ' ἐπίπλαστον ὕπερθεν, ὁμοῖῖα θτλυτέρῃσι, 

Βάλλων χρῶμ) ἀρετῆς, κάλλος ἑλεγχόμενον, 
᾽Αλλὰ φό6ον πραπίδεσσι θεῷ φίλον ἑντὸ» ἑέργων, 
Μούνῳ τῷ χρυφέων ἵδμονι φαινόµενον. 

θαῦμα μἐγ’, ὑστάτιόν περ ἓπαῖξας σταδίοισι 
180 Τῆς ἀρετῆς, ὅσσον ἔφθασε τοὺς προτέρο 

Καρπαλίμοισι πόδεσσι’ φίλοις δὲ τε παισὶν ἀρείω 
Γευσαμένοις σοφίης μοῖραν ἔδειξε βίου. 

5εὶ Ίου {ω ροἰοη!ίς Πεἱ πιαπίθυς δίυπω αἱί, 
Οἱ Πρ” πιαρηἱς δρεῦαφ [ποπ Ἱηροηί:. 

Νυπο βΙἠ6 μαίος, υὲ ρυ[1ἱ9 γοῖος 
160 Ααυΐία, μτορο γο[ίθης, αἶἰαφ ἀῑρὶρίε 

Ἡοσθπβ οοποἱπιιαία8ϐ, ουσ] η αθτἱ9 δΡΔ/1ἱ9 
Εἰαοίααηί ποηάυπι Πάεηπιῖ νο]αία, 

Λο Που] αἱάεπη Π]15 ρἰδίαες ρτῶοερία ἐγαά[ε, ' 
Νοπάαπι δμίοπι θµα ἱροίως γἱγίμίο ργῷφίαηιίυς αιά(ααη ἐγαάϊάϊξ. 

105 Βιν]ηὶ6 608 τοτρὶθ 6 ποτίδυς οοηφθογαγ!!, 
Α ιοποτῖθ υηρι]Όις εἱγέυίδη ἱπιρείπιεῃ 
ο Β4ΟΓΑΠΏ Ραυ 

5, 
ΓἰθΏ {ηδίας απιρἰἰδθίπια πογουαε]φ γο]η1ὲ, 

Νιβΐυπη υἱ τοπαιιαί ἱηδίγυπθηέυπι Ργοβροπἰια1ΐφ. 
ἴδια ᾳυἱάσπι ϱἰο (ἱ0ἱ ἀθφοτίρία ἀοπίς, ᾳ]ογἰὰ πιθα, 

470 6οτία ονἰ]ῖθ πιοῖ, ὁχ 66πΠοτθ Πῃθο. 
πας εἴἶαπι ἰπίογ ρορίτέπιος ΤΠδορπίυθ, αἱ ἵη {6ΓΤα 

οπβἰἱδἰθηβ, θοἀθ66 αἰηρῖί οαἰθβίθς, 
Η6Π8, Β6ΠΊΡΟΓ 66Υ6ΠΟ τυ]ία Μαηευσίυς, ἀυ]οο 

Οειρπάἀθεπθ Ώθηθ αἴοςσιὶ ρἰσῖίυθ φοΓθοη]ἰδίοίη, 
415 Νεος βαυΠ, Ιηπδίατ που[ισρυσῃ, δι: γῇο]οί Ι]ηοηφ 6 

(οἱουδιη υἱγ]ς, ρυἱοἰιγίει ἀϊπθπι ἠοἰλίαπι, 
ῶοά οοτἀο Ποίυπ Βεο ριαίαπῃ ἑηίυς οοηέηθη5, 

Φοἱἱ οοου]ίοζυπῃ οορμιοτί αρρᾶγεμίθπι. 
Μϊίτυτη γα]άο αυαμίσπη αἱ Ρορίγοπιυ» αθεῖτωῖε 

480 Αά ία ἠἵυπι νἱτέυέίς, Ργίοςος ρΓθοθθθοεῖί 
Ρογμὶοἰυις ροάἱρας : αἱοίθ αυΐοπι 9 ργββἰαηίίογεη), 

ΠΏερυβιαίὰ ςαρἰοηίἰα, Ρατίθιι γἱί ορίοπάἰε, 

157 ἈΑ..ὰ τὰ μέν. δὶο Οοἵθ]. οἵπι ἱτίθυςφ Πορῖϊς. 
Πουπιθγισα ἰουμίίο. ΕάΙ{. ἀλλὰ τὸ σύν. 

100 Ἱπτάμενος. Περᾳ. ἰΓ68 ἱστάμενος. 
163 θαρσαέῃ. Τα ἆπο Βερᾳ. εἰ ΟΠἱΡ. ΕάΙΙ. θαρ- 

σαλέῳ. 
1ὐδ Ἀνγόθηκεν. 90Π0Ι. διὰ λόγου ἀνέθηχε τῷ θεῷ. 
468 Λ/ποι. Ιπίθγρτον Βορὶιφ 994 : ἵνα μηδὲν αὐτὶς 

δίπῃ τῶν εἰς ἀρετὴν φερόντων ἑφόδιον, μὲ πμ! τεἰίπ- 
4μεγεί φποά αὐ ἵῖε, φκῶ αά οἰγιπίεπι ἀπεμπί, αὐεγίέ- 
γεξ. Ο0ἱδ1ΠἱΔΠΙ6 θίεΠῃ ΙΠίΘΕΡΓΘΒ: ἵνα μηδὲν τοῖς τέ- 
Χνοις ὄργανον εἰς χαχτης χαταλίποι πρόφασιν, δἱ πὶ. 
58 βΗ1ε τειπακεγεῖ, φμοά ἠρεῖε πεφκἰέα οεσαεἰο εεεεἰ. 

169 Τοῖος δόμος, εὔχος. Βἱ9 Βορίἰ αιαϊαογ οἱ αἰ{ἰ. 
Ώουγαῖ η θἀἰιῖ δό υ γοχ ἃα ἱπιερηίαίεπι 
γοιδι5 τοαιἱσ]ίυς. Περ. 991, 5υρ. [ίπ. τοιοῦτος οἵ- 

χος. Ἱπί. ναός. δὶο (οἱθὶ. Μὺς ἐμεῖο Ρτο ἐμοῖο ἰὰ- 
δοί Οοἱδί. ευ ρ]υγίυις α)ἱἱ5. 

115 Χ.Ιοάοντι. δεΙο]. ἀνθόεντι χαὶ λάμποντι. 
111 Θεῷ. 14 ἰΓθ8 ΒερΡ. ΒΕάῑι. θ:οὺ. 
118 Κρυφέων. Περ. 99ὔ κρυφίων. (Ο0ἱ8]. κρυ- 

πτῶν. 
18] Φ/.οις δέ τε παισὶν ἀρείω. Ἰερρ. ἆυο α 

(1ρ. πᾶσιν ἀρήγων, Περ. 991, ερ. Ιἱη. κό 
Ἱμπί. πᾶσι δὲ φίλοις αὗτου φίλος ἀρήγων, ὰς 
ἑχείνων εἰς τὸν οἰχεῖον ἑπεσπάσατο τὸν βίον, τὴν χλί- 
µαχα δὲ τῶν ἀρετῶν ἀνερχόμενος, απεέεθέ 4πίεπε σπ0: 
αά]νταπε, πεκίίιος 6 ἱρεῖε, αά εανε ἱρεῖκο υἰνενάὶ 
γα(ἱομεηι ρετίτακὶἰε, εοαία υἱγίμίήι ϱΟΝΣεΕησα 

182 Γευσαμένοις. Ιίὰ Ιεβεηάυπι ν]άθεις εσυ Ππι. 
Οἱ. πεπειραµένοις. ΕάΙΙ. γευνσάµενος. 

ΜΕΤΗΙΟΛΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Λοί ἠο {η πθη]θις ἀἰνίηϊ5 διηί δἷίὰ, Π]ΆΡιιας 
Οἱ ϱρεθ ἱηροηίή οἰαιιάοτο (ηθ οοἱοε. 

Αο ἰ6ΠοΓΔΒ Ππαίῖ ροηΐίος υπο ἀῑπρὶι αἰας, 
Μοτο ααυἱί ρυ[119 αἀνο]ἱμαίᾳαο βυἱς : 

Ου ποπάσπι ἠγπιῖς αρἰίαπίυγ 1η ΦίΙιογο ρεπηίς, 
δε ἱτερίάο ουττωηί Ρος ἰοοςὰ οθίθὰ ῥρούθ. 

Λο ριῶεερία φυἱάθπι ρἰοίθἰΐς Πιυ]ία ἀάῑ ἱροίς, 
Λί πυ]υπι πια]υ9 ἀῑί ρἰθἰαίο 8 : 

Ἀἰνἰμίθφιιθ ἱ{ρδος νεγδίβ, Φαποίΐδᾳυς ἀϊολνίὲ 
Μοτίυμβ, 4 ἰιοηοσί5 δοἀα]μς υηᾳυἱου]ίς, 

Γαιρογίοη(ιο ἐροίφ 66Ηδιι ἀθάίέ Ιηδίαν ορἰπ!, 
Λά δαµο(ΗΠΙ ΥΙις πὸ αωἱὰ αὐθββοί Ιου, 

1] ιρο ΕΗ)Ρἱ ποδίτα ἀοπ]α5, πια βἱοσία, δἰοΓία ονἰ]ί9 

Β Απιρία πιοὶ : ουποῖί αἱ πηὶ ἑυπί 

ο) 

επετθ. 
Νεο νετο δχίρεπᾳο ἰπίε; Ί8υ5 ἆληάα Τ{ευρπο, 

Ουἱ δίθης {η ἔθγγὰ θἰάθγα δΕΠΊΠΙα (οσίε, 
γιο ρἰασίάυς, γἱν ἀμ]οίίοφμμφ, νυίαδᾳιο Πἰέοτο, 

Ουἱδηαπι ἁηἰπαΐς {ο οἷι, οοπβρίου πα [20ἱ6ςΦ ; 
Ου] ποη [οπηἱπθο ΓαοβέΗΠῃ πιογο οοἴογθια 

γἱπευιίς πιοησιγαί, Πο ήσπιαυς ἆθοις : 
θά Ρτοπεί ἱη πιεᾶἰο ἀἰγίηυπι ουγἀς 6ἱΠαογεπι, 
06η νἰάεί ἰ8, ἰεοίυτῃ ουἰ η) Π/1 6556 Ρροίοςι; 

Οἱ γεοεί θἰαά {μη ουα1 βέτο ἰηἰτανοείε, 9 ααοὶ 
ΡιπίοσΙί ργίπιος ρᾳδθῖθιις ἰἱ]ο έαιποι | 

Άίιφιο υἱ ϱιδέαγίί δορ]ίαιη, ἐστι ἀεμίαιο Γεριι8 
ἱεηύἱ μαι α μιο]ίοιᾶ ναι, 

νότο 
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"Ἡν δὲ πάρος Υαίηθεν ἐς οὗ ρανὸν εἶδε ταθεῖταν 
Ἰσαχίδης Ἰαχὼθ ἡμέτερος προπάτωρ 

185 Κλίμαχα, τὴνδ ἀνιὼν, ὣς χεν θεὸν αὐτὸν ἵδηται, 

Πηγὴν ἀχροτάτην οὐρανίων φαέων’ 
Βαθμῶν τὸν μὲν ἔλειπεν, ὁ δ᾽ ἴχνια νῦν ὑπέδεκτο, 

Τοῦ δ' ἔχεται παλάµμῃ, ὄμματα δ' ἄλλον ἔχει, 
Τοίη γὰρ µερόπεσσιν ὁδὸς, χαὶ τοῖον ἐμοῖο 

190 Αἴμ’ ἀνάγει Χριστῷ εὐγενέτης γενέτης. 

Πολλά δ᾽ ἄρ᾽ Εὐάνδρου χειµήλια ἔνδοθι χεύθει 
Ψυνχὴῆ, χαὶ πολιῆς λευχότεραι πραπίδες. 

Τίς δέ χεν ᾿Αστερίοιο σαοφρονέων λελάθοιτο, 
Ἠδὲ χασιγνήτων τῆς ἱερῆς τριάδος, 

405 υἷς ξυνὴ σοφίη, ξυνὸς βίος, εἰς ἓν ἄγερθεν 
ἙἘλπωρῇ' μούνῃ σαρχὶ µεριζόµενοι, 

(Σιγήσω Φιλάδελφον, ἐμὸν χέαρ, εὐγενὲς αἷμα") 

ΦΕΌΤΙΟ Ι. ΡΟΕΜΑΤΑ Οὐ: ΘΡΕΟΤΑΝΤ Α0 ΑΙΙ05. 
Α Μακχροδίου δ', ἐπὶ τοῖς, θρέµµατος ἡμετέρου, 

1407 

θρέµµατος ἡμετέροιο, φίλον δ᾽ ἐμὸν, ὃν πτερύγεσσυ 
900 Εὐμενέων Χριστὸς ἀμφὶς ἔχει µεγάλαις, 

Ὃν πάντων χρατέων οὐχ ἐφύσησε τόφος; 
Ῥέγινον ὄψι βιθάντα, Λεόντιο», Ἡλιόδωρον, 

Οἵ Χριστοῦ σοφίης ἄχρον ἔχουσι γέρας, 

200 "Άλλους τ ἀγροτέροισι μετ ἀνδράσιν ἄστρα φαεινὰ͵ 
Πολλοῖς ἡμερίων οὐδὲ φαεινόµενα, 

Ἑν Χριστοῦ µελέεσσι τὰ τίμια, τίς χεν ἑνίσποι 
Σφρηγίδας ἀθανάτου, χάλλεα σαρχοφόρα; 

Πάντες ὃ οἵ γε θεοῖο µεγασθενέος θεράποντες, 

310 "Αλλος ἓν ἀλλοίῃ ἄρτιος εὐσεδίῃ, 
Ἴχνεσι χουφοτάτοισιν ἑπιστείδοντες ἄρουραν, 

Δεξιτερῆς παλάμης θρἐμµατ) ἀριπρεπέα, 

Ου8. αυίοπ οἱ ϱ ἵνα ἵπ οσφί θχίθηδαΙ γἰάῑι . 
βαοἱάθφ ἁοοῦ Ρἵοᾶνυ5 Πμορίος 

18ὺ οἱ, ὨθΏο ο αβοθηάἰέ, υἱ Ώευπ ἵρδυιῃ γἰάθαξ, 
Φργδπιί!η [οηπίθσι ορἱθδίπσι υπίηυιη : 

Εχ στιίυυν αυἱθιῃ αμ γεσαἱε, αἰίμς ους νοριῖρία οχοὶρῖε, 
ΑΙΙΟ ἱπηίΗίυν ηδη, αἱ οο]ἱ ἱθηοπί. 

Τωα[ίς οί Γοιμμίθυςθ τί, οἳ ἰωἱθ πιοὶ 
190 «επυ9 αά Οεἰδίυω ἀμοῖί φεπεΓοθιι πηθιι ραίΐον. 

Μυίαπι Ίπίμθ ργείίοδαπα δμρεἱ]δει]θπι αὐφεοπ!]ί 
Εναπάτὶ ΔΗΙΙΗΑ, θἳ ος οἑδηἱἱθ οδηἱάΐνμς. 

Οἱ οεογάαίυθ Αειθεὶ οὐἱνίφοαεις, 
Εἱιθηυςθ [αίγιω , 4ο εἰφάΐς, 

195 Ουἱρας οοππιαη]ς φαρἱθηίῖα, οοιπωυῃίς γἱία, 806 η ΜΗ ΗΤΩ 
ΟομρἰυηδΜἱ, 8ο0ἱ4 ϱ3ΓΠ6 ἀῑνίςὶ 

(14ε6ῦο ΡΠΙ]αἀεἰρλίυπι 6ϱ0ς ΠπουΠΙ, β6ηθΓθ ϱἰδγυπι) ; 
Ει ροβί 1ο Μαοτοῦϊ , αἰμσιηί ποδίρ, 

Αἰυπιπὶ, ἱπαυαπ, ηοδῖσὶ, 4ὔδ, ΙΠΘΙΠΙ απίσουπι, Οµγίδέιις 
200 Μαρηϊς ους αἱί Ὀδηοτοίυς οἰπουμιάδέ οἱ [ονοί, 

Οἱ6ἱ οπιπίάπ ἀοπίετὶσ ποπ Ἱπβανίὲ διιροι υία ἵ 
Βπερίαμηι ἱω αεί σγλάἹεπίθπι, 1 εομίία!Ώ, Ηοἱοιίοσυ]η, 
Οι ΟΗΓὶςιὶ φαρἰθη( ΦΙΠΠΙΠΙΙΠ ἀοοις 4δθοουιἰ δυηί, 

205 ΑΙίοθᾳυο τιςῖ]οίφ ου νἱτίθ ἱιοίάα οἰάθγα, 
Μι] ἡοπιπῖραφ ηο αρραΓεπίἰα αιἱάθῃι, 

ληδὶρηϊ4 ἵη Οἱ] πιθιπυσίδ, αἱ Γ6υθηθδεαί 
ΜΟ{ρί]α ἱιωπιογίαίς (0εἱ), ἱπ]ηα οβΓΙθ ην) 

Αίηυιε Πἰ ααἱάθαι οιµηες Ὠεὶ ουροἱθηίί6 [αυ11ἱ. 
310 ΑΙίιάς Ίη αἰἷα ρεγίοοε δυηί νἱρυις, 

Ι,ονἰδαἰποῖς γοδιὶᾳ]ς ἵ6γΓαΙη οαἱσαηίος, 
Ὀεχίοι ΠΙΔΗυΘ 0Υε8Θ ργῷδιαμἰδαίωιο, 

.9Ί Βαθμῶν. Όιο Πορ. βαθμὸν τὸν μέν. Ῥο]νο].. 
λλον.” 
100 Αἶμ) ἀνάγει. Φε]ο]. Υένος προσάχει. Βἰίαν 

γοΓΙΑ : οΡµΟγΕΗΙ, 4119 νος πἰριίαω ἁμτα. Μυς εὐγε- 
φέτης. δε]ο]. εὐγενής. ος 

191 ΑἊρ'. ἴια ὡοἱΙ. οἱ Βερ. 990. Εάῑί. αὖ. 

309 Ὃν πάντων κρατέων οὐκ ἐφύσησε τύφος. 
Πωιιο νδγθιη, 4ιἱ φθοδί {η ο 1εἷ5, δρρεάϊίατυηι άυο 
[ίορᾳα. οἱ (οἱβ]., θεά οἳ α1ίμς ἀεδίάεγαίυς αἴθιι εο- 
ἀΐοςθ ποι οχι υεηί. 

908 Αθανάτου. Ἡερ. ἀθανάτους. 

ΜΕΕΒΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ο4Γ1416 ρεῖις6 θ4ἱ{ῃ 4 ἴθγΓᾶ 1η οορίαπι δᾳιιθ ρᾷ- ῃ (Ρεεί6γεο καποϊυπι ΡΙ]α4εΙρίν τη δαπρυιε ο αγυῃ)ς 
[ιομίθιν 

Ρος δοπΊππι Φ4ποί6 ν]άθεγαί λασἱά65, 
Ηαηο ἱρδυ ἀδοθΠάθΙς, μὲ Γεροῖη οετηαί Οἰγπρὶ, 

1. υπηίπᾶ φιιθι [οπίεπι οιρ]ίσὰ Ἰυοίς αὐθηί, 
Ηυπο Ιηαἰί, ἱοτίέ]υνο ροάἱύμς, ἀθχίτα ἀτηρίί {]απι, 

Λιφυο ἀἱίαμα τυγδυπη Ρργοβρἰοἰέ {ρ8ο ρταάυιη. 
Ναιϊπαιθ γία οδὲ οπίπαπι ἰαἱ16: (9ἱεφυθ οΓαοΓθΠη 

Οεὶφίο ο εγὲε οἵαγαφ ποὐϊἡιαίο ραίετ. 
Μι]ιας γωγδης ορες Εναπάοτ Ρρεοίοτθ εἰαυμάῖί, 
Οἱ οαρὶίο οδί 6810, 98ἆ πιᾶμρθ Πθηίθ ἴαππθη. 

Ομἱδπαι αμίοιι Αβίοσίυῦι [γαίζυιη (γἰαάεπιᾳυο δᾶ- 
[ογδίδινι 

Νο πιοπιογοί, Ργοίφιι5 δίί Πὶςὶ πιεηί]ς Ἴπορν, 
θιος δορ]ι]α, οἱ νέο γαἰ{ο οοληλυηίδ, η ΠΠ 

(ομ]μπρίί, (πίμπι ὀἱδοοςἰαέφιο οὐΓυ] 

Ομως οἰίθαί Ποβίτωπι ἀθ ϱΓύρο Μαοτουίαπι, 
Οἱροοιιβεδί ποδίγα,θί ολα γς μ1Εἱ: 16 λ(αθ δυῦ αν 

Οιμπίροίευς Οὐείσίας ρτοῖορῖἰ 8016 θυἱ8, 

Οδ Ώοῦ Ἱπβανίί οποία 6ὐΠοΓ θυὐΐβοης ] 
Πηιεαίωαπι αἱ νοίυπῃ, αία ο {,θοπυπη οἱ Ηοἱἰοάοσυμη, 

Ουἱ Οὐτὶςιί ορ] ουἱμέμα θυνΗΠιὰ (επεηί: 
Αιαυο αἱίον. αυϊ τυὶοο]ἰ6 αἱ δἰάργα {ωσθιί, 

ι αυοζύπῃ ραυοίθ οορηίέα γἰία αἱεί, 
Ριαριαμίθς ἰπίοτ Ομγὶδιὶ ρίὰ πιαπαυΓα, φυἱς αἱπηί 

οἱρηὰ οί ηυωογοί, θἰάεγὰ οαΓίροΓα ἵἹ 
Ου] ου) δἰηί οπιηθΒ (απο) Ώοπιμίαιυ Ὀοίαιις, 
Πο ἰάπ]6η Ἠαος, ία Ιαμάθ αἱαδηιιθ γἱροί, 

Αίαιο ἰονί ἔ6γγαιὴ σαἰεαί ρούο θδπεία οιίθγνα. 
στεχιήε Ρίς, φοἱξα φθιῃ ραἱος ἁγίο γερὶ! : 
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λλὰ τὰ μὲν χρατεροῖο Θεοῦ ἓν χείρεσι χείσθω, 

ὍὋὉς μέγα ταῖς μεγάλαις ἐλπίσι τέρμα φέρει. 

Νὸν γε μὲν οἷς τεχέεσσι πατὴρ, πτερὸν οἷα νεοσσοῖς 

460 Αἱετὸς ὠχυπέτης, πλησίον ἱπτάμενος, 

Ἰθύνει νεόπηχτον, ὅτ' Πέρος ἓν λαγόνεσσι 

Δινεύοντ᾽ οὕπω θαρσαλέῃ πτέρυγι, 

Πολλὰ μὲν εὐσεθίης παιδεύµατα τοῖσιν ὀπάξων, 

Οὕπω δ ἧς ἀρετῆς φέρτερον οὐδὲν ἔχων' 

165 ὍὉς θείοισι λόγοισι, χαὶ ἤθεσι τούσδ' ἀνέθηχεν, 

Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἐσθλὸν ἐρειδόμενος, 

Καὶ πενίην ἱερὴν χλῆρον πόρσυνε µέγιστον, 

Μηδὲν ὥς χε λίποι ὄργανον εὐοδίης. 

Οὗτος μὲν δή σοι τοῖος δόµος, εὖχος ἐμοῖο, 

9, οπεσοΠ! ΤΗΕΟΙ,.. σλΑΜΙΝύΝ ΗΡΕΒ Π. ΗΙΡΤΟΒΙΟΑ. 16: 

110 Εὖχος ἐμῆς µάνδρης, αἵματος ἐξ ἐμέθεν, 
0ὐδὶ μὲν ἓν πυµάτοισι θεόγνιος, ἀλλ᾽ ἐπὶ Ὑαίης 

Ἱστάμενος, θώχων ἅπτεται οὑρανίων, 
Μείλιχος, ἡδυεπὴς, αἰεὶ χλοάοντι προσώτῳ 

Φαίνων εὐμενέος πνεύματος ἀγλατην, 

75 0ὐδ) ἐπίπλαστον ὕπερθεν, ὁμοῖῖα θτλυτέρῃσι, 
Βάλλων χρῶμ) ἀρετῆς, χάλλος ἐλεγχόμενον, 

᾽Αλλὰ ρόδον πραπίδεσσι θεῷ φίλον ἑντὸ» ἑέργων, 
Μούνῳ τῷ χρυφέων ἵδμονι φαινόμενον. 

θαῦμα μἐγ’, ὑστάτιόν περ ἑπαῖξας σταδίοισι 
180 Τῆς ἀρετῆς, ὅσσον ἔφθασε τοὺς προτέρο» 

Καρπαλίμοισι πόδεσσι’ φίλοις δέ τε παισὶν ἀρείω 
Γευσαμένοις σοφίης μοῖραν ἴδειξε βίου. 

οἱ Ίου Ία Ρροϊοηίἰς Ὀοὶ ηιαπίυας δἰίμο οἳί, 
Ουἱ πιδρηιὴ πιαρηὶ5 δ6ροδα5 [ποπ Ππροη!:. 

Νυηο ΒΙ]ΐ6 ραΐος, υἱ ρυ]/ἱθ γοἰος 
160 Ααιΐία, μτορθ Υοἱἱίαηβ, αἰας ἀἱρῖρίί 

Ἡοσεπό οοποἱΠΙΦί48, ουΠω η αεγίς δρΔ/1ἱ9 
Εἰαοίααηί ποηἆαάπι ΠάεηΗ το]αία, 

Λο πισ]ία αυἱάθπι Π1ῖ6 ρἰοίαεὶθ Ρτοοερἰα ἐγαά!:, : 
Νοπάωπα ἀυίοα 4 ἱροίως γἱγιυίο ργβιαπιίυς αιἰά(υαη ἐγαάίάτξ. 

4605 Βἱνὶηΐς 608 υοτυἱβ δὲ πιογῖδυς δοοπρθογαν!!ί, 
Α ἰοποτῖο υπρυ]ῦς γἱγυίοῦι ππρείπεης 
ο Φ4ΟΓ3π1 ραυρετίθαι ἱηδίας αιηρἰιθθίπιοο ἱμεγου]ίαι]ο γεἰἰαιε, 
Νυ]ίνπ υἱ τοἱἰηαιιαί ἱηδίγαπιθηίυπῃ ργοςροτἰιαξίς. 

ἴδια αυἱάδαι δἱο (ἱ0ἱ ἀεβθοτ]ρία ἀοηω]άς, ᾳἱογίᾶ ΠΙΘΑ, 
410 6ἱοτῖα ονἰἰίς πιθὶ, 6χς ᾳεηοτθ Που. 

ων μ. εἴἶαπι [πέος ρορίτἑπιος Τπθορβῖυ5, αἱ 1η ἔυγὰ 
οΠβἰδίθηΘ, ϱοἀ66 αἰ]πρὶί οορθδἰθθ, 

16Π8, ΒΕΠΙΡΟΓ 66Υ6ΠΟ νυ]ία Μαηαυσίυς, ἀυ]ον | 
Οειεπάεπα Ώεπόθ αΠἴοοιί δρἰεῖέαο φεγοηἰἑαίδπη, 

41δ Νεο Βοιυπι, Ιηρίας πουϊιδταπι, διροσβοἱοῖ Ιίπεηφ 5 
(οἱουθσι υἱτέμές, ριομἰἑἆπιοπι βοἰλέΐαπι, 

ορθά οογάθ πιοίυπ Ώ6ο βγλίώπι Ἰηίας οοπίίπδης, 
Φοἳἱ οοου]ίοζυπῃ οοριιοτὶ αρραγομίοπι. 

Μἰγυπη γαἰἀθ αυαμίάπῃ αυἱ Ροδίγοωις αθαίλωῖί 
180 ΑΛά οιαζἹυπι νγἱτιαξίς, Ργίογθος ρΓθοθβΦογίί 

Ρεγι]οὶυμς ροάίθις : αἱοἰθ αυἱθπι ΕΙ] ργδιλη/ίογεη), 
Περυθίαία δαρἰθοηίἰα, ΡαΓί6πι γἱι ορίθη(!ε. 

157 Ἀ.1λἁ τὰ µἐν. Ρίο Οοἶδὶ. μπι (τὶῦυς Πορίϊφ. 
ἤυπιετισὰ ἰουυείο. ΕάΙξ. ἀλλὰ τὸ σύν. 

100 Ἱπτάμενος. Π6ρρ. ἰΓε8 ἱστάμενος. 
103 θαρσαέῃ. Τα ἀῑιο Πεμᾳ. εί ΟΡ. ΕάῑΙ. θαρ- 

σαλέῳ. 
1ὐψ Ἀνγόθηκεν. Φε[ιο]. διὰ λόγου ἀνέθηκε τῷ θεῷ. 
468 Λ/ποι. Ιπίθερτον Βορίας 991 : ἵνα μηδὲν αὐτὺς 

δίπῃ τῶν εἰς ἀρετὴν φερόντων ἑἐφόδιον, κὶ πἰ( γείπ- 
4μεγεί φμοά αὐ ἵῖε, “κα αά οἰτίπίεπι ἀνειπί, αὐεγίθ- 
εξ. Οοἱδ]ηί4Ώθ αΗΜέπ ἱμίογργοῦ: ἵνα μηδὲν τοῖς τέ- 
Χνοις ὕργανον εἰς χαχιης χαταλίποι πρὀφασιν, κἱ ηί- 
11 βΗὲε γε πα κεγεῖ, φποά ἐρεῖε πεφμὶέᾳ οεεαεἰο δεεεὶ. 

169 Τοῖος δόµος, εὖχος. δὶο Βορίϊ αιιαίαος οἱ αἱ]. 
ΒΏοεγαί ἱπ θά δόµος, αυ νοςχ Ἂά ἱπιεργ]αίορι 
γδεςυςφ τοαυἱγ]ωξ. Εομ. 994, δὐρ. ἰίπ. τοιοῦτος οἵ- 

χος. Ἰηί. ναός. Βἱο (Οοἱς]. Μυς ἐμεῖο ϱτο ἐμοῖο Ὦὰ- 
δοῖ Οοἱς]. οαπ ρἱυτίθις α[ἱΐφ. 

1105 ΧΛοάοντι. Φε]ιοί. ἀνθόεντι χαὶ λάμποντι. 
111 θεῷ. Τα ἴτοφ Βερς. Εάῑτ. θΞεοῦ. 
118 Κρυφέων. Περ. 99ῦ χρυφίων. (Ο9ἱ5. κρυ- 

πτῶν. 
181 ΦΙ.ίοις δέ τε παισὶν ἀρείω. Πομε. ἆσο α 

(Ορ. πᾶσιν ἀρήγων, Περ. 951, ορ. Ι1π. βοηθών. 
Ἱηι. πᾶσι δὲ φίλοις αὑτού φίλος ἁρήτωνν ος 
ἑχείνων εἰς τὸν οἰχεῖον ἑπεσπάσατο τὸν βίον, τὴν χλί- 
µαχα δὲ τῶν ἀρετῶν ἀνερχόμενος, απιίεθό αμίονε εποε 
αά]γαπε, ππκίίος οἳ ἱρεῖε, αά εΚαπι ἐρεῖκο οἰνενάὶ 
γα(ἱολέπι Ρετιγακαὶε, εοαία υἱγίνίκήι «ΟΆσεεπσα 

4δὲ Γευσαμένοις. ἵιὰ Ιεβεπά μπι γ]άείως ου οι. 
Φ0ἱο]. πεπειραµένοις. ΕάΙΙ. γενσάµενος. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

Αδί Ώφο ἵ πιαπ]ριαρ ἀῑνίηϊς βμηί δἷία, ΠἹαριιας 
αἱ ϱρϱος Ιηρεπί] οἰαμάςτο 4πο ἑοἱοι. 

Λο ἰθΠ6Γα8 Παῖΐ6 ϱθηϊίος ηµπο ἀἰηῖρίι αἰαφ, 
Μοιθ ααυἱ] ρυ][ἱ6 αἀνο]ἰιαίᾳο βμἱς : 

Οι ποπάιπι Εγπιὶς ἁρἰίαπιυς τη Φί]ογθ Ροηηίς, 
δεᾷ ἱτερίάο οὐττωηί ρος {ουᾷ οθἰδα ροὐθ. 

Λο ΡιΦεοθρία αωἱάθπι Ριοἰαίί5 πηπ]ία ἆάι ἱροί», 
-Αί πυ]υπα πια]υ9 ἀαὶ ρἰθἰαίο 8 : 

Ὀἱνμίφηιιθ {ρβο νογὈίβ, Φαποιίδαᾳιιο ἀϊοανίι 
Μοτίυιβ, 4 (οποΓί βδἀυ]ας υυκυἱομ]ς, 

Γαιιρογίοηᾳιο ἱροίᾳ 66Ηδιι ἀθάῑέ ἠηδίας ορἰπι!, 
Λά Φ8ΗοέΠΙ γι πο αὐἱὰ αὐερθοί Ιέογ. 

Ἰ] ο ΕΗ)ὶ ποδιτὰ ἀοπ]Ηδ, π]οὰ ρἱοτία, βἰοτία ονἰ]ί9 

- 

Β Απιρία πιοὶ : ουποίἰ αἱ πμ] δυηὲ ϱφεποτο. 
Νεο ν6Γ0 εχίΡεΏ]05 ἰηίοΓ Ίαυς ἀαηάα Τήοορπο, 

Ουἱ θίαης {π {ΘΓΓὰ θἰάθγὰ 5Η ΏΙΠΊα {[ογίε, 
γιτ ρἰασἰάις, γἱγ ἀυ]οίίοφμα8, νυἰίαδᾳιο Πἱίοτο, 
Οἱδηαπι απἰπηϊς 05 οἳι, οοηβρίευ μα [λοἶθυς; 

Οἱ ποη [επιίποο {ασβίαπι πιοσθ οοἱογθα 
γἱτευείς πιοηδίγαί, Ποιίσιηαυς ἆθοις : 

θά Ργεηιί τη πιεὐίο ἀῑγίπιπι ουτἆο επιουεσι, 
Οἱ6πη γἱάεί ἶ5, {είπα ου πο] η]! 6556 Ρροίοςι; 

Οι γουξί δἰλάἶπιω ουσ 6οτο Ιηϊταγοτί:, ο αυοι 
Ριφιοττί ρυῖπιος ραδδίΌι5 1] έλίποι | 

Άιφιθ οἱ ϱιδέαγίί δορ)ίαη, (ση ἀεπίαμο Γορίι8 
δἱεηύ1{ ιαῖῖς αἆ μιο]ίοιᾶ νίαιῃ. 
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"Ἡν δὲ πάρος γαίηθεν ἐς οὐρανὸν εἶδε ταθεῖπαν 
Ἰσαχίδης Ἰαχὼδ ἡμέτερος προπάτωρ 

180 Κλίμαχα, τὴνδ ἀνιὼν, ὣς χεν θεὸν αὐτὸν ἴδηται, 
Πηγἣν ἀχροτάτην οὑρανίων φαέων’ 

Βαθμῶν τὸν μὲν ἔλειπεν, ὁ δ᾽ ἴχνια νῦν ὑπέδεκτο, 
Τοῦ δ᾽ ἔχεται παλάμη, ὄμματα δ' ἄλλον ἔχει. 

Τοίη γὰρ µερόπεσσιν ὁδὸς, καὶ τοῖον ἑ μοῖο 
190 ΑΙμ’ ἀνάγει Χριστῷ εὐγενέτης γενέτης. 

Πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ Εὐάνδρου κειμήλια ἔνδοθι χεύθει 
Ψυχὴῆ, καὶ πολιῆς λευχότεραι πρατίδες. 

Τίς δέ χεν ᾿Αστερίοιο σαοφρονέων λελάθοιτο, 

Ἡδὲ κασιγνήτων τῆς ἱερῆς τριάδος, 

495 υἷς ξυνὴ σοφίη, δυνὸς βίος, εἰς ἓν ἄγερθεν 

Ἐλπωρῇ' μούνῃ σαρχὶ µεριζόμενοι, 

(Σιγήσω Φιλάδελφον, ἐμὸν χέαρ, εὐγενὲς αἷμα”) 

ΘΕΌΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ Οὔ ΦΡΕΟΤΑΝΤ Α0Ό ΑΙΙΟ5. 1407 

Α Μακροδίου-δ᾽, ἐπὶ τοῖς, θρέµµατος ἡμετέρου, 

θρέµµατος ἡμετέροιο, φίλον δ᾽ ἐμὸν, ὃν πτερύγεσσυιυν 

200 Εὐμενέων Χριστὸς ἀμφὶς ἔχει µεγάλαις, 

Ὃν πάντων χρατέων οὐχ ἐφύσησε τόφος; 

Ῥέγινον Όψι βιθάντα, Λεόντιο», Ἡλιόδωρον, 

Οἵ Χριστοῦ σοφίης ἄχρον ἔχουσι γέρας, 

300 Ἄλλους τ ἀγροτέροισι μετ ἀνδράσιν ἄστρα φαεινὰ, 
Πολλοῖς ἡμερίων οὐδὲ φαεινόµενα, 

Ἑν Χριστοῦ µελέεσσι τὰ τίμια, τίς χεν ἑνίσποι 
Σφρηγίδας ἀθανάτου, χάλλεα σαρχοφόρα; 

Πάντες δ' οἵ γε θεοῖο μεγασθενέος θεράποντες, 

310 "λλλος ἐν ἀλλοίῃ ἄρτιος εὐσεδίῃ, 
Ἴχνεσι χουφοτάτοισιν ἑπιστείδοντες ἄρουραν, 

Δεξιτερῆς παλάμης θρἐμµατ᾽ ἀριπρεπέα, 

1 1007 Οἱ αυίοπι οἰἶπι ϱ ἔοττα ἵη οίμπι οχίθηβαιΙ τίάϊί 9 
β8 01498 ἁοοῦ Ργοᾶνιβ Πορδίος 

18ῦ Φοαἱα, Ἠαπο 1] αθοομάϊί, υἱ Ώδευπι ἵρφυιη νἱάθαί, 
ὈμΡΓοπυΙΙ [οηίθηι οἰδδίίυπι Ἰυπίπυ : 

Εκ στα ρμν αμίδια σα εφ], ἀας 6]αβ νοφίρία οχοὶρίέ, 
ΔΙιο ἱπηίῆιυρ Παπ, αντι οοιἱ ἱθηθηί. 

Τα οθί οι] γίὰ, οδἳ ἰωαὶο πιοὶ 
190 (επι αά (Λισὶβίαπι ἁποιί ϱεπδΓοθι8 πιθιιθ Ρ4ί0Γ. 

Μι]ίαη Ίηιας ργδίίοδαςι δαρεἱΙθεέ]θπι αὐθεοπ:ί 
Εναπάτὶ ΑΠΙΙΗΔ, θ6ἳ ο0ς οληἰο οθηἱάΐμς. 

θαἱς εογἀαίι5 Αειοεὶὶ ου]ἱνὶδοαίης, 
Εἱιφδηυοθ {ζαίγυ , 840 ἰγίαάῖδ, 

195 Ουἱυυφ οοσιπιαηῖς φαρἱθηίῖα, οοηπιυη]ς γἱίΔ, 6Ρ6 1η ΕΗΗΗΤΩ 
Οοπρ]υ]ποιὶ, βοἱα 63ΓΠ6 ἀῑγὶβὶ 

(1αο08ῦο ΕΠΙΙαἀεΙρΗίυπι ο0ς ΠΠδΙΠΙ, βΘηΘΓΘ οἰαευπι) ; 
Ει ροβδί {08 Μαογουϊ, αἰαπιηὶ ποβίγὶ, 

Αἰωπιπὶ, ἱπαυαπα, Ποβίσὶ, 416, 1Π6ΗΠΙ απίουπαι, Ομγὶδίιις 
200 Μαρηϊφ δυἱθ αἰἰ Ὀδπογοίας οἰγουμιάδέ οἱ [ονοί, 

Ωιοπ οπηίυπ ἀοηίίιτὶκ ποπ Ἱπβαν]ὶ διιροτυἰα ἵ 
ΒΙερίηυπι η αἱ ργαἱθηίθπι, 1 εομήυίη, ἠοοιίογυη, 
Οἱ ΟΠεὶθιὶ ϱαρἰθηιἰῷ ΦΗΏΠΙάη ἆθους 4βθθουι{ ουηί, 

3205 Α]οθᾳυο τυςῖοίφ ουσ γἱγί ἰαρ]άα βἰάθγα, 
Μι] ἠοιτηηϊὶῦιβ ηο αρρατοηίία αιἱάθπι, 

Ιηδίρηία η Οσίφεῖ μειηυτίδ, αἱδ γθυεηδεαί 
οἱρί]α ἱιηπιογία]ϊς (Ροἱ), ἱωαπίπα οαγιο ἱπάυίιι” 

Αίηυο Πἰ φαἱάθαι οΠ1ΠεΦ Ὀεῖ οπιροίδηί]ς [αυ111. 
310 ΑΙιυς Ίῃ αἰἷα Ρεγ[θοι! θυηί νἱσίυις, 

Ι,ονἰδδἰπιὶθ γοφβὶρϊις {εγγαΙῃ οαἱσαηίος, 
Ὀεχίου ΠΙΔΠΙΙ8Θ ΟΥΡ Ργῷδίιαμἰδαης, 

91 Βαθμῶν. Όυο ΠδᾷΡ. βαθμὸν τὸν μέν. Φοἱο]. 
ἄλλον."' 

100 Αἶμ) ἀνάγει. Φε]ιο]. γένος προσάχει. Βἰίιιν 
νο : οΓΜΟΤΕΝΙ, 4019 νοχ μυ ἀμγα. Μος εὖγε- 
φέτης. δυο]. εὐγενής. | . 

494 ᾿Αρ'. Πα ΟοἱδΙ. οἱ Βερ. 990. Εάῑί, αὖ. 

ΜΕΕΒΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Θαπιυς Ργίιθ οςαἱαπῃ 4 ἵογγᾶ 1η οἶαπ πδφιιο ϱᾶ- Β (Ργῶίεγεο ραποξυπι Ῥλη]αἀε]ριυπη βαπρυιε εἶαγυπη)ς 
ιομίοιυ Ομως οἱ]θαί Ποβίγυπι ἆθ ῥΓυβο Μαονολίαπι, 

Ομἱ ροσιιδορί ποβῖγα,οί οαγυ6 μη Ώέ: 4ὐθιμ(υε δυ αἱ 
Οιμρίροίευς ΟΗὐεὶδέυθ ργοίορ]ἰ ἀαβφιιο θιἱ6, 

309 Ὃν πάντων κρατέων οὐκ ἐφύσηοε τύφυς. 
Πιιιο νθγδµ!η, 4 μἱ ψδοδί ἑη ο{έἶ5, διιρρεά(δαζυπι άμο 
[ορᾳ. οἱ Ο9ἱβΙ., ϱυά οἱ αἰίυε ἀεδιάειαίμε 4μθειι εο- 
ἀΐουφ ποι οχἡὑεηῖ. 

3908 Αθανάτου. Περ. ἀθανάτους. 

Ρος δοπιππι δαηοίυ5 ν]άθγαί 1β4ο0ἱάε8, ' 
Βαπο ἱρθυ ἀδοθπάθιιθ, μὲ Γ6ρεία οεγῃαί Οἰγπηρί, 

1. υπιίπα αιιθπι [ΟΠίεΙΏ ορ]]οα ἱμοίθ μαδρεπί, 
Ηυπο ἰἰηυἷ:, αγίέ]νυμο ροάίυιβ, ἀθσίτα ατΏρίε μπι, 

Αιηυό αἰίυα Γωγβυπ ργοβρίοἰέ ἱροο ᾳΓδάσ1η. 
ΝάΙπαιΙθ γἱὰ οί Ἱοπίηυιη ἰαἱΐς: ἐλἱδηι(θ οΓΗ0Γ6Πη ᾿ ευὶ 

Ομεῖδιο οδοί εἰάγυφ ποδἰ]έαί6 ραἱες. Λιαιο οφ, αἱ γυτὶσοο[{6 αἱ δἰάθγα 1ωσαμἱ, 
Μυ]ιας Γωγδυς ορ68 Εναμάος ρεείοτθ οἰαιάϊ!έ, ἑ 4ὕογυΏ Ραμοίθ οοβηῖτὰ νἱέὰ Ιαΐοι, | 
Οἱ οδρὶἰθ θ8ἱ 63ΠοΟ., 964 πιᾶσθ Πθηίθ ἔαππεη. Ργῷκίαιμίόθ 1πιος ομεῖδι! Ρρία πιεπηυγα, φ.ἱΒ αἱιη] 

Οἱδηαι ααίθιω Ακίοσίυυι [γαίζυη ΙΓαάδιπφο θ8- δἱρηα οἱ πωπηθγθί, βἰόεγὰ εγηίβρταϊ 
[ογβίαιι Όυἱ ου δἶπί ουιηες (αι! Ὠοπήμίαις Ὠείφιις, 

Νου πηοπιοζοξ, ΡΓΟΙΦΙΙ5 δίί πὶδὶ πηεηί] 1Π0ρβ, Πἰο (άς16Η μας, ἰ]ία Ιαιάθ αἰἰηδφιθ υἱροί, 
θιιο5 δορλιία, οἱ νἱίο γαἰἰο οοιμη ιδ, η ΕΠΙ Άιφυο Ἰονὶ ἵεγγαιὴ ολ]σαἰ ῥο66 βαποία οιίθγγα. 

(ομ]πβίέ, (απίπι ὀἱδοροἰαίφιο Γυ] υτἐχιήε ρῖυς, φεἰία φὐθιμ ραίοξ ἁγίο Γεβ! ; 

θυεπι πος ἱπῆανίι δωπεία μπιος Ῥυμίβρης! 
Πηιερίηυπι αἰνοίυπῃ, αίφιιο [,δοπείυπη οἱ ΗεΙἰοάστυη, 
Οι Οὐτὶκεί δορί] ου] Η118 δΗ1ηπιὰ (επεηί: 
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Καὶ νηοῦ μεγάλοιο λίθοι, οὓς Χ ριστὰς ἔδησεν 
᾽λλλήλοις ἑρατῇ Πνεύματος ἁρμονίῃ᾽ 

8/ὸ Οἱ ζωῆς σπινθῆρσι μικροῖς ζώουσιν ἑλαφρὸν 
Τόνδε βίον, Υαστρὶ παῦρα χαριζόµενοι 

Αρχεχάχῳ, παθέων δὲ βαρὺν χλόνον, ἡδὲ χελαινὸν 
Ἱστᾶσιν Βελίου ο-δμ’᾽ ἐπανιστάμενον, 

Σταθμὰ λόγῳ, σιγῇ δὲ µέτρον, χαὶ δεσμὰ γέλωτι, 

924 Ωὔὕασι, καὶ σταθεροῖς ἔμμασι βαλλόμενοι, 
Νίέλιποι, αὐαλέοι, πενθήµονες, οἰοχίτωνες, 

Νεχρο) ἐπιχθόνιοι, ζῶντες ἄνω πραπίσε, 

Μεῖνον ἐν ὀφθαλμοῖσι θεοῦ σέλας αἰὲν ἔχοντες, 

ψΨυχῶν τ' εὐσεθέων χεῖθι χοροστασίην. 

325 Παρθενιχὰς δὲ γυναῖχας, ὅσαι χλείουσιν "Αναχτα 
Νυμρίον, ἁγνοτάταις μιγνύμενον χραδίαις, 

Αἴ Χριστὺν δοχέουσιν ἀχοιμήτοις φαέεσσιν, 

απεσοια! τι:οἳ,. 6ΑΗΜΙΝΙΧ ΗΙΡΕΠ Π. ΠΙΡΤΟΒΙΟΑ. 9 

Α Οὔτι µαραινοµένας λαμλπάδας ἀγάμεναι, 
Τίσας, ἐπεὶ δεδάηχας ἐμὸν γέρας, εἴ τιν ἔτισας, 

950 Αὐλῆς ἡμετέρης ὅμμα φαεινότατον. 

Ἐυνὴ Υὰρ πάντεσσι πέλει χάρις, εὖτέ τις ἐσθλῶν 
Ἐσθλὰά πάθῃ, θεσμῷ χιρναµένης φιλίης. 

Να) μὴν χαὶ τῇσίν γε µέγας νόος, ἄῤῥενι θυμῷ 

Ῥιπτούσαις δολερὴν Εὖαν ἀπὸ χραδίης. 
900 Ναὶ μὴν καὶ τῇσίν γε περὶ χροῖ σάχχος ἑρυμνς, 

Καὶ χόνις ἓν δαπέδῳφ, φάρµαχα σωφροσύντς’ 
Εὐχαί τε στοναχαί τς φίλαι καὶ νύχτες ἄθπνοι, 

Καὶ πηγαὶ δαχρύων ἔνδοθι λειθοµένων. 
Γούνατα δ᾽ ἑῤῥώσαντο, καὶ ἁδρανίης λελάθοντο, 

940 Εὐσθενέων Ἀριστοῦ δραξάµεναι θυσάνων. 
Δ/ δ' ἁπαλαὶ σάρχες τε χαὶ εἵματα σιχαλόεντα, 

Κάλλος τ εἰαρινὸν ὤχα µαραινόµενον, 

Μαριίφιο ἱεπρίί Ἱπρίάθα, 4.05 Οεῖφιυς ἱηίου 96 
ϱοπρ]υ παν απιαυΗ1 Θδρίτίέυθ οοπρβρο. 

915 Εχὶριϊς τ]ι βοἱιεὶ]16 Γωβασςπι πο γἱίαπι 
Τγαάμευμέ, ραυυα ἱπάμ]πεηίον γεηίτὶ, 

Οἱ ππαϊογυ!η οδὶ ρηποϊρίαπι, 3ο υἱέογαπι ϱτάνειη (υσυ]έμη) , ϱἱ (επεῦγοδὰς 
Ρε] τορτεἰπυμέ Πιιεῖας Ἰηδυγροπίοδ; 

Ρυπάστα δογιμοιὶ, ἰ]οπιίο πιοάυπι, υἱπου]α εἰ, 
250 Αυτίυῃς, οἱ Εχίβδ οομ!ίς Ἱπ]οίσηέ, 

«1009 δίπο οα]οσίς, βἱεοῖ, Υθείε Ιπρυ0ϱἳ, μπα (Πίζδηι ἱιαῦεηίος, 
Μοτιμῖ ἐν ἵδτα, αηἰπις ἵπ οΦίο νἱινοηίοφ, 

Ρι οου[] 5ο1µες Ροἱ πιο ργῷδίαηΗἰιιθ ᾖαβθηίος, 
ἔι οἱοιοδ, 4ος Πο Ρρὶ απἰπ ἁριιη/. 

220 Ὑ]τρίηος οἴίαιῃ [6ΠΙἱΠ48, ποια 66θ6ηι οοἱεῦγαὲ 
ροηπςύπῃ, ριιγὶθαὶπηῖς 56 οογἀἶυυς π]φρομίδη) .... 

Οι Οισίδίαμ οχδρυεἰθηί ου ἱαιηϊμίθαθ πάπυαπα διοτἰοέυας, 
Όι αι ἱλπιραύςς Ἰωοαχδι]ησίας αοοθηθεηί ; Ι 

[ας ργο[οσἰο ποιοταδί8, θἱ φας υπα8µΗ λοπογαθεὶ, υθὶ που 1]λςφ ἆοσας 69εο 
300 Πἱάϊοϊκιί, ᾳτθµίθ ποδιςὶ Ίεη οαγὶνλἰπηυιη. 

οἱ ουἳ οπίιη Ρργτοῦογυυι Ό6μο Εὲ, οοπιηηἰθ εδὶ ΟΗΠΙΠΠ 
ωγαίία, ες Ίθμο ἰαία παηαπίὶς αιὶοἰίσ. | 

Αιφιε [16 ααἱάσπι οχοθἰδὰ ΠΙΘΗΒ, υἱ αυ υἱγἰ θηἱπιο 
Ῥγο]οσθγ]ηϊ οκ οοτἀάς ἀοἰοδαίη 

305 Επί οἰίαπι ἰί οἶτοα οοΓΡριι6 
Ενα. 
6αοςυ8 Πἱρευ, 

Ει οπί ἵη ρανἰηιοπίο, ρτῷβὶάία ρυάἰαἰσ : 
ΡΙαεοί 5 Ῥγθεςθδ, οἱ βἐπίή5, θἱ Ιοςίἰο ἱΙ50ί)ΗΘ6, 

Ει [οπίοθ ΙάογγΙΠΑΓΙΙΠ βδοτοίο Πμθη 1ης 
θδμυὰᾷ ουΗγηιανογυπί, οἱ Ιπιυοοιιαὶς οδ)ιί θιιηῖ, 

240 Εοτ!ΐιοι Ογὶςιί Απιυγίαιη αβρργεμειάθηίοδ. 
Βιυ]οαίς αὐίοπι ο8ΓΗς5 οἱ νοδος ερἰοπἱάς, 

ΑοΟ εἰίο ΙιΩ3ΓΟ8ΦΟΘΙΦ, ἵογπα ρυουσγίμάο, 

910 Γαστρί. (οἱδ]. σαρχί. Ώαο Β6θρκ. παῦρα 
τος χαριξόµενοι. 

21/7 Ἀρχεχάκφ. Ερὶθίμπι γοπιτί φᾳυοάἆ αρυά 
6νερουίαι (Γουιοιμς οσοεσ]ι. [ρίόέϱ] κ.λόνον. Ἀοιι- 
4056 αυίσπ Παῦυηπί οὐἱἱ. χλένου. 

22ἱ Πενθήµογες. Όμο Πεβρ. πενθείµονες. 

959 ΠάθιΙ. Ττον Βεμᾷ. πάθο,. Μος χιρναµένη-. 
Ένας 4υοᾳμ6 Π6ρβ. οἱ Ο)ἱΡ. χιρνάµενος , ΜΜΕ: 

908 Αειδομένων. Ττες Ἡερε. θλιδοµένων. 
940 θυσάνων. δεοἰ. (015. κρασπέδων, των 

δυναμοποιῶν ὁδραξάµενοι ἐλπίδων τον Χριστου. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΙΟ. 

ΑΙ ἰοπιρ] πιαρπὶ ρι]ο]ιεγπια θηχα, Ἱραν]ι 
Οι. ΟµΕἰδίιις δαποἱ Ρηουμιαξἰν ἠδιπιοµία 5 

Οἱ πιυπάο 6χιριθ νίναπι, ΠΠΙΠΙΠΟΦ(Ι6 [4Υ0Γ698 
ἱππρεπυυμί οδγηϊἱ, αὐὰ π]α]α ουπεία Παπ; 

Ὁι] μοίςφ αλἰιηϊ φἰδίμηί. Ώναδηυο Ργουδίίαβ, 
Οὐ149 Βε] ᾖυγγοπάἱ γἱς ἱηίπιίσα ραν]ϊ; 

Αίήιιο πιοάµπη ἱπροπυπί νογυῖς Ππρυασιο θἱ]εμ, 
Ιξυπ]ηυ6, Δἴ ο οου]ο5, 8υγίομ]αδᾳθ ΡΓδΙη ΜΗ. 

Θιἱ ρεζθ 6υπἰ πιο, ἀπρ]ίοί βἰπο νθρίθ, βδιπυπίαιο 
[μ (ογγὰ οχΩΠΙΠΙΘΦ, Πθηίθ Ρο]υιαιιο ἱεπεηί ; 

Άιφμε οομ]ο βρεείαη! υἱρί{ Πορ ματια, οπογοσηπς, 
θ]ἰν {η δαρο6Γα (ος θξίί ατῦθ «οἱους. 

Ὑϊτρίηθας ἰυ Ῥοστο α.ἱ68, ργβοοπία Κερῖς 
Οἱ δροπείφιιο δυἱ, νους αηἱπιίδᾳυθ εαπιπί, 

άιιὺ οομ{ἱ9 Οἱ γἱδίαπῃ εχδροείση! ἱηδοηιηϊῦυ ιδιο, 

Βϐ [απιρλάας 4606ΗΡ486 ἵπ πιληΙῦαρσυς ρογυηί, 
Όι ἆθοευς ἱρδο πιουπι αρποςιἰ, εοπιυρἰοσι15 Ἠ0ΠοΓ6 65, 

ἤαηῃο, ιιοβίγῖ ρτεβὶ5 οί αυ ἀεειμς οϱπ]ης, οοἱειι». 
(οπιπιμί6 ομησίίδ ΠΑΔΙΠΗ6 θεί 64 ᾳγαλῖία , ει εσἱ 

Εὶι Όεπο; ]μφ ἰδίυά ροδοῖι αποὶοΙεῖὰς. 
Φοἱἡἱρθι Ὠῖς ΘΙΙΔΠΙ ΠΙΘΗΦ Παχίπηα; οογύθ τἱεὶ 
Ναι ρτουυἱ α 6ο Εν διδάοἰα ρεῦσα {ωραπί. 

ου]ἱἱοθί 1 οἰίαπῃ 58οςυ5 πἰροτ ορεἱῦμς Όσοι, 
ἵηᾳαθ δοἱο οἶμίςδ οδί, Άγια ρις]οἶεῖαε; 

ΟἱπαγΦηι9 {ΠΦΟΠΙΠΘΒ ποοίθ»δ, βοιηἰέαβα με ϱγδεδσηυς; 
Ει [α0ἱ68 οα]ἱ416 εις 1ῤ58 ηαάεί. 

Αο ροπίθυς τοις ϱυὐ1ἱέ, ἱαηριογαυθ εουθφαῖε, 
Αιτερία υἱ Ομη]ςιί οδί ω0γίὰ ἤγπιὰ Ώιαης. 

Ας σι] οἱ ἰ6ΠοΓ ϱ8ΓΠ65, δὲ βρ]ειάϊάα νοςιὶς, 
Ομἱημο Ὀογὶ (ογπια πιαιςεί αὐίᾳυο ἆεος”». 
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Αμφότερον φύσιός τε καὶ ὁππόσον ἔκτοθι χερσὶν 

Ἴλνδρες ἑτρίγαντο εἴδεσι µαχλοτέρων, 

240 Εἶδαν ὑπὸ πραπίδεσσι, νόου σθένος ἀνδράσιν ἴσας 

θεῖναι θηλντέρας, χαὶ δέµας, ὡς σοφίην. 
Οὐ μέγα" χαὶ Χριστὸν γὰρ ἁπ᾿ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

Σαρχὶ σὺν ἀνδρομέῃ γαῖαν ἐπερχόμενον, 
Καὶ τέχον ἡμερίοις ἁγνῆς διὰ μητρὸς ἰόντα 

200 Παρθένου, ὄφρα νόμον ἀνδρόμεον τελέσῃη, 
Αχράντοισι γονῇσι, χαὶ ἐκ τύμθοιο θορόντα 
"Ηματι ἓν τριτάτῳ θερµοτέροισι πόθοις 

Πρῶται ἐθηήῄσαντο, φίλοις τε Ίγγειλαν ἑταίροις, 

Γενόμεναι Χριστοῦ γεῦσιν, ἄχος προτέρης. 

200 Πολλαὶ μὲν δῇ Υαῖαν ἐπιπνείουσιν ἅπασαν, 
Ὁσσατίην σωτὴρ μῦθος ἐπιστρέφεται. 

«ΕΟΤΙΟ ΠΙ, ΡΟΕΜΑΤΑ Οὐ: ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΑΙΗ08. 
Α Αἱ μὲν ὁμηγερέες, ξυνὸν πόθον ἀμφιέπουσαι 

1110 

Οὐὑρανίου ζωῆς, ἴσά τε µέτρα Ρίου, 
Αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐὲοῖς τρχέεσσι παρήµεναι ἁδρανέουσιν, 

900 ἩἨὲ χασιγνήτοις µάρτυσι σωφροσύνης. 

Αὐτάρ ἐμοὶ παῦραι μὲν, ἁτὰρ πλεόνεσσιν ἑρίζω, 
Γηθόσννος Χριστοῦ χάλλεσιν οὐρανίοις, 

Χρύσεα μὲν Λνδίοισι δόµοις ἐχαρίζετο μῦθος 
Νήγµατα, καὶ ποταμοῦ ὁλθοδότοιο ῥόον. 

905 Χρυσοφόροι δ' Ἰνδοῖσι μελαγχρώτεσσιν ἄφυσσον 
Μύρμηχες χοίλης πλοῦτον ἀπὸ φαμάθου. 

Νεῖλος δ᾽ εὐχάρποισιν ἐπαΐσσων πεδίοισιν 

Ἔριος. Αἴγυπτον θῆχεν ἐρισθενέα. 
"Αλλος δ' ὀρνίθεσσιν ἀγάλλεται, ὃς δὲ φυτοῖσιν, 

9710 "Ος δὲ λίθοις τερπνοῖς ἔνδοθι λαμποµένοις. 

Τυπι ϱὐ0Φ ηαἰΐνα ἑδί, ἱάπ υπ οχἰγ]πδδυυς ΥΙΓΟΓΗΠΙ 
Μαπιις ἰγὶνογυηί γυ]ήυμς πιοτοἰτὶοΙ{ς, 

9/45 δυὺ οογἀθ οεββεγυΠέ, σιοά απίπιϊί τοῦυς οφαᾳια]ὲς γἱγὶφ 
Εοιηί]παρ τοάδαί, υἱ δαρἱθοηιῖᾶ, ἰία θ6ἱ 90ΓΡΟΓΘ. 

Μίγιηι ἱά ΏοῃΠ οδὲ: παπι οἱ ΟΠεἱδίμπ ϱ οῶΦ]Ιο φἰθ]]][δγο 
η ΙοΙΓΑΠΙ ΟΗΤΏΠ Ο04ΓΠ6 Ἠμπιᾶπα ἀορεεπάσμίθιη ἀθάικεγυπί, 

Ει πιοτίαθυβ μεπιοΓιηίἰ ος ϱὰ8ίᾶ Ππαίτο Ὑϊγρίηθ 
9ῦ0 Ῥεοάθιπίειη, υἱ Ίθρεπι ἨήππααΙη ἱπηρί]θγος, 

Ἱμιαπα]παίο οτί, οἱ ες (υπιυ]ο οχι οηίθιι 
Ρίο ιεριο, οὗ Παργαπιϊβείηιη ἀνδίάογία 

ΡείπιΦ νἰάδευπι, οἱ οἰατίδ πιμίίαγυὲ ἀἱδοίρυ[ὴς, 
Ει υπ ΟΙήδίυπ ριιδίαπί, ρεϊπιὶ Ἰά ριδίΙ γειπεάλυπι [μἱί. 

Φυὁ Μι]ία αἱάθιῃ αβἷαπι βιιᾶνοπι ΟμΓὶδίυ οὐοίθιη 4 (0ΓΓ4, 
Ουαμίαπιούπαυθ αμα Ρρεγιρεαδεἰί ἀοοίσίπα. 

ΑΙ οἰπιιὶ οοπργοραί, ΟΟΙΠΙΠΙΠΘ ἀεκίάεγίυπι ρτοβίοπίυς 
Οσεθίῖα νἱί, 40 «ημαίεθ γἱι Πιού08, 

10101011 ΑΙἱ9 ουίς ραγεπί/υμβ αρεἰἀοιί ἱβγιηῖς, 
ϱϐ Αυι (γαἰσίυας ριάἰοἰ] ἰοςθης. 

Ραιιος ᾳυἱάδπι Ππθς βὐΠί, 96 ἰ8ΠΙΘΩ πια]οτὶ ΠυΠΙΘΓΟ ποῦ «οὐο, 
(Διάρης Οσὶφιὶ εσεδὺας ρυ]ο ιά ἑηί0νς. 

Αιίθα μγάλυγη ἀοππῖνιας γαπιθηία ἱατρίις 
Εαὐυία, οἱ Πυπιπίς [οἰ]εἰία(ῖς ἀλίογίς Πχ. 

205 ΑΛιγί[εγα πὶρτὶς Ἰπι] {ογπιίο) ἀῑνίίήας 
Ηουγίοῦαηί ος Ργυ[υή]α αΓεΠΑ. 
Νις ἐ [ει] ἱσγιιθηΦ «αππρος 

Ορροτίωπε, ΒΡΥΡΙυιΩ Ργαροιεπίειη τοάἰἀ.ἰ. 
Αἱῑι5 οτί ους ρἱορίαίς, αἰίως ογυοιίύνς, 
37 Ιδιὸ ]αουιιάῖς Ιαριάίρυρ βροπίο Γἱρομ δις. 

31 Φύσιός τε. (0δὶ. [ηἱ. ὅσον τε φυσιχὸν, καὶ 
ὕσον χειροπο/ητον. Ἠορ. 991 ἐπίπλαστον. 

245 Εἶξαν ὑπό. δὶο πιβς. Εάῑιὶ µοπηιι]Ιὶ ἀπό. 
δε]οΙ. εἶξαν αὐταῖς, ὑπεχώρησαν. Βερ. 995 εἶξεν. 

20ἶ θυρόντα. Ο0ἱΦ|. θορῶντα. | 
ἳ ος Προτόρης. Ρτϊογέπι ϱμδίωπι ἵπιετάϊεί ροπιέ 
πιο ρι. 

200 Ἐπιστρέφεται. 5ὰρ. ΙΠ. 991 ἐπιτρέχει, 
ἑπ,δράµει. 

205 Λυδίοισι. Ἰγάία τορίο 68ι Μἰποτίφ Αξία, 

Ογῶςο Γοµρο οἱ Ῥαείοιο ουτ]ίετο βιπι]ηο ποὺί]ς. 
Ὀμάρ αἰἶδΠῃ χρυσοῤῥόας απιπἰς 1] ἀῑοίιιδ ο8ί : ἀο 
αιο γυἱἀο Ειίπεπι. Πὺ. ΝΜψΙΛοἰυθία, ορ. 93, 4ο 
Μιά γτορο οἱ ῬαοίοΙο. Βις. 

90ὺ Ἰνδοῖσι, Ιπάίοα [ογπιίος, υἱ δου)υἱἱ Ρ]ἱπίυς, 
Πο. ιχ. «αρ. δἱ , αΙτΗπ ος οαγθγηἰς {ογΓ ορεγιηὶ 
ἵἩ Ρατίο δδριεηίγ]οπαίσπι Ἱπάοσυπω , αὐϊ Ἱατάς 
νοσδπιυτ, Εγυίπι Ὦου αἲ [δρ ίθΠιροτο Ιἱ0ρΓπο ἰπάὸ 
[αγαπη αδίῖγο {6ΓΥΟΓ6, οοπά]ιῖς Ρτορίθυ Τ4ΡΟΓΕΩ) 
ἵπ ομμίου]ος [ογη]ςίθ. ΒιιΓ, 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ταιη αἱ πα ένας, υ1 φμἱ [ασβίης, δὲ ατίο 
Ρατῖις, [μπεί ροιρο]ίί ογα ᾳγερίς. 

(οδδδγυΠί ο; παΙη(υο Ί]]ας «ΟΓροτο ([δοἱε, 
Όι δορ[ία, ήμα]66 πἹοηθ Όσπο (γα γἱγίς. 

Νεο ετάπες Ολήδίαιη βἰᾳυἱάθαι, ουΤη δείυις αἰιἱ9 
Ὀοιμίθουθ ϱΦΓΗΘΙΗ νθηὶι αἆ {μιὰ ϱοΓΘΗΦ, 

Ηυιηάμο ρεηοτί ρεροτίί Φαποιἱφαίπια Ὑΐτρο, 
Ηυπιαηα Ἱερί, 5οἀ οἶπο ἰύῦθ, 66/8Χ. 

Λο ρα εχδὶ]]έ δαρεγαίὰ πποτίθ 56ρι]οτο 
(«Τοτίίμς αἱ ΡοΥΓο (μπο ογαἰ {]Ιο ἀῑθΒ), 

Ὑήάετυμὲ ρείπιςο ( ἀσάῑξ Ίου {ποθηδα ομρἰάο), 
Νιμίαφας οχἰιμίο ἰωία (ὐἱ6γο «ἨοΓο ; 

Ἀίσυο ἱία ριςἰαίο Ολεῖσιο [εμοἰέος ἱροίφ 
μδίαιο ρυ]α5 ο5ὲ [αςία ιηθάθία οἵυο. 

Αυύ μυ] ἰαἱος (οἱο γδγδαπίυγ ἵ ογδο, 

ΒὮ Ου 66 ευπᾳιο Ρεὶ Ρρογηὶρὶί αἱπια Πά09. 
Ρατ αηἰπιϊς ραγίυυφ ποειιδα εαρἰάϊἰηο γοριὶ, 

Τδεί4 θ446ΠΙ θἱ γἰί Ρ8ί ΡΕΒΡΙΙΡ µδοο «οἱ. 
Αδοἰάεί ἱπῆγπηὶ Ρ419 αΙἰθΓὰ ραίτίδις, ααἲ ου) 

Εταίἰτίρις 1 5διιοἰα γἱγᾳϊπ]ίαίο πηδιιοί: 
ΑΦί 6Ρ0 ουΡΙ Ραµ0ᾶ5 ηδύθαπι, ου Ρασ]οις {ρβο 

Οδγίο ίαππεηυ, [ογιηας ἰίις οὗ ΦἱιοΓθ48. 
Αο Γαιπεπία αιἱάςπι 1,γάῑἱ ἀαῦαί αὐγθ1 ἐοοιῖ 

Εωυυία: [αμάεραί Ιατρις δἱ αιπηὶς 0Ρ6ΑΒ. 
Ειτίίας Ιπάίφ οίἶδια [ογππίοα {οτουαί, 
Ου5 Ἱροίς αὐγο βὺιι]α ρ]θηα ἀλμαπί. 

Νίιφθ ἰίθπι Ῥματίίς ἀδί οΏρο θἱ εοππηοάα τερηϊδ, 
Ριηρυία. ἆπι Ἰγπιριής ριοάΐριας αΓΥ4 γἱρα1. 

ΟΡθεἰαιιὲ 8ἱἱοφ νοἱισγθθ ρίαπίἰφᾳιο γἱγεῃ:θθ, 
Λιι Ιαρίάες, ἀῑδίια ααείθ, γε] δις , Πις2Η8.. 



10] 

Καὶ υποῦ µεγάλοιο λίθοι, οὓς Χ ριστὰς ἔδησεν 
Αλλήλοις ἐρατῇῃ Πνεύματος ἁρμονίῃ᾽ 

41ὅ Οἵ ζωῆς σπινθῆρσι μιχροῖς ζώουσιν ἑλαφρὸν 
Τόνδε βίον, γαστρὶ παῦρα χαρικνόµενοι 

Αρχεχάκῳ, παθέων δὲ βαρὺν χλόνον, Ἠδὸ χελαινὸν 
Ἱστᾶσιν Βελίου ο-δμ᾽ ἐπανιστάμενον, 

Σταθμὰ λόγῳ, σιγῇ δὲ µέτρον, χαὶ δεσμὰ γέλωτι, 

920 Οὔασι, καὶ σταθεροῖς ἔμμασι βαλλόμενοι, 

Νίέλιποι, αὐαλέοι, πενθήµονες, οἰοχίτωνες, 

Νεχρο. ἐπιχθόνιοι, ζῶντες ἄνω πραπίσ., 

Μεῖνον ἐν ὀφθαλμοῖσι Θεοῦ σέλας αἰὲν ἔχοντες, 
ΝΨυχῶν τ᾽ εὐσεθέων χεῖθι χοροστασίην. 

325 Παρθενιχὰς δὲ γυναῖχας, ὅσαι χλείουσιν "Αναχτα 

Νυμρίον, ἁγνοτάταις µιγνύμµενον χραδίαις, 

Αἱ Χριστὶν δοχέουσιν ἀχοιμῆτοις φχέεσσιν, 

οπεσοια! ΤΗΕΟΙ,, 6ΑΗΜΙΝΕΝ ΗΙΒΘΕΕ Π. ΠΙ5ΕύΒΚΑ. ια) 

Α Οὔτι µαραινοµένας λαμπάδας ἀγάμεναι, 
Τίσας, ἐπεὶ δεδάτχας ἐμὸν γέρας, εἴ τον) ἔτισας, 

950 Αὐλῖς ἡμετέρης ὅμμα φαεινότατον. 

Ἐυνὴ γὰρ πάντεσσι πέλει χάρις. εὐτέ τις ἐσθλων 
Ἐσθλὰ πάθῃ, θεσμῷ χιρναµένης φαίτς. 

Να) μὴν χαὶ τῇσίν γε μέγας νόος, ἄῤῥενι θυμῷ 

Ῥιπτούσαις δολερὴν Εὖαν ἀπὸ χραδίης. 
900 Καὶ μὴν χαὶ τῇσίν γε περὶ χροῖ σάκκος ἐρυμὴ., 

Καὶ χόνις ἐν δαπέδῳ, φάρµαχα σωφρροσόνης 
Εὐχαί τε στοναχαί τε φίλαι χαὶ νύχτες ἄθσνοι, 

Καὶ πηγαὶ δαχρύων ἔνδοθι λειθοµένων. 
Γούνατα δ ἑῤῥώσαντο, χαὶ ἁδρανίης λελάθοντο, 

91) Εὐσθενέων Ἀριστοῦ ὁραξάµεναι θυσάνω». 
Ν! δ' ἁπαλαὶ σάρχες τε χαὶ εἵματα σιγαλόεντα, 

Κάλλος τ εἰαρινὸν ὦχα µαραινόµενον, 

Μαρια ἱεπρ]ί ἱπρίάθο, αᾳἱοθ Οιρὶδίω5 ἰηίεγ 96 
οπεἰιαπανι απιοΡ] ρίγα «οΠραβε. 

95 Εχ]ριϊς γνἱι φομ 1 ἡἡς {αραοεπι Ἰαπς γἱίὰπι 
Ἱταάπευμε, ραυέα ἱπάμ]ρεμίθρ νοηίΓί, 

Οἱ πιαίογυπι οδί ρεπορίυπι, 96 τήογαπι ϱΤλγε (υσυ]έμηο , δἱ ἐεπεῦεοςας 
Εε]ί τερτεἰπμηῖ βμοέις ἱηδυγροηί6 ; 

Ρυπάετα δογιμοιὶ, οἰ]οπιίο πιοάσπα, υἰπουία εἰουὶ, 
220 Αυτίυιφ, ϱἱ χὶφ οουἰῖς ἱπ)]]οιυηέ, 

“1009 ΘΦίπο ολ]οσίς, οἱοοὶ, ναρίἁ ἱαρυῦτῖ, μπαπι (υπίςθηι ἡαδυεηίες, 
Μοτιί τι ἵοττα, ἁαπἰπιίς ἵη οΦΙο γινθοηίθς, 

Ρια οου]ῖ δ6πιµεΓ Ὠοαὶ πιο ργῷδίαηίἶις Ἰαῦθηίον, 
ΕΙ «Ἀοτο, Ύὐος ἰῖο ρἱβ αιήπις ἁριιπί. 

9δὺ Ὑιτρίπος οἰίαια [οπιίπαφ, αιιοίαοί Ἡδρεπι οεἱεΏγαιιὶ 
ροηδυύπη, ρυγςδἰτηῖς 56 εογ αυ πφρθυίοαι , --- 

Οι ΟΗμγίδίμυι οσδροεἰαηπὲ ου [ωπιπίραθ πμ δα οποσουυας, 
Όι αι Ιαιωραύςς Ἰωεχφι]ηοίαρ αοοεηογ]ηί : | - 

[ας ργο[οσοίο ινομοταβίς, οἱ αμᾶς πααµι λοποτδθιὶ, υβί πιουΏ Ἰ]αφ ἆόσιφ «94566 
300 Πιάϊοϊδε, ρτθρὶ ποδιτὶ Ίμπεη οἰα]σλίπ η. 

οἱ οιιὶ οΠηῖιῃ ποσα ν6πο Ει, οοπιπυηἰθ οδί ομίπι 
σταιία, εκ Ίερο Ἰδία πιᾶημηιίς ασ. 

ας εί ΠΠ αιἱάσπι οχοείθα Γ6µ6, υἱ 4υὐ γυἱτ] αηίο 
το]εσθε]ηί οχ οογάο ἀοίοδαιτι Ενδη. 

905 Επι οἰίαπι ἰ]ί οἴτοα οοεΡριιΦ βαζει ΠἱΡΟΥ, 
Ει οπίφ ἵῃπ ραν]ωεηίο, Ργῷφίάία ρυάϊαιία: 

Ῥ]αεομί ἰ]ὶς Ρίοςθθ, οἱ βἐπίίυς, 6ἱ Ποσο ἱΠδοιηηθδ, 
Ει [οηπίςθ |αογγιΗΛΓΙΗΩ 6οοΓοίο Πμοπυιη ς 

δη ουγπιανογυημί, οἱ Ιπιυθο ία] οί ιιη!, 
240 Εοτι]ιον Ομγὶδιὶ βπιυγίαιι αΡργελεάεηἰοβ. 

ΒΏυ]]οεαία ἁαμἱθπι ϱΆΓμ6ς 6ἱ νοδος δρἰοπάἰάς, 
ΑΟ οἰίο ΙΩΔΓΟΘΒΟςΘΗΦ, τογπα ρυ]ομγίάο, 

210 Γαστρί. (οἱκὶ. σαρχί. Όμο Βοβμρ. παῦρα 
πο χαριξόµενυι. 

38)Η/ Ἀρχεχάκφ. Ερὶ(μείαπ γοπετῖς αυοά αριά 
(νοροσίει (τους ουσ]. Γἱό η κ.1όνον. λίοι- 
ἀὐ56 αμίθια Παῦυηπί οἱ. χλένον. 

22] Πεγθήµονες. Όιο Πεμᾳ. πενθείµονες, 

909 Πάθῃ. Ττεν Βεβρμ. πάθοε. Μως κχιερναµένη-. 
Τγε6ς φµοψιιο Π6ββ. οἱ Ορ. χιρνάµενος , πακακε. 

258 Λειθομένων. Ττες Ἡοδμρρ. θλιδοµένων. 
3240 θυσάνων. ῬεΠοΙ. (.0ἱ6Ι. κρασπέδων, τὸν 

δυναμοποιῶν δραξάµενοι ἑλπίδων τον Χριστοῦ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Αι ἰ(οπιρίἰ πιαρπἱ ριο]ιδριπα θχα, Πρανίί 
Οι) ΟµΓἱδίιις δαποἱ Ρηουηιαξἰν ανηοία η 

Οἱ πιυπάἀο εχιριθ νἰνυπί, ηπίπιοδ/υθ (αγοτς 
ἱπρεπύυηί οασηἰ, αὐὰ τηδία ουποία βαυπι: 

Οι µιοξας αλλη! αἰδίυηί. Ώναδοιθ ργουο]]α5, 
Οιιας Πε] υγτοπάἱ γἱς ἱπίπιίσα ραν]ϊ; 

Αἰηιιο πιοάσπη ἱπιροπαπί νεγρὶς Ππρυαδφυο οἱ]θηεί, 
Ιβαπιφυς, Δἰ1θ οουἱος, 8γἱομΙαδαιιο ρΥδ)υη. 

Οἱ ρεζ6 6υπ! πιάο, ἀαρ]ίοί δἱηθ νοςίθ, βοιμηίφιο 
Ιμ (6γΓὰ ϱΧΑΠΙΠΙΕΒ, Πηθπί6 Ρο]ιΙ(ιιο ἰεΠοηί ; 

Άιῳυθ οεμἱο βρθείκη! γἱρί!! Ώοπιἱπα]µφιις, ϱοσοσηυς, 
Εθ]Ιν 1η δαρογᾶ 4ωοθ αρίί αγύθ οοιους. 

Ὑϊγαίπεας {ὰ Ρογγο αεἶεθ, ργῶεοπία Ἑομί6 
Ου δροηρίαιιθ δ0{, γυςς αηἰπιΐδφαθ οαπ1Π, 

ΛΜηιιὸ οομ1ἱ5 Οἱ)ΓἱδίΙΩ οχδροείαη! ἱηδουνηίθιις τδη1ο, 

Βϐ [απιρλάας 406θΗΡ48 ἵη πιαηίυςσυς ρογυπί, 
Όι ἀθους ἱρ5ο πιουπι αρποςίἰ, ουπιρίοσις ἨοιοΓ9 65, 

ἤαπο, μοβἰγὶ ϱγοβίς οδί ᾳυ ἀθοις 95ης, οοἶἱεν». 
Οοπιιημηῖς ομηοίἶς ΠαΙΠ(ΗΕ εδ ϐ4 ϱργαῖἷα , ουιη εσὶ 

ΕΙι νεπο; ]ως ἰδίιά ροδοῖι αποϊοἰιία.. 
οϱἡἱοοι Ἠῖς ΘΙΙΔΠΙ ΠΙΘῃ6 Πιαχίπηα ; οογύο τ)ηϊ 

Ναπι ργουμὶ 4 66 Εν δυβάο]α ρεηδα [αραυί. 
δυἱ1ἱοεί 18 θἰίαπι β8οςυ5 ηἰβετ οδδίὃς αστοί, 

ἵηφυο δοἱο οἰηῖφ θ5ί, ἁΓιυα ριιαἰολεῖας 
ΟΛιάγΦ(υ6 {ΠΦΟΙΠΠΕΘ ποοίεδ, βεπηέωδαᾳυς µγευδσφυε; 

ΕΙ [αςἱ6θ οα]ϊάΐς Πει]ὺμ9 {ρδα 1ωαλά6ἱ. 
Αοσ µεπίθις τοῬις ουυἱἱὲ, Ιάπβιογαυ68 γωςςφαῖε, 

Αττορια υἱ Οσὶςιὶ ο8ί πιῤεία ΕΓΏΙΣ Ώ]9υ. 
Λο εἰ] οἱ (οηθΓ «ΛΓΠΟς, οἱ βρἱοηάϊάα τοις, 
μη 6 Ὀ0ογὶ [ουσια πιατςοί αὐίέάιο ἆςθσο”. 
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Α Αἱ μὲν ὁμηγερξέες, ξννὸν πόθον ἀμφιέπουσαι 

Οὐρανίου ζωῆς, ἴσά τε µέτρα Ρίου, 
Αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐὲοῖς τοχέεσσι παρήµεναι ἁδρανέουσιν, 

900 Ἠξ χασιγνήτοις µάρτυσι σωφροσύνης. 

Λὐτάρ ἐμοὶ παῦραι μὲν, ἁτὰρ πλεόνεσσιν ἑρίκω, 
Γηθόσννος Χριστοῦ κάλλεσιν οὑρανίοις, 

Χρύσεα μὲν Λιυδίοισι δόµοις ἑχαρίζετο μῦθος 
Νήγματα, καὶ ποταμοῦ ὁλθοδότοιο ῥόον. 

905 Χρυσοφόροι δ Ἰνδοῖσι μελαγχρώτεσσιν ἄφυσσον 

Μύρμηχες χοίλης πλοῦτον ἀπὺ ψαμάθου. 

Νεῖλος ὃ εὐχάρποισιν ἑπαῖσσων πεδίοισιν 
Ἔριος. Αἴγυπτον θἤῆχεν ἐρισθενέα. 

Αλλος δ' ὀρνίθεσσιν ἀγάλλεται, ὃς δὲ φυτοῖσιν, 

970 ὋὉς δὲ λίθοις τερπνοῖς ἔνδοθι λαμποµένοις. 

109 

Αμφότερον φύσιός τὲ καὶ ὁππόσον ἔχτοθι χερσὶν 

"Ανδρες ἑτρίγαντο εἴδεσι µαχλοτέρων, 
240 Εἶδαν ὑπὸ πραπίδεσσι, νόου σθένος ἀνδράσιν ἴσας 

θεῖναι θηλυτέρας, χαὶ δέµας, ὡς σοφ/ην. 
Οὐ μέγα. χαὶ Χριστὸν γὰρ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἁστερόεντος 

Σαρχὶ σὺν ἀνδρομέῃ γαῖαν ἐπερχόμενον, 
Καὶ τέχον ἡμερίοις ἁγνῆς διὰ μητρὸς ἰόντα 

200 Παρθένου, ὄφρα νόμον ἀνδρόμεον τελέσῃ, 
Ἀχράντοισι γονῇσι, χαὶ ἐχ τύμθοιο θορόντα 

"Ηματι ἐν τριτάτῳ θερμοτέροισι πόθοις 
Πρῶται ἐθηήσαντο, φίλοις τε Ἠγγειλαν ἑταίροις, 

Γευόμεναι Χριστοῦ γεῦσιν, ἅχος προτέἑρις. 

20) Πολλαὶ μὲν δὴ γαῖαν ἐπιπνείουσιν ἅπασαν, 

Ὀσσατίην σωτὴρ μῦθος ἐπιστρέφεται. 

ΤΠ η Παῖνα ὁδί, υπ αδΠ δχίγίηδδυας νΤοΓάπῃ 
Μαπις ἰγ]νορυπί νγυ]ήθις πιοτθἰτὶοἰἰς, 

3Λὐ Φυῦ οογάο οθββοευμῖ, αιοά απίὶπιί τοὺς Φφαιια]ὸς γἱεῖς 
Εσιηί]μας τοάἆαί, υἱ ϱαρίεηιῖα, [ία οἱ 90ΓΡΟΓΘ. 

λίτιτι ἱὰ Ώοη οί: πᾶπι οἱ ΟΠσὶδίυπ ϱ οα]ο φἰο][δγο 
η ΙοΓΓΑΠΙ ΟΠΠ ϱ3ΓΠ6 ΏΙΠΙΔηΣ ἀθρερηθιίθιι ἀθάμκογυπί, 

Ει πιοτία]ίωιιδ μεπιοτιιπίἰ ϱχ ϱὰδίὰ Ππαίτο Ὑἱγρίηα 
9υ0 ΒΡτοὐθουπίθιη, υἱ ἵοβοπι Ἠάπιαμαίὴ ἱηρίθγοξ, 

Ἱμιαιηηδίο οτί, οἱ οχ ἱυπμῖο οχδιοηίθιη 
ὑἱο ιοτιίο, οὗ Παργληίθείηια ἀνδίάογίὰ 

Ρείπια γἱάογιπι, οἱ οἰατῖς πυματυμί ἀἱδοίρυ]ῖ, 
Ει ἆμπι Οιγ]δίμπῃ ο. ρε] 1ά σιφίιι γειποάἵπι Γαἰέ. 

2υύ Μυίιφ αᾳωϊάετι α απί δανειυ Ομγὶδίυ οὐοΓθιῃ α {ογΓ8, 
ΟιΑΠιΑΠΙουΠ4Ι6 κα)ιίατίς ρεγιρτανἰι ἀοοίσῖπα. 

ΑΙἱῶ κἰπιι] οοπβγοβλί, ΟΟΙΠΙΠΙΠΘ ἀεθίἀοτίαηι ρτοβίομίυς 
Οσἱθρίίο γἱι, 40 Φηυαίθϱ γἱί ΠΙΟά08, 

10101011 ΑΙ9 οί ραγοπεὺιφ αδφἰἀθιῖ ἱμβγιηῖ6, 
ϱϐ Αυι [γαἰτίῦας ριυάἰοἶή ος Όιις. 

Ραµς αυἱάθπι 1ηθ8 θυηί, 864 ἰ8π]εη ΠΠα]οτῖ ΓΠΝΠΙΟΓΟ ΠΟΠ εοὐο, 
(ζαυάοπς Ολεὶδιὶ εσεις ρυ]οὑρἑ μή ἡαίυις. 

Αυτοα Ὦγάίυτμπι ἀοπιῖδιις ταπεπία Ιαγρίέιις 
Εαύυ]α, οἱ θυη]πίς [οἱ]οἰιαίὶς ἀθίογίς ΠΧ υΙΩ. 

205 Αιγί[εγ πὶρΓἰρ Ἱπι] [ογπιίοϱ ἁῑν]ί]ὰφ 
Ηαυγίουαπί ος ρτυ[αΠ]4 4ΓΕΩΔ. 
Νις ἑη [εγιί]θϱ ΊΓΓιιθηΦ ϱ8/ΠΠΡΟΒ 

Ορροσίυρο, βγρίυνι ργαροιεπίδπι τεαΚίά.ἰ. 
Α{ῑις ονίυις ρἱογίαίας, αἰίις 9500 ήνας, 

21) Ιριο ]υουμάῖς Ιαρίάϊὺις 6ρορίο Γαἱρουή 9. 

31ὁ Φύσιός τε. (ο0ἱθὶ. Μηἱ. ὅσον τε φυσιχὸν, χαὶ 
ὅσον ολλ Πορ. 991 ἐπίπλαστον. 

240 Εἶξαν ὑπό. δὶο πιβδδ. ΕΜ ποπην ἀπό. 
δεΓοΙ. εἶξαν αὐταῖς, ὑπεχώρησαν. Περ. 995 εἶξεν. 

20ἶἱ θυρόντα. Οοἱδί. θορώντα. 
ο. Προτόέρης. ΕΓίογεπι θµδίαπι ἰπιεγάϊςιϊ ροιὶ 

1 ΘΗΗΙΡΙ{. 
206 Ἐπιστρέφετωι. Θυαρ. Ιπ. 991 ἐπιτρέχει, 

ἑπ.δράμει. | 
205 Λυδίοισι. Ἰωάία τορίο οει ἨΜἰποσίς Αςὶ, 

Οεῶ5δο γορο οἱ Ῥαοίοίο ομγἱ[6γο Πμπιίηο πο]]ς. 
Ὀπάο θἰἶλΏι χρυσοῤῥόας απιπὶς Ίο ἀῑσίμφ οςί : ο 
αιιο νὶἀο Ει]πεπι. ΙΙ). ΜγΙΛο[υφία , οἩΡ. 3, 
Μὶέα τορο οἱ ΡαοίοΙο. Βη1.. 

905 Ἰγδοῖσι. Ιπάίσα [ογπίς», υἱ οορ]υίι Ρἱπίυς, 
Πὐ. ια. «δρ. δἱ , ΔΙΤΙΠ ος οβγεγηἰς ἵογγο εσετυηῖ 
η Ραγιο βερίθηιε]οπα απ Ἱπάοτυη , αἱ Γαγάιε 
νοεδπίς. Ἐγιέυπη ᾖου αἲ ἰἶς (8πιρογο Ἠἱωργπο Ιπάὸ 
ΓαγαπέΓ εβίίτο {εγνοτε, «οηάἰιῖς ρτορἰογ γ4ρογει 
ἵῃ ουμ]ου]ος [ογη]ρίθ. ΒΙ1Ε, 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Ταιη αὐἱ πα νιις, (µαπη αἱ [ιοδίις, οἱ ατὶο 
Ρανίυς, [ιμ]ηοὶ ροιρο]ί οσα ργερίς. 

(οδδεγυΠί Πιομῖ» Παιη(υο Ί]]ας «ΟΓρογο [εοῖί, 
Όι ορ], «οΦ 11166 πΊθιις Όση γα νἱγὶς. 

Νες ηἶτυπο: Ογ]ρέσιη βἰᾳυ]άδπα, ουτη εφ αἰιίθ 
Ὀοιμίδους ϱ8Γηεπι νοηὶ! αᾱ {πια πεῖθμς, 

Πυιαμο ρεπετὶ Ρεροτίέ φαπεἡραῖπια Ὑΐτγρο, 
Ηιππαπῳ Ἱερὶθ, θεά δἰπο Ι9ύῦ6 , βθα2χ. 

Λο μα οχδἰἠὴ1ῖ διιρογαἰᾶ πποΓγίθ 5ερι]ογο 
(Τεγί]μς ἱ ῃοΓΓο ἔμπο οταί ἰ]ο ἀῑθρ ), 

γάεγυμί ρείσω ( ἀοάῑξ Ίος ἵπεθησα ομρἰάο), 
Νιμίίαφις θχ{λίο ία (μ16γθ «ογο ; 

Αἰσυο Ἱία ραςἰαίο Οὐτ]διο [οἱοίέες ἱραίς 
μωφίαίο Ρείυ5 68ὲ [αςία ιποεία οἱυο. 

Αυ π]ία: ἑαἱος {οἱο νδγδαρίυγ ιν οτύο, 

Βϐ Οι 86 ευπᾳιθ Ρεὶ ροτγὶρὶέ αἱπια βἀθ5. 
Ρα6 απἰπηϊς ρατίὺαβ Ιποειθὰ εωρἰάίπο τοριί, 

Τ6ςίᾶ ϱΔά6ΡΙ θἱ γἱί ρας Ρεηιϊδ µδυο οἱ, 
Αβεἰάεί ἱπῆγπὶ Ρ4!5 αΙίοτὰ ραίτί ους, διί ου) 

Εταίτίους Ἱη δαοἱα νἱγρὶηίἰίαϊο πηαιιθὶ: 
Αρὶ 6ρο ουπι Ρρᾶµ685 Πδύδαω, ουπ ρ]υσίοις {ρβο 

(ρογίο ἴάπι6υ, [{οΓ1Π49 Ἰφίις οὗ ΦΙΙΙ6Γθ89. 
Αο ϱγαιπεηία αμάεπ 1γάΙἱ5 ἆαυαί αὐγθα ϱεοιῖν 

Εαὐυία: Γμιάευαί Ἰαγρίς δἱ ἁιπηῖς 0Ρ68. 
ΒΠινϊιιας Ἱπάῖς οἰἶδιι [ογωῖολ [ογευαί, 

Ου0ς ἱροῖ αυτο β)ιι]4 Ρρίεηπα ἀδυδηί. 
Νίαβ Ιίοπι Ῥμασίίς ὁδί οΡροθ δἱ εοπιποάα τεορηίς, 

Ριηρυία. ἀπι Ἰγπιρ]ίς ργοαάίριις αγγ4 τἱραῖ. 
Ου]οείαηὲ αἱο νοἱιςγο Ρρ]αηίφαιο νιτεηθ, 

Λυι Ιαρίάςς, ἀῑδίιί φυείδ, γε] δη , πι δὲ. 



ΜΕ.1 

Λὐτὰρ ἐμοὶ πάντων περιώσιον εὖχος ἔδωχε 

Χριστὸς ἄναξ, πολλῶν εὐσεδέων στἐφανον. 

Ἡ ῥ' ἐτεόν' ευτθοῖσι Θεὺς χάριν αἰὲν ὀπάψει, 

Ὥσπερ ὑποσχεσίη ἐστὶ παλαιοτέρη 
9]6 Βηθλεὲμ ἐν προτέροισιν, ἐμῷ νέον ἄστεῖ τυτθῷ, 

τῇ μὲν ἐῇ γέννῃ, τῷ ὅ ἄρ' ἐμοῖσι φίλοις. 
Οὗτός σοι χορὸς ἄλλος ἐμῆς ἀπολάμπεται αἴης, 

Οἷος ἁριστοτόχου πατρίδος ὑμετέρης, 
Ἁρμενίης, ἡ πολλὸν ἀριστεύουσ) ἐπὶ γαίης, 
980 Φέρτατον εὖχος ἔχει ἀζυγέων ἄφενος. 

Τοῖσι χαριζόμενος, βαιὴν μὲν ἔμοιχε, φέριστε, 
Σοὶ δ) αὐτῷ μεγάλην ἴσθι χάριν παρέχων, 

Σαυτῷ, καὶ τεχέεσσι, φίλῃ τε δάµαρτι µέγιστον 
Πλοῦτον ἄγων, ζωῆς ἐλπίδα λαμπροτέρης. 

5, 6ΒΕΟΟΒΙ ΤΗΕΟΙ,. ολΗΝΙΝύΝΜ ΕΕΗ Ἱ. ΠΙΦΤΟΒΙΟΑ. . η 

Α 980 Εἰ δἐτέἑ που καὶ ἐμῆς, ἑτάρων ἀγανώτατε Ἐᾶντων, 

Τῆς ἀρχαιοτέρης μνῆστιν ἔχεις φιλίης 

(Οὐ γὰρ ἐν εὐσεθέεσσιν ἐμόν ποτε οὔνομα θήσω), 

Μηδέ μ’ ἀτιμάζειν, οὐ Υὰρ ἔοιχε, φίλος" 

Ἁλλ' ἐπ᾽ ἐμοῖς ἑτάροισι χάριν καὶ κῦδος ὁπάτειν 

990 "Ἔστι δὲ χαὶ ἐμέο πὰρ πλοόνεσαι λόγος’ 

Εί τοι μὴ πλεόνεσσι, σὲ δ' ἄξιον ἀντί νυ πάντων 

"Αζεσθαι φιλίην, ὦ µάχαρ, ἡμετέρην. 

τΏδ' ἂν καὶ πάντεσσι φίλοις κεχαρισµένα ῥένος, 

Οἶσιν ὁμῶς τιμὴ εὔαδε τῶν ὁσέων, 

9Φ0ὔ Βασιλίῳ δὲ μάλιστα, τὸν ἔξοχα Χριστὸς ἔτισεν, 

Ὃς µέσος ἀμφοτέρων ἵσταται, εἷς ἓν ἄγων 

”λχρα φίλων, ξυνῷ δὲ πόθῳ συνέδησεν ἄμεινον ' 

Τῷ σὺ χαρίζεσθαι πάντα δικαιότατος, 

ΜΙΒΙ ου ργῷ οπιπίυως ρηφείριυ!η ἆεοιθ οοηοθθείἰ 
Εεχ Οισὶδιας, πιπ]ίοτυιὴ Ροσ!η ο0ΓοµΙαΙΠ. 

γεγυσι ἑ)]μά ρτοΙθοίο θδί : ενὶς Ὀδιις 6οπιρος {ατεί, 
Ουεπιαάιιοάυπῃ αηἱἶα μα [οτί Ργοιηἰφ»]ο [4οἱα 

2-5 Βοιι]ελεπιο οἱίπι, Ώ)εο τεεεµίος ορρἰάυυ : 
ΠΗΗΙ η 64 πδςςσπἀο, 88] Ροῦ ΠΙΘΟΒ 4ΠΙΙ008. 

Πιο Ε0ἱ α]ίογ οὗοτας οχ πηοα το[υ]μοί ἰουγᾶ, 
Οἶα[1θ ἱη νοθίγα ραίγία οριΐπιογυω γίτογυπι {εγαςς, 

Αγιπεηΐι, ϱὐ ουπῃ ἴπ {οιο ογοε ρἱυγίπιάπι οχεθ[Ἰ8, 
ϱ Ῥγαοίρυυ Ώος ἀθοιθ αῦοί ορίραιη οορίσ!η, 

Ώρῃο {6 [ασοἱοηβ, Ιογίέου ἆθ πο, νἰτ ριαιαμι!δδµης, 
Ώο ἰο αμἴεπι ορίίπιθ 6648 {6 ΠΙΘΓΟΣΙ, 

Ὀιιπι ΕΡἱ 1ραἱ, οἱ παϊἰς, οἱ ἀυ]αὶ οοπ]αρὶ ιπαχπη ὑπη 
Τ)εδαιιτυι ραγα8, ϐρεπι γἱί βρ]ουά]άἱογίβ. 

250 θΟιος οἱ οἱ π9δ., δοἀα]υπη οπου μαι ϱυαγ]θοίωθ, 
Αηίψιι πιθπιΟΓ ϱ8 απ]σἰεῖο ν 

(Νου ομίτῃ ἱπίθς Ρίο πιουπι πηαυᾶΠά Ποπιου ἱηδορίθα!)), 
Νό6 πιο ἀράθοοις α[λοίαφ, Ἰλυς θηἶπι οοηνοβίέ, 4Πἱοθ; 

δθεά οὗ πιθοθ απηἰοος Ὀοποβοίμπι οἱ ἩοΠΟΕΓΘΠΙ οθΠ/[ΘΓ : . 
2090 Ηλυοίατ επίτη εἰ πιοὶ αἰἶφυα αριά Ρἰδγοδᾳυ9 γα(ἰο ; 

δίη πηίηιδ 4 Ρἰδσίφαυο, (9 οθγίο ργῷ οππ]ις ἀθοθί 
Βενογογὶ ποβίγατη, ϱ Ὀθαίθ, ΑπιῤοΙ(ία1η. 

ου επί οἱ οπηίδιΙ απηὶοἵς αεα]θοίπιυπ [αοίας, 
Ουυμς ρατίέου ρἱασθὲ βοηος δαποΙς Μαδίίας, 

200 Βαβίο πιαχίπιο, ᾳµοπι ρροἱριο ΟΕγὶδίας Ο0ποΤΓθ6 ἀυσοί, 
Οιύφάθ πιεά]τις ἱπίθς υέτοδαιιο οίαῖ, Ἱπ υπυπι οορ]ιήρειις 

1012-1019 Απιςοος ἀῑδείίυθ, πιεϊϊωδαιο ]]ραί οοπυΠὶ 4ΠΙΟΓΘ : 
μἱο η) ο8ί υἱ οππὶὰ οοποθἀας, 

90 Τυτθοῖσι. Ρατυὶε υεἰ Πηπιίδας Όεις δεηρεΥ ΄ 
ἀαί υ... 

2]ὺ Βηθ.εὲἐμ ἐν προτἑροισυ’. ΑΙἰίεγ: 1π ρτίπεϊν 
ΕΒε( η Με[ιεπι ΦΓαί1α άαίκγαε ργοπιὶςεῖο [αεία, νεὶ: Βεί/ιίδ- 
ἠοπι φμῶ ἱπίετργῖπιας α ρτορβεία ΠΜΙΛΕΓαΙΗΣ, Όεί Η1εΟ, 
ὑπσμαα, Τεεπίετ ορρἰάκίο , θἰο. Τδίά. νέου. Θοἱιοὶ, 
νεωστ[. | 

Φ]76 Τῃ μὲν ἑῃ . 1Η οκἰάεπι τεἰετὶ φγαἰα οἳ 
θιιεγα(ἶοπε (Ἀγέειἰ. Μοχ τῷ ὃ ἄρ' ἐμοῖσι. δὶο (68 
τξ, εἰ Οµἱρ. Εάῑι. τῷ δ᾽ ἄρ' ἐοῖσι. 
254 "Αγωγ. Συνάγων. 

989 ᾿Ατιμάζευ". ἱἀ ο8ί, πε ΡγεἘέε Νιθας αερεγκεΓῖε. 
200 Ἔστι δὲ καὶ ἑμέο. Βερ. 990 οἱ 995, ἔστι δέ 

τις καὶ ἐμοῦ. 
290 Ωδ'. βε]οὶ. οὕτως. 
294 Ὁμῶς. Φο]ο]. ὁμοίως. 
905 Βασιἰφ. ια Πεμ. 995. Εάῑι. Βασιλίῳ. Είπε 

Ἱηυθί οατιηθη ἱδίυά οοπάἰέωσι Γμ9φ8ς8, ο 26ΐνοε 
νἰνογαί Βαθίιυς. Μοχ ἔξοχα. Εεᾳφ. 99! , κυρ. [. 
ο... -- 6ΜΕΙΗ ΕΚΊΗΠΙΟ οποτε εκπεκ[ατι! 

7 "Αμειγογ. 8010]. τελεώτερον. 

ΜΒΤΗΙΟΑΛ ΥΕΗΡΙΟ. 

Αι μή δΗρτα αἷῖος Οὐε]νέως ἀεάῑί Ώου ἄεους οσμές; Ώ Ουυά οἱ εἰἶαη ρτῖδες πῃδιπος ϱ5 [Γογί4556, δοἑαίν, 
Όι ρἰείαἰἰς αὔ1η5 γα δἷὲ απιρ]ᾶ πο]. 

Οιίαί) νθγυπι ο5ἳ, νά Ρείδοα αἱ ρτοπιίδεα (μἱδγμρί : 
Απρἰγαϊ ραΓνἰο Νιπιίηίς µ6αιο [4γος ἱ 

ὈνὸῬ πιεα κάν Ιἱοεί, ΒοἱΠ]οπι 4ποᾳυο εἰίο νοςυδίυς. 
ΕάῑάΙί Πα Ῥειιπι: Πίο οὗαΓα οοοσθ(ιο Όροι 

Πιο αἴλας ποφίτίς Γαἱρεί εἱ0ἱ οσίι1 αὐ ασνίς, 
Ημὶο ρας, φιἱ νεβίγὰ Ποτοί ἱπ Αγπιθηία ; 

οὐ ϱευῖθθ ου! οεῖδα οαριί 64ρε; ο[Πσεγαί 6ΠΠΠ6, 
Υιτβίπες δυἱήπιυπι 8υη{ ἆοοις οἶυ5 0Ρ6Β. 

Ες ἰβίιυν ργαίώπι [Α6ἱ6ῃ5, Ρᾶτγι) παλλῖ, ΠπΙΚΡΗΙΙΠΙ 
Λι ΕΡἱ, η ΠΕ8, Π]άβΙΙθ υἰτ, {ρ5ο ἀαὐΐς, 

Ἰπρομίος φυὐοἱίφαο ἐπ φοεἰσαιιο ου υἱ]16 
ΙΥΙΙΙ36 ρατί6µς, 439 5ἱΠ6 [πο Ποποεί. 

10 πηὶῖ ΠΘΠΠΟ μιαρ]ς ἀιι]οίς, αποϊοϊης 
(Νου εἰθηίπι δαμοίος ἰπίθυ Ώιεα ποπηἶπα Ρο), 

Νο πιο ἀεερίείαθ, :1350, Ιηθᾶδᾳυ6 Ργεοςδ. 
Ου εοοἱοφ ἰδίιά πεὶ ἀὰ, ᾳυοά ροδιµίο, Πωυπυς, 
Ναι φυδάδιη πιυ]ι]ς οί 4ος ου Πιςὶ : 

Οιιοὰ θἱ ποῦ πια]ς : αἱ ί6, γἰσ οἶαγαο, ποΥγοτς 
ἆ16 φαποίυπῃ πορίγᾶ ἀεῦθι αιηὶοἰεἶσο. 

Ομιηΐθυς ἰδίιά ο] )υουπάµπ Ρτογςις απῖοἷς, 
θιιο8 Ηἱ]αγαῖ, δαηοίἰ5 αυἱδαυίθ Ἰδῦοίως Ἠοπος, 

Βαφί[Ιο αἱ 64ργα εωποίο5, 46 (μρίδευφ Ιουυγαἱ, 
Οµίαυο ρτουι] ρορἱἰος 1υπρίέ 4πιογο νῖτον, 

Α0 105 οἱ μιο]υς ἀθν]ησίί 4ΙΗΟΓΕ : 
Οαἱ τεείε [40135 δἱ πὶμἰἰ 1ρ8ε 116Κ68, 
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Α]δόμενος πάτρην τε φίλην, χαὶ ἥλιχα μῦθον, Α ὮἸβλείοσι, καὶ πλεόνων μισθὸν ἔχοις θεόθεν. 

500 Καὶ χαθαρὰς θυσίας, χαὶ πτερόεντα βίο, ὅ]δ Σπείραις δ ἔνθα µένοντα, καὶ ἄφθιτον ἆμῆσαιο 
Οἶσιν ἔσω σχηνῆς πάντων ἁδάτοιο πόδεσδι Καρπὺν ἑπουράνιον, πλούσιον ἀντ᾽ ὀλίγων. 

Δεύτερος ἓξ ᾿Ααρὼν ἱστάμενος μεγάλου, Αἴδεο χαὶ πολιὴν θεοειδέα πατρὸς ἐμοῖο, 
Καὶ θεὸν ὑψιμέδοντα χαταντίον ὄμματι λεύσσων, Ἔμπλεον ἀνθρώποις θαύματος ἱστορίην 

θνητοὺς ἀθανάτῳ μίγνυσι λισσόµενος. : Ἀμφότερον, ἑτέων τε χύχλοισι, καὶ ἠθεσι κεδνοῖς 
ὅ0δ Κείνῳ μὲν τὰ ἔμοιγε χαρίζεαι, ὅσσα δ' ἐχείνῳ, 590 «. Ὑστάτιόν τοι ἔπος φθέγξοµαι ἁδρανέων. 

Χριστῷ, τοῦδε χάρις ἐς Πατέρ᾽ ἑστὶ χάρις. Ποίµνης ἡμετέρης περιφείδεο, φείδεο ποίµνης, 
Λίσσομ ὑπὲρ ψυχῶν, χαὶ οὐρανίου βιότοιο, Ὦ τέχος, ἡμετέρης, ἧς ῥα περιτροµέω. 

Λἰσσομ’ ὑπὲρ µελέων πνεύμµατι δαπτοµένων. Καὶ γὰρ πόλλ’ ἐμόγησα, θεὸς δέ µοι ἐγγνάλιξε 
Δὸς χάριν ἡματίοισι πόνοις, νυχίῃσί τ᾽ ἀοιδαῖς Ποιμαίνειν πολλὰς εἰς ἑτέων δεχάδας. 

510 Δὸς δὲ χαµευνίη, λεπταλέοις τε γόοις, 595 Σοὶ δὲ θεὸς ὁπάσειεν, ὅσ᾽ εὐσεθέεσσιν ὀπάζει, 
Καὶ τρυχίνοις ῥαχέεσσι, χαὶ ὄμμασι τηχοµένοισι’ ΄Αλλα τε χαὶ λιπαροῦ γἡραος ἀντιάσαι. ) 

Δὸς δὲ νόῳ χαθαρῷ, δὺὸς δ᾽ ἱεροῖσι λόγοις, Τοῖα πατρὸς ἐμοῖο θεόφρονος, αὐτὰρ ἔγωγε 

“Οορ' ἀρετὴν τίων, ἀρετῆς ὁδὺν ἀμπετάσειας Φθέγξομ’ ἀφ᾽ ἡμετέρου Γράµμµατος ἑἐσθλὸν ἔπος" 

Βοτορίυ ἀπίοειη ραϊγίᾶπι οἱ οοπυπιυπία οἰυάἷα, 
500 Εἰ ρυτα βαοσἱῆοία, οί οαιἱοδίδιη γἱίαιη, 

Ουἱοις πίτα ἑαὐογηδουίιη οπηηίµ. ροάἷῦις ἱμασςθθδπῃ 
ΑΙιεγ ροβί ΠΙΔΡΙΙΗΩ θἱᾶμδ ΑαΓοΠΕΠΙ, 

Ει Βειυηι ἵη οςοΙο γερηαπίθπι οσο] οΟΓΑΠΙ Ἰηίμθηθ, 
Μογία]εθ ουπῃ Ἱππιογ{α]ἱ οΓλΗ8 οοη]υηρίί. 

205 ΠΗἱ ρταβοατίς, αυἱἀφυἱἀ πλ], οἱ ααἱάᾳυἷά 11, 
Ομεϊδίο, 4 49ο ἰπίίὰ ργα(ἷα ἱπῖέιρ α Ῥαΐτο. 

Ῥγθσος Ρῥγο δμπαῦας, οἱ υἰέὰ οσ)]οδίὶ, 
Ῥγοασοί Ρίο ππεπιυγί5 φρ]γίέυς [6ΓΥΟΓΘ οουκυπρίἰς. 

Όα Ὡαποῦσιιιπι ἀῑαρηωὶς Ιαυοτίυμς εἴ ηοοιιιγπίς εδ υιις 
510 Ώ οιβαρ(ἱὺις Ὀαπιί, οἱ (οπυῖοις ροπηεἶδιις, 

Όα |αορτῖς ρλιιηῖ5, δὲ οευΗἱς (αὈδίαοείς, 
Όα ρυς ππθηΗῖ, οἳ δαογἰ5 δογπιοπίδις, 

Όι νἰγιπίθιῃ ἨοιογληΒ, υἰτέυ(ῖς γίαπι αροσίὰθ 
Νυ]ές, οἱ πι ίογµΠη πιογοθάθΏι 4 Όου Ἰαβθβθ. 

515 8ογο αι Ὠἱο πιαηθηϊ, θἱ ἱπουστυρίμπι Πείοφ 
Ετυιύυπα οὐρ]εδίυπη, ρ]αγίπιὰ μα Ραυςἱφ. 

Βονοτογθ δἱ εαπἱθπῃ βἰπιίοιη ραἰγὶς πιεί, 
Ου]. [ἠδίοτίὰ οπηἱηἰΌις ρίθης μἱτασμο, 

Θνήὶ ἀΠΜΟΓΠΙ οἰτου]ίς, ἔυιη πιοτ]θιφ νοηογαη]ς : 
550 ε« Εχίγθσι ου γεγῦαπι οἰοαιια5, (σασί γἱτίθυς. 

Ῥατεο ρτερὶ ΠΟΒΙΓΟ; Ρ4ᾷΓο66 ρτεβὶ, 
ϱ 411, τιοδίτο, ου] 68154 οοπἰτοιοίοο, 

Ναπι ππυ]ία ροσιυ!ἱ, ἀθάίίᾳαθ πιὶ Ώθμρ 
Ῥος πιω]ίας 4ηηοζυπΙ ἀθρβάέθ Ρ486ΘΓ6. 

590 ΤΙΟὈὶ νετο Ώεις οοποθάαἰ, ᾳΗ9ουπ(αθ ρἱΐ οοποθα!ί, 
πι ἀἰή8ε τος, Μ1Π οΜίαπῃ υἱ αὐ Ὀδδία δοηθοίυίθΏι Ρρογγοηἰθθ. 

Ταἱἷ Ραίθε Ώ1ειις ἁἰνίηλ δαρίθηθ: 660 αυίΐθιη 
Εἱοαυας, ος δογ]ρευσϊς ποδίτῖο Όοβα τοτΏα : 

50] ψυχῶν. Οοἱς]. µελέων. ε0Ρ. ᾖΠ. πεπληρωµένην. Πορ. 991, γέµονσαν., 
ζ09 Νυχίῃσί ς’. Ιια Οοἱε]. οἱ Περ. Εάῑί. νυχίοι η ο. ν Πεμ. 991. Εάῑὶ Ἀοηκυ]ὶ 

οί τ’. | ἳ ἀμφοτέρων. δελο]. κατ ἀμφότερα. Οοἱδί. δµρ. Ἱνμ. 
510 Λεπτα.έοις τε γόοις. Τεπκίθνε, φο1ἱᾳεί, ϱ4- χατὰ δυο τρόπους. 

λαμε(ὲς οἰγίθνς. | 520 Φθέγξοµαι. Έν8Ῥ ἔνρεδ. οἳ ΟΡ. φθέγξεται. 
11 Τρυχίνοις. Όιο Ἡθμρ. τριχίνοις. - Ἰηδυοίέυγ ραίος (γεροςίἱ {ία ἴυαμεις. 
216 Ἔμπ.εον. Ἀερ. 99ῦ εἰ (οἱεί. ἐμπλέων. Οοἱε]. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

Τυπ) ραίτίαπι γοτίιή8, δἰιπάϊα οἱ οοπηπηππία, Ρρυ- ἙὮ Ἅἱπῇῃδητηθς, 80 οἱο ρρηι]α βυ)ὰ [ύγος 
Εί Φ40Γα ἵμπῃ νἱι ορείθα (εποπίΐς Ιου, Αιηυο β6Γ96 μο αυ ΓθΙΠΛΠΘΗί, 90 ΦθΠιἱΠθ (ΓΕ ΜΗ 

Ομείς ρίγα 6ο6ήαπι, Ρροάἱῦμδ αιι ρευτία πυής, Μο]ογοπη ἱηπιππθγίς ρατί/ῦις {ρ29 ποία». 
9:4Ἠ5, υἱ Άτοη, ΠΙΙΠυΡ Φαογ]ῆεῖαιο ϱετοπβ, Το αὐοφυ9 ροΓπιονθαί ραΐγ] γοηεγαηύα δρηθύΐυς, 

Αιαιο Ὠοὶ οθΓυΘΠΟ ΏΠΙ6Π γεπεγαδ!(ς, }αμρίέ Μεης ε(υρεί ἱπείκηδιη ου] ώς οά Ι]βίογίδη, 
ογίαῖθ Φίουπο ῥ6υ; 5υ4 γοίὰ ϱθηυ. Οἱ οἰπιυὶ οθί γ]ία, δ/ποιι! οί νεπογαὐἱ{φ απηἱς : 

2 ποῖηί ἀάς, ὴ1ἱ, 4µφαι19 11, ἀθς αυοφυ6 ΟΗή]βίο; ε ΕχίΓ6ΠΙυΠΙ ου, [ραοίας ἀθυ]ίαίς, Ιοαἱ4;. 
Οιι ΟΗεἱδίο ἁθηέυν, ἁαηίυς εξ ΠΙα Ῥαιγ]. Ραγοο ϱᾳγοβὶ πορίγο, (ἱ ο/9γ/σε/πηθ, πορίΓο 

Ρο νἰέὰ ΦἴΙιεγθα, φΗρρἰὲσ, ΡΓΟ πιεηεῦιϱ 95ο, Ραγς6 δρομίν Ρ;ο 4ὐο πὶ αμαξι 0884 (Γ6ΠΙΟΡ, 
Ρεο πιεπὺσίς, Ίναιφίί αμ ρἰοίαξὶ5 ορυδ. Ρ/Γ0 ηυὸ πιυίία (ὐἱ{, άμ6επισθ απ» ρἱυσίριις Ίρεε 

Το πιονθαπί Ποςξίο οληί.8, Παοίδφιο ν40905ε6, Ὅιϊ γεβθγδπι, Ὀομιίπί ᾳγδ(/9 ϱοµοἱ2 6θά[ε. 
Τεβίε χαµευνίη, {9 βοπιίίμδᾳυ6 ϱΓ2ν68, Λο ἱὈἱ ουπεία Βδιις ἀοπεί, αμ ἆοπαί αηη]οίς, 

Το ε46οΙδᾳ!Ι6 6ος, ουη/ε(ἰΔᾳυ9 ἱυπιίπα Ποίυ, (ῴβίδγδᾳ.6, οἱ Ὦγίίος 9ΕΓΠΕΓΘ Ρ0β66 6ὀἱδδ. » 
Τε πιροπίθ8 Ρυγῶ γετύαφιο Ρρίθπὰ Όεο; ἤωο οά (9 φαϱείυς βεμ]ίογ πιθιιδ. οί 66ο ρµ]εγίμη 

Ἔι τἰπωίθια ΟΣ1/4Π5, Ρίωτες υ2ηυ[ήο 40ος ΒΕΤΙΩΟΠΕΠΙ 4σαπῃ, 461) Φ8ΟΓΑ Βεγὶρία ἀρεθηθ ! 



τμ.) 

ε Μέτρα θεοῦ µέτροισιν ἰσάξεται ἡμετέροισιν 
50 Οἷά περ ἀλλήλοις ἐνθάδε µετρέοµεν, 

Τοῖα διδοῖ µερόπεσσι θεὸς μέγας. Αλλά µετροίη 

Κρείσσοσι τὰ χρείσσω νῦν τε χαὶ ὑστάτιον' 
Νῦν τᾶσιν ἀνθρώποισι θεµείλιον, Ἡξ χάχιστον, 

ὃς Ηὲ χαλὸν βιότωυ βάλλετ ἐφημερίου. 
500 Καὶ τυτθῇ πλάστιγγι μέγα χτέαρ οὐρανίοιο 

Σείεται ' ἡ δὲ ῥοπὴ ἔνθα χαὶ ἔνθα φέρει. 
Καὶ Χριστὺς µερὀπεσσι, φόρου παρεόντος, ἑμίχθη, 

Ἠνίχα Καΐσαρ ὅλην γαῖαν ἀπεγράφετο ' 
Καὶ τέλος αὐτὸς ἔδωχε βροτῷ θεὺς, ὥς χεν ὁπάσσηῃ 

340 θνητοῖς δουλοσύνης τήνδε παρηγορίην. 
"λζεο τὴν Χριστοῖο χάριν, καὶ φείδεο λαῶν ᾿ 

"Αζεο, χαὶ σὺ γράφ]ῃ βίθλον ἐς οὑρανίην 

Ἐσθλὴν, ἐσθλὰ γράφων΄ εἰ δ ἔμπαλιν, ἄλλος ἑνίσποι 

5. οπΕσΟΠΙ ΤΙΕΟΙ, ΟΛΗΠΝΗΙΝΟΝ ΓΡΕΠ Η. ΠΙΡΘΤΟΒΙΟΛΑ. 1“. 

Ἔμπα γε μὴν ὁσίως λὠῖόν ἐστι γράφειν. 
645 Οὐχ Άλις, ὄττιβροτοῖσι βαρὺν δυγὸν Άγαγε κρώτι 

Αρχεγόνου χαχίη, χαὶι φυτὸν ἀνδροφόνον, 
Βασχανίη τε δράχοντος, ἁτασθαλίη τε γνιαιχὸς, 

Γεῦσίς τ' οὐλομένη γνώσιος ἀντιπάλου, 

Ἠ µε θνητὸν ἔθηχε, χαὶ ἐς χθόνα, ἔνθεν ἐτύχθεν, 

Φὺ0 Λύθις ἁπωσαμένη, λυπρὸν ἔθτχε ῥίον, 
Ὠδίνάς τε µόθους τε χαὶ ἐς πλατὺ νῶτον ἀρούρης 

Κύπτοντα ζώειν, τειρόμενον χαμάτοις ; 

Ἁλλά µε χαὶ πλεόνεσσιν ἀδελφεὸς ἄλγεσι δώσει, 
Χοῦς εἷς, ἕν τε ἱᾗ χείµενος ἀμπλαχίῃ ; 

5ο0 Οὐ θέμις, οὐδ' ἐπέοιχεν, ἐπεὶ πολὺ λὠϊόν ἐστ 
Φάρμαχον, Ἱὲ πόνον, τοῖς- νοσέουσι φἑρειν. 

Τοῦτό σοι ἡμετέρη ξεινῄϊῖον, ὦ πανάριστε, 
Πέμπει ὁμηλιχίη, ὃ χρόνος οὐ δαµάσει, 

ε Ὠοὶ ΠθηςδιΙτ Πποδίτὶ ααυαηίας πιοηβυγίς: 
500 θΟιια]ία Ἠὶο Ἱπνίοθπι πθίπυς, 

Ταἱία τερεπά]ϊ Ποπ 1θ9 ΠΙαρη5 Όθιικ. 1 86ά μἱίπαπι πθιϊαίυς 
Μο[ίοτα πιθ[]ογ] ους ο οἲ ἱη Ρορίθγῃι, 

Νυπο [μπάαιπεπίυπη οπληἶθιις ᾖοιπίπίριςδ νε] ροβδίπιωπη, 
γοὶ Ὀοηιη η Πας πιογία!ἰ νέα )αοἱέης; 

1014 1015 ὦὅὃ Αο οχίσυα μἱ]8η06 ΠΙΔΡΠα ο]! ροβρθρσὶο 
Ἰυταίιιςς ἱπο]ίπα[{ο Διιίοπι Ίο οἱ ας [ετί. 

ο Ομίδιυς οπ]ηϊθδυς, οµΠ) οθηδι5 Παυογδίας, πρι οςί, 
Οωπι (ωρβας υηἱνθγδαιη ἵθγγαι ἀοφογ]υσγοί : 

Δο νοσιἰᾳαἰ ἵρ5υ Ώειις πιογµε]ἰ δοἱ νε, υἱ ριῦθγοί 
510 Μοτιαι]ῦμς ηοο δουν] οἰλ{υπι. 

Πενοετετα Ομ] ργαί(αιη, δἱ ΡατοῬ Ρορι](ς : 
ἩρνοΓοτςα, οἱ ἱη ᾖ1υτο οσἱθδιἠ δογἱυοσ]9 

Βοπο, Όοιια βογἴῦθῃς : δἳ]ι 411165, ἀῑσαί αἰ]ὰς αα]ά δρηἱἱαί 
96] ρτο[θοίο δαί]αφ οδί 5αΠοίθ 9051008. 

ὀ4ῦ Απηποη 64118 οδί, (υοά πιογια]{θις Μάη Ίάρυπὶ οἀάυχοτίε ργίηια 
Ρατοιῖς Ρεϊπιὶ ρεγνογβ!(88, οἱ αγ0ογ οπι]ειάᾶ;, 

Ει ἀτλοοπίς ἑην]άΐα, δἱ πιυ]ὶοτῖ Ροσσδίυπη, 
Εἰ ρυδίις ρεγιἠοίο8υ9 βοἱθηί]ιθ αἀγογδασίο, 

Οἱ πῃο πιοτἰα|επῃ [6οίί, 6ἱ ἵη ἰ6γγαπ), ος αὐα [οΠΙΦέΦ 600, 
500 Βιγαις ἀοίυγραης, ἱγ]δίθπι αυ { γἱέαιη, 

Ει ἀοΐογος εί (υπιυ]ία, {ία μέ Ίη Ι4ἱ0 (εγγῷ ερα!]ο 
Οωγναίυς ἀεραπι αἰίγίεμς Ιαυοσίας ἳ 

86 πιο ρ;Φίοίθα ρἱυπίΌις [γαἱος ἑγαύεί ἀο]οσρῖθις, 
μα. πυπο οἶπίβ οί, υπὶ οὐποχὶιβ ρορςκίο 1] 

ὅδὺ Νοίας 4 οἱ ἱπάθοοσυσπῃ : δἰᾳμίήθπι πιυἰίο δαἱἱμ9 ορ 
[ιδπιούίυπη, αἰιαη Ιαῦογεπι, 1ἴεγγο ρτυιαηίυυα. 

Ποο εἰ] πώς ποβισὶ, νἱε ρτδοπ/ἡςοίπιο, 
ΜΙεμμί θᾳυαἰε», ααοά ἰειπρας πο ἀϊτιοι, 

008 Καΐσαρ, οἱο. Ηεμ. 990 γαῖαν ὅλην Καΐσαρ 
ἀνεγράρετο. 

ὤὲό ᾿Α.].Ίος. (:919Ι. ἄλλο. 
650 Αυπρὸν ἔθηκε. τει Ποδρρ. οἱ ΟΠἱΡ. λυγρὸν 

ἔδωχε. 

ο. Ἀμπ.ακίῃ. Ιἰ4 Πιερ. θ95 οἱ ΟΗἱρ. Εάῑι. ἀτὶ 
ος 

σε Ὁμη λικίη. Περ. 99ἱ, ὁμηλιχία. Νοείτί σφι 
[εε, Ππο]ῖι5 [01541 ακάἱοΓΝ εοεἳς. 

ΜΕΤΠΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ, 

« Ῥοπάειίδις ποδίτῖ6 Φᾳιιαβίιι; Ρροπάσγα Οὐρίριί ; 
Αίήιιο υἱ πιο ἵΦ ΠΟΠ 6608 1ρ50 [άςἱἱ. » 

Αἱ μιε]ίογα νοίῖιμ πιθιογίριδ ἱρθο γΓδρομάα:, 
Νιησᾶνο, εἰ ουΠι (αἱ νοηος]έ Ώογα υἱ. 

Νμης νοὶ ργανα Ἰουίηθς αοἱηί (απάαπιίπα νέο 
οτια!ίς, νεὶ ηιιῷ [ία [πίυγα δἰυἱς 

Λἰιμιο Ροἱ ΡΏΓνα ροβςθβεἰο πιαρπα ὑἶ]άηοθ 
Γλύγαιωη: Ίάς Ἠήπο Πηηο ᾳ1θηυο νογρῖί, οἱ μίπο. 

δυη 16 ἱιοπιὶπί ἠυηχ{ι ΟΙιὶδίυς Ργῶςοπίο Ιτίομίο, 
απ ἀαδαί ἵπ (α01[16 ποπηῖῃπα αωίβᾳαθ δι ; 

γεοιϊραίαιιο Ώους ιπογια!{ αοἰνίε, αοαγὺὶ 
οθιν]ἱ τὲ ποὶς ἴνωο πποάἰοίπα [ογ6ι. 

Ογιέία ἐθ Οἡηὶδεί πιονθα!. Βοτ]θατίθ αἱ ἱροθ 
μαθει ἵ ΦΙορεο οοἑἱσθ, βοΓίυθ µ0ηΛ. 

Βίη 8ρους, [νου αἰίιβ γείογαί 4:38 ἁαίηπα ροηπεηίυς; 
56ἆ 8ῃνθη θ0ὲ ΑΔΠ6Ί9 φογἱυθγο ϱοπΙπιοάίαφ, 

Β Νοη αἱἶ9 ο8ἱ, ϱΓ8Υε ρείιρα /άβιπῃᾳ 4ο ηοσα 5δεἰαφήι 
Πιν] υιηαηίς, ΓἱαΠί8υ19 «β454 ηοςῖς, 

Ππ[εδίμδαιιο αηρι]ς Ιίνου, (αείηυκαο ρασγοηείς, 
Βνίιηὰ 6ἱ 1188 ποΡί η ρογάἰἀῑί 6504 βεηιδ : 

Οι πιο οὐ πιογες (διίδδίιης [βία τουυρίε, 
Ας πι]]ὶ ἰ6ς Ππιίβογα νίνθγτς ϱοτίἰο ἀθά[ι, 

ἆ)γιιπιηα5 βθρυτ]ίηιια βΓ4ΝΘ8, 340 «Ο05ΓΡοΓ6 σπγτο 
Εδοῖί ΠάΠοΗΙ υἱ [Γαςἑή8 ΠΙΘΙΗΡΓΦ Ιαῦοςς οοἱδαι ᾗ 

ὧο [Γαίθι ἰαηίο ἀαδίέ Ἱπογοιποπία ἀοἱοτὶ, 
Τογγα θδ στα, πος φις αἱ ιο ραγί Ί 

Παιά ἀθσθί, αμ [α5 εδ: ΠΔΏ0116 ορργῖς {οΓγο πιε 
[ἀείδιω 

Πεοιῖιις ο5ί, ΠΠοΓῦΟΡ 11Απὶ ο Πημ]αγο 6γἍνας. 
ἥυς ΕΗδὶ µοφίγα οοἱους εηἰΕέ, γἱγ δρἰεπάἰάςθ, πια 

ΠΙΙ95. 

Οιιοἆ ποπ (ειπρις εἆασς ϱδε]αηί6 ου η ΟΙ 3 ο ώμα 



177 ΦΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ οὐαι ΘΡΕΟΤΑΝΣ ΑΛΌ ΔΙΙΟΡ5. 

Εὖχος ᾽Αρμενίης, Ἑλλήνιε, ὃς λάχες αἴῃ 
ὦ60 Στῆσαι ἡμετέρῃ µέτρα δίχαια φόρων. 

Καὶ στήσαις µεγάλοιο θεοῦ σὺν ἀμύμονι χειρὶ, 
Ὡς κχεν ἁγνὼῶς στῄσαις, μηδ' ἑτεροχλινέα, 

Κέρδεσιν οὐχ ὁσίοισι δαμεὶς φρένας. Εἰ (ὰρ ἅπασιν 
Ἴσα ταλαντεύσαις, ὄμμα μέγα τροµέων, 

ὦρὃ Τυτθὴ μὲν πόλις ἑσμὲν, ἀτὰρ πολὺ σεῖο, φέριστε, 
Δώσομεν ἀνθρώποις, ἡ Διοχαισαρέων, 

Οὕνομα, καὶ πινάχεσσι χαράξοµεν’ «Οὗτος ἄριστος, 
Οὗτος ὁ καὶ Μώμου χρεἰσσονα µέτρα φέρων. » 

Β’. Πρὸς ἹΙουιαγόν. 

11.38 

Α Καὶ νούσοις τις ἄρηξεν, ἡ δ᾽ ἐχ πολέμων ἐσάωσεν, 
Ἅλλλος δ᾽ οὐρανόθεν λαὸν ἔἕθρεφε µέγαν. 

ὃ Σοὶ δὲ θεὸς χείρεσσι φόρων ἐνέθηχε τάλαντον, 
Κῳδιμ' Ἰουλιανὲ, ὡς τοπάροιθε δίκης, 

"Αῤῥοπον, ἄχλοπον, ἴσον, ἀοίδιμον. ᾿Αλλά, φέριστε, 
Φείδεό µοι πτωχῶν, φείδεο σῇ Υραφίδι, 

Οὓς νόσος Ἱῖστωσε φαγοῦσ᾽ ἀπὸ σάρχα τάλαιναν ' 
10 Φείδεο, χαὶ σὺ ΥράφΠῃ αὗρανίαις σελἰσι. 

Τοῖα διδοῖ µερόπεασι θεὸς μέγας ἀντιτάλαντα, 
Οἷά περ ἀνθρώποις ἐνθάδεα µετρέοµεν. 

Τῷ βροτέῳ συνάρηξον, ἐπεὶ δέµας ἐστὶν ἅπασι 
Λάζαρος ἐν προθύροις, δὸς ψίχας ἀλλοτρίας. 

1ὔ Καὶ Χριστὸς µερόπεσσι, φόρον παρεόντος, ἐμίχθη. 
"Αξεο τὴν Χριστοῦ Πλικ) ἐσογραφίην. 

Ὅμόρῳ διψάδα γαῖαν ἐπέχλυσεν, ὃς µιν ἔδῃαεν " 
"Αλλος τ᾽ ἐξ ὑδάτων ἤρπασε χόσμον ὅλον ' 

Ώδοις Αγπιρπίς, Ηε]]οηί, φαἱ δοΓ({έ1ς 66 ποςίγ 
300 Φια(μογο (ουγῷ })αδίογυπῃ ἐπ υυίογυπῃ Ππιούος. 

Μί4ἱ16 ΟΙ πιαρηϊ Ὠρί αὀ]ιετίοθ πιαπι., 
Ὀέδαποίςο ]μς ἀῑσαφ, ηθς ἵαποσπι ἱηοίίηθς, 

ΙΓ ΕὐΓἱ86 Ἠλμά βαΠοί]φ πιοηἰο ἁοπηίέις. Ναι οἱ οπιηῖρας 
Ανθιὰ Ροηιθγό8, ΠΙΑΡΗΙΠΙ οουἱΗΠῃ ἰγοΠηθης, 

ὀ05 Ρατνα φυἱάεπι υγὸς ΒΗΠΙ18, Ὀϊουφθδαγθα, 96ἆ {4Πι6Η {ωυ1η, 
Ργριαη(ἱβαίπιθ, ἠοπιπίυμς πυ]έπι ργφάἱσαδίτοις 

ΝΟΠΙΕΝ, οἱ ἰαῦὈυ]ί ἱηδοιίρεπιυς : « Ηίο νὶς οριίηις, 
Ηἰο Ίωγα οἷο ἀοδέγίυοης, υἱ πθος ἱρ5ο Ποπιυφ οὐίτθείατω ρορίέ. 

1016-1061” Π. Αά ἱίαπωπι ). 
[πιῦγο βἱιἱεπίδπι ἵδγγαπι αἰμῖέ, αἱ δυπι οομίθυθγαι : 
Αι οκ ἁιυἱ5 πιιπάππ μμίνυγδυπα οτἱριε : 

Εσὶ φυἱ Ππογ]ο8 φαιανεγί!, φ{ ἱ ὑοἰἰἱς βαἱωέοια αἰια]οσίε : 
ΑΙῑιι 6 εΦΙο ΠΑΡΗ ΜΠΙ πηυπὶνίε ρορυιηι, 

6 Μαυῖυις εαἱς οοιμη)ὶς]ί Ὀδυς, υἱ 4ηίοα {υςτέο, ἱίὰ ηπο 
Ἑ η υμίογυπ ἠυγαπι, Ἰπο]γίο δμἱἱ4μ6, 

Πο μαἑἰοπίς δὲ [γαιά]ς Ιδίαπυ, Φᾳιιαυΐίθπι, Ρρογ]λοηοςϊῆοβπι, 8οιὶ 
ῥατος, νΙΓ ορίίπιε, Ραμρογίδιιδ, ΡάΓ06 οβἱ4Πηο {1ο, 

0108 (ποτ οοΠδιιωρδίί, ΠΙίδοΓαΠι 63ΓΙΘΠΙ ρογοθης : 
10 Ηἰς ραγοε, εξ ἓµ δεσἰθθρὶς ἵπ εσ]εριίδις (αὐα]ίς. 

Μαρηις Όρις ἰα]ία πιυγια/ίθαφ γοροπάέ Ρροηάσγα, 
Ουα]ία ἐραὶ Ποπιπῖοις ἠὶο ροπἱπηιβ. 

Μοτια!ἰ δι εευσγθ : δἰηἱάθιη 6ΟΓΡΟΓΘ ΟΙΠΗΘΑ ἱπάιε : 
ΙΓ αζλγυς αἆ ]4Ώ41Η : 4 πιῖσας αἱἱοῃας, 

15 Ολτίριις Ἰομιηίθυς, ΓΙ οθΗ89 Ιιαυδγοίμς, ροτπηὶρίας δεί : 
Βενετεγθ Φᾳμαίδα Ομεἱςεὶ οτι! ἀθθοπίρίίυποιη, 

5 ΒΟΓΙΡΙΗΠΙ 4η. ὁ14. -- ΛΙΙα8 ΒΙΙΙ. ἀ9, Ρ. 441. 

361 ᾽Αμύμογι. Όπιςψ οοἀεςσ ἀμείνονι. 
905 Δαμεὶς ορένυς. Όιπο Βερμ. δαμῆς φρένα. 
ὤθο Πού. δοΏοΙ. πολὺ χαὶ µέγα ἀναχηρύξομεν 

. ἀνθρώποις. 
368 Μώμου. ἱάε 5υργα, Ιἱ0. !, δ6εὲ. 2, οαγη. 14, 

νειθ. 3460. 
Η. Απουπεντίκ. ο μ[ίανως [μεγαί (σγεφογίἑ απεἆενε, 

ε{μάἰίογαπι εοεἰε. Ηπμὶε (ΤἱθμίογΗπι ἱπιροπεπάοταπι 
εωτα α Ῥγἰπείψμε εοπιπείσδα [αοται. Ἔογίικε (γεφοτίµε, 
ιό Πἰοεσεαγἰεπδό ναἰεικάἰπατίμπι αἰίφμο (γἰθμίο ψτε- 
ΙΕΤΕΙ, ΕΙΝ ΊΤοθαἱ µί ἰπ Ῥαμφετεε ἱπάμ[σεπίέμε αφα!. 

ανν. Πρὸς Ἱου.ιανόὀν. Λἀάιπί Ῥ]υγοθ Πηβς. ἑἐξι- 
σωτήν. 

4 "Εδησεν. Ον{ ευβἰδµεταί, ΠΘΙΗΡΟ ΕΙΡ. 
ὃ Νούσοις. δἱο Πορ. 990. Οοπσιδεί. ἱερίί νοῦσον. 

Μοἱο οἁ{ι. νοῦσος. 
ὃ Ἐνέθηχε. Εορ. 993 ἑνέηχε. 
8 Σῇ γραφίδι. ΙΗἱ. διὰ τῆς σῆς Υραφίδο;. 
9 Τα.αιαν. Οἱἰρ. τάλαινα. | 
11 Τοῖα διδοῖ, εἰο. ία [ορ 6ὐρΓα οΑΓπι. Ρί29ς., 

Υ0ΙΓ8. ὅδ9. 
15 Καὶ Χριστός. Πυἱά. Υνοςβθ. ὀ61. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 

0 ἀθοιθ Αιπιεπία, ποδίς ου] 14η06 (τ]Ὀαέαπι 
Όι δἰαίυᾷς Φα υς, 5οµ5 Όθηθ Γαυδία ἀθά]ε. 

Αἰαυο υἱἱηδ ()γίοίϊ θίαίυᾶς σμΠΏ ορρ]ίο ἀρχίρα, 
6 08 Ἰδυχ ραγίέπι γθγραί ἵῃ αογυίγας, 

Μοπίο ιμα]ΐς Ἱαοσίς ἀοπι]ίέα, Ναιαυο ου μυ ὓ5 041149 
Θἱ Ι6Π638 Ι8ῃΠ06968, ΝΙΠΙΙΠΔ ΒΕΠΙΠΙΑ (1ΠΙΘΗΙ8, 

Νο Πδίἱ ρ8πΙΡηΙπῃ ἀαΏίπιυβΦ Ποπιθπαιιο ἆθριθδᾳιθ, 
Εχίρυυ πορἰς δἷί οεί ορρἰάμ]υη, 

Αο ο άη ος ἑαυυἱα ᾳεριαὐυπί : « Ορίῖπιι Ν]ό νις, 
ἰο ου] Μοιπις «4Γρ6Γ6 γα πθη]!. ) 

Η. ΑΟ Σ0Ό8ΙΑΝΟΝ. 
(Βἱ{{ἱο ἱπιεγργείθ.) 

ΑΙ]υ]ί ἀΓδηίθθ 98ΠΙΡΟΦ, αἱ ᾖυηχογαί, Ιάθιῃ : 
Ε ϱανίς ο:ΏθίΏ ἐγαχ]{ αἱ αἰίος ααι.ἱβ. 

Β Εει αἱ ἀορυ]οῖί πιοτοιπι, αἱ {γομερῖέ Ιοβίος, 
Ρανογίί οἱ 6αροτο πολ] πη]ία οίδο. 

Αι Όο6υς ἱπιροευῖὶ εἰδὶ ηαπε, δυἱαπς, ἐπ 
Γ4η0886, {αςδίεὴ ροηἀετα υἱ αΡίο ἀθάῖ!, 

Ροπάρτγα δεί. οογἱἱδδίηια. Ρατςίιο, 45ο, 
ῥαιμρεγίυμβ, οδἱαΙηΟ ρατοίίο, αμ50, {10, 

Ραυρεείθυς, [τορῖί 4υ08 νί αδροεΓίπα πιογοᾖ. 
Νοιπεη υἱ οὐυποαί μαρίπα ία ἵυυῃ. 

Ναπιηιο οαἀεπι πουίς ΝωΙπεη οσ]ερίο τμροπά/ὲ, 
Ηἱο πιθι]ο πιθϊἰπευγ υδ]ία ηος 1:19. 

Μογια]ἰ [ευ ορεπ) : παπι ουηοίί οογρίβ Ἠαδεσιως; 
θα ἰομηθς ιπίσᾶς, ΠιΑζ4Γ6 απίο {0Γ08. 

Οιὶδίας 56 πολὶς )υηχίι, ουἵη Ιεοία ἑγίδυία : 
Ηίπο αβἰπιΙσι ππογεαηί δεΓὶρία οοςΥ4 ἐμυ1ῃ. 



λε, 

λζεο μητέρα σὴν πτωχοτρόφον, εὐσεδὲς αἷμα, 

Καὶ ὅόμον, ὃς µελέοις εὐμενέειν ἐδάη. 

"λζεο χαὶ τὸν ἐμὸν πλοῦτον, φίλος, ὃν ῥα πένησι 

90 Πάντ᾽ ἀπέδωχα φέρων, σταυροφόροισι πόθοις. 

Ἑυνὸς ποντοπόροιαι λιμὴν, ξυνὴ δὲ τ' ἀρωγὴ 

Τοῖς ἐπιδευομένοις, ἡδὲ μερὶς χτεάνων. 

Ἡμετέρη κτῆσις, σὴ δὲ Υραφίς. Ἴσον ἔχοιμεν 
Τῆς πτωχοτροφίης μισθὀν. "Αναξ Υραφέτω. 

Φῦ Ἡ μὲν δη πολλοῖς σε θεὸς µέγας ἐχλήϊΐσσεν, 
Ὁσσατίοις ὀλίγους τῶν χθόν᾽ ἑπερχομένων. 

Αἶμ) ἱερὸν, μῦθοι, χτεάνων σθένος, εἶδος ἁγητόν ’ 

Βήμασι χάρτος ἄγειν Λὐσονίοισι νόµοις " 
λλλ’ ἔμπης τόδε σοι πάντων πλέον, ἹἨπιόμητι, 

5. 6ΒΕΟΟΒΙΗ ΤΗΕΟΙ.. 6ΔΒΝΙΝύΝΜ ΗΙΡΕΗ ΠΠ. ΗΙΡΤΟΒΙΟΑ. 

Α ᾖὅθ0 Χεῖρα θεοῖο φέρειν τοῖς ἁτάφοις νέωσι. 

Γ’. Πρὸς Βιτα.]ιαν ὃν παρὰ τῶν υἱῶν. 

Ὦ πάτερ, ὃν περ ἔμοιγε θεὸς θεὸν ἐνθάδ δαν, 
Οὐ γεγαὼς γεγαῶτα, χαὶ οὗ φθινύθων φθινύθονε 
ς χεν ἐπιχθονίοισι γέρας χαὶ χῦδος ὁπάσσῃ 
Ὡς γὰρ ὁμοῦ πάντων γενέτης, νωμεύς τε φέρισας, 

ὃ Χριστὸς ἄναξ µεγάλοισι νοήµασι χόσµον ἑλίσσωιν, 
Ὡς ῥα χαὶ οἷς τεχἑεσσι πατ]ρ θεός. ᾽Αλλ' ἑπάχουσι 
Μῦθον ἐμὸν θείοισιν ἑνὶ σπλάχνοισιν ἄριστον» 
Καὶ τὸ θεοῦ µεχάλοιο. θεὺὸς βροτὸν οὐκ ἀθερίζει, 
Ὦ θάνεν, ὃν συνέχειρε, χαὶ ᾧ Θεὸς ἵξεται αὖτις, 
40 Ἴξεται ὑστατίοισιν ἓν Άμασι πάντας Ελέγχων. 

Πδιεγογο Πιίγοτη ἔναπι, Ῥάύρεγυπῃ πυέτίοδη, Ρρίαι δδηκυΐποπη, 
Ει ἆοπιυσι 4ὐ:9 πἰθεγί5 ργορἰ{ία ε68ε ἀῑάϊοιέ : 

Πονογοτς οἱ πιθᾶ5 0Ρ68, ἀΙΠἱ66, 4046 μροτίθιθ 
40 0πιπος οΠογθης ἐγαά]άἰ, βίμάΐο Γδγεπάα ογυοἱδ. 

Οοπιπιυπίς πανὶβαπί]θις Ρογίς, 60ΙΩΠΙΙΠΟ αυχ πι 
Γμάϊροριῖυμς, ο ἀῑδιρίδμεήο ΏοπουύΠ. 

Νοείτα θυΠί Όομα, {5 οαἱοππυς, Αν4πδΠ Ἠαῦδαππυς 
Ραυρογυπ. αἱπιορία πιοτοράσπι. Βασ ἱρβο δοΓἱθαί. 

9ῦ ὅ απ {96 Ώου πιαρηα» Ρἱιπίρας {παἰρηϊο]ε 
Οιι ρουραιιοῖθ ἵη Ίο γἱία οοπ(ἱροσυηῖ : 

ΘαΏμιιῖδ 64665, Πέιογα, ΡοββοββοΏηπη οορῖα, ἆθεοτα [ογινας | 
η μαμα ίθυς ργαροίοης, Ποπιαπάγυπη Ἱερυπι ρε]. 

Φρ4 ἴ4ιηοη ους ΗΡΙ οπιηῖυιας Δπιεροπεπάυσε, νὶς πιαηρυἱ εοης, 
ὦ0 Λαιυ Ὀὺὶ ργεἱδηάρτο μηογιυἱς ἱηφερυἱς. 

ΠΙ. Αά Τἱα[αμνηι”. 

0 Ραίσν, 4πθπι πὶΏί Ώθιι άθιπῃ η 9ο γἱέα ἀθάῖε, 
Νοπ ᾳοεπίέα» ϱεπ]έαπι, οἱ ἱπιπιοσίια][ῖφ ποτία]θαι, 
1018: 1019 Όιϊ Ποππίῦας ἆθοις οἱ Ὄρπογεπι αἀάαί: 
1 υἱ οη)μΙσω βἰπουίἱ ϱᾳοεηίίος, 90 γεείος ργαρίκηίιβοίπηιις, 

ὃ Ἰεχ ΟΗτὶδίμ8 πιᾶβηο οοπΒ/ο οα]άπ (ογᾳιθῖ, 
Ιἰὰ 64π6 οἱ οωΐς ΠΙ1 ραίες υὲ ἆθαθ. θδά οχοἱρο 
Οριίπιυσ ΠΙθιΏ ἀῑνίπί6 γ]σοθείθιθ 66ΓΠΙΟΠΕΠΙ 
Οιοά αωἰάεπι πιδρπἰ οεῖδπι Ὀεί ο8ἳ. Όδιθ πιοτέα]θη ποη σρογηὶε, 
αἱ πιοπίυ5 θοϱί, µ6Π β8οµπι ϱθοἰιαγ]έ ουίφυο ἱίθευπῃ 9 τεπίοε, 
10 γεπίθὲ ροδίτειΏ!ς ἀἰθὺυιδ οπ]ῃος |υάἱεδίωγιδ. 

. Βεηρέυπι 4π. ὁ1ὅ. --- Αί48 ΒΙΙΙ. 5», ρ. 420. 

7 Εὐσεδὲς αἷμα. πι. εὐμενέστατε. Ρία εοθοίεε. 
96 Σὴ δὲ γραφίς. Τμα ἀεεετὶμιίο: ποείγωπι ἐδί 

άιιγε βοκα, {1ΝΠΙ αδίεΠι ἑᾳ υεειἰφαια [ευατο. 
30 ᾿Οσσατίἰοις ὀ λίγους. (καπίίε ρέγρακεοε ἵη ἠας 

ἔετγα Ὀδγδαπίες ογιαυἰί. 
3) Ηπιόμητι. Βερ. 990 ἠπιόμητιν, πισεµείκηι εἰ 

αμ ἱαγΓεΙν εεε6. 
δ0 ᾿Ατάφοις. Φίο αῃρεϊϊαέ Ιοπιπες ἁἰιίυγπ]ς 

ΕΙνβυδφιι6 πιοτοίς Ἰπιαὑεκοεπίος οἱ ]411 ηιδρηὰ ἐς 
ῥασίθ ΠΙΟΓΙΕΙΙΟΒ. 

ΙΗ. Ακουμεντυμ. ἨΡ/αίίακκε οὐ ευεε φκαδάαπι 
έακεασ ἰαμίο [1{ἱογ ΜΗ ΑΜΟΓΜΠΙ οάἱο (ἐπεδαίε, μὲ ευ5 

πεο αἰ[οφκὶ, πέος υἱάεγέε οκ ε(ἰπεγοί. Ηκ)ας απΐπεκπι κο- 
ΠΙΙπε [ΙΙΟΥΗΠΙ ρἰαρατὲ πὴξέκν (γεφοτίκα, φαὶ εετεια 
που υἰάείμγ εοπάἰϊκεε ροεί απ 514. 

4 θεόν. Ραϊΐγεπι δυσαι μουοσίς οθυδα ἄεανι αρρεὶ- 
Ιαπί ΕἠΙ{, φοά ρᾶγεΠίθς ἱω ΡγουΓε»Πι/ο Όδαπι ϱ00- 
αµς ἱπιίθηίως : ἄενιι αυἴοπι ργορεπἰ[διι 309 περγίε- 
ἱεπι νουδη!, υἱ θΗ11 α δεπρίἑεγπο Ώθο ἀἰφύεσυιει. 
δια. 

ὃ Καὶ τὸ Θεοῦ. Οι146ἱ ἀῑσαί : ον εεί φιωο αἲκ- 
ΜΗ α (κα ἀἰρκίίαίε, αἴφμε ακοἰοσίίαίο » 4στεα 
ποδίε ΡΓῶΔδετε. Ναπι πε ἴπεε φκίάενε (ἡγίείκε Όαι 
Ότι εκρρἰἰεές Λοιπίπαμι ρτεεες αερεγπαίαγ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΤΕΠΦΡΙΟ. 

Το πιονθαί έυὰ δ8Ποἱ3 ΡάΓε6η6, (8 ραβο]ί οπεηἰθθ, Ἡ 
Δίηυς ἀοιπαθ, πηἰδογος αυ ηἰδεγαία ]αναἳ. 

Τε ΙπεηΏ8 οί ϱ6Π5ὐ8 πηονθαί, 6υ6Πῃ ο. 6µε- 
υἱς, 

ὕὲ ογιοϊ{εγ ΟΗτὶΒίο Ι4ηβετος, ἴρ5ο ἀθά]. 
Θὐηππυπίς μαμ1ἰβ Ρορίι8, ϱΟΠΙΠΊυΠΘ 1 γδ/ηρη 

ΡαυρεΓίθι6, φιθῖ5 Ραγ5 οθἀ6γε ἀεδεί ορυπι. 
δυηί ὑΟΠ8 ΠοΟΡΙΓΑ, έμὰ θ8ί Τυγδυπι ἀθβοι]ρεῖο. Νο- 

υί6 
δἱηέ ἆφιια οχ ρας!ῖρ ρτπηία ραυρογίυυφ. 

Μυ]ία φωἱάδιι δµηί φιιᾷ ἀἰγίπο πιώπεγε οἱάγάΠι 
Ίο τεΦάφη!, ἀοἱες νίχηυς ἰοί υἱις μαῦοί : 

Νου]ίίας, [ογΠιῶνο ἀθεος, [ἀομπαάία, οθῃ58, 
Ι.ερίδυς εἰ πιβΡη πι τοῦας ἰν Αυεοπίΐβ. 

Ἐχαπίηιες αἱ αἱ ἐω ]υγοτίφ πφυθ φορυ]ίος, 
Βίπο ὀφειμς, ης ΓηΑ]ΟΣ δὔροί ἠοηοβᾳπο δὶ, 

11. Αυ ΝΙΤΑΙΙΑΚΟΣ, ΕΙΗΗ1ΟΝῦΚ κοκικε. 
(ΒΙΗἰο ἱπίεγργειε.) 

0 Ραΐος, γα ίνα ημὶ µδσι γΓερηφίος οἰγαιρὶ 
Ώωπαν]ί, {ασ υ1ὴ λυ[εείυς, πιογψυο ἀθέαγυπι 
Θυμυγα, η] ἔνπιεης ἰ6πεῦγοβ» ορἰου]α ππογία, 
Όϊ ἀθεις 1ρ9ο ἀαγεί πιογιαΙ! φε]γρο «γεαεῖς. 
ΟωποίοΓυΠΏ ΠΆπιυυ6 υἱ ᾳοη]ϊος γοσίοζαυο 56 .:, 
Εοι Ώευς, ἱπιεηδυπῃ αὐἱ πυῖα ἑοπιρεγαί οΓὔεα : 
ἱο θἱ]απι Πα(ἰβ Ρραίογ οβἰ ἀ4ευθ. Ἐχκεῖρο αυ.5ο, 
Ύ]ροετο ἀἰνίωο, αυ άΐελπι, Δἴᾳυ6 αὐγ9 πίρη.. 
Ναπιφυ9 Ὀοί μιαρηί Ίου εἰ 68ί: η9ο ὁεορίοίε {ες 
«επίσεια Βοηΐπαπι, Ρίο Ύαὐα δαδή1ὲ πνοτίετοααο οἴα- 

| ος ο [οεφσε, 
Οἱ4Π1ᾳυ6 δἱιυ! 8εουΠη γἱία]6ς ἑγασὶί δἆ 4σγας, 
Αύ οὐδη θΜἶδπι Γωγδυπι βµρεγα ἠεφοεπάσί αὐ αγος, 
Ρεμάοί υἱ φᾳμα1ἱ πιοςία[]α [464 Εήίάπος. 
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Τίπτε τόσον τεχέεσσι τεοῖς ἑπέδρισας ὁδόντα ; 

Πῶς ποινἣ καχόχαρτος ἑνβλατο σοῖσι δόµοισι ; 
Τίς ὃ Ἐρινὺς τόσον ὅλθον ἀτάαθαλος ἐξετίναξεν 

"Ἠτοι μὲν πατέρων ἀγαθῶν ἔφυς, οὐχ ὀλίγος δὲ 

1ὔ Λὐτὸς ἐν ἡμερίοισι, θεῷ δέ γε πάγχυ μέμτλας, 
Ὃς φιλέει φιλέοντας, ἀπεχθαίρει δὲ χακίστους. 

Οὗτος μὲν τοπάροιθε Θεοῦ νόμος. Αλλὰ τέθηπα, 
Πῶς σὺ θεοστυγέεσσιν ὁμο[ία χύδε᾽ ἀνέτλης. 
Δαμνάμενος πληγῇῆσιν, ὃ δὴ φάτις, αὐτὸς ἐῇσιν. 

30 "Αλλοις ἁπροτίοπτα βίου φύσις ἄλγε) ἀνεῦρε, 
Τἡ καὶ τῇ δονέουσα βροτῶν γένος. Οὐδέ τις οἵδε, 
Ποϊ λήξει µέγα χΌμα πολυπλανέος βιότοιο, 

ἛἩ τίς νῆα µέλαιναν ἑῆν ὑποδέξεται ὅρμος. 
”"λλλον πόντος ὄλεσσεν ἀπείριτος, ἢ χλύσε χέρσῳ 

ΡΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ ΟΕ ΡΡΕΟΤΑΝΤ Α0 ΑΙΙΟς. {185 

Α 30 Ζωὺν, ἅτερ σπείροιο χαὶ εἵματος, οἰκτρὸν ἀλήτην, 

Τὸν πρόσθεν πολύολθον; ἃ δ᾽ ἤγετο, χεύθεται ἄλμῃ 
"λλλον δηριόωντα µόθος κτάνεν, ἡ µιν ἔπεμψε 
Δουριαλὴ χείρεσσιν ὑπ' ἀνδροφόνοισιν ἑλόντων. 
Ἅλλλον δ᾽ αὖ βασιλῆες ἑνόσφισαν, ὥνπερ ἔχεσνον, 
60 Αὐτῆμαρ χθαμαλόν τε γαὶ ὅλδιον ἄνδρα τιθέντες’ 
Καί τινα ληϊστηρες ἀπηνέες, Ἡ τινα φῶρες 

ἨἩματίῃ χακότητι χαὶ ὀρφναίοισι δόλοισιν. 

λλλους δ᾽ αὖ µελέων χατεδάσσατο δάπτρια νοῦσος, 
Σοὶ δ' ὧν μὲν χατέλεξα, θεὸς χατένευσε γαλήνην 

5 Πάντων, καὶ νεύτειεν ἔτ᾽ ὄμμασιν εὐμενέεσσι, 
Πάντα περιφράσσων, τά τε ἔνδοθεν, ὅσσα τ᾽ ἔασιν 

Ἔχτοθεν , οὗ δέ τύς ἐστι δύη, χαὶ χάρτος ὕπασσεν. 

ν δὲ τόδ’ οὐ χατένευσε, τεοῖς τεχέεσιν ἀρήχειν 

Θµ1Γ {πι ςΦνιιπι ἀοηίοπι (ιῖς Ε1ὶς αἱΙἱςίδν 1 
Θὐὔπιοάο ηδ[ἱΦ ᾳαυάθης υ]ίο ἰμ α.άθς ἴιιας β51]η{ὸ 
9 Εγγηπὶς ἱη[οθία (Ληίδπη [ο]οἱίαἰθοπὶ οχουβεῖί ἳ 
Ἐκ ου οογίο ραἱρἱῦιβ Παϊιι5 68, που ἱρεο Ρ81νο 
45 η ρτείῖο 68 ἱπίθυ πογία]ο5, {ης Όοιιδ οππἰπο ου Γη ροσ]{, 
Ουἱ ἀῑίριι ἀ]ρεπίας, οἱ οάἱο Ἠαὐθί Ρο58ἰπιοΦ. 
Αίφιιο ης ηι]ήθπη ρεῖιις Ὠοί Ιοχ θγαί. Φοά πιγογ 
Οιιοπιοάο {υ οαι]οπ], 4ο Ιοπηῖμες Ώδο ἱπνὶδί, π]α]α ραἱἰασῖς, 
ᾶ αἱ5 {ρδο, τί γιἱρο ἀῑοίέαρ, ρογεδσις ρ]αρίδ. 

20 ΛΙ] νιία ηλίγα ἱπιργονίδας πι] α.ΓΗΠΙΠΑΦ, 
Ὑαγί] πιοῖφ ἠιιπαηυπῃ εχαρἰίαη5 ρθηιις. Νας φιἱδαμαπῃ δεῖέ 
Θιοςδιίπι ονααί γοβεπιοῃς γἱι εγαὐυυπά Πιοίας, 
Λο ηἰφτδηὶ 5Η ΔΠΙ ἨΑνοπῃ «αἱ οχεορἰαγις δΊέ Ρογίι!ς. 
Αἰίυιπι ροµίας ρογζ 1 ἰξ 1πππαρηςι6, αιί οἱοσ]ί ΤΠ (ΕΓΓΑΠΙ 
20 γνιπῃ, 5ἱηα [γωβίὶους, δἱπο νθδίο, ΠΙΙδΘΓΙΗΙΠ ΘΓΓΟΠΟΠΙ, 
Ρεῖιις ορίὺιις βογεπίοσι : ηυ αυίεπὶ νε]ουαέ, ορετϊυπίυς ςα1ο. 
Α/ά5 ἵη αοἰθ Ρρήραης οσείσα5, αὐἲ εαρίίγυς 
Αὐὑνιιοίιῖ5 δι) ππαπίυιις ἠοπηἱε]άϊς δογάπι αι ουπῃ οοπιργεἱοπάρευπὲ, 
ΑΙἰιη Γορεβ δροιίανογυηί Πὶδ 4υὐῶ ροςδἰάοὺαῖ, 
50 Εαάσι ἀἱο πιίνογαπι οἱ ὑδαίυΠ] ΥΙΓΙΠ γούθηίθς ; 
ΑΙἱΠΙ Ι4ίΤοΠο8 Ιπιπ]]ι6ς, ου {1γ6ς 
Ὀίυσπα ἱπρτοῬδίϊαίο, γοἱ ποσευγηϊς ἀο]ίς. 
Αἱἰοζιπῃ πεπῦγα αὐδυπωρδίέ ρογοἆθιπβ πιοΓ)υ. 

Αυ Ιὶς οπηπϊρυς, φὐσ0 οπιπογανἰ, Ευἱ Ώοιι (γαπφ) ή έαίθπι 
ὦδ (οηρρδδίί, οἱ «οπσοἀαί οσει] μοπονοί!α, 
Οιηπία οοιηπιυπίσης, οἱ αι Ἱπίις, εἰ αι διηἱ 
Ἐτιεγίιις. Ὀυί οιῖαιι ἀἰῖφιια αάςδῖ οαἱαηίας, του ργαυμ!. 
ὕΌπαιῃ αυίοπῃ ου Ηυἱ ΠΟΠ οοπεθβςἰ!, τί [1198 ἰ1οβ8 ρΓοίθμεγο 

ι9 “0 δἡ φάτις. Πορ. 990 φάσις. Εἱριγα Ρίουογ- 
ὑἱα[ίθ: ο10 56 ϱἱαάἱο ]υσιίαγο ἁἀἰοιαν, αἲ δἳυἱ ηυὰ» 
μι αοοθγφ]έ, εξ ργορεί αγοη]ἰοσίς ὁδί πιὶςοτία. 

25 ᾿Εήν. Πὰ Ἱερεπάυπῃ. Κάῑῑ. ἐμήν. . 
Φ{ "0.Ίεσσεν. Ρὶο Πρ. Εάῑι. ὄλεσεν. ΜΟΧ κ.1ύσε. 

Ρίο Τομ. 994. Εάἱί. χλύσε. 
33 ᾿Ορφγαίοισι. δἱο 196. οἱ Αἱάμς. ΕδΙι. πποῃ - 

ἀο5ο ὀρφανίοισι. 
5Ἴ Οὗ δέ τις. Βἰίας Ἱορίί οὗ δέ τις ἐστὶ δύη, οἱ 

νογῖ: Νεο ΠΙῴΤΓΟΤε οτασὶ ῥγειετὶε : Ύεειίπι ΠΙΕΙ! 
πιιιαηό μπι, Ρ]4π8 οοἳ Ιοοίῖο, 4ὐδηΙ ο) ΙΓΠΙΔΩί Π]ς5., 
οἱ ογα(ίυ πιαρὶς οοιατοί : δίομθὲ ἑπ[ογηἑ αἰϊφμίά 
αε πιο[εσίία αεεἰἀδγὲί, αιέπιέ τοι εἰθιί:. 

ΝΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Ἱ πι ϱ νο ϱυἱά ἀεπίε ροιῖς έυα ρίριοτα ) Οὐ παπι Ἡ Αιέ νίνιιη ἵη {εΓγαη: ε]εοῖέ, δε γεδιῖς ἐβεπίοῃ!, 
Ιηνίάα «γα (ωας, ραίος, {ηδι]ιαν]ί {Π Φάεςῖ 
Οιια ίαπῃ [οἱἵσοιη δογίθιη ργουυ] ερὶί Εγίηηγς 7 
Τι οοτίο οἱ οἰασςοφ ᾖαὐὑμῖςεῖ ἰαυάθ µαγοηίο8, 
Γι Ου πιοτίαἰός ἑπίος ποιος ἀθοισηιιο 
ἠαιά Ραίνυιὴ οδὲ, ΡΓοδΙςαυθ Όους ἴεφιθ 4ος έα 

[ουγαί, 
Ου] [ανοί εδηιθ Ρἱΐ8δ, ανοΓδα{ΗΓη116 ποοθηίέδ. 
Φς]]]οεί απίο Ὁοί πιο η 6Γ4{. Αἱ 5ΙΗΡΟΓ 1ηβεης 
Μοίοπαί, ἁηάο οδἆθιαι ΠιθΠί65 φις νοχαί ΙΠπίυς5, 
906 πια] {6 ογιιοῖοί, τ]βὶ ᾳυοάπιιο ογ6 [Γδηιεηπίος 
γοϊνίέυς, {ρθο (μἱ οἱ ππυς γυ]ηθτίξ αοἰοΓ. 

Ἱσργοτνίδα ας πδέυγα ἱπεοπιπιοάα πλ τῖ, 
Νυιιο Ίο πιογίαἰοθ αβΙίαΠ8, πο Γήγδς οἱ ιο : 
Οέπιαάς ἱηρους ν]έ εἰι ἤποπι αυϊέυγα Ργοςς]ία, 
Ἱηεσγίύπι, 4αοᾳυο6 αβρε]ίοί Πιος Πίίογο ριιρρί5. 
υπο ΠΙαΤό οφγι]θιιπι Θιγαῖας ἀθίγιφίί 1ί μηόας, 

Ῥλτποι. οπ. ΧΧΧΝΗ, 

Αο ΙΠΙΦΟΓΙΠΙ ΦΓΓΟΠΕΠΙ, εδηΏΒί αὐί παχίπιας αμἱο, 
Και(γαρῖο απιὶςοῖς ορῖδιις πιοτοῖδᾳυε ΡΓο/Γυ 4ο. 
Πλ ἆωγα ἱηίογ οστἰαπιῖπα, Μαγεία Ιοεῖιο 
γἱς ἀθάῑί, αυἱ οοτίο οδρίτυπι (γαά]άϊς Ὠορ1. 
Εογίιηίς αἰίμπι ρεῖποορς δροἱἰαγίέ, οδάθιυ) 
Γάος λιπι ἀἰίεηι ο[Πεῖεης, ορἰυήδαιο οτοηίοιη : 
Αο [Γ08 απ) τιιγδυς, 5νίηιιο ἰαίγοιιες, 
Εταυιόίυυς οὐδουγίςδ, πιεάία γεὶ Ίαςθ ταοπίθβ8. 
Ὀσπίαυθ πιογΌιΙ6 αἴγοςχ ηΠοΓΗ)ά4Πι πιΘιηΏΓα Ρογδιηἰἰ. 

Αἱ εἰ πὶὶ ποστ, ἀϊγίηο ΠἹ Πτα, οθβδἰῖ, 
Ου πιοπιογδία πι], πέος ροδί]ιαὁ αορϊἀαί 9Ρ9, 
ορ ἰο εοπφεγνεί Ώεις ἱπίδγπεαιι [οτὶδᾳα6 
Νεο πιῶΓοτθ ργανἰὶ ργοπιοσίθ, δ6ὰ γοῦοτθ Ρο!εδ. 
Όπιπι αυίοπι Ίος ἱάθιμ π]]ηΊπιο ελὶ πα μι 

ίυ 
Αιιχι]ιατο ἔμσ ργοΙι, οὔσαηιιο ρογοηπὶ 

ματ 
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Ὡς γλήνην ῥλεφάροισιν ὑπ' εὐχύχλοισι φ»λάσσων, Α Μορφῆς μέν τις ἕῆς ποτ ἑράσσατο, καὶ κατὰ τηνῖς 

40 Ὡς µἠ τις βιότοιο περῶν πλόον ὧδ' ἀγορεύσῃ ̓  

: Μοῦνος ἐγὼ καχότητα βίου καὶ χύδε᾽ ἄλυξα.» 

ΣΩ Σαμίων ποτ᾽ ἄναξ, σὺ Πολύχρατες, οἷον ἐμήσω; 

Δείσας εὐτυχίης δρόμον ἄσχετον, ἔμδαλες ἄλμῃ 

Πόρχην, ὃν φιλέεσχες, ὅπως φθόνον ἑξαρέσαιο : 

{ὁ Καὶ τὸν μὲν πάλιν εἶχες, ἀτὰρ µόρον οὐχ ὑπάλυδας. 

'Βμῶν δ᾽ οὐδὲν ἄποινον ἔχξι φθόνος. Οὐ µέγα θαῦμα, 

Εἴ τ. δόµοις καὶ βαιὸν ἐπήχλυσεν ἡμετέροισιν. 

ἑΑχλὺς γὰρ τόδε Υ ἐστὶν ἐτήτυμον, Πέ τις ὄρφνη 

Ἱσταμένη τεχέων τε μέση καὶ πατρὸς ἀρίστου. 

80 Τίς τάδε θρηνῄήσειε γόων πολύῖδρις ἀοιδός;, 

Πῶς μῶθον προτἐροισιν ἐδώχαμεν οἷς παθέεσσι ; 

λατο, καὶ µιν ἔξοπτρον ἀπώλεσεν εἴδεος ἐσθιων. 

Σάρχας δ' οὗ «:θ᾽ ἑάς τις ἁπέστυχε. Κεῖνο ὃ' ἄχην-α, 

δῦ Ὡς µήτηρ φίλον υἷα κατέκτανε μαργοτονηπ᾽ 

Κτεῖνε μὲν, ὥς τινα θήρα, τὸ δέρχετο΄ ὡς ὃ ἑνηςε, 

Μύρατο οὐχέτι θῆρα, πάῖν δ' ὑπὸ χερσὶ δαµέντα 

Καὶ κήτηρ τεγέεσσιν ἐοῖς ἓνὶ φάσγανον ἔχεν, 

ἸΑμϕιχολωσαμένη λεχέων καὶ πατρὸς ἔρωτος. 

00 Καΐ τινα θηρητῆρα κατ᾿ οὔρεος, ἀντ ἐλάφοι 

Ὠχείης, ἑδάσαντο θοαὶ χύνες, ἃς σιλέεσχ.. 

Μή σε, πάτερ, τούτων τιν᾽ ἀριθμήσειεν ἀοιδὰ 

Μνωόμενος πατέρων κακίης καὶ πήµατ ἀείέων 

Ἐνδήμου πολέμοιο, καὶ αἵματος ἀντ:δίοι. 

Ταυσ πι ρυρίίαυὰ δαὺ. ραἱρουσῖ νο]αίρας οιιδοάἶεης, 

1040-1091 10 Όι πε φας νίί Ρότιρέῃς ου Γ δὴ δἷίο Ἰοφ1δέγ : 
« δοἱ19 ἐμυ γἱίῷ πηαὶα οἱ Φτυιηπας εφ]. » 
ϱ Θιπ]ογ φΠομάαίη τες, Ρο]γοναίες, αλά οδί ααοά εμέ ἐν πιορίδι νουῖι 7 
νους ρθγρο τη [ορίαμα ο Γδ01, ριο/1οἳς ν Π]ατο 
ΑΠΕΙΛΗ, {1ο ἀῑίσουας, αἱ ἑηνἰάίαιη ρἱασα)εδ. .. 
45 Ας ἵλωια ᾳιἰάθηι γιιγδας αυ δεῖ, ος νηουίο ΠΟη εΠιιρὶ»ι]. : 

Α ποὺῖς απίθιι ανν αῦοί Ἰένου αιαμ!δ απο ρἱασείαν. Νες γιά ηιῖγινην 
δὶ ιά «αἡἱᾳίπιςδ ἀοπιιὶ μοδίνα Ιονίου ου ουξ. 
Ιά οιίνη Υγογὸ σαἱἱρο οδί, 4ο ἑορουῦ Φ1σάδ11, 
Μοάίσο σἰαμίος Π]]ος ἱμίος οἳ ραίζουι ορ 1Η, 

50 Οι5 Ίο Ρεήιοιιάα ἀε[ῆοαί ρορίέας οαπίοςτ .... 
0 πομιοο ρεὶθεῖ5 ιαϊσσίαια Γαυπ] ἀθάζμνς ργοργίΐ παπα υς 7 
Εογιπαμι ααἰάθιη δασμ1 φαἱ5 οἵἷηι αἀλναδα!, οἱ {η {ομίθιὴ 
Πιδίίε, ἑρδιππαο ρυἱομτὶ να]έις ερδουἶστ ρυσα1α1ε. . 
διΙΔ9 6ΔΓΗΕ5 ΗΟΠΠΟ ΠΠ ΣΙ οδἵυ μαδυί. διά απίουι αὐἰν], 
5υ Θλιιοί αυ]ίος ἀῑῑθοίαν βία οσεἰἀομίί, {ηδαμίὸ οογγορία; 
0εαἱ 1 αἰάσια, αἱ [οια:μ αἰἰαυσπι, 611) α ιδια γίάεναί; υρί νογο εΓΓΟΓεηΙ αρποτί, 
Νο ᾖαῦ1 (ογαπὶ «οβονί!, δε Εἰίωπι δις μλαηἱυμ8δ οΡρζΟδδ). 
Θυἱ9 οἱ {115 ππαίοΓ ο11δοϱὶ ἱντ, 
Ἰγαία οὐ ομὐ]]ο οἱ αι μουοσὶ ραἱσὶ». 
60 Ὑοπαίογοι αμθι ΔΙ {Π µιουίο ΡΓο οϱΓγᾶ 
γεἰοεὶ, οεἰογθ5 ο.1ι65, 405 αὐ]αλδαί, ἀἰδοριρδογιηί. 
Νο ἰς, 4105, [ιο Ἱμίοι λομιίηςσς 1ο οί οσηίος, 
Ῥμιη νιιῖα ανν τοζθ]ηςδαί, οἱ οαἱαπιαίος ου 
Ρυιιιοςίἰοἱ 

40 Δείσας. ΒΙΙΙ. ἱομίὶ δῆσας, εἰ νουιιί δἱδίετε ευΓ- 
1Η. 

4ὐ "Λποιο}. Ἡσαδγολ. δῶρον, λύτρον. διιχία Ειἱ- 
Πάμῃ, φθόνος ο αοείρὶ ἀοῦοι ριο φθονερὸὺς δαί- 
Μων, δἱ 6ο 15 οί : Ῥοἱγοναῖος ο θαίο αι ϐγ- 
ΕΛΜΕ Οἱ:ΠΙ ράσατο ἐμνίάίαυν θές μου (αµ10ῃ 
ἱριουαμίοδς πλοσιῖς ρογίου]ῦὰ οΏιισί, Νοη ενι ἰἱὰ- 
πιο μια απ], πο8 4οφ16, 0ἱ ΠΙΟ ΠΙυοΟ 1- 
γίάϊιπι ρἱασσοὸ μυς, ἱρδίᾳδ δρίοι 5ουµ- 
ρἰδδυ ιο δΊρτα Ιὺ. 11, δύοἱ. ἓν 64011, ΧΧΛΙΥ, Υοις. 
495, οἱο. 

28 Π]ῶς μῦθον, οἵο. Αὸ νοιιυὶ ἀῑσαί : [ο ἰαο: η ἱ5 
«ἶθμια, 6Ο) Ηδη: 6556 α Ποὶν 1 υείογο» ρουίά [ωβιε- 
[11 ἐπυοἰκογῖ ὈἐγαΠΙ Ποδίταιι εαἰαπείαἰει ἰαπίο 

ο 1, οἱ δαησυἱηίς ἵν θδηβυἱησ αγαιαξ]. 
απίε ἀεεαπ[αιο γη]. 
3 Μορφῆς μὲν τις. Νατοῖδσυπ' ἱπίοίσι, φαὶ 

ου μν) δυ:0 οἱεραπίέαως ἵ ριιγἰδδίλο [οιίε οπ- 
ορυχἰδδοι, «οπεδίίηι 5 Ιρδίε59 αμοτὸ οναγδίί, μ- 
δ6/οσο ρε. 

ὢδ Μήτηρ, οἱο. 9ο ο5ι Μοάυα, αμςς, ουσι δβὺ- 
που μασ πονὶς απονίις αμ ἵπιυιι αὐάτνίτ« 
Ρογφροχἰδδδι, τι πηνίο 5υσ1η ἱοἰδοργεας, ἱα 
αὐὐία ουὐολ]αἴο οο 1ος στο» οὐὑίταισον 
(ο 11. 

00 Καὶ τια θηρητήρα. Δοισοη [ο οί τουαίο 
Ε1ό1 δι 63Ο ΡΓΟ οεΓνα οὀἱδοσιροσγο. Ον. δὲ 
ίαμι. 11. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Ηιηὺ δεινός : οουἱ μἱ δογναίὐγς ρυριι]α ΟἼναγα : 
Νοὸ «ισα ὰ, ἱηδίαδί]ο5 υἱία: ἁσι ἡα]λοἰί μιόσς, 
ἁποβίοί : ε Όπαφ οσο γἰί ἀὐγεγδα οι ληία [αρ]. 
ϐϱ αμ] απομόά κ ροηίῖ5 φαἱ δυορίνα ἴομοῦας, 
θυὰ ριυάους ΕΗυί οομδίλα με, ο ο ευΓ- 

ΦΗΗΙ 
Νίιοιῖ5 ορἰαίο δουεἱ5 μα ήφυο δδομά:ϱ : 
πι λαο Μάη ἠιοδίσιη, ρ]ασείάυς ευἱ νου υἱ ο5δοξ, 
Αιυίις οί ]8οίι8, ρτγείιίο αδί οσα 1ο οί; 
Λιφο Πο Μια ἐρ5ο φαἱάσιι γαἱἱοιο Ρουέν 
Ἰυνδας 6: αἱ πο Γυμὶδεί μιδοναυί]ο [αέαμ]. 
ος μη! α- μουίς, απο δὲ μελος προς ὅἷτς, 
αήνου αῤοί. Νοι ήτα) ἰσίέαν δἱ μοι λὴ{ ατα 
ΟΠιά1ϊ ιιοδιεἱς ἁοιθίυιας οαἱἱσίμῖς ἰἱἱα. 
ὁαἡψυ οδὲ οἴεηί]η λος νονο, οηδυνῶσιιο ρνο[αή1ς, 
ἑμίου ρυορθμίο) (15. οχι ρανομίοίη, 

ς μὴ ουἱἱ5 µαο ἀρΠοΓθ φυοςί ! Οἱ ἑαμία (που]ίας 
δυρρυϊίι, αἱ ροςδίἱ Ιπογγιηᾶς Φημαγο ἀοἱυΡί, 

Οιιοί ἁπία ςἷί ρι]δοῖ Ρος «8δυς [αυ Ηἱ4 Πποδίγος. 
οἱάαηι οἱπι [οὔιμα: ἴρδο δι «ος ΓΡ. 5 4Π1οΓο 
ἓμι [ομρίειι 1δήΗ1ξ, ριο]ασς ος. οι ἑαηί 
Εχίισαι ναχἰν δροσυἱο, μιογίοιησαιιο ρυάευόα.. 
ΝοΙΙΟ δμ85 αμίὸ οαγιόδ οχλογσιί ση μαι... 
Αί ρτοριῖυπι αυδάαΗ, οἱ μαγγαηί, [οιμίης αλι 
διιδιυ]1, ομµιοία δἱυὶ ἆμπι δροοξατο νἰάσιας 
Μοπιο [ὀΓαΠ1, 5 νι] η αρτο ἀσοβσετο (εἶι. 
Ιιοφδἷία ροδί αὐίεαι μλεηίῖ, Ἡαέυμαυς ρυὐποιιρίας 
(θομδρίείθης, ργεπιίυΏ Ιαογγπαῖς ἱπιρ]ονὶϊ οὐυπι». 
ΑΙίογὰ µαίογυι ἀθηιίδίί ἵπ Πἰὰ [οστασι, 
Α ραίτο /γα ἀοίους ἰῶ4 ργοβίγαἰα ]αρα]ῖς. 
Γοπἱαιιο νομαίος φυἱάα11 δι ἑωιασίης οθενὶ 
Ρα Εαὶι οαμἱθά5, Πα. 406 ἰδονις απιλαί. 
Ιου ἱπίορ πο ἰο πηυιμογοί, αἱ ἐΕἰδίία οαυἱ αι 
αήμα, ἁ μία Ίαῦες πμεηογαξ, τι ογἑλχέα ραῖγα», 
Αιηιο ἱμιονιηϊ εἰαάὲς οογἑαιηἰηῖς, οἱ αυο 
Φα ο 1115 οδί ἱμίογ 5οςἴο8, πι ςαγπηῖρα οοσῖϊ 
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65 "Αζομ) ἐγώ. Καχίη μὲν ἐμῆ, γαχκίη δἑέτε πατρὸς, ΛΑ Πέτρος ἐγὼ, Φωχᾶς δὲ χάσις, Χριστοῖο μαθιυ τῶν 

Πατρὸς ὃ᾽ εἶσέτι μᾶλλον, ἐπεὶ καὶ φέρτερός ἐστιν 
ἸΑμϕότερον πολιῆ τε χαὶ Ἠθεσι χυδαλίµρισιν ' 

Εἴ τοι μὴ χαχίη γε, δυσωνυμίη δ' ἀλεγεινὴ, 

τε χαὶ ἐσθλὸν ἑόντα χαμαὶ βάλε πολλάχι φῦῶτα. 
Ἴ0 Πολλοὶ μὲν Υὰρ ἴσασιν ἀληθέα, οὐκ ὀλίγοι δὲ 

Δόξαν ἑποπτεύουσι, τό σε φράζξσθαι ἄνωγα. 
Καὶ γὰρ ἅπαντ᾽ ἐθέλω πάντων κρατέειν γενετῆρα, 

Καὶ µάλα χωόμενός περ, ἐπεὶ φύσις ὧδε χελεύει, 

Καὶ χλέος ἐσθλὸν ἔχοντα μετ ἀνδράσιν, ὄψι φέρεσθαι. 

Ἴδ Πῶς σε, πάτερ, ξεἰνῳ τις ἑνηέα φῶτα δοκἠσει, 
Τοσσάτιον τεχέεσσι χολούμενον, οὓς ἐφύτευσας, 

Οὓς ρω ποτ) "Ανακτι τεοῖς ἐπὶ γούνασι θεῖναι, 
Καὶ χλεινῆσι γέρηρας ἐπωνυμίῃσι φανέντας; 

δ0 Κλήσιες. Λὐτὰρ ἔπειτα χόλος, χαὶ πάντα λέλασται, 
Τίς, πάτερ, ὣς σὺ, φἑριστε, τόσον τεχέεσσιν ἑοῖσιν 

Ἠπιος ἀρτιγόνοισιν, ἀεξομένοισι δ᾽ ἁπηνής : 

Εἱ μὲν δὴ θέμις Τὲ θεῷ βροτὸν ἀντιφερίζειν, 

Ἡ παῖδας τοχέεσσι, τἀχ᾽ ἄν τινα μῦθον ἀνεῦρον 

δὺ Ἡμετέροις παθέεσσιν ἀρηγόνα νῦν δὲ τόδ οἵον 
Ῥήξομεν ἡμετέρων στοµάτων ἔπος. Εἴτε χάχιστοι, 
Σο), πάτερ, εἴτ ἀγαθοί. τοῦ σπέρματος ὁ στάχυς ἔστω. 

Σὸν χλέος οὗτος, ἔγωγδ, µαχάρτατε, σὸν δὲ τ ὄνειδος, 

Ἡ χαλὸς, ἢὲ χάχιστος ξών. Τόδε πᾶσι πέφανται, 

90 Στέργειν ἐσθλὸν ἑόντα, χαχῶ δ᾽ ὑπὸ χεῖρα ἐρείδειν. 
0ὐδὲ γὰρ ἀρτεμέουσι τὰ φάρμακα, τοῖς δ ὑπὸ νούσου 

Τειροµένοις ἐπάγουσιν ἁχέστορες. Οὐδέ τις ὄρνιν 

06 Ύεγοοτ οΡο. Ομ1ρα Πιθα 60, ρδίτῖ θἱ{δπΠῃ οΗ1ρΑ, 
'μ1Ο ΠΙΦ]ΟΥ οί ραἰεῖς, ᾳιἱρρο ααἱ ργῶρίαπίος δἱΐ, 
Ει οαη](1ς οἱ πιογίους ργανἱδεἰπῖς, 
Αιιί ςἱ ου]ρα ποπ θ8ί, φοάθεις οογίθ ο5έ [ὐοίαορι]η, 
Οιιυά αιἰάσπι οἱ Ργορυπὶ ΥίγυΙη 5ςρο υπιί δἰγαν]ε. 
70 Μι] αυ]άεπῃ νογτα πονθγμηί, αἱ ποπ ραυοἱ 
Εαπιαπι τεςρ]οἰυπί, αὐοί φυἱἆοπα γε]ίπι, οοηβιάσγες. 
Εις εμἰπῃ ναἰάο ἀοθ6ο, ἰ8ΠΊΘΗ, Ιέ Π]θιι» ϱοπ/έος ΟΠΙΠΙΠΠΙΗ ΟΠΙΠΙΠΟ 
Ργῷδίνη(]δδίωις οί, ΡοΓοΡρίο (ἱά οηίπι παίυγα ργαδο με), 
Ας οχἰιπ]α ϱᾳἰογία Πογεῃ5 ἰἱηίογ γἰτοῬ Ιπε]γίο ἵπ ευη εΠεγαίιις. 
1δ Ομ]ς ἰᾳ6, ῥρ8ίος, 6Γβα ΕΣΙΓ4ΠΘΟΣ Ίθηθ οχἰκήπιοί 
Ταη: 6 Ιγαδοθηίθπη ἠ]16 4Ἡο5 σεηἰ»ί!, 
103 «109343 Ουο5, υἱ επί δις ΙΠΙΡΟΠΟΓΕΡ, 4 Όρο μοβδμ]αῦας, 
ι μ ᾖάοσ1Ἡ εά{ίος εἱοσ]οσὶ5 ἀθοοταφίῖ αβρεἰἰα{οηί θα) 

Ροίΐγυς ὁρο, Ρὴοςᾶς πποις [γαίος, Ομτίςείι ἀἰδοιρυίογαιη 
80 Νοπιίμα. Τογυιη ἀείπάο ἰτα, οἱ οπιία ομ]1νἰομῖ ἐγαά(ία. 

Ομἱς, ραίος, υἱ (απ, ργαδἰαπίϊςδίπηθ, Τα η [ος 5108 
Πεσθης ρεπίίο5 υορίρπις, οἱ η αἀμ]ίο ογιιάε[ οχςιΗὸ 
οἱ {16 οᾳ5οί δἱ 1 Ὀοδο ππογία]όπι «οπίεηἀεγα, 
Λιί ουΏ ραγθηίίριι Π1ἱ08, [ογίθ 444 6ΠΙ ΦΕΓΗΙΟΠΟΠΙ το 
δδ Νοφἰτῖς οαιηίο ος α]αίογεπῃ : δδἆ ηυπο υηυΠ) Ίος 

εἴτεπ., 

Εχ οΓ6 πορίγο νου ογαπιρεξ. Βἱνο πιαΙ!, 
Τυὶ δυπ]ή5, Ραίος, δἶνθ οἱ : θεηι]πίβ θβἱΟ αρίοα. 
Ώδυμ6 (111 6βο θἱ (γαί6γ δυπιης, ο Ὠθα(ἰδδίπιο, {μπιαιιο ἀθίθοις, 
Ργουί υοί νοῖ πιαὶἰ δις. Ἠδδο αὐἱεῦὶ γεριία οπη Ίρις πιαη](οδία, 
90 Ῥτουμιη ἀἱ]ρογα, λαἱάπι αμίθΠι Ἱπάαπυ [μ]6ἱτθ. 
Νου Θ6ΗΠΤΠ ἱμιορτίδ γοππεήία, δες ἐῖ5 αἱ «1οΓΏο 
Ῥιδιρυπίυς, αἀλλίυοηί απουἱεί. Νες ᾳμἱδᾳάςπ1 4νδΙη 

6ὗ ᾿Αζομ᾽. Πορ. 990 Λ{δορ’. 
08 Εἴ τοι. δὶο Ἠορ. 990. Εάῑι. εἴ τι. 
19 Πέτρος ἐγώ, εἰο. Ιἱερ. 990 Φωχᾶς ἐγώ. (6- 

πιῖλως Ῥλυσας Ἰποίτίο μιαγίγγες πογυπί σγφοί, α|- 
(οΓΗΓ1 Όγπορο ἵη ῥοριο ερίδοοριιη, θἱίδσυ) Ἰογί]- 
οοἶαιη. [ο (αηίμιι ἍΠμοιηϊῖπο ἀἱδεῖρυ]ος Ομη]κιί 
αβρρ:]]ατο Ιἱοοί, ᾳυοά Απιῦο ΦαΩΡΙΙπεΠη 5Η πι ΡΤο 
Ομ 1νίο Γιιάσγίηί, 

8δὺ ᾿Ημετέροις. ια Πορ. 990. Μοπάοφο οί. Ῥαν, 
ἡμετέρης. 

8δΊ Σπέρµατος ὁ στάχυς ἔστω. Νεπρο, οπιϊπὶ 
041 0πι εθί ο. α5οιἸμογο. Αάοοαιο βρὶὀᾷ, οἱ 
ὑομᾶ θ8ἱ, ἵη βΙοΓίαΙΩ ραίσῖς, αἱ αυίοῃ Ἰηαία, ἱπ ἀθ- 
άοσις τοὐυπαὲ. 
9 Χεῖρα. Περ. 990 χεῖρας. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

[ρ5ο ηυ]ἆσπὶ Υν6ΓΘΟΓ. (μἱρα θ9ί πΊθ., ου]ρᾶ ρατοπ!ἱς Β 
Αἴιιο πωοἱ, ΠΙΊΟΓΠΙΙΟ οί] ργαγίογ 6 ρατοηῖἰς, 
Μοιτυις εχδιρογαί αιδΠί0 Πιο αἰυαυμο βοποσία 
Λιιί δἱ ου]ρα ρα(γί ΠΟΠ οδὶ, Ἱη[αιηία οογίθ εδὶ, 
ᾠιις Ρρογβῶρ6 ρτουος εἰϊαπι ἀθ]οοῖὲ αά ἱπια, 
γονα οἰομίτι οἱ απ] πογιηε, ία Ώ]άσηα νἱοἱθδίη 
Ραι5 ΙΟΠΙΙΠΙΗΙΗ {απια)1 θρθοίαἰ. Οιιοἆ Ρεοίουο, φιιά059, 
Ρυπἀς, Ραίου, Νάπι ἰο οιμμοίοφ ργΦοεί]ογο ἱλυάέ 
Οιππίυμς {η τοὺς οιρίο, Ιοοί αιάδαί 18 
(ου ηϊμὶ (µαέυν δι Ἰεχ Ἴοο {εγίαιο υὐείη!ιϱ), 
Αἰφιο Πουιηαπὶ {άρια «ρ]θρΓοιὴ 6αρογ Φίμογα (ουτ. 
Ουἱ5 [ουο {6 ρἱασἰἁυιη οχἰοτμὶς [δοίειηφιιο ρυιαδ]!, 
ϱ ραίος, {π δουοίσιῃ αἱ {δηίας οομοῖρὶς ἴγὰδ, 
Θ 1 (μοράα)ὴ α Ὀοιίπο νοιῖς μυδοίυιδαε Ρείοὺαβ, 
Ει ευ] οΊαία ἀαίᾳ ρορυἱφίί ποπλια ιοί ὃ 
Ρείτιδ 6Ρο, Ῥ]οσας [ίαίος, φυ ἀἰςοίραίογυπη 
Νοιη]μα δυμί ΟΗΓἱθίς νοΡὴ [σος ἱρποιις ογία8 
Οιημία Γθί]ιοῖς οοΠ [Οδ 1η μηοφίε ἑη ιόἱ5. 

Ομἱςσπαπ) ΠΙΟΓΘ {110, ί6ΠΘ6ΓΦ 6η Ργυ]ῖ6 ΑΠΙΟΓΟ 
ΕιιρταΓίί, Ροδί 1ρ5ο Γμἱἱ ἴμι 6ανυς αἀυιιὶςῖ 
δἱ νο] πιοΓίδΙοΠι θΗροΓο οµΙΩ Γερο Ιεθρεί, 
61) ραίγο γε] δουοἱόπι αἀνθιδῖφ οομίθηάςΓο νου- 

κ... ίς, 
ὠμρρείθιοί [ογίὰ95ο αἰᾳυῖά, ᾳαοά ἀΐεθγὸ ΠΟΦΒΕΠΑ, 
αδίυις οἱ ποςἰτὶς ρεαγ]Όις ργαίθχοτο. Νμπο αρ 
ὕπυνι λμά ἑαιίυπῃ πηςίο ΡΓΟΙΠΘΠΙΙΡ δὐ οἱ: 
Φίνο ὑορπί δἱμε8, ϱεπ]έου, 56 οτἰπῖρο (1, 
Νος (υα ρτοβοβίθς; εἰέ βοιη]πῖς θδ[ία φρίος. 
Θίνο μια], δἱνθ {ρ86 θἶίθπι βἰπο ογἰωίπο νίτ, 
1 αυφ ἵμὰ δυΠ, ΓυΓδυ(ὐ6 (πάσα, Ρρθίας ομὶ 

Αι ἀοεοι (οί πείιο οδί Ποπίηαπι αμἳ 
Ὀί νἱτιυίο ϱγᾶνος 44δΠΙΔΓ6, Ιία 
Φμρροφὶία (μ]εἰτό πηαΩ. Να Ρλλά ΓΙ 
ε{ν αἁμ]ῦυιθ φο]επί πηοδλοἱ, ααοῖεο 
Εταςί3 ]αοσηί, που οἱ ϱαϱἱ γεσιφηὶ 
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᾿Εκόμενον χλαδεῶνι, χαὶ ἢέρι ταρσὺν έντα, 

τς ὃ ἀπὸ τῆλε πεσόντα φίλης ἑλέηρε καλιῆς, 

ϱῦ Ἡ γναμπτοῖς ὀνύχεσσι πεπαρμένον ὡμοθόροιο 

Ἴρηχος, χαὶ στυγνὸν ὑποτρύξοντα πόδεσσι. 

Σὴ χάρις ὄντα χάκιστον ἐοῖς σπλάγχνοισι γεραίρθ’ν’ 

Εἰ δ ἀγαθὸν, τοῦ πατρὶς ἐμοὶ νόμος. Οἱ Υὰρ ἄριστοι 

Καὶ ξείνοις τελέθουσι προσηνέες. Οὐδὲ θεοῖο 

100 δε χάρις τὸν ἄριστον ἔχειν πέλας, ἀλλὰ κακῖστῳ 

Εὐμενέειν, καὶ χεραὶν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ) ἀείρειν. 

0ὐδὲ γὰρ ἁπτώτοισι θάνεν θεὸς, εὖτ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

λυθε, χαὶ θεότητι ἓὺν βροτὸν ἀμφὶς ἔπηξεν. 

λλλὰ χαμαιπετέεσσι, χαὶ οἳ θάνον ἓδ ᾿Ἀδάμοι». 

105 Οὐκ ἀῑεις υἱῆα νεώτερον, ὡς ἀπὸ πατρὸς 

Πλάγχθη, μαχλοσύνῃσι πατρὠϊα πάντα λαφύξας, 

Α Καὶ µιν λιμὸς ἔτειρεν ἀλήμονας Ὡς ὃ ἔτι ὄδια 

Ηατρὸς ἑοῦ παλίνορσος ἔθη, χαὶ γούνασι χάμ-ὃτ, 
Αἶψα πατὴρ ἑλέηρε καχὸν πἀῖν, αὐχένι χεῖρας 
410 Πλέξατο, δάχρυα χεῦε, χαὶ εἰλαπίνησι γέρτρε 
Καὶ ποιμὴν ὁῖων τις, ἵης ἀπομουνωθείστς, 

Ἐσθλὸς, λεῖψεν ἅπαντα, μετ) ἴχνια δ᾽ Ίλυθε χείας: 
ἛἊν δέ µιν ἣ χατὰ πρῶνας ἀπόπροθεν, 1 χαθ ἵκκ 

Πλαξομένην εὔρῃσιν, ὲοῖς ὤμοισιν ἀξίρας, 

115 Καγχαλόων δεχάδεσσιν ἐνηρίθμµησε ςἴησι. 

Τοῖος ἐμοῦ Χριστοῖο μέγας νόμος. ὃς χθαμαλαπι 
Εὐμενέει πάντεσσιν, ὑπερφιάλους ἀθερίζων. 

Πολλάχις ἐξαχόρενσις ἁμαρτάδος ἄνλρ' ἐσάωσε 
Μούνη, χαὶ δαχρύοισιν ἀπέχλυσε πήµατα τιχρὺξς, 

120 Καὶ ψυχὴν ἐχάθηρε μελαινομένην καχύτττι, 

Πραπιο ἱηβιάδηίδπι, αππέ Αοτὶ Ρ6ΠΠΑΣ ἱπιπιίθηίδιη, 
οοιἱ ρτοευἱ 4 ἀι[οί πὶάΟ ]4ρδαἨ) πιἰδογαίας, 
95 Αι ευσγἰ υπρυΐριις γαςήχαπι ογυάρ]]θ 
Αοομιισις, δἱ δυ0 οἷιις ρεύίδιις ἐγ]δίος φιιθείιις οἡδιβοιη. 
Τι ᾳταἰία οδί, δἱ ηλη]ά6 δἱὴ, ἐμῇ5 πο νἰδοστίρας [ονενο; . 

Οιιοὰ αἱ Ώοπ8, ΠΙθούπη Γαοἱί Ίος ραίθιπα. Ορίιη] ομίπι 
Ε,ίαιη η δχίγᾶηθοφ μοπἱρηί ϱυπί. Νος Όυὶ 
400 Πο ρεαιἰα οδί, ὑοπιιὴ δἱυἱ αφοίδοοτο, 56 ρθβδίιπο 
Ριορίήυηι 6556, 6µπ](υ9 ηαπίρα5 ϱ ίθγγα ἵῃ αἰίανα ἐοΐοτο. 
Νεφιο οπίπι ργορίεγ Ἰηβομίοβ Πιοτέυυς οί Ώ6υμ, αιιαπάο ἵῃ Ι6ΓΓΔΗΝ 
γορί!, οἱ ἀἰνι]αιἱ δι πιογία]οηι ΠαίΙταπῃ ορπ]υησ]ε, 
5ο Ργορίου ἡηὶ αΏ]θοίυς, οἱ οχ Αάἁαπιο ππονευυᾳ. 
105 Δι ποη αμάϊἰδιῖ ἀθ ]υμίοτθ Ι]ίο, ᾳαοπιοάο ρτοευὶ Α ραίτο 
Δυοτγανογίί, ρα(Πηομίο οιπὶ Ρος Ἰαχυτῖαπῃ αὐδιηρίο, 
Ευπηφιιο [απιεβ ογγαυυμάνπῃ ορργοδδοςτίί) Αἱ ιὐἱ {π αάθρ 
Ραΐογηας τοάυσχ ΙηρΓοβδυ6 65ί, 40 ῥεπυὰ Ποσίέ, 
ΜΑΜΙΙη Ρ416) ηιἰδοΓαίας5 ὁδί πιαίυπι Εμπῃ, οοἱΙ0 παπι 
410 Ιπιρίίομίε, ἱδοτγπιῶς Γμ1ἱ, 6ύπιααθ οοηνγἰνίο εχεερίῖ. 
Ει ὑοπις ραδίος αιιῖς ουυπῃ, δἱ ΙΓ δοἷα αὐθγγανογίί, 
ὑὡπείογιθ ϱ1Π6ς γε Ἱπηιέ, οἱ Ἠἰας νοςιὶρῖα Ἱηδοφυέυς: 
024 10235 δἱ αυέεπ] 1]πι ρε; οπουπιίηα ΠΙΟΠΙΙΜΗ Ἰομυσίες, απ ἵω 9γ] τὶς 
ΜΓΓΑΠΙςΩ γορετθςῖέ, 5αἱ5 ἱηπηρτί5 (0ἱἱεῃς, 
415 ΙΓ φιαΡπιις οθηίατι μασ ονἶδιφ αηηιΙπιθγλ!. 

Ταἱἱ5 (μγ]θί! πιοὶ ΠΑΡΗ ες, αἰ πυπ τρις 
Ρνορὶ({μ» οδί οπιπῖυις, αὐγοπαπἰος ἀοδρίοείοιις. . 
ὦφερο 5ο] οοπ/[θ68δἱυ Ροσσαιἰ νἰέυπι δουνανἰ!, 
Εἰ Απιαεῖς Ιαογγιηῖς ηοσα5 αὐςιογςί!, 
190 Ε η ΩΙ πα τα πίστα δα ΠΛ αν]. 

98 Ο/ γὰρ ἄριστοι. Οουυεβκ]ιις Ἱορῖι ἤ γὰρ ἁρί- 
στοις χαὶ ξεῖνοι, ἠες ἀπρίίαί αὐἶω Πα δογιρςου! 
6ωσυρυβ]ῖδ: ὅαπε οριἰπιῖε οίἶαιι εχἰγαιιδἰ 4ο! ε55ε 
Ρεν ]ρηῖς Ροιἱυγὶ ΓαΠἴοπε ΡαγεΙίεδ. 

02 Απτώτοισι. Πηδομµίθε, Υεὶ «ος φιἱ ἰαρδί 191 
[μεγμ)ή. 

1090 Λαρύξας. δἱο Ἰοροπάμπι ΕΑΙΙ. πα] λαφύε 
108 Καὶ γούνασι κάμµς; Ας οεμὶὺ 

αἀυο[υἱ{. ας ος 
115 Καγχα.]όων. δὶο Ώος. 990. Εάιι. αλέν 
119 Πήματα. δὶυ Πυρ. 990, νοι τος Ρα 

εὐ{ἰ. πύµατα. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

Νοο τοἱαεγεπι η ἱδηαπ νογιιαηίὶ Ἱπ [Ποπάς 5ο({ος- ῃ (ωαἱρα Αάαπηὶ οίο ἀθάθγαί διγρίωηυο ραἱαᾶτ, 
ίδιὴ, 

Αιή (109 ργαροδυς [αι τιπι [ογιέ οί]λογα -.. 
ἠοργοί, 5οιἱ μ]ήο γε ερ9 αι οοσγιέ 1ἱἱο, 
ο μσυ]θης αεοὶρὶἰγὶς νοἱ αμ (γαησβχα ογμθη{19 
μισοιηίί, εἰ ἐὶδίος θιηἰΗΗ1ξ ῥροςίοτο φιθείις. 
ΕΠ Ε)ῆ ᾖλιῖ5 ἀαὐ]λίς, (μαφιιθ ἰΠ Πιο ϱαίῖα ϱ050 

Ριοὰςῖ, οἱ νἱ1ἱ5 αἴγο (μα νίδοθγα ραηάα5. 
ΝΑΠΙ πϊ]ιί δἱ Ρρ8η 5 νογς ριουἰαἰἰς ασια! 
Που [αοἱς, ο βομίίου, ᾳ οι! ᾗηγὰ ραίογηα γοφιιἰι ια. 
Ναπιφυο ργοὺί οχἑογηῖς οἰἶδιμ ος δαηβυίῃο ἠο]ς 
Γδφθ ρο]οηί υ]αμάἱ ας [α0ἱἱ66; Πος ᾳΓαβία θιηνὶ 
Νιιπιϊηϊς ας ἱῃ Το Ρυδίία οδί, μἱ γιο οοἰοηΏίθηὶ 
ΜΙΠοΓΑ |βίϊΜ ποσι οἱυἱ οορι]εἰ ατοἰο͵, 
Φι4] πηβρίς υἱ [ποἱίοιη 96 ἀοι ρἱαοἱάπππημο οοἰθηιί, 
Πιποφιι6 Φοἱο πιαλίρίς ἐγα]ναί 1η δα ὐ]ήμηο.]ασοιίστη, 
Νοη σημ ἱπδυηίος ργορίοτ Όδιιδ οσοἰαῖί, αἁ Πο 
η νδπίί, ]αχίίηιιο πιο δυ4 ηυπιίπα οαγη : 
οἱ ρτορίοΓ 6οµίυ5, οἱ (1ο 41πιποβ4 Ραγεηίἰς 

Χο αι ΐδ, πιπου υἱ παία, ροπίίογο τε[Ιςίο͵ 
Επίιιδ, {1 10166 ροδίία8 ουβοεδςογῖ: ογαᾳ, 
ἵη Γάχήπιφιιε ορίὴς ρα εἰς ας δοΟΓΙ4 Ρτο[μεῖς, 
Ὀινα {10169 Πηὶδογὶ νασυος ἀἰδιογςοσίί αγίις 2 
ΑΙ οἱ υἱ ος ἱπη]]ὲς γεπιραν]ι 3 24ος, 
Λὸ βοιιια Γρῆσχίε θΗΡΡίεχ, ροίος ίσο Ρτοπις 
ἕνπ νομίαι), Ἠπίαηι ΙΛ ἱλιι9 εομωρίἰθοιἵευγ αγοίίς͵ 
ι [ημάς Ι4ΕΓΥΠΙΑ5, εριἠυπιφαο Ἱησίλαναι ορίωσα 
Αοὸ Ῥουιἱ9 οφί11ο, βἴη] ο Ροσιι8 "πα νηρπίας 
ὀ ὅτερε, ἀεδοτίο πιος Ιίαπι αιαδγῖί ονἰ[ἰ - 

ΙΠΏ] δἱ Ρος ΠιΟΠί65, ΠΘΙΠΟΓΗΠΙσΙΙ6 Ρος αγὶ 
Γι απίοιι ο δήμα δι] αἱαπῃ πα μμ μμημία ο. 
Εμγί πιπηεεῖς γοἱἱᾳἱδήαο ονίδιις 5υρογαι]άετε ϱρασύε 

Προ Οεῖφεί Ίες δαπΟί1 πιεί οδε, ηαἱ εωγρίάα ουτά 
ΏεδρίοῖΙί, πο ΡΥοµο5 αίηος ἠηπαί]Ἕδηιιο ἑωδίας, 
ὦσρο ργανί ποχ οοιήθβδἰο 5οἱα φα)ὐΐίσπη 
Αιμη(ί, οἱ Ιλογγπιῶ βοοἱ18 αὑδίογςθγο οαθορηίρα, 
(πΠάοΓοίμήε ρείαν γΕ18Ἴμοῃς ἀίγα γεςορίε. 
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Ἑπτάχι πολλάκχι τόσσον "Άναξ μειλἰστετ᾽ ἁλιτροῖς, 
Ὡς λογίων ἑπάκουσα θεοῦ, χαὶ Πνεῦ μ’ ἐδίδαξε, 
Τίς Μανασῆ βασιλῆος ἐν ἀνθρώποισι χερείων ; | 
Τίς δ' ἄρ᾽ ἑνὶ πτολίεσσι Νίνου µεγάλοιο πόληος ; 

120 Τΐς δὲ τελωναίης ἀμέτρου χερός; ἀλλ᾽ ἄρα χα) τοὺς 
Χριστὸς ἄναξ ἑλέηρεν ὀδυρομένους χαχότητα, 
Αλλά τέ µοι Χριστοῖο, τἰ δὲ βροτέοιο πόθοιο, 
Τόν ῥα φύσις τοχέεσσιν ἐπήδατο ἆμῳλὶ γενέθλην ; 

Καὶ θῆρες φιλέουσιν ἐὸν Υόνον, εἴ ποτ ἄχουσας 

160 Παρδάλιάς τε σύας τε βρῶν τ ἀγέλην ἑλιχώπων, 

Ἕς ῥα περιτροµέουαι, χαὶ ὡς περὶ δῃριν ἔχουσι, 

Θηρσί τε χαὶ µερόπεσσιν ἀπεχθέσιν ἀντιόωντες. 
Σοὶ ὃ᾽ ἄρ᾽ χαὶ θηρῶν ὁλοώτερος ἔπλετο θυμὸς, 
Καὶ µερόπων. Δάμασον θυμὸν µέγαν ' Ἡ σέ γε πέτραι 
165 Ἠλίθδατοι θρέφαντο, πάτερ φίλε, Ἡ σε θάλασσα, 

5ΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ οὐ ΡΘΡΕΟΤΑΝΤ ΔΏ ΑΙΜΙΟ». 14:90 

Στεῤῥοτέρην ἁδάμαντος ἑνὶ φρεσὶ μῆνιν ἔχοντα. 
"Αλλοι μὲν χτεάτεσσι τεοῖς ἔπι τἐρψιν ἔχουσι, 

Ξεῖνοί θ) ἡμεδαποί τε, θεουδέες, ἀφραδέοντες. 

Ἑννὸς γὰρ πάντεσσι λιμὴν χατέουσι τέτυχται 

140 Σὸς δόµος ' ἡ δὲ τράπεξα, χαὶ ἅλσεος ᾽Αλχινόωυ 
Τερπνοτέρη, πλήθουσα φίλοις, πλήθουσα δ᾽ ἐδωδῃς 
Ἠερίων, χθονίων τε χαὶ ὁππόσα νήχεται ὕδωρ. 
Ἡμεῖς δ᾽ ἆμαρ ἐπ ἦμαρ ἐπ᾽ ἀλλοτρίῃσι θύρῃσιν 
Αὐαλέοι, χρυεροὶ, χαὶ ἀνείμονες, ἔνθα χαὶ ἕνθα 

145 Πλαζόμεθ', οὐδέ τίς ἐστι δύης ἄχος, οὐδὲ πρόσωπον 

Σεῖο, πάτερ, λεύστοντες ἐπὶ χρόνον, εὖτ᾽ ἐχολώθης, 
Καὶ µάλα περ ποθέοντες, ὃ χαὶ δμώεσσιν ὀπάξεις 

Πολλάχι, χωόµενός περ, ὃ δὴ πόνος. ᾽Αλλὰ τραπέζαις 
Ἠμεθ) ἐπὶ σχεδίῃσι δυσάµµοροι, οὐδ' ὀλίγας περ, 
150 Λάζαρος ὥς τις ἐχεῖνος, ὑπερφιάλοιο τραπέζης 

ὣαρρὸ δερἰεπῖς νἱοίριι γοροιῖεῖθ Ώοςχ ρεεσαἑοσίθις ρεροεεῖὲ, 
Όιϊ εχ ἁἰνίηϊς ογασυ]ἱ5 αμ ἰνὶ, οἱ ὀρίσιέως ἀοου]ι. 
θυ]5 γερο Μαηᾶςςρ Πίος ᾖοιηῖηςς ἀοίογίου } 
Οι Ιπίος αγεῦ ΝΙΠί Π]αρπα οἰν]ίαίο Ἱ 
430 θυς ρυρ]]οαπὶ Ἰηδα ἰαΌἱ]ἱ παπα ρε]οςῖ γεγυπέαΏθη οἱ ἰνοῬ 
Οεῖσίμς ππἰδογαί6 οδί, υ)ἱ πδφμ](ίαπῃ ἀεβεγογυπέ. 
δρ φημἱἀ οᾳο Οτ]δεὶ, αμἱά Ποπηἱμίδ απιοζθίη 6ΟΠΤΙΠΘΙΠΟΓΟ, 
Ου6Π) παίαγα ραγοηή δις {η ριορεηίδη Ιηβχἰε 1 
Ει [6Γ δηιδηί [δίΗ6 808, δἱ φυαπάυ αιιάἰδίὴ 
150 Ο0υοπιοάο ρασαἰ, εἰ αρτί , οἱ Όουαι ϱγοχ πὶρτϊς οευ]18, 
Ῥτο οἱ οοπἰγθιπἰδεαηίέ οἱ ἀθοστίαυί, 
Εοτὶς οἱ Ἰη:ποῖοίς Ἱοπιϊηϊθυς οευΗΓΓδΠί6Α. 
Τα τοτο οἱ {ο[ᾳ5 Φονὰ Ιταυυπάία δἱρογα», 
Ειἰ Ποπἱπεδ. Μαρηος απὶμηϊ πποῖυ5 ἆοπια : αι ἰ6 Γωρος 
40υ Εχορθίδα αἱμετυπί, ραίες ἀἱῑεοίο, αὐξ ηι416, 
Οµ1 τπιίοΓοπι 4ἀλπιδηίθ ἱγαπι Ρθοίοτο ροςῖφ. 

Αἱἱ ααἱάθπι οχ ορίους (μἱ5 ραυάίυπι εἰ αίεη( 9 ρονοἰρίυηί, 
Ετίιοτμ!, ἱπάίπεης, γεἰἰμὶοςὶ, θἱ ΙηδἰρἰθηἰθΘ. 
Οοπιπιυῃῖς οί οπιηῖ)6 ἱπάΙσοπέήῦμ5 Ροτίις οςί 
440 Ῥοπιυβ ἕυα; ΠΙΘῃδ4 ΔΙίΘΙΏ ἨΘΠΙΟΓ6 Αἱοὶποὶ 
Απιωπίος, ΠΠιοης αιηϊοἰΒ, οηιιδία ἀαρίθις 
Ες αεγθ οἱ ἔεγγα αιιαθί8, οἱ ᾳβου( 6 παίαηί ἱῃ Ἀπιίφ. 
Νο8 αυἱοιη αμο(]άΐθ εἰαηίες α αἱίοηαφ {ογ65, 
ΑτοηίοἙ, ἀἱροιιίθθ, πιά!, νο οἱ ἵ]ις 
140 ΕΤΙΩΠΙΗΦ, Πθο υἱ1Πη εδἰ ποςίγὶ πιῳγογὶς Ιθναπιθη, πεσιο [αοίθη] 
Τυαπη, ρ8ἱοξ, Ι4Π ἆῑα «εΓηοΓε Ιομίέ, οκ αιο φοἱ[]σσι ἰγαίυς ος, 
Ι1οδί νομοπιοπίορ ουρίαπ)5, Ἰάᾳυο βευνἰ5 ἐι οοποθά( 
Ψφρο, (υάιωγἰν {γὰί18, αμοά οθγί 4ο6γΏπη εδι. Ὑέγυπι ἂἆ ΠἹεηδαΦ 
(οηβἰδίπηως ἰίοπυε5, Πηὶδ6Γἱ, ΠὲΟ Ρ8ς88 δαἱίθπι 
150 Όι Πο [,419509, ος οΡρίπῃα ΙΠΘΠΡΒΔ 

ὶ 

132” ᾽Αμέτρου χερός. Μοάμπι πεεείεπ Πιαπµε, 
ατἰαϊου, ἐπεχρ[εδί/ίδ. 

ὀδυρομένοις. 
436 Γενέθλην. Βεᾳ. 99 γενέθλης. 

Ὀδυρομέγους. Ἱέα Ἱεείι Οθοπιυεβκίαφ. Εάῑι. 

15ἱ Δάμασον θυμὸν μέγα». Μαθπιπι αππκην 
εθεγεθ. 

445 Ἐα΄ ἁλλοτρίῃσι. δὶο Βειν. οι Πορ. 090. 
η οἱ] ἀεθςί ἐπὶ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΟΙΟ. 

δερἰοηῖθ ν]είρις, ϱᾳοπι]πα!]9 ϱΏρο, ποοεπ!ἰ 
ὀιρηὶροίθιιδ, αἱ ράσα οµπυηίέ οΓασμία, ΡὰΓοΙΕ. 
Εοηυεπὶ 19η αοθἱθγαπῃ φμρεγανὶἰ πιοὶθ Μαπαςφςθς } 
Ὀτρίρας οχ ουποιῖς Νἱηίνο οί ογἰηίηο ορδςῖε ὃ 
ὑεπίᾳυε αι]ά ἀθχίτα ριυ]ἰσαμί πδφαμ5 δᾳυ δὴ 1 
Αίίαπιθ6η Ἠο5 οἰἶαπι Οἡγίςέυβ, οΟΠΙΙΠΙ5δα ἀοἰοηίθς 
ὡπίπ]ῃα, ἀοπαν]ί νθιία ποχαδᾳ 6 ροπ)ὶςίε. 
Ἆφί 6Ρ0 αἱ ΟΗτ]δεί, πιογία]ες απἱά Ἰοψ1ος 1ρηὲ5, 
Οιο8 ραίγυπῃ ηδίυΓὰ Ρ4Γ68 ἵῃ ροοίογο Ηχ!ί } 
Βείίυα αιιᾳ9 510 δοΏο[9 ἀεΏαργαῖί 4ΠΠΟΓΟ. 
Νοππο νἱάθφ υἱ 6Φνις αΡθς, ῥατάμσδαυε, Ώογδδᾳαθ 
Ῥτο ἵθπεγα 6επ]ρ6ς (Γθπ1]0 βὶπίἰ Ρεοίογο Ρτοἱθ Ἱ 
Νοηπο γὶάθς υἱ ἆμγα ρεγαπί οθειαιπίπα Ἱ Νοπηθ 
Ὀέ οἴπιυ] ἱΠ[θδίαδᾳυθ {6Γὰ8 αυ Ιρ06- 

: 58Πἱ Ἱ 
Αί {α δεργ]ε]ὰ δΗροΓ35 Ιοπιἱπθδαυε [οΓα5/6. 
ἱπρεπίες ἱγδί] απ 1η απ οοπηρΡίπιθ πιοίν5, 
ϱ ραίος ς αἰιί αἰιίί τῤος {6 γαρδία, γοὶ φη1οἨ, 

8 Ώιγυπι αἆαπιδηίθ η]ὰ6ἱ9 τοδηθηίθιη ἱπ οοτάρ {ωτο; 
οΙῆ. | Γ 

Εκ ορἱριθ οδηβύφιιο {10 6ὐ4 ρα οδεριηί 
Ἱηήἱρυπα, οχἰεγη!, οἱἱάϊᾳυς, Ὀείαιιο εοἰθιίθβ. 
Ναι έ δμηί ουἱνίς εοπηπιυη]8 Ρρογί5 οµεηὴ 
Τουία, ἵαὰ Α]οϊποί ΠΊευδα εδέ ]μουπάίος ἠογιο, 
Ῥ]επα ν]γὶς, ερυἱίδᾳιθ {µ1Π6Η6, 8 ργοβίρα {εἰ]ας 
Ροντὶρὶί, ααί αὖν Παυ]άμς, Ρρεἱαβιςσᾳυθ Πιληἰκίται. 
Αι 1ιο5 φαοιἰἀΐθ ρογ ἰ6εί4 ἀἰεπα γαβδηυς, 
ΑΓΕΠΙ6ΘΒ, γοδιΐδι 6 ἱμορςς, 4ο [ΠἱροΓθ ργθρεἰ. 
Νευ ποβἰσῖς ἀδίις υἱία πιαἰἰς πιοάἰοίπα: ουρίίασις 
Ώυοφυα ΠΠ] ρτανίαφ, [ἀεἶθπι ]4π1 ί6ΠΙΡΟΤΟ πηνίο. 
(Εχ αυο ἀῑγα ἑάμπΙ ροσέας ο)γουηκίάεί ἶγα), 
(οιποςθ πού ποὺῖδ οοπεθε (ας α]]α Ρροϊερίας, 
θυοά ίαπιδη οἱ 96γγἰβ, Ιἱοθί Ίτα ρογοί(ι1θ, ἱ 
Παιά Ταγο ἐπδυἱδ. Ύεγυπῃ οοηβἰἀθΓθ Ώη 
Οορίπιαυ οχἰρυἱ6 πη]θογαπάα δογἰο: ποο, 1. 
Γαχγυ5 υἱ ηὐοπάααι, πι]οᾷς ἆς ἁγίίθ οφ 
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Φῦέγξομαι οὐχ ἐβέλων μὲν, ἀτὰρλόγον ἔκτοθε ῥήξω, Α Εἰρχθέντες χατὰ δῶμα κασιγνήτης ἀπάνενθεν, 
Ὄφρα µε μὴ ῥῆξειεν ἑεργόμενος πραπἰδεσσιν. 

"Πν θάλαμος, καὶ δεῖπνα γαμήλια ' πάντα γΣγήθει, 
180 Ἔδνα λόγοι θαλάμων καὶ ἀθύρματα τερπνὰ γάἀ- 

{μοιο. 
Πολλοὶ μὲν θαλέθοντες ἀφ᾽ αἵματος, οὐκ ὀλίγοι δὲ 

Γείτονξς, οἵ τε ἄναχτος ἐν ἔρχεσι χῦδος ἔχοντες, 

Δαΐτα γάμου τίξσχον, ἀγακχλειτοί ϐ) ἱερηες 

Εὐχαῖς χαὶ στεφέεσσιν ὁμοσυγίην συνάχοντες | 

{55 Καί ῥ'οί μὲν πάλλοντο χαλὸν περὶ χοῦρον ἑταῖροι, 

Ννμφίου ὑμνείοντες ἑοιχότα ἔρνεῖ χαλῷ' 

Αἱ δ᾽ ἄρα παρθενιχἣν ἑλιχώπιδα πορσύνεσχον 
Ἑς γάμον ἱμερόεντα ' πατὴρ δ᾽ ἐπετέρπετο παισίν; 
Ἡ μεῖς δ᾽, ὡς θήρεσσιν ἑοιχότες Ἶὲ σύεσσιν, 
190 Ἡ μορφὴν ὁλέσαντες ἀπηνέῖ δαίµονος αἴσῃ, 

Ἠρώμεσθ), ὅτι λυπρὸν ἐσήλθομεν οἴδμα βίοιο" 
Ὦς ὄφελον μὴ μητρὸς ὀνὶ σπλάγχνοισι παγῆναι, 

Ἠὲ θανεῖν ἀτέλεστος ἐν ὠδίνεσσι τεκούσης, 

190 Εἰ δὲ πύλας ἑπέρησα, χαὶ εἴλκυσα πνεῦμα µό- 

[ροιο, 
Κλαυθμὸν ἐμοὶ τὸν πρῶτον ἐμοῦ θανάτοιο γενέσθαι 
Δάκρυον ὶ οὐχ ἂν ἔγωγε τόσοις ἑνέχυρσα χακοῖσιν. 

Ἑν δὲ τόδ αἰάζω περιώσιον. “Η γὰρ ἀἁο'δῖς 
Ἶδρις ἑῶν, ποθέων τε γάμον καὶ λέχτρον ἀξῖσαι 

200 Λὐτοχασιγνήτης, πάντων ὁλούτατε δαῖμον, 
Καὶ θαλάμου µελέεσσι πατρὸς χόλον ἐξακέσασίαι, 
Καν τοῦδ', ὥς τις ἁλιτρὸὺς, ἁπήμπλακον. Ἴλλλο, ἄς:σος 

Κάλλος ἐμὸν, ξανθοῖσιν ὑπὸ πλοχάμοισι μέλαιναν 

Ὀςρὺν ὑπερτέλλουσαν ὑπ ἀργυρέῃσι παρειαῖς. 

[οσιαγ λαυἆ αμἱάθπι γοῖεης; 56] ΦΕΥΓΕΙ εχίγα οΠΕΤΑΠΙ, 
Νο πιο ἀῑδεμπιραί οοπΙρΓοδδύηι ἱπ ργαςογ1ἱδ. 
Ετοί (αἱαπιε5, θἱ ος πιρθία[65; οιΏπία ία οἳ 811, 
180 ΜύΠΟΓΑ, Φ6ΓΠΙΟΠΕΒ οομηυίο ἀἱρηί, ἠιομπάαηιιο Ιαάἱετα παρί]δγυῃ). 
Ριιις δτοσἰ ποδίτο δαηρΙίπο, πο ραιμοὶ 
Υ]οἱπὶ, ααἶᾳιθ ἵπ ρτἰιοὶρίδ.φάΐυιθ δυμέ ἱπ οηοῦς, 
Οοηνἰνίαπι πυρίἰαζΓΙΠΙ ουμοηεδίατυηί, οἱ ΙΠο]ΙγΗ1 δαεογάοἱος 
γοιίφ οἱ εοτοιυἰβ οοη]αβίπι πεοίοηίθς ; 
180 Ττρυάαῦαρί οἶτοὰ ρΓβΡβΙΔΠί6ΠΙ ]άγδηθΙη 5068, 
ΡΟΠςΕΠΠ ργοάἱοαιίοῦ δσγοβίο βἱπ]]θι] Γ4Ππο : 

ϐ-Ι1099 ΜαΙΤοηΦ νθΓο ριε]ίαπι Γογπια ΡυἱεβθΓΓίπΙΣΗΙ α4οΓμαὺ».. 
Α ἐιαἱοηιά0ν απηαὐἰ]οπι; ραίοῦ αὐέοπι ουἱοοίαραέας ΕΙ. 
Νος αμίοπι, ας νου] [ου] δἰπι]ίος αυϊ ρογοἱς, 
490 Αυί απιίξσα {ΟΣΠΩΔ, ογυθἰἰ ἀδπιοπίς [αἱο, 
Αῑυα» οοποἱαςὶ Ργος] 4 60ΓΟΓΘ 
Βεβασεαύαιηις, ᾳαοά ἐπἰβίεπι ἱπρτορςὶ 65661η1ἱ5 Υἱέ ἱεπιρις..... 
Ο υἵπαπι η μιαίτὶς γἱδοθΓΏυθ ΜΙΠ(ΙΔΠΠ οοπιρασἰαθ 6956Η1, 
Ἁιί ροεἱΐδδεπι ἱπιρος[εείις ἵη ο]ογίθις ρεηεοίς, 
4096 Αι 5ἱ [0569 ἐΓαηΦδίβδ6πι, ἰγαχίβδσπισιο ορῖτῖέαπι ηιοσίἰ5, 
Ριογαίν8, 168 ΡΕΙΠΠΙΙΠΙ, ου Γη Π4866Γ6Σ, οἀἰάἰ, ἰάδιη μπες πογίς (μἱ58οῦ 
[αογγιηα { {1 {οί οἱ ἰαυία8 πυμ( απ ἱποίάίδδοπι πιοἰοδίῖηφ. 

Όπυιμ αίεπῃ πιο ογαοἶαέ 1ργα πιοάυη]. Οιἱρρο εαπίαιάἰ 
παγυςδ οιπι οἶπι, οἱ οµρόγεπ πυριίᾶ5 οἱ ΙδείΠῦ} 68Π6Γ6 
900 Ροτογἱς Πιο, ΟΠπΙηΙαΠι οχΙ(1οφὶβδῖπιο 68Η1ΟΙΙ, 
Ει (αἱ μιοάσ]αομ ία ἵταπ ραἱγῖς πιο[]1το, 
Ει αὐ ος, αἱ αἱ Παμίιίοβιι, οχοἰ6{. Αἰίεν εθοἰηῖῖ 
Ρμἱομγαάίπαπα ΦοροΓῖβ 16, Παν δυυ ορ]ηἱ0ι8 µία! 
Ὀυρογοἰ]απ ρεοπιίηςηΦ ΒΗΡΓΑ αἲΡεμίθᾶ5 βεηῦθ. 

117 'Ρήξω. Θὶο Βορ. 990. ΕάῑΙ. ΡΓάνο ῥύξω. 
181 ΣυΡάγοντες. | 8) 990 συνάπτοντες. 
{886 Ἱμερόεντα. Ιία (ω)ἱρ. Βάῑί. ἱερόεντα. 
195 Εἱἰ δὲ πύ.ας, οίο. Αμί οἱ (γα]ἰοϊέπάα εταί νἱίᾳ 

οτία, Παιτεπάμεηιε ερἰγἰ(9 ΠΙΟΓ(18. 

196 Τὸν πρῶτον. δὶο Πορ. 990. Ὀιίπαπι Ρτίηνα 
παδεθηἰ] ρἰογαίιι5, εἰίαπι πιοτὶεις [Πείως [ιἱ5εί 
ΕΙ. πα] τό. 

90/0 Κά..Ίος ἐμόν. δια εοτοτὶς ριι[ε [ιτ (πἀἴπειι {π». 
(ε[Ιφί!. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Παιά Ίοᾳυα5 ἰδία Ι10θης : 9δὀ νος ογυπιροίἰ αυοτο Ώ Αὐάῑδιις ἱπο]ιιδὶ ργοσ1 α η Ώορηίο 6ΟΓΟΤΘ, 
Ησφο ἴδιμεῃ, αἱ ηοη πιθ γμπ]ραί, οἱ ηιοµίο ριομαέ15. 
Του ρα] εγαί, ἰήα οἱ ὀἀἱρηϊβδίμηα «Φάς 
Οπιηία [114 ρἱομὶδδίπηα, ΠΙΙΠΟΓα, νους 
ὡοππυυίο ἀϊρηςν, Ἱαομπάαηυο Ἰιάϊσγα μία 
Τιτὺα Ρτορίμαοζπῃ, οἰᾳυο [6αίεΠς γἱο]πία, 4Η1ή19 
Ρεἱηοἱρὶ5 αιριιδία ιιροςί ἀομλπαπέας τω ὤέο, 
Οτηαυαιί αρυἱπὶ (αἱαϱ1, Πιγδίωφαθ δα σγαι! - 
Οοπ]ιβίαπσι νοεῖς ποοἰεῦαηέ, Ἀίφυο οὐΓοΙ115 
ἐἡηροεῦαπί άγοπδπα [ΟΓΙΏα ργσίαηίο 5ο αἱεδ 
Ο9ΙἱηΠίοῦ, ΓΑΠΙΟ ερνερὶο δἰιη]ἰοιπό οαπθηίος : 
(ηᾳ 19 γίοεπα αἲ (ΠαἱδίλάΠ Πἰνου οΔΠάοΟΓὸ ΡΙΕΙΙΔΙΗ 
Ριιτίηια μλγίίοο θίμάϊο ππαίτυπα ρατααί 
Λο ραίθν ουβεηοεαι οἱ ηδία!η, ἀ11Ιοθδᾳιιθ ἸγΠιθηάο8, 
ΜΑλίηα ΠΙΠΟ (οἵο οαρίαραί ραυίὰ εοΓά6. 
Δί πο ΡοζεοΡΗ Γέ, γοἱ ΙΠοΓ6 [δγαῦυπῃ,. 
Δι τοιιιί ἀιηΐςθα [οΓ1πὰ οασοὐηιομίδ αἲίς, 

Ταἱία ρει[ιδὶ ἰαογγιηίφ ἐμπι ἀῑοία ἀαὐαιας, 
ΟυίΗΠι ἑα11 1ηῖδεγα γἱί α[Πἱοίσηιιο ροιλομίος: 
(ϱ) {παπι ΠΠ υα1ή μια οοπεορίιῖς 1η αἱνο, 
Νἰχίυυς 1η πιοὐἰ]5 νοἱ ταρευβ Πιογίο (μἱρδοιὴ, 
Ὑοἱ οιωοἰ ἱπρεθβδο Ιηϊδοραπάςν Πμιίπα γἰία, 
Ονίυς ϱ 189 {αογαπί, πεοί5 ἠσο ΙαιδΠί [μἱδςρηί { 
Ταπια οἰθηίπῃ ΠΟΠ ΠΠ Ργειηοτοηί ος Γ6- 

Τμ. 
Ηου αμίθιη δυρία Γο]]ᾳμα οριπία ρογροῖο ᾖηοίιι 

Μο ογιοία!, ααοά εὔπι ΠΟΠ οῖιι Τυάἰς {ρ86 οαπεηυ], 
Ομπιᾳ16 ΙΠε 6ΡΕΓΕΠΙ ΓΙΙΙ4ΠΙΟ8 64Πί4Γ6 δοΓοςί5, 
δἰο(υθ ραΐγἱ5 ρἰασ]άαπι Ρος ολγπηῖηα γοάάεγε ΠΙΟΠΙΟΠΗ, 
Ἡυς 4ος 16 10Η Ρος (6 [ου] πι], Ρυγάϊίο ἀδιμου. 
Ναιηςυθ ΙΙΘΗΠῃ γεῖδα ναίος 46ος οχἰυ]{{ αἱτου, 
ΑΙ(16 δρθΓγο α1η Πανίς 5υὐ ογ]πίθυς ΔΜΡιη 
αυ αν ἰέ, γεαδυο 6υπας, ριᾖγοφιίο  ηιθηίρ8, 
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900 Ἔσπερον εἴρυσεν ἄλλος, Ἑωσφόρον ἄλλος ἄεισεν, Α 320 Ἡ μῖν μὲν σέο δῶμα, φίλην τ ἀπέχλεισας ὁτωτὴν, 
0ὐδ' ἀγαθός τις ἀοιξός. Ἐγὼ δ᾽ ἀγέραστος, ἄνανδος, 

Πένθεος ἑσσάμενος χείµην νέφος. 00ὐδ ὅσον Ἠχὼ, 

Ποιμενίας µέλποντος ἐν οὕρεσι Πανὸς ἀοιδὰς, 

΄Αχρων ὑστερόφωνον ἀπὸ σχοπέλων χέον αὐδήν. 
410 Κλαύσω πρωτοτόχων ἑπέων µόρον, οὐχέτ ἀείσω. 
"Εῤῥετέ µοι, βίθλοι πολυηχέες' ἔῤῥετε, Ἀ[οῦσαι. 
Τίς χάρις, εἰ μὴ πατρὸς ἐν οὔασι χείσετ᾽ ἀοιδὴ, 
Β! µου χαὶ Ὁρωείητις ἓν Ὀδρυσίοις σχοπέλοισι 

Λᾶας ἄγοι, καὶ θηρας ἀπόπροῦε, καὶ πετεηνά, 

3Ι0 Δώσω χαὶ τόδε σοε, μογερὲ φθόνε. Λἠξατ’, ἀοιδαἰ. 
Μή σο, τοῖα, φέριστε, θεὸς, μηδ᾽ ὅστις ἑταῖρος 

Αντιταλαντεύσειε. Δέος δέ µε χαὶ τόδ' ὀρίνει. 
000) ἡμᾶς φιλέεις, μέγα φέρτατε, οὔτε θύγατρας, 
τὰς νῦν ἓν παλάμ]σι φέρεις, χαὶ ὑφόσ' ἀείρεις. 

Τὰς δ' ἄρα πᾶσιν ἔθηχας ἀπεχθέας. Οὐκ ἐθᾶει τὰρ 
Χριστὸς ἄναξ, τεχέων τῷ μὲν πατἑρ᾽ Ώπιον εἶναι, 

Τῷ δὲ βαρυφρονέοντα . χαὶ ἀντιρέποντι ταλάν-ω, 
Πολλάχι στεργοµένοισιν ἑπιθδρίθει χαχότητα, 
Φ9ὔ Ἑκ πατἐρων ἐπὶ παῖδας ἄγων χόλονΥγὍς Ἀνάσγα, 
Ταῦτα μὲν ἐς πόντοιο πέσοι βοωθὸν, ἡμετέμυ ὃ 

ἑώματος ἐχτὸς ἔοι, μηδ ἄλγεσιν ἄλγος ἔποιτο. 

Καὶ τόδ᾽ ἅλις τεχέεσσιν ἔπι πρώὠτοισιν Ἐρυνκ. 

Σοὶ δὲ, πάτερ, πάντες μὲν ὅσοι τελέθουσι τοχτες 

950 Καὶ παῖδες, χοτἐουσιν ἀμείλιχον ἅτορ ἔχοντι, 
Ῥῆήξις γὰρ βιότοιο πατρὸς µόθος. ὃν συνέδτσε 

Συζνγίη τε πόθος τε, χαχὴ δ᾽ ἐἑχέδασσεν Ἐνό. 
Πάντες δῆ µέγαν οἶχτον ἐν) σπλάγχνοισι φέρωσι, 

Η τι θΞοῦ ῥέξαντες ἐπάξιον, Ἡξδ παθόντες ' 

200 ΗΘΒΡΟΡΙΙΗ αἷίος οαπἰανἰί, Εαοἱίεγυηι ας οροἰηί : 
Ἂερ Όοπιςφ αιιάθιὶ οΔΗΙΟΓ. ρο νθγο βριοἰς5, πιέιι5, 
Ματογίδ πυύο ορογέ15 Ιαεθύυαιῃ. Νου ααμίυὶ Ἐσμο, 
Ῥαςίογ]]ὰό ουπι οαηστοί 1η που 5 41 11ος, 
Ε ουπηιη]δ γυρὶὺυς οσίγοιΙάπῃ γοὐ ἀσὑαιη νοςθη. 
210 Ἰασεῦο ρεπιοβοπίίογυπι ον αι μαὰ {μίογίαμν, πο μυο Πέγα οσα ά1η. 
Ὑα[οίο, Ιυρὶ 6οποΓ1; να]οίο, Μυςα. 
θμἱά ρτούεγ]ὲ «ποιο, αἱ αὐ απγοβ ραἰγῖφ 1ησα που Ρο νο αα8 ο ΓΗΣΩ2, 
Μιςὶ 11ος (οβἰυόο, νοὶ Οερ]ιοίσα, η Ο4τγςἰἶ δεορι5 
Ι,αρίάςς (γαμογοί, οἱ ἴογας, οἱ νοἱιοιος Ἱ 
9Ι5 Όωαρο οἰἶαιι ος Ευἱ, πιαἰο νου. (ἀ6Φ5αἱ6, οαΓπιηα. 

Νεφιιο εί, ραίος ορίἶμηο, ἰα]ία Ώους, πος αμἱδᾳάαίη δορία8 
Κερεπάσι. Τίμος αμίομ οἱ ἡῖο πῃο ργος : 
Νδφαθ ος ἀἱρῖς, ργαθἰαπ!ἱδοίπιθ, πεσαὺ ας, 
Θιιᾶς ΠΙΟ ἵν ιπαβίδιι σοδίας, οἱ αἱ φίλογα (οἱ{ν. 
930 Νο5 συἱάέπῃ ἀοιπο ἰυα ργο[ῦυἱδέί, οἰναγυ( ο αβροσίι, 
Ε[οοῖσιί αμίθια υἱ 1] οιημίυις οἀ1ο͵ δἰηί. Νααιιο αι ρ]αςοἳ 
ΟΗεὶκίο τορί, βἰοσιιπι υἱ υμἱ αιλάσιη ραίος η)]εἰς κίί, 
Α]ιεΓὶ γογο α8ΡροΥ. Οὐ Ι8ῃο οΔήδαΙΙ ργορομάεπίο ἵω οοηἰγαθίΗ ἱα1σα, 
«ρρο Πίο ργα οψιοτῖ ἀῑ]οοίος αᾗοίέ ειαἰἰς͵ 
1080 1061 225 Ε, ρΆΓεμίίδυ5 η ος ἴσαιμ ἀθοίμαιις ΕἰΙας οατομιῖς υγἰπαρίφ. 
ὃς φυάεπῃ 11 μηαγί5 ργο[απάυτη πιετραμίυς, οἱ α πορτα 

Λο0ἱµ1ο Ρτοςυ] δἳμί, ποιο ἀοΐογος ἀρίου οκοἰρίαι. 
ἆθμ] δα1ἱς ἵτι (1105 Παία μια]οἵε5 ἀοδανίίι ΕΓίμηΥς. 

Τρί νετο, Ραίοσ, ΟΙ1Π65, μοίφοί δυΠί ρατομίος 
300 Εἰ ΠΙΗ, Π[ειςί δυμί ἠηρ]ασαὐ]ἱο ῥροσιι5 ᾖαυοιιί, 
Ππάίρηαίο οπίη! ραιγῖδ αὐευρίε ντα, οφ 1) οοἱγρανίι 
Ἐ]αίαπιας ἀρίἀενίαηνηυο, τηθία α1δι ἀἱρθίρανιὶ ἀἰδοογεία. 
ΟιΠΠ6ς θΡΊὴ πιαριλὰ ἡμηι]ς γἰθοσγίωη6 ΠπιἰνογαΓίομο Ρρόγιμονομίας, 
δίγο φυἱ Ώευ αυἱά ἀἱβα σι ρὲδδυιο, εἶνο αἱ ραςςί δυμί 

305 "Εσπερο», εἴο. Ἡεσρεγως οἱ Πηιεἰ[έγ υπ ϱὰ- 
ἀεπιααό ἱο]]α ορί: Ύ’ δἱ πΙαΠο ἱαοσαί, αρρε[ἰαίις 
ιοί βἱ 66Γ0, Ύεερεγις ἀῑσίεις : φυοπίαπῃ αΐοιι 
οἰασίςθδίπια θςί ἴχοο δίοἱ]α, ἱἀοἴσοο ἀυρ]ιοί ε]45 µοη]ίμο 
ρυο]ἑμά{θπῃ 5ογοςἱ5 ογπα:. 

215 Εἴ µου. ία ἱεροπάυπι ν]άείυς. ΕΗ11. εἰ µή. [Όι 
ουησίοῖ νοιδυ5, ἑχρυμρομά μη αυἱ µου, αὐίξ τις. Ευ!τ. 

Ρατκοι ] 
2Ιὐ "στις. Ρίο Βερ. 990 οἱ 1δςν. Εάῑι. ὡς τς. 
225 Ἁγτιρέποντι τα λάντῳ. ἰ ο5ι, Οίίις δὲ. 

μή ιονη! Εἰίας οοπίταγία τορθοπιίεμς Ρρατεπίίκα, 
αἱ [Ηἱος αἰίος οσἰιμίο ὁῑίσιιηϊι, αἰίος νογο υάσταπι, 
.1ρο ἀῑΙεσίος ργᾶ εφἰετῖ» μαΐος οα) αλα Ευ 28εὰ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΡΙΟ. 
Ηεερεγοη [ο ΓΓΦύΠΙ δαηίανίί, ΡΜΟΦΡΙΟΓΟΗ {ο 
Νοιι οΓΙίΠΏη γαίθφ β9ἱ ϱΟΜΗΙΠΙΟΚΙΙΦ. Αδὶ 6µο πιυίι5, 
ωργοίιϐ, ΠπωΓοσίδηιιο αἀορογίαφ πυύο, /ὰοεύαπι, 
Λο πεφιθ, Ῥαπο γο]υί εληίαηίο ἵη Ιμοπίίρας, Εςμο, 
Του Π)]58 οχίνοιιᾶς γοραγαναπι ρυία1ο Υοςς8. 
Μοτίυα, ϱ 1 ριΊΗπῃ ρορενῖ, ἶαυι εαγηῖμα ἱασέα 
Ῥτοδεφ υγ; ἵΠΙΡΟΠυ αἱ ΠΗθ)ὴ γδυδίνις ἱρεο. 
ο ρτοςιΗ ἱί6, ἡυῖ, ριοζυ! ο ρτουα! ἱί6, ΟαΙ1ΦΗΣ. 
Οι ή ναί Πιο {08 Ρηόγοδήαο αθἐγίµρυτο νοινα, 
δὶ πιοᾶ ΠΟΒ νεηΐαπί ελαγὶ ϱοπἱ{ογί ά 4ὐΓο8 
άγημα, ες ἆγος φἰ]ίουδ, γυ]ι (ρίῖσοα ϱποπάαια 
Γοδίι(ο, ἑγαίιαί, οἱ νοἱςτθΒ, δώ νοδιιο Ίοουςς 7 
Πος η 1ούμίε 1115 ἠαῦο, [ένο μιας : σα Γι ήμὰ οοδ8οη{. 
: Νου εἰ πευ διιρετὶ γορηαίος πηαχίω5 ου ὐἱ5 
Γω[ία, πθς δοςἱμ5 Φιἱδφαια, ραίος ορίίμιο, γοὐύκί, 
Οµἱπ µιοίυς ιο εἴίπηι, βομ/έοῦ, 11ο οομουἰέ Ίπροῃ5. 
Νεο ΩΟ8 ῥγοδυφοςἱς, πό ΓΙΓδΙΙ5 ΔΙΛΟΓΟ 6010108, 
λ1άς 1ἱοεί οἱ μηθηίῦς ῥενιο», οἱ αά ἄἰἰνοιὰ (οἰ]α». 

ϐ Ναπι πορὶ5 ἔια ἰροίὰ αυἱάσπι ςυ{ ' εἶδιυδα (ὔὔδφσε 
γμ]ευς τ αἱ Πῇ5 ουΠοίοσί!ή ο Ἡμτη }η3ς γαἰίομο ραγαοί. 
Νου εἰοηίπι ραίγοιὴ Ι6ΗΘΙ μηἱ γυ]ὲ Ώοµς οἳσε, 
Ώισυπι αἱ Πμίεηςπωο αμ ωο : νἰοίυιδφνμε {πὲ- 

| | {[ᾳαεηίεγ 
Δ{ηίαή8 ργοπηῖς Ἠδηο, ΠΠ πα η υας οἶαγα ραγεκίί, 
Ριοβομίεπι, α ραιήριφ νογέσις ἂ ρίβπογα ρα 
Αςὶ Ίιδυ «ῬΙΟΓ6ο μεγραμίυγ ριγᾳίϊς, ἰοσιῖς 
οἱμίᾳυο Ρίου] μοςιτῖφ πιαία, Ώές μιοία Πιαία 96- 

| ς αιιδυίας. 
δἱ δα5 Ἄος, ΡείπιαΙὴ δουοἱοια αᾳυοά νοσαί Εείμη» 

ΔΙ, Ραίες, {π (6 αγά ἵγα ηθίίᾳ ας ρωίτοφφυο,. 
ῴιου ευϊ θίι ἁπτυὴ ργουίδας πος βοχὶ]ο Ρροσίως. 
Επιρὶ: ομίπι Ώμήσηα Ραίσῖς ἰράϊρησιίο νἰίαπι, 
Ου 41η λαἱαπιή5, (1451 δε ]πρίί αππου, ἀἰτίμιίφως δ- 

τι Ἡ 
ἆ4Π1 οΗΠΙ 0ΠΠ6ς ἱηβθπ6 5υδθαί μἱοθεσαίίο, αἱ νεὶ 
Βίρυυηι ἁ[ἱᾳμἱά ΡεββεΓθ Ρεο, ἀἱβηαμιτε (ω]ετε, 
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Φ00ύ Ἔξοχα δ) αὖθ' ἱερῃες, ὅτους δώροισι γεραίρεις, λ Καὶ πολλοῖς κρητΏῆρσι μεύσματος ἡδυπότοιο, 

Καὶ τίεις µεγάροισιν, ἀτιμάξεις δ᾽ ἀπεόντας, 

Πολλάκι χαὶ παρεόντας ἔπεί σὲ ΥΣ παρφασίῃτιν 

Οὐχ οἷον µαλαχῇσι, χαὶ εὐμενέεσδι προσώποις, 
Αλλ' οὖν καὶ στερεοῖσιν ἐπιστύφουσι λόχοισι " 

340 Γρηγόριος πρώὠτιστον ὁμωνυμίῃ τε ῥίῳ τε, 
Συξζυγέα στοµάτεσσιν ἑρευγόμενος θεότητα ' 

Ῥοσπόριος δ᾽ ἄρ), ἔπειτα χαὶ ᾽Αμϕίλοχος, µεγα- 

[θύμω, 
Οἷς ἄρα χαὶ στυγερὴ Νούσων ὑποδάμνατ᾽ ἀνίη 
Εὐχαϊς τε Τριάδος τε σεθάσµατι, χαὶ θυέεσσι. 
210 Σοὶ δ' οὔτ' εὐχωλὴ χάµπτει φρένας, οὔτε θυηλή ' 
Οὐδὲ μὲν ἀθλοβόροισι δίδως χάριν, οὓς σὺ γεραίρων 
Εἰς ἔτος ἐξ ἕτεος µεγάλῃ χαὶ ἀπείρονι χειρὶ, 

Βήμασι, χαὶ δώροισι, χαὶ εἰλαπίνησι χορείαις, 

9Φῦ0 Καὶ µεγάλαις στιθάδεσσι, θ:οῦ νόµον ὦδ' ἀθε- 
[ρίξεις. 

Κρεῖσσου βαιὰ φέροντα θεῷ χραδίην ἱερεύειν, 
ἛἩ πᾶσιν θνἑεσσι, νόῳ ῥυπόωντι, γεραίρἒιν. 

Οὐ μὲν γάρ τι θεοῖο ἐπάξιον, οὐδ' ὁπόσα χθὼν 

"Βδε φέρει µερόπεσσι:, χαὶ οὐρανὸς, δὲ θάλασσα. 
200 Καὶ γὰρ ἅπαντα θεοῖο' τί χεν βροτὸς ἔχτοθεν εὕροι; 
Μούνης δὲ Φυχῆς χαθαρὺν θύος, ᾧ τις ἄνολθος 

Πολλάχι χαὶ πολύολδον ἐπιθρέξας παράµειφεν. 

Λἰδέομαι χαὶ τήνδε, πάτερ, µεγαλήτορα βουλὰν, 

Ἡ πολλοὺς παρέθρεξας, ὑπεννεσίῃσι θ:οῖο. 
200 Οὐκ οἵπ µερόπεσσιν ἴη δειλοῖσι γενέθλη, 
Ἐρχομένη σαρχῶν τε χαὶ αἵματος, οἷα βροτοῖσιν 
Ἐνθάδε τικτοµένοισι χαὶ ὀλλυμένοισι τάχιστα " 

Φ05 Ργφείριθ αμίοπῃ θαοεΓάοἰ6Β, 4μ05 ἀολμῖ «ὔπ]α8, 
Εἰ Ποµογίίίος οτοΙρὶδ αιηρία ἀοσπο, δροιηὶ5 αυἱθιη ἀὐδθηίοϐ, 
,θρο εἰίαπι Ρ)Φ56μΡΙΘΒ, δἱᾳμἱάθιῃ {6 δεεποπίυυ8 
Νου (απίάπῃ υἱαπάΐς, ρἱασίάοσιο οἱ ὑεπουγο]ο γυ]ι, 
Ὕοδγυπ δα ρΓαγίνας ρορδιγίηρυῃί νεείς; 
Φ/0 Ρεΐπυπι αυἱάθιῃ σγερογία5 ποΏιὶμθ οἱ γίία, 
Οιἱ (εἶμαπι ογ6 ργφἀἰσαί ἀῑνίπίίαίοπι : 
Ἡοδρορία8 αυίοπι, ἀοίπάθ εἰ Αιιρηηιοσλας, ἱτὶ ΔΗΙΩΟ ΙΗ8ΡΛΟ ργῶκιιὶ, 
Οιἱ ϱιᾶνοίῃ πιοτὺογυΠ ρε]απί ἀοίογδιη 
Ρτεείρις, Ἐγιηϊ(ίΙδαυθ ομἱέα, οἱ δαεσ]βοἰῖς. 
240 Τυλπι ΥΕΓΟ π]εΠίοπα πδ(6 ργοςθς Ποσξυί, Ποσό φαση] οἶμήῃ ; 
Νεο πιαγιγτίριφ φμ]άθπι ἆ5 ϱΓααΠα, 4ος {ὰ ρνώιμήΐ6 ιοηογα15 
Οιοἰαπυί5 πιυηί(οὰ οἱ 1άΤΓρᾶ ἵμαπι, 
Αἰιατίυυς ογεοἰἰδ, οἱ ἀομ]ς, οἱ ει ν]να[ίρας οὐοςίς, 
Λο ρ)υρίρις ογα(αὶς γἱπί [γαρταυἰδςἰπ], 
300 Ει πιασαὶς ἰουῖς, Ὠεὶ ἱθ6ρεπι ρεγ[ν]ηρῖς. 
Ῥγασίαί οηἱπι Ρᾶγνα [ογοπίοιι Ό6υ «05 Πιαοί τα, 
θυὐαπι οπππίυίδ οµἵη δα ὀγ][οίί6δ, πιθπίᾳ 5οτάϊάα, Πι0ΟΠΟΓΦΓΘ. 
Νεφαο οπίπι Βεο ᾳμἱάᾳααπ ἀἱρηιυπι οδί, πθς 4υΦουπαμὸ ἰοεγα 
Ηως (δρί πιογεαΙἑυμς, εἰ ο), αυἱ ΙΙατὸ. 
9ῦ5 Ειευΐωι οπιπία Ὀοἱ δυηί : αι]ἆ οχίτα ΛΟΠΙΟ ἱηγομοσίί Ἱ 
εδο]ίμ9 αυἱοηι απίμι ρυγ ρταίυπι οδὲ 5αοἳβοίυ1η, 4ὐο Ραµρος 
Όσρρε οἱ ἁῑγ]ίεπι Ίοημο αηἰουθἰι. 

οπέτου οἱ Άος, Ρ8ίἱ6Ρ, ππαβπαβΊππ Πα οομβΙέυπα, 
Οι τωωἱίο δρογαφ], γοἱυμίαίο Ευ]. 
900 Νου υ.058 ἑηέμ) μδθγ]φ πογα[ῖθις οςί οσίως, 
ΕιΩΔΠΦΗ5 6χ 6ΑΓΠ6 οἱ σαπρυίἱηθ, αυα]ὶς οί ἁοπιίλαι 
Ομ μίο ρτοσγιδηίς θἱ ρυγευηί ϱεἱειτῖωο : 

3940 ΓρηΤόριος. Μυλιρ]εχ νιήυπι οοηβίγυοιἱοπὶς 
η οχοπιρἰαγίὍς (ΟγΦοῖς 6956 αἰί ΒΙἰίιις; 5οἆ πι]ίο 
μθροίῖο εππεπύα!ι5, οἱ Ρτο Γρηγορίῳ, φυοἆ αβίσα ἰ6- 
ἑέναίυτ, ἱπ αιιο ἰοίμι εδ γι Ἱερβαπυς Γρη- 
Υόριος, οἳ οοτίε δἱο Ἰεβδιιάμη 6556 εοιιδἰΓιιοίο Ρο” 
μ]αί, οἳ (ὐϱ δο(υΜίΓ, Ἡοσπόριος δ᾽ ἄρ', ἔπειτα 
καὶ ᾽Αμρίλοχος. Μυς ὁμωνυμίῃ. ἄτοφοτ ΠΟΠΕΗ 
ἀπὸ τοῦ γρηγορεῖν ἀἰσίας, Ἰά. εδἰὶ, σἰφί[ατο. 

211 Ερευγόμεγος. Εά]. πιαὶο ἐρευγομένῳ. 
318 Βήμασι. ΑΙιαγὶθὴς Βεο ἵπ Πολογεὴὶ πιατί γε 

εγέοιῖς, εἰ ερμῖ5 εἰ οἰιογείε. 
200 Θεοῦ Υόμον. Ῥἱμπίῆσαι {αμα (αδένα 

πιαμίγγεν οοἶσιο ἀοιμ]φ δείς, ααὶ οὐἱο, ήμο ργοδθδιαἱ- 
νυν Π1ἱ05, Ίέερουι Ὠοὶ ἱῃ Ίναο Ραείο οοµίοι!. 

2υ) Ὑπεγγεσίῃσι. Βουλήσεσι, βουλαῖς. ἵμεσιςμ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΡΗΣΙΟ. 

Τυπι ο τν 1ος, [αοἰσιί αιιὶ θαςΓα Τοπαρέ!, 
θιιοβ Ιοοί εἰ ἀοπὶὸ ϱΠΟΓΘΡ, οἱ ἁἰνίὲο ἰοοίο 
Εχοῖρίως, δροί η] ἐυ1εη αὐβθηίοδᾳια, [τοφυδπίοΓ 
Εἰ οογαΠ : αυἷα ἐθ 10η (8ηέ0Π1 μιο (ος αἱ 0116 
Ου6 πιοπεπί υἱαμάο, 564 εἰ ἂδρεια νέτὺα ρτουμάμηί : 
εροεϊυπι ργίπ υπ, ν]ίααυθ 6ἱ ποπιμθ ἑαἱοιὴ, 
Ουϊ Τα ὐἰθ δαπείιο ογυοιαὶ γπιὶδδίπιις ογὸ 
Νιπ]θη α4ογαπόυἩ : ροδί Βοδροσίυπι Αιιρηιιοσξάτη- 

υ6, 
Οἱ ργδοίθις, οι] οἱ Ἐγλαάϊς, 9αογίδαυο πας 
Ιήπιαπες πιοτὺος [γαηρυηί, γαράοθηυθ ἀοἱ0Γ68. 
Αί ἔι Ἠ6ο ργθοίῦΗφ, ηθο δαογίς Πδοίενῖς υἱ]ΐ9, 
Νυς ρυμίίθν (μα οογἶα 11ονθῃί, 4108 {ρβο φαοἰαμηίς 
Μιποιίθιι ἆθμαης αηιρίΐ5, εριἱίδηιο «ποτίσφυς, 
Λο πιυ]ς ν]ηὶ ἀ]άς ογωλίδηιιο (οιήδιιο, 

Ώ Παο ἵμ γ6 ργῶεθρία Ποἱ Ιαβ6ρ(ιθ γεβο]γ]θ. 
Ριωφιαί ραυσοα Ὀεο ροοίας ιηποἰαγο [ερδηίέη), 
ΟΠ 68σΓα Ιηϊ]ίο οὔουγο, αΠίιπιις οἱ θοτἀθαί αἱοΓΡ. 
ΝΙΙ οἰίαπι ἀΐρηυπι οσἱοδ πυπη]ῃθ, ΠΟΠ βἰ, 
θιι πας, Ύυῶ οίατη, αι [δγί πας, οπιῃ]φ 

Γ1άηρας. 
Οπιπία παπι(ιὸ Ὀοι ; αυἱά εηίπῃ Ώσρο Ἰηνεποςίφ δχιτο ῖ 
Όπα Ώεο 68 ρυζυπι ϱΓαἱἰδδίπια γἱοίίτηα ρεοίαδ, 
Ἱῃ αυ γἱποὶί Ίπορς ορίυαβ ρειςαρο (υπθηίευ. 

10ο αᾳµοαιιθ οοηβ μπι, ϱεηί{ογ ομαγἰδοίπιο, πηίτου, 
Λο νΕεΠΘΓΟΕ, 5ΗΡΘ6ΓΑΒ αιιο πιυ]ίορ Νυπιηῖς αγ. 
ΝΟΝ υ1115 (απἱυΠ1 πὶςογίς ιηογαέθμς οτί 
Οοπἰρίῖ, ΘΙΠΔΙΙ4Η5 6 «3Γη9 46 δἀμβυίης, φυαἱἱ6 
Ενι οι), αἱ ραδουµέης, ταρἱάφηυδ ποἰυπίυς 
Εαΐσο µοοί5, (εμιεσδαυο οἱ γοἰνωπίὰγ ας υπιΡΓαΑ, 
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Τοίη μὲν πρώὠτιστον " ἔπειτα δὲ Πνεύματος ἀγνοῦ, 

Βὖτε λοεσσαµένοισι δι’ ὕδατος ἤλυθεν αἴγλη ᾽ 

Φύῦ Ἡ δὲ τρίτη, δακρύων τε χαὶ ἄλγεος ἡμετέροιο, 

Εἰκόν ἁποξύουσα μελαινομένην χαχότητι. 
Τόων τὴν μὲν ἔχεις πατέρων ἄπο, τὴν δὲ θεοῖο, 
Τῆς δ' αὐτὸς γενέτης, βιότῳ φάος ἑαθλὸν ὁπάδων. 
Ῥήξας δεσμὰ βίοιο, καὶ ἱλύος ἑχτὸς ἔθηχας 
9]Ἴ0 Σὸν πόδα, χαὶ Σοδόµων ἔφυγες πυρόεσσαν ἀπειλήν' 

Καὶ χθαμαλῶν πεδίων σε φίλη διεδέξατο Σηγὡρ, 

Μηχέτι παπταίνοντα πρὸς ἄστεα τεφρωθέντα. 
Πάντων δὲ κτεάνων ἕνα μάργαρον ἐσθλὸν ἑδέδω 
Ἐσχατιῇ, Χριστόν τε νόον τε σὺν ἆ γνὸν ἀγείρας. 

Φ]ῦ Καὶ νεφέλην χαθύπερθεν ἐφέσσαο, ἄνδιχα χΧό- 
[σμου 

Φ. ὑπΕσΟΠΙ ΤΙΙΕΟΙ, ολΔΠΜΝΟΝ ΠΗΡΕ Η. ΗΙΡΤΟΒΙΟΛ. 

Α Τεμνόμενος χθονίοιο, µέσων δὲ τε τεῖχος ἐγείρας 

00 

Γαστέρος ὕθριν ἕπαυσας, ἁπλη ρώτοιο βερέθροωυ 

θώχους ὀφρυόεντας ἀπέπτυσας, οἰδαλέον τε 

Ὄγκον ἀγηνορίης χενεαυχέα ῥίψας ἔραζε. 

990 Οἷόν σοι χλέος ἐστὶ Θεὸς μέγας, ἀνδρομέωυ τε 

Λῖματος εὐσεδέες μἐγ ἀρξίονες. Εἶξεν ἅπαντα 

Σταυρῷ, τῷ προσέπηξας ἄγων ληΐῖστορα χόσμοι. 

Ὕμνοις παννυχἰοισι καὶ ηματίῃσιν ἀοιδαῖς 

Μέλπεις οὐρανίοιο τριλαμπέα πνεύματος αἴγλτν. 

9865 Ταῦτα μὲν ἐσθλὰ, πάτερ, καὶ τέρματος ἆττον 

ἱἀρίστο 

(Τέρμα δέ µοι θεός ἐστι νοούμενος, οὐχέτ ἐσόπτρυ) 

Μοῦνος δ᾽ ἐντὸς ἔμεινε χόλος χαὶ ἠδὺς ὄλεθρςς, 

Δάπτων, οἷα σίδηρον ἀτειρέα λάθριος ἰἴὸς, 

1044-1033 Ταίί6 οδί ρείπιης ογί5 : ἀοἰπάε αἰίος ος Ὀρίγίὰ δαμοῖο, 
ο 1) [αδέγας Ρος 44 μη Φίπεγευς ἀἀνοπίέ δρἰοπάος; 
Φ0ὔ Τεγιίας αιίοπῃ ΙβογγΙΠαΓΙΠι οἱ ἀο]ογίς ποδἰγ θ8ἱ, 
Πιηβρίηοιη αὐδίσγρθης ἀθεηίργαίαηι ογἰπ]]ηθ. 
Εχ ηίς ρείπιυπι Ἴαῦες α ρατεηίῖρις, δδομπάαΏ) 3 Όρο : 
Ἑογι]ί αμἱοσι {ρ8ο ηΟἱ ροίος 65, τί ἱμοςπι ορίπιαπ ργῷῦεης. 
Βυρὶριἰ νἰηοιιία δου{{, 6ἱ 6 «6110 οχίγασίςι! 
Φ]ι) Ρούειπ (μπι, οἱ Ρούάοπιογυα εβιρἰςιὶ πιῖῃας ἰβηςᾶ8. 
Ει ρἰαηίς Ροιγεοία βραξἰΐ (6 απιῖσα οχεερὶί Ῥεροῦ, 
Νοη ᾖαι οἰγομπιθρίοιεπίθίη οἰν]ίαίο ἵνα οἱπογθη γθάλο{5, . 
ὑιοπίυας ἐμῖς ροβδεαεἰοπίθυς ΠΠςΠΙ πιαγραγἰίαπι Ρίδίίοδασι οοπΙρᾶγοςε 
ἱμ ονετοη αι] ἴδιη, Ου ]δέυιω ἐυαιησρ δαΗεία1 ΙΠΙθη{οΠῃ 60Π5ΟΕΙΔΗ5. 
975 Ναρεπι ἆθδυροι ἱπάμῖςιί, β6οΓβΠῃ 4 Ππαιάς 
Ίο(γθπο ἀϊνίδις, πιεάίαπῃ ρατἱείθηι αἰἰοί]εη8. 
Παρίθμι νοπιτίς οοθγουἰςεὶ, ἱπεχρ]εὈί]ς ϱυτοί!15. 
Φρά68 βυρεγΏβς τοδρυἱρί!, ιμωάυπιαυο ο... 
κ αδίυπι ἱπαμῖ5 ρου] γαπᾶ ]λοίαπίθηη η ἱοσγαπὶ ργο]θοΙδε!. 
3260 Όπα Εδἱ ρἰοτῖα Ώριβ πἸαρπι8 οδί, οἱ ποδ]ίιαιθ | 
(εποτῖς Ρἰοία5 αριά {9 1οπρο ργαβίαηιῖου. Ρορἱ]ιαυ]ία διιηί ΟΠΙΠΙΔ 
Οτιιοὶ, οἱ αΠχίδιϊ Ρρυφάοποπ Ώμπο π]ιηάμη]. 
Ηγιηπίς ποεἑυγηὶς εἰ ἀῑωνηίς οληΕΙ 8118 
6εΙεῦγας οσοι (εἰ{αοἰάαπι αρἰρίνας «ρ]οπάοτοη. 

255 Πσο αυ]άεηι ρυφοἰαγα, ρδίες, ο (πὶ ριοχίπια ορίῖηο 
(Εἰπίς αμίε] πιηὶ Ώ6ις οβί οορπἰ{18, που ]αὴ1 ρου δρεσιαη) 
Όπα νογο ἱμίας πιαηφὶί Ίτα οἱ ἀμ]οὶ5 ρογμ]εῖος, 
Ποήοης, γε]υιὶ ἱπάοημέμη [θγγυπα Ι4ἱ6υ6δ γαρἱρο, 

21 Πυρόεσσαν ἀπει ήν. ἰὰ εδί, πογγεπάοε φον 
σμίδιι Φοάοπια αὐδιηπρία ἐ5ί. 

914 ἘΕσχατιῃ. ἵπ οπίγειηι ἀἶθιπ. Ῥος5οἱ οἱο 
ρεαἰ : Ροείγεπιο Ο/ιγἰδίΗΝ αιϊηείιε ρωγἱίαἰ6Ηι οΟΠὶ- 
Ραγαε[ῖ. 

216 'Εγείρας. δὶο Βομ. 990. ΕάῑΙ. ἁγείρας. 
250 Αγδρομέου τε. Ηἱ8 νοιυὶς οἑΐαιι θιση][οαγὶ 

Ροιοθί Ὑἱ{δίίάπο ολαγίογθφ δἱ πια]ογί ἰπ ΡΓΕΙΙΟ {μῇ9ςθ 
τίγος Ρἱο8, 404Π1 θδηριίμθ οοµ]απείος αμί που]]ος. 

351 Εἶξεν ἅπαντα. (ε556γε οπιπία. 

985 Ἡματίῃσι. Περ. 909 ἡματίοισιν. 
387 Χόίος καὶ ἡδὺς ὄδ.εθρος. Αἰυάτι τι Ίναε 

νοτὺα Ηοπι. Πἰίαά. ἅνιαι, 108 : 
Καὶ χόλος, ὃς τ' ἐφέηχε πολύφρονά περ χαλξπῖῆναι, 
"ς τε πολὺ γλυχίων μέλιτος χαταλειθοµἑένοιο, 
᾿Ανδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται, Ώῦτε χαπνός. 
τα, φμῶ εαρίοιίθηι αἰἰφιιαμάο εομεμουίέ, 
θασφιε πιμ{ίο ἀμ[είοΥ Πιεί{6 κεἱ[{αμίς, 
Ηοπιίπιαπι ἰπ ρεειοτίθι αιφεδεῖέ, υεἰκ{ὲ [11ε, θἱο. 
Π]ς γετυὶς Ηοιμογις οἰεβαπίος ἀοδεσ]υίι ἴγας ιιαίυτασι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ριῖπιας ἡιίο εξί ποὺί5 ους: αἱ Ρηθδυπηαίίς αἱίον͵ 
Τυπὶ ευη ρυγ](οἱ Ιάβα είν γοτο ἰαναςγί 
Λι γοηίΐ αἰιθγειις 6ρἰθυάος, α αἱ ροσοίονα Ίάσςς 
(οπιρίδαίς οχίτοθ |άογγΙΑΓΗ οί αἴφμο ἀο- 

Ιουἱ5 
ΕἰΠείοπι αὐδίογρεῃς Γα5οβίαπι ογἰπιίιο μη, 
Γι Ἠογυπι (τίθμοτο ῥαΐτεςδ, Όσις ἱρδο δοµή. 

-- [άμμ; 
Τα ΕΗὺ] ροεἰγοιηῖ Ρα!ογ 68, ἆδπς ορίἰπία νἱισο 
"ο υπιῖίπας Ώαπι Πυχἰ [γερὶςίὶ νησι] λυμάὶ, 
Αίφιθ ώς (ΡΗΟ οχἰγασχ]διί Ιίμς οἰθηί], 
Τυ οᾷοπιβ Ὡοσγεπάος ἰριες Παπιπιᾶς 6 Γμγοπίος 
Εισίοιεῖ, ρτοΓιραπιη, ἱοςο η ω9 οοπάϊία ρίαμο, 
Εχοερίϊ Όθμος, Πο {1 αἆ [ιμμμαπίία ἰουῖᾳ 
Μωτεηίθο (ογᾳιθηίθηι οεμἱο8, μἰρταθηὸ (ανί]]ας. 
Τι 6εΙπΙΙΑΠη ΠΠθηΒί ργοι{ἱ ΡΓο οθης!υ16 ΗΔΗ 
Οιπηΐδις ἵη ἵθεγα οερἰςιἰ αγομεῖς ογομι]. 
Τι Ομµεἰδίυμ ἀἰφιιο ἔσαμα νοσίαφιῖ [ύσιο ΙσπΙΩΗ. 

Β Τι [είθ, ϱεβίίος, ἱΕΓΡΟΠΟ τί αὐ οτὺς 86οα165, 
Ειά]θιί πι οι ἱη[εγίας, πιάτο ἰοσαςε. 
Τυ ναρίοπι γοηἰγίς, αἱ πο ραἑυγαΡίὴἱ5 Ως 1411 
Ε5ί µυτρο5, ρεοπίίας ργοδςίςιῖ, αηἰηιῖη 1ο ΕΙΙΟΓοΙΙὰ 
διγανἰδι!, [ΑδίΠ/ 16 ΡΓΑΥΟΙΗ Πη0ἱΙδ416 5αῤρογύος. 
Όνα Βόυς πιαρπις δἱ ρἱογία οἱναγίουΥ αίφιιο 
Ε5ί ιἱυἱ νἷε ρἱεία(5 4Η18Η6, 1811 5αηρυ]ηο ᾖυηοίς9. 
Οµ1μία αοσαΡυογο εγαοί, (4 ργαἀο Ρρορεηοἰ: 
Ηἱο πιυπά ας, εἰανίδ αὖς ἴο εοη/ίχυς αροιἱς. 
Ὀεηίαιο δρἰοπάοτειη εἱρ]ίεθι Γεσπα 15 οἰγπιρί 
Γπιιάίθυς οἱ εδηίι οεἰευγας ποεἰέδφιο ἀΐοσδηιις. 

Πσο αμήαιάα ααἱάθι, εἰ δαηςείο οομίογπιία [πὶ 
ΗΗἱ, ϱεμ]ίος γδηριαµάο; Όσις 11 (δγιπίηυς αἱι- 

{ίουι οαί, 
Νου Ίαπι Ρος ερὀου]απι, βεὰ νίδα ποίης αροχίυ. 
Όνα 5ο ἰῃ πιοάἰο πιαηδὶί Ευἱ ῃοοίἱογο 115, 
Γέλιο ρογηἱοἰσδ, αἰια πες ανγούίέυς 9ργα, 
Βοά αν υἱ δέαῦγα βοδίίστη ταυἱρίπο βΌγγαη, 
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Ἠὲ χόλῳ βαρύποτμος ἀπιστοτάτοιο δράχοντος, 

990 ὋὉς χαὶ πρωτογόνους γεύσει βάλεν ἐκ παραδείσου 
Γαιᾖ. καὶ θεότητος ἑνόσφισεν, ἧς πέσεν αὑτός. 
Αλλά, πάτερ, δάµασον δεινὸν χόλον. Ἔστι χαὶ ἡμῖν 

Ἀριστὺς ἄναξ, χατέεις δὲ χαὶ αὐτὸς ἐὔμενέοντος. 

Τοῖος σοῖς τεχέεσσι πέλοις, πάτερ, ἀφραδέουσιν, 

20ὺ Οἴον ἂν ἀρήσαιο θεὺν σἐο πήµασιν εὑρεῖν, 
Εἴ ποτέ σοι βαρύμηνις ἁπαντήσειεν ἀνίη. 

ὑύκ οἷος µερόπων γενέτης ἔφυς, οὔτε σε μοῦνον 
Παῖδες ἀνιάξουσιν ἀπειθέες. Εἶδον ἔγωγε 

Πολλάχι χαὶ στερεοῖσι χαχοῖς εἴχοντα τοχῆα 

ο0θ Παιδὸς ἀτασθαλέοντος. Ὁ μὲν πεσσοῖσιν ἄμετρος, 
Ὃς ὃ ὁλοοῖσι πότοισι, χαὶ αἰθομένοισιν ἔρωσιν, 

Οἷς δόμον ἐξαλάπαξαν' ὁ δ' ᾖλυθε χαὶ κατὰ πατρὸς 

ΡΕΟύΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ οὗ, 5 ΘΡΕΕΟΤΑΝΤ Αυὐ ΑΙ05. 1909 

ΔΑ Αντ'δίοις ἐπέεσσι, χέρας δ᾽ σιρεν Ἑρωνύς. 
Ἁλλ' ἔμπης χαὶ τοῖσι πατὶρ χόλον ἑσθλὸς ἔπειε, 

ὦ0ὃ Γραττῶν γὰρ βασίλεια νόμων ἀδίδαχκτος ἀνάγχη 
"Η ῥά τε χαὶ τοχέεσσιν ἐφ᾽ υἱάσι θυμὸν ἰαινει. 

Πολλά μὲν, ὧν λεύσσουσιν, ἀπεί ῥ' ἐθέλουσιν, ἄλευστα"» 
ΗΠολλὰ δ' ἀνηκούστησαν ἐν οὔασιν οἷσιν ἔχοντες, 

Ὄφρα χε μῆ θράσος αἰνὸν ἀποῤῥήξειςν ἔλεγχυς, 
ὐἱ0 Αἰδὼ τὴν τοχέων ἐσθλὴν ἐπίχουρον ἑλέγξα-. 
Τ(χτει γὰρ θράσος ὕδρις, ἑνηείη δέ τε φειδὺ), 
Καὶ τεχέεσσι μάλιστα, ἐπεὶ χλέος ἐγγὺς ἔχοντες, 

Οὐ χερὸς εἰχαθέουσι βίῃ, πειθοῦς δέ γε δεσμοῖς. 

Φλὸξ χαλάµης τεχέεσσι πατρὸς χόλος αὑτίχα λήγων" 

ὦ]ὺ θυμὸς γλῶσσαν ἔφλεξεν, ὁ ὃ) ἔσδεσεν οἶχτος ὑπο- 
[φθάς. 

Ὑοἱ ργανὶ5 οἱ ἆμτα Γμτογθ γδγςιιἰςδἰιηὶ ἀγασοηίς, 
290 θιἱ οἱ ρεππυς ΡαΓθυΙ69 οχἰᾳιια 0568 ο ραναίδο 
Ὀε]εοῖι, οἱ ἀεῑίαίς βροἰἰανίί, ο «1 ἱρ5ο οχοἰἀθγαί. 
οΓΙΠ], Ρ8ίοΓ, βΙ8ΝΟΠΏ 1Γ4Π1 οοΙΠΡΓΙΠΙ6. [δι οἱ πουῖς 

Ολγίφίας γοχ; ἱμάίροφ αὐίθηι δὲ ὰ {ρ5ο οἶμβ ὑομονοίοπιία. 
Ταἱἱ9 ογρὰ Πἱἱο5 ἴμυς δἱ5, Ρραίος, ἱιπργυδθιίος, 
295 Ομαἱοπι ουρετον Ώδυπ) ἵπ (υἱ5 οααπηἰίαίίδας οχροεἰν, 
ἱ (4Π4ο ἱη[οδίαφ μυὶ εοπ!ὶροσἰε πιῶτοΓ. 
Νοη βοΐιι5 Πιογίια]έαπι {αοἱι5 66 Ρ8ίος, Πθς ἰο ΙΠΙΙΙ 
1094-1095 ΕιΙἰἰί που οὐδθοαιεηίθ ἀοἱοτθ α[οίωπί. Ἠἱἱ οµοιιοι 
9.10 ροτπαοίυα8 εοὔεγς ΠαρίεἱΦ Ραγοπίθι 
500 ΕΙΙἰ 9ρεἱεφί]. Αἰῑιιδ Ἱπιηοάίςο Ἰαάϊἱ διυά[ο, 
Αἰίυς οχἰιοθὶς οοπιροἰαἑἰομίδις, οἱ [ογνίάΐς αριοτί 5 
Ὥοπυπ ονθγογαοίς 4ἱἱάδ νοηὶϊ οἱ Ραίσθηι 
Αοθρεγί8 Ιαοεβαὶνίι νογυίἰδ: αἱ οξ ΠΙΕΙ [υγίυυηάα9 θιιδι. 
Εἰ (αΠι6η {ραΠῃ ἱη (αἱες {08 πει ραίος οοιήυμ]!. 
ὁ0δ Ῥοεἱριῖς οηίπα Ιορίυις δαροτἰος οδὶ πας μιααϊβιογίο οὐυσοίαθ α.)0ς, 
Ουἱ ραγεμίμπ {η βἰ]ο ἱγαιῃ Ρίασα!. 
Μυ]ία οΏἴπη οςχ 1ἱ6 αυ γ]άθηί, Ηπρυηί β1Ρί ποη γίδα 
Μυ]ία ἀἱδείπιυ]αηί 56 αυάΐδδο, (155 αμγίῦις θμΐς οχεεροξυη!, 
Νο ἀῑτα ργοσαοίϊας ἑΓιπραί οχ οὐ]υγρδίίοῃᾳ, 
510 Ομ γοτεουμάἰδπι ΡαΓ6ΠΕΙΙ αχμαίγίοσπι δᾳγορίαια ργοπηίε. 
Ραγιηί εηίπ) αιάασίαπι ρτοῦγα, [ομ]ίας αιίθπι Ππούσρίῖαπι, 
Ει ΕΗἱ5 πιαχίπιο, θἰᾳυἱέθιῃ ρἱογίαηι ργῶ οοι(ς μαὐομίος, 
Νοη ππαπυυ τρις οδάυῃί, 5ο ρογευαφἰομίφ νἱ ΠοσιυμίιΓ. 
Εἰαίησια δµἱριι] ονί 118 ἵτα ρα(τ]θ δἰδίίη ἀρθίιιοιις : 
615 Ίτα Πηριαηι αοσθηΜἰξ, {μαι Υογο οχδἰληχίέ πα δα οιιιή0. δ1ΡοΓΥο{ ους. 

3250 Βαρύποτμος. Βεποιἰοιπὶ ροδί Βἱ]σ1η νογίο- 
γοηῬί, (μ ἐπιπιίσεα εἰθὶ εδ [ωτογε υογομιἱοδίπέ άγαςο- 
η]ε, Ο1Πἵ68α ἱ]]α ναυρογυ ορροβ]έυιθ αι γεροί]- 
έως ἱπίρθγ ἡδύς οἱ βαρύποτμος. Ίνα ἰα]ἱ5 οδί ρογηἱοἱεθ, 
υἱ ἁι [εἰς οἱ σγαυίς οἰπιυί ἴμ πιθηίθ οΟηδυτραξ. ΟΑ!1.. 

501 Αἰἱθομένοισι. Πεμ. 990 αἰσθανομένοισιν. 
504 ᾿Επεύε. δἱο ἱοροπάυιη ουπι Οοπιυοβρίο, ε3εο- 

φμέ, ἀἰφεεείί; οἱ φωϊἱάθπι ΠΙΟΣ Υν6Γβ. 20, εδάθι 49 
Ὀανίάο ΠΙδίαρΙιοΓὰ γουυερ]!Σ Χόλον χαὶ χήδεα πέσ- 
σειν. Μαἱθ θ411. ἔπεμφε. 

ὅ0ο Γραπτῶν γὰρ θασίλεια νόμων, οἱο. Νεεσδ 
φίίᾳδ, ἰὰ ος!, Μἐεέδδιγί5 6ἱ ΝΟ ο} ιά 18 Ἠκαρἰκίε- 
γίο εἀοείμς, 5ἐά παίµτα ἱπαίμις απο, εογμες ἱεῃί- 
δι», οίο. 

ὅυν Μἡ θράσος. Μοποί (σγοβοΓίτιβ π)ηνίιπι εγοὺγίς 
οὐ ανραιἱομίρυς [1109 11Ο 69906 οὐγιομάοδ, ο 1 
ΟΝΙΗΕΙΙ ἑαΠάςΠΙ οαδραίομοπι ουάμγεθυαι! οἱ ἀυρο» 
βίο ραάοτο οοηίυΙηᾶΟεΒ ΠαΠί : {πο Αρονι. Ερίιον. 
γι, 4: ΒΕ του, ῥαίτεδ, Πο[ίίε αά ἰγασιμάίαμι ΡΓοῦο- 
ατα [{ἱο5 ὈεδίΤοφ., 

ΜΕΤΗΙ6ΟΑ ΥΕβσΙΟ. . 
θις ηὺῖ 6οΓροπ!ῖ8 Φιγσῖϊ οδί ἱπηπιὶ58ὰ ρου ἵταῃ), 
Οι) ρεγίηος οἵίαΠι ρ6ς ΜΜ Ρᾶυσα ρατοιμίοϐ 
(1415 οἱ «η νυς νἰείάἰ ἀθ]δοιι αὐ ἑογίο, 
ΕΙ, 4αὐα Ιάρθυ9 εΓαί, ἀθιίαίο ογυανίέ θπάθπη. 
ΑΙ, ραίθς, αΓάερίθος ΙΓΑΡΓΙΗΙ εοπιρΓίπ)θ ΠΑΠΙΠΙΔ, 
Εδί οιίαμὶ μουίς Οµεὶδεας ἀοπιίπιιδηιο Βέρα, 
ὠσ]ιις 1αῦθβ ορι5 αιιχί]]ο δαπείο(ιθ {ανοτε. 
Ταἱοπι ἰ6 ρίαὺο 5οὐοίί, εμπὶ ρεείοιθ Ιῶνο 
µοβογὶἱ ο είαπι (Γαμέαγαιιο ἵῃ ογἱπηῖμα ργασορς, 
Ες ΌὈδιιπι αιιαίοπι ἱρ5ο (5 {η οαρίρυς ορί., 
οἱ πια εἰ δὶ οσο γγαηἱ φάνογς ΠαΠΙΙΗ ΡΟΓΗ9. 
Νοι Φοἱιι6 Παίέν νἱέαιν ᾖαοθιπηθ ἀοθίσεί, 
Νεο 9 υππῃ [υοίυ ργοίες αἱ 11554 γευοί{9 
ΑΠΙΕΙΙ, ο βομίίος; νἱά! ρεγςςρο ρατεβίΟΙΗ, 
Πἱβαἰιπυἰαπίο οεµ{ο ααἱ παἰἰ ἡΗπια1Όιι5 αμδὶς 
(ωὐἱοτοξ, [λτηις ναί ευγίείας, πηυ αἶεα (ωἱαςσ, 
Πυιιο 1ος εἰ ὑ]απάς γομενίς ἀλμιποξσά γοληρίαν, 

Β ἵπ φυἱρας ονογίαπί θιμάἰίδ οθΠβδαπΙ(ο ἆοιμαιπηιίθ, 
ΘΟυη εἰί8ρ) αινοιΒθίθ αἱίου ουμβίροτο ἀῑσ]α 
Θυιη ραίτο πο ομυίιαι, ἀθχίγαδαιιο αἰ(οἰ(ί Εγἱμηγ», 
Ει (4Π16η Ἰιὶς Ίγαπῃ ᾳεπίίογ πιογἰίαθηιιο γοιπι{ί 
Ραυα5. Ναπι βοἱρία Ππαίιια ναουίίος ο] 
Ι.οµο νίραί, ραιγῖθ {ἱ αυ ροείοτα πο, 
Μυϊία γἱάθηί, {18 5ο βΗρυέ πο 66ΓΏσΓΕ, πσ]έη 
Ώιβεδιιπυ]αμί αιιάΐρδο ραίνος, Ιοοί αιιγίρις Ιαυδίη, 
Νο ἱοπέγαπι αὑγυμιραί τορτεμθηδίο ἀμτα ρυάυτου, 
Αυχί σι ραίγίῦυς ατιο ματ βρπιίς βία νε, 
Ῥγοδτα οἑομίπι εἴτομὶος (Δοἱυπί, ὑομίίαδηιο νω 

νο 
Ει νερία, 46 Παίος ργῶβοΓγίπ ἰαυ{6 απιαηίος, 
Οοδοίο «106 Πές, γεγμίς δεά ΠΕέίοΓο ροβε!φ, 
[γα ραίγί», άμήμα υἱ εἱρι]ῶ, πιος οθύ1ξ 1 αιγοδ 
θ4δ.0 άθερμο ΠΗΜΙΜΑΦ, πι νογίο αμίοι 
ιούς ανομίουν εκνἑμαίς βυό ή μασςδ 
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Αἰτέομεν. Δὸς χεῖρα χαὶ εὐμενέουσαν ὁπωπήν. 
Μῆτερ ἐμὴ, σὺ δ᾽ ἔμοιγε χαὶ ἐννυχίοισιν ὀνείροις 
δ1ῦ Πατρὶ παρισταµένη, λιταῖς χόλον ἐγχεράουσα, 
ἩΜνωομένη λεχέων τε ὁμοξυγίης τ' ἐρατεινῆς, 

Λ/σσεο σοῖς τεχέεσοι τἐὸν πόσιν ἴἵλαον εἶναι. 

Καὶ µολτῆς χόρος ἐστὶ, καὶ ἀργαλέου πολέμοιο. 
Εἰ μὲν δῇ πεπίθοιµι, καχῶν ἅλις: εἰ δ' ἀπιθίσαις. 

500 Καὶ τεχέων θεός ἐστιν ' ἁἀλησόμεθ) ὡς τοπἀροιθξν, 

Σὸν χλέος, εἴτε λιποἰμεθ) ἀχηδέες, εἴτε θάνοιμεν ᾿ 
Δάχρυα πατρὺὸς ἔχοιμεν ἐς ὕστερον εὐμενέοντος. 

Δ’. Παρὰ Νικοθούᾶου πρὺς τὸν πατἐρα. 

Ὦ πάτερ, εἴ μ ἔφυσας, βαι] χάρις Ἡ γὰρ ἁπάντων 

ΘΡΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ ΟὐΑ ΘΡΕΟΤΑΝΤ Λυ ΑΙΙ05. 

Α Εἷς νόµος οὗτος ἄνωθεν, ὁμῶς µερόπων ἁλόγων τε, 

1ὖρό 

Κάμπτεσθαι φιλότητι, λόχου δ᾽ ἱότητι σοφοῖο, 
Τιχτοµένους, τίχτοντας ἐφημέριον βίον ἕλχειν, 

ὅ Καὶ ζώειν φθινύθοντας ἐπ᾽ ἀσταχύεσσιν ἑοῖσιν. 
ἸΑλλ' ἕθρεφας ἔπειτα ΄ βοῶν δέ τε 'χαὶ χρατεροῖσιν 
0ὔθαθ) ὑποσχαίροντες ἀναχρούουσι χαρῄνοις 

Ἀ[όσχοι ᾿ ταὶ δὲ φέρουσι µόγον γλυχερῆς ὑπ᾿ ἀνάγχης 

Ὄρνις δ' ἅπτερα τέχνα, φίλης καθύπερθε χαλιῆς, 
10 ΑἉμφϕιπερ.τρύξει, χαὶ τείρεται ἔνθα καὶ ἔνθα 
Μάσταχ) ἁλητεύουσα, τροφὸς χενεῆ χαὶ ἅπαστος. 
Φίλτρῳ γὰρ συνέδησε φύσις τοχέας τε Ὑόνους τε, 

ἩΜησαμένη τοχέων τόδε φάρμακχον, ὥς χε βαρείας 

Ῥοφοῖπις. Όα «ανίοῦαη] οἱ ὑοπίρηιιπι αδροοείυπῃ. 
Μαϊαν Π108, ἐ Φυοφιιο μη! οἱ ἵπ ποσα γηῖ5 δοπιη]]5 
545 Ραιτὶ αδίλης, ριεοίυαφ 1 αἀπίδοθης, 
[η ΠηθιΟΓίΔΙΩ ΓΟΝΟΟΔΗΦ Εδἱα η πη οἱ οο)]ισί αηιδΕ11ο, 
Οὐβοσγα πιαγ]έπΏὶ {ὔπι, Ευ 1115 δυἱ5 υεμίσηυς δι. 
Γι ομηίι5 (αδιιά μπι δυδ]ί, οἱ (ορί υοἱ11. 
οἱ ἱρίιήτ ευἱ Ρογδιιπάθαπ], ΠΠΔΙΟΓΗΗ) {11 δαἰς εδί: δη αμίοιη 65 Ιποχοζαδ{]1φ, 
5ὺ0 Ει ἠΠογμι Όρειυς οί; θεγαὐῖπις τί 2Η1εΔ. 
πο (ια ος ρἱοι]α, δίνο γο]πη Παπ αἰ]ὁοιῖ, θἶνθ πιο; 
Ιαογγπηας ραγομιῖς Ώεπονοίί µαδέασιας ἑάμάεηι (αιοτιυ!). 

ΙΥ. ΝἱοοθαΗ [Π11ἱ αἲ ραίτεπι. 

Οιιοιὶ πιὸ ϱοπιἱφεὶ, ῥαίος, ἰονο ἴνου ἱνοπδβοίιηι; οππΠίαΠι θΗηἱΏΙ 
Όιια ἰος ορί αὐ ἰπί(ἱο, λιοηπΗη ραγίίος οἱ ὑνμίο μη! 
Όι 4πΏογο ἱπῃδείαπίιτ, 4ο δαρίομίς γαἱομῖς οὐ 8ἱ110. 
6 αεί ρἱσισπίεδηιο Ὀήδνοπῃ ιαη νἰται) Ργοραροηί, 
ὃ ΑΟ πιογιί ἵὴ δις βρὶοῖς νἱνληῖ. 
ορ πιο αηἱδιὶ Ροδίσα» αἲ Ρουηὶ οιἶδιη υὔῦογα 
Εαγίιις δαρίίους δις οηίος ργδηιη 
γι: Πα. αὐίδιὴ ᾖαὐοῦςδίη {οραπί ο μ]οί ποοςδθἰἰαίο. 
Ανίς οἴτοιπι πιρίμπιος Ρμ[ο5, διργα αηιαλρίίσηι πἰά ση), 
40 Θιν]άοτοιη οί, δἱ Πο αἴηιιο ἰ]ιιο ἰ1δδαίιι 
γοέιπι ᾳυΦΓΙί8Ἠ8, ναευα πυγὶσς οἱ ]ε]υπα. 
Απιοτο οπἱῦι Παίιγα ρεηίίογθς οἱ ϱᾳοιιίος οοἡἰρανΙε, 
Αίθιιο ὧους εοιθ (ία οχοοβἰἰανιί ρεηἰ(οσίδφ8, υἱ ϱγανθς 

. Βοβίρίτη 4η. οδό. --- ΛΙας ΒΙΙΙ. 50, ρ. 112. 

345 Εὐμενέουσαν. δὶς Ποεμ. 999. Ευ. εὐμενέουσιν. 
348 Καὶ μο.]πῆς χόρος. ΛΙιιάιν ὠτορορίιό αὐ 

ΠποιΙογ αι αρυι] αποιῃ 6προ γεουτνῖί ἰδία Ιοηαομάἰ 
α[ο. 

ΙΥ. Απουνεντιυκ. Νἱεοδιίις Ρρα!6Υ. αά Φ116πι διῦ 
βΗ Νἰεοδμἰ Ῥεγδοπα, «ΑΤΙΜΕΗ ιο εοπάϊάϊι (τερο- 
γι, υἱγ οἰαγι5 ογαί, αίημε αριιά Ππιρεταίογειι ογαξἷα 
οἱ αιιειογἰίαίε [1ογεπς, φμἱ Λιυρίαιαιη (ογεφοτὶἰ ποςτὶ 
πορίεπι ἀμπεταί ΜΤΟΤΕΙΗ, 6 εαφμο «Ἠ ἱεοθι [εηἳ ε1δες- 
Ῥεται. Π[ίε ἴπ Ιου εαΓΗἶπο ΟΡΙΠ6Υ6 α ῥαίτ6 910 ϱ0πᾷ- 
(1, φοε ο μμἰαἰαιε Πασγας, Πέ πε εε{εῦγεηι φιιαηι- 
ἆαμι αεαἀεπιίαπι 1 ἱαί1Υ, οἷο [εγαγιηι φας 

ϱοἨ1Πιοά 5 ΟΡΟΥ πρειάετθ, ας αἰεειρίίμαγκηι ο)- 
ύθυ [εἰἰείκ οὐΐγε αίφκε αὐ5οἱσ6γέε βοεδῖΐ, ϱλυά φκίάεπι 
α ψαίγε ειιο Νἱεοδι[ις [ἶμς οί εοπΦδεεµ!5. (ἵγεα 
αλ 986 Ίου (ΓΕΝ οδί εοπάἰίκπι. 

ὅ Λόγου δ᾽ ἱότητι σοφοῖο. Βθε. 9938, δ0ρ. Πη. 
τῇ βουλή τοῦ θείου Λόγου, αἰνϊκὶ Ἠεγδί εομεἰ[ῖο. 

ὃ Καὶ ζώειν φθιγύθογτας. θυεπβἀπιοά μη 6ΡΙΠΘΗ 
(ου πιαιάθέυιυ ΠΙΟΓΙΕ ΠΩ ἵπ εχορἰοηίο δρἰζα 
γὸν]γοδεῖί, Ἱία Ποπίηςς Ρος ἠβύτογυπι ρτοςγε»ίίο- 
ΠΟ 11Ο ΛΗΙ ΠπΟίύ γἱέαιῃ 6Η 4Ώ) Ρτορᾶκαηί, θἱ ΠΙΟΓ: 
τη νυν. 

1ὁ Μησαμέγη. Ἡορ. 991 55ρ. Ιω, βουλευσαμένη. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. . 

Εαροίϊπις. ὈστίταἨ) ργαῦ6 τιἠίαφαιιο οομίσηος. 
ή 4ποσ1ο ἐὰ ραίρίς, ροη](γὶαπ πιοα 6ἨΛΓ4, 50ΡΟΓΘ 
Βιιπι 5υᾷ ΠΙΕΠΙΡΓΑ [ονοί, ί6, ἀοργοευς, οὐ]ΐες ηιοΠ{1, 
Λό ρτοσίθυς µηίδοεης ἴγα1, ποπιοΓαη5ᾳ1θ ομυ]]ο 
δουν δἱ ἰφύή οοηςδοΡί8 ἰδία ]ηρα[ί5, 
Γ]οσίο νίγμιη γοίΐ», πο ργο!ἱ γτοὐάθ βοπίρηπη. 
ΕΙ οἑπἱ48 δι ομηί, 6ἱ νἱ ἰφαάία Ὀσοι[]. 
οἱ πῃθιΙ5, ο σεηίίου, ππονἰἑ έια ΡθοίόΓα 66ΡΊπ0, 
ᾗαιη οαἱἱφ ὁδί αυοά 11) ἑΙλάδ, πω ϊησιιο {1οἱο- 

[μῇ5. 
51η γἱρὶάυ5 Π1αη6α5 δυτάμδᾳυο αἆ οὐΓΠΙΠΑ Ποφίγᾶ 
Ναίογιη Ώσιις οδὶ οἱίαπι, ος ἀρσορίί 108. 
ἔῃ ναγίας Πιὶδοτί, νο]υί απία, τοσαυ]πιυῦ 0045. 
ὥρα μοςίγί ου Γαιὴ αὐ]οἷα8, 6ου Ἠηίαί οονὶ 
Μοις δρα 01) ἠοδίγὶ, σοπίίοῦ, ἴυ1 [αλα Ἰαῦογαί. 
6 64Ι16ΙΗ μιολὶς ρἱαοίάμς ροςἰὶ [υήσΓα, (η]δίο» 
Όση οε 15 Ι46Υγηιά5 οὐ Γαρίος ΡΓο/ίος ΠΛΙΟ5. 

Ιν. ΝΙΟΟΠΟΙΗΙ ΕΙΡ ΑΌ ΡΑΤΗΕΝ. 
(μΙΙἱο ἱπΙεγργεί6.) 

Οιιοι ίια ρΓοροΠἱέ8 ορο δἰπι, Ραᾳίος ορίἰη6, Ρα ΓνΙΜΗ. 
ΜΙΙΠΙΦ 14 ὁ5956 Γν60Ρ. Νοη ὑτυς οπιηυμς Ἠ]ο πιοῬ 
Ἀίήο οπῖπαυ ροπογί, Παρτατὸ ἠυλάληίς αδίιι ἳ 
Οωὔης1μοσιο Ὀοί γἰίαιη οαρἱυμίηαο νἱοἱβθίιιι 
Γαιίηιο αἰΐδ, ἰαπάθιπαιιε ἱρδὶ Ροδί υπο [αἱ 
ΟΘΙΗΟΏ υέ 1ῃ «ρίσᾷ, γοιἱνίνο βοτο νἰτεβδουέ. 
Αςὶ οΊὰιῃ 1ης ροςί αἰι]ί έυα ουυα Ἱ Οιν]άἁ αυὐἱσιη 
Που ἱἴοταπι πιαρηί Ἱ Υἱευ]ἱ ᾳἱούὸ ρίθπα ῥραγοηίῖθ 
Όρογα [γοπίο ΡΓεπιὐηέ, θἰᾳς πο ροσ[εγτο Ι40ογθτὰ 
γί5 ααἱρίέ, ἀιι]οίς ἐ8ιήΦΗΠ Ίο ]αουιπόάληυθ Πιαἰσὶ. 
οιΓἱ({0ἱ4 αιίῃ οσοι ο ρκώις κ υπάίαυε ρυ[]ου 
πιρίάπηες γο]υοτῖς, 6θᾳ:16 |ιῖο {ίσος [αἱἱραε, 
Ραριυία ἆαπ ργοῖἱ πτῖκ Ἱπιραδία τοαυ]εἰὲ, 
Νω(ιο ραί[ος Ρτοἱοπιφ!ιο δαρας ἀθνὶωσίε 
Ναίσνα οσἰπιῖο, ραϊσίῦας οοιΙποηία πηρᾶε 
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Κουφοτάτοισι πόθοισιν ἑλαφρίνωστιν ἁνία». 
45 Τοῦνεχα χαὶ δριμεῖα νέῃ περὶ πόρταχ. µήτηρ. 
Ὡς δὲ χύων σχυλάχεσαι νέοις, χαὶ πτηνὰ νεοσσοῖς 

Δῆοιν ἄγει ' στιχτὴ δὲ διέσσυται ἀγριόθυμος 

Πάρδαλις ἐχ ξνλόχοιο, σνῶν δέ τε μαίνεται ἀλχὴ, 
Χαίτη δενδρήῄεσσα, χόρης σέλας, ἀτμὸς ὁδόντων 

«90 θηγοµένων χαναχηδᾶ, γένυς δέ τε βάλλεται ἀφρῷ, 

Ἰεμένων τεχέεσσιν ἀμυνέμεν, Τὲ δαμΏναι ' 
Οἵστρος Υὰρ τόδ᾽ ἔπεισεν ἁδιδάχτοισι νόµοισι. 
Σφῆχες δ᾽ αὖ πἑτρῇσιν ἐνήμενοι, ἣν τιν ἴδωνται 
Πλησίον, οὐδὲ φέροντα καχὸν τεχέεσσι νξογνοῖς, 

Φῦ Πετρόθεν ἐχχυμένοι, στρατὺς ἀθρόος, ἀμφὶ πρόσ- 

[ωχα 

Πομβεῦσιν, χέντροις δὲ πιχροῖς βάλλουσιν ὁδίτην. 

"Ἔστι καὶ ἓν βυθίοισι πόθου νόμος, εἰ ἑτεόν γε 

5 ΟπΠΕΦΟΠΙ ΤΗΕΟΙ, ΟΔΗΝΜΙΝύΝΜ ΗΡ. Π. ΠΙ5ΡΤΟΗΙΟΑ. 

Α Δελφὶς, εἰναλίων βασιλἐύτατος, Ὦν τιν ἴδηται 

{54 

θτρ᾽ ἁλὸς ἠπεδανοῖσιν ἐπιπλώοντα τέχεασιν, 

50 Ἡν γένυν ἁπλώσας, εἴσω Υόνον αὖθις ἔδεχτα, 
Λάπτων ὥς τιν ἐδητὺν, ὅπως μὴ θηραὶ Υένοιτο" 

0ὐδ᾽ ὄγε πρὶν χευθμῶνος ἀνέπτυσε φόρτον ἅτισ--ι, 

Πρὶν θηρὸς χρατεροῖρ φυγεῖν στονόεσσαν ἀτει]λέν' 

Τήμος δ) ἐχ λαγόνων ὡδίν) ἠρεύξατο χούφιν. 

ὃῦ Τῷ µή µοι γένεσιν προφέρειν, χαὶ τυτθὸν ἐξωής,, 
Ἡν σύ γε χαὶ δµώεσσι τεοῖς καὶ βουσὶν ὀπάνεις. 

Αλλά τι τῶνδε περισσὸν ἔχειν χατέω, πανάριζτε, 
Ὡς βροτὸς, ὡς ἀγαθοῖο πατρὸς πάϊς. ᾽Αλλ) ἐπίνευσ.ι, 

Εἴ τινα χαὶ δαχέθυµον ἐρῶ λόγον, οὐδ' ἐπιχεύτω. 
40 0ὐχ ἐθέλοντα τέχες µε, τεχὼν δ᾽ ἕθρεφας ἀνάνχ». 

ἊἩν δὲ τεχὼν µεθέῃς µε, βοτὸν τέχες ἀντὶ βροτή. 
Οὐ χρυσὺν ποθέω, οὐδ' ἄργνρον, οὐδὲ τὰ στρῶν 

διιαγἱσα]ιηίο ἀδρὶάρτὶίίφ αἰἰενοπί φο]]ἱοἱμιάϊπθρ. 
45 Πἰηυ οἱ [ΘΓΟΧ ΡΓΟ ἴθΗθ6ΓΑ ]4γ6ῃΟ ΠΠαίΟΣ, 
Όιϊ οἱ οσηίς ψτο (εμοτί5 οδἰε){]ς, οἱ 4ὖθ8 Ρτο ρυ[]]ᾳ, 

9-10539 Ρ;αἱίυ οἷεπί : Εἶπο οἱ οοπιρυηεία ογυπρὶϊ ταυ]ἆα 
Ρατιαἱΐδ οχ θἰΐνα, εἰ τοῦιγ αρτογιπῃ Γωγί!, 
ορία. οΡἱσιιπίυς ἱηδίαρ ἀτΏοσίς, εκ οου!ἱβ φοἱπεί]α, ναρος οχ ὀἀεηῆρις, 
20 Ουἱ ου] «ετιάυτο οχαουυηίυσ, εἰ επ δρα ουριμηίας, 
πι παιῖς αυχἰ]]ατὶ νοἰυηί αυί ΓἱΤ6 5 
1ά οηἱση ρἱππυ]ας ρετςααςίί Ἱερίους αι ποη ἀἱδουνίυς. 
γεςρᾶ ρειτὶς ἱηφιάθηίθφ, δὶ 4Ἡεπ ργορθ γ]άοείηί, 
Ει]απιςί πιαῖυπι ἴεπογα ΡτοΙ που (εγαξ, 
ὃὺ Ε ροιτὶς εἴωβδα, υἱ οοπ/ίδτίας οτογοίί5, οἵγεὰ γυ]έαπῃ 
"οπυον εἀυμπέ, αοθγΏἰδαυθ αου]οῖς Γεγίυηὶ ΥἱαίΟΓΟΠΙ. 

Ὕ]μοί εἰ ἵῃ ρὶκεῖναβ απιοΓῖς Ἰθχ, οἱ γοτο 
Ρεἱρηῖηις, ρἱδείσπι γες, οἱ νάρεῖί αἰᾳα δη 
Μαν ὑο Ηδη Ἱοςί 1] θυς αἀραίαηίοιι δοῦο!, 
60 ῦιας ϱεηᾶς θχραπάἰί, 4ο ἱμίγτο Ργοίεπι ίθγιπ δμδοἱρῖϊ, 
Λὑδυτὺεῃς ἰ]αια αἱ οἶθυπι, πο οἶδιας α]ί Ὀε]υῖς : 
Νοο ργίας ϱ Ιαµῦυἱο γορογίί οη 5 Ιπογοάἰνὶ]ο, 
Θυαπι [ουι1ς ὑθί]ιιας ἐγὶδίερ πηῖπας οΠυροσί!ί; 
Ἐ απο Υ6Γο 6 νἰβοθΓἰὈβ {θΠ6ΓΑΠΙ ογοπη]ί ργοῖδηι. 
ὦσ Νεο {βίας πμ] ᾳεπογαίοµεπῃ οὐ]]οίᾶς δἱ οχἰίρυαΏ} απ]ΟΡΙΦΙΩ, 
θέαπι ἰ (υἱς οίίαπι Γαιηυ]ἱδ οἱ Όοδας ἱαγᾳίτίς. 
Ύογυπι α]λᾳυἱά δες ῥγαδιαπί]α5 4ῦθγο εωρἰο, Ρρᾳαίογ ορίϊπιο, 
Ότι ουιο, οἱ θομί ραγοπίῖς ἠΗφ. Ύοτυπῃ ἴσηοδοο 
Ι φµευι οἱ Πιοἱεδίμπι ΡΓοίΘΓαΙΗ 6ΕΓΙΠΟΠΟΙΗ, ηοιε οοἸανογο. 
40 Νου 11ο γο]επίοπι ρεπιυΐφιεί, ροή αὐἱδι πθοεδκαγίο αλι]θεί ς 

Οιιοά οἱ ρομίίαπῃ μις ἁιίιής, γἱίο απἰπιαὶ Ρο Ἰοπηίπο ρομα]νί]. 
Νου αὐγυ] ἀοδίάθτο, Π606 αΓροΠΙΗΙΗ, πθς 50Γἱ0ᾷ 

14 Ελαφρίζωσιν. Φίο Ἡορ. 991. Εὐῑι. ἑλαφρί- 
ζουσιν. 

1δ Ξυ.όχοιο. Βεμ. 991 ἀνίσταται. 
37 Βυθίοισι. Ἱια ΟΛιὶσ., αι Ιοςἱ10 Πχθ[ῖορ αιιοα ἆ 

δΟΗΝΙΗΗ οἱ Πε η. Εά11. βυθοῖσι. Ποσ. 994 51). 1. 
ἐν θαλάσση, εοί ἰπ πιατὶ, οἷς. 

28 αε1ρίς. Μίνα 46 ἀεΙρίηο Βἰμίας οἱ Αεϊνίο- 

(ε]οϱ οοπιπιθπιοζαηί ; ᾗε 60 ἵβππου, ααοάἆ (γεροτίας 
συπἰδίι, νογῦιπῃ που [αεί 

39 Δαχέθυμον. Μοτάαεεπι δ6ΓΙΟΝΕΗΙ. | 
40 ἘΕιέ.οντα. Οοιημοδίας [οσίι ἐθελοντί. Ἆοα 

πιο υοἱέις : [ανοηί ἀπὸ Ποείι. 
41 Ποτό». δὶο ἆμυ Βυρς. εἰ Πορ. 991. Πηί. «πρ. 

Πη. ῥόσχτμα. Ἰάῑι. ῥροτόν. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΡΙΟ. 

εἱ]οοί υἱ ουΓα9 4ΠΠΟΡ ἰιὶο Ἰογοί ἀί 1ο ἰαῦονς». 
Ὀμς οἰίαηι πιαίος (υγ υυηάαφ οομοῖρίε ἵγας 
Ου νἰιυ]ο5, ανὶ5 οὐ ριιἱο8, οαιἱθ ου 16 οπἰο]108 
Λρροία υεἰ]ὰ ρογίῖ, Ταυἱάοφυο {ῃσσηςα {α1ουὁ 
Ραγύα]ῖς ο δα]0 ογαηρίε; Ρΐξ ἠπρείο «πεο 
Φά.νιις 4ρος; μη]σαί οχ οσους νἱ5 Ίριιδα, δοί 
ΗογγοβδουΗ!, δθίµ1ο χα Ηἱ ΟΙ ΠΜ ΓΙΠΗΓΟ οηἱ69, 
Μανκίμυδ απάθ γαρος ηλαπαί, δρα ηδη 1ὸ σα οιίο 
Τιτραίις βοῃα, ἆ πια δοὐοΙσια ἀε[ειάετο ῥεν!ἰῖ, 
Λιί Απιὰί ᾖοβυἱ Ρυρα5 οεσμῦογο [ογγυ. 
Ῥυγοςθὶ Ίο ροἱ η ]απῃ Ίεχ ποια πλαρὶδίγι η. 
ϱ εἰ] γο[Θγαυι γοςραθ, (119 δἱ αυ οη ποοσάδνο μείςὶ», 
ἓῃ υἱ δεις εδί ἱροίς 5ο68, γἰάστα, γορορίς, 
ΝΙΙ Πεοί ]ίο πιαἰ{ νοσρίς Ππ[ουτο (οιιο][ή5 
(ρίϊοι, οχκθιταηί, σοι ον 15, λί(ιιο 
Που] θίἰοφ ψοπιῤος θά μηῖ, αηἰδοΓι)(ιο ογμομιαηί. 

Οµἵη οἑἰαη), δἱ νογα [ερυηί, ἵη ρἱδο]υυς ἱρςὶς 
[ιοχ νἰμοί Ί9ο. Ώδἱρμίηις ομίπα, Γος Φα ιογυσγυ:», 
Τη δουοἶθιη αἳ 4μο5 ἑπμιαηίὶ «υΓγρογὸ ρίδοον 
οουδρίεἷαί [ογεῖ, δα Ρἱρμογα ΡΓοΊνιὰ5 ἔρςς 
Ώονοιαί, 40 Ρυἱδο Ώ]οχ ερετῖί Π]α ρεείς]ο. 
ΟΥ) ἱβίίτις ]αἱ0 ρα ΙΙ] ργοίοσγο οἰὑιμυο, 
Ο ρομίίος, (ποπ ὰ [αἱ] ροσουγία ο μη ἱδίγα». 
Απιηρίίας [5 αφαἱὀ, πιοσίαἰὶ δαηΡιεί]ιο ουθίιι 
Όι φἱ δια, δαίε5 αἰᾳυο Ροµο Ροιέοτο, κοᾳυἱγο. 

Όιι νδμίααι ςἳ αιἱἆ ηιογύαοίας οἰουυςγ : Ἰιαυά αὶς, 
(ιναΓὸ ραγ6η5, γ]ί ἀοπαςίὶ 11ος γοἱθμίδη. 
Ρυδὶ αιίοιη ει μοἰο 146 ΥΠΙΟ8:9 34 ἱιίπα νἰέςο, 
ἱορίυις ἱπιρυίδυς παίυιᾶ, αΙηιθπία ἀθάϊίςιι. 
Οιιοά οἱ µιο ροιίμπι ΙμαυᾶΒ, οί, ο Ραΐες, ας (6 
Νογία[15 Ρίο πιογια ργυάιιζέ5 1η ονυη. 
Ἀοι ΗΡΕΜΗ αι’ ρομίΠηίΗο Ρείο, πο δεγίςα βία : 
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Νήματα, χαὶ λιθάχεσσι μεμιγµένας ἔνδοθεν αὐγὰς, 
οὐ γαῖαν πολύμετρον ὁμοῖῖα χυµαίνουσαν 
Δὺ Αἰγύπτου πεδίοισιν ἀγάσταχυν, οὗ θερἀπόντων 
Πληθὺν, τετραπόδων τε. Γάμος δ᾽ ἄλλοισι µεμήλοι 
Ὑφηπλὸς, δέσποιναν ἄγων, τιμώμενον ἄχθος: 
Καὶ θρόνος, ὃς παύρους πατέων, πλεόνεσσι πατεῖται, 

Πολλάχι χειροτέροισι, τὸ χαὶ πλέον Ἴτορ ὀρίνει. 
50 Άλλος γάρτ ἄλλοισι τύφος, χθαμαλοὶ δἑτε πάντες, 

Ἔμπεδον οὐδὲν ἔχοντες ἐς αΌριον, ἀλλοτρίοισι 
Τερπνοῖς φνσιόωντες ἀφιπταμένοισι τάχιστα. 

Ἑῤῥέτω, ὅσσα φέρει πιχρὴ βιότοιο θύελλα 

Τῇ καὶ τῇ δονέουσα Χόνιν πάντεσσιν ἄπιστον. 
ὃδ Ταῦτα γἀρἡπεδαναῖς μὲν ἔτι φρεσὶν ἕδρακον ἔμτης, 

δΕ(ΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ οὗ ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΡ ΑΙΙΟΡ. 1510 

Α Καὶ πινυτῶν ἐσάχουσα ᾿ χρόνος δέ τι χαὶ πλέον οἵσει, 
Ὃν πάντες ἐνέπουσι διδάσκαλον ἡμερίοισιν. 
Ὢ πάτερ, ἓν ποθέω, μύθων χράτος, ἀντί νυ πάντων. 

Καλὸν μὲν ῥήτρης πυρόεν μένος, ἕν τ' ἀγορῆσιν, 

09 "Εν τε δικασπολίῃσι, χαὶ εὐφήμοισι λόγοισιν. 

Καλὸν δ᾽ ἱστορίης φρῆν ἔμπλεος ' ἱστορίη γὰρ 
Συμφερτὶ σοφίη, πολλῶν νόος ' οὐχ ὀλίγον δὲ 
Τραμματιχὴ ξύουσα λόγον, χαὶ βάρδαρον ἠχὴν, 
Ἑλλάδος εὐγενέος γλὠσσης ἐπίχουρος ἀρίστη » 

06 Καὶ λογ.χης τέχνης τὰ παλαίΐίσµατα, οἷς ὑπ ἀλτθὲς 
Κρύπτεται, ὃ τριφθξὶς. δὲ λόγος περίφαντον ἔθηκεν " 
"σσοις τ' ῆλγεα κξδνὰ διαπλάσσουσιν ἄριστοι, 

Ὡς τυρὸν πλεχτοῖσιν ἐειδόμενον ταλάροισιν ’ 

Εἰ]α, οἱ ἱαρίάίυιις ἱπιηιίφίον ἴπίις θρἱοπάογος, 
ΝΟ ἴ6ΓΓάΙΙ ἰαΐ6 ραιζηίοπι ἱηδίαν ϱΠΡοταῃ Α.»Ργρίί 
δὺ Εδιυαπίοπι, Ἱπυμάαίαιη, [ορέ]θιῃ, ΠΟ [4ΗΠΙΟΓΗΠΙ 
Μυεάίπειω οἱ φιαάτυρεάμπι. Μαἰσίηιομίυῖη αἰίς ο120 οἷί 
ορ]εηά άμα, ἀοππίπαιη αἀάμσθῃς, οη5 ριοἰίοδυ : 
Αιηυιε ἐγἱυυπα], ααοά ΡαΙςο8 οαἱσαης, α ρ]υγίυιις οδ]εαίις, 
Βδιις «προ ἀείοιιοσίυις, ὶ4 ααοά οἰίαια μ)αρί5 δἱΟΠΙΔΟΙ 1Η ΠΙΟΥΕΙ. 
ο ΑΙ α15 του» Ιηδο]θδουηί, δοὰ γί]οῦ εἰ αὐἱθυΒ 9ΠΙΠΗΡ, 
ΝΙη ἑἰαυίίο ᾖαῦθηίθς {η οΓαδΗΗΠΙ, αἰλοῃίς 
ΟμΙοσίθπηεμείς δαροτ)ἱθηιθς οἰίο ανοἰαηέυ8. 
χο 104, 1 Ὑα]οαπί αμφουη(µο αΠογί αοετὗα νἱίο ρτοσεί]α, 
Πιο οἱ Πας αρἰίᾶης οἱπθ[επα οιππίδυς ἱπβά ην. 

δῦ 190 θΗ1 ἔομεγα (ΗἱάθΏι αά]αο μθιίθ ρυτδρ]οἰσυᾶ] {8Π16Η, 
Ει ος νὶγὶς ρειμάσηιῖδας αμἀἰεαίῃ ; ρἱατᾶ οία ἁίάς αΠοτεί, 
Οἱ) ϱΠ1166 πιοΓ]υπῃ ππαρΙδίΓ4ΠΙ 6556 ἀῑουηῇ. 
ϐ ραίος, ἵβυπι ρτο ολη ἀθδίάθτο, ἀοείγίμα ργδίαη(ἰαῇ). 
Ριυῶείαγα τ]δἰοΓίος νὶ5 ἱρθα, ἴαπη ἵπ οοηροΙομί)υ5, 
60 Τι ἰπ |ιιάἰοίῖδ 6 ργοςομ]ΐ5. 
Ριφείατα θἱἶαῃπι γ6ρ οδί ἡἱεογί1δ ΙποηΒ Γε[γἰα, ερί θδηἵιὰ Πδίογία 
(οπ/ογία αιΦάδίη δαρίθηϊἰα, ΙΠ6Π84 16 ηλυ]ερἰοχ. Νος δρεΓμοηάα 
(γα Πιηα!ί]ζ3, 499 δ6ΓΙ)ΟΜΘΙΗ εἰ ὑ4ΓυαΡυΙη 6Ο οχρο!, 
Νουῖ5 6γΦεούμ Πηρις οριίπια αὐ)α]χ. 
65 Ρυἱ.ντα ία αγὶς ἱοβίο οεγίαιλίπα, 5υῦ αυἶδας ργΏλΗΠ] γογ]ί46 
Εοἱ[ἰοδοῖῖ, αι ἑπία ἀθίπο ἀδραίαίο 1η Ιαςδ]ή Ργοίογί. 
ῬγαεἰαΓα οί(Δι θὰ αυὐἶυιιδ ΌοηΏύς5 Γ1ογς8 γἱτὶ ορἰἰπιὶ 4ρυηι, 
Ὑοίυί ο4δου ἑοχη[ἱ οαἱαί]ιο ΗρυγαίυΠ) Ξ 

4 ᾿Ομοίῖα χυµαίνουσαν. 0118 οαπιρογωπι ἄνουριὶ 
{[εειιμάἰιαίσιπ αάφμεἰ. 

47 Τιμώμενο» ἄχθος. δὶε εομ]αροπι αρρείἰαὶ, 469 
Μη ν15 {η ῥργοίο οἱ Ἰ10ογς δἰῖ, απιομ ΓευΥεία ιμα- 
11ο ροής οἱ. δι... 

ἄδ Παύρους πατέων. Που ἆθ 18 Ἱπία[ροπήμιη, 
Φος ντι Ἰμδε]δοίηιας 4 υ4δᾳις ἀἱρηίλίες 
υιοιορυί ας, ἄιήημθ δοµἱο8, {η αι σοἱἱοσαίἶ δμ11, 
μι νήπιο ἠΠιρίδηί. Να αὐ ἱπιρίίβ οἱ φοεἰθιαίῖς, 
υἱ Ρις οφ έως, ολ]σαίωη, λος οδ. ἱρηοπηϊπία οἱ 
ἀαίεσοτο αΠίοῖίυν. Ρος5ίφ εἰίαπι ἱπίοιίρογε ἆ9 ἰῖφ 
αἱ Πρεγίαὴ ἀδςεσουὶ, 6ο αδυυπέάτ, γἰναριαυθ 

απι(έυη{. ΕάῑΙ. πιᾶ]θ παθέων. 
δἱ Ἀ.1λοτρίοισι. Λἰίδμας νυεαίξ πυ]15 ν]ί ]ήομη- 

ἀῑίοίᾳος, 60 φιιοὰ [γαβί]οφ. πος μιοργίὸ δίπι Ποδίγο. 
δῦ Ἠπεδαναῖς. Περ. 991, 5.1. Ι1., ἀσθεναῖς (εἱς). 

ἱμι., συνξταῖς. 
8 Μύθων κράτος. δυρ. Πλ. Τί. λόγων ἰσχύν. 
6! Φὁρήν. ἰνερ. 991, δυρ. Ιη., συνέµπορος σοφίης, 

«0165 δαρίοημιϊία. Λι ἰιυγ αἆ ΠΙΑΤΥρ. πολλῶν νόος ἀν- 
θρώπων, καὶ πλειόνων πραγμάτων εἰκών. Μες 
πι ίογΙΩ Πιοπιηπι, τετµπιφαέ ρίμγίπιατάΠι ἵπιαῃο. 
ΕάῑΙ. πια]ς, φὴν. 

ϐ41 Γ.Ιώσσης. Πορ. 990, γλὠσση. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΟΙΟ. 

Νοη 6ρο [ι]ροιιίθς ϱοΠΊΠΊ35, ΠΟΠ ρο5εο Ι4ΡΙ1ἱ05, 
Νοιι οµρο Νάσος μαπρία μια ήρογα ἰδιτα, 
ΜΟΙ ΥΟΣΗ1Η ΠΙΙΡΠΟΡΠΙΙΘ ῥτορες, ΔΓηΙΘΠίΑΦΗ6 πι]. 
ΝΟΝ πα θυΗἱ θἱἱδ]ῃ οομηυυία ριεηάἰάα ους, 
Ροπάιις Πιοπογαία!, ἀοηίησπι ἀωοθηίία. ΝΟΠ Π6 
1) ἡληΐ5 δοµἱἱ ταρἰἰ ἱπῃαπηλαία οωρ]άο, 
θιιοά ρᾶµς905 εΔΙΕΔΠ6, ΠΜΙίοΓΙΠΙ 4ο ἀοίεγίοριτη 
5Φρο (αιιο Ιηρεηίος Γαγι οοπεῖιαί οί), 
ωἱοαιής ρούίυυς. Ναπι(μς Μίο το ἀμοίίας υπ», 
116 αἱία ραυάοί, [αδίμηιιο ο[ογίας μα]. 
Λα νή]5 γοτο μιογίαἰἰς ουποία Ρτοραρο. 
ΝΙΙ εἰοπίῃ πορίς ἐπ οραδιῖπα ί6ιπρογα οἱ : 
Φε ναπος αμηῖς πυδίγἰς αἰίθιια {ΠΠΙοΓ66 
. μὐἱογα οοιιοαμί, οοἱογί Ιαῦομίία 6ή5ι. 
Υἱ ἰβίὰς να]οαί αυἱάφυἱά ταρὶἀ{δδίμιας αμίθγί 
Τινοο, ουεἰδὶ]ῖς πι], 41ο ρι]νίς ἵ ἱδίαπι 
Νωμό ραγίε) ος ο]ἰοίίασ, ηὐΠο γγδ» η ἠ]αμη. 
ο οἰθμίπη (οπογῷ αααμέηπονίς ἱαμέης πιθιι(ῖς 

Β Ρογερασἰ, πατ{αία 5ορΗῖς, Ώθο αὐγίῦια Ἠαυφ]. 
Ῥιυγα ἀ4ἱθΒ οἰἶαπι δθο πι [ογοί αἴᾳυθ ἀοθοδίέ, 
Οὐεπι νυ]ρο ἀῑοιιμὲ πιογιαἑθα5 6996 πιαμἰδίγΙπη. 
Ὀμαπῃ ῥτο ομοιἰ, βοηίίος, ΓεπΙ ρυδἰυ]ο. ΟΠΗ) 7 
Όι πι ῖ οοπ(ἱηραι ἀοοίσγίπῶ εχος//εγο ἰαυάς, 
Μαχῖπια γλοθίοσγίςα νἱ5 οδἰ, δει. {ιιάΐσῬ «ΟΓ401 
ογίαπά 1 η υἱ δἷί, 56ος αυἱά διιαἀεγὸ πυς6556, 
Αιί ΟΓΠΑΤΟ γοῖῖφ αἰίᾳιθπι 66ΓΙ1ΟΠΘ «56ιίο. 
Πδιοτία ρίεπυηῃ Ρρεείυ5 ρυ]ομεσείηα γε οςί. 
Ναπιφιιο ο ΠΙΙΙΙΟΓΗΙΗ ΠΊΕΙΘ ϱοδὶ, ϱ8 ἱμ4σΗ119 10ΘΕγιΙ6 
Εσι 5ορ|ι; ποο ῥγαπιπια(]οςρ ἰαυ5 Ρρᾶινα ρυοπίία, 
Ρε αυα οὐογηρίίατ ργοἱα{ίο θ41Ρ4Γᾶ, ρου αδίὴ 
Λυχ]απι αΠεγίάγ Ἰησασο, 66ο ο Ρροιἱέαγ. 
Ρι]οἱιγά(υ8 ῥΓα)ίοΓοα Ιορίος οθγιαιηίμα, Ρεν αυ 
0Ο. ουέας ΡΟ νθΓΜΗΙ, ποςχ γι ἡ ιά 
γογ)ούαίηΏ ρυριια 1η Ιάοσ1, ἐοπεῦγαδ(θ τορε]έ. 
Ρι]ώ τα εΜἶά1 ροῖ (4 π]ογος ο(βμροσφ πυσυμί 
Βοςιἱ οι]με5, (Φηύα.πι ϱαδειίπῃ, 4ὐθπῃ 6υηθΓο (ες 



111 5. οΠΕΟΟΠΙ ΤΗΕΟΙ,. ΟΛΠΜΙΝύΝ ΗΙΡΕΠ Π. ΠΙ5ΤΟΒΙΟΑ. "11 

Ἡδ' ὁπόσα πτερύεντι νόῳ λεπταὶϊς τε µερίμναις Α Καὶ ζωῆς χαθαρῆς τε χαὶ ἁλήκτοιο τύχοιµε, 
10 Βένθεα διφήσαντες, ὁ μὲν τοῦ, τοῦ δὲ τις ἄλλος, Μηχέτ᾽ ἀληθείης ἱνδάλματα τηλόθε λεύσσων, 

"Ανδρες ἐθηήσαντο σοφοὶ, βί6λοισι δ᾽ ἔδωχκαν ’ 8ύ Ὥστε δι ἑσσόπτροιο χαὶ ὕδατος. ἀδρανέοντε, 

Ἠτερίων, χθονίων τε χαὶ εἰναλίων φύσιν εὗρον, Λὐτὴν δ' ἀτρεχίην θηεύµενος ὄμμασιν ἀγνοῖς, 

Οὑρανίων τ᾽ ἐπὶ πᾶσι Θεοῦ. νόον ἀφράστοιο" "ς πρῶτον πύματόν τε Τριᾶς θεότης µονόσεστες, 
Πῶς τόδ᾽ ἄγει, χαὶ ποῖ προφέρει, χαὶ εἰς ὅτε λέςει ν φάος ἐν τρισσοῖς ἁμαρύγμασιν ἰσοθέυισι. 

1δ Κόσμος ὅλος πολλοῖσι χεχασµένος ἔνδοθι χόσμοις ᾽ Δέρχεο μητρὸς ἐμῆς μήτρων µέγαν. ὃς περὶ πἔντωι 
Ἓ µάθον, ἣ τὰ νόησαν, ἃ μἣ θνητοῖο νοῆσαι. 90 Μύθοισι πυχινοῖσι χεχασµένος, οὓς συνάχειρον 

Λὐτὰρ ἑπὴν δῆ ταῦτα διεξελάσω νεότητι, Ἐχ περάτων, γλὠσσῃσί τ) ἓνὶ πλεόνεσσι χαθένων, 
Πνεύματι θειοτέρῳ δώσω φρένας, ὅσσα χέλευσε 'Ὑστάτιον χληΐῖδα λόγων ποιῄσατο, Χριστὸν 
Καλὰ ἀνιχνεύων τε χαὶ ἐς φάρς αἰὲν ὁδεύων, Καὶ βίον αἰπήεντα. Πρὸς ὃν, πάτερ, Άμμα τ'ταΐνω, 

80 Καὶ στάθµην βιότοιο φέρων χινήµασι θείἰοις, Ε; τοι χαὶ βαιὸν χθαμµαλώτερον ΄ ἀλλὰ µετρεῖσθαι 
Ως χεν ἀοσσητῆρα, συνέµπορον, ἡγεμονῆα 90 Μέτροισι µεγάλοισι βίον πυχινόφρονος ἀνορίς. 
Χριστὺν ἔχων, κούφῇσι σὺν ἐλπίσιν ἔνθεν ἀερθῶ, Κρεῖσσον δεύτερ' ἔχειν μεγάλων, ἢ πρῶτα πενιχρ. 

Ει ηιιῶ δι] πιοµίο ευ αδααθ οιιγὶ6 
10 Ἱκετυνῃ Ργο[αυόα νεδραηίες, οί αι 
γ]γὶ δαρῖοηίες δροοι 1) διιηί οἱ Πιογῖς (γαάἰάσναέ, 
Εογιὴ ϱ 9 ἵῃ 49Γ6, εἰ ἵη ίδτζα, οἱ ἵπ πιαξὶ, εἰ αὐ ἵη ο]0, Ὡηδίμγαπι 
ἱπάαρανθγιηί, Ρταεἶριθ Υογο Ὠοὶ που επαγγαΡἰ{ἱ6 πθηίο! 
Οιιοιοίο απο Πιοἰδιη γοραί, οἱ 41ιο ρεγύτισα!, οἱ φὔ6πι πει Ἱιαυ]έαγας αἷι 
1ὸο Μυπάιι υη]νογδιιδ πιμε)ρ]ίοἱ ἱηέις οτηδίυ ἀοοοταίις : 
Αυί ος ἀἰά]οσραπί, αἱ Ἱπιεεχοτυπί αυ πιογίαἰεπι ἀρἱθη(ἶαμι ϱυρογαηί. 

Πιος αὐίοπι ρύδίη ση) ᾖινοη]]ἱ Φίαίς ΡεΓοΙΓΓΟΓΟ, 
Εινιπίουἳ Ὀρίτιαἳ απίηαια ἱγαύσηι, Ραἱοἱλοργίλια ἠία αμςς φαογΐφ Φοσ]ρευσίς οοπάἶάάκ 
Ἰηνοςίίραης, οἱ 56ΠΠΡΟΓ Ίη Ίμςθιή ργορτοάίθπ, 
50 Αυ υἰι τερυ]απι ος ἀῑν]ηίθ μιουτῦιις ἱηδί]ίμθῃβ, 
Όι αἀ]υίοτσηι, οἱ να οοπ]]ίοιη, 46 ἀιοθι] 
ΟΗεἰδίυνι παῦεπδ. ου ἁμίοὶ ρο Πίο ογεἶας, 
Αο ρύγαΠι οἱ Φἰ6ΓΠησΙΙ γἰίδ 60Ώ8θαυα5, 
Νοι ]πι πῄγπια γογίἰα(ῖν Αἰπιίάστα Ρος] Ργοβριοίρηφ 
8δὺ Ὑεϊυί ρε; 6ροςιάΠ) οἱ αβὐδΠη, 
9ο] {ῃδι νογἰλίοιὰ οοπἰεπιρἰλης Ριιγῖς οομ]ΐ, 
Ου]υς ργίπηιΏ 40 6Πργοίπυη οδί, Ἐγίας, ἁῑν]πίίας απο ου] αἀοταπάα, 
Όπυπὶ {άπιου τη ἐσυμς Φα υαἰῦας ρ]ομάοσίριιφ. 

Απρὶοςο αηδίγῖς π]ος πιαση υπ ανυπουυη, αἱ Ρυᾷ οπηπ]θτις 
0612-1043 90 Ὑασία ἀοεξεῖμα οιπαίς8, η πα[η οοἱἱερίί 

ὺχ υτυίς ἰουιμ]μίς, εἰ ἵῃ ἀίνευγςα ἱίησιια γορἰοπἰὺμς 6ο σ116ς 
Τοπάεπη θοἱεπιῖίς ουγοι]άρθῃα ἱπιροφιήε, Ομσίδίαπι 
Εί νἱίαιη ϱιιΏ]ίπιοπι, η Άπο, ραίος, οσμίος νογίο, 
Εἰδὶ ρα Ίο ἱπίθγῖας οομδἰδἰδάΠη πολ οδὶ; αἳ παθι!γἱ 
δὺ Μαριίς Πηεηςυγὶν νἰἑαὴ δΙΣΙη ργιζθηή οδι υγ. 
Ριαφίαί δδευπάα5 αῦοις ἰμίθς ΠΙΑΡΠΟΒ, 411 ῥτίλαθ ἰπῖος 6βοπος : 

Τὸ Κεχασµέγος. Πιερ. 994, ειιρ. Ιἱπ, κεχοσµένος. ἡιίι. [μλά,, ὃς περὶ πάντων. ΒΊἰις ἱοβίῖ παρὰ ς:- 
57 Πρῶτον πύματόν τε. Πἱ. ἀρχὴ καὶ τέλος, ῥγίπ- των, Μα! τουιίέ : 
ο ο κ ».ε. ἳ αγ ειρεταί Ιποτίαίες ατιίδας οΝ1Νος : 

Ὁ ΒΥτρισσοῖς. ΤΤεδ ἀῑσίπος ἡίεγ δε αφιαίε Οιοά φιἱάσιη νῖτο πιοἰεςίϊφοίπιο ἀς ϱθ Ιοᾳαεα) |ο 
γαάΐοε υἱθγαιι». Ρος ΠοΠΙ]μο Παἰηίπιο οοπργι]ξ. 

δὲ) Μήτρων. Βὶ ἄτθροτίιι πιαϊνὶς ΝΙεουυ]ί ανυπ- 02 Κ.ηΐδα. 1ηΐ., σφραγῖδα. 
ειίαφ {ε, Νἱοουιίυς 6γρο (ογροπίαπι μααίγοιι Ίνα. 9ὗ Τιταίνω. ΟΗἱᾳ. οἱ 1ἱεμ. 990, τιταίνων. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΡΙΟ. 

ςομβρίοἴπιας 6ροςΊεπ) οσα; ργαςἱαίσηθ ΡΙΓΦΙΙΗ ῃ ΦΟΠΙΡΕΡ Ίνάῦεῃς, ἰσέα «ρο πηἶσυς 9 αι]θγα (οἰίας, (πηείᾶ 63, 414 (οἱ οιιγα, ᾳ Ργδρυίο Ρροπηα, Λς για [γιιαν, Φίογπος αἱ ἀπγαί 1 41ηος Η{ο ηιατὶς, λές (ογγ βογυίηπθ Ροποϊγαα, 4οςεἱ οἱ ΠΟΠΙΡΟ Ὠί πο ]απ τεγὶ ἱμαίηογα γοιποὶ «0ΠδρεσεΓθ οσους αμἡμιὶ [ὑτίδιμιθ ἀὐήοτο, Οὐπδρίεί δὴ ᾳμαθῖ ρ6γ δροουἱωσῃ, νἱέγόαδηυο ρε αν- Ναπι (ἱι παίιγα σἳί 60ΓΙΠΙ ᾳαοάφιιθ, ημοά αθΏ : (οπΗἱηαί, οἱ {εἰλς ροἱαρβηιιο, θἱ δαἱθ]Η(ογ ατῖς, οι] ριτῖς ΥοΓιΙΠΙ ἵρδιῃ οεμ]ἱ6 πιθης Πιοὶάα οσγιο!, πνεμοτο, Ὠοϊφιιο ο(ἵδι 5ιιρο’ οι μθηίδιη : Θυ]15 δληεία Τε]ας οαρυί οί βιίδηιο 5υρζγοπιις, Ὁι τοραῖ Ίιαυς γοσιπῃ Πιοίσιι, «ιο οἰαςι]α παπαὶ,  δαπεία Τείας, ΝΗΠΙΗ Ι116Η ΠΠΕΙΗ ρευτςυ8 Ιάοϊπφυο, Μυπάί αιιὶ νΆΓι19 οἵπαίἵδιις Ἰπίις αὐιπι]αί : Ἰπέιιο ἐήράδ Ίης αφυ]άεῖς ρἰοηὐογίλιις υ11. Πσο ἀἰάϊοστε Ι{, αὐἲ {μιθίίοχονο, ἰαιηοίςὶ Νοππο νἰάθ ἵησεπς υἱ πηαίγῖς αναµο]ς ἐὶς, Πιππαηί ἱηρεη]ὶ δΗροΓΑΓΟΠΕ ἵ]]α νίρογθῃι. Ομ! ναγ]ῖς δµρογαί πιογίαὶος απίθις ϱἱΠΠ6Θ;, ΑΙ ροδίᾳδ!η ας |νοιὶς Ρογέυνγυγο, Ῥπειιπια!  θιιας οἱυἱ οοἱἱερίι υἱης ο βηΐυιας οςλίς, 
ο. [1Ο οΊΗ Ώιηι ρἱηγος ἰπίος Ἱ]ηρυᾶς εἰμήίοξυς οὐθεταξ. Τυπι πάρε ἀῑνίμο ιά πι ΟΡΟΓΑΠΙ10 ἀΐσαβο, Πουιγίηιὴ (αθΠη (]δίο οὐδίρπαν]ε, οἱ αι Ουἱάφιή Ργιοσ]αγὶ ρομοίςα)έρις αυάῑθἰε 1ης, γτια, α αιιαίη, ρεηῖίος οἰναγἰδδίτηο, {μα 11 ιοπύο͵, ἐείίραης, κας αᾱἆ {ποσπι ]ηρίτος, αίτιο Ιά φιιαπηνὶς [αοίδπι ραυἱο ἀθρτοβςίις νρςο. Ὀ,ν{π]6 πιούθιαης ἱπιρι]κίυιις οπιπἰο γἱίρο ΑΙ 50 ΙΗΘΗΡΙΙΓΑ ΙΠ8ΡΠΩ, ΙΠΑΡΠΟ ας ροάς ἀεὺοί Τοπιροτα : αἱ ἱροο νί Οδ οοιη/ίοΠι(116 ἠπσοπι- Μοιἰνὶ, απἰομή(αο θαρί: : ῥγαφίαίαιιο δοουηό 35 

[η1ιο [στο ἱηίου µιαςπος, (μα! Ρας Ίπίςγ οξοηίος : 



ει ΦΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΜΑΤΑ οὗ ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΡ ΑΙΙΟ5. 

Ὡς (πιασθ᾽ ἀετοῖο χάτω ῥοιζοῦντος ὕπερθεν, Α Καὶ ῥίζαν βιότοιο νέοι βάλλοντ᾽ ἐπὶ Υαΐης, 

Ἡὸ χαμµαιπετέων χορύδων ὑπὲρ Ἱέρα τέμνειν. Ἐσθλὴν τε στυγερἠν τε, τὸ χαὶ φράζεσθαι ἄμεινον. ̓  
Ταῦτα, πάτερ, πόθέω, σὺ δέ µοι τελέσειας ἑέλδωρ. Πείθοµαι, ἡ τινα μῦθον ἀρείονα τοῖαδ ἐπιθήσω; 
100 Ναὶ λίτοµαι «τῆς σῆς δὲ γενειάδος ἅπτομ᾽ ἔγωγε" Αἰδέομαι τοὺς σοὺς μύθους, πάτερ, οἷς σὺ Υ᾿ ἄριστος 
Ναὰ λίτοµαι  χαιροΐο λαθώµεθα, ὃν προσιόντα 445 Εὐδρομέων γλῶσσάν τε χαὶ οὕατα, χαὶ νόον ὠχὺν 

᾿ "Ἔστιν ἐλεῖν, ζητεῖν δὲ παραθρέξαντα, µάταιον. Ἑν πάντεσσι νόμοισιν ὁμῶς, ἁδέτοις τε δετοῖς τε, 

Καιρὸς φυταλιῆς, χαιρὸς δὲ τε γαῖαν ἀρόσσειν ᾿ 0ὐδὰ µόχοις πολλοῖσι, τὸ δὲ χαὶ θαῦμα περισσόν. 
Καιρὸς ποντοποροῦσι λύειν πρυµνήσια νηῶν ' Οἶδά σε χαὶ βασιλεῦσι παριστάµενον µεχάλοισι, 
{05 Καιρὸς θηρητῆρσι χατ᾽ οὔρεα θῆρας ἀναιρεῖν ' Καὶ μετ) ἀριστήων τιµώμενον, εἴ ποτ ἕην γε, 
Καιρὸς δ᾽ αὗὖ πολέμοιο τὰ δ᾽ ἄνθεα εἴαρος ὥρη 120 Ἠνίχα θούριον ἔγχος ΑἉγαιμενίδῃσι τίνασσες 
Τίχτει,. Ὡς δὲ λόγων ἔσθ᾽ ὥριος ἀνδράσι καιρὸς, Καὶ πλούτῳ χοµόωντα, χαὶ αἵματι, χαὶ πραπίδεσσιν, 

Ἠνίχα θερµότεροι Φυχῶν πλείουσιν ἔρωτες, Εἶδός τε μέγεθός τε" παλαιοτάτοισιν ὅμοιος 

0ὐδὲ τύποις πολλοῖσι χαράσσξται ἔνδοθεν ἆτορ, Λἰαχίδῃσιν ἕης, ἢ Αἰτωλῷ Μελεάγρ. 
110 Δ)λὰ νεογράπτοις χαλοῖς μούνοισι τέθηλε, ᾽Αλλὰ χαὶ ὣς μῦθοί σε πλέον χλἠϊῖσσαν ἁπάντων, 
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ών. ώψ οἱ ἑο]ίίατο πίτα Ἀαυἱἱαπη ος α]ίο εἰγὶἀδηίοπι, 
ὕαπῃ δ0ρΓὰ αἱαυάας Ππηῖ δοΓρομίθς 40Γ6ΘΠΙ 866ΤΟ. 

Ηφο, ραίθς, ἀρείάετο ; ἔ Υογο πι] γοία ρογῄοο, 
100 Ειἰαπι ἀἴ(μο οἑἵσση ζοβο : Ῥαγῦαπῃ έήΔΙη {41ο : 
Εμαπ] αἰήιιο ο π1η τορο: ἱθπριιθ αγτρίαπι5, η ὐοιὶ αἀνοηίοιις 
Αρριοἰιεπάστε οδί, ρΓαίογ]αρδιιπι ἩΓογο ἱπηπίς ορεΓα. 
Τοευιρυς ρἱαμέαπα!, ἱειηριις δἱ (Ο6ΗΓΛΙΗ ΑΓΑΙ] : 
Τοπριις υανἰριπ ιδ υ]νομάί πανῖς τοπασ]η : 
105 Τοιπρυς νοηαίορίὗιις [ογης η ιποπίίρυς οευἱἁοιια{ : 
Τεπριις οίἵαπι Ὠοἱἳ : Πογοβ γογπυπῃ (θη]ρις 
Ραγὶι. Φίο οἱ θοἱομίαγιῃ οβρροσέαπ τη οδί ἠοπηπίυις (61ρυ9, 
πι οα[]άῖογα ν]ροπί τποπἱίππ θες ἶα, 
Νεφυο υη]εἱς ἱπιαρ]ηϊθιις «ος Ἱπίας ἱηβοι]ρίέις, 
110 δος Ροηἱςδ ΜλΠ{Ηῃ ας γο6ςης ἱπιργοβςίς ο[Ποροφοίε, 
Αο ταάιεθαι γἱ ᾖάγεπος ἔθγγο πιαλάαηίέ 
βοπαπι αυί οάΐοδαπι, ααοά πιατίπιο οοπβἰἀθγαράυμ] οί. 

Ρουςιιαάθο Ἱ 4η 5 οξίαιη α]ίείαπι πιο οσα 7 
[ιονογθοῦ [αοιπάΊαπι (υδ]η, Ρίου, ψα (α ργδίαηἡἱδδίπηιιδ 
115 Απιοσθηϊς οπιηίθις Ἱπρυα, αὐν{νηφ, εὲ αογἱ ἱηροβίο, 
ἵπ οπιπὶ ρατ]ίογ ἀϊοσηάϊ οσα, δο/ιίο αἱ δἱπ]οίο, 
Ιήημὸ ΠΟ πιρπο Ἰαῦοςθ, πο φμἱάδιη γα]ὰς α)πιϊγαδ]]ὸ, 
ὦ(10 {6 οἱ πιαρηῖς αθ]ίδθθ ἱπιροταίουίθις, 
Ει Ἱμίος βίΓεπιιο ὑαἱ]ίυγοῬ ἱαιιάθία ἐμ]ίςς6, δἱ αὶ απ6 ιδ Ε1Π1ὲ, 
190 Οι τεγεἰυι]οίῃ Ἰναδίαπῃ τη Ῥθγδαβ ἱΠίρΓΠΙΙΘΓΟ : 
Γιν]]ῖφ ποηυςο «ρ]οπάίάμιη, 6ἱ δαπριιηο, οἳ Ροσίοτο, 
Εωσγια εἰ εονροΓί5 πιαρηἰιάἶπο ; αριζηιιἰδεἰτι]ς 
οἱη]]ὶ5 ο5 Αἱποὶάΐς, αι ιοὶο Μοϊθαρτο. 
οι {4ΠΙΕΠ ἰο ολα πιαχίπιο Πίστα εοἱοῦγαγιηπί, 

93 Νορύδων. Ῥε]ο]. στρουθίων. 119 Εἶ ποτ ἕην Ίςε. 0ἱ8εα Ιοοιμίο φυ ᾖατία 
104 Ποντοποροῦσι. 0116. οἱ Ιιορ. 990, πουντοπό- ἀοσίπι 6 ἱγος Φο]αμιούο δρ] [ίαί οἱέμι, κ καπι. 

ροισε, ς γἱάο [οιμ. Πέαά. τ1, 180. 
109 Χαράσσεται. Πορ. 990 Παῦθι χαρίζεται, εει 120 ᾿Αχαιμεγίδῃσι. δἱο εκ Λεμαρπιοπο Ώργβαγπι 

πιπίο : Ρθοίιις οοἱ{1εί αι οἰἱεδεθηιίς ο8ἱ γοίυῖ μαδιι]ὰ 
ιδ δι Γ8ξὰ, ἵπ ηυὰ ορίίια φυΦή11ο οοπιπιοἀϊδκίτηο 
ὑορίηςὶ απεπὲ. Βις. 

ε!3 Τὸ καὶ φράζεσθα. 0μοά εἰίανι Πια]ογεηι οαµ- 
ἰοπει τε κἰτὶε. 

1!1ὅ Πείθοµαι. δἱο Ἡορ. 999. Εά1ἱ. πείθοµεν. 
Ε10 Νόμοισιν. Ροτίο λόγοισιν, 6ἱ αυ]άθιῃ πιο]ίιι5. 

γομο, Ῥου5 ἀῑει] θὐΠε, οοΗ(Γὰ (108 [οσις πι εην]ὲ 
Νίεσρίιις ραίος, ἱπιροταμευς Οοηδίαπίἰο οἱ δυἱἱα- 
Ό0 (11 πάνειδιβ Ρέγδας ὑοθ]]πι ϱοδςυγο. 

Ι2ἱ Καὶ π.Ἰούτῳ κοµόωντα. Φε]ιο]. τεροιἰ! οἶδά ας, 
{2} "Όμοιος. Πορ. 090 οἱ (ΠΡ. ὅμοιον. 
15ἱ Ὡς μῦύοι. Τὰ ᾖοσ. 990. Μαϊο οί. ὅ:. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣ»ΙΟ. 

Νοη ϱοου8 36 {δημο αἰίο νοιίατθ Ρο; δ.1Γ48, 
Πηίρα αφ μ]]α8, δὐρία αυαπι [ογεὶ ργαφίαί αἱαυα8. 
ίσο, Ρλί6ς, Ώρες, ἱπααπι, οπρίο : (υ ρογῆος γοί. 
ας, Ραίετ, Ἠσο θιιρρἰες Τοβο ἰω, Ώάγυαπη(μ6 61Ρ688Ο. 
ΕἰΑ, 36, 0Ἠ3Γ9 Ρ8ΓΟΗΦ. ΡΓΟΡΕΓΟΠΙΙΙΘ 6ΆΓΡοΓΕ ἱεπριβ. 
Έέ1ρ5 δπΊπι γδηίοης [αοἱ]ὸ οδὶ ουππρτοπάογα οα1ν]ς : 
Αι οοιηθὶ υἱ Βισίί, Ι4ὐ0ος οδί απ 4ὐγ6γς γαῦυ». 
ἑογίήη ρ]απίαπἰ, οθΓΕΗΙΗ 4ωοσ1θ (οιηρις αγαπάϊ : 
Τεπιριβ φοἱνεπάί πανἰς γοπασυ]α παυ(ἱ6 : 
Έειπριβ ΔΡΓΟ8, ἴΕπΙρΗς 66ΓΥΟΡ νη πιοηῖθ μθσθαὶ : 
Οεγίυπι δί4Π (οπιρις Ρε; νου ἀεπίφιο Ποταπι 
[ί (οπιριδ. Φαάἰῑς θα οἷς 4άοηυε ἔ6ΠπΙροΓᾶ οδΓία : 
Φο]ἡ1οθί θογὶδ 9Π)0Υ πιοὰίο ἁππι Ρροοίοτθ ἴοενοί, 
Νος γαγίΐς. Ἰπίυν 16ης οδί νπιργοδδα βσυσίς, 
5υ ρι]ομσὶς ἑαπίυπι νἱτοί, ἱηςουἱριίδιηιιο γουρηίος, 

Ῥλταοι.. απ. ΧΧΧΤΥΙΙ. 

Ώ Λο ὑουὰ ναοί ιποῖα Ί4 Ί1νοπος (παπι γἱίο 
.Τοῖις ]αείαπέ (0 πα]ος ουΓα ϱοτθµάα ομί, 
Όι ὑομο «οπής µιοοθήσηῖ οιπηία Ρεὺ9. 

ΕΙοσίίπιιςἹ Απ πιεις ἀῑοιίδ αάᾗ1πρεγο ϱιὶ ἁἁλια 
Εοίι ορυς” 0 ροιίος, (1 -μ6 ἀοοίτίπα ρυάυτα 
Αῆϊοϊι, δἱ Ριρίαης [αευπάῖα. Ναπι Πρί ἥησια, 
Λιιθδφιιὸ, δἱ Οἱ ΠῃΘΗΘ, ΡΓΟΒΘΑ ΥΕΓΘΙΠΙΙΟ Ιδγδίιις 
Εοἱ]οῖ ουΓ δι, ηες 4 11ο ρ6πο Ιαῦ0Γ6 : 
θιιοά πιαρίς εδ πίγιη, Τὰ πιρηϊς γεβί νι οἱέμη 
ΑΣίαβα8, ἐμαηιιο {η ϱγονίΌις ἰαιφ πιαΣΙΏ]ὰ υθ]]1ς, 
Θα τας Αοηθομ]άυπῃ Ιείο ἀαἰλδί ἠαθία Ρ]ιαίαημας. 
Τι πιουίο αἶφιο ορίθιφ πηυ]8, ἐὰ ϱαηᾳιῖηο οἰᾶγο, 
(ὔΓροτθὰ ἐ τποῖς, ραίου, [ΟΓΠπΙΦ 16 ἆεσοοτο 
{Εποὶάᾶς νείοΓθθ «μιάμας, 40 Νεἰδαργιῃ. 
Αιίαπιθη Ὠλυά (πΠίαι ροροεεγυμί οιηία ]ασάἆσπι 

8 
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135 Ἔμπεδον, ἀστυφέλιχτον, ἀγῆραον, ἄτροπον, Α Καί 

[ἐσθλὸν, 

Αἱὲν ἑπερχομένοισιν ἀεξόμενον λυχάθασι, 

Κλήρον ἔχειν ποθέω πατρώῖονι ὣς ποτε λόγχην 

Σπαρτιάται, Πέλοπός τα γένος Πελοπήϊον ὤμον, 
Καὶ σχῆπτρον πατέρων εἰς υἱέας αἰὲν ὁδεῦον 
400 Κεχροπίδαι τέττιγα πλόχων ὕπερ υἱέα γαΐης 
Γηγενέες. Καὶ εἶδος ἔχειν πατρώϊῖον εὖχος. 

Αἴδεό µοι πόθον ' αὐτὸν ἀμύμονα εἶδον ἔγωγε 
Καὶ στυγεροῖσι πόθοισι τέχνων εἴχοντα τοκῆα, 
Ἕς τιν᾽ ἀοσσητῆρα νόσου, χαὶ τερπνὰ φέροντα 
455 "Αμμιγα τοῖς ἀγαθοῖσιν, ὅπως τὰ χρείσσονα τερ- 

[πνοῖς 

Φαρµάσσοι, μικρῷ δὲ χερείονι νοῦσον ἑλαύνοι 

5 ΟΒΕΟΟΠΙ ΤΠΕΟΙ,. ολΙΝΙΝύΜ ΙΙΠΕΗ {. ΗΙΘΤΟΠΙΟΛ. ον] 

τινα χαὶ σοφίης ἁδαήμονα, πολλάνι παιδὶ 

Ἑσπόμενον ποθέοντι λόγους, καὶ δόντα πύόθοισιν 

Ὀθνείοις ἀγαθοῖσιν, ὅπως κεχάροιτο Υόνοιο. | 

410 Λὐτὰρ ἐγὼ χἐλομαϊ σε τὰ μὲν χάλλιστα ποθευνα 

Ἔσπεσθαι, καὶ χεῖρα φέρειν, πάτερ΄ εἰ ὃξ κατοῖσι 

Τερποίµην, παίδων µε τεῶν ἅπο τηλόθι ῥίφον 

Ὡς νόθον, εὐγενέος Ῥήνου κριθέντα ῥεέθροις, 

Ἡ καθαρῶν ἀετῶν φευδῆ γόνον ἀκτένεσσι. 

440 Δὸς χάριν, ἢ πατρός ἐστι πλέον Ἡ πατδὸς, ἄριστ, 

Ἔμπαλιν ἁῖσσουσα παρ υἱέος ἐς γενεττηρα” 

Κῦδος γὰρ τοχέεσσι τέχνων χλέος, ὥς τεχέεσσιν 

ὋὩΩν τοχέων ’ ξυνὴ δὲ χάρις καὶ ξυνὸν ὄνειδος. 

"δη χαὶ σταδίοισιν ὅλον βίον ἐξετίναξδαν, 

450 "Αλματα τιµήσαντες ἀνάρσια, καὶ φόνον ἀνδρῶν, 

:9ὺ 5ιαμί]οπι, ἱπδιρογαυΐίοπι, φοπῖἱ οἱ πιι{αἰἰοι]θ οσροΓίοΙη, Ρευῦ μη, 
0 (ΗΡΕΓ αηῖς «ιρογγομἰομίριις οΓθδορη!θιη. . ' 
οδό, 1065 Ραιδγηαίη ἱμργοιλίαίοπα ναῦοιο ουρίο, ἴιί ο]ίπι Ἰ41οθαση 

Ὀραγί]αι., οἱ Ῥο]ορίφ µιήπεγυηι Ῥεἱορίάς, Ι 
ΕΙ δοοΡΙΓΙΠΙ αἰἰἱ δετάροῦ α ρατίοις πά [11ος ΡΟΓΥΕΠΙΕΗς : Ι 
150 Οοογορὶάςο ο έθεΓΑ ρθιῖ, 54ρετ εαρί[]ο5 οἰσλάσαιη {εγγῷ βΙίαπι (ογυναηέ. 
δὶο πμί εἰ {ΟΓΠΙΑΠΙ Ίιαῦετο ραίεΓᾶΠ 1η γοιῖς ο5ί. -- 

Μονεαί {6 ἀθειἀθείαπι Ιπευιη. Ὑἱάἱ ερο ραίγειη 1β80Η1 ΕΧΙΠΗΗΙΠΙ, 
Ῥοεἱἀθεῖίς ΠΔΓΟΓΗΠΙ οΓ]4Π ποη γουιῖς οδάεηίθιη, 
Όι φἱάαιι πιοάϊἰοιι πιοτοὶ ἀερυίσος, 
455 Αάππίβθοθης, ή πιε]ίογα ἁμ]οίρυς 

Ἰυουπάα οαμ{1[ετῖς 

Τειηρογαγοί, οί αἰῑφυἷά ποοϊνὶ οοησεἀεπάο, ΠΠοΓυΙΠΙ Β4ΠΑΓ6ί. 
γιάἱ οἱ δαρἰοπέἰαο ἱηρογϊέυπι, αἱ ϱ6ρο βιιο 
0Οὐρευυπάαμαί Ιίογας ἱεἱοηίῖ, οἱ Ώοπἱς οἰιά1ῖδ απηιιουὰί, 
Α ου]δις 1ρ5ο ρογερτϊπαὐὑδξιγ, υέ ηΔίΟ ρυσῖαιη [40εΓ6ὲ. 
440 γε]ϊίπ ογᾳο, ραίες, υἱ ργαοἱαρίθδίηια ορίαυ:ἰ 
Εανεὰς θἱ ΟΡΕΠΙ [εγας; δἵη Δμίοπι ρεβδἰπι(δ 
Πε]εοίανος, Ι969 ΠΕ ἃ {9 ευἱς οἱ, 
Όι ποίμιιπι ρεπετοςὶ Ἡ]οηὶ αφιιῖς οοπνἰοίνην, 
Αιὶ γαάἳῖς πιοπάαεθΠῃ ϱ6ΓΩΙΑΠΟ αφ] δουοἱοπι. 

440 Ώς ρεδίίαω, ϱὐ ραίγὶθ πιαρὶς οδί ηυα) ΠΗΗ1, ορέί1α, 
Ὀιροία, αι τονυἱναίιις α βίο αἆ ραίτόπ. 
(ἱογίὰ ουἶπι θ8ί ραγεπέίθς βΙίογυπῃ ρ]οσία, υἱ 115 
ΒιιογιήΏ Ρ4ΓΕΠΕΗΤΗ : ϱΟΠΙΠΙαΠο ἀθοις, οἱ ΟΟΠΙΤΩΙΗΘ ἀο.ιθ0116. 
ΑΙἱ Ίάιη οἱ ἱη δια4ἱΐδ οπιηος [αου]ιαίος αὐθιιρἜοτηί, 
100 Μααιϊοπίρις ϱαυἀεῃίθς Παρίιιοςίς, ομάὁ [οι 1Η, 

129 Καὶ σκηπτρα». Φ6]ο]. χαὶ ἄλλο σχΏπτρον. 
150 Κεκροπίδαι. δὶο Αἰ{οπῖοηςθς αρροἰ]αί 4 (06- 

εΓοΡε εοΓΙΠ] Γ6ᾷ9, δἱ γηγΥενέες, 6 {εΓΓα οΓἱ95, 60 αιιοἀ 
εἰσλάας εαρ!]]ἱ5 ἱππρ]ίοφθέας ροδἰατθηέ, γο]ιιέ 6 (ουτα, 
υἱ οἰσθάδ, οχδί[ε]5δορι. Νϊσουα]ις 6γσο ἀοοίτίπα οἱ 
ει υζ1ε1ουῖς ραίΓἰβ Ίνοιος 9556 ομρίε, υἱ [,αοεάφηιοΠ]ϊ, 
Ραίεγης Ι4πςςς, οἱ Ροεἱἰορίά ἠιπιοτίὶ ουαγποαὶ, υἱ 
Γ6βυς ραίειπ] φοερέεὶ, οἱ απιἰαιἱ ΑΙἰθΠί6ΠΦΟΒ ΡαίοΓ- 
πο οἰραία. τας 

101 [Καὶ εἶδος ἔχειν. ΙΙΙ. Ε5ι οιἶφιι {αιάὶ παιἷε 
Ραἱγίς ογα ΤΕ[έΥΥ6Ε. ΕΙ. ἔχει. 

154 Ὡς τι’. Περ. 991 5ι1ρ. [π. ἰατρόν, πιοάἰεμηι, 

αἱ ἠπζαπόάα ςα[Μἱ[ουῖς αἀμι]βοοί σεπιθυΐς6, αποτεν 
αοθογυἰιαίοια διαγἰέαίο (οπιρογοξ. 

440 Ῥήνου. Αιείος οδι ΦίΓ2ύυο9, οιῖ οοπο]πὶί {8- 
λπιιδ Αιιριιδίιῖ», αυοἆ οίίαπα ποδῖος ΟΩΓγοροσίυς «08- 
(γηιαῖ, 6Οἱιί0Φ 68666 (60ΓΙΗΔΠΟ5, Ἱη[αμίυίος τοςσης 
μαΐος ἵη Βῄοπιιπ ριο]ἱσοτθ, οἱ Οδ 40 5ιιφροείος 
αἀμ]ίοτ]! τιχογες μαυευαμί, μὲ οχρἱογλγοηί 3η ραπ 
ο8δεί ἱπ[απέαί, απἱυας ουἱάοπι πλ] ρογϊἱσυί ετ 
Πυπηίιο ἑληλησθαέ, οἱ Πιαίος ἠπηβοχί8 ο956Ις δἷι 38: 
(ο ο [ουοί, Ἱι[αυιυ] ροβδΗ θα. 

449 δη. Εοντίο, ἄλλοι 
100 "Λάματα. Βἰ[ίς [ὁρίέ αἵματα. οἱ εαηφαίνεα 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΒΣΡΙΟ. 

Πο εἰυῖ, ἀοοϊτίης 4 απ εορία πηαχίπ]α, αυς ἐθ 
Βοαύόλάῑέ οχρογίεπι δοηἱἳ, βγπιππιας, Ευίηιθ 
Ενα ὑυ]ὶ οχἰλίαπῃ ΠΙαῃσυΓα 1 5πουα ΠΟΙΠΟΝ. 
9019 (ια ἀοοιτίηα» θοµ5 δἷί πεί, πο 66οιΙ5 αίαιιθ 
άπεθα Θρης 14», Ἀυπιογς Ροἱοροίαβ ογ15 
Α Ρε]ορὸ, οἱ δεὀρἰγα ἂ παῖο5 4 ραίγίωυςδ µδᾳυς 
Μάῃλης, Οδοιορἰἀΐδφιο να]ωί ἀορίοία οἰσλάδ. 
Εοι εἴἵαηι 114 μα(ἶς ραϊγίφ οξὰ νο[συτο, 

[ωοο Πιο {9 πιονεαί, ραίος, Ἰιαμά {η]οηποδίη οι - 
149. 

γιάἱ 6µβο Ώαπιφυο ΡαίΓοπι 5οῦο]ί ποη αν οι 
(εἀετθ ποηπιιΠη ΙΔΗΣ, υἱ πράἰοτη ]αουηάα [οΓ6ΠίΘΠΙ 
Μἰδία φαἱυμ[εείς, 4 υος ἀι]οίυις μἱ1ἱο γδξιι8 
1 οΠΠρεΓο!, ας ποτὺμ!Π ρογ Ρος που σοῖα Ρο//1ε, 
Ὑιάἱ δατῃ ΡρΓ58Ρο ῥαίπθη], οἱ ΠΟ] ο680ἱ 

Β Πουγίη; ἠ{έγαγιηι Ἁγ]άο (8ΠΙ6Ώ 1ρ5ο Ιαυθηίος 
(εἀοὺαῖ παίο, Ρεγερτίμασυε γοία εηΐσηας 
χρ]ευαί, ργοΙί πάμίρεῃς, ΡΠπεΡεΠς( ο εαρῖϊα. 
Αἱ μη ἱ {απ ροηίέου, Ριελθγγίη 4 μ..αιιο ρειοηίί 
ΛΗΠΙΙΟ; δἱη γἱεΐ5 1ηοιις ραυάθαί Ίμιργτουας, {μπι Τη 
Ναίορια 6 ΏΙΗΙΗΘΤΟ Ργοςἱ 6/ΐσθ, ΠΟΠ 5υσιις ας οἱ 
δὴ ριοἶιις ἠηυίάας Πηοπὶ οοιημοσίιις αι] υιό. 
Ῥεπυμογομινὸ αφ αϊίαπι Ῥ]ιωὶ νἱ5 Ίβησα ργουαἰ. 
ρα {ἷα, 081 ρ0ς60, βοπί(ος ολα γἱδοίμιο, ρα! γὶς 

Ῥθί πιἍσο (απ Παῖὶ, Γοάἰεη5δ 4 ργοίο ραγοιίἰ. 
6ἱογία πα!πηυο ραἰσῖφ παίογυπη εθί {81 ἆοφισᾳαν, 
ΌὈι γα γδας μαἰῖς ορ ρἱοτία [4014 ΡάΓοηίιΙη. 
(γαµίὰ ὁοιηπιυηὶς, αῦς οοπιπυηῖς υἱγῖδαυο. 
δηηἱ μτ]θ1, φμἱθις ὁδί β6η5ἱ5 ἀεμογά]ίας οσιηἰφ 
η φἰα41ἱ9, ἆάπι Φαςτί]ερο παίο δᾶησιίπο ραιἀοαι, 
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Θηρῶν τ' ὀλλυμένων χενεόφρονες, ὡς πολ.ήταις 
"ρα φέρειν, καὶ χῦδος ἔχειν περιώσιον ἄλλων, 

Πανδ/μοις στοµάτεσσι βοώμενον οὐχ. ἐπὶ δηρὀόν. 

Λλλο. ἀεθλευτῆρσι βίον χαὶ πλοῦτον ἄρυσσαν, 
155 ᾽λμϕὶ Χόνιν µογέουσιν ἑτώσια, ἡνιόχοις τε 
Αντίπαλ' ἀφραδέουσιν, ὑπ᾿ ἀντιπάλοισι θεηταῖς, 
Παλλομένοις ἑχάτερθεν ἐς Πέρα. Ὕδρεσιν ἄλλοι 

᾿Ανδρῶν θηλυτέρων πολυχαμπέἑα τέρψιν ἔχοντες, 

Καὶ µίµων σχιεροῖσι ῥαπίσμασιν, οἷς ὕπο χόρση 
100 Γυμνοῦται, ψοφέουσα γελοίῖον ἀντὶ γόοιο. 

Τοῖα γὰρ ἀφραδέουσιν, ἐὸν βίον ἓν µεσάτοισι 

Παίζηντες καχοεργὀν.΄Α γὰρ µάθον, ἐξεδίδαξαν, 

Καὶ μισθὸς µούνοισι καχῶν οὐ ράσγανον ὀξὺ, 

δΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ 00 ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΑΙ/09. 1516 
Αλλ’ ἄφενος, καὶ πλοῦτος, ἐπεὶ παθέων ἑπαρωχγοί. 
165 'Ρεῖα δ᾽ ἀριστεύουσιν ἓν ἀφραδέεσσι χάχιστοι. 
Κεῖνοι μὲν δῇ τοῖα’ καὶ ἃ χτήσαντο χαχίστως, 
Χεῖρον ἀπεῤῥίψαντο, Δίχη δ᾽ ἰθεῖα παρέστη. 

Σοὶ δὲ θεὲς ὁπάσειε τάτ᾽ ἕλδεαι, ὅστις ἄριστος 
Χεῖρ' ὀρέγειν τεχέεσσι, χαὶ οἷς δατέεσθαι ἄμεινον. 
110 "Άλλοισιν τὰ περισσὰ, τὰ δ' ὅλδια ἡμῖν ὁπάζοις. 
Οὐ γὰρ πὀλλ’ ἐθέλω, πολλοῦ γε μὲν ἄξιος αὐτὸς 
Ἔμμεναι, ὡς πατέρων μὴ] τηλόθε πολλὸν ἐλαύνειν. 
Τίς χάρις, ἣν σὺ πίθηκον ἔχῃς, βροτοειδέα λώδην, 
Χρυσείοισι βρὀχοισι δέρην περιγυρωθέντα ; 
175 Οὐ γὰρ χόσµος ἄμειψε γελώῖον εἶδος ἑλαφρόν, 
Τΐς δὲ χάρις κάνθωνι φέρειν χρυσοῖο τάλαντα» 

Ει ῬεΙματυπι ροτοπιρίαγΗΠ] ἑηαηία Εδεἰαη]ος, υἱ οἰνίυυς 
ΟμΙεείαπιεμία ργαδἰεηί, οἱ οπίθγορ απίοσο]]απί ρἰοτί. 
Οι8 ιοείυς ρορι!ί οσο εεἰεῦΡεξΙΓ ΠΟ ἵπ πη η ἑο1ρις. 
ΑΙἱ [που]ίαίος οἱ ἁἰνίίϊαφ ργο[μάσγυμί η αἰλ]οίας 
155 (Το ρυἱνογειη Ἱπαρίίος Ἰαὐογαπίος, οἱ ἵπ αῖρας 
Οθγἰα(ἶπι ἱηδαμ]οηίθς, οΟΓ3π1 αροοἰαἰογίθιι5 οομίγασία {η διιιάἶα ἀῑδιτασιἶς, 
γεγὺεγουτῦς υἱείπηι1θ αοΓθίΠ. ΑΙἱἱ ος ευτρίειάἰηο 
Ὑήτορυιη εβεπιηαίογί η) ππι]Εἱρίίσσοπι οδρίιπί νοἱαρίαίοπι, 
Ει ος ]οοοςίς ΠΗΠΠΟΓύΠΗ αἱαρίς, 5υὺ αιέυας ογορίίἁης Ἱησ]α 
400 Νυάαιυς, γἰδυπι Ρτο Ιοέ Π]ονοης. 
ία ου] Ἰηδαρ]μηί, γἱίβΙη 5Η 9ΠΏ1 ἵῃ τηθάἱο οΠηπΙαηι 

». ῥεο]ογαίφη] Ιά/ΠοβηίθΒ. Θ109 εΠὶπι ἀἱάΐοσγθ, οἀοοθηέ. 
1049-1047 Λίφυο 1ρ6ἱ5 ϱοἱῖν πἹεγούς βοδἰογιπη που ονί ρἰαάΐίας αουίυς, 
ὧθιὶ ΟΡ6Β, οἱ ἁἰγίι] , ιέροί» 
465 

͵ εἰ νἱέοτμῃι α]πίογσος διπί. 
ἀοἷ]ο οχοθ]]μπί ἱπίογ 5ίμ]ίος ροβςμη!, 

Ηϊ ᾳιἱάθπι (αἱία; οἱ ή Ροςςσίπῃο οοππρὰΓαΕιηί, 
Ποϊοσίας ργο[απάυπι. αδία φυἱρρο ν]πάἰσία ϱ05 ἱπδοφηέιγ. 

Τοὶ νετο Ώεις εοπερἀαΐ οι ἀεδίάσγας, αἱ ορίίμθ ιιοςεἱ 
ΜΑΠύΠΙ Ρογτῖροτο 15, εἰ αυἶυις Ιαγρὶτὶ πιοίας οί. 
4170 ΑΙ] βροτβυα , ποὺῖ απίομι ρυΩδίαηείογα ἱππρογίίτο. 
Νου εηῖπῃ ρ]ωγίπια ουμρίο, 56 τί ἱμδο πε]! ργοεἰὶ 
ἱΠι, 6ο 4 ΡαΓοίΗΙη νἱγίυίο ἰοηβο παν αὐφίηι. 
Οι Εὐἱ ρ]ουία , δἱ δἱππῖαπη ᾖαἱνοᾶς, [ῶάμπι απίιηα), δυῦ Γή [ΟΓΠΙΑ, 
οὔ]ις οοίυπι αυγοί έογᾳ.65ς η ληι ἳ 
115 Ηαυά οηίπη οΓπαἑμ8 γἱόἱομ]α!ίη Γμἱἱ]θπιαιιο ΓΟΓπιαΠη ἱπιπιίαν]ι. 
Οι οἰἶασι ρἱοεία Αδίπο αιισὶ (α]επία ρορίατο Ἰ 

ο νεο ρῖί 611 4ὐ6Π) ϱ]λά]αέουος 1η αΓΘΜΗ 
Γμπάἑυαι αἆ οὐ]θοίαπάος ογιάςΙἰβδἰη]ος βΡροςίαίο- 
γη ϱ0μ108. 

19560 ᾿Αϕραδέουσι. ΟΠἱβ. ἀφραδέοντες. 
159 Σχιεροῖσι. Ἡθμ. 991, δι. Ἱπ στὐγεροῖσι. 

Μος οἷς ὕπο κόρση. ΒὶοΙεβοιιάστη. Εάῑί. ὑποχόρστ. 
αν 990 οἱ ὠ]ίψ. ὑποχόῤῥη, Βομ. 991, δρ. Ιη. κὲ- 
χ αν» ο 
τος Καὶ μισθὸς µούνοισι, οἱο. Ιὰ οϱί, ἐρεί εοἱἱ 

μγΟ κεε[ετὶα Πιετεεᾶέ, ΜΟΝ Πιοάο Ρῶαδ εαρ.ίὲ ΜΟΝ 
εαμειάμ]ί, «ϱά ογεε εἰἶαπι [εγκηῖ, φμία υἱεία [ουθιέ. 

1607 Ιθεία. Βεμ. 990, εὐθεῖα. 
108 "Οστις ἄριστος, οἰο. Θο]ιο]. Πορ. 901, ὅστις 

ἔτοιμος ὑπάρχεις χεῖρα ὀρέγειν τοῖς τέχνοις. (κ αή 
Ροτγϊφεπάαπι [1 αιαἠἱαγεήι ΠιαΠΝΗΩΙ ραγαῖκε εδ. 

175 "Εχῃς. Βεμ. 990, ἔχοις. 
11ο Εἶδος ἀ.αρρόν. Ιηῖ , τὴν διάνοιαν ἑλαφρόν. 

Φο]ιο]. ες. 994. οὐ γὰρ ἐπείσαχτος ὁ χόσµος ἑνήλ- 
λαξε τὴν ἀφροσύνην του ἑλαφροῦ τὴν διάνοιαν. Νο 
ομἵηι ακεϊη(ἵμε ογναί ἑπερίεπίίαιι οἱ [ευἱ(αίειι 
ἐρείμε πι ανἰ{. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

Ὀιμη ραιιἆοηί Πιιπο οδάο νἰγΙπῃ, Πο οσο [οΓα ΓΙ Ὦ Ῥογγο Ἱίυς φεο] 4ο Ποπιἱμα8 οἱ ποηί9 οαΓγδΠί65 
[αν] οιβίπςςδ, Ρυριἱ υἱ Ρ]οιιδιιδ ΥᾶΙΟδ(ο [Ἀνογέθ 
Οὐμἱπεαηὶ, αἰηιιθ θχίβιοφ οθἰουγθπίιῇ { 4ΠΠΏΟ5. 
Βυγεις ἵη αἰ]]οί29 αἰὶ Όομα οµποία ργο[πάπέ, 
Αιείραξφυο Ιονοθ, 41108 διῦ Ρυβηδυίθ ϱΟΓΟΙ, 
Άθγαφιιθ Ἠίηο {σα ἹπαΠΙΙ (ογἱεηίο ν]οἱδδίτη, 
Οεγίαίΐπι ηδαηίγο Ἰηναί. Θυπί τάγςης, ορος ηὶ 
Νυμο ἵπ [εμχιοίθ, Πο ἑ ργουτίδαια γἱτοσαη, 
Βιιη ναγίος αηἰη)ὶ δι οἱ ραιιόία αιῶγυηί, 
(0ΗΠ5ΗΠΙΡΑΕΓΘ δἱᾳ5. ἆμῆὶ αἱ ογΙπιηας ]0ύ08Α 
Ργοδρίοἑνηί αν ὰ οοἰαρ]ήδμιαία, αμθἱΦ δ)ὐ] Πιαἰὰς 
Βμυι γοίοριτε 11, δομµέ18 ογορἰἑΙδηαο οἰδίς, 
Εκ Φιιο Ρτο ἰαογγιμίς ογἰιμή ρουμ οαοήηης. 
Πωο οἱοπίμι ϱἰη]έο ρογασιέ, νἰέδιιο θοδἱοθίλιιὶ 
η πιθάῖο ἱκάσμί, Ἰ απο ἀἰάίσογα, οοσμίος. 
Ἀο φο]ἱ5 ΠΙΟΓΓΘΦ 6Ο0ΟΙΘΓΜΙΩ, ΠΟΠ Ιογγίάας οηρῖς 
[έδί, δε ορος οἱ ἀἰνίή, αῖα ταγρίδιις 111ἱ 
Λυσυη γἱὶ ργῶ)οπί, ΠιἰδοΓυπιαυ9 [άνοΓοΠ. 

Ρεγ[αςἰ]θ ον Ρἰα!δΗτῃ φοθ]ογαί.ς [6ΓΓ6 οδίεγτὸ. 
.εία φμἱάσοια [αοἱσηὲ 1]ἱ, απθαυθ αγίθ ρασδγιυπί 
ἑπ[αηόα, ρυςί αὐ]ίοἰαηί φοε]εγαΗ 8 : λάφιιό 
Φυάϊοῖο οθγίο βιιργοιπὶ Ναπι]πίς Φφυ0. 

Αι: Ε)Γἱ ννἰογυΠι δΙΠΙΠΙΑΠΙ ΒΏοπιϊπαίογ οἰγπρὶ 
ὑομσθάαί, ροπἱίος, δουοἰἑ αἱ (θμάετό ἀθσίγαιῃ, 
Αίυο φΗἱδιι6 ἐυα δἷί πιοἰέα5 θο0µᾶ Γαπάστε, ποςιἰ 
Ιῃςο 5ιιρεγναοιιῖδ 91108, ρ8ίοΓ ορίἰπιὸ, ἆοπᾶ, 
Αι ποΡίφ ος 44 [461 5, αι) δυπηπΙὰ ρυίαπύα. 
Νοη 9ΡΟ πηνία νοίο, ΡΓ6ΗΙΐ δε αἱ {ρ5ο ρεγαπιρ] 
δίπῃ ρυ5 ομρίο, Πθ οηρα 4 ραίτίυις αὐςίπι. 
Οι εἰδί, ἀῑς, ᾳααφο, βεπίίο; ρογδαποίς, γουρίαφ 
ως οσε, ἠάιαηα 5υ0 Ἱπαρίο οἱ Εὶ (μγρίς 
οἱμιία δἳ1, οοἱ]ο ἱππσσήπ ας (υηἱθιιδ αυ ΓΠΙ 
(ορίσει) Νοη εἰεηίμι δρεοίεΒδ γιάἀεπάα Ἰονῖδσαιθ 
Μιιαίιγ, Γαἱνο [οι Ίιαπο ἀθοογανογίδ 4410. 
Οἱἀ ριοαςδί αδιιῖς αμγὶ ϱεδίᾶγο Ια]ομία 



η ς, 6ΠΕΟΟΠΙΙ ΤΙΙΕΟΙ,. ΟΔΑΜΙΠΟΝΜ ΤΗΒΕΚ ΙΙ. ΗΙΤΟΝΙΟΑ. 5) 

Κάνθων καὶ πολύχρυσος ἑὼν ὀγχηθμὸν ἀείδει. Α 1090 Τῶν ὅσα τὴν μεγάλην ἀρετὴν θνητοῖσιν ὀφᾶ- 

ὑ00δλ χάρις µολίδοιο τετυγµένα φάσγχανα χεύθειν ίλει. 

Ἀργυρέοις κολεοῖσι, τὰ μὴ πολέμοισιν ὄνειαρ. Πολλῶν τοι κτεάνων προφερέστερος εὔχομαι εἶναι, 

{80 Τοῖος γὰρ βροτός ἐστιν, ὅτ᾽ ἔκτοθε μοῦνον ἀερθῃ. Πρωτότοχος, καὶ πρῶτος ἐς οὕνομα πατρὺς ἀείρας, 

Τέρμα λόγου τόδ᾽ ἄχους ' θεὸς δ' ἐπιμάρτυρος ἕστω. ΚΕἴ τινα χαὶ τόδ ἔχει γενέταις χάριν, ὥσπερ δίω. 

Καὶ γὰρ καὶ Θεός στι Λόγος, θνητοῖσιν ἀνάσσων. Ε! δὲ σέ Υ᾿ ἡ χτεάνων αἴρει πόθος, Ὦ σὲ γε παιδὶς 

Ίαῦτα, πάτερ, παρ' ἐμεῖο, φύσις, τρόπος, ἄσπετος 195 θηλύτερος, μαλαχὸς, μητρώϊῖος ἐχΥύθε πίπτων, 

Πδρὼς, Φλὸξ καλάµης ἀνιοῦσα, µαραινοµένη τε τἀάχιστα, 

"Ἠματά τε νύχτας τε διηνεχὲς εἰς ἓν ἁγείρειν. Φθέγξομαι, οὐχ ἑθέλων μὲν, ἁτὰρ σύ µε χαὶ τὸ χε- 

195 Τᾶλλα δὲ µοι παρὰ σεῖο, θεὸς,. χρόνος, ἐλπὶς [λεύεις᾽ 

[ἀρείων, Οὔ ποτέἑ σοι φιλόπαιδος ἐγὼ, πάτερ, οὗ .ομ’ ἀνάπω. 

ΜΗ λήγειν θήγοντα παραιφασίῃσιν ἑταίρων ' Αλλὰ, πάτερ, σῷ παιδὶ πέλοις θεὸς ἀντὶ βροτοῖο. 

Καὶ γὰρ καὶ δρυτόμῳ πέλεχυς, σθένος ἐστὶν ἄριστο. 3200 Μὴ φράξῃς πηγὴν, ποταμὸν μέγαν ὠδίνουσαν, 

Μὴ σύ γε μὴ πόντον περιδείδιθι, μὴ σύ Υ) ὁδοῖο Μηδὲ φάος λύχνοιο θάνοι, λήγοντος ἐλαίου, 

Μήχος, μὴ κτεάνων περιφείδεο, µῆτε τευ ἄλλου Ἡ «φντὺν οὐ δροσερῇῆσι πιαινόµμενον προχοῇσιν. 

Απίπις θηίια, θἱδὶ 4ἴ1ΓΩ οοορορίυς, τας οὐ 1ε. 
Νυσιο ϱ]ογία ο8ί ΡΊαπΙῃΏο οοπΏΔί08 9) 68 ουπάθῖθ 
Αιρυπιοϊς ναρ]ηϊῖ6, 4ἩογυΠι πηυ]]α η υεἰἰο υ]1ίας, 
480 Τα] ομ]πῃ Ἠοπιο οδί, αἱ οχίἰθτηϊ5 Ώοπίς ἰαπίώτη εΠεγίή;. 

Εἴπεπι ογα]οηῖς άπς αυάϊἰ: Ὀεις αυίοπι ἰθείῖθ ϱἱτ. 
Ναπι οἱ Όδις Ὑδγοιιη οδὲ, μιογίαἱίυυς ΙρΘΓΑΠΦ. 
ως 4 Π]6, ΡΔίοΓ, Ργβδίαῃάα δυΠΐ, ΠΑΙΙΙΓΑ, ΠΙΟΓΕ6Β, ἱπάο[εσδις 14965, 
Π]6Ρ 40 ποοίεθ βἰπιυιὶ 4Ώδαμθ μυἱία Ἱπίθγπιίφδίοηφ οθπ]ΙηροΓο. 
180 ΟΦἱογ οσο Πηί α {0 αοοἱρίοπάα , Βει6, ἑδπιρυς, 6Ρ6Φ πε]ίος; 
Νου ἀρδίηᾶ8 Ιπὺ 4ο6γο αἀπιοποπίδιις ο αμ : 
Ειοπῖπι Ιἰρποτυιη οχοϊφοσὶ δδοουγὶ αἀάῑί τους πιαχῖπιΙπι. 
Νο ἐά φηἱάθπη ΠΙ4Γ6 ΡΟΓΊΙΟΓΓΟΦΟ35, Πες νγἷω 
Ι,οηβίιιδίποίη, πος ορίὺαβ ψατοας, πος τοί ουἱάυδπῃ, 
1090 Οι ΠΙΑΡΠΔΗΙ Πιογίια δις γἰγέμέθηι 4αρεοί. 
Μι] 84πο ἁῑγίε]ς Ργῶφίαπίίογοπι πο οχἰδίίπιο, 
Ναία πιαχίπιυς, οἱ ΡΓήη5, ο 44 θ6ηι ποπηῖπο ραίγῖς αρρε]]αίαφ οἱς, 
οἱ (απ ἰά Ἰαυοί αριιὰ ραγεηίθς ρελίίαπι, υἱ αὐΙίΓΟΓ. 
ὧἱ γοτο {6 ορυπῃ ναρίι ομρἰάο, αἱ ΕΙ] 
495 Μιουγε, Πιοἰἰο 40 ΠΙαΙοΓΠΙΠΙ 4ΠΊΠΙΟ ἀθθίάθε]απι Ἰποἱάεῃθ, 
οἱουί Παπηπια θίριι]ς , αι 4οοθῃΏδα οἱίο πιβτερββ!ϊ, 
ΕΙο(ΗΔΓ ἱηνίέυς φμἱάοπη, 58 (ὰ πιθ αἆ ἰὰ οορία : 
Νιπαιᾶπι οϱο ΕΡὶ ραιγὶς ὀἰ[ίσοπιϊα Πίο Ποιιθεῃ ἱπυυσαπ. 
1948 1069 Ὑογαιη, Ραίος, βΙἰο {1ο οδἰο ἆθιβ µτο οπιἱηθ. 
200 Ἀ9 οὐδίγυαβ [οΠίεπι. βανίυπι παρΡΙΠΙ ραγέυγὶοηίδηη, 
Νεοσφιο Ιμμιοῃ Ιασρίπς εσδιηριιαίμγ ἀοῃοῖθηίο οἱθο, 
Διί ρ]αηίᾶ Πο Ἱτπραία Γεουπά(ς ἱπευγίδαάς πιαγεεδεαί. 

187 Δρυτόμῳ πέ-εχυς, οἱο. Ῥγουογδία]ὶς Ιοουξίο, 1939 Ἑς οὔνομα πατρὸς ἀείρας, εἰ ῥτῖνπε 
αυα εἱρηίῆοδέιγ οοἈογἑαίοµοπῃ ΡΗΓΙΠΙΙΩ Υαἱογο αἆ Ἅαά ποΟΜΕΗ ῥαιτίς ευε[εη». ε]οί. Περ. 99Ε, χαὶ κρῶ- 
μιδρὶς αὐ πιαρὶς οχοἰταπάυπη ο] 16 απἱΠΙ 1Η, να 14 τος ἐγώ σε πατἐρα καλεῖσθαι πεποίηχα. 
δυΔ ϱ6ροµίο ἀ α]ἰᾳιοά φιάἰμπι [ογίητγ; ὀφέλλει δ 194 Αἴρει. Πομ. 990 αἴροι. 
ἀνδρὸς ον (πέλεχυς), αμφείφιιε υἱγὶ γοῦνμγ {96- 498 Σο. Ἶια Βερ. 9090, 99Ι εἳ Ομΐρ. Επ. 
εσ]ς). Πἱαᾶ. ττ1, 63. Ρ:3ν6 , µοί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Αιιγὶ ΠΑΠΠΙ6 οἰἵάπι πυπ]ηιἰν οΠηοΓοίΙΓ Αδο]]υς, ΓΡ Ρατοο Ιυἱ8δ, τδυυδηιιο αῖς, ααἴῦιφ ἑποῖγία τὶγίαν 
Μοτο γι (απιοη 1ρ6ο Φιιο. Οἱ Ιανοῦί 6568 Οισ]αϊς, εἰ ἰεἰεῖς ρα 6 Εοἰίε Ἱη βίας). 
Ες ΡἱΗΠ1ῦο Γαοίο8 γαρῖπα οοπάοτο Ρι/οίτα, Οιιοά πι] ορίθι5, π)υ]έο 41Γο δἷπι ευὶ Ρ]ιγία, 
Γς ηυἱοαφθ υἱ κας ἱπ δεἱ]ἱ5 πυ]ία γουυπόαἲ ἳ Ὀίοσγο ΠΟΠ Υ6Γ6Ο5, ΤηθᾳΙΘ Ίου 660 Ποιη[πο ]αςιο. 
Τ4Ιἱ5 οπἷπι οφ, αιἰδαιίς νογασυπ οπΙ ἷε Ἱλαπίς ῥΒείμιιφ 660 παῖι Γγαίγιπι, Ργίηφθαυς ραγοπίἰ9 
Ῥτουςιςδ ορυπι, οχἰογηῖς ἐπί Παχίδαιξ αροσὈίί. Δά ποπιθµ {ο 5υὐναχί, βαἱ φιιἱθ (άππευ Ιπάς 

Οαπι]ηίς οχίγοπηώπι ἰδίυὰ ογἷές ἰοδίί5δ Ώ6υς ΑίοΙ Αιηρίίος οχογίίως ραίτίῦας Γαγος αίηυς νοιιρίας: 
οἱ πηϊΠί. Ναπι ΦΙΗΙΗΠΥΗ6 Τορυ!η 94ἱος ]]ο Ρατοῃηθαιιθ Ἐχογίέιρ Ρρογρο, ΠΙΦἰ πιό θοπἰοηιῖα Γ5111ε. 
Εδι εἴἴαίη Ῥ6ΓΠΙ0, Πιοτια[ία δεορίγα ϱᾳΙῦΘΓΠΑΠς. Οιοἆ οἱ (6 νεὶ οραπη {εμεί Ἱγγοηυϊοία ευμἰσο, 
Πο, ραίθς, Ἰσο ἃ ΠΕ, ΠΙΟΓΟΦ, παίανα, Ιαῦοτηίθ, Ὑοὶ μα] πιμ]ἱδυτῖθ 41105, ΠιοΙίδγις, πἰπίςαιιό 
Γι τοία6 ποοίο8, ἴοιῖ6 ϱοιμίπαγο ἀίσλιιδ. Ναίεγπυς, οἱίο ο0αῦθιβ, δὲ βρει Βαπιπια, 
(ωσίογα οοιἰπροηί αὖς ἰο παλ ουποία. Ὀσιισαιιο, Οιιὸ θἰπιυ], αἱ Παἰᾶ οσί, οχδΜρι τις 1{ἡσο Ργογςας, 
ο] ων. σρε8 οἱ πιοἰἰος; ἴα ««ρο πιοποπάο, Νο εηυἰάσπι Ίο/ 185 ἰδία Ί106ης, δε γἶτω [αοῖς ἱρδυ: 
Ῥωπομάοφιιθ πιθ08 αΠίΟ οΓ4 οεμἱοδηιιο βομ]ε5, Νιπα απ] ἱπάυ]ροπίϊ5 ραίγῖθ 4 ΠΙθ ΠΟΠΗ μαυελ]ο. 
ΛπηρΙας 6χαςΙ66 ΑΠΙΗΠΙ. Ναπι Πρηα ος, Ας ιη]ί οἱς Ποππϊηϊς νίο ΠΙΙΠΙΕΗ, {6, ΡΙΟΥ, οΓο. 
ὑογπιαρπυπι τους, νἱ5 θ8δί Ρθγῃιαβπα 5οεΓί8. Νο [υμίοπ οὐέτες, θανίς αἱ ραγέυτίε αἰέαιη 
Νο Εἱδὶ νοι δσνἰ, βοπἱίοῦ, «ἰδογηίμα ρομεἰ, Νεο ἀθε[δεέι οἷαοί μιογϊαίης, 45ο, ἱκςσγηα, 
ὕΨοο γίὰ Ιοπρᾶ πιοίμπη ρανίαι, Τὰ Ραγέυγο ππηπιίς Ῥἰαυίατό ἀἱθρετοαί ς, απία ΠΟΠ ρετ[απόἶτας μας. 



1991 ΡΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ οὐ ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΡ ΑΙΗ05. 
Ο7Υ:, θρέψον, ἔπαρδε, ῥόον, φάος, ἔρνος ἀέξων. 
Μητερ ἐμὴ, σὺ δ᾽ ἔμῇσι λιταῖς ἑπάρηγε χαὶ αὐτὴ, 
205 "Ὄφρα χεν ἀμφοτέροισι χαρίστιον ὕμνον ἀείσω 
Μηδὲ µόνον πηλοῖο (τό πὲρ τισιν εὔαδε λέξαι, 
Φρασσαμένοις ὅτι σαρξὶ περιτροµέουσι τοχῆες), 
Αλλά καὶ ἀθανάτων ψυχῶν Υενέτας χαλέσαιµι. 

154 

”Λλλο τι πρόσθε Λόγοιο χαλεύμενος. Αλλ' ἐἑσάχουε 

Μῦθον ἐμόν. Πατρὸς δὲ παραἰφασἰς ἐστιν ἀρίστη, 
Καὶ πολιῃ νεότητος ἔχει πλέον. Ἱστορίην γὰρ 
Ὁ χρόνος, ἱστορίη δὲ τέχεν σοφίην πτερόεσσαν’ 
10 Τοῦνεκ) ἐμῶν πέων ἐμπάξεο" καὶ γὰρ ἄμεινον. 

Τέχνον ἐμὸν, τὰ μὲν ἄλλα Πατρὸς καὶ φέρτερος εἴης' 
Χαίρει Υάρ τε πατὴρ ἡσσώμενος υἱέος ἐσθλοῦ, 

Καὶ πλέον ἡ πάντων χρατέων, θείοισι νόµοισιν, 
Οἷς τόδε πᾶν συνέδησε Πατὴρ μέγας" ἐχ δὲ Λόχοιο 
15 Ἔμπεδον ἑστήριξεν, ἐὸν χτέαρ ἀμφαγαπάζων. 
Κεϊνό γε μὴν ἐθέλω σε πατρώῖον, ὦ τέχος, ἴσχειν 
Λἰδῶ πλειοτέρην, ἧς νῦν τοχέεσσιν ἔφηνας. 
Παϊς καὶ ἐγὼ γενόµην ἀγαθοῦ πατρὺὸς, ἀλλὰ τόδ οὕπω 

Αροτὶ, αἷθ, ΓΔ, Πυδηίπα, ΙΠΠοΠ , Ρ]απίαπι 4πσοης. 
Μπίογ π]θᾶ, ἰὰ φυοφ.ε ργεσῖυι πιθῖς {ρδα αυχί]ίανς, 
305 Ὃι αππροΡυς σγαἰαγυὴ αοιἰοη]ς ΥΠ ου οσα) ; 
Νειυο ἐηίυτη Ἱσηί (α 1ο απἱὐαρβάαπι ρἱαοιυίε ἀΐσστα, 
Ρογερὶοἰεηίίυις 6οἱἱ σανΠί Ιπείµοτο Ρατεῃίες)., 
δυς οἱ ΙΩΙΠΟΓ(ΔΙΙΗΠΙ ἁηἱωάγΙΠΙ Ραγομίςς αρροἱἰδη.. 

Υ. ὉἨἱεοδι ρα αἆ [1 ἱυν ). 

Ειὶ πι, 66ΓΠΊΟΠΟΦ ουρίθπ8, ομρίς ορίῖπια; 
Ίρ9ο οπίπι ἀε]ευίος δογιποµίβις, 41ο8 ἀαάῖι 
Ποππίυις ΟὐΓ]ςίιις τος, γυἱί ηδη, οχἰηίσπ) ῥρτ οφιυΓὶς 
Ώοπυπ. αῦ αχο ορ]οδίὶ. Νόθηιο οηῖω ο, 
ὃ Οσπι ηιυ]18 µοηπιηίρις αρροί ειν, ραιάοί 
ΑΙἱο υἱἱο πιαβῖς, θΙ1411 ου Ὑδγυιμη νοσαιγ. Ύδτυπι αμἱ 
γογυμια Π]δυὴς ραϊγὶς ουἶπι οδί αἀπιοπίίο οριιωᾶ, 
Γι οηοσξις ρίις παυεί ]υγεηίυίο. Ρο ή14Πι ΘΗΗ0Π] 
Τοηιριθ, ρουλἷα αυίεπι δα ὐίππθιη ϱεηιέ ϱαρἰομιίαιη. 
10 ΟιαπιοῦζεΠι νοΓὺα πια απιρ]οοίετο: ἰά δἰοπίι μηδ[{ιις. 
ΕΙ η], ἵπ οφίετὶ αυἱάσασι ραίτὶ {μο ργῷςδίαπιῖος [ιςδρί» ; 

(αιιάσὶ θµΊη ραίος ευρογαῖθ 30 ορτοβίο Πίο, 
Ει απρἰἰμ5 Ύµαπι δἵ οιπηςς νἰπεστος, δἱο 110θυίθς ἁλνίμίς ἰομίδις, 
Οι1υβ Ίο οπη]α ἀονίησχὶί Ραΐθς Ἱπαρηι5; οἱ Ύογὺο οἰἶαιι 
16 Εἰτπιίνες οἑοὐἡἡἐν]ί, δµαπι Ροβδδδβἰοηθπι Πάρο ΑΠΙΟΓΟ οὐμηρίοχις, 
Π{ιιά αὐίθιι νοἰο. υἱ 4 ραίτδ, Ε1ἱ, Ιιαἱθαβ 
Μα]ογδίΙ νεγοσυμάἰθίη, 4141 πυμο ραγοπίίυας ο5/οηάἱι]. 
Βίας ορο οἱ ἱῃ5ο δυΠ ορΙἶππο Ραίτὸ Παίι6, ο πάπα αΏι 

Κ’, Νικοθούἲου πρὸς τὸν υἱόν. 

Τέχνον ἐμὸν, μύθους σοθέων, ποθέεις τὰ φἑριστα 
Καὐτὸς γὰρ μύθοις ἐπιτέρπομαι, οὕς περ ἔδωχε 

Ἀριστὸς ἄναξ µερόπεσσι, βίου φἀος, οἷον ἁπ᾿ ἄλλων 
Δῶρον ἑπουρανίης ἓξ ἄντυγος. Οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 

ὃ Αἱρόμενος πελλῇσιν ἐπωνυμίῃσι, γέγηθεν 

' οηρίυιη αυ. ὀδὸ. --Λίίας ΠΠ. 54, µαρ. 115. 

Φ04 Μῆτερ ἑμή. Ἠίπο Ἰἶᾳμοί Νἰοορυἰὶ ΠΙίΓΘΠΙ 
αὐνυς ἐπ νἱνίς Γιο, ουπι γυροσίυς οἶις ανυῦ- 
εί λος ϱΔΓΠΙΕΠ οροἱηίε. 

306 Πη΄οῖο. Ἱιωιέ, ἱὰ οί, οογροτίΐε, εῶ [ἶμπο (εΥΤᾷ 
εοαθπιεπία({. 

Ύ. Ακουνεντυκ. Νἱεοδμίμς ραίεΥ [ο γεεροπάεί 
ποο Θαγινῖνε, φμοά αὐ ᾖρο εοπάἑ! μπι [κἶσδε ογεάεγε 
ΗΜΛἱ{ υείαἲ , φκῖμρε φμἱ Π(εγί βοτεΠς, εἰγίοία δί ες- 
[μία οΓα(ἶοπε ρἐγἰπᾶό ΠΟΥαξ ΔΓἱΡΕΓ6, θµοά εαγπιἰπό 
Ργσεεεπίἰ εοπφἰα!. Τους ΛΗἱ αππαέ, εμ]ε Όεγὺὸα 
σιαάαπι, εί πιῖπι υέγεειπάε ἀῑεία , οατῃὶε , ϱΝΠΙἠΙ6 
ο μαγἰθμ ποπὲ(ἶδ υαἰ[αί, ἀαία, εµπάἰ φµο οε[ιεί, 

(ἱοοπίία. Φεγίι απο 585, φιο Νἰεοδιίω: οὐ(έέ, «αγ» 
με ἰδίμά εογἰθὶ ποὴ ρο(ηί. 

Έιτ. Νικοξού.Ίου, οἱο. Αἱά. Νικόχλου, πεπάο»θ. 
ΝΙζουι]αφ ομἵω ἵπ ργωςοάοπι οαγπιίπο ἰερίαίιΓ 
δἱ)ί ἱπιροδίέμηι [μἱ666 ΠΟΙΙΕΗ ΡαίΓί6. -- 

4 Μύθους. ΦΕΥΙΜΟΠέΕ, εἰοφιεπίῖαπε, Φε, 
ογιιαἠιἰοπθηι, ἀοείτίπωπι. 

Ἴ Πατρὸς δὲ παραἰφασίς ἐστι ἀρίστη. οι) 
Πἰαά. χι, 193: οἱ εν, 404: 

ο. Αγαθὴ δὲ παραίφασίἰς ἔστιν ἑταίρου. 

ε... Ορίἶπια επἰπι εδ απο αἀπιοπί(ῖο. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΠΡΙΟ. 

Εοηίοιη αροςὶ, ἱάςθίῃ πε, Ρἱαπίαίηηιιο τἱρατό 
Οωγ1 οἷέ, υἱ ὀγοσοαί. Μαΐος Π]68, ἴά 4αοψι6 νοιῖ6 
Αιυχ]ιίαγς τηθὶς, υἱ ρτοίες δοἱναί υἱτίαιιθ 
γος πιθᾶ: Ἠοθυ ἑαμίάπι οἱ (4ο ἀΐεστο νίδυπι οί 
Νοπηυ]ΐς, αωἱα οοπδρἰοθιοηέ Άυπο ραἰεἰῦιιδ 4η η 
Εςδὸ ΠΙείΙΠ, πο αυ δοηἱγοηί οοΓρογα τί), 
Ὕογυια ο άπι ηθη15 γο ἀΐσαπι υγ ραγθηίοΒ. 

γ. ΝΙοΟΒύΙΙ ΡΑΤΗΙΦ Α0 εν. 
(Βι/{ἱο ἐπιεγρτείθ.) 

Ψ6ΓΙΠΟΠΟΒΘ ουΡίεῃς, ΠΙἱ, ουρὶδ ορίίπια «θΓἱ6:; 
Ναι υ9 οιἶαῦι ἀοοιὶφ ἰαίου δεγπιοµίδς {ρ5ς, 
Ώι0ς8 ἱοπηίπυωπι ϱοποτὶ Ολγὶδίμφ ὁομανίέ, υἱ 66δοπί 
ἕιυς νἱί, «υροτο ἀθιηωΐδδυι Ππυιιής αὐ αἆχο, 
«Μυπιι πιαρη]βομιη, οἱ ἆοπο μγῶρίαπιίας ομηηὶ. 
Ναυμι ηθφυ6 ποπιηἰυμ8 ουπῃ ΠιΙέ:8 ἱρδο νουθίῦς, 
Ὀιμα) αἱνιά ποππος, αὐσ Ὑουδμίο, ρταιέα5 αμά1ε, 

Β Λυτίοις αγγθοῖς αἱ {μ Πιθὰ ροτεῖρθ ΥοΓΌ4. 
Οοιικὴ τς πἰὴἰ αἐέμς πι οἰίάδφιις ραΐθγηίς. 
Ριυγαφιο οαηἱιέες πονίέ 141 1φία ἠινεπές. 
Τοιπριι6 δμίηι Μἱδιογίῶ ρηίοΓ ϱδὲ, Πιᾶξ6γηι16 ν{οιβδίη] 
Ηἰφιορία οδἱ δορ]ιία», Ιονίρας αυ ρογνοίαί αἲἱς. 
Επο Ππῖοὰ δἱηί ἱρίίιν Εἰυἱ ουγ) ἀῑσία , που ἰἰ]α, 
οἱ εἱἱ οοπθυ]έμ!Ώ οιιρίαβ, 46 ΡθΟίΟΓθ Ρ0η6. 

ΟΦΙεΓα δ6ἱ6 83Πο ργδἰΦηίΙΟΓ 1ρ96 ραγοηίο, 
(λμάοί οπίπι ρομίίοῦ, ομίΏ Ραίσιαπα ΡγῶΓίρί! 1ρδί 
γ]τίυιίΦ 6υ4 Ῥγομεπίες , ΠιΔ]οσᾳυ6 γο]υρίας 
Ἡϊηο οσἱξες, 4ὐ8ιω θἱ γοίᾳμος ργυογίθγοί οΠ]η66. 
Ι,ερίυυς αἰ]εγοῖς ἰά βί, φωοῖς ωααίπευς οσΏθπι 
(οηδίγαχ]έ σεπίίος, βἰαυ]ίαιιθ ἱη 5εάθ ἰποίνε: 
ΤαΠΙΗ5 αΙ1ΟΥ ἐοηοί υπο οροσίς αιιοά ἰταχίέ 
Αἱ νογο Άου ραϊηΐς ἰ6 πιογίµιις ἰσίυά Ίνα 
Ναΐο, Τείΐπι, [τοπίὶς Ρία5 υἱ ΗἱΡἱ Ρ]νεα 
Ιηδίε ρυτρυταῖ, 4ὔ8π1 ῃυΠο ϱ0Π6ΡΟΣΣ 



..5 9. οΠΕσΟΠΙ ΤΗΙΕΟΙ, ΟΛΠΗΝΟΝ ΗΡΙ Ἡ. ΠΙΡΤΟΠΙΟΑ. πο) 

"ῆλθεν ἀφ᾽ ἡμετέρων ατοµάτων ἔπος, οὐδ' ὑπ᾿ ὁδόντι. Α Τίς γὰρ ἔθ᾽ υἱῆα προσπτύξεται, ἢ τὰ φέριστα 

90 00δὶ γὰρ οὐδὲ Θεῷ χεχαρισµένος ἐστὶν ὁ μῦθος : 

«Ὢ πάτερ, εἴ μ᾿ ἔφυσας, βαι] χάρις ' οὐ Υὰρ ἔμοιχε, 
Σῷ δὲ πόθῳ, σῃ σαρχὶ χαριζόμενός μ’ ἐφύτευσας. 

Αλλ' ἔθρεψας ἔπειτα ' τὶ γὰρ τέχες,» Ὡς ἀχάριστος 

Φωνή ! χαὶ χόσµοιο λύσις, μεγάλης τε γενέθλης 

Φῦ Φ[λτρῳ μὲν συνέδησε φύσις τοχέας τε Ὑόνους τε, 
Μὴ µόγος ἀμφὶ τἐχεασιν ἀποῤῥήξειε τοχῖας, 
Καὶ θανάτῳ τίχτωµεν, ἀχηδέες ὧν τεχόµεσθα. 
Τοῦνεχα χαὶ µόθο» αἰνὸν ἐοῖς περὶ παισὶ τοχῆες 
Ἱσταντ', Ἡ γὰρ ἔλεξας ἑτήτυμον, ἄχρι µόροιο, 
50 Σφῆχες, παρδάλιες τε, βόες, σύες, ἰχθύες, ὄρνεις, 

Πάντων δ᾽ αὖ περίαλλα βροτῶν γένος. Εἰ δὲ νόµοισι 
Τόσσοις εἰ χαθέοιµεν, ὅλος βίος οἴχετ) ἄϊστος. 

Εὔξεται, ἣ ποθέοντι λόγους, ἣ ἄλλο τι νεύσει, 

δὅὃ Τίς μοῖραν χτεάνων ἀποδάσσεται, ὡς ἐπέοιχες 
Εἰ χρέος, οὗ χάρις ἐστὶν, ὅ χεν πατρὸς υἱὸς ἕληει, 

Καὶ μηδὲν μὲν ἔχων, αἶδοῦς νόµον ἔκτοθι βάλλοι, 
Εὖ δὲ παθὼν, ἀχάριστον ἔχοι γλῶσσάν τε νόον τε; 

Σχέπτεο δ᾽ εἴ χέν σοί τις ἁπαντήσειεν ἐχέφρων, 
40 Οὐκ οἵἷον µερόπων ἡμεῖς γένος, ἀλλὰ θεοῖο, 
Τῶν δὲ πάρος. Πατέρες δὲ τὰ δεύτερά εἶσι τέχεσσιν 
Όργανα τῆς Χριστοῖο θεοῦ µεγάλοιο γενέθλης. 
Γαἴαν ἔλεν, δῶχεν δὲ νόον, μικτὸν δ᾽ ἀνέδειξεν 

ν γένος ἀμφοτέρωθεν, ἐπιχθόνιον βασιλῃα, 

45 Σῶμα καχοφρονέοντα, θεὸν θετὸν εὐσεδέοντα" 
Πολλοῖσίν τβ καχοῖσι χυχώµενον ἕνθα χαὶ ἕνθα, 

Εχοϊό]ί Πυ]αδπιοδ{ τογ υπ] ο9Γ6 πιεο, ποο «θμίβς.αἰεὶρῖί ; 
20 Νοφιο οπίΠι, ποφο Βεο ργαίυπη οδῖ νθγῦμη : 
ε0 ραΐος, αιιοᾷ πο ροπιυθεὶς, Ιονί5 οδί ᾳτλιῖίὰ» 10Η θηἱπι ΠΙ, 
δος (υ ουρ]ἀἰίαι], δὲ (8 οαγηϊ βεΓνἰθηΏὲ Πιο Ῥουγοαςίί : 
ο ϱ-1051 δεά α]ιίιὶ ρυρίθα: υἱφι]ά δΡἱ1Η ρεηιιεταθ 1) ΟὐΔΠ4 Ἱηργαί3 
οχ ἵ οἱ πιυμάνπη ἀῑδςο]νίέ, οἱ ΠΙἍρηαπῃ ΡγουΓθαἱἸοµαπι. 

Φύ ΑπΙΟΤΟ σιι]άσπι εοἡἰρανλι παίυγα θἱ ραγοπίο» οἱ Π1ἱ98, 
Νο Ιαῦος Ργο Ιὲῖ5 φιιδοθρίιι5 «ἰνθίίαί ραγουίςς, ' 
Ε! ή ΙΙογίεπ ρίππαπιυ5, αὐ]]οίοπίθς οΙΓΠι β{ίοτυπι φ1ο5 ρεπυΐωυς. 
Ουαρτορίετ εἰ ϱᾳΙ4νθ ϱοΓί4ΠΊΟΠ δμῖ5 ΡΤο 115 ραΓομίθΦ 
διιδοἱρἰυηί, υἱ νους ἀῑχίδιί, µδ4.0 αἡ πηοτίθιη, 
50 Ὕεερα, Ρ8ΜΙΏργα, Ίν9Υθ6ς, δρι1, Ρἱ560θ8, ανθ5, 
Ομνηδη ίδια μαχίπιο μιογια [υπ] ροπι5. Οἱ αμἱθιη Ἱορίριφ 
Π]Α μις οοβδογἰωΏ15, (οἱα νἱία αδὈὶέ Ἱμοσγία. 
Ου οηἵπι ᾗ1πὶ Πίάπι οοιπρ]θοίοίις, αιί ορἱῖπια 
Ργοεαν]ίς, αἱ ἀεξίάργαιηί ΒΕΓΠΙΟΠΟΦ, δυυ (ιά αἰλιά οὑυςθουπό αἱ: 
5υ Ουἱ6 ραγίειι νοποσυπ ἀῑν]άεί, οἱ ρᾳγ ορι, 
5ἱ ἀδυίίυιη εδ, που βγδίία, ᾳο 4 Ραΐγο βΙίας αοοθροςί!, 
Αο η! αυἱάεπι οοµβδσμίς, ρυάοσίς Ἱεροιη αὐ]θοστί!, 
Μεηεβοὶο απίθιΏ αΠεοίμς, Ιησγλίαη οχη]ρθαί Πησιιαμι οἱ πιθμίθυι 

Σἱάδ αυίθιη Πο φαἱς ΕΠ υἱ οεουγγαι ργυάοης, οἱ ΡΥεΠιαί: 
40 Νου Ἱοπίηιη ἐδηίπι βεη5 βὔμηα5, θεά δοιίαιη Ὀεὶ, 
ἵπιο Ποἱ ο... Ιογιῃ. Ῥαγοηίος νοτο δοουπἆα δυπί {118 
ἱηδίιρυπιυπία ο ιΓἱδιἱ πιαρηἰἱ Εεἱ, ἵπ ΡΓΟΟΓΘΔΙΊΟΠΟ. 
ΤεγΓαι) θιηραίίέ, πθιίοτη αἱ ἱπά]ά1ί, ουπΠαίυιησαο ὑδίοπάϊί 
Όνιμη ρεπιι5 εκ υἱτοφιθ, (εγΓοδίγῶὴ Ρύροπι, 
45 (.ογρι!8, Ο1πι Πα] γἱνίῖ, ἀθιΠη αἀορίίναπι, οι ρἰοἰπίδπι οοἷε : 
Μι]ήσᾳιο οαἱαπιία ή υυς μίηο Ἰπάο ]αοίαιυπι, 

δΙ Περία..α. Θε]ιοι. περισσότερον, γα εωιεγῖς 
πηογ[α[ίκηι ϱε1Ν5. 1Ρἱά. εἰ δὲ νόμοισι». θιιοά αἱ ἰαἰὶ 
ασ Ιαπία ἰεᾷε εαγθαπιδ, ἄά ἰοία υἶία ΠΠιπα αείμηι 
[ιεγίέ. σ4µ1γοΡ, 

ὤ8 "Εχοι. Ρίο Πὸε. 990. Εάῑί. ἔχειν. 

41 Τὰ δεύτερα. δἱο νογιῖὲ (4ἱ1γογ: Ραΐγει εστο 
εοεμπάας ἁμπίαταί ἵπ θἰφπεπάο ρατίεε [ονεκί. ἆ- 
υἰπσφιο ει] Βεις πιαχίπιις Ογὶκίκε ακείοΥ οι, 
Ρτουγεαίἰοιιίφ {πείγαπεεπία ἠκαάαπι εμµΠί. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΡΙΟ. 

Καπιαυο δἰίαη ριΩρίαπίί ναῦυὶ νἱτιιίο Ρατοµίθηι: Β Οεάαπηις, νυἱία οπιηὶς αΡἰ, νὶιία Ιηίοεῖί οπιπἰς, 
Αδὶ ος 0Γ6 ΠΟ ΠυΠαιΙΔΙ1 νοχ οχοἰα!ι ἰδία, 
Νυς σὺ ἀεηίο Εέ; Παπ πος Όσιις αβργοδαί Π]απῃ : 
εΟμοά {ια θίπι Ροἱθς, Ρρᾳίου, Ίου νο ]άίεοππηυς; 
ϐὐὑ 1πο ΠΟΠ (81) οἑομίη γἱίαπ Ιαοσιησιιο ἀθάίβιῖ 
Τη πα ἱ 4 α.5η οα τη) η μ]ρευς, Ἱ οποτ]φο:4μοά αυίθη 
Μόὸ φυαοφύο ροδί αἱ μα εωΓα (μίας ἰάυογες, 
ΜαρηυΠΙΠΟ ος, 4αὖ5 {ο ευΠΙ οἶπι δαἱ58, ἰδίιςά αῦση - 

[άυπ ὃν 
Οµ4Π1 νοχ Ἠῶο ἱηργαία ἵυα ον. Έα νἱηοι]α δο]ν]ί, 
ὑιιβδιπυπά ση δἰγιηρυηί, οἳ μιΑΡη πι δο]νίί οἱ ογέυ]ὴ. 
ΡΙμ]ίτο Πάπα παίυγα ραίτες οΙη ργοίο Πρανί!, 
Νυ Ι4805 Δἱ416 ΡίλνοῬ εµΓα., (υ35 [6ΓΓο µοςθςςο οεί 
Ῥτο πας Ρρα!γίοῦ 4011086 αὑτυπιραί, οἱ αίγο 
μπαπιυς ἱδηίυίη μιοτεῖ, ἆ μη ουγα οΓγολίᾳ» 
ἡοιιά πος υἱ]α ἰομοί εοἱοΙίς, βἱρΏα!ηιι6 Ανοιπο. 
Ὁμάςθ θἰίαιι πἁ ΡΙΟΓΙΟΠΙ ἀεριρη ση! δις ραΥομίο6 
Ριυ δυ)οἰθ (1ου δἰεπίιι ΠΙ! ἀἰσίιῃ νεγίως αὐς (9), 
Λο [θΓα Ρεἱία Ιπογεμί νοερβ, ρατάίαιο, ἠονθδι16, 
Αιαιαα αργὶ, Ρίδεθςδ, Υο]ιιογεδς 6Ηῤογ οπιηία νογο 

οί Ίου ΙοβιίβΗμις φιιοά δἱ {οἱ ἱορίρις ἱρεί 

Εεηιῖς ομΊπι ΠΑΜΗΗΙ 1η εοωρἰεσξοίας, εἶαια 
Οµμιπία οομεθρίῖ5 ορίαδὶί Ργο6ΡροΓγα νοιῖς } 
ΡῬουμ]πα εμρίήο0 απἱδααπι, ΓΟΓΙΠΙΠςΟ ΑΙΙάΓιίΠὶ, 
Αηπυσί, ἵπ Ραγίοηι ἀαλίῖ αίᾳυθ γοπἱγο Ὡοποσυπι, 
Α ραίτο ἱ αἱά η] δυὐοίεΒ οαρῖί, Ίος Γαἱἴοπομι 
πολι Παυθί (απίυμι, Ποη ἀαὐίοπι ππυῃοσῖς, ἀίᾳ8ε 
Οωπι ηἰμ]ἰ 1ρςο οαρίί, Ίερος οἱ δοίία ρυάοσίφ 
π[μηρίὶ , οαρίεης Δμἱ6ηΙ Ππριαφιο αηποσυς 
Ρταῦθαιί ἱηρΓβίυ]ὴ 5056 Ιπιπιθιποίθιη(υς Ὦνοήοσυπη | 

Ειρο νἰά6 6 αυἱς ε)υἱ οἷο οοσιιγτγαί οἱ ἱηςίοι : 
Νοη ἠοπιίπυηι δοἱαπι ργοἱος, δε Νυπιηί5 απίς 
ΝΟ δυ1Ώ116, Δίηϊιο ραΐγος ἰαηίηπι θυηίἱ Πυς ογίις, 
(ομείρίι α ΟΙηἱδίο αἱ ποὺῖς, οΓρᾶπα ααρό τή. 
Φυπιρσίι λυμπυπῃ, Ελπίσιαυο ἀουίί, Μος εἰά(έ 

αι] 

Εκ υἱτοφυο ϱόπ5, ἵουγ φιιοά ϱεθριτὰ ἔοποτοε, 
ει ο.το, οι] νἱε15 ἰοίμὴ 5ο ἐγαοτγοί, ο55οἱί, 
Λι 4ειδ (Ιαιιὰ οφυἱάθιι ΠρίυΓα, Δδί Ππμαγο ἆἱο), 
οἱ φιι1ἱ5 απίπιΙπι 5ππιοεἶς α4ἀἰοθιθί : ἀἰσιιο 
Ριυρίοις Φευπηῖς Πήης ]αςαγοατ σι μας, 



{ὔ1ύ 

Ἕς πεν ἑνὶ πλεόνεσσιν ἀχαμπέα θυμὸν ἔχωμεν, 
ἸΆλλ οὕπω τις τόσσον ἀπὸ φρενὸς ἤλυθεν ἑσθλῆς, 

Οὐδὲ τόσον νεότητος ἀπηνέος αἵματι βράσθη, 
50 Ὡς τόδ' ἀπὸ στόµατος ῥῆξαι χαχὸν ἀντὶ θεοῖο" 
Οὐκ ἐθέλοντά μ’ ἔοργας, ἐπεὶ δέ μ᾿ ἔοργας, ἔτισας" 

ν δὲ πλάσας µεθέῃς µε, βοτὸν πλάαας ἀντὶ βροτοῖο. 
Δὸς σοφίην, δὺς πλοῦτον, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἔδωχας : 

Δὸς µέχεθος, καὶ χάλλος, ἓν ἄστεσι πρῶτα φέρεσθαι, 

ὐῦ Θούριον ἔγχος ἔχειν, νούσοις δέµας οὐχ ὑποεικτὸν, 
Αλλά τε, οἷς μέγας ὄλθος ἐν ἀνθρώποισι μετρεῖται, 
Ἡ σχήσω θισίαις τε χαὶ εὐχωλῇσι γεραίἰρειν.. 
υὐ γὰρ ἐμοί τι νέµων, δήσας ψΨυχἠν τε δέµας τε, 

Κύδεος ἱμείρων δὲ παρήγαχες, ὥαπερ ἅπαντα, 

δΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΜΑΤΑ οὔὗΣ ΘΡΕΟΤΑΝΤ Λλυ ΑΙΙΟΡ, 1006 

Α Ταῦτα θεοστυγέεσπι χαι ἀφραδέεσσι δεδόσθω. 

Οἷς πλοῦτος θεός ἐστι, χαχοῦ πλαστῆρος ὁπηδοῖς. 
Ἡμεῖς δ᾽ ἐν πάντεσσι θεὸν µέγαν ὑμνείωμεν, 

Ἑρσθλοῖς τε στυγεροῖς τε ' τὸ γὰρ τεκέων ἐρατεινῶν" 
65 Καὶ μετὰ πρῶτον "Αναχτα ἐπιχθονίους γενετῆρας, 
Οἵ µε φάους ἔπλησαν, ἀφ' ὧν Τριὰς εἰς ἓν ἰοῦσα, 
Καὶ λάμψε πραπίδεσσιν ἐμαῖς, καὶ πᾶσι φαάνθη. 
Σιγήσω χόσµοιο χύχλον µέγαν, οὑρανὸν εὑρὺν, 
"Ὄμμασι παµφανόωντα διαυγέσι, νῶτα θαλάσσης 
70 'Ῥευστῆς ἰαταμένης τε, τὸ δῆ χαὶ θάµθος ἔμοιχε' 
Γαῖαν ς Ὁστερον, ποταμῶν ῥόον, Πέρα πνευστὸν, 
Ἔρας., ἄνθεα τερπνὰ, βροτῶν φύσιν, Ἱερίων τε, 
"4σσα θεὺς προύθηχεν ἐμοῖς φαέεσσι τράπεξαν ᾽ 

00 Ὡς χαὶ ἐπιχθονίοισιν ἀοίδιμος, ὦ Μάχαρ, εἴης.  ἸΤαῦτα πατἣρ µεγάλοιο Πατρὸς πάρ᾽ ἔδωχεν ἔμοιγε. 

Όι Ππιεν ρἱασίπιας γἱέρ αοθελἰίαίθς, ἱποοποιδδιιπῃ απ αμοσμις. 
Ὕογυπι Π6ΠΙΟ Ἠαρίθηυς Ἱίὰ Ἠιομίθ οχοἰἀέ 62Η, 
Νόπιιό αάθο [ετουῖς {μνουίμῖς ασια αὐτορίιις ο8ί, 
50 Ὀί απο ογ6 ργοίθγγοι ἱπρίαπι νοοσπι οοµίγα Όθιῃ : 
εΝΟΠ πὶθ νο]εμίθηι ογοαςί], ΡοδίηΙαίη αμξόΠ ρτουγθα»ι], ἀθάσεοι αθεῖ, μὲ ραί εΓ8ί: 
οἱ αιίοῦι [ογπηδίαπι πιο αὐ]εσοτίδ, γἱἱθ Ροου5 Ργοςγθας!] Ίοευ ἠοι]μ]ς. 
Όα εαρἰοηίἰαπ), α ἁγίίίας, σἱᾳυ]άδαι ροσυνιιιῖς ευ] : 
Όα ρτουθεϊιαίευ, οἱ ριἱογιμΐλοπι, 4α ἵπ υγοῖρας ρρἱποἰραίυπη, 
5ὺ Ώα [υγοµίδίη ἠαθίαῃι νίγαγα, 44 μιοτυἱφ οοΓρΙΦ ου οὐηοσίσιη, 
Οπἱεγαφι6, αὐἱδιδ ΙοπιίΠθς ΠιαρΠαΙη (οἱἱοἰίαίδιη μιοὐσπίυν, 
Αυί ἀθδβίπατῃ φαοΓ1/οἱῖς {ο οἱ ρτοσίυαφ Ἠοήογαγυ : 
Νοηῦ οηίπι θμἱ απ]ηί αγαε{/εδίο ΥοἱδΗΦ, ΔΩἱΠΙΑΠη οἱ οοΓρυς αἰ]ϊσαςε, 
1095921058 θι] ϱ]ογίαπι 1 γ6υς ργοὐωσἰδεὶ, θἱειιὲ αἰία ομωηία, 
60 Όι οἱ μιογία[ἑθι8, ο Βθαΐο, ἱπο]γίαβ οἱ. » 
Τα] ἀῑσία οπιμῖυυς Όσο ἱπνίαίς οἱ διυ]είς (γίθυσμίαν, 
ουΐρις ἁἰνιεῖί ἀθυβ δυμ1, πια]! βειοΓῖφ βουγἰδ. 

Νο5 νοτγο η οιπηίὺις Ώθιιπη ΠΙΑΡΠΙΗ ορἱεῦγδπαὴς, 
Τυπι υοηἱς, (άπι Ἰηνὶδίδ: ου οπίπ ἀθσοοί βἰἱοῬ απιαὑ]]ος : 
65 "ι ροςί ρείπιαπῃ Ἡδθμθιη {ΕΓΤΟΠΟΦ γοηεγθιΏς ρ2Γ8Πί68, 
Οιιὶ πιο 1ο ρεγ[αάθγυμέ, Ρος αυος Ἐμηίίας, ἱ υπ) δμφίδίεης, 
Γι Ἠλαχίὲ που! 1π68, οἱ οιηπίριις αΠυΐςιί. 
Τα4ς6ῦο ΠΙΔΡΗ ΙΤ πο ώἱ ΟΓΏΘΙΩ, ΠΙΠΘΗΦΙΠΗ ο], 
ΟΙαγ]δδὶριῖς ἠι]πίυιις λος ρἰοιιάθιις, 5ιρογβοῖοπι πιλεῖς 
10 Ειυσὶ οἱ ἱπιπποὺ]]ϊ6, ααοά 64πο η ἶἱ έιρυγοῃι οί : 
ΤογγαΙη Ρροβίθα, Πινίογ ου Γδυρι, 4θ{οι 4ὔθιη δρίγαιηιις, 
ΤΕΠΙΡΟΓΑ, αιὐ(Φ1109 Πογς8, ἰουγεδίγίιτή ποίμταπι, οἱ αὀγίορυπι, 
θὐΦέυπήιε Όεις 4ρ 
Πσδο ραίες 4 ΏΙΑΡΙΙΟ 

5 Ἐθέιοντα. Μαϊϊοί Οοπιυοβ»ίιις ἐθέλοντι. 
92 Βοτόν. δίο Περ. 990. ΕάΙἰ. βροτόν, υἱ οὔγΠῃ. 

Γ)ο., νους. Φ1. 
ὐ7 Σχήσω. Ἶια Βοᾳ. 990. Εκ. σχέσω 
62 Κακοῦ π.Ίαστήρος. Ἠέ ᾗειογίε σἐφιαείθιδ. 
Ἴ0 ᾿Ρρευστῆς ἱσταμέγης τε. (2μοά Πιτ πε οἱ ἐπι- 

βιί ουμ(5 πιεί, τἳ ιιαιάδη) ΗΟΗΦΑΙΗ : 
ἀίτο ἀθοερία πα] ἀθά1ί. 

πιοὐ](ίε οί. Εάῑι. ΡΓ4νθ αὐτῃ». 
Ἵ1 Ἐς ὕστερον. Ουπῦε[. οἱ 6αυ1γ9Τ. εὔσεεργον, 

εὑρυστήθη, ναείο οἶπη, θεά υυ{]119 οοὐοἰς δασεος]- 
ἰαίο η]χ]. , 

7» Ὥρας. Τειιρεεία[ἑδ, απηῖ ΡαΤίΕδ. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΒΟΙΟ. 

Βιδεστγοί Ἱιήοκυη ἵη πιυ]ε15 αἱ ρεοῖυ8 Ι109γθ. 
Δι ποµάιπῃ (ΙΙ6ΠΙ(1 4 δἱο ΠΙΘΗΦ Ό6ῃθ 6αῦα το] αἰέ, 
Νου ᾖανθιί]1φ οιΠῃ δἱο φαηρυἡπὶς αφτί ὦρίυ», 
ι011Ί6ρο τι ἀἰσίμωι ἀδργοιιοθγοί ἱδίιά αὐ οἵς: 
ελον 11ο Εησἰθιί ρΕίΠὸ η. Βὸς δ11Π)6, νοἱθηίθη! 
Αδί υδἱ βιιπ Ποίτις, αιιῖὸ 408) μάγοι Ώοβπογδ] 
θιιοιὶ αιλἱ {ιν ἀεάογίδημο ὀοοιιδὸ Θἱμ ἱίοο Ποιυπι 
Αἱ]οία5, Ἰουι]η]ς νίνυυι γἱοο βηχογῖς ΠΠ. 
Ώα δορΙιίδι, 44 Ίατριι ορ6δ (1511 δαρὺ ο ἱθε] 
Ρε 1ἱ), πιαβιάδαιιο υἱ δἰιὴ Γποἱσήιιο ἀθςοΡὰ; 
Όα ργίιας υἱ αὐίφιθ [ογαα, δἱη [ουἱ5 η αγμγ]θ 
Βι εοτρυς ρτανίυυς που οΠοηδαὐ[]ο μιοσρῖς, 
οί αφιιο [οίσεηι αυ γυἱριις γεὐἆυτθ γΙί81η 
Αιυιμαί, αἱ 4 πὶὸ που Ἴαυι Ηυἱ νίοιῖηα ρυβίπαο 
Ὀῖ]α οδάθί, 110 ]ὰπι (Ηπάσῃι Ευὶ νοια ργουσδᾳυθ: 
Νυπ εἰεπίωι μη] μὶ πω (γίδιθης Οἱ] δν. τν 

ί6ιυ 
Γἱηχἰ5εῖ, Υογιιπῃ ορίου εἰ υἳ διρογο Ἰμάθη, 
Νο, 6µρΓοµιο Ριτοης, υἱ οείεγα ουλοία οιθας!ἰ, 

Β ιφυο ίάυπι ποπιθη ϱΊθγυΠ πηγα] ρυς θ95οἳ.) 
ΛΦί ηφο αλογἰ]ορίς ἀθπίας, (ὐΓ1νεφιιο ργοίαης 
Αο ἰοἰἰάδ, αι 6οπ)ρετ Ἰαῦθί ῥγο πια ουΗδυ!η, 
Εἰείογίᾳαο ππα]ο (απιυίαπι 86 ρεγβύα ρταυοί. 

ΝοΒ νοτο η γεὺ8 ]δίίς ρεῦιδηιὸ μμοἱεδίί8 
Νιη]ηϊς Φἰονμῖ ργΦοοπῖα 54ΠΟίΛ 6Η Λη 5 
(Ναπιααο μγοὺ Ίου 5οβοΙίδ πιυπις), πι «θίηὸ 

« [ραγεηίες 
«Ῥομβί Άιπο ἰοίΓοποθ οπιπὶ ορ]ουγοηπιας Ἠομουδ,. 
Οιἱ πιο {ιευπάα ουπηρἰεγωπί Ί1σς, Τνήάδαυς 
Ρος φἱοδ εδηοίἃ τωῖλί Ἰαχίε, ουποιἴδηιιθ γοζα]δίί. 
Οτ/οίη ερο ρεγαρη η πε] ο] 9 (20680 
Ρειερίουίς γαὐίαμδ οου[18, ᾳιοίφάο ργο[υμόά μπι, 
θυοά Πάσπῃ ἰπια] 4ο δἰαδίἱ6 65Ε, γο5 ιπίγα ργο[δοίυ; 
Ἱοτταπι, Ἰαυοπίος Πνίο, ἠᾳαἱάαπιφαὁ θ11εὗο 
ΑθΓΑ οἱ ΠΠΟΓΗΠΙ Ρ8Γί68, Πυγθδαυθ, ΠοπΙππιυ 
Ναιιζαπῃ οἱ νοίαογυο, απ ἀθπίημθ οµηεέα δυρτόπ]ας 
Αρροσιυήί πι] ]ή πἹοηδαϊη οου]ί5 αρηδίος οἰγιηρί, 
Παιδί Πλἰλὶ πο ΠηπβΟ ροπίίος ἀθάΙί ἰδία Ραγοιίο. 
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76 Τῷ., µή µλι τοίοισιν ἀμείθεσθαι γενετῆρα 
Θαρσαλέως: χαὶ θάρσος ἔφυ θράσος, ἔχτοθι μέτρου" 

Μή σοἱ τις καν τοῖος ἁπ᾿ οὕὔατος ἡμετέρο:ο, 

Τέχνον, θερµοτέροιο πατρὸς πάρα μῦθος ἔχηται ' 
ΕΙ γε φύσις τεχέεσσι πόθον πόρσυνε τοχήων, 
80 Καὶ τὸ φύσις φιλέειν τοὺς οὐ φιλέοντας ἔρυξε. 
Κρεῖσσον ἀτασθαλέοντα φἑρειν πατἑρ', Ἡξ παρ᾽ ἄλλων 
Εὖ πάσχειν, θνητοῖς δὲ πατρὸς µόνον ἐς χέρα λεύσσειν. 

Εἰ δὲ πένης, φρενοπλήἠξ τε χαὶ οὐ µελέεσσι πεπηγὼς, 
Τἱ πρήξεις; οὗ χεῖρα τεὴν σκήπωνα παρέξεις; 

δύ Οὐκ ὤμοισι τεοῖσιν ἀειρόμεγός μ᾿ ἑκὰς οἴἵσεις, 

Ὡς ᾽Αγχισιάδης γενέτην ἐὸν ἐκ πολέμοιο; 
"Η φάσεις ' Τί μ’ ἕτευξας, χαὶ τί µε δούλων αἱτεῖς : 

9. ΟΠΕΟΟΠΗ ΤΗΕΟΙ, ΟΔΑΝΙΠΟΝ ΗΒΕΠ 1. ΗΙΡΤΟΒΙΟΛ. 

Α Δὸς φωνὴν νεπόδεσσι, καὶ Περίοις πατεηνοῖς, 

Καὶ τοῖς ὅσσα τε γαῖαν ἐπιπνείει τε καὶ ἔρπει" 

90 Οὐκ ἐρέει, εΤί μ’ ἔτευξας ἀλὸς τέχος, ὦ ναι 

| [δεληίς» 
᾽Αλμυρὸν οὐκ ἔθελον τέµνειν βίον, αἷξν ἀλήτες, | 

Ὑγρὸν φυσιόων, καὶ ἀνάστερον Πέρα λεύσσων. 

Ἔργα βοὺς ποθέω, χαὶ οὕρεα , καὶ πλατὺν ἆμον, 

Καὶ ζώειν µερόπεσσιν ὁμὸν βίον, ὡς ταχὺς ἴπτας, 

95 Ἡ κᾶσιν νεπόδεσσιν ὁλ,σθηροῖσιν ἀνάσσειν. 

Οὐδὲ βόες ποθέοντες ἁλὸς πόρον ἀσχαλόωσιν : 

Οὐκ ἑρέει σχολιοῖς χάµνων μηρύμασι γαστρὺς 
Πικρὺς ὄφις, «Τί μ’ ἔριψας ἐπὶ χθόνα, Υαἴαν ἔδογ-α, 

Ἠθελον ὄρθιος ἔμμεν, ἆτὰρ σύ µε γαστρὶ χυλίνδεις 

15 Οιατο, πο πλ] (αἰῦμς ργα(ἶαπι τοίογας ματοηὶ 
Πἱεεηίῖας [αοἰεπάο : οομβἀδίία ομίη 8 ἱπαρμάθηι]ᾶ, δὲ πλοάκη εχοθάα: ; 
Νο εί νο οἱ ἰ8ἱἱ5 οχ αὐίο ΠΟΡΙΤα, 
ΕΙ, ργφίδεν]άἰ ου]δάαιι ραή8 νος ρτοίθτδί.;: 
εδὶ παϊιιγα ΠΙ116 απιογθπι Ρρᾶγεμίυπι ἰαγρίιῇ ϱ9ὲ, 
80 Ει παίµΓὰ οἰίαπῃ 906 ἀἱιροτα αἱ που ἀϊλρμηί, Υοιη. 
ΝΜο]ϊυςθ εθὶ βΙἱ1Φ 66ν6ΓΙΙΠΙ ΡίΓΘΒΩ .16ΓΓ6, 4ὐδ1η δὐ 3ἱΐς 
Βεηθ (γασιαγὶ οἳ πιογια ρε ἱη Πως ἀμηίαχαί ΠιαηίίΠ ἑηερίοργο. » 

δίη 44ου Ρ4ΙΡ6:, οἱ τηοπίθ οαρίιί8, οἱ πιομιυίφ Ἰηνα]]άμθ 69861, 
Ουἱά [αοογθΒ Ἱ ΏΟὮῦ ΠΙΔΠΗΗΩΙ {18ΠΠ Ρτυ ασμ]ο Ργα)ογος] 
85 Νοη πιθ μυΐφ μιη]θσὶς ουὐἱαέυπι ριοσυἱ οὔἤσοετες, 
Οιοπιαἁπιοάυπη Ανῃοᾶς Ρ4ἱΓ6ΙΩ δυυΠη θιιθηἰέ οχ ἠοδίέις } 
Λη ἀἱοθτες : Ουἱά πῃθ ρθηιι]θεὶ, αιέξ αυὐἱά ἃ η βεεγἰ]ὁ μημ]δέοι]απι Ρυιῖς 1) 
Όα νουσπι ρἰδοίθιθ, οἱ αθγίῖς ανίθις, 
Ει οπηίθιδ, φομ δρος ίθΓζαπι τορἰαηί οἱ ορίταπ!» 
90 Νοη οἱο Ώουπι αἱ]οφμσοίυν ἀείρλίηυς: Θμἱά πῃο, ο Βασ, υιλανῖς ρεοῖθτα [οοἳςεὶ 
94ἱδ4η ΠΟΙΙθΩΙ δΙΙΙΟΔΓ6 νἰίθηῃ, 6611Ρες ναρι», 
Πυπι]όάμπῃ Ἰιαυσίθης, θἱ 281Γ6Π1 ΟΏδοΓΙΠη {ΠΙΘη9. 
ὤρθγα ὑονὶς ἀορίάθτο, θἱ ιοπίθ», οἱ Ι4ἱου Ἠ11ρςγο8, 
Κι ἀμοστ ϱΟΠΙΠΙΗΘΗΙ ΙΠἱ019 ν]ίαιῃ, μἱ οοἱος εΠυυ8, 
λο54,1065 55 θυ40) οποίυας λαυτίοῖς ρἰοίδιις ἐπωρογφτα. 
οᾳμὸ ψοὺο8 ομριθηίθς πιαι]ς ἰέ6γ αηρυηίιΓ : 

Νεο ἀἱσοι οὐ]ίᾳαἱς ΙαῦοΓ458 γο]υμηήίυιθ νοπίτῖς 
ΕΏῖγιις «6Γρεης : Ομἱά πιο ἀθίμτυαριί {η Ἀήπλυῖη, (6ΓΓΑΠΙ οἀθπίοπη Ἱ 
Μα]]οπι οΓοςἔθ 69886, ΥΘΓΙΠΙ {) Πιο γθῃίΓο νοὶμίας. 

17 Απ΄ οὕατος ἡμετέροιο. Α0 αμτο ποείτα, ἰὰ οἱ, 
ερ δα εᾷο ἱρεἙ αιαϊνὶ. Ύεγθυς Πὶο οΏδουγιιδ; (οι[νθ - 
εἰθίιις Ἱία τοάἰε: ἀπ οὕατος ἴχηται, αὐ αιγίδα αὐς- 
εθίαί ε]μαηιοάὶ 26ΥΙΠΟ, θερµοτέροιο πατρὸς παρ ἡμε- 
τέροιο, α ἑοπιπιιπὶ αιθογµῖι [ογυεΠ{{ογθ ῥᾶγεπίε, [ο 
Φοἱ]ἱο8Ι. ὤθπιμίιιᾶ πιασὶς αο Ιαοἰάϊος νεγβίο Ρ.ζαμἱγοΓ: 
Ας »ἱφεπάνηι Εδὶ 6εἱ, πε [οτί ἰ]ία ρτα[εγνίαϊ ο)118- 
ἆαμι ῥραᾳ(γίε υοα αὐ αμγίθις πιεὶε αἆ (ια ρεγ[εταίμ): 
άοπι ἀοοιἰδίτηις ἱηίδγρτγος, ἰίθΓιίπα 681100 6ΘΓΠΙΟΙΙΟ 
ορυρ]μπρίέ: «λίαί5, π]ος Πἱ5, ΡΓΕΠΕΣ ρατάο α4µθ, ϱΡοιιΏ 
νομθ γέροηάτθ, ]6 Πθ ΙΠ0 86Γν6 ᾖθ5 ραγο]ος 9 αι 
επρἰθεπάι ἀϊτο ἃ ὕη ρὲνο υη ῥοι υί[ς Θδἱ ία ηλίυΓο ἃ 

ἀοηπό ααχ ρὲτες ἀθ ['απιοιι; Ρροις Ιουγς οη[απίς, 
πόιης Ιαἱ11Γ6 ποιις ἀέ[εηά αὐς5ςί ἀ4ἶπιος οθιςσ ϱὔι ωε 
ποι1ς αἱπιοηί ροἰπί.» Ώιο νοςςιις δοαοθηίος, ἑμηπίί 
Ιάοπι 6αἱ1γου, δυμἱ ο]υδάοσπι ραιεῖς, αι θἱίλοι (υι- 
4550 ΝΙοουι]. 

δ0 Ἔρυξε, ΓεπΗῖέ, ΓεεΚκα!. 
82 Θνητοῖς ΡΓο υἱοῖς, νοὶ δα αυ εαν. 
ξ4 Σχήπωνα. δὶο Ἱερεπάυιη. ΕάῑΙ. σχήπωνι. 
8δ Καὶ Περίοις. (Ορ. ἡμερίοις. 
97 ἜΕρέει. Μαϊο εἰ. ἑρέεις. 
9δ "Εριψας. δίο Πορ. 990 ει Οµ1ᾳ. Εάῑε. ἔρεξας. 

ΜΕΤΒΙΟΛ ΥΕΠΒΟΙΟ. 

Εηρο νἰεθαὰ ἱπιγορὶάο η ἰαῦοῃι ΡοοίοΓο ραίγὶ 
Ίρ5ο [6Γ48: αυάας Πί οπίπι (οιογαγί18, αἀθίί 
ἰ ρυάου, θί ]δέυπι (θηθᾶί Λάπιοἳὰ ΠιεἰΓυῃ). 

Να ααἱς (ογν]άΐος πορίγα ΕΗΡὶ πε (ιαί αῦ αμγθ 
ῬοΓβ1οήθΠῃ Ίνάπο ροηί(οςσ αἱ ο ροτβἰγηραί αεμίθ: 
εί ρτοἰί παίαγα ΡαίγΙη ϱ010888ἱέ ΔΠΙΟΓΟΠΙ, 
Μδὶς ΠΑΙΗΓ Π6βαί, πο 4108 οὐ ΑΠΙΟΓΘ ΓΘΙΠΟΙΟΘ 
Οεπίυς, ἡἱς αλ λΗἱ πλυῃιις ργῶρίθηι16 αμ]οἱ. 
Μοτοθυω τἱριάπιφιθ ηἰπιἰς Ρογίδγβο ραγδηίθι 
Ῥγορίαί, αὐλιη Ρίαπάΐς αἰἰΐς 4ο Ιθηΐθυς μμ]. 
Ἐκ παπί υθ ρομἀεγο ρη(τῖς ππογιαθας αιίοπι 
Ὀπίυς {ας οί.» δἱ ρα “Ρος πιθηι{ς ἱπορσαμο 
Ρἱ σα 4ο Ρούτρυβ πηθφυθΒἰ ϱομβ/δίθΓο 66ΓΜἱ6, 
Οωιά [αοίος] ΑΒΠΟΡ ὑαοι]ί νίοο [μ]οίθί ἐἰιη 
Ὠοχίγα (υα, οἱ ευ ὐἱαέυπ Ώμῃιογῖς ρογιαΒίς, υέ Οἱ {1 
Αυοίδα βεηίέως, Ττοία Παργθρίε, μΑΓΘΙΙΕΙΑ 
Εκιαίι, 1βηΐνοΒιο ποοὶς οχθιηέαιιὸ ροΓεἱο. 

Ώ Λη ἀΐοοδ: Οµ5 πο [ευίθέὶ, ΠΙυΠ6 68 4 πηθ 
(νε ρθγνἰ]ο ρειῖς  Γανου Ίο Εὐἱ ροπιίοτο ᾖωγ.. 
ΑΠῦμθ νουσπι, γουςπι ἆά ρἰδεῖυυς, Μίδηιιο 
Οπιπίυις ορί «οὐσ5 αμἱρις ἱῃ εδἰίαγὸ ἑοσδ:2- 
Λη ἀῑοθί ἀεριὶς: Οα5 116, "ος δαπᾳσ]ς, αισγίησπι 
Εοεῖφιῖ Ἱ Αϊιογδαμὶ ἀάγυίῃ ποηῖ ϱ»ΓροΓο τίταυι. 
Μυπ]α Ῥοβοο Ρογί8, ΠΙΟΠΙΕΒ, Ἰαἱοδᾳ16 γδφ το 
1ρ596 ἠ1η6/08, αἰᾳυθ {ηδίαυ εαυΐ Ίαπι νίνους (Ως 

οΓι8Ι{ ουπι ροπἱθ Ἰοπήπυπι, Ύὐάπι αυθίᾳσο! ἰν 
α1ἱο 

ἆἄλπιοτο Ρυπί ρίθοθα Γ6ρετο ἱπιροτίοσιιο ος 
Νοη εἰίλπι «ᾳμογεβθ οιρίθΏ8 ὃς η.Γς Ρος ιιπάᾶς 
Πιροηιί, σι αἱ γεηίτὶ5 ἰτασ(ίρας θησυἰ9 
Εεδθιις, Δἱέ: (15 οἷς, 49ο, δη ουπάίεις ας (ο, 
Όι ριο]εοίὰς μυη1ἱ ἑογγὰ ἀερείίεγο οοµας 
[ρ5ο [4Πι6ΏΙ ] Που ουρἰευαια οοτρυς λ40οτν : 
ΛΙ ἰψ ηιθ ϱ0ΠΙΓΑ ργοδίγαίο νερο γοἱυίὰς 



100 00δὲ χόραξ ἀετοῖσιν ὁμοίῖα δινεύεσθαι 
Χρηΐξει, πάντων βασιλεύτατον εἶδος ἀμείψας : 
Στέργει δ', ἣν περ ἕχαστον ἔχει, βιότοιο χέλευθον. 
Οὐδέ Υ) ἑῷ πλάστῃ ποτ ἐρεῖ χεραμήῖον ἔργον ” 

«Τ(πτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥοίζησας ἀειχέα χύχλον, ἁλιτρέτ 
1060 Ταῦτα μὲν ὥστε τεὴν χάµψαι φρένα, φίλτατε 

[παίδων , 
Ἕς χε µάθῃς πλάστιγγα λόγου χαὶ σπάρτον ἐφέλχειν, 

ἛἩ ῥίψειν τὸ περισσὸν, ὃ δ᾽ ἄρκιόν ἐστι, χαθέξειν, 
Μτδὶ ῥόῳ νεότητος ἐφιέμεν), ἀλλά χατίσχειν. 
Τὸ πλεῖστον φραστῶν τι µένειν πολὺ λώϊόν ἐστιν 

410 Ἔνδοθεν, ἡ τιν᾿ ἄφραστον ἐς Πέρα μῦθον ὁδεύειν. 
Οὐδεὶς γὰρ πόνος ἐστὶ µένειν ὑπὸ χείλεσι μῦθον ' 
Φύ γὰρ ἐχιδναϊῖός τε Ὑόνος διὰ γαστἐέρα ῥήξει 

5ΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΜΑΤΑ Οὐ4 ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΏ ΑΗΙΟΣ. αλ 

Α Μητρὺς ἀναθρώσχων, ποινην πΦτρὸς οὐλομένοιο. 
δη ὃ) αὖ µύθοισι τεὸν δειδίξομ’ ἔρωτα 
115 Πατρὸς ἑνηείῃ, παιδὸς θράσος Ἱέρι πάσαων. 

Οὔτι µίη βιότοιο πέλει τρίθαος, ὦ τέχος, οὔτι" 
0ὐδὲ γὰρ οὐδεμίη πᾶσιν φύσις ' ἁλλ᾽ ἡ μὲν ἐσθλη, 
Ἡ δὲ χερειοτέρη , θηρσὶν ἁλόγοισιν ὁμοίη : 
λλλη δ᾽ αὖ πλεχτή τε χαὶ ἀμφοτέραις ἑπίμιχτος. 
190 Ὡς ἄρα χαὶ τρισσὺν γαίης σθένος οἶδε γειυργός' 
Εὔσταχυς, δὲ ἄχαρπος, ἀχανθοφόρος θ) ἅμα σίτῳ.᾽ 
Τρισσαὶ δὴ τελέθουσιν ὁδοὶ, καὶ τέρµατᾳ τρισσἀ. 
Ἡ μὲν γὰρ χθαµαλὴ, χαὶ ἐπίτροχος ἴχνεσι πολλῶν, 

Εὐρείη, µαλαχή τε καὶ ἐς τέλρς οἰκτρὸν ἄγουσα, 
120 Κρημνούς τε, ζοφερούς τε μυχοὺς, καὶ τάρτα- 

{ον αἰνὸν 

100 Νεηιιο οΟΓνιι Ρον]πάο 40 αρ] Ρος 4θγα οἰτοιπι/(οιττὶ 
Εχροῦῖίἱ, ουσι Ρτίπεὶρο αγἰτν (ΟΡ 1α Βλάσης 
ο αιπαε, αυοί ομίᾳμθ ἀδίΙΠΙ ο8ἱ γἱέῶ ρεπι5. 
Νες 5ιιο Ηειοςὶ υπᾳαπ) ἀῑραί Ποιο οριὀ : 
Οιἆ ἱη πο ἱπάθογδηι οἰγουιηνολ γἰδεῖ γοίδίη, 0 δοε]ορίο } 

105 Ησυ φυἱάεπι αἆ Ιπῃοςίθιάαίη 1ΠοΠίσΗἳ (14Π1, ολα γ{θσίμιο (Ηἱ, 
Όι ἀΐδοας ἱαμσθιη οτα({οπίς, {ΙπΘΠΙιιο οοπίγαἱιοτο, 
Ει αὐ]ϊεοτο αὐοά διιροβιιυ θ8ί, ἠοά αιιέθιη 5Πἱο1{, γοἱπογο, 
Νος Ἱπρείαμ] ]ανοριυίῖς 5εᾳυἱ, δοἆ «0656059. 
Ρἱογυ]φιις οἱ ἀρίαια ος {ἱφ αι ἀοσμὰ δ10ἱ, πευ]ίο πιο]ίιις ονἰ 
410 Πέις δι υκἰδίθγο, 4 1απι γθγυπῃ α]ἰηαοά Ώοη ἀἰοσηά τι {1 4οΓΟΛΙ Ργοίυνε. 
Ναηιᾳθ ΜΗ] οδὲ πιο]οδιία, αο 5οΓπιο ἱηίγα ]αὐία πιαμοςί: 
Νοι ομῖπα (6 ἀἰργυωρεί νἱροπίυαν (ους, αἱ νομίΓΟΙΗ 
Μαἰτὶς οουτοι(ξ, η ν]πάἰσίαπι ραἱ τὴ οχθί1ηοί]. 
Φ41Η Ὑθγο (υυμῃ γογυὶςδ υπιφη]ίογ οχοἱρίαηι ἀρφίἀθείη 
415 Π,επίίαίο ραίεἶς, ΕΙ αυάδοίαπι νοηιἰ9 ἀἰΠιμάσης. 
Νοη πα νἱίς ρθιω]ία οδὲ, ο ΗΕ, ΏρΗ πα, 
Ουειπαἁπιοά μπα ηθο υπ οπιπίθς ορί ΠαίιιΓΑ; 5ο αἷία (υἱάσια Όομα. 
ΛΙΙ4 γογο πιαῖα, ὑγυιίς ἱγρα ομαδας αἱηιὴς : 
ΛΙΙ4 τυγδι6 ος ἀιαύυς οοβ[/4ἱ4 οἱ Ρογιηἰία. 
420 δἱο εἰἶαπι οἱ (Γιρ[ίοσηι ἔδγγῷ γίιη πονὶι αρτ]οοία : 
ΑΙΙ4 [6Γ111ἱ86. αἰία δίοὔΊ18, αἰία δρίπατυπι [ογας σἰιί οἱ (γιιπιορίί. 
Έειπα ἱβίις δυηί νο, ἰθγπίηο ἰθγιπὶπ]. 

Ρείιπα φιἱάδαι Παποἱ]]ς, οἱ ἐγίία γοςιὶρί(ς ρ]ατίιλογυπ, 
Ἱαία, οἱ πιο][ίς, 4ο [εἱδίοπι δἆ βῄηδι ἀάσομβ, 
1205 Ρεφοῖριία, ἰεπευτοδοδαυό Γοοθδδις, οἱ 5 νΗίη ΤαΓίαΡΠΑ, 

101 Τίπε) ἐπ᾽ ἐμοί. θμἱά πε ίαηι ἐμγρί(εΥ (ογαδ({ῇ 
105 Κάμναι. Ἰλομ. 990 χάµψει, 
107 'Ρίψειν, Βος, 920 ῥίψφει. Μος Οἱὶρ. χαθέξει, 

Ρίο χαθέξειν. 6ἱ ἄρτιον ρτο ἄρχμον. 
109 Φρωστῶν τι. 8ἱ9 Ιεβέηύυν ν]ἀοίυς, οἳπ οςἱ- 

εἰς ουπίγα Βεηθδιἰοιϊποξαπι βδη(θηἶ41ὴ, «Ηἱ οχ Ἠοᾳ. 
990 Ιερετο νο]αδγμηέ φραστόν τ., Φυοὗ ηὐἰίαιῃ Οτ8- 
οἱδπιί γαιἱοΏοπι Ὠδύθι. Τοχ φραστῶν Ρος οοΠ/ΓαςΠ0- 
πο! Ὠἱο Ροηϊ(μΣς ΡΓΟ φραστέων, ἱάᾳαο ργορίες 1Η0- 
ἔγυπη. Ολ1υλῦ, . 

113 Ἐχιδγαῖός τε γόγος. Ελιά ροήυ6 αυφ9) 

Υ6Γ4 ΠΑΓΓαΙΊο. Ὑἱόά6 ΡΙπ., Εν. κ, ορ. 02. 
444 Δειδίξομ’ ἔρωτα. Δειδίσχομαι, ΜΗΜΙΑΝΕΙΟΥ οὰ-- 

εἰρίο : πατρὸς ἑνηεή]ν [εἰ αἁμιομ{ομο ραἰγίδ, αἰι- 
4άεεε ΑΙ απἱμιος οῦ)κΤ/αΠδ. [ὐγγονίι Εἱλις η - 
οοπί9 δειδίξομ’ 8 νοΓΡυ δεδίσαοµχι. 

117 Ἀ. 1’ ἡ μὲν ἐσθ.λή. ἰδιε νδγδὶ εἰαιοιιάὶ 
Ώιθὺυό οχθιηΡρἰο οαγοῖ. (λυε1ρκ. 

418 Ὁμοίη. Περ. 990, ὁμοίον (εἰς). | 
419 ᾽Αμϕοτέραις. δὶο Πεμ. 990. Εάἱ. αίοιι ηιὶ- 

ης 06ης ἀμφοτέροις . 

ΜΕΤΠΙΟΑΛ ΥΕΒΣΙΟ, 

Νου μίᾳερ οχεαἶδαπι νθἱίίγο Ρ6Υ Φοίηθγα «οἵνω9 
Εκρεβ!, 86 5ρθοίεΠι γοραἱθΙΩ Αδδυπιθγο ροςιἰ:: 
Ὑοτυπι αμοάφιιο 810 δοΠἰεπίΗπι ἐγαρι]ίο γἱί οςἳ. | 
Παυάφ αφ µαπῃ ἠρυ]ο γας Βοιι[ο ἀἰχογίε: Εοφυῖά 
Μο εμα]ο {ογ858, θοε]θγαίθ, Πηἱαδᾳυ6 ὀἀοσοιίον } 

Ηαο ορο, ΠΔίοΡυπῃ Ίοηρο εἰιαγὶθαίης, ἀῑχ], 
[ε νοἰιέ ιά ΙαΠςθ!Η ἀΐδοας (υα Ρεπήρτο νου, 
Αιθμο θιρεγνασμίδ, αιιοά 5αί δἰί Με] Γ650- 

εις; 
Όιαυο οίπη ϱὐιάθας ]αγοηί]οπι βἱςί6τθ ο Γ5ΙΙΗΙ 
Λο ΟΠ Φα ξἰ {γθη08 Ιάχ4Γ6 γιιοπί]. 
Ριοοίαέ, ουη ρετπου]ία αῦσας, Φιν εοπηπιοἆα ἀῑσί4, 
Όι πιαιιθαἱ πιοάἰο Ρ4ΓΦ υιαχίλια «ογάο γοίομία, 
ΟΠ που ἀἰσοπάιμη ημἰάάαιη οείεγις δμὺ αυγας, 
ΝΗ μουθὲ ἠποίασαπι Ια0ἱἱ6 οοιΏρεδ(σγθ νουνιην : 
Χυη οἰοπίηι οσδἰ]ίοιις αζθγαδ! νίδεσιὰ πιαἰ 5 

Β Ψίμετευς {6ἱυ8, Ρῴπαπι ἱη ραίσφ οσ]εὶος!. 
Νυύπε αυίέεπι {ρθο ἐπ Ώἱαπάο ΦΕΓΠΙΟΠΘ, Ρ{οΓον 
Οἱ παίο {π]]οίαί, ΡρογοεΙἰθΓθ ΠΙίΑΓ ΑΠΙΟΓΕΙΗ 
ΦΟΠΙΙί4 ΠρΏ πα θδί ν]ί, οἱαγὶρδί(ηο 1ἱ; 
Ναηι πεί πλίυτα ο8ί ουποῖίς πηοσίαπριθ µη: 
Ύδειιπ ρεῖπια αμἱάνιη ρυ]οΏγα οφί 4ο Ιαυάὸ νο]υηάς, 
Αἱίογα Ιαάα ηἰπιϊδ, ΡΓοΓΒΙθ(ο αἰπι ήπια ὑτυιίς: 
Τοσι]ὰ ΡοβίζθΠο ος 1619 ρεγπηϊδία ἆὐαλας. 
Νεπιρο ἑεἱρίοχ θἱίαμῃ (6ΓΓ99 66ης αίηιε [αου]ίης : 
Ότα [οταχ ορἱοΐδᾳιθ ρτατ]ο, δισ ίθᾳυθ 8δοηό, 
Τουῖα (199 5εηίοῦ αἰπιαὶ οἱ ργοάμοῖέ δὶσίη. 
ἱο 4ποᾳιιο (γ]η8 νία 68έ, ἰἶπιορ ἐηυθφ ο νίασηΠῃ. 

Γαία ἅα εδὲ, ἠυπίδᾳυθ, ργεποί 4141) πμήκω, 
ιαγα, 

Μοι[ΐδφις, οἱ [ας ἱβ, γθευ!η πιίδες οχίέις 1Η1, 
ὑγαοίρίίος 5εορυ!ἱ, ἰοπεὺσ] ἸούγθιιάἃΥοΓ8Ρυ, 



15δοί 

Ἠχι πυρὸς ποταμοὶ, καὶ δαίµονες ἀγριόθυμοι, 

ΝΨυχῶν τ) οὐλομένων ποινῆ], χαὶ τῖσις ἄπαυστος. 
Ἡ δὲ τρηχαλέη , καὶ ὅρθιος, αὐαλέη τε, 

Στεινῆ τε, σχολιἠ τε χαὶ ἀμφίχρημνος ἁπάντη, 
450 "Αμθατος οὗ πολλοῖσι, χαὶ ἐς τέλος ἐσθλὸν ἄγουσα, 

Οὐρανὸν ἁστερόεντα, χλέος µέγα, χἀλλε᾽ ἄσαρχα, 

Αὐτὴν ἀτρεχίην χαθαρὴν, χαὶ ἄσχιον ἐσθλὸὺν, 
΄Αχρι χαὶ ἀχροτάτοιο φάους ὃρον οὗτιν) ἔχοντος. 
Ἡ δὲ τρίτη, µεσάτη μὲν ὁδὺς, µεσάτη δὲ Υ ἁμοιθῆς, 

42ύ Οὔτι λίην μογερὴ, καὶ χύδεος οὗ µάλα πολλοῦ. 
Οἷον χιρναµένου φωτὸς πρὸς νύχτα µέλαιναν ' 

Αμϕιλύχην δ' ἄρα τήν γε σοφοὶ µίξιν χαλέουσι. 

Λείῃ μὲν περόωσιν, ὅσοις νόος ἐστὶ χάχιστος, 

Ψεύσταις, ἀνδροφόνοις, μοιχοῖς, ἐπίορχον ὁμοῦσιν, 
3 

5, οΏΕσοᾶΒι! ΤΗΕΟΙ, 6ΛΗΝΙΝύΝ ΗΡΕΙΠ Η. ΠΙΡΤΟΒΙΟΑ. 

Α 440 ᾽Ανδρογύνοις, τοχέων δηλήμοσιν , ἁρχαγέεσα, 
Γαστροφίλοις, λίμνῃαιν ἁπληρώτοισιν ὁμοξας, 
Οἵ θανάτῳ ζώοντες , ἓὺν µόρον ἀἆμφαγαπωσι ̓  
Δυσμενέων χεφαλαῖς οὗτος βίος ἀντήσειε. 

Τὴν δ᾽ ἀγαθὴν τέµνουαιν, ὅσοις βίος οὖκ ἔτι γε, 

415 Τρισμάχαρες, ζώοντες ἐπὶ χθονὶ σαρχὸὺς ὕτερθο, 

Αζυγέες, χόσµοιο περίφρονες . οὐρανοροῖ-αι, 

Αχτέανοι, χινυροὶ χαµαιευνάδες , οἰοχέτωνεςι 
Βαιὸν ἀναπνείοντες, ἀγάστορες, ἀσχεκέες τε, 

Κῦδος ἓν οἷον ἔχοντες, ἅπαν κλέος ἐνθάδ ἀτίζειν, 

150 Καὶ πλοῦτον πενίην τε καὶ εἰς Θεὸν οἷον ὁρᾶσθιι. 
Τοὺς μὲν ἐγὼ τροµέω, χαὶ δείδια νέρθε δεξορχὼς, 
Ὡς θεὸν ὑψιμέδοντα, ὅτ᾽ ἀνθρώποισι πελάζει. .. 
Καὶ γὰρ πολλὸν ὕπερθε βροτῶν βεθάασιν ἁπάντων, 

Ὀνί ἱρηῖδ Βυπηῖπα, οἱ δα νὶ ἀΦῃοηῃθς, --- 
Απίπιατυπησιθ ροεςἱίαγυπι ρᾳης9,.4ο (οιπιθηίυῃ Βοπιρ]ίθγπυΠ). 
ΛΙΙΕΓΔ γἱίὰ ΑΘΡΕΓΑ, οἱ αγάυα, Φδίυοςα, . 
Αηριυδία, οἱ οὐἱίᾳυα, ες οπηἰ ρατίο ΡΓΦ906Ρ8, 
400 ΝοΟΠ πιμ]ιῖς ροτνία, οἱ αἆ [αµβίΙΠΙ ήῃοπι ἀμοθῃς, 
θ5ίυαι οἰάθγεμιη , ΙπαρΏαπι ρ]ογίαιῃ, ρυἱουσ]έάΐπον ἱπέοΓρογθαδ, 
Αἱἱ νθγί{ιἼθιῃ ἱρδαπὶ Ρυγαῦ., μ]119 Ἰηνο]αέαπῃ μπι0γϊς Ὀοημιη, 
1096:1057 Πεπίφιιθ µρηιιο ας ΦΙΠΙΙΠΗΠΙ Γ19]θη, μα ᾖλαῦθης ἑογπίπαως. 

οΓεΙᾶ δυίθυ) ηιοάἷα (μἱάριη νία οί, Πιθἶαιη ιαῦθης Πιογοθάςα., 
ᾳὖῦ Νοφιθ γαἰάο Ια0ογίοδο, Πες πι ίμπῃ ρ]ογίονα, 
γείυί οἱ Ίαχ μαἱθοθαίας οµ1π οὔδουγα ποοἰο: 
Φιλ ρίτοίη υἱἶᾳιιθ ποοίδΏι 18110 πηἰφίίοποιη ϱαρἰοπίος τοσδοί, 
Ριαµὰ φυἱάειη νἱ8 ἱπε]σμεηῖ, φαἱδας θ6ί πιθηθ Βοθἰοζαία, 
Μεπάαςθς, οπηἱοἱάσ», χάμ]ίετ], ρεε]τ], 
440 Ομ ἰ, ραιτὶοἰἀα., ταρίοςυ5, 
γοηιστῖδ αιμαΐογθ», ρα]υάίρς Ιποσρ]ευϊ]]θις φἰπιῖ]οῬ, 
Οἱ πιοπὶ νὶνεηίος, 4 01Π ἱρίογίέυια αριαϱί : 
λα]ὶς γα Ποβίίαπῃ οοενἰοίθς ἱππι]ηθαί. 

Ῥγαείαγα αέδίη γἱα Ιποράυηί, φυἶδις τ]ία ποπ οδί ἰπ (ίουτ, 
115 Τετ υδαίὶ, νἱτθηῖος ἱη 65) 3 6ὐΡΓὰ ϱΑΓΠΘΙΗ, 
Πμηυρί, πιυπάἰ οοηίθιπρἰογεἙ, οσρἰ ἱμοοῖα», 
Ιπορςς, ἰγὶρίθ8, ἡυπιὶ ου υδηίος, Ψ14ΠΙ Ἠαυθῃίος γοδίθιη, 
Μοάϊΐουπι αιὶά δρἰΓ8Π:68, οἱὺο οἱ ἰ6οῖο οἈγοηίθς 
Οοσίαιη αμαπῃ δο]α1) ᾖιαυδηίες, ΟΠ1ΗΘΠ) ἡἱο ρἱογίαπι ΑΡΟΓΠΟΤΕ, 
450 Μυἱαδφυο ἁἰγίίας, ραυροεΓίαίοη! ραῖί, 4ο Ώου1η πα ἱπιμος]. 
Ἡος ερο γεποτος οἱ ἰτουιίθεο, ἀθηιίεςίς ἵῃ ἵδγγαιη οσυἱἱφ, 
Όι Ώδιπὶ δυΠΙΗΙΗΠΏ ΓΟΡΕΠΙ, ουΠι αἆ οιπῖπος ασςε: : 
Ειεπίτη Ίοησο 51ρΓγᾶ υιοτίαἰες 5οοΓοἶ δυΠἱ ΟΠ1ῃ65. 

121 'Οδός. ἵια Πομ. 990. ΕυΙι. ἐδός. 
128 Λείῃ. ια Οἱ. ΕάΙ. ῥείῃ. 
447 Χαμαιευγάδες. δὶο ει. οἳ φι]άδιῃ τοοίθ 

Ῥτορίος πιθίριπη, ουπι ἆυσ ργίη 9γ]αυ Όγαονθβ 
φἱρί, μἱ ραίεί ος ου Ποπιεγί γουδι {[ἱαα. χΥι, 225, 
ὑποφῆται ἀντιπτόποδες, χαμαιεῦναι. ῬετροΓαητ! ἰᾳὶ- 

ΜΕΤΗΙΟΑ 

Ογύ6 αἴγοχ, ἱρηῖβ Ευγὶὶ, βῶνοβᾳιο {ωγοςς 
Τ.ΕΙΗΟΠΕΦ ἀγἀερίθς, ἀΠίΠΙάγυΠ Ρῶπα πΙβίατΙη, 
ὑεοσφυο αἴοιος 09 56 ργοίεηαΐ αιἱ 4ΠΙΠΟΘΡ. 
Ατυζι δευυμέα γἱὰ ο8ί, δφμα/ἰθηδᾳυ6 αἰηιιο ατάμα 

γα]άς͵ 
Ἀδρογαηυθ ας ΡοΓηυΔΠ} ΦἰπΙιοδᾶ Δυο Ιπάίφυο ρΓα)- 

ο ο ας µιν ἰοβν, 
Ῥαυςἶς ἱγίία αυἰήσοπι, οὐ [οίς οχίτιφ Πέ, 
ΙΙΕΓΘΙΙΗ «α μπι, ἆσους {μρθῃς, «ΓΏὸ οᾶγοηίος 
Εωγιςὸ, νογαιη ἱρδυπι ρ ἠἰφυἱά λαο, 1ος πι- 

[υεἱ5 
ΟΡιοσίσ), Πηίδᾳο εχροις ας Ίῑία βπρίθιια. 
Μεγοεάθια, μὲ αιοὐίᾶ ο8ί, Πούἶπηι Ροδίτοµια Γορος- 

ίαί, 
Ναπὶ πες 8 ἆογο ΠΙΌΡΗΟΒ ἱιαῦοι Ί]ία, που Απιρία 
Εγαηνία, [αχ ιεμευΓῖ5 γε]υί οιὴ ᾖαηβίίωγ αἰτῖς : 
Απιρ]ή]γοε ἃ 4οςξίθ δο]οί σοο τηἰδίμγὰ νοσαν]. 
ες [αοΙἴθια Ιποσδυηί, φάΟΓ ΕΠΙ 11615 ογἰηίηο µαι- 

Γ οκ. | ἰάει: . 
Μεπάαςρς, ρεγ]αΓί ἠοπιίμθς, ναϊ(αιηφο ου υίίο 
δυαράθηίθ», ἀἐτίγαδιμαθ εᾶς ηιἱ ος 4ο ο αζηίαηξ, 

ως Βυποἱομή αὐαίδεγαπί ΙἸοοίίοποπι Πορ. 990 α 
(οἱ δ!. ὐ! εἷο 5ου] 1115 χαμευνάδες. Όλι λυ. 

151 Δεδορκώς. δὶς Ποµ. 991. Εάἱἱ. Ρύσνο δεδοχώς. 
19ὐύ Απάντωγ. Ιἰὰ βεᾳ. 990 οἱ Οµἡςσ. Εάῑι. ἅπαν- 

τες. 

ΥΕΒΡΙΟ. 

Β Πιαρίογεθ, αίᾳυε απάἀγομγη!, οβΠύδ41Ι6 ῥητοηίες 
Ου ροσιημηί, αφ ἑμληιοάίσαο δὲ νομιγίς 31111- 

μ.5 
Λο δἰπιί]εθ 5ἱαρηίς, αιιῶ [γαδέγα οσρ]ογο Ιαὐογός, 
οἱ πιο! (αηίϱ) γἰναηί ϱαυθπίιιο ρογῖτο : 
[η οαρίία ως, ᾳ4φςο, σαἷδὶ Λσο ἰιοδι{ἷα νἰια. 

Γαυζαπάυμν αἂξ γἱι δυἱεαηὲ ία ὶ αυἶθιις ἐασά 
γτία δίέα {π ἱεγγα; (οἷἰς ο ἵεγααο οθίοσνα [εσι 
Ἡ φὐαἱος, Φε]ιογεᾶπι ϱ 0 γἱέδιὴ ἵπ «οτροΓο ἀσειι, 
Ου ιαάαφ (μαἱαππυδᾳυο [υρὶε, υμιόάυππαθ γυεῃ- 
ὠομίεΏ]πθης, αὐἱἱ5 5εςο οσους ἑω[εγί, [ίση 
Ρααρετίεπι (0 δαποἱα οοζ, Ππιαγοίφυς, ουὑαος 
ΟΗΙΡΟΣ Ἠωπηί, νοσίες Πες ρἱαΓος ροςςσἱἀοι ΠΠ: 
Όιι ραυἱαπι φιλάάαπι Γγμίέας νἱιαίδυς αυσὶς, 
0ὐδεφαίμή]ηιιο περαί νουιρὶ; αὐάς εοφιοἰηίφ οχΡε-ε, 
Οἱ ἀοζας Ιου ΕΠΗΠη οδὲ Ηλτά1 ΓΆπΙσΙπηυθ ἆθειραυθ 
Μρυίμετθ; οἱ ΙΙαρηυ» ἀμγὶδδίηια «6η55 θροφίας. 
Λίφυθ οει[ἱ6 ἰΗἱ611 δυρογυηὶ ΡΓΟΡΟΠοτΤο Νυιυοη. 
Ἡος ορο, ει] 5 οἱ δέ Γυηίπα χα, ἐγ, πιῖδεο 
ΝοΟΠ 8οου5 αἰ( ης Ώόυα, ο πουῖν ἑρςο ργορίπα αι: 
Ναριηο δρο ἑωμοίος ἠοπιίιος ολοῖας οριἰποί ἰδ8 
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Ἡμεῖς δ᾽ αὗ µεσάτην ὁδὸν ἵομεν, οὔτε καχοῖσι 
455 Τερπόµενοι, καὶ βαιὸν ἑφαπτόμενοί Υε θεοῖο, 
Οἷς ἀλόχων τε µέμηλε, καὶ εὐχλείης ἑρατεινῆς, 
Καὶ τεχέων, κτεάνων τε, φίλον δ᾽ ὅ τι χεῖρας ἴχηται. 
Τούτηωυ δῆ πρώτιστον ἐμοὶ λόγος ἐστὶ βίοιο, 
Πλοῦτον ἀλήΐστον, χτέαρ ἄκλοπον, ἐσθλὸν ἔχοντος. 

100 Εἴ τοι μὴ πάντεσσιν ἑπέδραμον, ὡς ποθέεσχον, 
Μηδ’ ὅλον ἑξεπέρησα λόγων πόρον, ἰστία τείνας 
(Οὐ γὰρ σοῖς ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείθομαι, οὐδέ µε χλέφε 
Άϊνος ἐμός ' αἶνος γὰρ ἀφ᾿ αἵματός ἐστιν ἄπιστος) 
ΑἉλλ ἔμπης τίω γε6 λόγων χλέος ἔξοχον ἄλλων. 

165 Μύθοι γὰρ βιότοιο θεµείλιον , οἵ μ᾿ ἀπὸ θτρῶν 
Ἔσχισαν , οἵσιν ἔγειρα πόλεις , χαὶ τἐθµι’ ἀνεῦρον, 
Καὶ θεὺν ὑμνείω µεγαχνδέα, οἷσιν ἀείρω 

5ΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΑΤΑ οὗ ΒΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΛΙΙ05. 

Α Τῆς φαενῆς ἀρετῆς ὑφψοῦ αλέος, οἷσι δαµάζω 

{σοι 

Της στυγερῆς χαχίης πικρὸν σθένος, οἷαι χεάξω 
470 Κόσμους, οὐράνιόν τε χαὶ ὃς ἐπὶ λῦσιν ὁδεύει 
Ἐνθάδε, χαὶν φυχὴν ἀπὸ σώματος. Ὡς δ᾽ ἀπὸ μορρῶν 
Εἰχόνας, ὣς δὲ βίων τε φύσεις, χαὶ τέρματα δισσὰ 

ζώντων τ) ὀλλυμένων τε. Τὰ γὰρ θεὺὸς ἐξεδίδαξε, 

Καὶ λόγος ἑστήριξε σοφῶν , χαὶ πίστις ἔρεισε, 

175 πῶς δ' ἀγαθῶν ἀρετὴν ἕλχει χρόνος ὑστατίοισιν 

"ὌἨμασι, δεῖγμα φέρων γραπτὸν χλέος, ὣς δὲ χαχίστων 
Δνσχλείην, στήλῃσιν ἓν ἀθανάτῃσι χαράσσων. 
Μύθοι, καὶ ζώοντι µύνῳ βίος οὐκ ἐπιδευὴς, 

Καὶ λαμπρὸὺν πνείοντι µέγα στέφος, οὐδὲν ὅμοιον 
180 "Άνθεσιν εἱαρινοῖσιν ἅμ᾽ Ποῖ χειροµένοισι, 

θνήσκουσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πρὸ ἥματος ὀλλυμένοιοι 

ΝΟ8 Υ6ΓΟ ΠηθάΊαπι γἱαπη ΙΠΡΓΕΔΊΠΙΗΣ, Ποα!Ιθ π]α]ή5 
455 Ώε]υοίαίί, εἰ ραυἱυἱ 00) αἰθηρομίες Ώειιπ), 
θιἱθυς οἳ μχογη ουγα οδί, εἰ μ]ογία, αμια]]15, 
Ει βΙυτυπι, οἱ ορύΠῃ, οἱ ϱΓαΙυΠΙ ἰά ὀπ]ηθ αιιοἆ ἵΏ Ὠ]άπυ6 τοηρι]{. 
Ηι]δ αυίθιι νἰι ρτίιπας ἰδιιεί, υἱ ΠΠ νἱάσίας, [αομη]ὰς 
θιἱρρο αιιδ ναυθαί ἀῑν]ί]38, εἰ Ροβ5θς5ἱ0Ἠ68, 48 ηθο Γγιο οβἱρῖί, ηες εαυπὶρὶ Ρονδηῖ. 
100 ορ ΘΗΗ1Η ποἨ ομιηία ἀἱδοίριίπαγαπι 6οηςγὰ ἀεουγγορίηι, οἱ οαρἱοῦαια, 
Νεφιθ ἐοίίη ϱΠ1ΘηΡιις Γμογίίη δεἸθηαγυίη 4105, νο]ἱ6 οχραηςίς 
Νου ομίΏι ναγδὶς ἐυὶδ 4ΦδεΠίῖος, ΗθηΙΙ6 πι βο61ιοἰέ 
4116 Ιηθ8 : ἰδι5 θηἱιή α Ργορίπαιο, Ράγα!η Ἠαυοί Πά91), 

Δἰίαπιευ ο0ἷ0 δ6ΓΙΠΘΩΝΙΩ ρ]ογῖδιῃ Ρτ οδίοσί5 οιμηίου5. 
1605 γἱιο οί δυηί ΠιάαΕΩΙΙΙΩ 66ΓΙΟΠΘ6, απίἰ Ώ19 4 [6Γἱ9 

ᾠρερθγθγυηί, αυἶυυς υτύος οχδίγυχἰ, οἱ Ἱερορ ἰηγαυὶ, 
ΕΙ Βευπι ργβροίοηίθι ϱεΙεΡΓοΟ, φις οΏεγο 
Λά οσ]απι πο]γί ντε ρ]ογίαιη, φαἱυμβ Γγαπσο 
Τοιςὶ νἰἱ (θνη ουσ, αἱῦυ8 8δεοΘΓΙΙΟ 
1058-1059 70 Μιμάος, οΦ]εδίοιιφαο οἱ θ1η αἱ αἱ ἱμίογίέμπι νοςρίι 
ιο, εἰ ΙεΙίΘΙΙ ἃ 6ΟΓΡΟΓΘ. Ὀϊ νετο α [οσπιὶ6 6ο]1πμο 
Πιμαφίηςς, θἱο οἱἵαηι δὲ νἱίαγυνὴ παίαταδ, οἱ βοιμιίλο (109 
γλνουιαπι οἱ ρεγευηίῖαπι. ΠδΦο ομίπ Ώόους εάοσυε, 
Ει δ6οΓιη0 δαρίουίανι βρηριαν]ί οἱ Πάο5 Γμοἰνιί: ο ]]οοί 
175 Οιομιούο νἰτίμνεπι βοπογμὶ ἰειπρυς ἐγα]αί οχοηῖδ 4ἶοῦις 
Ποιρυηογαύδι Πας νυς δοµἱρίαγαευτη πουυμιμθηῖ5 οβίοµάσς, οἱ ΠΙΙοΥυΙ 
Πμπομ μία ἵπ (αὐμ1ἱς Πηιπογια 1ος ἱηοίάθης. ι 
ΘυΓΙΠΟΙΕς οΠἱοσηῖ, υἱ φυἱ οἱἑαγίας νἰνίέ, πι τις ταί ἱπορῖα Ιάῦουθί ; 
Ει Πἰ φἱ αἰπι δρίγαί, Ρργαοἱαγὰ δυμέ ουΓοΠᾶ, ποη ασια) δἱη1ἱ6 
150 Εἰοτίυυφ νουιίδ, αἱ αὐ ΔΠΙΡυΓΑΙΗ οαΓρΗΡΙΗΤ, 
Μαγεεδοιηί αίθυι ροδἱοᾶ αηίο ἀδί οεεᾶδυ!η. 

161 Πόρον. Ό]ο Ώομ. 990. Εάῑι. πόνου. 
162 Κ.1έψε. Ἡομ. 990, κλέψει. 
464 Τίω γε. Φὶο Πεμ. 990 οἱ Οἱρ. ΕὐΙἰ. τίω σε, 

έα εοἰο, ο εἰοφιιοπίία, φΙε(δ οιξιθγὶο ΟΡ μγαφίας. 
101 Αείρω. Πορ. 990, ἀξίρων, δἱ Ροδίοα δαµάζων. 

174 Ἔρεισε. Βεμ. 990 οἱ Ο1ς. ἔρυξε, 
4760 Δεῖγμα φέρων γραπτὺν κ.Ἰέος, οἱς. [ὰ οί, 

οδιο1έ Πιο αγ ὔ1ὰ ΜιοπυησΠ({8, φμδΠηί4 ]δίος ϱᾳἱο- 
για οχίτομι]5 ἀἱεδιαςδ πιαηθα!, οἱ ᾳαθμία νηαἱ05 ἱρηο- 
υλμίᾶ. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Α: Υοετο πιοάἱο ᾳγλάϊπιαρ πο ἰγαπιϊίο νἰίς, 
αἱ πεσυθ ᾳαυάειηυς γἱ1ἱδ, ΓυΓδµπιαιιο δβΥΘΗΙ 1Η 

Εχίτοπιῖς Νυπιοι ἀἱρ]ιίδ οοπιἑπρίπηιις 181: 
Οιοἱβ υχου, αιθῖς οδί δοΏοἱο5, αιιοῖς ρἰογία οι 
Ῥηφάίααυε, οἱ οαγυ φαἱἀφυ]ά μιαηιί6 υἱΓαπιό ε0- 

ριί, 
Ῥγοεῖρυαπι ροῦγο για οἱ νἱπάϊεαι Όυ]ως 
Γδοιίγίηα οἱ 66γΠ.Ο πἰἀμ5, της {ιό]ος, ἰαιάσηι ς 
Νου οἰομίπη {ωΓίο, πο νἱ ταρίυίατ αροιία 
Ὀἰν]ίω. θµ8ηιιαίη ἀοείτίηον µύη βεηί5 Ο)ηΟ 
Ῥοινας!, ευρίους ἰίοοί 14, πες, Ο1ΓΌ δα {εηίςΗ5, 
Τοιυμὶ ἰγα]οςί φειά{ορΙ) δυἀμ]α5 Φ410ΓΡ. 
Ναπιηιις μις ἀῑ δις ἠαυμά οΓοο, Πύο Π]εα Π]θΠίΘΙΙ 
ας [αἰΐει; δυδρυεία οἰομίὴ Ίρις εωιοίᾶ ριορί- 

ν η]. 
Το ἴδήο, ο (αουμό, οοἱο, ἀοοίίηα, δροτ16 

Οωποία τοµο. Νοδίιν ποιη θυμί (υμμάσηία γἱιῷ 
οτω]υμθθ. 1 πιε α ὑΓμίΐ5 δοοµοτα; Ροῖ 1ο8 

5 δυπί υτΏθς πι] οοηβίτιοίς, ἱδροεπιιο γοροτί9. 
Πογυνη ορεΓα μι]Γαηάα Ὠεὶ Ῥγιουουπίὰ ῥρ8πύο: 
ΗΠογιπὶ ΟρεΓα Ιαμάρπη {οἱ1ο γἰπυιῖς {η αἰίυπι 
Ηογυπ Ορετᾶ γἰγοῬ φοε]θγὶβ οοπΠἹρεςΟο αηδ]ίρηας 
Ηοτιπ! ορεγα ὑἱποῬ εἰἶαπι ἁἀἰδίογηιίπο πηαηάος, 
(ῶεδίειῃ α βυχο ἀἱΓίπηθι5, 8 6ΟΓΡΟΓΘ Ππιθηίθιι, 
Εβ]ρίοι 4 [ογπιἱδ, γἰίσαιε υἱγίάδᾳυρ Ρες {]]υθ 
ΝαίυΓαπῃ ϱἱ ϱοπιίηος γἱί ἀἰδογίπιίπο ᾖπος, 
γι ΕΗΠΗ εοἰ6Ρη.», Πθοίβ φἰογηφαιο Φος 1η 
Πο εἰοπίπι Ρήωπι ἀοοιίτ Ώευς, 8ο δαρἱοηίιῦ 
Ρορίὐα (υἱ1ν]έ 66ΓΠΙ0, ΡοβίΓθια Πᾖάδδᾳ9. 
Αίογι 40) το μηί [πια Ἰαυάσηιφς ο µΟΓΗΤΑ 
ΨΟΓΙΠΟΠΟΒ {ἱ{ογίς ἀερίοιί, ἱήάθιπης τωδἱογΠι 
μυάθυ 6 ΦἱΟΓΗΙΙΗ [δθῖπιο οΔΓΗΙΙΠΑ δ6ΓγαΡἱ. 
Βυεϊγίιια εδ δοἱἱ νἱνθι] αι Ἱπάῖρα νἰία, 
ΑίθΙΙο ἁἰέμι Γήςιι6 δρἰτα(ἱ Ππββηὰ Ο0ΓΟΠΔ8, 
ΕΙουίῦις ἐαιιὰ δἰμ1ἱ5 νουγμίδ, αἱ ὶωςῖς αά ΟΓίι1Πη 
(1161, ἀπίο ἀπ πιαιςεηί ροίοιηίαθ εαά6πιε). 



τσκ) , ΟΙιΕσΟΙΜΙ ΤΗΕΟΙ.. ΟΑΛΠΜΗΙΝΟΝ µΡΕΠ ῃ. ΗΙΡΤΟΠΙΟΑ. [5 

Μύθοι χαὶ παθέεασιν ἄχος μέγα ᾽ τοῖσι δαµάζω 

Θυμὸν ὑπερζείοντα, νόου νέφος ' οἷσιν ἁνίας 

Εὐνάζῳ, καὶ µέτρον ἑὐφροσύνῃσι τίθηµι, 

485 Οὔτε λίην μογεροῖσιν ἀτώμενος, οὔτ᾽ ἀγαθοῖσιν 

Αἱρόμενος, ἕτερον δ' ἑτέρῳ σταθμώμενος ἄλχαρ, 

Ἐλπίδ' ἓν ἀργαλέοισιν, ἓν εὐδιόωσι δὲ τάρδος. 

Μῦθος καὶ βασιλῆας ἄγει, χαὶ δῆμον ἑφέλχει " 

Ἔν τ) ἀγορῆσι τέθηλε , καὶ ἓν θαλίῃσιν ἀνάσσει ' 
490 Καὶ µόθον αἰχμάζει, πρηῦν δέ τε φῶτα τίθησι, 

Μαλθάσσων ἁπαλοῖσι καὶ αἱμνυλίοισι λόγοισι, 
Καὶ χρατερόν περ ἑόντα, πυρὸὺς μένος οἷα σίδηρον. 
Ὀρφείη χιθάρη μῦθας πέλεν, ὥσπερ ἐἴσχω, 

Βάντας ἄγων µελέεσσιν, ὁμῶς ἀγαθούς τε χαχούς τε’ 
495 Ὡς δ᾽ ᾽Αμϕιονίη λύρη χαὶ λᾶας ἔπειθε, 
ἨἩνχὰς ἀντιτύπους πετρώδεας. Οἶδα δὲ Πομποῦ 

Α Φάρμαχον, ὡς λόγος ἦεν, ὃν ἐρχομένῳ μετὰ ξίμ 

Λαρτιάδῃ πόρε δῶρον , ὅτως Χε σύεσσιν ἀρίζα 

υἷς ἐτάροις, μηδ' αὑτὸς ἔδοι συοθρέµµονα φορ. 

Φ0 Μῦθον χαὶ Πολύδαμνα χεράσσατο, θῦνος ὥς 

Αἰγυπτίη, δῶκχεν δ᾽ 'Ἑλένῃ ξεινέῖον ἐσθλὸν, 

Νηπενθές τ', ἄχολόν τε, χαχῶν ἐπιλπθον ἀπάνου 

Καὶ μῶλον στονόεντα, καὶ ἄγριον οἶδμα θᾳλέοη 
Π,ολλάχις ἐχπροφυγών τις», ἐπὴν θεὺς Όαος εἲς, 

9Φ/ὃ Τόνδε συνεξεσάωσε, φίλον χτέαρ, οἷον ἀπ' ἅλι 

ἵὮ πλάον, ἡ πλεόνεσσιν ἀγάλλεται ἄλλος ἐπ ἐσει 

Μῦθος γάρ τε βροτοῖς αἱδοίῖον ἄνδρα τίθησι. 
Τεχμαίρον δ' ᾿Οδυσηϊ, τὸν ἓχ πόντοιο φυγόντε, 

Γυμνὸν, καὶ µελέεσσι τετρυμμµένον, αἰπὺν ἁλέττι 

ΦΙ/{) Μύθοισιν πυχινοῖχιν ἰχέστιον ἀντιάσαντε, 

Παρθενική περ ἐοῦσ', ἠδέσσατο, χαὶ βασίλεια, 

ΘΟΓΠΙΟΠΘΡ απ]πιί πιοιυμβ φοἀδηάίφ οσἰπα]ὰ θιιηέ πιοὐἰσίηα, 15 οΟΠηροςοο 
Ίγαιι Αειαμίοιη, πεὺιι]ὰς πιοπίῖ οὔμηάθηνει. ΗἱΦ ἀοΐογές 
Ι. ομἱο, οἱ 1811 ΠιοάιΏ Ίπιροηο, 
495 Νερο ηἱηιίάπη αἀνεγςὶς ἀε]εσοίιδ, ηθφυα ῥγουροΓί6 
Ἐ]αίας. Αἰιοτὶ αιἰθπὶ αὐ Αἰιόγο αὐάμ1ῦου τοιπθίσια, 
8ροιν ἵ τες ἀἰθλοίδας, ἱη δεγοιιῖθ ΕΠΙΟΡΟΗ). 
Θ01ΠΊΟ ἱρ8ο8 τ6ρ68, 4µο ναί, ἱπιρολίί, οἱ ρορι]ρς ἱταλί 
αι (0Γο0 {ωσοί, 1 οομ γἰγίΐς τερηδ!ἱ : 
490 βοἱίυνη οοιωρεἱείέ, Μιαβδιιθίη Ἰλομιίησιη Γοι]ά(ε, 
Μυ]]ίοεηβ ἱιοποΓίθ 1) 4Λἱδᾳ1ο νουυὶ, 
θιιαιηνίς [δγθ δέ, νουε {ρηῖς νὶς μιο]ς Γογγιη. 
ὑυερἰνοὶ οἴέμασα, εἶις ὀγαί οἰοηνεη[ία, υἱ αγρίίνος, 
θ οαγηι]μί θιιανἰἰλίθ οµηοίος (γαλθυαέ, ὑοπος βἰυὶ οἱ μιαίος , 
490 Όι οἶἷαιυ Αιηρθίοηί5 ἰγγᾶ, 4 6αχα Ρογμιονοραί, 
Ἡοπιίηπος οἱἱ]οθί οοΏίΠια006 θἱ δαχὺος5. Νονί οἱἶσιη Μογουγιί 
Μεύἰεαιιοβέήῃι Γμἱ956 Γαουπάΐαπι, αφ ἱέορ (αεἱομιῖ αά (ἱγουη 
Ὀ]γθοί ἆοπο ἀθιίε, υἱ ἵπ Ροςςο8 ηιμἰαίίδ ορο) [ογγοί 
διή9 δοςἱς, 40 Πο 1ρ56 οἀθτθί Ρβογοῦγυπι οδύµ!η. 
200 Φογηιο οἱἶδιὴ μιοἱοαιοηίηι οδί ἱ]μά 4υυὰ πιὶδευ]ί Ρυ]γήα λα, Ἔ λλουἳς υχος, 
Αὐργρίία, ἀεὐίίᾳαε Ιρίοης Ποδρίίμίθ 11.8, 
Ρυϊἱογειη ούσης, οἱ {γα 6κροί8, Ιπαἱογυιηφαθ οηήυπαπ συ νίοηδπω αΠεσους. 

Ε Ιιοίυοβθὰ ρυρηΔ. θἱ δᾶνα 1ηλ1ἱ5 ἑομιροδίαίο 
9ρθ ηυἱ6 οΓδρίής, οι Ώειφ ρτορὶῖυ5 [μοτίέ, 
205 απο εἰοφιιοπίίαπι επα βοοίίηι δοιναν]ί, ΟΙΑΓΔΙΩ Ροβδρδδίο ο), 50811 οκ οαιπίδας 
Ουα πιασρὶς ηυ.ηι ρἱμγὶιη]5 αἱίοτ ἀο]οσίαίυτ ορίυ. 
Εἰοφυθι]α οπίη νοηογαυ]ίουι ου υιις ἠουυίμθιὴ γοα]ς. 
Ι4 ρὐτερίοο ος τώπ 4ὐθΙή οχ ιιηάῖς δεγναίη, 

1 Ναι οἱ μιοριυσὶς [γασίυπι, ΙἠαδέΓθΠι οἱ Ρο ο), 
ιὐ ϱτυάεΗ υογαἱίοης δμρρίίέθι δἱυί οοεΗΡΓΟΜΙΕΙ, 

Ύ]τρο (8ΠΙΕΗ, τερίς Ιου ία, νογοσίίὰ ορἳ, 

190 Πομποῦ. Ἑρμοῦ, Μεγειγί, ἆθοταπι ἱοραί]. 
303 Νηπεγθές. Αὔεηιε ἀοίοτει, ὧοίοτο ἱ. ὑόσ15. 

Ὑἱάο [οἱαιῃ Ίαμο [αὐυ]αμη αρμά Ἡομιογμίη, Οά1μς. 
1, 221. 

20/4 Ἐπήν. Ορ. ἐπάν. 
209 Αἰπὺν ἁλήτην. ΟΕ εἳ αονεὶ Όασκιι Μοα 
2ἱ(/) Μύθοισι’ πυχιγοῖσι». Σωνετοῖς, υετδὶ; 

φγιάεμ(ἱ εἰοφμίο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Μοίῦδυς ο ἱπβοης απἱαιὶ ἀοοέτίηπα πιοί]ε]α. 
Πο ἱγάτυπι Φοίυς γερεῖπο, αἱ εατυίάα π]νοῬ 
δυηί αηἱπι], εσβοῃίεθ 30 ]ασέυς 9649, πιοάμιηφιθ 
.ωουἱ Ίπῃροπο, δἷο θοἳ[ίοθὲ τιέ ποφιιο ἀωγα 
Μο πὶμηί οχοτυοἰθηί, ΠΠ ά Ίος ργοβροσα (οἶ]αιιί : 
Ὕοτιπα υείφυο 3ῦ αίγοφιις ροίθη1 πιει ἰσδηιίμα οθεία, 
Ὄρθπ ἁμηίρ αάλίμοης γεὺιις ΙΦήδηυο Π1οΓθΠ). 
Βυυϊγίμα ϐἱ μρυιρ ἀποῖί [αομμάία τορος, 
Ει ρορυ]ος (γής, πφιο {οεῖ6 ορι]ίδαιο (σἱωπιρίαί. 
Ργῶῖῖὰ οοιωρεδοί: τἱταδηϊιο ΔΙ ΜΙΠΗΊ(ΗΟ ΓΦΓΟΟΘΙΙ 
ΜΙήραι, οἱ νεευῖθ οπιολἰί οιγ]α μία ὑἱαπάΐς, 
ΟΠ 866ἱ19 ας [ογΓάΠ πηο]ς Ὑπἱοσλήης ἱρηίς. 
Ουριίσα ἰεβίμάο φμἱά 6γαί πὶςί 6εΓπιο ἀϊδογιιις, 
λυἱ δἱη] οἱ γδυί! γ]ἶφυο ἰγα]ιοῦαέ αηιαηίος] 
οσα Ίγγα αυα φυοηήαπι ἀμεὶβδίηια βαχα πιογρὺαί 
ΛΙΗΡΗΙΦΗ, ου οδί, οὐ 4 1Γὰ οἱ 6αχοὰ οογάα Ἰ 
ουἱύμῶν {ἡμὰ µιοφἰσᾶιηοη οΓαί ααοά ἀμοίος Ὀιγοςι 

Μετουσίως ἀθάῑε, αἆ ΟΓεθδ ου σι εοοία γοπίου, 
Ό! νυοίῖ5 οἱ [εγγοῖ οΡροῖ”, αἱ πιοπῶγα αεί 
Ἱάμογδηί, πες ΡοΓοἰμἰθ δο Ρᾷσςογοῖ οροῖς ] 
Ουἱά κι! 6ογιμο Γαἰι, Τους «εαοά πηφοσί ι 
Λιβίναηυο Πε]εηΦ ἆοπο ἀοάιι νοδρίἱα ραἱούτα 
Ουοά ΙιεἱΗ8 Ἰγᾶδᾳυο ρίᾶνες ιοἱ]ολαέ, οἱ οπιϱος 
Η1οο πΦδι/(148 μµομιογί 4δ 1πθηίο Γωραίαι. 
Ας 588 οἱ ΠΙΙΦ6ΓΩΙΗ ΕΙΓΑΡΘΗΙ δινάση 6 ῃγουεί 
Ανηιοιῖς εβυρίθιιν μιασἰάο νεπο Νωμιίης αυΐςη 
Ἠαβ η119 δεγνανίέ ορ85, αυἱδιις αππρ]ίυς έρος 
Γαίας, (18η) πηυ]ία 14 οὐιΏηΟ 4 ροθίῖαί αἰιε 
Ουἱη οιἶδμι γεηογαπάυη ἠοιιίηθιη [αομηάία Γι 
14 Ιᾳυἱάο πολ] πιοηρίγαί ἕαθγεία ρεοίες͵ 
Ναπιο ἰ]ο Φφιιοιοὶδ γἱχ (ΔπάδΙι Θ1ηθ{9.ς αῦ 
ΝιάΙβ, 110ρς ΓόΓΙΠ], εΟµέά5Ι16 πιοποῦγα, τ2χα: 
διρρ]οίνς νεγυὶδ πευγἰί ναγ]ἴδιυε ρυςίίανι 
ΛΙ6ΊΛ00 βομίίοΓε δαίπ1, Ρ]ε]ήαας ραϊγίφαο 



δυο] ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΚΜΑΤΑ οὐυα, ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΝ ΛΙΙΟΣ. 1058 

Φαιῄἠχεσσί τ' ἔδειξε, καὶ ᾽Αλχινόῳ βασιλῆηῖ, 

(ε Σεἴνον, ναυηγὸν, πάντων γεραρώτερον ἄλλων. 
ὴ Μύθοι, χαὶ πλεόνεσσιν ἐπ᾽ ὄμματα πιχρὰ φερούσης 
« 910 Βασχανίης, τελέθονσιν ὑπέρτεροι΄ οὗ γὰρ ἀρίστοις 
ν Ὁ φθόνος, οἷς δ) ἀδόχητος ἔθη τύφος, οἵδε παλαίειν. 
ὁ. Ὢ μῦθοι, μύθων ἐπιδενέες, ὡς ποθέεσκον 

, Σοῖς ἀγαθοῖς ἐπέεσσιν ἐμὸν λόγον ἰσοφαρίζειν ! 

ὃν Αλλλὰ τὰ μὲν χατέµαρφα, τὰ δ᾽ οὐ σθένος, ἀλλὰ δὲ 

| [ παιδὸς 
3 920 Γλῶσσα φίλη κατέλεξεν ἐπειγομένοισι πόθοισιν 
Ἡ Ἐκ πολιῆς νεότητος, ὅ µοι πλέον ἧτορ ἑἐγείρει. 
” ὈΟΛλλλ ἴθι μοι, τοχέων τε λιταῖς χαὶ σῇσι πιθῄσας, 

μὰ Ἠρόφρων, ἀρτεμέων τε. σὺν ἑλπωρῇσιν ἀρίσταις, 
8 Ο) ποθέεις, πομπὸς δό σ) ἄγοι πατρώϊος ἑσθλός. 
δη 

4 995 Καὶ γὰρ ἐς ῥμετέρην βιοτὴν θεὸς ὄμματα βάλλει, 
Εἴτε σέ Υ ᾿Ατθὶς ἕτερψεν ἀηδονὶς, εἴτε σε τερπνῆς 
Φοινίχης χλυτὸν ἄστυ, γόµων ἔδος Αὐσονιζων, 

Εἴτε σ) ᾽Αλεξάνδροιο πέδον μέγα, ἕνθα τε πολλῶν 
Φορτίδᾳ πλησάμενός τις, ἐἑὰ πρὸς δώματ᾽ ἐλαύνει' 

Φ50 Πᾶσα μὲν ὑμετέροισιν ἑπίτροχος αἷα πέλοιτο 
Ποσσὶν ἐπειγομένοισι, χαὶ ἄνθεα χαλὰ φύοιτο, 
Καὶ ποταμοὶ χελαδοῖεν ἑνηέα, πᾶς δέ τε πόντος 

Νῆα φέροι πνοιῇσιν ἑλαφροτάτῇοσιν ἐς ὅρμον ᾽ 
Δελφὶς δ᾽ εὐδιόωσαν ὑπεὶρ ἅλα, νῶτα φαεινοῖς 
Φοὺ Γυροῖς εὐγνάμπτοισιν ἑλισσόμενος πυµάτο:σι, 
Σχιρτῴη χατὰ χΌμα τεὺν βίον ἡγεμονεύων, 
Ἕς ποτε χαὶ νώτοισιν ἀοίδιμον Ἠγαγ) ἀοιδύν. 
Μύθων δ᾽ ἠγητῆρσι πέλοις φάος, ἓν προνόµοις δὲ 

ἃι Ρἱιραοϊῦησφιις οδἰοπάῑί οί ἈΙείπου τοβῖ, 
Ποκρίίεηη πα! [γησιπ] αἲἱΐ6δ οπιηΙΡΙΙ5 αμβιιδίΙΟΓΘΠΙ. 
«0 ΤΙΗΟΠΟ6 ηποφ!ιο, η Ρ]ζοδαο Ιη[ερίο8 οομ]οβ σοπ]ἱοἱθηίθ ς 

Β 45 ἱην]ία, 5ὐρετίογος δτθὶδιυμέ : πδφυυ ομἷπι ορι]ηιῖ 
Γ νου, 5ο 8 φιὶ Ἱπορίπαία ργοβρογϊἰαίο ἐμιηθηί, δοἱοἰ οομβ]ε[αΡ). 
0 εἰοφυδηίῖα, οἱ Ιαμάαπ 4 ἵπιραγ δύπῃ, αμαπι οάρθΓοτη 
Τιια οχοθἰεμίὶ [ουκ] ραΓοΠΙ οΓαἱἱοµθί αΠειγο | 
γογυπῃ ραγεἶπι α1ᾳὶ, ρα{ΐπι ποσιοο, Ρασίίπι οἴ]άμι ΕΗ1ἱ 
990 {ρα οιρ]βδίηλα ου. ργοβεςαπ/ὺμ9 ἀθρίἀθγ]]ς 
Εκ εαπα ]αγεπίυίο, αἰιο 11] 4οξ]α5 αΠίΙΠΕΠΙ ϱ η] αί. 

Ιίαφιιθ, ναἆθ ἆμο, ΡαΓοπίαπιαιε ργεεῖυ5 εἰ ἐμὶς {γεῖυς͵, 
Ρροπιρία5 οἱ να]ίάμς, ουΙΏ δρ ορίίπια, 
Οιιο ἶτο ουρὶδ. Ὀυείότ απίθιὴ ραισῖς τηἱ (16 ἀῑῑσαί οργεβῖιφ. 
ὦ25 Ειουίηὶ ἱω τἰέπιη Ποδίγαιπ οε]ος Ὠοιι8 εομ]1 εἰ! 
Φἱνθ {ο Αιἱΐοι οὐ]οσιαν]ί ἱαδε]ηῖα, δἱνο (6 Ἱπουι]8ο 
ΡΙιωπὶεία υτὺδ ἱπο]γία, Ι6βίΙπι δεἆος ΗΟΠΙΔΙΑΓΗΗΙ, 
νο Αἱοχοπάγὶ πῃαρµα οἰνιίας, ὁχ ϱ!Ιιᾶ Πηι]ε{8 
Οπιδίαια πιθγε]ῦμΦ ΠΑΝΕΙΩ αἱ5 αροιις ἱη δυαπι ἆἀοπιυπ) ροδ1έ 
900 Οιμηΐφ φμἱάθιὴ (εγγα (μἱ5 εσρουίτα δἰί 
Ρυόνας [οβιιαη(1υς, θἱ 4Πι(Π06 Πογοθ βὶρη αἱ, 
Ει Πυνἰῖ Ιουἱ ἰίγορ] ἀθοιεγαμέ, οἱ ολη] 34 1ΟΓ4 

ι Νανθπι Πεγληϊ γουιίς Ιενὶσατιηὶς ἵ ροσίωπι : 
' Βεἱρὶίηις αιἱεπ ἐΓδμ( Ευ Φµρ6ς Πιατθ, φἵπυοβα Ριησ]ιεῖ» νοἱυπ ια 
. 9οδύ γυγδαης ΡΥΓΙ8, θἱ οχίγοπ]α οθυ(α' ασηΙΠὰ γδΓέθη 

Φοιιυδιν]έθί 1μία6Γ μιά ΜΗ π11 νΊηπι ἀ]γίροης, 
Οιιοπιαάπιοδιιπῃ οἱήπ 4ογ9ο οοἱοῦγεπι ναί οβηίΟγέΠη. 

ν ΕΙοφυδυ] πιαρἰςἰγἰ8 δἱς 186 ἵΗχ, οἱ ἱηίου ργίπιος ἀἱδοίρι]οφ 

3215 Γεραρώτερον. Πεμ. 990, γεραρώτατον. Εά1Ε. 
τωα]ο γεραφώτερον. 

217 Μύύω»ν ἐπιδευέες. Αά ον)η9 ἰαιάες εεἰεῦταπ- 
αι εἰοφπεπέία πι] ορ. [ογεί. 

200 Αηδορίς. 1 κεεἰπία ΑἱΙίεα. επας ἱπιε]]ρὶί 
οἰυφιιουί ἱαυύὲ ἰοίυ ουύο οεἰουόσσλ ας. 

211 Φοινίχης κχ.λυτὸν ἅἄστυ. Ρ/αωπὶοία μγὸς ἵπ- 
ο εἶφία : αὐαπι νδιί Βἰιωηνοὶς υγύοπι εἱρηίῆραγο (Γ6- 
"ἤ μυ, πος ἱσπασ. ΈΤγγιδ ῬΡἱιῶπὶοῖ πιδἰγορο]ῖ 
α ΠΚθΙΗ Πογασυι θίμά(] Ποτυ]έ, 0 ἐληίυπι «0η 

ο, οἱ ρυγρΗγῷ οοπιιηθΓρίο. 
2] Αοιδόν. ΕΙ Αγίουα ἱπιε]ἰᾳὶί, ἂε 410 εἶφ» 

6απίεπὶ [αυμίαπῃ Ίναυες αριά Ηετούον., [0. ῃ. 
909 Πέ.οις φἀος. δε ἴρεε ἰμα. Το γοὶυὶ οευ]ύπὶ 

μαῦεαπί εἰοᾳμορί1 πιαρὶδιγῖ, ἰά εδἰ, δσἰιη/α εἰοηυοι 
μα ΡΓΦφἱέμπι : δἷο 54ργα οβΓΗΙ. ἰ, Δά Ἠεἰἰονιη, 
γογς. 229, γἱγρίπος βἱπριίατὶ τ]γτωίο ογπαία5 αρροί- 
Ιαΐὲ ϱγεσὲς εἰ [πιεπ εἰαγὶκδίπεκιη » οἳ ΙΠΙΓΑ 64ΓΙ. ΤΗ, 
γδςς. 1, Νειπδδῖύπι πυπουραί ας οεµίανε. Ουιυ 
Ιγδδηάςς αγπιὶθ Αιθυὰ6 οθρἰδοοῖ, πωλήφυο ευτ) ἂά 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΣΙΟ. 

Ἡ]α νίταπι οβθμά!!, υἱ ᾳυαπινίθ παυίταρις 668οἱ 
Λιπιιο Ι(08Ρ68, δρἰοιιάογο ΙΑπΙΕΠ 54ρ65 θΣ5Η(1έ ϱ11Π09. 
γποϊεις εἰυαπίο νου 4αοφ.6, ἰαηαῖηα ϱΥ4 
Ἱή ιηέο Ποιηῖηθς /αείσηβς 185) [νου Ππίαμις 
Νοι θυἵηπια γ]τιυίο νἱτὶς ἱπάίσσογο Ώεἰέαπι 
Νονίί, αἱ Πΐς ἀθιΏΙὴ1, ποτᾶ αιοβ ἱπυρίπασιμθ Γ6γυη 
Ριοδρυγἱίᾶ5 εμιά05 πεί, πἱπηίαπιαυὸ δµρεσ)ος. 
Μοψυἱμαι, οἱοᾳμῖῖ γτόδ η6γγοδ(υε ΓουυΊγεης, 
ΟΙ: οὐρθΓεΠΙ εχ{ϱ(ΙΔΓ6 {199 600 ϱλΓπΙ/πο |αυάθςὶ 
Αδι αααάαπι μή :γἰτοβ «6β8ετο αυἱθι δάδα; 
ὡπίθτα Ἱίπκυα μιί ηδἱ τρθιμοτανὲ απςᾶ, 
Εκ ο. ἀεβίἀογίο ϱρ)ορογαηίο ]ανθηία, 
Οι πο] ὴ Γ68 θἰίαιι ροσίι5 πιαρῖς οχο]ίαῖ. Ῥτρο 
γωυ, 366, μαἲθ, ἐ]ς ργοείὂυς ργεσίθιδήυε ραπ 
Οομβθὰ5, Ρτοπιρίιιθ, ναλάιδ 4οψμθ 6ΟΓΡΟΓΘ ἰοἱο, 
ὥροφυο ἔθηᾶ ΜΙχΗ8, Ύἲιο (6 Γ6Γἱ ου μιᾳθ ομρίάθι 
ί ευἱ ἀμχηυς νἱο ἀασίος Όομαςφ δίᾳυθ ράΐεγηςρ. 

πναουυσνασσασο ασ αςας 

Β Ναπιμο οε]ῖθ νέα ποδίγαη Ώ6ις θερ]εῖί οπαἱφ. 
ΑἱΙἱοᾷ 5ἱ36 ἐπ. οὐἱοσίαί Ιυδοληία ηθηίθιη, 
Όου ηιλαῖς Αγγἰάςι εἱυὶ Βεγγίυς, ον αυἱ θοἆεφ 
ἱ,ορίυμς Αιιδοβ!!, 8ο {6 μιαμίς υγ8 σαρίι Πα 
ΝοιΜΕΠ Αἰοχαπάτί υ ργα/ογί Ιπο])γία τερὶ», 
Μετείους ἱημυπιογίς οχ αια ππογοδίος ομυδίυς 
Λά ριἱσὶος ἰφία γοπιεαῖ ροδί Πιθηίᾳ ροηαίος: 
Τογιὰ Μι] ρούἱυις ταρίά(θ 5Ίί Ρογνία ουηοία, 
δἰ ρ]αηα οἱ [αοἱ]]8, Πογέβ6άυθ δὐἀμοδί ΑπΦῴπυς, 
Μι] δοποεπί Παν], οἱ ὑἱαμάο ουΙῃ ΠπυΓΠΙυΤΘ 65. 

μου 
Λο Ιογίνιβ νοπ!ῖς πἀ Πιίογὰ βάᾳ οατίηληὴ 
4ᾳυυτ αραῖ, Ρ]αοἰαῑς ἀεἱρ]ιῖδειιο θμρογηαίοί υμάΐς, 
ει ναί ϱγτ]5 οδυόδη) µυο {αοσιθ γοἱοτη ορ 
Εχρίίαι, (εαυο µαιιὰ οὐ]ίᾳΙο ἱγαρίο ἀπσαί, 
Όι φιιοηάθη οοἱεῦγδιη ᾳοφιανίί Απγίοια 40:99. 
Εἰοφυ]ὶ ἀοοιῖδ 16η οἱς ρ56 πιλβὶρίγὶ», 



45ὁὅ 

[Ποσφύρεα, χρύσεα, διαλαμπέα, σιγαλόεντα, 
Αἷς οὐδὲν βιότοιο διαυγέος εὖχος ἔπεστι. 
Σρὶ δὲ σαοφροαύνη τε µέλοι, χαὶ χάλλος ἁγητὸν 
{0 "Ομμασικευθοµένοισιν. Ὁ δὲ τρόπος, ἄνθος ἄριστον, 
Ἔμπεδον, ἀστυφέλικτον, ἀοίδιμον εὖχος ἐχούσῃ. 

"Αζξεο μὲν πρὠτιστα θεὸν, μετέπειτα ὃ ἀκοίτην, 
Μφθαλμὸν βιότοιο, τεῆς σηµάντορα βουλῆς, 
Τὸν μοῦνον φιλέειν, μούνῳ δέ τε θυμὸν ἰαίνειν ’ 
1ὔ Καὶ πλέον, ἣν σε πόθοισί τε λειοτέροις ἀγακάνῃ, 
Ψίλτρον ἔχων ἀχέαστον, ὁμοφροσαύνης ὑπὸ δεσμοῖς. 
Θάρσος ἔχειν μὴ τόσσον, ὅσον πόθος ἀνδρὸς ὀπάζει, 

Άλλ' ὅσον ἐστῖν ἐοιχὸς, ἐπεὶ χόρος ἐστὶν ἁπάντων. 

Πάντων μὲν χόρος ἐστί, πόθος δ' ἀἁκόρητος ἀρείων. 

8 Μή ποτε θῆλυς ἑοῦσα, ἐς ἀνέρος ὄγχον ἐπείγου. 

9. ΟΠΕΟΟΒΗ τΗΕΟΙ,. ολαμινύν Ισυπ Η. ΗΡΤΟΠΙΟΑ. 

Α Μηδὲ γένος προφέρειν, μᾖθ᾽ εἴμασιν ὀφρὺν ἀείρεν 

Μι 

Μὴ σοφίτν' σοφίη δὲ γάμου θεσμοῖς ὑποείκειν. 
Πάντα γὰρ ἀμφοτέροισι βίον ξυνώσατο δεσμός. 
Εἴχειν μὲν βροµέοντι, πονειοµάνῳ ὃ ἑπαρίχεν, 
Φύ Μύθοισιν μαλακοῖσι, παραεααἶῃσί τ΄ ἀρίσοως" 
0ὐδὲ λεοντοχόμος θηρὸς µένος εὔνασεν ἀλκῇ, 
"Ασθμασι βρυχαλέοισι χολούμενον, ἀλλὰ δαμάνει 

Χερσὶ καταψῄχων, καὶ αἰμυλίοισι λό]οισι. 

Μή τοτε  θωήν τιν) ὀνειδίσειας ἀχοίτη. 
50 Καὶ µάλα χωοµένη περ, ἆπεὶ πλέον αὐτὺς ὄνειερ, 
Μτδὲ τέλος βουλῆς ἀντίξοον οὗ Υὰρ ἑοιχός. 
Δαίμων πολλάχι τέρμα φέρει συμφράδμονι δολ] 
Μτδὲ μὲν ἁδρανίην  Ἡ Υὰρ κρατέοντε μάχαιρα. 
Μηδὲ μὲν αἰνῄσειας, ὃν οὗ φίλον ἀνέρι σεῖο, 

Ῥιτρυγδς, 11ος, θρ]οπάἰά, νατὶο ρ]ομα, 
Οι Όιις πι]]α νἱί Ἱποϊγίο α]υτία δαρρείἰέ. 
Τυἱ νογο ρα]οίήα ογ δἰί, οἱ ρυἱο η λιά0 πηγη όλ 
40 Οειἱ6 οιἶαπῃ οἰαμςίθ. Μογοθ αμἱθη φιιηί ος ρολο, 
Εἰτηνς, Ιπουπουδσις, ιοί ουἱ ρ’ε]αγα οδί [αι 
Ύδπογωτο ΡΗἱήνο ὐἆοιη Όδυπι, ἀθίηιίο νογο μιαηίαπη, 
Οεἱυπι νέο σα, αἱ αγ ἱέγὴ οοης{{]], 
Θδ1 Μπ) ἀῑρας, εἰ δο]ἱ ρἱᾶεςγο 8ἰιάσαθ; 
45 Αἰθυο ο]αηι Ἱρθηςίας, δἱ ἰε Ἰρνὰ ΑΠΙΟΓΟ ρογ[ος(ἶοτο ἀῑίποξ, 
ὑοηβίαπίοπῃ οχσηἰῦυις αΠεσίυπὶ, μυ Ιοαίεἱ αιηουίς γἱπομ[]9. 
1μνογίαίόμι πθ λλθας ἰδμίδ1., αµαπίαι ΕΟὶ γἱί ουρίοἰίας 2Ηυτι, 
ορ ΩΙ ΣΗΕΛΤΩ [ιδύυογθ Ρας οςί, δᾳιλάθηι β1ἰθίας οδὲ γοζαῃ οποπίυτη. 
Οµωηνα, πα δι, βαθἰοίας οθὲ; υἱ αμἰοιὴ η 4Π10Γ6 πο διἡθαί Εαφθεϊόάῖωση, ταρ]ία». 

Νο υΠ/ 4 ΠΗ, οτι [θμίπα ος, η γτ]ίθιη [αξέαπι Ργοζυ!Γῇᾶς. 
Νου βρηιιά Ρεο[εραδ, που ο) ναθιῖυιη οἱοραείπιη θιρυγοἰ η εοἶ]ας, 
ίου ααρἰουῖαπι : δαρἰθηῖα αὐίθιμ πιυ]οτί6 οδί ιηλίηἰπιοηί Γδμίΐνες βλγογο. 
Οπιρία ομῖπα ἱπίον νίγυιη οἱ πιυίθγεπ οοπργυπία [σοι εουμυαβῖἰ γ]πομ]ευ. 
ύεάς εχοππάθεεθηιὶ ππαγίίο, ΙαθογαηΗὶ {ος οΡεΏ!, 
2ὺ Πιαιιΐς γεγὺῖς, αἀπιοπίεοη]ὑυκδηυθ ορίἰπιίς : 
Νοσιθ οπίπι ς αι ἰοοπῖς οµ γαι ρογί{, Γουστο Ίγαπι οἱ οοἁασν]ε 
ΑΑδίυσηι]ς οἱ [σδιηοηείς, βθι! ἀοπ]αί 
Μαη Ρογιημ]οσῃς οἱ ὑἱαπάίς γεγ)ίς. 
Νυπασηι ἀθίτίπποπιυι {απ εχργουγός νἱτο 
ὤ0 Εἰαπι να]ήθ ἰγαῖα : Ρ]ιι5 δηίπι ἱρ5ο Ευἱ οδί αιιαπῃ ὀἰγίήα 
Νες οἱ αιιὰ οοπεἱροσί! νο οομίγα γης 1ος θιέπι σαυπι οφἱ. 
ὑιεπιοιῖς πια 1 Ὅρο μι ἑρηία Ργιάοπιὶ δ5δεθρία οοΗβί{1ο. 
ὰ “10067 Νου νουο ιο) ΜΙέαίερι οχργοῦγος: εδ θμίὰ ρεη9θ ἁοπηϊ]ησπίοιη εἰ. 
έψιε Ιαυά08 φδιΙα!η, αὐἱ 11οιι δῖί απηΐζας5 γίγο (ίυο, 

7 ΣιγαΛόεγξζα. (μα εἰεφαπίία εἶα δει οἳ 
αἀιηϊγαίοποιη ἱπουήυπί. []οπι., 1 ἰαᾶ. ν, 336. ᾿Ηνία 
σιγαλόεντα, ΛαθεπαΦ πιίγο ατιβεϊο [αείαδ. 

8 Βιότοιο διαυγέος. Ἠἱ(α ἱπείψία, δε οἱγία (19. 
44 Μούνῳ δξτε θυμὺν ἰαΐνειν. (010 ΠΟ απίΠιΚΗΝ 

οδ[εείεκ. 
1ὐ Δεσμοῖς. 09ἶβ]. θεσμοῖς. 
19 Αρείων. 96ο. ἀμείνων δὲ πόθος, οὗ χόρος οὐ 

πέφυχε, Πιε[ἰογ αίειν ἰ[ίε εδέ απιος, ο) ας πθη αὐή 
[αδε 1 νε. 
3 Ἀκοίτῃ. Τί Οοι106[. Εαγσε ροἱιοὶ. οἰχο-- 

σπύτῃ. Ευὶι. ἀκοίτην. 
55 Κρατέοντι. Ὀο]νο]. οἰχοδεστοότῃ. Ῥεκεε ραίνε- 

[αιπί[ίαε εδί ϱἰαάΐἵνα. Βἱ1]ἱας Πορίε χεραταίοντι. δεις 
ΕΝΩ ἐπί, πηῖέ, σἰαάϊκηι, φιο εξοίκκ δεί, σα! τὶ- 
με νγδίαγό, η Την αίε)ε εΟΝΙΛεπσατε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΙΡΙΟ. 

Ὑεείθθ, Ριτρυγῶπυο9, αυἶδις ηὶἰ φοἱ]ϊσοί αΠογι 
Ῥρ]οηάοξίς ργοίια8 υἱίσο οἱ ργδιαΠί]α ΠιΟΥΕΗ). 
1 ρυάἰοιῖα 0408ἱ ἰέ, Ευἱ ουτα ἀοσοιῖς 
Πέις οσο ασὶ 4 1οτη ἀπιίγαμίνγ οσθ]]ἰ. 
Μοιυι λλαυιά μἰ]ιι 05 θοὲ 1παρο ἰσοίας ἱοποβθἱς, 
Ει [πια ερτερία, οµπείαφιο οἱ ρυο εδΌεηίο. 
Ρτίμιο Ὠδεί ΠΗΠΙΘΠ, ΡοΡΙηΔΟ ΥΘΠΟΓΑΓΟ ΠΙΓΙέΗΠι, 
γἱεῷ οου{1Π, οἱ έωὰ ᾳυἱ θαρίεης εοηδυ]ία ρεγηδ!ί. 
Πωπο οἱ 66ΠΙΡΟΤ 4πηο µΠυπΠ!, Ιαίοῖ οἱ ππο : 
Ἰάφι6 πιαρίδ, Παπππιιις οἱ βοηςοτὶς ἰ]]ίας {η (6 
Αγήεπίος, διαυἱδᾳιθ ἰἶ οοηβθΓυΥοί 4ΠΙΟΓΘΗΙ. 
Νο εἰδί αἷὲ, αιιαΠίαη! ουρίὲ ο, βἀαοἷα ἑαπία, 
δοᾷ ᾳυαπίέυπι 4θοθί 3ο [45 θΡί. ΝΑΠΙηΙΙΟ οπιπία ἰαηάσην 
Ἰωάῖα [ἐγρο φοἱοΏί Δλίιῖς. Νου οχροά(ί αιίθιη 
(ομ]μρί μέ Φαίυγυπ οαρίαί (ΑΦἱἱ4ΐ4 Ρροσἑυβ. 
ἵ (αθίμπ, ΠηΜΙΙεΓ οΗΠη Ες, ΠΟ 8δδιγρο νἱγίίοπι. 

Νὲ Ρομιυθ εἰ ΡΓΟΣΥΟ5 ΠΙΟΙΙΟΓΑ : 11ο ραἱοιος αηλήσταν 

Ὁ δὶἰ Εὐῖ νοὶ ναυὶ θαρίεηέία 631154 ἑαηιογῖς. 
1 ομρίρΗς εδί ὑα]αηι! ραβἰεπἰἰᾷ οοάογο ΗΙαρΏα. 
υοία εἰθηίπῃ πθχυς οοιηπευη]ὰ γθὐάϊῖι υιτίᾳυε 
ο) μίὶ. Τι οεἆο νἱτο, ου Ὀῖΐο τηονοις, 
Λιφιιο ἱαροταπι! [ου οροπα, πιο]ίαο Ιοᾳυεἷα 
Λι μιοβίίπηιο Ρτοῦο Ιπωγεπίέίΐα ροσίοσα Γω]ςὶ. 
Ου] Ίσα να [αγ], ταυἰάαφυο οχρσευαι ΓΓ4, 
Ιἱοῦογθ «ο{ροτοο ἀοιπ]ίος ποῦ οοιωρεϊπεῖε ἵ]ααν, 
δρ Πιαυίμς τη]οθης ἀοιηα! πο δἱ γοςς ομδιή. 
Νο ἁπαιπΗπῃ ΠΠρζορογ6ς, «ΕΠηνῖς ἔγαία, πιλΓίίο: 
ΡΙυ]5 ομέμι 1 ΕΗΡἱ ο8ὲ, ᾳπδπν οΟἱΠιηΟά ουποί3 ο. 

Ι ἱβπάυς: 
Νος ποπ αἀγθγδιπῃ τοῖς; πατησιο αυ ἆοθοε ἰδικάὰ, 
9.8 Πί υἱ που εἰί ργυάομίὺνν οχἰίς νάδμ, 
(οηφ/11ἱΑ, νεγυπη Πιαὶο ναγίαηὲ ορίΐπια ουρρίὰ. 
Νους ἰεήθΓΔ6 γἶγον; ΠαΙΠ πᾶβηυπι τοις η σΏεο. 
ΨΝος, (1θίή πος απιοί 116, γίτυπι Ιααάαγεγἰ "Ώρα ωλα, 



ΗΧΣ᾿ 

55 Παρθλίέδην ἐπέεσσι χαθαττομένη δολίοισι. 
Καὶ δ' ἄλλως ἐπέριχεν ἁπλοῦς τρόπος εὐγενέεσσιν 

Ανδράσιν δὲ γυναιξὶ, μάλιστα δὲ θηλυτέρῃσι. 

Ῥωνὰς δ᾽ εὐ ρροσύνας χαὶ ἄλγεα πάντα τίθεσθαι, 

Ἑυνὰς δ᾽ αὗ μελεδῶνας, ἐπεὶ τόδε οἶχον ἀέζει. 

40 ήτις μὲν καὶ σεῖο, τὸ δὲ χράτος ἀνέρος ἔστω 
ἉΑχνυμένῳ βαιόν τι συνάχθεο" χαὶ τόδε τερπνὸν 

Φάρμαχον ἄλγεός ἐστι, φίλων ἄχος. χα δ᾽ ἔπειτα 

Λίθριον εἶδος ἔχουσα, λύειν µελεδήματα θυμοῦ. 
Ἀνδρὶ Υὰρ ἀσχαλόωντι λιμῆν εὖορμος ἄχοιτις. 

4ὓ Κερχές σοἱ γε µέλο., γα) εἰρία, χαὶ μελεδῶναι 
θείοις ἓν λογίοισι’' τὰ δ᾽ ἔκτοθι ἀνδοὶ µέλοιτο. 

Μ) πολὺν ἐχ προθύρων πέµπειν πόδα, μηδ' ἐπὶ τέρψιν 

5ὃ Ῥου οοπιρβΓαΙἶοη 

ΡΕΩΤΙΟ Ἡ. ΡΟΕΜΛΤΑ οὐ ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΡ ΛΙΙΟΣ5. 15.0 

Ἀ Πάνδηµον, καὶ ἄχοσμον ὁμέγυριν' ἡ γὰρ ἔρενθος 
Λἱρεϊ χ᾽ αἰδομένηῃσι, τὰ ὃ ὄμματα ἥμμασι αἶσγει 

δ0 Αἰδὼς δ᾽ οἰγομένη, πάντων γενέτειρα χαχίστων. 
Ἑς δὃ ἀγαθὰς κνέλοµα! σε φἐρειν πόδα σὺν πινυτῇσι», 
Ὡς τινα χαὶ λόγον ἐσθλὸν ἑνὶ φρεσὶ σεῖο χαράξης, 

ἛἩ χαχίης ὀλετΏηρα τεῖς, ἢ ὃξσμὸν ἀρίστων. 

Οἵχός σοι, πόλις ἐστὶ, καὶ ἄλσεα. ΜΗ ὁράασθαι 

5 "Άλλοις, ἡ πποῖσι σαόφροσιν, 1δ' ἱερηῖ 
Καὶ πολιῇ νεότητος ἀρξίονι' μτδὲ γνναιβὶ 
Ταῖς ὁπόσαις αὐχήν τε πολὺς, καὶ δήµιον εἴδος 

Μτδὲ μὲν εὐσεθέεσσιν, ὅσους πόσις ἑχτὸς ἑέργει, 

Καὶ µάλα περ τίουσα. Τί τοι τόσον ἐστὶν ὄνειαρ, 

60 Ὁσσάτιον πὀσις ἐσθλὸς, ἑπἣν µόνον ἀμφαγαπάζτς, 

 γετυὶ ρογδίρΊηροῃς γογδιυ(ΐ. 
Ναι αἰίοφί θἰίδιη ἀεεθί πιογπῃ θἱιηριιοἰίας πολί]ες 
Ύ1γος οἱ πιυ]ίογε», δυἆ Ργαδυγπῃ [εμ]ίηας. 
ὤπιπαποΒ γοἱυρίαίος οἱ ἀοίοΓθθ ϱπιη6ς Ἠαβθας, 
(οιὐπηυποες θίῖαυι ο1ρή5, δἰημἱάθπ Ίου γοπῃ [ή ἡαγεπι αζααρεί. 
40 (ουδίίηπι απἱἆθμι 4ο: νθευπι αὐοίοΓ]ίαδ ρ6σδ μια) {μπι ο5ίο. 
Ὀοἱεηπίθ πιατἰίο ρα ή1η δἱπιυ] ἀοΐοας; ἰδίμά ομίπῃ ϱΓαίΙΠῃ 
Ι ΟΥΔΠΠΕΗ ἀοίοτίδ οδί, Απιίοοτυπι ἀοΐος. Ο1({0ο αιἱο Ροδίοα 
«ΦΘΟΓΘΗΔΙΩ [ασίεπι οχΗίρεπβ, ἀερεί]ο ο Γ49 αππο. 
Ματιίο οπἱηι π πιώΤυΓΘΙΗ ΡΙΟ14Ρ5Ο οοπιπιοςἰδδίπιιις Ρογί8 68ί Ιιχο;. 

Δὺ Ἰαάϊο ἀά ορδξαῖη, οἱ ἰαη, οἳ ν6γδαΓος {η πποι]ταξίοηςο 
Εινίπογυπι ογαομἱογμπη : οσίθγμα ΔΗί6ΠΙ πεφοί]α γίτο ευ δἱῃί. 
Νθ ογοῦτο [ϊπιίπο Ρρεάθεηι ϱἤθγὰβ, πθς ας [οδὶα 
Ριμ]ίσα, αι αά ἱμοοπάϊίαμι (τύθπῃ ιά οπίπι ράοΓοπι 
Αι ληηί οἰίᾶπῃ γογΓοσμηά5 οἱ οοιἱο8 οου[19 πιῖςοοί : 
50 Ριιἀοτῖ5 αμίοιι αοέιτα οπιπίήπῃ ρομιγὶχ εδί ΠαριΙουμΠη. 
Αά Ποηοθρίος βίοπι οσί8 110969 ἰ6 µοάεπι Γευγο ο ργυάεπή ας, 
Όι αἰίηιιθιη θρΓδρίιΠηῃ 56ΕΙΠΟΙΕΙΩ {1ο ρεοξογί ἱηδουίρας, 
Οιιο νοαὶ νἱεία (υα ἀοἰοδηίμν, νο αγο18 δἰί νου νγιυέπῃ, 
Ῥοπἱ15 εἰ ἑηδίαν υγυῖς ἰί θἱ ΠΕΠΙΟΓΗΙΗ. Νο γἱεαγῖς 
57 Αὺὐ αἰίΐ5, ηΙΙΔ{Π α Ργορἰμη 5, ἰἰδιιιο βαρος, οἳ 4 βαεθτἀοίο, 
Ει δοιοοἑμίο ινεηίμίο ρα νιαηέἰοςί: ηθφυο οἴίδηι α πα Πεγίοιρ 
Ου δμς οο ή δι υ]ίμιθ οἱ μηθρεῖγ]οίᾳ [ασιος ; 
ἔιπο πες α ρἱΐθ ηυἰάθιη νἱγίδ, 41108 ΠιιιΓἰίη5 α ἆοπιο αγοθί, 
Θιιαιπ[ἱοεί ϱ05 ἠοµογο ργοδθηιασὶῖς. Οθυἱἆ ουἶπῃ ἑαπίς εὈὶ οδἱ υ η 1έαίἱς, 
υ0 Ου 01 παν]! ΡΓοΡΙΙ8, 4άθηι 6ΟΜΗ1Γ 110 απιονοτίς ἳ 

57 Μάλιστα δὲ. 9ὶο ἱοπεπάυμπι πιοηοί Βἱίυφ, τί 
δυιι5 γουςι ΠΙΠΙΥΓΗ6 οοηςίοἰ. ἴι εἀἰὶς ἀθθβίὶ δέ, οἱ 
οἰαιιάϊοαέ γεγρδις. 

43 "Αχος. Πλ ἱεπεπήμπι ΡΓΟ ἄχος, ιἱ ος Ργῶςθ- 
ἀνπίί νθιςιι ρᾳαίοί. μέ ετοροῦς, Ἰηδυίι Εἱἱ118, 
πηιι[]αη] 9956 οοΠηιποάίογεσι οἱοςί ηθάἱσίμαι, Λι 
πιωἰοΟΓΙΙη ορπἀο]οπί]απι. 

ο. ο εἰς. [ία 1». 1, 56οἳ. 2, οΙΠΙ. 11, Υ019. 

49 Κ᾿ αἰδομέγῃσι. Φίο Οοἱδ]πίαηιε. Μαΐο οὐ]. 
καιδομένησι. 

δρ Αἰδὼς δ᾽ οἰχομένη. Φολυ]., καὶ οἰχομένης 
αἰδοῦς, τὰ Χχάχιστα πάντα τίχτεται. Βιιάοιο αμίεΙι 
ἀδρυείίο, [1αφῖῖα οπιπἰα εΠαδοΚΗ(ΗΡ. 

ΜΕΤΗΙΟΑΛ ΥΕΠΡΙΟ. 

γειδιμίο δύΓΠΊΟΠΟ Ποίαπς ρυπσοηςηιιο ηλ, 
Νάιησιιὸ αἰ]ᾷ5 {111 δῖί ορογίοί [ου] αηρίος, 
γτοιιο οἰίαιι, 9οἱ] Ρις μμ[ίος : πια]ογίδις {ρβα 
))ο0υοί ἵη Ἠλης οἰθδυ ης θε ἱς Ππο Ώου Ἰαυάσιη. 
οδίηί εἱυἱ Ιαν Μἱσ1ιο ΦΗ1Η68, διργίηιιο 40190568, 
«δέ (1 υἱ οΟΙΠΙΗΗΙΙΟΘ οἶινατο ουσ εὐμ]:ρο οι” 
Ναι ἀοιμιβ ή νο ρα θυς 56 (ος ἵπ αἱίιήπι, 
Όιο 4Ύοᾳὐ6 φυἱά ρἱασεαί, 9εᾱ δίέ δεηιθηίία νἱοιγὶχ 
Οοπ]μρίςδ : απο οομίτα ΠΠ Η οοΠίσμ/ογς ηοἰ:. 
ΟΠ) ]4οδί 1η Ἱαοί, ΡΕ 1.01 40οφυε οομίγα]] Γγοιιίοι!, 
Ας δυοἶδιι Ιαοίτιδ ί6 ἆά 1 ΠΠ ΙΠΦΓΩΟΥ αιη]οὶ 
ΑΙΠΙοίο ο586 βοἱαί ἁπι]οῖς ιδή{οἶπα ἀοἱυγίβ. 
[νοίπιι αί νι 6Η ΟΠΦ ΟΙΙ1Γ Ππθμίθ ΒΕΘΓΟΠΙΠ, | 
Μοτάαοθθ αΡιιί ϱηγα5 11154116 γονο][ο. 
Ναϊῃ ΠηΦίΟ οδί υχοτ ἰπίίο Ώοποβιία ππητίία, 

Ῥτο δι ῖο, ἁγριιιο Εὺἱ δίέ ευπι ρουίπο ἰδἱα, 
Πἱνιίόιις έ181η (θιοαί Πιο ἰαἱΟ ΠΗΘΗ{ΟΙΗ 
Εἰοιι! : ο] ς οχίογηα πομοίία οι1Γεί. 
[ήμήπο, παία, ροάσιη μἱδὶ ΓαΓο ουγγο οαγοίο 

Ῥλγνοι. απ. ΧΧΝΤΗ. 

Π Νυο ἐ ριιυ]ίοὪ [οδία, Ιπ]οποδίοφ που Ρροίο είς : 
ΝαΙΠΦ16 νογοςιπάὶφ οἱ] 4ο [Γοπίο ΓΙ Όογοπι 
Πωο αἀϊπιιπίε, οευἱίφᾳμο ργοσαεία ωπιίμα [υηριί; 
Εκοιϊπείο ροµγο φιιουμί Πλοία ουποία ριογυ. 
Αίὶ δαποίοῦ ΑΘΗ [10ου {ο (ο όρο οζ)ί1ίΒ, 
Ώιπι ρτυάσιις πιαίγοπα Εἱυἱ 60 ]ηραἲ οἱ, 
Ερτομίιτπα μμοβίΟο 8θΓΙΠΟΠΟΙΗ αἱ ρος{ογὸ οΟΗΙΙ1Ν, 
Θιιο ια νο] νἱριιδ οΓοφοᾶί, Υγοἱ ποχα Ποσο. 
Ὀτυφ ε)] θἷηί φάσα: η! δἰηί νἱγάλεία οί. 
Νοι ορπί. [υχοἰρίο «νάνος οπκίοκφιιο ΡΓΟΡΙΠΩΙΙΟΝ, 
Δίηιιο βποσγιοίθδίΏ, οἱ βθηἰιη |ηνδ 1 Εις αλία 
11118 Πλιίο ας ιο]. Οἱ, αίά, ΠΙΟΙΟΌΟ 
[ου ιο, [οπαιιθί μὲ ν]ίορ οὐηνογί]ά ΦΟΧΙΙΝ, 
δί 11 Αἰί οχίοµία οσιγίσρ αίὸ οἱο ριοςβο]. 
Νόιιο βἰὲ τ1βή16 ασο ΦάΗΙΟΙΙΙΜ, ΤΠϱᾷ ΗΛΛΑ, ῥΡἱΔ110, 
αἱ ρηίσαπί αλ ίῖς αἁ (ο, αἱ Γογίὸ ΡΙέΙΙΑ 
Οὐεγίί Ίππο, Ποἰ]ίήιιθ δια ληοίο ἐδοι]. 
θιι ))] (απία [οΓαἱ, 11ο, βΟΣΟΝ, σοι οι λ 1 η ΙΛ, 
Οία [ο οί (να αἱ Αοσἶιεν [ο γαμίοε ο... 

ν) 



πο μα ο ο νο 

1611 ο, οΠΕΟΟΠΙΗ ΤΗΕΟΙ.. ΟΔΗΜΙΝΟΝ ΗΙΒΕΕ Η. ΠΗΡΤΟΠΙΟΛ. κά. 

Λίην μὲν φρονέειν, λίην δέ τε μὴ βλεμεαίνειν. 
ΛΙνῶ θηλυτέρας, τὰς ἄρσενες οὐδὲ ἴσασι. 
Μηδὲ μὲν ἣ ἐτὶ δαῖτα γαμήλιον, Τὲ ΥΣνέθλτν 
Σπεύδειν, ἕνθα πόθοι τε, χοροιτυπίαι τε, γέλως τε, 

05 Καὶ χάρις οὗ χαρίεσσα ' τὰ γὰρ χαὶ σώφρονα θέλγει, 

Ὡς ἀχτὶς χηροϊο διαῖσσουσα τάχιστα. 

Μηδὲ μὲν οἰχιδίους τε πότους κατὰ δώµατ᾽ ἐγείρειν 

Άνερος ἢ παρεόντος ἀμύμονος, ἣ ἀπεόντος. 

Γαστῆρ µέτρα φέρουσα τἀχ ἂν παθέεσσιν ἀνάσσῃ. 
πθ Την δ) ἄθυρον τροµέω μὲν ἐγὼ, τροµέε! δὲ ἀχοίτης. 

Μηδὲ παρειάων σκιρτήµασι πάλλεο μάχλοις, 

Ἠὲ χόλφ πλήθοντι ΄ τὸ γὰρ µερόπεσσιν ὄνειδος., 

θηλυτέραις δὲ μάλιστα, καὶ ἔχτροπον εἴδος ἔθτκεν. 
Οὕατα χόσμµον ἔχοι τὸν ἀμάρχαρον, ἐσθλὰ δέχεσθαι 

Α Ἰῦ Ῥήματα, τοῖς δὲ χαχοῖσι νόου χληϊὸ ἐπιχεῖσίαι 

Οἰκταί τε χλειταίἰ τε, σαὐφρονὲς εἰσιν ἀχοναι. 
Στάποι δ ἁγνὸν ἔρευθος ὁμόζυγχι παρθένος αἰδὼς 

Σοῖσιν ὑπὸ βλεφάροισι δίδου δ᾽ ὁρόωσιν ἔρευθες, 
"ὀμματα πηρὰ ἔχουσα, χαὶ ἐς χθόνα ὁφρὺν ἄγαι 
80 Γλῶσσαν ἔχουσ) ἀχάλινον, ἆξεὶ πόσιν ἐχθοδοπίσει 

Γ)λῶσσα χαὶ ἁπταίστοιαι χαχὸν βάλε πολλάχι μάρῃ 
Σιγᾶν λὠϊόν ἔστιν, ὅτ᾽ ἐς λόγον ἔργον ἐπείγη, 

Ἡ λαλέειν, χαιροῖο λόγον χλείοντος ἄχοσμον. 

Μῦθος ἀεὶ ποθέοιτο. Πόδες δ᾽ ὑπέροτελον ἰόντες, 

30 Ψεῦσται σωφροσύνης " καὶ ἵθμασιν ὕδρις ἴπες 

Καὶ τὸ δέχου. ΜΗ σαρχὸς ἔχειν ἁδάμασ-ο ἑἐρωῦ 
Μηδ' αἰεὶ λεχέεσσι χαρίζεο. Ἠεῖθε σύνευνον 
"Ἠμασιν ἁγνοτάτοισι φἑέρειν χάριν. Ὡς }Υὰρ σα 

Αμἰπιο ᾳυἱάθπι θἱθ οχςρῖδο, ΥΟΓΙΠΙ ππθ ΙΠβοἱθδ6ΛΡ. 
Εθιμίηας θὰ5 Ι41490, ενας νἱνὶ ποπ άθπι ποτ, 
Νου ἀὶ πιριἰαἷο οοµνινίίμη, πθο 54 παϊαὶο 
Ῥνοροίοσς, ιιβΏὶ οἱ 4Π10ἵ68, θἱ 0ιοιθᾶ, αἱ οαολ]ηπ], 
65 Εί [αοδί ἱπ[αοσίῶ : Ίο οηίπι ν6ὶ ριίουίη ροεί5 Φιλ] όσαξ, 
Όι γα ἱυ5 Φο]ἱθ 6ΦΓΑΠΙ ροηρίγαης ϱ]ἰαδίηιο. 
Νερι]άθιη ργϊναίας οοιηροία{ίοποθ ἀοπιὶ οχοἰιὰ 
νο Ρυβοηίο πιαγὶιο ἱαυἆα 111, θἶνό αὐςεπίθ. 
1008 1069 Υγεπίεγ ιπού!η {66ης [ογία5θθ ουρὶἁαίίθις ἱπρογλνωογίε. 
ϱ Πε[ιομθ6ι δυίθίη ΡρεΓέἰπ]εδεύ ορο, ρεγιἰπιοδοῖὲ 6ἱ πιαγ]ω». 

Νεηυο θἱἶᾶπι βδιαΓΗΠΙ δμὐςιοἑοπίΏυς5 ραἱρίίος Ἰαςοῖνῖς, 
Το] ἱγο αδίιι : Ίου οΗἱιη Ποπυηῖθιις ἴωτρς, 
Μυ]ιαγίθιιθ αιιέοπι Ππαχῖπιο, «ξ [ογπι νθηιδιαίοπι Ιαυθ[αςίαί. 
ΑυτεςῬ ογηλίπι Αα ὐεδηξ, ΠΟ η πιαγραγἰ(]5, δοὰ ἵη 60 δη υἱ ορίίιπα 
15 Εχοιρίαηί γετὺα, Ργανἰ5 αιίθπι αμίπιί οἱανὶς ἱπιρομαίιΓ. 
ἱὶς οί αρογίς», οἱ οἰαΗδ, ριιή{οςς δυΠί αΙΙΓΘ8. 
Ευπάαί αιίοπι ορεορίυπι μιδίο γῦογεπι νἰγρῖπθια ρυάος 
Τις οῦ ραἱρουεῖς; αἆ αφροοξιισὶ ἠοπιἱπὶφ 6Ρι1089028, | 
Οευἱ08 Ἰαῦθης 3608, δἱ 1 ἵ6γγαιη αιρογοἰἰαπι ἀθμιιίθης. 
50 δὶ Ἱπρύαπι ἠαλιθεῖς ο[Πγδπαίἁπι, ΠΙΑΤΟ Φ6ΠΙΡΟΓ Ἰηνίδα βΟς. 
Ἱ]πρυα Ρίοσας οἱ ἱπποςθιίοιβ 688ρ6 οσα παν. 
Ῥἱ]6γθ μηεἰ]ιιδ θ8ὲ, Οἱἶαπῃ ΟΠ] αἀ ΙοηΗΘΙΙΊΜΠῃ Γ68 οοπηρε]Π!, 
θυαπι οη1ἱ, ο {θμ)ρΙις 66ΓΠΙΟΗΘ ῥτο]υθί ΙΙάσοογο. 
θγπΙΟΠΙΦ ἐἱ δεπιροί ἀεδίάογίιιι Γο(μο. Ροιὲ9 αιιίθπι δρομο ραπ ἰουίος 
δὺ Μεπιυπέιτ ρυάἰοἰέίαπις οἱἶδίὴ σγοροἰῦιιφ ἱπορί [νὶάο. 
Κι που αεοἱρο. Νε οαγιῖς ἱπάοηιίέηπι λαύῦθας ἱπιροίυῃι, 
Νεο φιιονῖς (εππρογθ ἰθσίο ρομἰα[ἡ ἱπάμ]ρααδ. Φυλάυ πηαεϊῖο 
Όι δαεογυπι ἀίσγύπα γαοποπι Ἠαὐεαί, Θίο θηἷμι Φαυνηι οσί 

61 Αη μὲν «ρονέει. Πλ [ους οοιἶσΠι ολ ἳΠ., 11, 
ὅμ5-ο0δ. «- 
ϱ2 Θη.υτέρας. Οοἱθὶ. θηλυτέρων. 
6/ Πόδοι. Ιἰ πῃβς. ΕΙ 1111 πιανι]ἰ πότοι. 
69 Α»γάσσῃ. Οοἱςι. ἀνάσσοι. 
7ὁ Δίδου, οἱο. ΠΠοιἱ πε {6 εοπαρὶεἰθἶθιι ρι10- 

γομι. Εηἱ. (ος). ἵνα χαὶ τοὺς ὁρῶντας παρασχευάσῃς 

ἐρνθριᾷν, αἱ εἰ (ε υἱήὲς αά εγκύεκεπά κιν ῥτὶ 
ραγος. 

ὅ2 ΣΙγᾷΝ «Ἰώϊόν ἐστιν. Ἶπι. κχρεῖττον σιγᾶν, 3 
χαιροῦ λέγειν Σπείγοντος, ἢ λαλεῖν λόγον αἰσχρὺνα 
ἄχοσμον, ἀποχλείοντυς" Γγαδίαι οἰ[ετο. εἰἶανι -ἳ 
[έμηριις ροδίμ[αί μἱ [οηιαγίδ, (μαι φωίά (ατρε εἰ ἵ 
Πομθδίι {οφεῖ, ΕΙ ρτοιῖθει. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΡΙΟ. 

ΛΙΙΟ ΑΠΙπΙΟ οἱς Ίῃδα, ]ἱσοι ποη Πιοπίο φρογἶα. 
πιο ελ ἱ ἠπιδο αν ίσος, Πα ἵπτα νἰ {5 
Οπιπ]ο ἱβποταί, Εωμο οομ μα) [οδία, 
Ἀίφμο ἀαρες πα [ἰείας, αἱ νίηα ὑπ 
1 ανρίις, αίνιιο οἱιογὶ ΓορμαΗὲ, ΜιΓροςηιιο οδε]ηπηὶ, 
Λο ἱορου ]εμίάιδ: ου νοὶ οαφεἱδδίτηα η]σσιε 
Ροοίογα, ἔπιηφΙο ο) ρεμθίγληῖ, 040) [ογν]άᾳ οΘΓΑΠΙ 
Ἶωικ Ῥ]νὺῖ ροµείγατο φοἱοι. ος οἱ {ρ5ὰ οἈνεῖο, 
Χς ΡΓΟΡΕΜΙΟ τίγο, νοὶ ουάθῃι αἱφορίο, Ιγο 
[ε5 ΟΡΟΓΔΗΙ, μη υο (ιιΐς αρἰίοθ οομγ]νία (6οιἶς. 
Εογίθ ᾳὐοαὶ γοπίος γαυίάος οοΠιροδοοίς Ποίυς, 
Ώιη πηούίοο ραιιάοί νίοίυ : αἱ αἱ (6η Γοσιιςοί, 
Γη ου σφτιο Ειαί, Εἰππεο Ίωης, (μηοί Πυσσιιο η1Δ- 

..ς [ε]έμς. 
Νο βοιᾶ διἡδη]ίοί Ιαφοϊνίς Πιοίίίιι απο α!, 
Λις {νὰ (πηιο[αεία ρεανί. Ναιη ἀθάοσιις ἱςίίης 
Εομιίπα γίταυς (γα μὲ; αἱ πια]ιις οἱ ας Π ἱπάς 
Εωήα οἑθηίιη [αοἱες, ἑπγρίηε θ{Ηηἠ]ἡέπηα πιοηρίγο. 
δα 5η 59 ααγίουὴ υπό υ5 ποφι5 οοηςίοὲ, αἱ Ἰ]α., 

Β Οιιῶ ροπα δυϱἱ {αμέ1 οσἝρία μὲ, 4ἆνθιςα τορο!!--' 
δἱηὶ ἑπ5ίᾳ οἱ [οηἱῦμ5 οἰαιςίς, δἱ γωγριις αρογιῖ. 
γἱγμίπουιη ἑαια φοοἰαίο [ππάς ρυ άοιοπι : 
Δίφο Ιιοππήπυπι αδροσέα5 αραί γύος οτα, οουἱίφο 
Όι υἱ δἰηὲ οἱ, οἱ Εχὶ ἰδἱ]ανο {λνογᾳ. 
Οι μα ἰαμὴ Πίπριια Πὶςί [Γεηυὴ {Πήροποθγο οιΓ65. 
ου] ηρίς οΠομάες αΠίπευηι; μια]α ρἱωγίπα 5::ρ6 
Πηιοςιὴδ θἱἱ1η Ροροσί! υιαὶς ργούἶρα Πμρυα. 
Ριεςία!, οἵίηι νογυῖς ἰοοις οδὶ ἴοιιι μ.ο, δί[εγς, 
Μιιίογὸ 4181) νοσθίη, ου!) νοχ οἱ ενα πο ο, 

[εφ.. 
Εως ἵυα γος ουρίάας 6ιΠροΓ [αι γ ἵη 4 Γος. 
ΟµΗῃ ϱος οἰαίο ᾳγδάϊεΙΙ6 ποραί 6556 ριιάίοα 
Ῥεείογα: ΠΟΠΙ(ΙΟ εἰἶ8Π1 ο8ἱ {η βγθδ5ιι «προ Ιυίάο, 
1]ρο (ποτ «ης! [πι οδρίαδ, οἰιαγὶδδίιηα μὰί. 
ΚΠτουίς ο {6 οαγης ἰγαἱιαί Ἱπιροίυς, οπηπἱ 
Τειροτο µας ουἱ ρομ]αἰς ϱπάἶ α:ογας. 
Ίρδα γγι ἀἱρεῖβ ΠΙΟΥΘᾷΦ, υέ ἲοπιρογα φαηςί3 
Ρίο οοαί, αἱ Ὑεποτί Ρτουυ] αὐδίε µἱαπάα τυἱαρία.. 



οι) 

Εἰχόνα τήν µεγάλοιο θεοῦ θεσμοῖς ὑποείχειν, 
90 Εἰ χαὶ θεσμὸν ἔδωχε γαμήλιον Υἱὸς ἄσαρχος, 
Ἡμετέρῃ γενεῇ, καὶ πλάσματι χειρὸς ἀρήγων ΄ 
Ἕς χεν ἀπερχομένοισι χαὶ Σρχομένοισι γενέθλη 

Ἕλχηται µερόπων τρεπτὸν γένος, οἷα ῥέεθρον 
”Αστατον ἐχ θανάτοιο, χαὶ ἱαστάμενον τεχέεσσιν. 

9ὔ Αλλὰ τί µοι τὰ ἕχαστα διαχκριδὸν ὧδ' ἀγορεύειν ; 
0Ἴδα δ᾽ ἔγωχε παραιφασίην, χαὶ τῆς μἐγ᾽ ἀμείνω. 

"Ἔστι τοι, ὦ χαρίεασα, θεουδόσις. "Ηδε προχείσθω 
Παντός σοι μύθοιο καὶ ἔργματος ἔμπνους εἰχὼν, 

θηλυτέρη Χειρωνὶς, ὑπὸ προπόδεσσι γάμοιο, 

400 "Ἡ σ) ἓχ πατρὸς ἔδεχτο χαὶ ἔπλασεν Έθεσι κεδνοῖς ’ 

δΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ 004: ΡΡΕΟΤΑΝΤ ΑΡ ΛΙΗΙΟΡ. 1050 

Α Αὐτοκασιγνήτη μέγ᾽ ἀμύμονος ἀρχιερηος 
Αμϕιλόχου, τὸν ἕπεμψα θεῷ, θέχλῃ γε σὺν ἁγνῇ, 
"Αγγελον ἀτρεχίης ἐριηχέα, χῦδος ἐμεῖο. 

Κ. εἴ τιν ἐμῆς πολιῆς ὑφίφρονα μῦθον ἑδέξω, 

105 Τὸν κέλοµαι π;απίδων σε φίλοις χευθμῶσι ϱν- 
[αάσσειν, 

Ὢ δ᾽ ἂν χαὶ πόσιν ἐσθλὸν ἐρίπτολιν ἐξαχέσαιο, 
Εἴ τοι καὶ µεγάλανχον, ὑπέρτερον εὖχος ἔχουσα. 

Νὸν μέν σοι τόδ' ἔδωκα χεμῆλιον. Εἱ δὲ τὸ λῴστον, 

Καὶ τεχέων τεχέεσσι πέλοις πολύχαρπος ἁλωὴ, 

110 Ώς καὶ πλειοτέροισι θεὺς μέγας ὑμνείοιτο, 
Τῶῷπερ δὴ Υενόµεσθα, καὶ ᾧ θέμις ἔνθεν ὁδεύειν. 

Ἰηιαρίπθιη ππαρηὶ Ροἱ )ορίρις ἁἰνίηϊς ρασυνς, 
90 Τρπιοίςὶ Ίερεπι ουη[μβαίεπι φθάσεῖί ΕἰΙΙδ οφγηὶς οχΡρεί5 
Νοκιτο ροπονὶ, ὑοπιμίθυς, α.ιος οοιιά]άῑί. ορεπι [616η6; 
Όι νιάθ[ίεεί αἰιῖς ἀεοεάθμῦιῖδ, αἰίῖ δοσεει 08, βοΠθΓα{{0 
Ῥιουτγαί, νοἱυὈίίο ροµας ἱοπίπάπι, ἑηδίας Πυνἰ], 
Εγασῖ]ε Ρες πιογίεα, εἰ δίαυΐ]ο ρου ᾳομογαιίοπεαι ΠΙογυπη. 

9υ ει ϱΗἱιἱ οσο ἡοο φἰβί {απ ΡοΓ56αΙΟΓ | 
Νονὶ ϱρο ἱρ5ο αἀπποηπΙτΙοΠΘΙη, οἱ «μιάθηι ἔας ποδίγα Ιοπρο ΡγῷδίβηιἰοΓοπι. 
ὑφιὶ εἰ, ο οἱοραπεἰδδίμια, Τοοοθία. ἔῶς ΕΗδί ρτοροβῖία δὶί 
Οπιιιὶς δογμιοηῖς οἱ ἀοίἰομὶ5 νίνυπι οχοιρία: 
Εοεωίηα Οἱ νοιίς, δυ) τα ἱοίοις μα(γηοη(ἳ, 
100 Οι ἐο α ραίγο δμβδοορίε, οἱ ορέηίς η υυ1ς πιοτίθυς; 
(Θ/ 113114 5ΟΓΟΓ Ιομςθ ἱππουσπίἱδαίπιί ργᾶςυ]ῖ5 | 
Απιρ]η]οοὲἰ, 4άεηὶ αἆ Ώοδυπι Ππιὶςὶ οι δαποία Τ]γοςία, 
ΜαρηδΗΙ ΛΙ γογ]ιατἶς ΡΓΦεομΘδίη, ἀθομς ΠΠδΙΠΙ, 
οἱ 116 θα 8ΙΌΠΠΙΘΗ ΦοΠοο( {15 πιοῖϱ ΦΘΓΠΙΟΠΟΠΙ οκεθρἰςι{, 
1070-1071 105 Πυηο 1υύοο (6 ἱμ ἐιῖς α αι Ιαἰοῦεῖς οομάοτε, 
θιιο εἰ ΙΙΓΙΜυΙ ορτοβίπ!η οἰνεπι 4Π4ΥόΓἱ5, Ξ 
Θὐά)ν{6 Ίπασπα ]ποίδμίοιη, Ριδιαη(έυς ἱρδα 4εουθ Ἠβθης. 
Νυνο φαἱάομι ηου Ηυἱ ἆο Πιμά5. ἱ αμ. Υγογο ϱ)α]ς ομρίδ, 
Εἰας οἱουί υἱιἱ αὐωάᾶΠ5, Παίοδ6 6 παίογαπι γ]άρης, 
410 ὕι οἱ α ΡΙυγίδις Ιπαρηυς οοἱεργοίμτ ΡΒους, 
αἱ οἱ µαδολς, οἱ αἲ 4ὐθιη αυ οί, αἱ ΙΙπο ῥγορθίδιης. 

95 "Ε.ἰχηται µερόπω», οἱο. [ία Πἱυ. 1, οσο. 9, 
68/Π1. !, ν6Γ8. 19ύὐ, εἰο, 

97 θεουδόσις. ΕιΙι. θ:οῦ δύσις. [πι. Οοἶδὶ., ἔχεις, 
ὦ καλλίστη γυναικῶν, δωρεὰν ἑχ Θεοῦ σοι φοιτἠ- 
σασαν. Ι]αὔῦεε, ο με ἱεγπι ρι[ελεγτίπια, ἀοπιπι εἩ 
Βεο, λίγαπι οφγεφίαπι πικῖεγέηι, α αμα ἱπαέμία 
Γκεγταί Οἰψπρίας. Νυμμεη {άΠΠΙΘΗ ΡΓοΡρΓΙΕΗ 6656, αἰᾳυ6 
υ10 νου νοι]Ώοπύμπι γἰἀείάγ θξουδόσις. πι. Οοἱε]. 
αὐτὴ σο: προχείσθω, ἡ θαυµασία, λέγω, Χειρωνίς. 
γἱάς 6ὐργα ὁάΓΙ1, 111, Υδις. 168. 

99 Ὑπὸ προπὀδεσσι γἁμοιο. ΙπίδγργοἙ (Οοἱδ]]πία- 
ηυ5, παρ᾽ αὐτὰς τοῦ γάμου τὰς ἀρχάς, εἰἰῦ ἱρεῖς ηια- 

(γἰπιοιεἱ 18. 
101 Αὐτοκασιγγήτη. 90]οΟ]., πανυγνησιωτάτην 

σύναιμος. 
03 Τὸν ἔπεμψα. (µεπι αά Ώδυπι πια, εἰαο. Νωπι 

πιογίθιη Απιριηιοοιηϊ δἱρη]ί]οαί Ογεροι5, εἰ αυἱ- 
ἀομι Φεἰθυσ], υυἱ ὢάθ5δ θάςΓὰ δ4Πε Τηες], ει 
ηἳ αι {ρ56 Ονθρογίας δεοεδδογαῖ Ἱ 

106 Τη δ.. Ἱία Οοἱε]. Εάῑι. ὧν. 
07 Εἴ τοι. Ἱια (οἳδ]. Εάῑε. εἴ τι. 

108 Εἰ δὲ τὸ «Ἰῷᾠστον. Ῥε]ο]. εἰ δὲ καὶ τὸ βέλτι- 
στον βούλοιο λαθεῖν. 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΤΕΠΡΙΟ. 

Οοδάστο ἀἰν]πίς ρ]ασῖιῖδ παπα «εὺθί ἵπιαρο 
Νυπιϊηϊ5, ἡυπιᾶπα οἰιαπονὶς 4 5ίτρο οτθα!ἰν 
Οοππι ὶἱ Ιεροί ἀεάεγιί Ραΐγί υπίσα Ῥροἱθς, 
Εοττοί οροπ! μἱ ποὺΐβ, η 016 4109 ΠΗχοΓαί {ρ8ε: 
Όι ἀ μι αἰἰὶ αὐδεσυμέ, αἱ γαμωηίαο, ἑξαλαίυς 
για Γωσας ἱνοιβλήι, γἱοἰσπεί Πιπίηις ἠηδίας, 
Οὐ ιποτίσιη ἰηδίαυίἱδ, δἰαὐλδᾳμο οὐ ρίρπογα γι» 

συ. 
ΦΙπριι]α 5ο αἱά ορο νοσυὶ5 Ἱποίιάετο ρειρο Ἱ 

(6οπδί τση πονἰ Ιοπβοὀ ργᾶδίιαριίις ἰδίο. 
Εοι εἱ0ἱ, Ρεἰία ριιεἰία, Τεοάοςίς. 9ο ηδὶ γἶτα 
ὠργιμυμίδηιιο ορογίδᾳ6 οηῖν [4ο Ρ)οδίεἰ {ςσο, 
Εδιαυ μυυἰρις, ΟΛήΓοΠ αιιος ρεῖδους ορΏσοἰς : 
Α ραίτο διιοορίαΝι (109 ἴο (οτλανίί Πομεβί15 
Μυνίυις, Αιορηλ]οςὶ 6υΓος οι) ἰαυο «40 ὐπ1ἶ5, 

Β Οιοπι οἱ πιὶςὶ Ώοπιίπο οµπῃ γἱγρίπο Τ{δε]α, 
ῥγφύριθα νογὶ οθἱοῦτθιη, πεί ἀάῑςς ἀεεμσηιν.. 
Οιιοά δἱ 4ΙλΠύο πεις νοη]ἰ Ηδῖ ρταία5 4 411ΓοΒ 
Μώρμλιο, νθἰ:μὶ απο απ]ηϊ οοιάαθ αν ιν 

μμ19. 
οἱο δἱθπίμι, η ὑαπινῖς ]αοίαπίοιη ΠΙαΡΠᾶ, Ἱπαγίυπηῃ 
ΦΙΛΗ. ἀοοιι ἱρρα [6γεπς ργαρίαη(ίιις ο. 
ἴ]ος ΠηυΠο 69 ΙΗΛΡΗΟ ἀοπανὶ πμµοτα. η τα 
Μο]ις αάἆΏιο Ρο86ΐ5, Ριθοο; ᾖοο Ευὶ Ναμήπθ 48 

αἱίο, 
Άγο ΜαίογυΠι εἰς υἱ (οοιπάα [εγαχαο, 
6ο ρίγος πιαρη! οεἰεὈυμέ ργφοομία Βομίς, 

θιιο ϱοπίἱ δυπη1ς, ἂ 4ποιὰ εἰἴἶαπι Ώου ργορἑγαπιιις 
(4) νο. 



ιο 

πὸ Κάρτεῖ φυσιόωντες, ἀγακλέες, οὔτ. πάροϊθεν, 

Ὄφρα τις ὧδ' εἴπῃσι' θεοῦ χράτος ἐστὶ Λόγοιο. 

᾽Αλλ’ ἄγε, τοῖσδ' ἐπέεσσι δίδου φρένα, καὶ Υλυχε- 

[ροῖσι, 
Μαφιδίοις ἐπέξσσι τόσον χρόνον οὖας ὑποσχὼν, 
Ὢν χάρις ἔστ' ἐπίπλαστος, ὁμοίῖος εἴδεσι µάχλοις, 
50 Βαιὸν ἐμοῖσι λόγοισιν ὑποχλίνειας ἀχουὴν, 
Ών κάλλος νόος ἐστὶν, ἀνέχπλυτον. ἀστυφέλικτον, 

ὌὌμμασιν ἁγνοτάτοισι δ.αυγέα φῶτ' ἁμαρύσσων. 

Εἰ γὰρ ὀϊστεύσειε τεῆν φρένα Χριστὸς ἄνωθεν, 

Καὶ µεσάτην τρώσειεν ἀναφύχοντι βελέμνῳ, 

ὦυ ᾽Αμϕοτέρους γεν ἔρωτας ἑποπτεύων ἑχάτερθεν, 
Σνοίης χέντρον "Λναχτος, ὅσον γλυχερώτερόν ἐστιν. 

"Ηδη µοι πολιόν τε χάρη, χαὶ ἄφεα ῥιχνὰ 

ΡΕΟΤΙΟ ΠΠ. ΡΟΕΝΑΤΑ Οῦ ΡΡΕΟΤΑΝΤ Α0 ΑΙΙΟΣ. 

Α Ἐκλίνθη βιότοιο πρὸς ἕσπερον ἀλγινόεντος. 
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Πολλοῖς μὲν λυπροῖσιν ἐμὸν κἐαρ ἀντεθόλησε, 

40 Πολλοῖς δ᾽ αὖ τερπνοῖσιν ἁμοιθαδις ὠχυμόροισιν, 

Ἁλλ) οὕπω τοιόνδε, τοσόνδε τε χῦδος ὅπωπα, 

Ὅσσον ἐπουρανίοιο θεοῦ θεότητι πελάσσαι. 

Οἷων ἐμοὶ φίλον ἔσχε λόγων χλέος, οὓς συνάγειρεν 
ἸΑντολίη τε Δύσις τε χαὶ Ἑλλάδος εὖχος, ᾿Αθῆνα'. 
4ὓ Τοῖς ἔπι πὀόλλ᾽ ἐμόγησα πολὺν χρόνον ' ἀλλὰ καὶ 

[αὐτοὺς 
Πρηνέας ἐν δαπέδῳ Χριστοῦ προπἀροιθεν ἔθηχα, 

Εζξαντας µεγάλοιο Θεοῦ Λόγῳ, ὅς ῥα καλύπτει 
Πάντα φρενὸς βροτέης τρεπτὸν πολυξιδέα μῦθον, 

Τόσσον, ὅσον Φαέθων ὑψίδρομος ἁστέρας ἄλλους. 

0 Τοὔνεχ' ἐμῶν ἑπέων ἑμπάζεο. Καὶ γὰρ ἄμεινον 

20 Ῥοιεπίῖα (μπιὶάὶ, ηθ(υθ Απίθα ἠ]ωρίγος, 
Όι αιιἱς η]ς ἀῑσαί : γἱοοσία οί Ὠοί Ὑεν. 
10721079 δεά 9µε, αἆ ἠαο νθγλα ΑΠΣ αἰίομόο, οἱ ἐν αιὶ υ]απάἱ9 

πρι ιιδήιο νεγυῖς (41) 1οἱιβο (οι0ρυγο αι1Γος ργα μαἱνεί, 
Ουογμη! (ο ιις οδί Ίορος, οἱ ἰπιἐἱς νιἑαῖ μναίοιίς αὐ σος, 
50 Ῥαυ]υ]άπι πιοῖς 5ογπιοβίριις Ώγαύσας αιιδίέπη, 
ΟιογΗπ1 ἀθζογ, ϱ1ἱ Ἠσο ΠΙαΓο“δουτο µος Ἰαμε[οζιαν] Ρροίοθί, 1165 ο8ί, 
οσἱ5 ρι]ρδἰτηῖς οἱαγὶδδίπι η ήπιο ἱπ[υμήσης. 
οἱ οἱ [ογ]τοί (μα Ο,Γίδίιιδ Ιηθηίοπι ος, 
Ει ἰη πησάἰο ουγάε ἤρεγο τε[τὶρειαηίοπη φαρίίαιν, 
59 ΟὈ(Γιιπ](ΙΙο ΑΠΙΟΓΘΗΙ ζὐΗδἰάΘΓΔΙ5 δοοΓκδἰίηι, 
ΝοδοθΓςδ, ηιιαίΟ δη] Βορίς ἆμίοῖοι ϱἰι. 
ἆαπι φπἱάθμι η Εἱ επί ολρυί, οἱ Ιπθηιῦγα γυρῖν αγΌ(Α 
Ιπο]λμαία διιηὲ 4 νΘΒΡΕΓΙΙΗΗΝ νἱίῷ ὉσΗΠΙήΟςΕ.. 
Μι] (ΗἱάεΠά π)α]ά ο05 πιο Ιπ οχρογίιπη ος, 
40 Μιυ]ιας οιἶαπι ν]ορδίηι ]ευπά{ἰαίος, οσοι ὑμονἱδοίμιαφ. 
ὧρθα ποµάιιπὶ υἱ] 11 ἰ8ίοπι (ΠίαΊησΙΙο ρ]υγίαπα νἱαὶ, 
ᾠιιαπία οί ἴ]]α, «ορὶοφιῖς ΠΏοἱ ἁῑνἱπιίαιἱ αἆῃάῶγογο. 
οἱ πη]ῖ οἶναγα [ή] οἰοφυειία ρἱοσία, «0411 πι ή οοπιραΓατυηἰ 
Οτι οἳ οεσᾶθαδ, οἱ (σγῶεῖς ᾖθοις Αίοπα: 
45 [15 δίιάἰο πλ ]η! ἀἴπφιιο ἰαυογανὶ : 96 οἱ Ίρεληι 
Ρ{ΟΠΔΙΗ ἰπ ἵδυγα πά Ρροίος Οιγὶδιί ριοδίγαν!, 
ὠεἀάθηίεπι πιασιο ὈὨδί Ύογμο, φιιοά οΏδουγαί 
0πιη6ς Ἠ πας» μηοιής δἰηοδος πω 1{ΓΟΓΠΙΟΘΩΙΙΟ 66ΓΠΊΟΙΟς, 
Νου πιίπις φυ81Π δοἱ ἱη ΑΗΙΠΩ οµ/τοῃς οδφίθγα θἰφοιῃ. 

50 Οιιαρτορίοτ 44 μ)6Ά νετὺα αἰίομάς, Εἰουίπι ά μποίας : 

ῦ1 Ἀγέκπ.υτον, ἀστυφέ.λικτον. Περ. 991, 8.ρ. 
Ἡη. ἁμάραντον, ἀχίνητον, ἄσειστον. μοι. νους 
τάς ἐστι χαθαρώτατος. 

ϐ Κέντρον "Αγακτος. Νοεοέγεε οπιπίηηι αἰοικὲ 
απιογίδ, Φα ῥταείοί διἰπιμίο Ιογγεπί απιογίδ. 
«δ0]ιο]., τοῦ χέντρου χοϊκοῦ. Ὑἱάο δρα, Πὺ. 4, 
800ἱ. 3, «ΑΡΗ, 1. νους. ὁδδ, υρἱ αὐαίμος Ἱάρπι 

γεῖςιις Ἱορυρίυς. 
ὅἼ "Ηδη µοι πολιόν. Υἱὰ. Ιἰυ. 3, οοοί. , ϱ8ΓΙΝ, 

1, νεις. ὁ05. 
45 υἱον. γιὰ. ἰυὶά. νους. 90. 
4δὃ Τρεπτόν. γα. στρεπτὀν. 
ο0 "Αμειγον. Φολμο]. ἄξιον. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΗΡΙΟ. 

ΕΙοπιῖ, «]αταίη που Ἠαυθγοηί απΠίΘθὰ ΤΟΠΊΘΗ, 
οι ἡ1οοί ἱ (1Γὶδιο Ώοπιίπο Ίαιις ἰοία ἀαγοίιις. 

Εια, 3Ρο, νοιθίὺνα Ἠμἱδ απ αά)ΐοςο, ἀν]όίὰ 
[αυίᾳτο, 

δι] Υάπα, αγίας αἆ ΟΛ ΓΠΙΙΗΑ ϱτορο ἀθάίςεῖ, 
Θιιογιιπὶ Ποἰ]ίυς ἱερογ οί, 16ο ν]ηδιις ἵπρας 
Ἠήατιπι, ας Ίάτα (ο0Γ1 δασγαία τοδο]νυηέ, 
δυὑ]ίέο ρα υ/ἱδρος πυςίγἰ5 δογΠπιοπίδιις 4ΙΓΘΠΙ, 
Οιοί» άθεος εδἰ, 56ΠΏβΙΙ5 ἀθίετί ποβεἰ8 ΙΙΠΙΙ4ΠΙ, 
πληθ ριιγὶς οἰαγ]θθίιπα Πίτα (ηπάσης. 
Ναπιηιιο (μιιπῃ δἼρογα [ογίαί δἱ ΟΗγὶδέις αὐ 4γοθ 
Ῥαοίιῖ5, οἱ ἵπ πιο(ίο βσαί ΕΗδὶ οοτἀὰθ βαα{{{αΠΙ, 
«δρ]Π οί Ἱηπδρίσίοης ΠΠ ΓΗΠΊ(ιΙιο οομ]αίιΦ ΑΙΠΠΟΓΕΠΙ, 
Θμσηίο δἷι Βομὶπὶ βΜην]ης πιαρο ἀπ]οίδ, ᾖαῦθίις 
Ρογδροσίυπι. ἵρςο αἱάθπι οαμθηί! γογιήρο 14Πι 6Η, 
Ας πιοσί] Γιιροδα πηηί | Ιποπιύνα ρτορίποιικηί; 

Αίᾳυ6, εί πιυ]ία, εοἷα γἰνοπάο, μἱδίία φοηςὶ, 
Εε υρδυπῃ ]υευπόα αυυἱ ρογμλ]ία, δἆ ἰ]]α 
Τεπιρογίς Ῥατά Ιοπρο δραύο ὀτα ία : γογηι. 
Νοπάυπι οοειἰς α. (απι [βία αἱορία μοδἰσίς, 
Ουαπία ἳί, αἆ Ἐγίαςίδ νεποΓαπῷ Δοὐθάστο ΠΗΙΗΟΠ 
90] πιουπ] αγάσπιῖ ροσίυ5 αμ]. νὶέ 4ΠΙΟΤΟ 
Ποείτίπα, Αροζιςς ιά ᾳ]οτῖα βοπίί6 ΑΙιοιὉ 
Οβίνογς πολ] , βοἱίδᾳιιθ οοἵ-8υ8 οἱ ορίυ8 : 
η 18 Π)]έΠΠ ορεΓΦ ροβιιὶ ϱΓοδ10 Ιάαῦογο 
ΤοΠΙΡΟΤΘ Ἠοῦ Ρ4ΤΥο ευὺὶ]. φοά οἱ ᾖδις η 

[λε] ει 
Απίο ρείοβ Ἰαπι]]οπα ΡΡΟΠΑΠΙΠΙΙΟ ]πεστο ουθμίν 
Ώἱνίπο Υετὺο οδάθηίεπι, ηιιοά βἰπαοθα 
Γι να] Ἠηαης πιοπιῖ (ορίί ου)πία νουῦᾶι 
Νο β6οἱΙ5 πο τοἱίφμος 5ο] Ἰβιοιια ος ο) ἡὲ ΙΕΗΟΝ. 

Ἠγμο, οβο 9 «1ο (ΜΗ 11ο 1 λαρίθ υέ{]ό)ι ον 
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Πολλάχι δεῖπνον ἔθηχαν ἀμετροδίοις χοράχεσσιν. 
150 Εἱἰ δ', ὡς θειολόγοισιν ἐφεύαδεν ὑμετέροισιν 

(Βἱσὶ γὰρ, εἰσὶ καὶ ὑμῖν ὑποφραστῆρες ἀοιδῆς), 

Ταὔτα μὲν ἔστιν ἄξισμα χενὸν, χαὶ θεσμὸς ἀοιδῆς 
Τερπνῆς, µιγνυµένου μέτρου σὺν παΐστορι μύθῳ, 

Αὐτοῖς δ αὖ νόος ἐστὶν ὑφειμένος εἶδεῖ μάχλῳ 
155 Σεµνότερος, πινυτοῖσιν ὁρώμενος, ἀμφ,πρόσω- 

[πος, 
Ἑρμᾶς δίγλυφος, οἷα πρόσω τὸ μὲν, ἄλλο δ' ὄπισθεν, 
"Αθρει χἀνθάδε µοι λόγον ἄτροπον, ὥσπερ ὁῖω 

Ἔστι καὶ ἡμετέροισι διπλοῦς λόγος, ἔνδοθι σεπτοῦ 
Πνεύματος, ὃς δ ἄρ' ὕπερθε, χαράγµατος Ἠγαθέοιο 
40 "λμϕω, ὁ μὲν παύροισιν, ὁ δὲ πλεόνεσσι θεητός. 

ΘΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΑΤΑ οὗ Αα ΡΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΑΙΙΟ5. 

Α Οἵομαι, ὥς χεν ἔχωσι σοφοὶ πλέον, ξ λαθόντες 
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Μόχθῳ κατἰσχωστι. Ἐὸ δ οὗ σχετὸν, ὅττι τάχιστον. 
Ἁλλ' ἔμπτς μύθοισιν ἐμοῖς χαὶ σῶμα φαεινὸν, 

Ψνχὴν ἀμφὶς ἔχον θεοειδέα διπλόον εἶμα, 
145 Πορφύρεον, μαλαχοῖο δ.εκφανὲς ἀργυφέοιο, 

Αἶσχος δ᾽ οὐδὲν ἔπεστιν, ὅ µοι θΞὸν ἀἁμρικαλύπτειο 
Αἰδέομαι θεότητος ἔχων ἵήτορα μῦθον, 
Τίς Σχύλλης σχοπέλους σε διεκπλώοντα χελεύει 

Σπεύδειν εἰς Ἰθάχην, μὴ πως πάρος ἑνθάδ' ὄλται; 

150 Τίς δ' ὁλοίν σε Χάρνυδθδιν ἀπηνέα, τίς ὃ ἐπὶ 

πηγη» 
Τῆς χαθαρῆς θεότητος, ἓν ἰλύῖ δηθύνοντα : 
Ἰλὺς πρὀσθ᾽ ἑπέδησε, τὸ δ' ἔχφυγεν ἀγλαὺν ὕξωρ, 

ὦσρο (9ἱο5 Ιοηρανῖς 656 Άπ ργδμοΓιμί «ογνἰ5. 
150 οἱ αὐ{όὴ, τη ()θοἱορὶβ Ρρ]ασοί νοςίγἰβ 

η, οΡί1Η οἱἶαίῃ αρυἆ ΥΟ5δ 64ΟΓΟΡΙΙΗ ἱμδγργείοϐ οαΗ{ἱοογ)), 
Ίσο αυἱάοιι δαἱ ἱηαηΐς οαη[ἱἱομα, οἱ Ίεχ ειαδίευρ 
ὠμανίς, ἡποίο εαγιίης εάπι /οερδα (αρυ]α, 
Ιρ5ίφ νουο δα06ςί Ιπίους 5μΏ δρεειὸ μιογοἰγ]εἷα νογῦογυ δεηξ9 
455 Ποιιοςιίου, ργιιάυπήρις νυν οομβρίουι5, )ἱ0η5, 
γοἱυί Πεγι]ος ου ἀπρίίοί νι] ρίοτι!ς, αἲἱσο α ΓΓουῖο, αἰΙό α ἵδιρυ, 
γἱάς οἱ ο Ιπο]μοίαυί{ο νογ]ταιἶδ αγρυιηθηίνη), μἱ αγίου; 
1078-1079 Εοι εἰἶαιῃ αρ] 1105 ἀιρί6χ δοηςι5 ο ἰνίιως Θορ]ρίυν, υπ ἱπίογηυθ 
ἓι δριια1{8, αἰίθῦ νους οχυρή δἰγυσαγ αλίγυ 116 
440 Όιδιφιιε εδἰ δοιιδ18 : ἰ]]ὸ (1 ήεΠ1 4 ραυεἰς, ἰδίο γεγο α Ρριησί ως πογορίέυρ, 
Ιά ία 9556 αγυίίτοῦ, μὲ 5αρ]ομιός οεἰθγίθ αν δι0ρ{115 αὐοαηί, απ! αοοἰρἰουίθβ 
μι άῦογοὸ, οαυἱόὸ Τούµυασηι. Νο ομἱη δι 086 Υδἰἰμοίιν 4 ϱ πο οἷίο οοµιραταί!!. 
Ὕδγιπι δεγπιομίυιις ποβίτῖδ δµ11πι ομἶαιὴ οδί «οΥρις ορἰομιήόυσιμ, 
Αιΐπισιὴ ο ου σης ἀἰνίπαπη ἠιιαδὶ ἀἁαρ]ίοί νορίο, 
140 Ριτρυέαᾶ, Πιο! ροεἰάα αγρεηίο (δρ]ειάοτο): 
Τιτρο αὐίθιῃ ημ]]αίοπις εδὶ νεἰαὴ, αυο μή µουτη οοµίορί. 
Μο δαµ6 ρυθτοί, δά ἁοῑίαι οοβΠ](]οπθ6Π1, ἀάσειὰ μαῦογο [αυ 4Η1. 
Οµἱς ιό ΘΕγΙΙ δεορι!ίφ αἀαγίρατο οοπιρε[{1Ε, 
Όι ΡΓοροΓες α ΠιαςΠ), ο ρογἱ 11 θἱὲ Πο Πέ ΡΟΓΟΔ8, (ΠΙΑΠΗ {ας ρογνοηοτί 
150 Ομὶς ἰ6 εοφἰἰι ρογη]οἰοδαπη οἱ ἑηλη]ίθια Ομα γη (α)ἱοογο Ἱ φαἱς ΕΗ0ἱ α [ομίδιὴ 
Ρυτὶςείιο ἀἰνηίέαῖ5 ριορογαΠΗῖ δια εζπο ἠηππουαγὶ Ἡ 
Ιιμιο αμίο Ἰη]ωτερί8, εἰ ε(Παβίεί (ο ἠηρίία ααυα. 

199 Δεῖπνον. Θ0]νο]. δεῖπνον ἑαυτούς. ]ά 6δί, ες- 
(Γέπιο ειρρ[ἰεῖο α[[εεεγμπί. Ὀθηβις οδὶ : Οιιαμία 
αὐθιιγόίίας, αὐμ]ιογοϐ εἰ ἱιπρίοῬ, ιὲ Φ0γοµΙ, Γ10οῬ 
υἱ Αεγουγίσὴ, δἱο,, Ργο ἀῑία οοἱοτο! Ου ἵλ ορίί- 
πιὰ τεριιδ/ίσα ἐπ) ιδνοάἱ ο η ἑηῖθιις οοηςίτ]οἡ εχ- 
ἡέ(ῃΟ φιιρρ!ἱοἶο ρἱοοἰαΗίΓ. 

101 Ἱπορραστῆρες. Βε]ιο]. ᾠδῆς ποιηταίἰ. 
15: 'Ὑρειιένγος. Οοἱβί. ὑφημένος. 
197 Λόγον ἄτροπον. Παιϊο φιια δμυυεγίῖ πείς. 
110 "Αμϕρω. Ὀιεγφιθ εθΗ584, (αμι ορἰγἰ(αἰἷς εἰ ὑι- 

(ΕΓΗ15 θα ο ίοΤΙΗ5, ααπἰγαθί {15 οσί δίγμείντο. 
141 Ὢς κεν. ια Ναι. ΕάῑΙ ὃς χεν. 
142 Τάχιστον. Ύαε. τάχιστα. 
146 Σωµα. Ὑαι. ὄμμα. 

144 Διπ.Ίόον εἶμα. Θε]νοὶ. χαθάπερ διπλὀον ἱμά- 
τιον, φαινόμενον διὰ μαλαχοῦ χαὶ λαμπροῦ τοῦ ἑνδύ- 
ατος. 
440 Αἶσχος. Φύ]ιο]. αἰσχύνη δὲ οὐδεμία πρόσ- 

εστι τοῦ λόχου τῷ σώµατι, ὃ τον θεὸν περικα- 
λύπτει. 

147 Ἱήτορα μῦῦον. Φο]νο]. Ἠγεμόνα ἔχειν ψεὺ- 
δος, «{εἴογσιι [ιαῦογο θά α  Πὲ. 

149 ΛΙή πως. Φι]οί. μὴ πως διαφθαρῇς πρὶν τὴν 
Ἰθάχην καταλαθεῖν. Νέ Ρυτεας ργαδφμαιν αά {1]ια- 
έαμι ψἐγυεµῖα». 

155 Ἐπέδησε. δὶο (οἱνὶ. Εάῑι, ἀπέδησε. Φοἱιο]. 
πρῶτον χατέσχδ. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Ταἱο8 βΡο αρι]υτῃ οοττῖς Ργφάαπιᾳυο ἀθάετο. 
δίω υἱ ἰ]οοἰοσίς νοφιτῖς Ρ]ασσῖ (οἱ 4Ποφθ νουί8 

θυπὶ οἴθιίπα οχροηαηἰΐ 540 ηιἱ 6εΗΦΑ πι Β), 
Ιδία ᾳυἱάδπι η] σὲ α]ιιά, πὶδὶ οαπ{19 ἐμαρίς, 
[.οχαιις πιοιἱ ἀμ]ι1ς, [06] οατπι]πο πηἰςἰο, 
Αίηιε δυὺοςί [ορ ρου]απίί 5οµ5ιις Πουεβίι!β 
(6 δρυοἰεπἰ αιἱμήομίθ γαἱοηί), νυ]έά νολυί Πετ- 

Πε 
Αποζριι ρἱοξιι5, οΕΓΠΟΠΦ α [γοπίο γοἰτοφ!!ο, | 
Ηἰς φποφτις, ᾳμοά πεηυεαί βιινοΓί, οοπδρίος ὀῑσιυπῃ. 
Να) 16 οΜἶσι {ῃ Ποδινῖ ϱοιηίπα θ8ί βοηίθιία ἱυσ]φ. 
Παιο [ἰίετα ΘχίΟΡΠΗΡ οοτίος, ἀαὶ ερἰτί [ιβ ἠίαιη : 
(οπερίοιια Ίσο ραυἱ5, πιω] ροσιαὐἱ[ῖς [ἰία : 
ᾠοἱ]]ουξ υἱ δορ]α εἰατὶ 1µα]ογὰ Ρερομίοηί 
ἑοιπιπούα, φ14πὲ το φί, νεὶ ᾳμοά φυἆοτο ῥαταρυμέ, 

Ὦ Μαἱογο Ἰά θἰμάΐο δοτνοπί. Ναπῃ δΡοΓΠΟΓΟ φι1ἱ811ό 
Ιά οἱεί, θχίψιιο φιιοά οοἰ(ἰρίί ἐἱρ8ο Ίάῦυγο. 
ΑΙΙΑΙΠΘΠ ἵπ Μοβίτ]8 οἱ ϱρ]υμόία Πόνα νογυίδ. 
Ει οἰνίμα ἱἱάδιη 11οηΦ 68ἱ, ποηιηαίάφιιὸ νονιία, 
Ῥμτρυγοα, αΓροπίο Ρρεἱ]αςσος ιο ο: 
Τυνρο μου ονὶ φόσα, αἱ φυο Βου ἡ110, 

ΙΙΙ 
Θοπίοραί. 1ρ8ο οἰοηπίπι ιν άογοξ ογᾶ όρο, 
Εαυυ]α οἱ (ογγοί ἀθίιαιὶ οία ιωοιἱοἱ δε. 
Οικ ιο πἱμίί ΦΟΥΙΙο δουριίον ἐν ΛΥ Ἰλληι 
Ον εὁ αἱρίί ο Ἴδίιν λος 1Η δι ἐκ ο ο ὴν Ἱ 
Απο θἰοιίὶ [ΟΓΙ18δό ΠΕΝ 1ο ο) ακο ΦΛΟ0 
οἱ νο η ρε) αι ο δεί {6 Πμογὸ 010, 
Βινηι Γή δι αΗμιινς μΡυροσΝ. ΑΜ 1 αι) ΕΙΝ Ἱ 
Απ πίο ναοί κό, πό εὐ ἡμηρία ἡγηρίια 



ἓυυ) 50ΤΙΟ Η. ΡΟΕΜΑΤΑ οὗ Α ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΛΙΙΟ5. 1.70 
"Άπτεται. Ὡς ῥᾳ θεὸς χαθσρΏς διὰ μητρὸς ὁδεύσας, Α 340 Δαίμονες, ἐμπνείοντες ἀθςσμοτάτοισιν ἀοιδαῖς. 
Οὔτ) αὐτὸς σπλάγχνοισι φηρύξατο, χαὶ τὰ χάθηρεν. 

Ὢς ἅρα χαὶ θανάτοιο θανὼν κράτος ἑξαλάπαξεν : 
250 Οὔτ) αὑτὸς θανάτῳτι παθὼν, Λόγε, καὶ τὸν ὀλέσσας. 

Οὗτος ἐμὸς λόγος ἐστί: τεὴ δὲ γλῶσσ' ἁδάμαστος 
Ἡν ὅτ' ἔην ' νῦν αὖτε δαµά-εο. Ὦδ ἀγορεύει 
Χριστὸς ἐμός ᾿ γλῶσσαν δὲ τεὴν εὔφημον ἐγείροις. 
Εἰαρ ἔδη, τὸ δὲ χεῖμα παρέδραµε,λαμπρλὰ ὃ ἄρ αἵθρη. 
250 Δευρ᾽ ἴτε, χα µοι φωτὸς ἀπειρεσίου χορέσασθξ. 
Μέχρι τίνος σχοτίοισιν ἑνὶ χευθμῶσι δέδεσθς ; 
Καιρὸς ὅδ', ὃν πάρος ὑμῖν ὑπέσχετο Πνεῦμα φαεινόν. 
Δευρ' ἴτε, καὶ ζώοιτε, νέου δ' ὑπόδεχθε χαθαρμόν. 

Λήκατ', ἀοιδοπόλοι, ναὶ λήξατε, μαινόμενοί τε 

Ὀρφεὺς θῆρας ἄγοι, Πέρσῃ ὃ ᾿Ασχραϊος ἀςίδοι 
Ἡσίοδος, Τροίην δὲ χαὶ ἄλγεα χλεινὸς Ὄμτρυ.. 

Μουσαϊός τε Λίνος τε θεῶν ἅπο µέτρα φέροιΣν, 
Οἳ ῥᾳ παλαιοτάττσιν ἐπιχλέες εἰαὶν ἀοιδαῖς. 

24ὐ Ἑρμῆς ὁ τρισάριστος ἐμοῖς ἐπέεσσιν ἀρήγοι, 

0ὐδ' ἐθέλων, σταυρὸν δὲ σέδοι µέτροισι Σίθυλλα, 

Ττς μεγάλης θεότττος ἐλαννόμενοι βελἐσασιν " 

0ὐδὲν ἐπιστρέφομαι, χαὶ εἴ τινες ἆσσον ἴχοιντο, 

Οὐ θεόθεν, Βίθλων δὲ παραχλέφαντες ἐμεῖο. 
200 Οἱ μὲν γὰρ χαὶ πάμπαν ἁλαμπέες, οἱ ὃ' ὀλίγον τι 

ΑἈστεροπὴν πἆλλουσαν ἑσέδραχον, ὦχα δ᾽ ἄμερθεν. 
Τοῦνεχεν εἴξατ' ἔμοιγε, χαὶ ὀψὲ περ «ὖ φρονέοντες. 

Ππηυπαυί. δἱο Όθιι Ρος ΡΙΓΑΠΙ ΠΙαίΓοπ ργωάίοις 
Πε ἱρ56 νἰδοργίδιις οἷιις (4119 ἑδί, δοιἱ οἑἱ 111 ρδα οχριγρανίι. 

300 
ον τν νὰ 6ἱ πιοΓιῖθ μογίοης Ἱμηρογίπαν δα! 

66 ἱρδθ 3 π]ογίἰθ αἰίη]ά Ρ6γροβευς8 68, Ώσοιι ΥογυάΠα, ΟΚ) οΡρΓΙΠΙΟΗΑ, 
Ηαο πιοα οΓα{ἱ0 οδί: ία απίοιή ἠησδυα ἑάομαίία 

ΟΙ1η δγαὲ; Πο ὀΓβΟ 65) ϱοΙΠΡΙΊΠΙΟ οἱ φἰίθ. Φίο )αἱοί 
Θννδίιι5δ 1ηθι5δ; ΠΙΠραΙίη νογο {μαηι 4 Όοµα νθυία οχοἰἰσ8. 
Ἡευ αγεηίί , γθδμιΦ ργίθεῖί, δρ]ειά]άᾷ ο5ί δοΓομί(48. 
200 Ί]μο αἀθδίο, οἱ ΙΙΠΘΩΦΟ ΠΠπίηυο νο οχβαἰοπιμί, 
Ουοβυ6 (αμάεπι ἱπ (ομεὈιοςίς Ιαἰουσίς νἰποί αοσμ(ςὃ 
Τεπηριϊς ἵλιά εδί, φποά ο γοὺΐ5 ρο]ἱοίιαςφ οδί Βρίρίέις δ1οίι1θ. 
Ἠιιο αἀρείο, οἱ γἱνίίο, ποναπι(υο διιφορίἰο οχρἰαἰοµοιη. 
Ὡοδ]η]ίθ, «βΠίΟΓ65, ἀθβδίμίίο, ἱπιμαπι, ἰμδαί 
Φ40 Ώηπιοπςς, φἱ δρίγα(ἶς πο[απάἰδδίπιο οα{1ἱ6. 
Ονρίιθιι [ος ἀμσαί, Ρουςί ΑδογΦιθ οαπαί 
Πεδίούιις, Τγοίαπι οἱ ρα] ἱμοἰγίιδ ΗΠοιποτις. 
Μιιδαι5 οἱ Επι οαριμίηα , ηΜἱυιιδ ἆοος οοἰουταγνῃί, οΠυγαπι, 
Ουἱ απιϊηιἰςθίιηῖς οοἱουνθ5 διιηί οαΡ/ίυμς. 
0841085 245 Μεγευτίας 1] {ος ἠιαχίπιας ογα{ομί π]ος οΡοΠ! [ορηί 
αμ) Γερίρπαυςς ου πσέη οα γρ πως δυἱ5 νομογοίυς Οἱ υγ]ία, 
Μαρηὶ ΠΙΗΗΙΠΙ6δ αρἰιοιὶ Αα ὺο αρἰου]]ς: 
ΝΙ{ ουγο, οἱδὶ ποπλἱ ργορί!ις αά νορἱαίοπι Αοσρδοίη!; 
Νες οἱ] ἰά ἁἰγ]πίέας: νου οχ [ἱυτῖδ μοφδίινῖφ 5 [υγαίί δυπί. 
200 ΑΙ αἰᾳι]άθιη ες ἱροίφ οιληίηο οχρογἰοβ ἠυπηὶμίδ; αἲἰἱ νογο ΡᾶΓΙΙ ἡίι] 
Μ]οαπίεπι ΓΗἱβοΓγθπῃ πβροχοτο , οἱίο απιοπι ργἰναιί ρυηί. 

Ομοείγοα εεάίθ Πιά, ἑαμάθηι αἰἰφΙαΠάο , ἠἰσθί 6ύΓο βπρίομίθ». 

9032 Νῦν. Ὑάαι,. νῦν δ'. Ἆλος ἁγορεύει. Φο]ο]. 
χελεύει. 

2132 Ἡσίοδος. ΠἩοδἰοάας [θε[βπι , οι ήν, 
Όρετα ει Ρἱει, αἆ Ώδυγθεῃ [ΓαἱΓοιή βομ)ρο!!, 

2/5 Μουσαῖος. Μιβφιι απ!]ηἱδδίηιήΒ ροσίΆ. Π]- 
πι Ονρ]ιεὶ Ργφοεορἰος (μι, Ρρεἰπιιθήιο, υὲ πιεί 
ιγαάυηί, 4 ΡΙμµ]σο αἱ (ΓγΦουφ Πίογας αυ]! 

315 ᾽Ερμῆς. Μοτουτίυθ, Τεβιποβίβίυς, «16πΠι 
Ιαιΐπο Μαγοιρίμ!η (6Γ πιατῖπιαπι ἀἰσυμί, Ἱη ἀῑαίορο 
πὈἱ Αφειερίις ἱπίιτοάιοίίαγ, Ὦδμῃ ΕΠΗ ΟΠΛΟ 
ορίπαίις γδγυπη ΟΠΙΠΊΗΗΙ οΟΠά[ίωΓδίιη , ΘΓΓΟΤΟΠΙΩΙΙΘ 
[αιοίυς ραγοπίέήπι δµογυπη αἱ ϱμρυγβείοι6ρ Ιάοίο- 
τει Ιπνεπεγιηί. 

η Τι’ές. ἵνα Ὑπί δι].0], τινὸς Ἑλλήνων. Γοἱ:. 
τινός. 

240 Παρακάέγαρτες. Ιλ 1198, ΠΕ]. παραθλἠ. 
ῴαντες. ΟΙοιῃθιιβ Λἱοχαπήτίπις ἵπ υρ] ΦΙγοη- 
Ππεπι ἱπημπιευὰ δηεγῶ Θογἱρίμς Ίοοα ρΓο(θί, (ή 
οἑιοἱ φογ{μίογος ἵη δια νοἰηι π ΕΛΗΣΜΙοΡΗ. 

201 Πάουσαν. Φε]ιο]. πλησιάνουσαν. ΟὐΓ. 
γαπόυπι εί Ογομµορίπὶ ρἱο οθμις ΙΟ Ἠηυογο, ης 
Ιιαῦοηήα ϱ566 ἠ 1) 1 ()ι] δι! μυγκίον (να Μονομ]ο 
οἱ ΒΙΟΥΙΙΙ4 ἀῑσία ρτω(ογί, ΕΜ ΜΗ: οί ὁ νάα{ «Τει({{ 
αἱ εἰοημία ἀἰνίμα. Ῥπίδγός ΜΟΝΟΙ 1 λνν 
οοπεἰοπίιν Τηειηορίκή , δι οἱ ΑΡΗ 
οτασυία 49 ΟΗΓ]είο, Πο ἐπί ἀὐρίω δι (0, 

ΜΕΤΗΙΟΛ ΥΕΠΡΙΟ, 

Εαάαι. δὶο Όοιιφ αἆ ριιγῶ οἱ νίδοσγα πιαίτίφ 
Ρετνοεπῖί, ΠΟΠ Ἰ]ς πιαου]αί1ς, ρυγριί οἱ {ή α. 
Μογίυσς οἱ πιοτιὶς νίπη (εὐεᾖἡαγίε βοογῦαπη : 
Νυοο Ὑογυμη θεἰ Ρο6Γγροβεπι α ΠπιοΓί6, . ον 

οτ/ε. 
οἱο ΓαΙἱ0Π6 Ιοήμος: ἔι ος Πάησυα μμ οιη 

Ου:6 (1 νο, «οιμροφοσίυγ πιούο, (πέν νην 
Φίο [αμ ριοιις: Βἱ4, 466, Πηρυίφ υΓρο ο μΟΠΑ γδγ]να, 
Ευρίί Ώγεπις, γο; ἀοςθρείί, ο ΙΗΠΙήΗς ΦΟΓόΠΗΠη ϱ9!, 
Ημο, ΤΟβο. αἀθρίο, οί πρη ΕΜΠ ΠΗΗΙΦΗ αγ, 
Όυοπαπί 6 δη6 {η (ορουΓίΦ ΑΗΗΓΟΓΙΗΗ γμοία κεεοήνΊ 
Τεπιρυβ αὐορί νοἰήφ αοή ΕΤ ΑΗΝΡΗ «κατω ΑΗ ΗΗΗ, 
ἥυς, Γοβο, Φ468ί9 η Ηἱ, οἱ κια ης γής τν] 
Νοο (γαἱα/ μι υγρή αμήμή ΗΗμη, 
(62εαίο, ο γαίος, μμ, ο ναί (Η Ηή0Ν, 

0 ουἱ [ΘΦΟΘΠΠΙΠΟΑ οαΠΜΙΑ αρἱγητο κορν. 
Γρίιευ ΑΓΙΠΡΠΙΑ μη νσί ν 0Η ΗΝ {οί 

Αλγτις ΠΙΘΙΤΑ, Εγο]βί οἱ ϱμ η ΗμΗν ορ γς, 
Μυκσφηιιο, ΕΕ ερο, ΜΗΗΗΙ ΠΙΟ ΤΗ ΝΗΗΤΗΑ ῥΡΓΟΙΜΝΗΕ, 
μη οκί ΑΠ ἠ ιο ο 1Ο ΓΗ ΟΝΕ ΗΝ ΠΟΙΜΟΝ, 
ο υιιν ᾗην Ην [ΑΥΗΑΕ (4 ΠΑΣ ΗΙΙΝ ΓΗ) ον, 

Ρι]κος «Ον ΜΗ ΗΝ ΝΕ ΜΗΡΕΗΙΥ ία ΒΗγ{ήη 
Νιμ ν «κ ο] κ) κ με) κό ΑΟ νΗμ]Η]ν, 
(μή ἡμρηί μὴν ο Ημ νο 
Νυη γα/ής ΙΟΥΡΟ Ες ας βΗ{η ἠἰνμίμιν ή δε, 
Αἱ ήν οκ ο Η]{νν μις ΝΟΗΜΑ μήν, 
Να μη νοκ «μμ «ΟΤΕ μες, 
Αί (ή Η ΝΑ ΙΡΗΗρΙΝ Ημ! γή ΡΓΘ ΙΗΕΝΜΙΘΗΗ / 
Με (μη μὴητν οἱ μμ, ἔμο «μή Ηδη, 
ΜΗ {ές ΕΕ), ΗΕ Ηρώ ἡμἰ τομ] τα γην, 
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Φοῖδος μαντεύοιτο θεῶν µόρον οὐκέτ' ἑόντων 

λὐτοπάτωρ, ἀλόχεντος, ἁμήτωρ ἐστὶν ἐχεῖνος, 

Φύ5 "Ώστις ἐμὸν διέπερσε καχὸν μένος, ὕστατ᾽ ἀείδων' 

Κασταλίη τε Δάφνη τε, δρυὸς μαντεύματα χείσθω. 

Μυηκέτ᾽ ὁριστεύοντα μετ ἀνδράσιν ἀφραξέεσσι 

Δαίμων τ) Αἰγύπτοιο, θεὸς χενεηγόρος, Άμμων, 

Βραγχῖδαι δ' ἐπὶ τοῖσι, χαὶ ὀφρυόεις Ἐπίδανρος ' 

90!) Καὶ τελεταὶ χρυπταί τε χαὶ ὄμμασιν ἀντιῤωσαι, 

Κλεινῆς ἐν προτέροισιν Ἐλευσῖνος αἴσχεα νυχκτὸς 

Αὐλῶν τε Φρυγίων µανιττόχος ἔχτομος Ἰχὴ, 

Δικταῖοι Κορύθαντες, ἑνόπλια μαργαίνοντες, 

Βάχχοι τ ἆμφλὶ Ὑόνον Σεµελήτον οὐρεσιφοῖται " 

Α 3205 Καὶ νυχίης Ἑχάτης καχὰ φάσματα, ὡς δὲ ναο 

Μιθραίου χαχὰ ἔργα, χαὶ ὄργια οὐχκέτ' ἄπυστα" 
Γαλλαίης Κνθέλης ὁλολύγματα, ὅσσα τε Νεῖλον 

Καρποδότην τίουσιν ἐν αἴσχεσεν ἀνδρογύνοισιν, 

Ἴσιδος, Ὁσίριδός τε µυχέµατα δαχρυόεντα, 

910 Καὶ Σάραπις, ξύλον αὖον, ἔχων δηλήµονα μύθο 

Καὶ µόσχος πολύσαρχος Ἂπις, χαι Μεμφὶς ἄνοις: 

Καὶ σὺ, λάχαινα τἆλαινα, διασταδὸν, ἔνθα χαὶ ἔνθι 

Ἰεμνομένων µάστιξι νέων ἐπιθώμιος ἁλχὴ, 
Καὶ Γετικὸς Ζάλμοξις ὁϊστεύων δι ὁμίλου " 

370 Πάντα θεῶν Ταύρων τε καχὴ ξείνοισι θυτλή» 
Καὶ Προσύμνοιο χαλοῖο θεὸς φαλὸν ἁμφαγαπά-ων 

ΑΡοϊίο ναιιοἶποίις (ἱοὐΓΙΗΗ ΠΙΟΡέοΠΙ 181 δχδηοίογυπῃ : 
Ιῃ5υ ρι] ραίον. Ἠαιά οκ χογτο, 5ἱιο μιαίγθ 116 οἱ, 
Φυῦ Ουί ΡεγμῖοΙοδη 1ωθίη φινεγέ γοῦμς, ΡοβίΓεπιο οαπία : 
(Ωαρίαίία, Ώαρ]ιπο, «αεζοµραυο ογαςυ]α ]4οθαηί, 
Νθδο αι αιιοἑογ]ΐαίο ναἰθαπί αρυά Ιοιπίηες δἱοΙΙ408 : 
Γαπιοη Ἠργρίΐ , ἀεις γλποηυς5, ΛΗΠΟΠ, 
Ὀγηποἱίάαρ 1ή8ηρες 5, οἱ φαρετείίοδις Ερϊάαυτις : 
96) Θαογὶβοία οσσμ]ία οἳ οο]18 αἱἰομίία 
Εδιμοδα ἵπ ρηηίς Εἰδιιδίηῶ ποοιῖς οὐδεσηίιαίες, 
Τίαγιμηυο Βυγγρία γη Γμ/ογοΠη οἱθη8, εσφεοἑἰοπἰβ 6Ο, 
Πἱεισὶ Οουγυαμίος, ἵω αγηΐ6 1βλἱΕῃί66. 
Βαοεαηίος οσα Ρτοίεμι Ὀθηιείου ἵπ πιυπίθις ογγληίος : 
9605 Ει ποιίυγης [Ιοσαί Ρρογηἱοίοβα δρδείτα , αἱ δίαπι ἱθπιρ]ί 
ΜΙιηγοὶ «οεἰογαία [ποίπογα, Δίηιιο Οτρῖα ποπ ]απῃ ἱρηοία : 
(αἱ ΟΥ ὑοίοφ τι ]αέης, οἱ ομιηία αρα ΝΙαιη 
Εγιβυπ 4κ{οΓόμΗ οοἰσὲ εατρὶςοίπιὶ εἰ εβομιίπα! Ἠολίηες : 
Ιοίάῖδ, Οδιγίάΐδαιιο πιηᾳ]ία5 Ιαείιιοδί, 
970 Ει βοταρίφ, [βπιι αρ]άμπι, οχἰίοδαπι εχηίρεῃς [αυ], 
Ει ν]ιυίας οὐθδείβαίιηιις Αρὶ6, οἱ Μοππρ]έλγιιπι Απιοπίία: 
Ει (αι, Γδέδῃα ΙΙἰδογα, αά ου] 18 αΓΑΙΏ, Ἠίηο ἱάθ 
γεγυυτῖρις ϱ6 ἱπνίοθΠ] ργοδοἱπἠεὗαπι ]ύψνομος, 
Ει Οειίεις Ζαμιοἰχὶς φαΡΙΙίηπΙ πιίοης Ρος ἑατηαπη 
215 Όουγυπι οἱ Ταιτο ΘΟγΙΙΑΓΗΠ οχποδι λοδρϊεὺας θαογἰ ουσ : 
Ει Ργοβγιιηίὶ (ογιιοςδὶ ἆοις Βείαρυηι 44 δΗΙΑΗ5 

κο] αριτ]ὰ ΡΓΟΓΦΙΦ 6860 ἱμίοι ἆοοῖίο οοπνοπ]!. --- 
Ουιἰά ἆο ΘΡἱ0γῃίΦ 5οµιἰθηά μία , [μδίής ἀἰσειπυς ἵη 
Ηἱείοτία ϱαἰμεα εογὶρίογωπι ορε[ἐκίακ[Ἱοοτπι α Ὁ. 
αἱ μου ργία5 εΠιἰδδα, 4 πουὶθ αυἱθιη αὐσία οἱ (γρὶς 
Ἱίθγιῃ ςιρ]δεία (Ολλυ). 
204 Αὐτοπάτωρ , εἰςο. Οδ ορ]{ιοία δυμί Ίο 
ἵη θείο ΑΡροϊιπις ναιἰοίμίο. Αὐτοπάτωρ, αιιοά {π- 
ολγματίοπο νἰσεπι ραίνὶς ἱρ5ο διιρρἰονοτίέ, πο αἰυὶ 
Ἰῃ5ο οουριι {ογηιανογίι. Οιιοά εηίπι ἵπ 5γὈο]ο 
ρἰγίειἱ φαποίο τα] έαγ, οο ραβδίνη ργαοὶ δογἱριο- 
Γ6Β, οἱ ἰπ οἷς ὀγεροεΊμς, ΕΙΙο οἱ Υογυο αθογίβέ, 4 
Φ1ο υἱ βιιδιοΠίαίΠη, δἷο οἱἶαπι ΓΟΓπΙ(ΗΠΏ δἷί δ51)- 
οἴμπι οοΓρβοΙη , {ανοδίαιιο Ἰδίιιά Ῥγου. ΙΧ, 1: 
ὼαρίεπιία ααἰ[εανίι οἱθί ἆοπιμπ. 1ίά. ἀ.Ίόχευτος, 
Ιιαιιά ε µ3οΥε, Υ6ἱ ποῃ 63 εοηιιθ. ἱ Ὠθιο διἱά35 5 
πιαίο ΜογεΙίης, ᾗαιά σδομίδ. (επίιας ᾳιἱρρο Οιτί- 
βεύ8, αἱ Όευς οἱ Ὑοτύινπι, πεπογαίίοης αίογηα 4 
ῥαΐτο, ου]α5 οδὶ ιμηἱροπίέιις Εἰίας: φοπῖ(ι5 ᾳυ.οᾳ:16 
υἱ Ἠρππο , βδιογδίἶομο ἰοπιρογο]ί ος Ματία Ὑ]νρίμο. 

200 Κείσθω. 9010]. πεπαύσθω, 

309 Καὶ ὀφρυόεις. υβρίοαειιτ (οπτιεβεῖιις (τε- 
ροτίαηι φΟη{ρυίοςα ὀφιόεις , απομµίπόα ερεεῖε εετρεκ- 
[επι γε[εγεπς ; αι ἀημἱά δἰί, Ρρες ΒΕριάαυγυτη ςἱραίβ- 
εαγο υιάσίιτ Ανςυμαρίυπη. 

214 Ζά.Ίμοξις. Ζ4πιο]χὶς. υμῖοιις Οθἱάγυπι ἀεις 
οΓαί , 44 4ἵ,οιι ριοβυἶδοί οχἰδΗππααηί ους, οἱ 6 
γνίίὰ ἀοοθάθ[οῃί. ΝομηὑΠηΙσΗῖ θί1ω11 δογίο ϱχ νἱτ 
αἰἰηιιοί ὀεἱβουαπὲ 405 4ο τους διῖς Ζαμιο]σὶ ἱ 
ΠΙΟ μη ἰογοηρί» α1ἰο5, ο. Πιλιιάθία Ύαὐς 
Ππιιηιἰαία ομρίουαμὲν {η δημιο [αςαἴοφ, σἰαφο 
οχορἰευαμί, αίο ία ηίογίοςσίο5 γοςσία 3) 2Πιοὶ- 
χἰάδιν ργοβυίδο οΓοεαπι. Ζαιποἰχίη αυἱοιι φι]- 
αι ριαμῖ ὮὈγ ιαροῦς δ6ΓνΗΙ [Γμἱςςσς, αυὐἰ αυοά 
θεα αἱ οι λίοιειι νἰίαπι γουὐυχἰςςοι, 8ὐ Ἶς µια 
πιηίςο οδἱ ἡαυϊίις. Πογοάοῖι. , ΠὈ. τν. Όο ονιοΓῖς 
(αἱ ΕἰλοοΓυ Ίπιη αἱ ἀἰσξιτπι ἵπ ποῖίς αὶ 
δοὐ ΠΔ ογαἰ. εοµίτα μία. Εαάσιη τορείετὲ 
πι 1] µοςθδ5ο ο85ἱ, πος ναςδί, πος ὀσθςοε. Τίς (πι. |, 
γρ. 168, εἰς. 1υἱ4. δι᾽ ὁμίλου. Ξε]1Ο]. διὰ τοῦ τλί- 
ους, Ρέτ (μγθαπι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΣΕΠΡΙΟ. 

Ὀίνιινι οὐ μπα ΓηἱςογιιΏΙ γαἰἰοἱηείας Αροϊϊο. 
[ρ5ο ουἱ ραίοσ, Ἰναμά ρου] ές, ϱεμἰἰγ]εἱς θἱ 6Χ60Ι8: 
Ρογαἰί 11ο ΠΙΟ ΛΙ νἱηὶ Ρναναιὴ, ἁ πα αἰήηιὰ οδη(αἳ. 
(αΦία[ία οἱ Ώ4ρίὴ6, φιιδγοδαο οΓαζμία ο6856Π/, 
Ου5 ρτοίίο θεεἱ5 νοιίπιι Πο απηρ]ίφ 1ο” 
4 ΡΥΡΙἰ ρειυίιθ, ΠΙΙΠΙΕΠ ΥΟΦΑΡΙΙΗΗς 1118 ΑπΠππποη, 
Βτηπολά νιροῦ μδοο, 5αρογο λαο Ερϊἀαιγὶ, 
Ει ρεμεΓᾶ 4ΓςΛΠα, ΔἰΦιὸ οσι]ἱς δαὐ]θοία δάΟΡΟΓΗΠΙ, 
Ρογγυἱσαϱ μοςῖφ Βἰθυσίπο ργοῦγα φµομαίη, 
Τ10ἱ5 οἱ Ἰῃςαπο Βηγρὶῶ νοχ δυπη νι ἡἡ15: 
Πιουδὶ (ογγυαμίες, ἵ αγιηὶς ργοςἱ]ἱοπίος, 
ἵωι Βου] εω]ίογεος ααοηἰνασὶ Εἱρηγὶ. 

Β Νοο μσσιιο Ποςαίος Ππιαί]α πιοςίο]]ατία, ΠποςποΟΠ 
Μιιηγαί [αυἱ δοεἱετα, ογβίασιις ᾖαιιὰ πιοιπογαηύα, 
Ει 6αἱἱ ΟΥυεἰες ιἠπ]αίας: 4μἱ νεπογαηεας 
Νίταπι (ΓιρΙ{ΟΓΙΗΙΗ ΟΙ) 5ου νάΓο οοπη οί: 
.ε]άὶς, Ο5ιγίάΐδφιιο ποπ] νίδαυο οσοι : 
Ατγἱάα Ἱίππα ἰσηουν Ἀργαρίδ, το {ωραία {αὔα ες, 
Αίφιο Αρίς ἴ]ο αρἱησί5 05, θίαφυο Μοιμριιίς : 
Τα 1 ιεοάσμλουίἱ αἰἰαγίς νίσος Ίου αλ ῖς αἲτο 
λησιίο ο ο5οΓΙΙ Παρνῖίς {τοῦ πηασμ]οἱἳ, 
Ει (οίίοις Ζαπιοϊσίς, αἱ /οαίας Τη προ. 
ΤΙΤΟΓΙΙΠΙ ΡοΡΙΙΟΠΜΗ οἱ ἱμη]ιοβρίία νἰοίίσια οσἷκίς 
Έι νοδνηιηί ρυ]εὮΓί ὀεις Εδία5 ΒΗΙΟΓε Ρεαδὶ 
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Ἀουράτεον, μάχλη τε Κύπριν τίουσα ἑορτὴ Α Ἀριστὸς δ' οὑτ ὀλίγησι περίγραφος ἔπλετο φωναῖς, 

Κερδαλέη, χαὶ Λίνδος ἐφυθρίςουσ᾽ ἱεροῖσι Οὔτε µιν ἡμάλδυνε ῥέων χρόνος, οἷά τς χαπνὸν 

Πάντ' ἔθανε Χριστοῖο µεγαχλέος αἵματι σεπτῷ, Ἠέρος ἐν λαγόνεσσιν ἀϊστωθέντα τάχιστα. 
3890 Αρχεγόνου τενέου τε, τὸ δὴ χαὶ θαῦμα µέγιστον.  Τοῖος Υὰρ ψαφαροῖο χλέους νόμος, αὐτίχα πίπτειν, 

Ἑμπεδόχλεις, σὲ μὲν αὐτίχ ἑτώσια Φυσιόωντα, 20)ὐ Αλλ' αἰεὶ πάντεσσιν ἀοίδιμος εἰσέτι μᾶλλον, 

Καὶ βροτὸν Αἰτναίοιο πυρὺς χκρητῖτρες ἔδειφαν, ΔΙὲν ἑπερχομένοισιν ἀεξόμενος λυχάθασι. 
Σάἀνδαλ᾽ ἀποθράσσαντες ἑλαφρονόοιο θεοῖο Πείθομαι, ὥς ποτε γαῖαν ὅλην δεσμοῖσι καθέξειν. 
Χάλχεα, χαί σε βροτοῖσιν ἑπαισχέα πᾶσιν ἔθηχαν, Ὡς γὰρ θἐσφατόν ἐστι ΄ λόγος δ᾽ ἐπὶ ἔργον ὁδεύει. 

350 Κύδεος ἱμείροντα δι ἄλματος αἰνομόροιο. ᾽λλλά τὸ μὲν µεγάλοιο θεοῦ ἐν γούνασι χείσθω. 

ραχλες, Ἐμπεδότιμε, Τροφώνιε, λήξατε μύθων, ὦ00 Λὐτὰρ ἐγὼ, τά µε Χριστὸς, ἐμὸν φἀος, ἐξεδίξα- 
Καὶ σύ Υ Αρισταίου χενεαυχέος ὀφρὺς ἄπιστε. [ξεν, 
Ὑμεῖς μὲν θνητοὶ, χαὶ οὐ µάχαρες, παθέεσσι͵ Ἑξερέω, μύθοιο θεµείλια πἀντ᾽ ἀναφαίνων 

Βαὼν ἀποπλήξαντες ἐπιχρονίοισι δόλοισιε, Ἡμετέρου, θεότητα, θεοῦ χτίσιν, οἴαχα παντὸς, 

200 Μύθοις ὑμεδαποῖσι νόθον χλέος ἁρπάδαντες. Ἕ χόσμον μεγάλοιο θεοῦ Λόγος αἱὲν ἑλίστει » 

Πρπουπι, οἱ Ἱιπριιδίομπ η οποία ΙνοΠΟΡΟΠΙ [οδίὔΠῃ, 
Οι δἰµοδΗΠῃ (4019, οἱ [η 18 ουηνἰσία Πιἰδεθιιδ δ4ςΓἱ5: 
10561087 Οπιμία ρει]ειὸ πιαρπὶ Οε]ςεί δαΗσιῖῃο γυμοαη ο 
350 Αμιίαυί εἰ πονὶ, αυοά μιαχίηιο πιἰγαπάσπη οί. 

ΕπιροιἱοςίθΒ, ἰθ ηυἱάσπη δἑλίη η ληί{θΥ ἐπ Θ11{θΠ], 
Εἰ πιοι(α]οπι Αιποὶ ἱρηὶς οµαἱογος ργοἱάδνυηί, 
«ρίθᾶς ο]ἱοίεηίος ἰονἱδδίπιὶ ἀοἱ 
4Τε45, οἱ αρ ΟΠΠΏσς ᾖιοιμίμος [άπισιη γοὰἱάσγιηί, 
280 Το, αὶ ἱηπιογίαίδιη ρἱογίαιη αρβροίοῦας Ρος [ΠΗΟΦΙΗΗΙ δα] έω]π. 
Ποτευ]ος, Επιρεάοίίπιω, Τγοριομίὸ, ουφδηία α αλιἐνς 
Τιι 4πού16, Αγἰδίσο διροτὺθ, φιιρονοἶ ο ἱογου ἡλἡ. 
Ὑο5 φυἱάθιη ἠοπι]ποςδ 6656, 10Η 4608, ης μην δὶ οσιΐς οδἰοπό μη! : 
Ρα] ΗΠη ΙΠΡΟΓΘΗΙ ἱπ]ἰοἱοῃίος Γι ηις ἑδμωρυνα]ΐς, 
3290 Οοπιηθηιῖς νοδίγα μη], πι ἑορίηση ρἱονήδια αγπἰριήςιῖς. 
(Ωεἱδέις νθογο ΠθΠυθ Ρα ογΗΠΙ [οιπίλς οἱ οδό ρίι5 ΠΗί νοςῖνις, 
Νεσιε {ρδίως [αιπαπι ο,φουγανίὲ οἱαριη {ομρις, ἑησίαν Γι], 
Οι! η 4ογθ ορη/[εδέίιή ἀἰδδίραίυς. 
Τα]ἱ6 οπίην Ἱη[ίγπια ρἱοτία. ἱοχ οδί, ἳ {{ ἁροίήαί, 
3290 Ὑοεγιπὶ Ολεϊθίμς δο1ρ6ς αριά ΟΙΙΠΕΡ θἰἶὰμι ἡιιο οδί οοἰουγίυτ, 
ΦΡΠΙΡΟΓ Ἰοῦορί{υμδ 6Γ6506,.9 αιιῃὶ5. 
ὡοιίίάο [οτε, υἱ αἴηιιαπάη (οἑμπῃ οἑὗθπι νἱποιι]ίς φυΐς εουδἰγίηρα!. 
δίο οπίπι ο) νὶπίίας ρηεππ(Ταίαίπ οί; γαιἰοἰλίαμι αιδιη ἵῃ οριι ρεουἳ, 
οι] Άου ἱπ Ὠοί αγΏ]γίο ροδίίυη οἱ. 

200 Ερο αὐίοιΏ, αὐ πιο ΟὐΓἱδίας, Ίήππου πῃοιιπι, οἀοουίί, 
Ναντο, Πποςίγ [υηάαπιθηία οιπηία πηπἰ[οβίαη 
Ὀρείγίπ, Μειπρθ ἀθίίαίοπι, οτυὶδ α Ώου ογδαΙἰοποπι. οἰαγιπιαῦο υμνογβιί, 
Ουο αυπάυὴ ἠιαρηϊ Ρεἱ Ὑδγυίπι Φ6ΠΙΡΟΓ αὐπι]ηϊφίγαί. 

37] Μάχ.λη. Ταἱ. μάχλην. ξαντες. 
38917 Ὀφρὺς ἄπιστε. δρίοι. ἄπιστα µεγαλαυχού- 900 Ὑμεδαποῖσι. δἱο Ο0ἱ8ί. ΕΙ. ἡμεδαποῖσι. 

µενος , ἐπεγεαἰθί[ία ε1ρετδό ]αειέίαπς. 391 Οὔτ'. δἱο. Οοἱδί. Εάι. ὅτ'. 
2959) Αποπ.ήξαντες. Φὶέ Οοἱδ]., αἱ εὐρ. Γη. παί- 9094 Ψαςραροῖο. Φε]ο]. ἀσθενοὺς. 9 

ζοντες. Φο]ιοὶ. μικρὸν ἐν ἀνθρώποις παει χαὶ 90ὐ Αἱὲν ἐπερχομέγοισιγ. Τι θαργα σαΤΠ. ν, 
δόλοις ἑξαπατήσαντες, μύθοις τε χαὶ πλάσμασιν. νεῖβ. 1930. 
Βαιὸν ἁπωπλάζοντες ἐπιχρόνοισι δόλοισι. 6Η ΣΙΗ ἑπ- 9909 Ἐν γούνασι. ἵν οεμίδις Ὀοί οιµ!. Ύδυμὰ 
ἆμείο 6ΥΤΟΤΕέ ἰοπθαυὶ ἰσηιρογίς, αιιμγπίς ἱπιεγμε αδιιί νου η]ς ο νι ῥργονἱ ος 9090 818 ἱε ἠ{ομ.1δο 
[ταμάϊῦι ΕΥΓΟΥΕ φεάιμοεμίέ». Εαἱἰ ποηπυ ἀπολά- {Ιουψυιομαὶ μιοὰμδ αρυά Ποιογυιὴ [οο08. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΣΡΙΟ. 

Οιιογπί, οἱ αι ΟγρΓίάΙΩ ΥγοπθγαπίΣ [οδία ριάσπάα, Β Αἱ Ογὶε! οχἰᾳιῖς ἀεβογὶυί γουῖριιβ αἶ μια 
1 πογοθα, οἳ 1 ήπάιις ϱαοςἱ ροή 15 υἱ6β Μα]εδίὰς δα]: Ἱαυάφιιο ΠΙΙ6118 (όπηριιβ γαρ: μη, 
Η]ωςδισὶ ας Ρογευηί Οἱδίί ΦπΙεΓρα 9ΓΟΓ6, θεα (61η, αθιἰα8 αἱ ἀἰδιτυδίαρ ῃ αΤας. 
Θαπύνἰ , )ανοηπίδ, αυ δυπί πηγα] δυΠΤΠΙΔ. Εχιοιιρίο δι ἐμίπι γαέτο ομηηί (ος Ίνοπυφ γαι: 

Επιρούοείθν ναµο ἴο Πα ΜΗΠΙ μμθμίθ (1πο0γ9, Π]α μιαρίδυθ Ππιρίδαιιο Ὀσὶ πο ρἱονία εἶαιοί, 
Αιιδὶ ἀδίυς ΠαΙΙΠΙΦΣ Ιιουἰαίεμι 9556 ρτουαγυπέ, (μγίος θἱ ΦὐΗ1ΡΟΓ ναμ]θηίος οδοί ἵῃ 4ΗΗΟΡ. 
Όμπι ϱοἱεᾶς «ΦΓιΦ Τοροτυπὶ βἶμπο Πιοηἰο ἀεὶ, αἰ(ιθ Ονοο εφ]άθιη {ογο , τί [ο δυἱ νο οππΙόΠ] 
Π{αωδιη οὐΠοἰς δἰαἑΠί μπογιο]θυς αρτὶψ, Τεμτοπις Ίνος ογασία [ΕΓΗΙ, οἳ δύο αι ορν (8. 
Οιοά ἀθοιι6 αρρυίοτος ρου δ8ίμῃι ρογηἰοοδΙΠη. 1ου ἰαπιοῃ εχυοἰςί οδί ροδίηπι {ῃ νίγιπίο Ἑομο είς, 
Λἰείἀς , Βιπρούοίίπιε, Γγορ]ιομί, Ροβίἰο ηβὰδ, ηίογοα (1 1θ ΟνΓ/ΦίιΙ8, Ίος άχαιο δ.ἱὔφήυ6, 
Τιςυ9 ἰποιθάυ]ο Ατίδιρο, αἱ, δυρετοί!{ομο. Εὐοσιμι, ἀϊῑσαπι, (υπ αι οί Γονο]. 9 
Εριίς πιοτίαἰες Πο» , ᾖαιιά(ιιο Όσα εν Ρυούγίη πορίΓγ, ἀθίίαίοπι, εομ τοι, ορ δηὁ 
Δά (ειηριιβ οομβἰθἰοηίθς ἵπ [γαιάίῦιδ αἱΐ6, Νιπι]μίς, οἱ εἰδνάπῃ πιιπάἰ, 41ο εμάς γερυρίυς, 
ΑΓΓΕΡΙΟ εριΓίο ἀέσοΓς 4 ΓύΠΙΟΓΟ Ρε]αφρο. Νοιυρο Ὀυἱ ὙΎνείο μηαρῃὶ, πυίυ οπημία ϱ].ν 



ακι 

Ἱάργαρον αἰγλήεντα, μέγαν ληΐσατο Ἀριστὸν, 
Ὦ πάντων χρατέουσιν, ἐμὸν γένος (εὔχομ' ΕγωΥε), 
Κατππαδόκαι. Σὺ δὃ ἔμοιχε χαὶ οὐρανίαις σελίδεσσιν, 

Ὡς νῦν ἡμετέρῆσι, σὺν ἡμετέροισι Υραφείης. 

Η’. Πρὺς Σέ.1ευχογ. 

Χαίρειν χελεύω τὸν καλόν τε χἀγαθὸν 
Ὑἱὸν Σέλευχον, εὐγενοῦς ῥίζης κλάδον ' 
Χαίρειν δὲ χαὐτὸς εὔχομαι τῷ σῷ βίῳ, 

Μαθήμασί τε χαὶ τρόποις φρονεῖν μέγα. 
ῦ Πρῶτον μὲν οὖν φόδον τε χαὶ πόθον ἔχε 
θεοῦ. θεὸς γὰρ. πᾶσιν ἀρχὴ χαὶ τέλος, 

Τοῖς εὖ φρονοῦσι, γίνεται παντὸς βίου. 

ΜΕΟΤΙΟ Ἡ. ΡΟΡΝΑΤΑ Οὔ Α ΡΡΕΟΤΑΝΤ ΛΌ ΑΙΙ05. ιο 6 

Α Τὸ δεύτερον δὲ. τὺν τρόπον ἄσχει, τἐχνο»͵ 

Πρᾶον, τατεινὸν, ἐγχρατῆ, στεῤὀὺν, γλυχὺν. 

40 ᾿Λθάσχανον, δίχαιον, ἀνδρεῖον, σοὸν, 

Σεμνὸν, φιλεργὸν, εὐσταθῃ, χαὶ σώφρονα. 

Κόσμος γὰρ οὗτος χαὶ νέοις καὶ πρεσθύταις, 
Μὴ χρήµασι τοσοῦτον, ἀλλὰ τῷ τρόπῳ 
Πλουτεῖν. Τὸ σὺν γὰρ τοῦτο. Τὰ δὲ χρήµατα 
1ὔ Παίζει πλανῶντα τὴν φιλόπλουτον νόσον, 

"Αλλοις ἁπ᾿ ἄλλων προσγελᾷν πεφυχότα, 
Πόρνης ἀπίστου τὸν τρόπον µιµούμενα, 
Πολλοὺς ἑραστὰς ποιχίλιυς µωχωμένης, 

Συνόντα, χαὶ φεύγοντα, χαὶ χολλώµενα, 

20 Τούτοις, ἐχείνοις, οὐδενὶ δὲ γνησίως. 

Μανραγίίαπη αρ]οηἀϊάαπι, οοπυρηγανίξ ΟΗγ]δίιπ Πηση η, 
4)ιιο πιοτία]εθ οπ)ῃες απἰοοε)Πί πιαί (Ίιου οΡΊπη οϱο πυπαἶπο ᾳἱοτίρς), 
ὡαρραάοοςς. Τα νδτο, Νεπιεκὶ, Μπι οβ]ερίίθιφ ραξ]πίς, 
Ὃι ηυΗΟ πορίγἰς, πουίδουπι {ηβδογὶυασγίς. 

ΥΗΙ. Αά Φείεκενπι .. 

Φ4|νογς ]α0θο ργοεο]αγαπῃ οἱ ορτθβ]ιιπι 
Ἐτνπι Θοἱσιιομπι, ποὺϊἰῖς γαάἱσίθ ηΠυπη : 
(Φαιάσετο οἱ {ρθο ομρίο υἱία ένα, 
Ὀἱφοίριηίσαυο οἱ πιοιίθυς ϱ]ογίαΠ. 
ὃ Ῥγίπιιπι αυἱάοπη βία ΕΠιογδιὴ ϱὲ ΑΠΙΟΓΕΠΑ Ὠαυείο 
Όεὶ. Όδιι δηἱπι ργἱποἰρίυπι οἱ ἠπίθ, οπηπ/Όιθ 
Οἱ τοσιο ςαρίμπέ, δαί (ους νι. 
Ἑο]ιιάο τοτο, Πιογος οχοοἰθ, βΙΙ 
Εδιο πιαπουσίυς, ἡυπη]1ἱ8, ΙΘΠΠΡΟΓΑΠΕ, 4ΓΠ)Ι16, βιατίς, 
40 Πἱτογίδ εχρογα, βία, θίτεπαδ, θ2ρίἱθης, 
(ρανἰς, 4ΙΠ4ΠΦ Ιαῦοςίθ, οοΠδίλης, Ππιοὐθμιιβ. 
Οτηααπιοπίυπι θΗἴπῃ Ιδειάἆ θβὲ έσπι Ί6νεπΙΒΙ, έωπι επύη, 
Νοη ἔπι πυπιηῖς 4ὐπ ποτίνας 
ΒίτοῬ 6556. Που ΠαΠΊηο ἔσωαπι ονἰ. Ναπι ο για 

ν 1091] 15 Ελίίαςο Ιαάμπί αναγ/(ή πιοτΌο ἱαυογαπίος ; 
πο ηἱ 5, υ1ιο 1118 αττιάστο ηαία., 

Ἱηβάρθίϊς αοοσε! ΠΙΟΓΟΠΙ ἱπέαπόάα, 
Οιοά ρἱαγοφ ργοςος ναγὶῖς αρίΌυς {α][{:, 
Ηις αρυη!, ἴ]]ος [υρίσπε, αἀνφγεηνίε 
90 ΛΙὶς, ποπιὶηὶ αὐίθςι Όοιᾶ Πά6. 

5 σοπρίυπι ἱπεθΓίο (6ΠΙροΤοΟ. --- Λας Βὶ]]. 435, ρ. 199. 

ΥΗΙ. Ακουκεάτυν. ΒἰΗέμε, ἵιομνοπκ[αἶκε, αῑίφμε 
οπιπεε (σγεφοτῖϊ εἀϊίοτες εἰ ἱπίεγργείεε, ΕαΤΠΛΕΝ αά 
ΝΤΟ Τ 1 μες υἰπάϊἰεαπί, «μεσο ἵπ εο ἀἰειμοπῖς 
ἳψίκπι αθποδεΝΠἰ. ΑΠ εοπ!τα, ϱ10ΓΗΠὲ ἴπ ΝΝΠΙΕΤΟ 
εδ 6οπιδεβείνμ», ἰ[ίμά (γεφοτὶο αἀἰπιμπί, Απιρηώιο- 
εμίοφκε (Τἰθηκπί, εἰ σκοά πείγνπι υἰάεγὶ ροδεῖέ, ἴπ εο 
Ογεφογὶέ εοίΠΗ Υπ πι ἀεσίάεγαί (οπιθεβσίμ. Ακαπι 
οΡἰμίοπεΠι οοπτιπαί ρίμγἰπιοΥκπι εοἰςεΝΙ αιοοτὶ- 
(αἰε, ἵπ σκίδι ΑπιρηιιοεΙηἑ Πυπιεη ργα[εγὲ Άος εγ- 
ΨΙΕΝ αά δεἰενεωπι. ΡΥΦΙΕΤΕεα οὐ [ἱοἳς, οκοά ογανὶεεὶ- 
ΠΜ δεί, αὐοίοτεπι ας εαγηιϊπἰς επι (γεροτἰο 4ε 
ΠΜΠΙΕΥΟ ΗΡΤΟΤΗΠΙ δαεΤγΟ δεγὶρίμγς ΠΟΠ οοησεπ!ϊτο. 
Οιοά οεγὶρίωγα [ἴῦγος ερεείαῖ, ΠΝίίωηι ἀἰδεγίπιοη, 
δε[ ἵπ εΟ εοἱο εἰ{μ]η ε5ί, φμοά ἵπ ροδιπα(ε αἲἱ δεἰοι- 

οσπι, {ἐδγὶ Εεί(ιετ εἰ Αροζαζσρεῖς πιοπηπί!, 4ε φκἶδιις 
αἲἴο ἵπ ἰοεο εἰ[εί. ΝΗ{ ἐφῖ(μγ «ασ εεί, εμγ Ογερογίο 
πάἰπιαπιμα «αΓΠΙΕΛ, φκοά ἱρεῖ (απι πιμ[ΙΟΥΝΠΙ εοάΐεκηι 
πΙΠΟΤΟ εοπῇῇγπια(µ;, αἰίας (γεφοτίο ἀίσπνηι, εἶκεφμε 
τετ γε[εγίκ!Ν. 

Τιτ. Πρὸς Σἐλευκον. (οἱθὶ. Τοῦ ἁγίου Ἁμϕιλο- 
ίου. ἑπισχόπου χονίου, ἐπιστολὴ πρὸς Σέλευχον. 
αἱ. ᾽Αμϕίλοχος πρὸς Σέλευχον, χαὶ ταῦτα δικεί 

μοι Θεολόγου τυγχάνειν φρενὸς, ὡς παρ ᾽Ἁμϕιλο- 
χίου γραφέντα. 

4 Κελεύω. Ιια Οοἱκὶ. Βάῑί. χελεύων. 
4 Φρονεῖν. (Οοἱδ]. φρονῶν. 
{ὅ όσον. Μλ]ιοι Οὐπιυεῆρίμς τὸν φιλόπλουτον 

νόον, απαγαπι πιεπίεπι. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΣΙΟ. 

Ορ] τνις, Ἀῖο Ώλουαπι γαὐ]ληίοΠι, ΏμΙΙοη ἶσδυ 
Οὐἡπίε. ὤεπιηα ηας υρεγωῖ ραίγίπι β0ῃμ8 οιηΠοθ 
(ην ΛΙ] μδηιιο 4490 8656 }4οἱαηΜίις αυτ), 
ἑαρραάοςθβ. δΙΗΠΟυ6 [αχιί Όεις, υἱ ια υ 11 δἷηι 
(ῶίογάπι μα ποἰηπίθις Γαία Ιοβιίπα μοφβῖγἰ8. 

γη. ΛΟ ε«εισευουνπ. 

(Ε1{{ἱο ὑπίρτργείε.) 
Φαΐνοτο ]1.06ο Ρἱωγίπιιπα ρυ]οἈταπι οἱ Ὀοππῃ 

παν Ὀυἱοο. ΜοδΗὶ φιιερο οὐ έτη : 
(«ωμ46Γὸ οἱ ἱῃθο ευσδιις οὗ γίδα (181 
λλοΓεδᾳυ9 ουρἰο, Ργηριεγ.οἱ βμιάἷα ορίίιμα. 
ὡἱι ργίπιας ἵμ νο Νυιηλυίς θὰ Ιποίιις 
ΛΙΜΟΓΦΙΘ. Ἀ]οιμο ῥΥβΜἱ6 η ύιιο {πίρρτα 

Ὀλτποι. (απ. ΧΝΝΣΑΝΤΙΙ. 

Ὦ Οµἱρο νἱεο οδί οππίς, οἱ θηία, Ὀοιις. 
Ρορῖ, ΠΑϊθι ΠΙΟΓΟΦ δχουἰθ, 86 Ρκοἰτία, ΔἰΙδ. 
Αίηυὸ Πυπο]]ἱς 9899, «οηἱἱηθη8, ἀῑίοίκ, ρεδνίε, 
ἱήνοτο ρ5Α, δέΟΠΗυ8. )ηέ δν ΦΟΡΕΑ, 
(49118, ΟΡΟΓΟΘΙΙΑ, ἱΟΠΡΟΓΑΗΑ, φαί ]ἰ. 
ου πα ιο ᾖανοηὶ ρΗΡἱἰ0ς Ἁς αοὶ ονὶ φδόνει 
Νοη {81η 8866 ΠΗΠΥΠΙΙΦ Φἰνίέσῦὰ, ΗΔΗ Ανν. 
Ηους πια ὺ ΠΟΦΕΓΗΠΙ οδὲς οΟ ΚΙΝ αἱ ΟΝΙΝΑ ολα 
Μουίὸς να γας ή ήγος ΔἰφΙ16 ἐκ Ελινλὸ 
Εανοις, πΙΠο Λί Ρδιικ (1 Ἠλις κο ήθηὰ 
Μετοιγ{048 ΑΦΜ, λα) ἡοςος ΝίΑν κννε, 
Πυιιο ἠοῦς δὲ ή ολα η ίὰ ΜΙΑ, 
Ες Γης ος ἐν ο ξτλης ἠνθεν (λινε Άν 
.ἐασκ, ο ΘΛ νο, ΠΟΛ νΑΗ Αἱ Ὀνονα τον. 

«ἀ 
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Ά δ εἰς θεοὺς ἔγραφαν ἐν λῆρῳ πλατεῖ, 
Μύθους ἀσέμνους, δαιμόνων διδάγµατα, 
Ρὺ Μύθους γέλωτος ἀξίους χαὶ δαχρύων, 

Ταῦθ) ὡς βρόχους τε χαὶ πάγας ἀποστρέφου. 
Ἴλμκω δ᾽ ἀναγνοὺς, τοὺς θεοὺς, καὶ τοὺς λόγους, 

θεοὺς Υελοίους , χαὶ λόγους ἑρασμίονς, 

Καιαφρρόνει μὲν τῶν φιληδόνων θεῶν, 
ϐῦ Λόγους δὲ τιμῶν , ὥσπερ ἐξ ἑνὸς φυτοῦ, 

Καὶ τὰς ἀχάνθας φεῦγε , χαὶ ῥόδον δρέπου. 

Καὶ τῶν μὲν ἔξω σοι λόγων οὗτος νόμος 
"Λριστος. Οἷς δὲ πᾶσαν ἁρμόττει νέµειν 

Ὑπουδὴν, ἐροῦμεν, ἁλλὰ μικρὸν ὕστερον. 
Ὁὸ Ἐχεϊνο γάρ σοι πρῶτον εἰπεῖν βούλομαι ' 
Φεύγειν χατάχρον τῶν καχῶν ὁμίίας. 
ξέαὶ τὰς ἐν αὐταῖς ἡδονὰς , χρὴ τὸν νέον. 

Α Πολλοὶ γάρ εἶσιν, ὡσπερεὶ βοσχήματα, 
Ψ ώρας γέµοντα χαὶ νοσἡματός τινος, 

Ἴ0 07 τοὺς νέους πειρῶσι τοὺς ἁπλουστέρους 

Παρατριθόµεναί τ ἐν δόλῳ πανουργίας, 
"Ὥσπερ νόσου θέλουσι τῆς πονηρἰας 

Αὐτοὺς ἀναπιμπλᾷν, ὥστε τῇ τῶν πλειόνων 
Κοινωνίᾳ, σφῶν τοῖς καχοῖς ἐπισχοτεῖν. 

5 Τούτους φυλάττου  χαὶ γὰρ, ὡς Παύλῳ δοχεῖ , 

Φθείρουσυ ἤδη χρήσθ' ὁμιᾶίαι κακα. 

Ναὶ μὴν ἐχεῖνο σφόδρα σοι τηρητέον ᾿ 
Μίσει θεάτρων, θηρίων , ἱπποδρόμων 
΄Ασεμνον ᾠδὴν, δύσεριν καχῶν θέαν, 
80 Βίου µαταιότητας, ὕδραν ἡδονῶν, 
᾽Ανδρῶν ἁἀσελγῶν ἀπρεπῆ µαθήµατα, 

Οἷς οὐδέν ἐστιν αἱσχρὸν, ἢ τὸ σωφρονεῖν. 

Όυδ αυίεπι ἆθ ἀῑὶν ϱογῖρδογυπἰ μιραοϊίες, 
Εα)ιι]αφ ΙπΏοηεδίας, ἀεθπιοπίογιιπΙ ἀοθίσίηαφ. 
Λ003 1098 δὺ Εἰσπιοηία τἶδια ἀϊρηα οἱ ἰαουγπιῖς, 
ο γο]υῖ ἀδεειρι]ας εἰ Ι4Π 1608 4Υ6Γ84Γ6. 

Ὀιγιπιηιιο αὐίθι] Ίθμρεηβ, θἱ 6θος ἱρεογαπῃ οἱ οταίίρηςς, 
Γου' γιάἰσυ]οᾳα, οἱ ογα[ἱοπ6ς απιδοϊἱ68, 
Αδροτπατο ιιάθπι []άΐποφβος ἆθοβ, 
00 Ογαιίοπος αὐἱετῃ ρ]ιγὶς {αοἶθπδ, «μας ος πο {ομ(]οςἙ, 
Ει ερίμᾶς «αγοίο, θ6ἱ Γ0849 Ἱεορίίο. 

Αιφυο Ίφο 49 ρτο[απὶς Π1οςίς οἰὲ εἱΡῖ Ιεχ 
Ορίίπια. Ουἱῦμβ αὐέδπι σμά1ἱ οππηθίη ρᾶ0 οί ἱπιροπάστα 
απ, ἀἱοξΠπυΦ ΠΟΠ ΠΙΜΙΙΟ Ρος. 
65 Που οη]πι {ο ΡΓΙΠΙΜΠΙ ΠΙΟΠΟΓΘ γΥο]ο : 
ΕιΙΡ6ΓΕ ΘΙΠΙΠΙΟΡΟΓΘ ΠπιαἰογάπΏ ϱΟΠΙΠΙΘΤΟΙΔ. 
Ει οπιῃθΡ ουδ Ιιαῦογηί, οὐ]θοέαίίοπος, ἀεβοί ]υν6ηἱς. 
Ῥ]υτοῬ οηίπι υηί, Ιηβίατ ρευμάνπῃ 
Φο2υϊἱ6 οἳ πΙοζΏο ἱαῦοταπήυ, 
10 Οιἱ Ίάνοπος ἱεπίαπί δἰπιρ]ίοίογες, 
Ει ο Ποαιέος 8656 νθγθυία [γαιάς, 
γε]υέ πιογΏο νο]υπί οὐ ρταν!ἡαίῖς 
Ἑος τερίετθ, α1ιο ογἱπῖπυπῃ Ρρ]1Γ68 
9001056 Παβθηίθς8, Πια[ίθ δυῖς οαἱἱᾳ]πεπῃι οΠυπάαη!. 
1δ Λὺ Εἱ5 {υ υδυοίο» οἰοηίπι, μὲ Ραυ]ς ἀοοοί, 
«,ογγιΗΛΡΙΙΠΙ ΠΙΟΥΕΦ ΒΟΠΟΕ εοἰἐοφμία Ῥγανα. 
Οἱ η δξέλπι, ἡ]]ιιά 40ἱ ΠΙαᾳπορθΓθ οβνοηππῃ : 

Οάϊο ᾖαβείο ιθαίγογυ, ὈεΙαγύσι, Ιαάοτυπι εοηιθείτῖσπα 
ΟΙΙβοθπο8 οαΠΙ1Ι9, ογιάθ]ο ρ]αδϊαίοτυπι δρθεἰαουίυ, 
80 Υἱι ναηἱίαίεδ, ἠγάταπι γοἱυρίαέυπι, 
ΠΗοιπίπιπη Ιαφοΐνογα1η ἑπλοηθρίας ἀἱβορίίπος 
Οι10.8 πἰλ!] ο5ί (υ1ῤ6 Πυ810 θαΡεῖ9. 

5 Ἐν ἁήρῳ π.Ίατει. Νμφαείίετ, πιεγας ἰπείρμέε- 
ΦΙιε ΠΜ (Π. 

δ1 Καὶ ῥόδον. δὶς Οοἱκὶ. Ἐάιι. ῥόδων. 
62 Λόγων. Πλ Οοἱθὶ. Ε41ἱ. λόγον. 
ϱ7 Αὐταῖς. αι. αὐτοῖς. 
Τό Ὥστε τῇ τῶν π.λειόνων κοινωνίᾳ. ἴ]ε ρἱμγίνπυ- 

ΓιΠὶ »οε(εία(6. 
1{ Ἐἔπισκοτεῦ». (αἰίπειι ο[ωπάαμ!, ἰὰ ο86ἱ, 506- 

ΜΕΤΗΙΟΛ 

Β δυπί παπΊᾳυο πη]εἰ, πιοτο αυἱ Ροομάμπη φοαἱοηί Ὀογίρδετο 86) ηιιῷ ἆο ᾖοὶς παραςϊίου, 
Εἱρηιθιιία [ωάα, ἆβπιοπος ποπ; ρλίτος, 
Ειριεηία ἀἱρπα ἱασγγπιῖς, τίδυ οἱ ιτ], 
Πιος, τί ἀοίοδα γοιῖᾶ, υἱ Ἰαφ!1οος Γιρο. 
ορ τθΓία ο/Πῃ { Ἰεροςίφ, ΟΠ ΠΙΗΙΠΑ, 
14 οχροίειάα., γί8ιι αἱ Ίο ἀἱρι]βδίπια, 
ωυπίειππο άϊνορ ( φμἱόσπι. φξιιάϊα αἱ οοἶσην 
Γοείῖπα, οἳ υπα υἱ Δίη1ιὸ ολήθίη Ρἱαυίι]α, 
δρίπίς γοἰο(ῖ Πογὶάλφ {0645 [ομο. 

Λε ἆε ργο[απὶς [ιιθυῖς αχ ορίίπιὰ 
ἥαο εδι. θυἱδιδπαῦ) αἱ ΡΙηγίΠνόἩ δεινά ἆπγο 
(οπγοηἰα, 1ρ86 Ρλυ/ο ροςί ὀἴσαπι εἰ θἱ. 
Που παπι (ποπεηάι6 ϱ5 πι] Ῥείπιιῃη. Ώσουί 
ἆηνθιιοιὰ Ἱππργοῦογπῃ Γ1ρ6γθ οσοι ΠΟΧΙ08, 
η Ιἰδαιιο αι ἀφιιίά ρέοΓ55 ορί ἱαἱ ἰέμπι. 

{εγΜήὶ «ΝΟΥΗΠΙ αερθείΗήι ετἰρἰαπι. 
16 Φθείρουσι». Ὑετεις ἠ]ο εδἰ Μοπαπάγὶ αῦ ΛΡρο- 

ςίοΙο ἰαυαίυς. ] (05. αν, ὅ5. 
17 Τηρητέον. (918Ι. πονητέον. 
19 Δύσερυ κακῶν θέαν. Ὀυνα οσἱθ 6ρθοίδου]α, 

Εἰαὐἰαίογυπι ου πῃ Ὀεδῖῖς δριρηθη(ί]η, οοπίθῃ!ἰο - 
δυτη πιαΙοΓύΡΠ) δροοίασυαπῃ, ουἵΏ ἱδηιθ ρατιίυιιφ 
δἰμάεῃθ, ἆθ οἰεμιέίδ, αἱ δια, ἀἰρ]αφίαίις γἱοίργία, 

ΥΕΠΡΙΟ. 

Εαάαφιε δα0ἱθ, ϱγλνίθις οἱ πιοτὺ]ᾳ οἰπιυ], 
Σηνθηέδη πο ἰ{οπίαπέ, εἰπιρ]ίσες αἱ α1ἰοβ νἰάομι, 
θηιις αΠγ]οαπίος θυάοῖο ΐφ, Ἱυά φιαάθηε, 
Όι ργανἰαεῖς 1ος 61189 πιοΓΏο Ἱπιρίοαπι. 
5 ἰδιιά απίοπι  ογ]ππυπὶ 10 Ρ]ωτίπιος 
«00105 Παυθρηίος, οδίεραπί |αΐθβ 8149. 
Πος ἴιι οαγθίο; ηαπι, νε]αί Ραπίο ρίαςσε, 
(οἱ [οηΐα πιογρε ργαῦα ϱΟΓΥΗΠΙΡΜΗΙ δοποε. 
Οἱ ιά οἱἶαηὶ ιπαχίπιο ουδθστθς τδ]ιηι 

ΤΡΕΑΕΓΑ 416) ἆλπέ, οἶτοιθ, οἳ ἰγαοθς (δος, 
(ἑΑΠΙΜΙΗ ΠΛΙΟΓΙΠΙΚΙΙΟ ιουγςἈ88 ϐ Ρ 
Ει ναπα νἰίς, ϱαι{ ο 
Ποπιίπιπῃ ΙπάθοοἘα φυά]α 
θιἱ οδεΏἰἑαῖο ἔτρο η] ἀεπηρία { 
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Τὸ γὰρ βέθαιον οὐχ ἔχει πλούτου φύσις, 

-;.Λάθροις θαλάσσης χύµασιν εἰκασμένη. 

Κυρτουµένοις, πίπτουσιν, ἁστάτῳ φορᾷ. 

Σὺ τοίνυν, ὦ παῖ, τοῖς τρόποις πλουτῶν ἀεὶ, 

Φύ θησαυρὸν ἔξεις, οὐ κλοπαῖς συλούμενον, 

Οὐ συχοφάνταις ἐν µέσῳ προχείµενον, 

0ὐδ᾽ αὖ τυράννων χερσὶν ἐξαντλούμενον, 
Ἡ βαρδάρων ὅπλοισιν ἐχπορθούμενον, 

Μένοντα δ᾽ ἕνδον τῶν ἀσωμάτων δόµων, 
00 Ψυχῆς ταµείοις ἀσφαλῶς τηρούµενον, 

Ὃν οὔτε λάθρον ἐσθίει πυρὺς μένος, 
ὐὐδ' αὗὖ καλύψει χῦμα ποντίου σἀάλου. 
Τοῦτον μὲν ὄντως ὄντα σὺν καὶ γνήσιον 
Πλοῦτον φυλάττων, σμῆχε τοῖς µαθήµασι, 
35 Βίἰόλοις ποιητῶν, ἱστοριχῶν συγγράµµασι, 
Καὶ ταῖς τρεχούσαις ῥητόρων εὐγλωττίαις, 

Φ. ΟΠΕσΟΝΗ ΤΗΕΟΙ,. ΟΑΛΠΜΙΝΟΝ ΗΡΕΠ Π. ΠΙΡΤΟΒΙΟΑ. 

Α Λεπταῖς τε µερίμναις φιλοσόφων ἀσχούμενος. 

Τούτοις δ' ἅπασιν ἑμφρόνως ἐντύγχανε, 

Σοφῶς ἁπάντων συλλέγων τὸ χρῆσιμον, 

40 Φεύγων δ' ἑχάστου τῇν βλάθην χεχριµένως, 

Σοφῆς µελίττης ἔργον ἐχμιμούμενος, 
τις ἐφ᾽ ἅπασιν ἄνθεσι καθιζάνει, 

Τρυγᾷ δ᾽ ἑχάστου πανσόφως τὸ χρήσιµον, 
Αὐτὴν ἔχουσα τὴν φύσιν διδάσκαλον. 

4ὐ Σὺ δ᾽ ἐχ λογισμοῦ, τῶν μὲν ἀφθόνως δρέποο 
Τῶν ὠφελούντων; εἰ δέ τι βλάδην φέρε, 

Σννεὶς τὸ φαῦλον, ὀξέως ἀφίπτασο. 

Ὠχύπτερος Υάρ ἐστιν ἀνθρώποις ὁ νους. 
"“Ωαθ) ὅσα μὲν αὐτοῖς εἰς ἀρετὴν ἐγχώμια 

ϱ0 Ὑμνοῦσιν αὐτὴν ἐγγράφῃ, καὶ τοῦμπαλιν 
Καχίαν ψέγουσι, ταῦτα σὺ σπουδᾖ μαθὼν, 

Καὶ νοῦν φύλασσε, χαὶ χάριν τῆς λέξεως, 

ΝΙΛ] δπίπι Ἰαυαὶ οἰαὈί]6 οΡριι παίυγας 
γομουεπίίυιις θἰπη]]ς οδοί λιαγῖς Πισ]ρις, 
Ουἱ η οτύσῃι αἰιουπίως, οἱ ἀἰ]αδιπίυς ἱηπρίαμ1 ποια. 

Τι ἱρίίνς, ο ΙΙ, δἱ πιοτίὺιας ΦΙίθθοᾶβ 66ΠΙΡΟΥ, 
20 Τ]ιεβαυτυπῃ λαυοευίςδ, αυἱ πος Γωγιῖς οχρικδίίας, 
Νεο 5γοορλαπ{]6 η Ιποίο ργοροβίέας ος], 
Νου ἵγγαηποσυπι παρίυυς εχαυτὶδίυς, 
Νεο ὑαγβατσουυπη αὐπι]ς ἀἰτ]ρίδέως, 
264 ΠΙΛΠΕΠΙΕΠΙ Ιηίγα ΊΠΟΟΓΡΟΓΘά8 ἆθπΠοΦ, 
ὦ [η απἰπς Ργοπηριια η] ἐμίο γοσοπάίίσπῃ, 
Θἱ6ἱΠ πθς ΥεμειησΒ ἱρηῖς νἱδ ἀονονγαδίε, 
Νος οὐσιιοί Πιμοίαθ πιαγίη ἰοπιροβια!ίν. 
Πας φυἱάδπι Γ6βῤ56 {υα8 οἱ ϱοίτπαπας 

Η πιεηίοπι βἰμαἰῖς, ' Ο0Ρες ομκίοἑἱθῃς, ϱ 
ὦο Ἠἱ0τ]ς ροδίαζπῃ, ἡἱθέογίοογαπι οοπιηιεῃίαε]]ς, ο... 
γοιυδΗ{ οΓαίοΓυπι [αουηύ]α, 
δι ρυς ρΏΙοβορβογπῃ πιθά]αεἰοπίΌις {9 6χ6Γς6Η9. 
Ηὶ οπηίθις Ργυάεπίος Ιποσπιοθ, 
δαρίθηίθυ 6 ουµο(ἰς οοἱάβδης αιφευπαυθ διπί μὴ]ία, 
40 ΥΙιαπε φο]οτίον αμ]άεἰά ἵπ ἱηρι19 θοὲ ποσίῖυν, 
Αιρυίς αρίς ἱποιικδέγίαπι ἱπ]ίαίυς, 
Ου «αἱ ὐυρ]ίυθι Ποσίυιις ἱηδίάοι, | 
Γι ἀεοεγρὶί 4ο ἱηριηίς φαρἰεηιῖα βἱπμι]αγὶ αὐοά οδί υἱο, 
ἱρσαπῃ Παίωγαπι άγθμς πιλρἰδίγαπη. 
ὃ ΤΗ ν6γο µιθηίο ργφύ/ές, Ἰαγᾳί(ε; ἆθεεγρθ 

Εκ ἱδ αυ δυπί υἱ1]ία : δἳ αμίθιῃ αυἱά ἀθίν]ποπίμη αΠοτε, 
οριίία γαὶ ῥζανἰίαίο, οε]εγ]ίογ αγοἰα. 
γεἰοοίος ομίπι οδί Ιιοιη]ηἰθ ΠΘΗΦ. 

18 

Ὁιαρτυρίεν, φουμηιις αὐ 15 αά γἱγέμης Ιαυιΐθιη 
50 Ας οε]εῦταίίοβδη ργδοΓἱρία δι, ΔΙί «ο 
Αά ν]ῖὶ γοργεβθδηκΙοπεΠ, Άσο {α θο]εἷίο ἀΐδυας, 
Ει δεηβΠῃ γοίίηςα8, οἱ οἱεραπί]απι ἀἱοιίοηίφ. 

52 Κα λύνει. Πτα Υαϊἲ. ΕὐΙἰ. χαλύπτει. 
54 Σµήχε. Φοΐ]οθι απίιηαδ, αυ τυυ]ᾳίηεπι 

αμαπιά πι 1η ορ. οοηίγαχίί, ααίθ ροδίεα Όοπίς αγ» 
εριιφ οί ἀἱθείρ]ίμίφ οχἰιοθηύα διι. 

45 
ὅδ Ἐμφρόνως ἐντύγχανε. ασε οπιηία (ακίε 

10 Κεκριμένως. Αογί, εοἰεγεὶ )καάἰςὶο. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΡΙΟ. 

Ναπι Ηρπη]ταί18 1] παῦοηίὶ 0Ρ65, Πιατῖς 
οἱπιῖ]ος ργο[οσίο Πιοιίδις, πιοία Ιδυὶ 
θιιος [ουγί ἵπ αἰίμπι οογπίπ]5, ἰαὺ1 οἱ οἱέο. 

οἱ «ἱνοβ 6ΓΡο, παίθ πηὶ, δἱδ Ιποτίθις, 
Τ]εδασγυπῃ Ιιαυουίς, ΡγΦάο 4υθπι ποη αυ[εγαί, 
Νεο δγοορΏαηία ροφί(]θηβ πηοῖςι6 Ρείαι, 
Ττιςοῖς ἰγταπηΐ ηθςο ΠΙαηΙς οχαυγῖαί, 
Νεο αγυατογαπο δεεγα οἱτρίαί ρὐαίοης, 
ο] Πιαπεαί ἱμίγα ΟΟΓΡΟΓΘ Υὰοδηίθ8 4ωπιο8, 
Ἠαροί Ὀἱ (μία ποδίγα πιοης Φγαγία : 
Ἱαμίάσσυθ (16Π1 ηοη ἀΐτα γἱ Πως γογαί, 
Νος (απιῖάμς ορθεἰὲ Πυοίαβ ἱηςαπί πιλγῖς. 
Πλ5, ουπι (μσᾳυο δἰηί ορες, βάα; οἱ ιἰΒ, 
Ἀογνα, Ῥοηίε(ιιο ἀῑδοίρ]ίηίς οχροϊἰ, 
Πιαίοτίεα φοείρια Ροτἰθροπ8, νἰποιᾷ οί πιοῖεῖς͵ 
(Ἰθηδᾳιο διμάία βυἀμ]ο εἰοφμοπίία, 

Γ Ει ἰναάἰάδγυμί φὐ ορηά υδι1]]ιος. 
Λι ἰδία, φιῶςο, ομηοία [40 ολξυς Ίδρας, 
Ῥγιεπίθ6γ εχ Πἱ9 οοἱήρεπς αιιοά υεί[ς, 
Ευρίεηδᾳιθ φαἱά/πἱά ποχίατη ο5:, οἱ ροςἱ]θης, 
ΑρΡίς πιυ]αγί ουΓΑ δἰί αρίεηείαηη, 
Ου ποτε ἵπ οιημὶ δοδδἰαμς, ος φἱηριυ]ίς 
Ἰάοηοο οαΗρίῖ, 6556 φιοά νἰάοί ευ], 
Ναίυγα 4 υ8ηινὶς ἆοοθαί λάπς ἑαηίιμπιπιοάο. 
Παιΐοπο 56ι ἓὰ ργαάἴίμς, ϱαγρο αΠαΕῑΙη 
Εμ]ία ας ἷηές οἱ φυἱά εδι άἁππημΠι {εγοης, 
Μἱ2{411 16 νἱυ1η πογοεῖς͵, οοἱθς ἀγο]α. 
Μεηιἰ9 νοἰαιι! πἰ] ουῖι ρεγμοίας. 

γὶ 
Ὀμίουπφιιε Ιαμά98 εΓρο υἰγεηῖς ο4ηαπε, 

εμπινο ἀαπιηαηί ἵπ Πυτὶς ἱἰ ευἱς, 
Που ἀϊίρεηιος ροεοίρο, 4ο πιοηίθπι βἰπιι] 
ΡΟΓΥΑ, ἱορογίθ φπ]ἀφυἱά οἱ γεγρῖς ἵποφε, 



458] 

Ά δ᾽ εἰς θεοὺς ἔγραφαν ἐν λβρῳ πλατεῖ, 

ἩΜύθους ἀσέμνους, δαιμόνων διδάγµατα, 

δὺ Μύθους γέλωτος ἀξίους χαὶ δαχρύων, 

Ταῦθ) ὡς βρόχους τε χαὶ πάγας ἁἀποστρέφου. 

Ἴλμνω δ᾽ ἀναγνοὺς, τοὺς θεοὺς, χαὶ τοὺς λόγους, 

θεοὺς Υελοίους , χαὶ λόγους ἑρασμίους, 

Καταρράνει μὲν τῶν φιληδόνων θεῶν, 
ϱ0 Λόγους δὲ τιμῶν , ὥσπερ ἓξ ἑνὸς φυτοῦ, 

Καὶ τὰς ἀχάνθας φεῦγε , Χαὶ ῥόδον δρέπου. 

Καὶ τῶν μὲν ἔξω σοι λόγων οὗτος νόµος 
ἼΛριστος. Οἷς δὲ πᾶσαν ἁρμόττει νέµειν 
Σπουδὴν, ἑροῦμεν, ἁλλὰ μιχρὸν ὕστερον. 
Ὁὸ Ἐκεῖνο γάρ σοι πρῶτον εἰπεῖν βούλομαι ' 
Φεύγειν χατάχρον τῶν καχῶν ὁμωίας, 

ξέαἱ τὰς ἐν αὐταῖς ἡδονὰς , χρὴ τὸν νέον. 

ΡΕΟΤΙΟ Π. ΡΟΕΝΑΤΑ ου ΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΑΙΙΟΡ. 108 

Α Πολλοὶ Υάρ εἶσιν, ὡσπερεὶ βοσχήµατα, 
ΝΨ ώρας γέμοντα χαὶ νοσήμµατός τινος, 

10 07 τοὺς νέους πειρῶσι τοὺς ἁπλουστέρους 

Παρατριθόμεναί τ ἐν δόλῳ πανουργίας, 

"Ὥσπερ νόσου θέλουσι τῆς πονηρἰας 

Λὐτοὺς ἀναπιμπλᾷν, ὥστε τῇ τῶν πλειόνων 

Κοινωνίᾳ, σφῶν τοῖς χαχοῖς ἐπισχοτεῖν, 

Ἴδ Τούτους φυλάττου ' χαὶ γὰρ, ὡς Παύλῳ δοχεῖ , 

Φθείρουσυ’ ἤδη χρήσόθ' ἁμιίαι κακαἰ. 

Ναὶ μὴν ἐχεῖνο σφόδρα σοι τηρητέον ᾿ 
Μίσει θεάτρων, θηρἰίων , ἱπποωδρόμων 
”Ασεμνον ᾠδὴν, δύσεριν χαχῶν θέαν, 

80 Βίου µατα!ότητας, ὕδραν Ἡδονῶν, 

Ανδρῶν ἁἀσελγῶν ἀπρεπῆ µαθήµατα, 
Οἷς οὐδέν ἐστιν αἱσχρὸν , ἃ τὸ αωφρονεῖν. 

Όυα αιήεπι ἆθ ἀῑῑθ φογῖρδοτυπ! πιραοἰίον, 
Εαὐυ]ας ἱπποπορίας, ἀφπιοπίογιιπι ἀοσίτίπας, 
Λο02 1093 δὺ Εἱρπεηία τἶδι ἀἱρηα οἱ Ιαογγπιῖς, 
«ο νο]υὶ ἀεεῖρι]ας οἳ Ι4ᾳ1609 4ΥΘΓΒΑΤΟ. 

Ὀιπιαο αὐίθιῃ Ίομεῃς, οἱ ἀοος Ἱρδογίπι οἳ οΓΔΙΊΟ0ΠΟΡ. 
Ρο6υς πιάἰσυ]ος, αἱ ογαἱοηςς απια0ἱ[69, 
Αδρεγπατο αιι]άθιη Ιήάίπρφος ἆἀθ05, 
60 Ογαίίοηος αυἱείη ρ]ιιγὶς [α6ἱ6ηδ, (148ἱ οχ ΠΟ Γεμίῖσς, 
Εἰ δρ] «ανοίο, 6ἱ Γο0835 Ἰθρίίο. 

Αιθυθ Ίο ἆθ ργο[αμίς ἡμοσίς ο1ι 4101 Ιεχ 
Οριίηνα. Οἱῦις αιάθπι σἑυά1ἱβ οπἹΠΘΙη ρας οἷί ἱπιροπάοτα 
ΘμΓαΙη, ἀϊοθππΙδ ΠΟΠ ππμ]ίο Ρος. 
65 Που θηΐπη {ο Ργῖπιώπι ΠΙΟΠΘΓΘ γο]ο : 
Ειιβοτθ δυΠΙπΙορεΓΘ τηδίογαπῃ οοπηπιθγοία, 
Ει οπ1πος 449 ἡαῦεπί, ουἱθοίαίίοπος, ἀεὈεί |αγθηῖς. 
Ῥ]αγεῬ θηἱπῃ 5υηί, Ἰηρίατ ρεομάνμπη 
ορᾳαυἱο οἱ ΠΟΓΗοΟ ἸαΏογαῦΗ η, 
10 Ουἱ ᾗάνεηος ἰοπίαπί θἰπιρ]]οίογθς, 
Ει ή Ποβηέος 6656 νδγθυία Ιγαιάς, 
γο]αὲ πιογβο γο]υπί δι ργανἰιοῖθ 
Ἐος τορ]ετθ, Φ11ο οεἰπίπυπι Ρ]1Γ68 
504105 Παβθπίθς, πια[ίθ δυΐς οαἱἱᾳίποπι οβυπάαη!ί. 
15 Αυ Εἱ8 {1 «άγοίο» θἰθηίπῃ , υὲ Ραυἱις ἀοοθί, 
«ου ΓιΡΙΙΠ{ ΠΙΟΤ6Φ ΒΟΠΟΕ εο[οφμία Ῥγανα. 

Οι01ι αἰίλπι, ἱ]ιιά ΗΡἱ Πιηρπορετθ οβνοπό η : 
Οάϊο ἠαδειυ (]θαίγοσυ με, Ῥε]μαράπη, ἱαάσογυη οφυθδίγίαπι 
ΟΙφοθποβ οδΠί19, οτμάθἰθ ϱ]αάϊδίοτυπι βρθοιαουώ, 
50 γιος ναη](αίες, Ἠγάγαπι νο]ιρίαίυπη, 
Ηοιπίπιιπι Ιαφοΐνοξαιη ἱπηοηοςίας ἀἱδειρίίποςν 
Ομ υ6 πΙ]] οδί (αγρθ 4ααΙΏ θδΡεῖς. 

πο Ἑν «ἰἠρφ π.Ίατεῖ. Νιφαείίεν, πιεταε ἰπείρμεε- 
θε η κα». 

δ{ Καὶ ῥόδον. δὶςο Οοἱκὶ. Ἐάῑι. ῥόδων. 
ϐ2 Λόγων. Πω Οοἱςὶ. Εάῑἰ. λόγον. 
07 Αὐταῖς. αι. αὐτοῖς. 
Τὁ Ὥστε τῇ τῶν π.Λειόγων κοινωνίᾳ. 1 ρἱτίπιυ- 

Γηὴὲ »οεΙ6ίαίθ6. 
Σἱ Ἐπισκοτεῦ». (αἰφίπειι ο[ωμάαη!, ἰά 06ἱ, 506- 

ΜΕΤΗΙΟΛ 

Ὁ δυπί πας πιεί, πιοτο αυἱ ρεουάμπη ςολἰοιιί ΦοΓἱρ5οΓ6 5ος (ιν ἆο ε]οῖς πυρασἰίου, 
Εἱριλοιίὰ [ωάα, ἀβπιοηθς ϱµοσαπι ραίτος, 
Ειριωεῃία ἀἱρπα Ιασγγπεῖς, γίδυ οἱ δι], 
ἤιεο, εί ἀοΐοδα γαιῖᾶ. 1 |αᾳ11608 Γιφο. 
ορ Υνθυῦα οἱίπῃ {1 Ιοροεῖθ, ΟΠ ΠιΗΠίηΑ, 
Πα οχροιθιάα, γἶδυ αἱ Ίος ἀἱρηϊδθίπια, 
Φωπίθπιμο ἀϊνοἙ ἵι φμἱάσπι, δεινά] αἱ «οἶσην 
Ρουμ 1πο, 9ῦ Όπα ἱ Δἱή16 ολάθιη Ρἱαϱί]α, 
δρίηίφ γοἱίοιὶς ΠυγίἀἉ8 γορβᾷς [6ρο. 

Λε ἆθ ϱγο[απὶς ἠειθιῖ9 |οχ ορίίπιᾶ 
Ηαο οι. Οἱ ισα αἲ Ῥυίπνα θεια ἰ ἆλγο 
(οηνοβία!, 1ρ869 Ρ8 19 ρορί ὀἶσαιη 6481. 
[1ου ΠαΠΙ Ιοποπά18 656 πι] ηὶ Ρείπιυιή. Ώδουί 
Σηνθιιοιή ΙΠΡΓΟΡΟΓΙΠΙ Γιιρ6Γο 02118 ΠΩΧΙΟΒ, 
η ἠἰδηιιο αιιάφιιίά ρεογδις5 οϱί [οἱ ςἰέαπ. 

{εΓΜΗΙ ΕΝΟΥΜΊΗ αερθείµήι ετἱρὶαπι. 
Ἴ6 Φθείρουσιν. Ύετευς ο εδί Μεπαπάτὶ αΏ Λρο- 

οἰοΙο Ιαυάσέις, 1 6005. αν, ὅδ. 
17 Τηρητέον. Οοἶβί. πονητέον. 
9 Δύσερυ κακῶν θέαν. Όυνα οφἀΐθ 6ροοίαου]α, 

ρἰαἀἱαίοτυπὶ ου πη Ὀεφιὶὶς ἀδριιρηλη ιτ, οοπίθῃη({ο - 
δυσ πια]ογυπ) εροείαουἶωπη, ο αιίδηυθ ρατιίυιις 
δίιάεπθ, ἀθ οεμέίδ, μὲ ες, ἀἱρ]αφίαίυτ γἱοίογ]α. 

ΥΕΒΟΙΟ. 

Εαάαφυθ δε10ἱ6, σγανἰδιις οἱ πιογυὶφ ην], 
Σιινοηεδ( σε ἰοπέαπί, οἰπιρ]ίσορ αἱ αιιος νἱάθμί, 
ὥθηιιο αΠεϊοδηίος ου]4οἱο ΕΦ, ιά δἱαάσμῖ, 
Όι ργανἰέαῖ5 1ο5 βιι πιοτΏο ἱπιρίολπι. 
ους ἰδιιά αυίοπ) ὓ ορἰπιίπαπι φὐ9 ρἱυτίπιος 
90ςἱ08 παυθηίθδ, ουεραί 1188 899. 
Πος {ι οαγθίος ΠΔΠ, νε]αί Ῥαμ]ο ρ]αςθί, 
(ο[Ιοψιία ΠιοΥ6ς ργαῦα εοΥΤΗΠΙΡΙΙΠΙ ΘΟΛΟ. 

Οιίη Ἱ][ιιά οἰἶαηι ηλχίπιο οὔδοςτος τοίιπι 
ΤηδαίΓα 116) ἆληί, οἴγοιφ, οἳ ἐγμςςθ5 [60 
(ΠΙΕΙ πιαΙοΡΗπ]Φιο ογγοφς βροοἑασοιήυιη, 
Ει ναια νἰί, βλιΙἱ [μεγπαπι ἱπιργουὶ, 
Ποπιίππῃ ἱπάεεοία δἰμάία Ιαφδοἰγὶ ργορίδ, 
οἱ ολεἰἰίαίθ εγρς η] ἀοιηρία Ρρ ίσης, 



υνο αυ χΧαλυψει χυµμα ποντιον σαλον. Μκυπνερυς ταρ υοσιιν ωνυμιω, νυν υ νυυφ. 

Τοῦτον μὲν ὄντως ὄντα σὺν καὶ Υνῇσιον "Ωσθ) ὅσα μὲν αὐτοῖς εἰς ἀρετὴν ἐγχώμια 

Πλοῦτον φυλάττων, σμῆχε τοῖς µαθήµασι, δ0 Ὑμνοῦσιν αὐτὴν ἐγγράφῃ, χαὶ τοὔμπα" 
05 Βίθλοις ποιητῶν, ἱστοριχῶν συγγράµµασι, Καχίαν φέγουσι, ταῦτα σὺ σπουδᾖ μαθὼν, 
Καὶ ταῖς τρεχούσαις ῥητόρων εὐγλωττίαις, Καὶ νοῦν φύλασσε, χαὶ χάριν τῆς λέξεως. 

ΝΙΙ επῖπι παὺεῖ σαι οριιπ παίσγα 
γελθιιοπιἶθιις θἰπη]]ῖς οδί πιαγὶς (μα υις, 
Ουἱ ἑη ο6θΠὶ αἰιουπίως, οἱ ἀ]αὐυπίας ἰπειαΕ]{ πιοίυ, 

Τι ἱρίίνις, ο βΙἰ, δἱ πιοτίυμφ ἀῑίθθολς 8ΘΠΙΡΟΡ, 
20 Τ]οδδυγυπι Ἀαυεδίβ, αμὶ που (υγ οχριἰαὐἱέυν, 
Νεο 5γεορλαηίῖ ἱπ Ιπούῖο ργοροδίέας ου:, 
Νθο ἱγΓαπποσυΠ ππαβίρυς οχαυσίδευς, 
Νεο ὑατυᾶτογυπι απ] ἀἱτ]ρίθέυς, 
964 ΠΙΑΠΕΠΙΕΠΙ ΙΠίτὰ ΙΠοοΓΡοΓΘ88 ἆθπιοβ, 
ο0 ἵη απῖπι ρτοπιριιαγ]ΐ5 ἰπίο γοσοπάἱέυπι, 
Θἱ6πι πθς Υειθιηθης ἱρηίς νὶφ ἀονοταδίε, 
Νεο οὔὗσιιοι Πασέμς πιαγίη ἐδιπροβία!ίθ. 
Πας αυἱάεπ] ΓΕΑΡ56Θ 1άας οἱ ϱεύπηαηλε 
Ορες οιδιοάίθπΒ, ὀχροῖἰ πιθηίοπα βἰμά[ῖθ, ιο 
ὔο Πιυής ροείαγυπῃ, ἠἱβίογίοοτυπι οοπιωιθη!αε](8, . 
γολυδΗἰ ογαίοῦυσι [αουπόάία , ..- 
δι) οιις ρΗΙοδορβοταη πιθά]ιαὶοπίΌιμς ἐ0 6χθεςθηΦ. 
Ηϊ6 οππίθυς Ρταςεπίος ἱποσπύρ , 
»αρίθηίθς 6 ουμοίίς οοἱἱίδεης αωβουπηυθ δη μία, 
40 Υἱιαης φο]εγίοι αυἱήφαίά ἵη οἱηρυ]ἱ θοί ποσῖυιω, 
Ατρυϊς αρίς ἱπιιδίγίαπ ἰπ]ίαέας, 
θυ5 φυἱθυκ[ίυθι Πογίυμβ Ιηβίάοι, 
Γι ἀθεετρὶί 4ο δἰηριίς δαριεηπίία ἰπευ]ατὶ ααοάἀ οί αὐ]ο, 
Γρδαπ ΠαίωΓΑΠΙ αύ0θδης πιλβἰδίγαπη. 
ὃ Τμ ν6το 11θηίθ ργφόΙειι5, Ιαγᾳῖίος ἀθεθγρο 

Εκ 15 ας δυϱί υ11 ία: δἱ αυίθιῃ οι]ά ἀθίιποπίυιὴ αΠερε, 
ορμίία γοὶ ργανλαία, οθἱεΓ]ίος ἀνοία. 
γείοοῖοῦ θηίπι θ8ί Ιιοιη]ηῖ5 ΠΊΟΠΦ. 
Ὀυαρτυρίες, (Ηομμαιιο αὐ ἐῑς αά γἱτίμής Ἰα1θιη 
50 Αο οεἰεῦναίίοπ6ιι ργᾶςδοτὶρία διιπί, αι «ομίγα 
Α νἱι]ὶ γεργεβθηδΙοησΠα, πο ία βο]1οῖίο ἀΐδυᾶς, 
Ει 5εηδυπῃ τοῖησας, οἱ ϱἱοραπί]απι ἀῑοιίοπίφ. 

52 Καλύγει. Ιι4 αἱ. ΕάΙἰ, χαλύπτει. ὖδ Ἐμφρόνως ἐντύγχαγε. Εαςε οπιπζα 
54 Σµήχε. Φοὶἡροί απίπις, γείυή ταυἱαίηοπι Φα5. 

αιαπιάθπῃ ἵη οτί οορέγαχἰί, αμ:ϱ ροδίεα ὑοπίς 3ς- 40 Κεκριµένως. Αογὶ, «οἰεγεὶ )ααάΐςίο. 
εις οἱ ἀἰδοιρ[μίς οχἰιηρηάα δε. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΣΙΟ. 

Ναπι βγιηϊέα(ἶθ μἰἱ Παῦοηί ορος, πιατῖς 5 Εἰ (ταάἰἀεγυμέ σσ οορυἱ ευ ιος. 



459] 

Ά δ εἲς θεοὺς ἔγραφαν ἐν λρῳ πλατεῖ, 
Μύθους ἀσέμνους, δαιμόνων διδάγματα, 

δὺ Μύθους γέλωτος ἀξίους χαὶ δακρύων, 

Ταῦθ) ὡς βρόχους τε χαὶ πάγας ἀποστρέφου. 

Ἄλμοω δ ἀναγνοὺς, τοὺς θεοὺς, χαὶ τοὺς λόγους, 

θεοὺς Υελοίους , χαὶ λόγους ἑρασμίονς. 

Καιαφρόνει μὲν τῶν φιληδόνων θεῶν, 

Ὁῦ Λόγους δὲ τιμῶν , ὥσπερ ἓξ ἑνὸς φυτοῦ, 

Καὶ τὰς ἀχάνθας φεῦχγε , χαὶ ῥόδον δρέπου. 

Καὶ τῶν μὲν ἔξω σοι λόγων οὗτος νόμος 
Λριστος. Οἷς δὲ πᾶσαν ἁρμόττει νέμειν 
Σπουδὴν, ἐροῦμεν, ἁλλὰ μιχκρὸν ὕστερον. 
Ὁὃ Ἐκεῖνο γάρ σοι πρῶτον εἰπεῖν βούλομαι ̓  
Φεύγειν χατάκρον τῶν καχῶν ὁμιλίας. 
ξαἱ τὰς ἐν αὐταῖς ἡδονὰς , χρὴ τὸν νέον. 

ΦΕΟΤΙΟ ΙΙ. ΡΟΕΝΑΤΑ ο ΔΡΕΟΤΑΝΤ Α0 ΑΙ/08. 

Α Πολλοὶ Υάρ εἶσιν , ὡσπερεὶ βοσχήµατα, 

Ν ώρας γέμµοντα χαὶ νοσἡματός τινος, 

10 0 τοὺς νέους πειρῶσι τοὺς ἁπλουστέρους 

Παρατριθόμµεναί τ’ ἐν δόλῳ πανουργίας, 
"Ὥσπερ νόσου θέλουσι τῆς πονηρίας 

Αὐτοὺς ἀναπιμπλᾷν, ὥστε τῇ τῶν πλειόνων 

Κοινωνίᾳ, σφῶν τοῖς χαχοῖς ἐπισχοτεῖν, 

Ἴδ Τούτους φυλάττου ' καὶ γὰρ, ὡς Παύλῳ δοχεῖ, 
Φθείρουσυ ἤδη χρήσθ' ὁμιᾶίαι κακαἰ. 

Ναὶ μὴν ἐχεῖνο σφόδρα σοι τηρητέον ’ 
Μίσει θεάτρων, θηρίων , ἱπποδρόμων 
”λσεμνον ᾠδὴν, δύσεριν καχῶν θέαν, 
80 Βίου µαταιότητας, ὕδραν ἡδονῶν, 
᾽Ανδρῶν ἀσελγῶν ἀπρεπῆ µαθήµατα, 

Οἷς οὐδέν ἐστιν αἰσχρὸν , ἃ τὸ σωφφρονεῖν. 

Όυδ αυίοπι ἆθ ἀῑῑθ οΠῄρδοτυπὶ πυραοίίου, 
Ελὺι]αφ Ἱπῃοηθρίας, ἀΦπιοΠίοΓιΏι ἀοείγῖπας, 
Λοθὰ 1099 δὺ Εἱἰρπιεπία τἶδι ἀϊρηα οἱ Ιαογγπηίῖς, 
«ο νοὶυέ ἀθείρι]ὰ8 εἰ Τ4ᾳ1608 4ΥΘΓΒΑΓΟ. 

Ὀιγιπιαιο αυίθΙΙ Ίθμεηβ, 6ἱ 4906 Ἱρδογίίπῃ δὲ ογαΐ]ρηςς, 
Ρους γιἀἰσυ]ος, αἱ οΓαἱίοηςς5 αΠηδ0ἱἱ68, 
Άδρετπατο πιἰάθπη Ι]άΐποφος ἆθο8, 
00 Οτγαιίοπος αὐίοπι ρἱιισῖς [αοἱεηδ, αιιαδὶ οχ πο Γηῖος, 
Εἰ ερίιιας οανοίο, 6ἱ Γ0848 Ἱορίο. 
Λίο Ίιαςο ἀθ ργο[αηίς Πμθσίς οἰέ ΗΡἱ Ιεχ 

Οριίπια. ΟυἱῦιΦ αυίοπι σἰμάἰῖδ ΟΠΊΠΘΙΗ ῥραῖ δἰί ἱπρεπάστο 
Οµγαπη, ἀἱοβΙΠΙΦ ΠΟΠ πιμ]ίο Ρο. 
05 Που οπίΠῃ {0 ΡΙΙΠΙάΠΙ ΠΙΟΠΟΓΘ Το]ο : 
Ειήβθυτς ΒΙΠΙΠΙΟΡΟΓΘ πια|ογάπῃ οοπηπιθΓοΙΔ. 
Ει οπιηθΡ 0ὐα8 μαῦοπί, ουἱθείαίίοηπθς, «ἀεὈοί |ινθηί». 
Ῥ]υγοςφ οηίπι συηί, Ιπδίατ ροευάμπι 
9ροαυἱθ οἱ ΠΟΡΌΟ ἸαΏοΓδΠΗ ΙΤ, 
10 Ομἱ Ίάνοηες ἰοπίαπὶ θἰπιρ]ἰοίογθς, 
Ει αήμοβμίος 96596 γογςυία (ταιάς, 
γε]υέ πιοτθο νο]υπί ου ριανιατίβ 
Ἐος τδρίἰσγε, (πο ογἰπιίπωπη Ρἱ1098 
Φουἱ05 ἠαβθηίοῬ, πια]ἰς δυῖς οαἱἱᾳίησοπι οβιπάαηῖ. 
15 ΛΙΟ Εἱ5 {τι «άγοίο» θἰθηίηι, υἱ Ραυ]ας ἀοσοι, 
«οΥΓΠΙρΙΙΠ{ ΠΙΟΤΕΣ βοπος εο[οφμία Ῥγανα. 
Οι εἰ, ἰιιά ΕΗΡἱ πιηρπορογθ οανοπά υπ : 

Οάΐο Μαδείο (]θαίγογυνη, εΙμαγυπῃ, ἱυάοτιπι οηιιορίγίαπι 
ΟὐδοθΠος οβΠίτι8, ογυθίο ϱ]λάϊλίοτυπῃ βρδοιασμἰαπι, 
5 γιος ναη]ιαίθΒ, γάγαη γο]υρίαέυπη, 
Ποιηίπιιπι ἰαφοίνογατη Ἰηποπθείας ἀἱβοίρίίηλς 
Ομ ἵυμς η{]] οδί (19ρ6 θὐυΔΙΠ 64ΡΘΙ9. 

ϱὸ Ἐν «1ἡρῳ π.ατεῖ. Νιφαείίετ, πιεγας πείρηεκ- 
Φε πα». 

δ{ Καὶ ῥόδον. Φίο Οοἱκὶ. ἘάΙι. ῥόδων. 
ϐ2 Λόγων. Πλ Οοἱς]. Εάῑἰ. λόγον. 
ϱ1 Αὐταῖς. αἱ. αὐτοῖς. 
Τό Ὥστε τῇ τῶν π.Τειόνγων κοινωνίᾳ. 1 Ραγίπυ-- 

ΓμΗὲ σοεἱείαίο. 
14 ἔπισκοτεῖ. (α[ἰφίπειι ο[Γωνάαπ!, ἰὰ οβί, 506- 

ΜΕΤΗΙΟΛ 

Ὁ δυπί παπα πεα]ῖ, πιοτο αυἱ ρεουάυπῃ φοφἰἱοπέ 9ὀργίροοτο 96 φις ἆς εᾖοὶ παραείίος, 
Εἰρηιθιίὰ [ωάα, 44 Ποπες ϱ 0 0ΡΗΠι Ραίσο», 
Εισωθηία ἁἱρηα Ιαυγγπιῖς, γίδυ οἱ αἰπιι], 
Πιες, τί ἀοΐοδα τοι]. υἱ Ιάᾳ11908 {φο. 
ορ Υν6γΏα ΟΠ { Ἰορθτίβ, ΟΜΙΠ η ΠΙΠΑ, 
Πἰα οχροιθµάα, γἶδι αἱ Ίμος ἀἰριϊἱδδίπια, 
ΟὐΠἱεπιηο 4ἱνοφ {τι ἱἆσπι. θίιιά1ὰ αἱ οοἶσην 
Ποε]ης, 3ἳῦ 1η υἱ 1η ολύθίη Ρἱαπίι]α, 
δρίηίς γοἱἰοιί Πογὶάἁαφ Γορ4ς Ιομο. 

Λε ᾗ6 ργο[απὶς [δυῖφ Ίεχ ορίπιὰ 
Πο οδι. Οἱ ιιδηαῦ) αἱ Ρἱρίρνά! δέάἰἰ ἆαγο 
(οπνοηίαί, 1ρ59 ρ8ι10 Ρροςί οἱσθιη ἱ9ἱ. 
Που η.πι µιοπεπά!:ς 65 πεί Ργίππ. Ώουυί 
ἀπνδμοιὴ Ππργοῦογυπῃ ΓΗρογθ οσίΗς ποχἰος, 
η ἠἰδφιιο αι φιιίά ρτογριις εδἰ Ιἱἱ 5ἰέαπι. 

ἔεγΜηι ϱΝΟΥΗΠΙ αερθείµήι ετἰρἰαπι. 
76 Φθείρουσιν. Ύετευς ἡίο ἑδί Μοπαπάγὶ αῦ ΑΡο- 

αιοἱο Ιαμάαίμς, | 005. εν, ὅδ. 
17 Τηρητέον. θοἶβ]. πονητέον. 
19 Δύσερι κακῶν θέα». Όινα οφὰΐθ βροοίου]., 

ρα ἱαίοτυπι ουπῃ Ὀεβιῖῖς ἠδριρηληίέι]α, οοπἑεῃίἰο - 
δυπῃ πιαἰοτυπι δροείαου]απῃ, ου] αιιίδηυθ Ρατίυιις 
αἰμόάεπς, ἀ9 οἱἰοιιέῖ, αἱ δυα, ἀἱρίαςίαίις νἱοίοσία. 

ΥΕΒΡΙΟ. 

Εαάσφιο δυαθίθ, σγανίδις οἱ πογυίφ δἱπ], 
{νοποδφσς ἱδηίαπέ, δἰπιρίίοες 5ὶ αιιοῬ γἱάδιε, 
ὦθηιιο αΠεἰοαηίος αιμάοἰο Πἱ8, ιά φιαάσηῖ, 
Όι ργανἰἑαιῖς η08 δι πΙογΌο Ἱπιρίθληί. 
ντ ἰφιιιὰ αμίθπ } ογἰπιίπαπι φπο9 ρ]υτίπιος 
ὦοςἶ]οφ Ὠαὐθμίθδ, οριεραηί Ι4068 6189. 
Πορ {ιι οαγοἰο; παπι, γε]αὲ Ῥαμἱο ρἱαςθε, 
(ο /οημία ΠΊΟΥΕΣ ῥγαῦα «ΟΥΤΗΠΙΡΗΠΙ ΘΟΠΟΛ. 

Οµἱπ ἡυά οἱἵαηι Ιπαχίπο οὔφοττος τε]ηι 
Τῃεαίγα 16) ἀθηί, εἶτοιβ, οἳ ἰγὰςθς [Εγὰ). 
(ΛΠΙΗΛΗ ΙΠΛΙΟΓΗΠΙΦΙΙΟ ᾖιογγοβς αρθοαοιυὴ, 
Ει νους νἰί, ϱδιις Όογπαπι ἱπιργοὺ], 
Ποπιίπιιπι ἱπάθεογα ιδία Ιαδοὶγὶ ϱγορίθ., 
θιί οαεἰ]ίαίο ἑατρὺ η] ἁοπρία ρυίαΗ!, 
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Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν , αἰσχύνης ὑπηρέται, 

Τέχνην ἔχουσι, τὸ φρονεῖν ταῖς ὕδρεσι, 

86 Μίμοι γελοίων, χονδύλοις εἰθισμένοι, 

:Αἰδὼ τεµόντες τοῖς ξυροῖς πρὺ τῶν τριχῶν, 

ἸΑσελγὲς αἰσχρότητος ἐργαστήριον, 

Οἷς πάντα πάσχειν καὶ ποεῖν, ἃ µμἡθέμις, 

Ἐν ταῖς ἁπάντων ὄψεσι, τέχνης µέρος». 

90 "Αλλοι δ’, ἐχείνων ἔθνος ἀθλιώτερον, 

Τῶν ἀῤῥένων τὴν δόξαν ἐξορχούμενοι, 

Μελῶν λυγισμοῖς συγχαταχλῶντες φύσιν, 

νδρες, γυναῖχες , ἄῤῥενες θηλυδρίαι, 

Οὐκ ἄνδρες, οὗ γυναῖχες, ἀφευδεῖ λόγῳ. 

96 Τὸ μὲν γὰρ, οὐ µένουσι ' τὸ δ᾽, οὖχ ἔφθασαν. 

Ὁ μὲν γάρ ἐστιν, οὗ μένουσι τῷ τρόπῳ; 

“Ὁ δ᾽ αὗ χαχῶς θέλουσιν , οὐχ εἰόὶν φύσει. 

᾽Ασωτίας αἴνιγμα , χαὶ γρίφος παθῶν, 

Α "λ»δρες Ύυνα:ξι, χαὶ γυναῖχες ἀνθράσ.». 

100 ΤΙ δ' ἂν λέγοι τις ἁσμάτων αἰσχρῶν νδως, 

Μέλη τε θπλύνοντα χαρδίας τόνον, 

Αὐλοὺς , χορείας πορνικῶν βαχχευµάτων., 

Οἷς καὶ γέρας νέµουσιν οἱ τρισάθλιοι; 
Ταὖτ οὖν ἑπαίνων, χαὶ θέας . καὶ τέρφεως, 

105 Ἡ δαχρύων τε χαὶ στεναγμών ἄξια ; 

Ῥέλως τυραννεῖ, χαὶ φύσις μοιχεύετ1:, 

Καὶ ποιχίλη φλὸξ ἡδονῶν ἑξάπτεται. 

Καὶ χτἰζεται θέατρα ταῖς ἀτιμίαις, 

Ὡς μηδὲ λάθρα τὰς νόσους ἀσχημονεῖν, 

119 Αλλ) ἆθλα χεῖσθαι τῶν χαχῶν µαθηµάτωι, 
Σὺ ὃχ βδελύττου ταῦτα. μὴ χράνης χόρα», 

Φεύγων ἁπάσας ὀμμάτων διαφθορὰς, 

Ὡς δ᾽ ἂν φυλάττῃς τὰς χάρας µοι παρθένους. 

Πλέον δὲ φεῦγε τὰς µιαιφόνους θέας 

ΑΙ οπίη ος ρα, ευτρ]ευἁ πῖς αἀππ]πὶδέγὶ, 
ΑΓίοπι Ίαπο Ἰαῦοηί, υἱ 5ο εῄοτανί οὗ (μγρία, 
8ὺ Μἰπιὶ γογατα η λομίατπι, Ραρηογιὴ {ο 118 αδδυιἲ, 
Ριάοτοπι τοδοσβηἰθ86 πονλομ[ῖβ 3Βἱ9 1505 οσἱμ65, 
1145ο6ἷνα εησρίιἁἰπὶς οοίπα, 
Ουἱδαφ οπιπία ρετροιἰ οἱ [α0616, αι Ὦ πείαπάα ου, 
ἓπ οπηί τη οοΗ/ἱ8, αγ ὁδί σθη!!5. 
90 ΑΙ γιγδις, ἡὶ5 παἰῖο αἁιιο ἱη[ο]]οίος, 
Ἀϊαδου]οτυπῃ ᾳἱογ]απι οχαοηίος, 
Μοπιῦγοτιπα βοδέίριις ἰαφοίνίς αἰπιαὶ [ταηβοπίος Ἠα ιαπ], 

«1095 Υἱπὶ, πι]ίογος ραγἩθυ, οἳ ΙΠατο5 οΠεμη μα!» 
ἐή1ο Ίος γἱτ{, Ώθς [ειηίῃθο, θἱ νο ἀἱεθτθ γδ]ίη]υ8. 
9ὃ Ναπι γἱτὶ φιάεπι, Ἰα( ποπ δυπί, πες εοηδοημυπίυς υἱ Παπί [οπή 
Οιιοά θοΗἱπῃ νἰτὶ συΠί, ΠΟΠ Ππιαοηί 4Η ΠΟ : 
θιιοά αιίοΠα ΓΗ ΓδΙΙ5 6996 ποεηιίῖθ; τοἰυπέ, ηοῃ διιηῖ ΠοἴιΙΓΑ. 
| ιδοϊἰγί ηιυάἁσιη ο ηἴμανα διηὲ, οἱ ρηϊρίιις Πμίᾶπαιν, 
Ὑιτί ου πι η ερίρυβ, απιήογες ου γ]γῖθ. ι 

100 Οι αμίοπο ἀῑχογίί αἰίᾳιῖφ 4ο ἐγρίπι οκηΕδηατη ιμου]λὴς, 
ο οαγηϊηίυα8 ροοιοσῖς τοῦιν οΠοπιάρλη μυς, 
υο εὐἱἱ9, ἆςθ «οτοίς μιογδίσοἱαρπη θα αΠο υπ, 
Ουίριις οἑίαπι ργηιία (πίαυης νἰτὶ (ος Π[ειίοςς 
ἀΙσοηο ἱρίέιις Ιααόά1δ18, νίδα οἱ ϱλυ(ἱο, 
105 Απποπ ροξίιις Ιαογγπιθ οἱ ρεπι(ἶτης φιιπί ἀίσηα Ί 
Εδιι Πίο τορααί, παϊιιγα οογυμπιρίίυς, 
Εἰ Ὡπυίρ]εςκ ΒΑΠΙΙΗὰ ουρά λίιπι αοοεπάἰξι;. 
Οοπάμπίςγ ἐδσίγα τοῦιιβ δριιγοἰαδιτηίς 
Οἱ ποπ πι οεομ]ίο πιογβὶ «εαγριιαἁἰπὶς ργλδδοπίυς, 
110 Ρε ργσδιηία Ρργοροβίία δἱπί φοε]ογαῖῖς ἀἱδαιρ]ιμίδ. 
Αὺ 6 ἐν 4Ώβογγεας, Πο Ιπᾳυίπος ρυρ]{ίὰς: 
ϊία ΟΠΙΠΕΒ οουἱογυ!ή οουγτυρἰεἰας, 
Όιιο 8υΓνος πΏί μρί]49 νἰσμίηος. 

Ριαἱρυθς π{ΟΙΗ Τησίαν ογµσιήα «ροἑίασι]α 

68 Καὶ ποιεῖν. Πα Ουἱς]. ΕΙ. παθςῖν. 
9! Δόξα». Δά παϊᾷ. Ὑάί. ὅμιν. 1ο. ἐξορχούμε- 

φοι. Πίι (οοἱδὶ. Εάῑ:. ἐξορχούμενον. 
«90 Τῷ τρὀπφ. Ἡὰ Ὑπι. Μυτίθεε. Μεμάοφο εὐἠὶ.. 

τῶν. 
98 Καὶ γρίφος παθῶν. Φαθοπα τἱιίογιήι. 

100 Αἱσχρῶ»ν. Ίία Οοἱκ]. Μεπάσςο οὐ]ξ. αἰσχρᾶν. 
408 Ταῖς ἀτιμίαις. Οοἱς]., τῆς ἀτιμίάς. 
109 Ὡς μηδὲ «λάθρα. ποπ Ίαηι [αιεῦγας (κατ 

ιαγρί(μάο, οοά αρετίε φγηεεείαγ.. 
115 Ὡς ὃδ'. (9ἱ5]., ὡς ἄν, οἱο. Ηὶο ΒΙΙΙο τὶἀοίηι 

Ονορυνίας αἰυάθτο αά ἰοίαὰ οισά οΓ8ἱος φαι]όλ 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΠΒΟΙΟ. 

Ῥνουτὶ αἰπ]πιςίγ]. Οιἱἆππι θΠἱΠι Ἀοο, 04 5 ἱοζο, 
Παροπι, υἱ απίπιος μιτρία οὗ (µΦ4ιἱο οΠογαιί : 
Ῥοτγίο, [οτί πιο απἱβιιθ ΡιιρΠπο η οι, 
Ουἶῦις πυίο οπρίεῖς 5οοἰμς ϱςδὲ ογἱηθ8 ρυου : 
«ιοί [ανά λἑαἰἰ ουιηῖς, οἱ ἱηαοἰνία, 
Ου6ἱἰθ αγιἱ9 68ἱ Ρας, Ρρογροίί οἱ [ασ6ιθ οπιπἰᾳ, 
Ἱάᾳυο απο νίδις οπ)μ/πι, (ιι9 ποη [ἰσοι. 
ΛΙ γγδιις αἱ, Ιαἲίο ἱη[οἱἱσίος, 
Ἑλπιαπι ἆθοιδηιθ ἑμγρίίος υαγίαπι οχι, 
Ῥεχυπι 6ἱ νἱγ]θιη Ποχίδιας οµπι ουτρογί» 
Ειαησίπί : θἱπιυ] διωέ [δυνίηςς, οἱ φἱαὶ ΠΊἍγος : 
ΝοΠ πιαδοι]ἰ, πο [οπιίλα, (αἶδα ἠαιά Ίοιιος. 
Ναπι ος πιαποηί |4Ππ πιαδοι]{, που [οπιίηα» 
Εἰιπι. Νεο οἰθηίσι, ιογίθιφ ηιιοά δυΜί, Πιαποπί : 
ΝαίυΓὰ γµΓδυ8, 6580 η ιο βίυάθηί, ποσα! ; 
Απὶσπια Ίμχας, 4ο στίρλις Πράίπυπι, 

Β Ει (ομηὶς νἰτὶ, νὶτῖς οἱ [απιη.». 
Οι οαμίοππι (μγρίυσι 1ουτ0ο08 ἸοηιιὰΥ, 

Τθηδιιδ!ις, Π6ΓΥΟ8 ροςἱογίδ αί διωοβαπί ὖ 
Οµά ἠυίαδαμε, αἱ ομοτυς θα ςσιαηίέωπι, 
οἱρας απιρία πιὶδοτὶ ῥρεησίίαηί «ἴ1οηαυς Ρραρπιία 
νο δυο ἰαιή6, δυΠίπο νίσυ, ϱὲ σαμαάϊΐο, 
Λη ὀἱριμα Ρροιίυ5 ἰαοιγιηῖς εἰ Πηοξίῦς Ἱ 
Πουιἱ απ ἐς Γἱδυ5, αο δί6ργυ 5υδιί 
Ναίμνα., ΠΑΠΙΠΙ4 ογὸδοῖί οἱ Προ πι. 
Άο (ή π1ἱ5δ ἱπργουίὶ αποής οοηδίτυ απ 
ΤΗθαίγα, πιο) αὐαῑῖθ τὲ πΟΠ αι απορΙυφ 
6ραςδοίς, αγιὶ ργσθιπίσπι αἱ εοηφίεξ Πα]α». 
Ηιες οχδἑσγλίο, Ρυρί{]αφ ϱος ἴμ Ἰηβοος 
Οιοιἱο υπο ἰαῦοι) νἱδιῖ αεοεςδὶὲ, {υβο, 
ὁοιι]ος τί {ρθο γἱγρίηες 56Γν6Ἑ {υ08. 

Αι Ιοἱάυπαιη, γοπίογ ορ αὐίὈς ἆθας 
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415 Τῶν Υαστριμάργων, ὧν θεὸς ἡ κοιλία. Α Μέγιστος, ἣν ἴδωσιν αἵματος ῥοᾷς. 
Δοῦλοι γὰρ ὄντες Υαστρὸς , αἰσχίστης νόσου Χαΐρουσι γὰρ βλἐποντες, ἃ θρηνεῖν «ὐξε, 
Ὑπτηρετοῦσι τοῖς καχοῖς προστάγµασιν. Καὶ θτρίοις νέµουσιν εὐνοίας ῥοπὴν, 

Ἡ δ᾽, ὡς πικρὰ δέσποινα τῶν λοιπῶν μελών», Καὶ τοῖς ἑλοῦσιν ἐγχξελεύονται πλέον, 
Ἔνδον χάθητα:, θηρσὶ πωλοῦσα µέλη, 455 θήγοντες ὀργὰς, ὥσπερ ἐμγαρούμενοιν. 

430 Λαύρως χατεσθίουαα τὰ τιµήματα Καὶ σάρχας ἀνδρῶν θηρσὶ συμμασσώμενοι. 
Γαστὶρ ἄσωτος θηρίων εἰς γαστέρας Χ’ ο) μὲν χαχοὶ πρατῆρες οἰχείων μελῶν, 

Τοραννικῶς ὠθοῦσα συγγενη µέλη. Τρορῆς τε δοῦλο., χαὶ πάλιν θηρῶν τροφὴ, 
πούτων χάθηνται τῶν παθῶν ἀγνώμονες Ζῶντες στυγητοὶ , χαὶ θανόντες ἅθλιοι, 

Ἴλνδρες θεατα[’ χὰν μὲν ἄνθρωπος φύγη 1140 Τοιοῦτον ἔσχον τοῦ βίου πιχρὸ» τέλος. 
420 θῆρας, στένουσιν, ὡς πλεῖον τῶν θπρίων Μελῶν δὲ τὰ μὲν ἑντέθαπται θηρίοις, 
Πα,χθέντες αὐτοὶ , καὶ µάτην καθήμµεανοι. Τὰ δ' ὑπ ὁδοῦσι νηλεῶς δαρδάπτἒται, 

Ανδρὺς δ᾽ ἀλόντος, καὶ στόνον μυχωμένου, Ἡμισπάραχτα δ᾽ ἄλλα ποιχίλαις στροφαῖς 
Η.χρὸν βοῶντος, χαὶ χόνιν ἁμωμένου, "Λττει παρααπαἰροντα , χαὶ φυγῆς ἔτι 

Πάσης θεατῶν ὄγεως οἶχτο; ἅπας 445 Καιρὸν νομίζει, χαὶ δρόμον φαντάζεται. 

4υὓ Ἑδραπέτευσε, χαὶ σὺν ἡδονῆ κρότος Μὴ δῃ µιαίνης ὄμμα σὺν θεαµάτων 

415 Ποἰποπα, ΦΚ ΟΓΗΗΙ ὧθιιφ νοπἰορ ϱςί. 
Ναι ου μιαηοἱρία δἷηί ρυἱῶ, ἑμγρίὶδδίπιί πιοτυὶ 
Φμὐκογτ]ιιηῖ θοεἱεγαί]6 ια μας. 
συ] ο ἵ, γδ]υί αοδτὺα ὁοιπίπα οΦίοζΟΓΜΒΣ πΙΘΩὑγοζυς, 
πίυς θεοί, [εσείς ὑεκιίὶδ γθηάενς ωθι γα δίια, 
420 Ανἰύθ νοταης ργείία: | 
γοπίςι ηἰηίγυηι αχ μγίοδας η Ὀοδίῖασυπι γομίτθς. 
Τγγαηπίος ἀθίγιάέης οορηαία θἱυἱ Πιθῃιλγα. 
Ἡοσυπῃ δοἀειί νἱέίοτυσα ἠηιρτουὶ 
νὰ γἱγὶς οἱ δἱ ηυἱβρίαιη Άοηο Γυκετίέ 
420 Έστας, Ρ6ιμΗΗΙ, 8ο νθ]ι] πιαρίφ αὐθιν [6Γ8, 
Ὀεἰιςὶ ἱρθί δἱηί, εἰ (γυδίγα νούεαιί. 
οἱ αυίεπ) εαρίιις δἷί Ἰνουιο, δἱ ἀγοίο ταυρβίαἲ, 
ΑΕΘΓΡΟΟ οἱαμιεί, 6ἱ ριίνογεπι βᾳᾳεραί, 
Εκ οιμηίυμι δροοἰαίοξη οσυ] οοιη]θδζαίἷο ροµίιας 
450 Αιίαρὶϊ, 6ἱ ου ολἰθςιΔΗοΠθΘ ρίαθυς 
1096-1097 Μασίπιιι Πε, οἱ νἱἀεείηί φαπρυἱηῖς γἱνα]ον. 
Φἰαμίως εί] εὰ δρεείαμίύδ, (υῶ δρθείαῃάυ Πογὸ ορονιογυῖς 

[ροῖς οἴίαιη [είς ὑεπονοἰοβί]αια αχ μἰνθιιε, 
Ει οἱ 4ὐθιυ οογεἱριθείηξ, 645 ἱπολίαμί πιαρίς, 
{65 γαρ θχθουθηίθθ, ἔ4ηΠ1Ι4Η) οἱ ἱροί δοἱωγαμάἱ 68 86η, 
Ει οαἵῃ6ς Ποιηίηυπι ου) Ὀυρἱς οοιηθειυσί. 
Αιαι6 ΙΗἱ ααἱάθιμ 5ουἱεςιὶ γοηάἰίογθς κ ογυπῃ Πιόμιότοσυμν, 
Οἱ ν]4 16 πιαμοὶρἰα, οἱ γἱοἰθδίι Γμἱωγὶ [Θγατυπα οἶθις, 
Ὕ]νευίορ οὐἱο ἁἱρηί, ε{ ροδί πποζέειη τοἱροςί, 
440 Το]ειῃ παληοἰδζυμέΗ, θἱ 811 4εθεῦωί νἰί βηοιη. 
ΝΜεηιΏγα αυἱθιι ρασίίπι βδερι]έὰ ουηπί ἱη ὑυεἰυηῖς, 
Ρωγιίῃ ἀθπείθυς ογιἀρ]έεγ ἀἰαρίαρίας, 
Ρατίίπι ομη]ασθγαία γα Γἰΐφ πιοιίνς 
δυὐνιίαμί ραἱρίίαηι]α, οἱ Γυρῶ βεπιρετ 69866 ας 
445 Τεπρι» ρυἱαηέ, ουδ 9 δ)δι οημυηί. 
Νυ!ὶ (σας υσμἱο8 ἰμος βρθεἰΣουἱογυΠῃ 

αρ ματ λαπῃ ἀθ ἱοπιίηθ ἰηαὶρηίέος ἱπιρυάσηιί 155 Κέμουσιν εὐγοίας ῥοπήν. πι ἴρεας [εΓα»δ- 
ὀιεέναί, ΕΙ 11Ο χόρας, 5ο πόρνας ὶ ουυ]ἱδ ὰ- ομαάαπι θεπευυἰεμίία Ργορεπάειί. 
νεγο : χόρη ΠΔΙΙ(ΗΘ μἰγάπιαμο μμ οαί. 1ὁ6 Συμμασσώμενοι. Ύὰἱ. συμµαχόµενο. 

151 "Ην ἵδωσυο. ἔα (οἱ. Μος αἵματος. Εάῑ., 4414 Παρασπαίροντα. (90ἱ8]. περισπείροντα. 
ἡ ἴέωσιν αἱμάτων.. | 

ΜΕΤΗΙΩΑ ΥΕΠΒΣΙΟ.. 

ΟΡιθμία (μρίαρ ρίαφ αά]τιιο βροεἰαου]α.. Ε ὀυπεία», ογμοτῖδ γἰγυ]ος δἱ γἱάθιῖωε. 
Ηἰ αμφυε νδιιϱὶ βογν]ωμέ, φ11ο ἑαηρίος Ναπι, ἀἱρπα αυ θυπί ἰ8ογγπιίς, Ια1ἶ γἰάθῃε, 
]αυά μιοτύαφ αἱ], ]ῳδδαφιιθ οχρἰεπἰ ἱπιρτοῦῃ. Εανεμίφυο (τυείθυς ὑθφιῖς οογάρ εΠετο, 
λεω υγΟἕὶ αἱ ἰδίο ἀομι ας εἰ {ως ο μμ υμι, Αο [οι!θ αἱ ᾳεπι οεροσῖηί, πιαρίδ ἱποίίαπε 
Ῥεύοί μέ, αίηυο πησιαῦγα ἀϊγδμίι [ογί», Μαρίδφυο, οἱ 4ουυμέ ἱππρείις, Ι1ροίἱ γοίµὲ, 
Ρτεἰίυιη ριἱύ8ο ἀονογᾶδ: νορίος μἰπὶν σας δέ γαπ(ἱ, Ὀδἱμἱδᾳα6 ορθια [ενυηί. 
Ργουίἱρις, ἱῃ οΊνωπι Ὀδἱἱααγυῃ ἱπππαιίωῃι Αο νεπά](υγος Ἱιπρτοῦϊ οαγηίς φιἰς», 
Οοριιαία (γυύθιιδ πιθιηὺγα γἱ ἐγγαηηίσα, γ]οίμδαιο θεγγὶ, Γυγ5068: οἱ γἱειας {ες , 
Ἡωρο δεβοἰιωμίος ἱπιργουὶ βρεεῖαρί νἱπῖ, γίιὰ οχκεθεγαπάϊἰ, ῃᾗοθί ηοὐθη μαὶδογι οί, 
Άο οἱ Γεταγυιη Πιρογίι φμἱδφμαίη ἱπιρείυπ,. Που ΠηΠθ 5.νο ἰουπηίιιαηί γἱία ἀῑθῬ. 
6εσαωί, υἱ ἱρθί, “απη [οισς, Ιαςί ληασίς, Αι πεπιῦγτα ο ιΦάαίη ὑδ]]ς νερίει {ομοί, 
Ετυσδίγα εἰ εοάριιίος: δἱη νίτατη [οτα οἑροῖε, θυφύαιὴ ργεπνηίυς ἀθμίο ογαεἰἰ πι», 
Ἀγουμιαυο φἱάόππι πουρίαί πηίνες, οἱ μγανὶ Μρπη]αοργαία Γυγ5.5 αἱ (υδάδπα υηά]1)ὁ 
Ἀοη 4ὔδιιο ραποία Ρυἱγθγείιη δραΓδΗ! 9µβ6Γεί, οαἡμηί, αἀΏυζαιθ ρα)ρίἑλϱί, αάμις [ρθω 
ἵβδογυπῃ αὖὓ οοσ/ἱς ομιηΐς οχεθάἰέ 4υἱου, Εὐραφι1ο ο /δυΠι οορίἰα8ί, Υ4Π9 Ἱέρεί. 

ὕνεπυθ ρἰαυδυ ϱαυάἱο ου ιπαχίσιο ΓΕ αἱ αγο οἱΓῖν νἰδίρα5 έλα Γυμ0ἱηα 
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Ὡμῶν μολυσμοῖς, μηδὲ γυμνοὺς εἱσορᾷς Α Οἱ δ᾽ αὖ χαλοῦσι δαιμόνων πονηρίαν 

Ανδρας θανόνταςν θηρία πεπληαμένα, Σννεργὸν αὐτοῖς πτωμάτων» συντριμμάτων, 

Τάφους τρέχοντας, συγγενεῖς δ' ἐγχειμένους. 105 Φόνων ΄ χαχοῖς γὰρ δαιμόνων χαίρει στρατής, 

{50 Καὶ μὴν , τὸ πολλοῖς μᾶλλον ἡμερώτερον θὐχοῦν ἑναργῶς , χαὶ τὸ δόξαν Ίμερον, 

Δοχοῦν , θέαµα πωλικῶν ἑπποδρόμων, Ἐριστιχὸν θέαµα τῶν ἱπποδρόμων, 

Καὶ τοῦτο λοιµός ἐστι χαὶ φὐχῶν νόσος. Ψυχῶν ὄλεθρός ἐστι, σωμάτων μάχη, 

Πόλεις διασπᾷ , δήμον εἰς στάσιν φέρεε, Καὶ πρός γε τούτοις χρημάτων σαφὴς Ρλάδη. 

Μαχας διδάσχει, λοίδορον θήγει στόµα, 170 Πόσους μὲν οἴχους ἀθρόως χατέσπασε" 

{55 Τέμνει πολιτῶν φίλτρα, συγχρούει γένη, Ἡόσους προσαιτεῖν πλουσίους Ἀνάγχασε | 

Καταισχύνει γέροντας, ἑχμαίνει νέους. Πόσας δὲ τὸ πρὶν εὐνομουμένας πόλεις 

Ἔχθρας ἀνάπτει φιλτάτων, πατεξ νόμους. λρδην χαθεῖλεν! Ὡς γὰρ ἡθῶσα στᾶσις, 

Κακῶν δὲ τούτων ἄλγιον τολμᾷ χαχόν Φόνοις δυναστῶν ἔχρανε δήµου χέρας, 

Κινεῖ γόητας τοῖς μανεῖσι συμμάχους, 115 Χήρωσεν ἀνδρῶν τὰς πόλεις νόµῳ ξίφους, 

100 Νίχης βοηθοὺς , χαὶ τρέφει νόσῳ νόσον. Πῦρ χαὶ σίδηρος τὰς πόλεις ἐνείματο, 

Ἐπὰν γὰρ ἐκχαυθῶσιν εἰς θερμῆν ἔριν, Σφαγαῖς χολάζων τὰς σφαγὰς , Φόνοις φόνους. 

Πρὸς τοὺς Υόητας εὐθὺς αὐτοῖς ὁ δρόµο». Τίς οὖν θεᾶσθαι σωφρόνων ἀνέξεται 

Ονυἀοἶἰυεη ἠοι α({οηἱραβ, ηθο πυάος ἱπίυδασῖν 
Ηοπιὶηθβ πιοσίμοβ, ἱρβογυή οαγηίθς βαἱυγδίας [6Γ49, 
Ῥορι]οτα νἶνα, 4αιδ Ργορίπαιος οοπάἰιοθ αῦθαηί. 

60 Οµίπ αι ἡ]ιά φιιοά ρἱαρίραθ πιαρῖς Ώσπιαπα!Β 
γιάδίας, βρθειαου]πι οᾳἱδβίσίαια οθταπήη μη, 
Ει {ρουπι ρεςίὶς θβί, θί αηίπιαταπι ΠΙΟΓΡΙΘ. 
Ότηςρ ἀῑδίταλ]ί, ρ]εῦοιῃ αἆ φοἀἱ(ίουσπι εοβοἰἰαξ, 
ο... ἀοοοξ, πιαἰοάίσαπα αου]έ Ππρυαη, 
450 Ὀϊφφροαί οἰνίμπι ἀαπιῤοιίίας, οοιηπηιΗ{ [απι]]ίας ἰπίου ο, 
Ῥγοῦτο α[οίί 80ῃο5, ἱπ (τυτοσι αάἱρίί ἱµτοῃος, 
ληἱπη]οἰμίὰς Ἱπίερ ολαγ]βδίπ]ος αοοθπά!ί, ΡΓοῖθίέ εβε». 
ΗἰδοῬ πια]]ς πια]α9 αΏις πιο]σ] αμάεί πιαίσπῃ : 
Βυφοῖιαί ργθρειἰρἰαίογες {αγἱορῖ6 ιοποπίδαδ Ρρυρηςθ δουἱ08. 
100 Αά νἱοιοτίααα τεροτίαηάαπη ἁ4/1ἱοΓ6Β, δἱ αἲἰέ ππουΌυ Πλουλ. 
Ὀδὶ οηἱπῃ οχα(βδγυηί Ίη [ογν]άαπῃ οΟΠ(ΘΠΙΙΟΠΟΠΙ, 
Λά ργας/ρἰαίογθς φἱοίῖπι 66 οοπ/ογυηί. 
11{ νετο τυγδις6 «Φίποπυπι ἱππρ]ίογαμέ ποφυ]Μἱαίη 
Αά]υιτίοβείῃ ἱρείθδ, αά ἀἰδίμτυαί]οπος, ἂἆ οοἱᾖἱδίρηθς, 
46ὔ Λά εδἀος ρεγροίγαµἆᾶδ; πιαὶς ουίπι ἀε]δοίαέυν ἀσπιοῦιὸ εχετυ]ἑυφ. 
Μαπ][ερίο 61Ρο, ιά (αοά γἱἀείιγ πο 40 ΠυπΙαΗΗΩ 6556, 
Οοπιρπίἰοδυ δρεοἰαομίμπι οθγιαπηία μα δη μοδίτίυπι, 
ΑηΙπΙΑΓΗΠΙ εδί ρεγηἰοἱες, οογρογυπι Ρυρη, 

«1099 Ει ρΓφίοίοα οργδδίσυ γοὶ [απη[ίατίς ἁἀρθι ηδη τη. 
θιοί ομέ ἀυϊπος δυὐ1ἱο ρεοβίγατἰ! Ἱ 

Οιοί ΠοπιίπεῬ ἀἰν]ίον οἰῦαπι πιθηά]οβτο οοορῖ: 
ιοί υγὺθς αηίθὰ Ἱομίῦιφ ορίῖσιο οοηςέμίας 
Ειμαϊιώς ενετιί } Ειἰουίπι φυδδὶ ριήεδοθης ροἁ[ίίο, 
Οᾳ4ΐρις ροίοηἑαιη Ἰπφυἱπανίε ρορυ]έ πιαπις, 
415 Ὑιυαγὶὶ αερθς ονίρυς αοἱο ϱἰαά1ἱ, 
ΕΙΑΠΙΙΙΙΑ εἰ [6Γτο Γ0θΦ αδβδιπιροξ, 
ΟΦάΐδυς ρυμίοῃς ο468, 6ἱ πιδοἰαβἰοιιθς πηβοἰδιἰοηί ος. 
Ου]ς ἱρίίαν φαρίοῃς ἰπιμορί θμδίησαί 

147 Μηδὰ γυμνοὺς οἰσορᾷς. Ὑαι. εἰσορᾶν. Ομ. 453 Ψυχῶν. δίο αι. οἱ 0οἱεῖ. ΕάΙε. φυχῖς. 
μηδὲ Υυμνάσῃς ὁρᾷν. 1505 Εἰς στάσιν. Οοἱδί. εἰς στάσεις. 

1485 Πεπ.Ιησμένα. Ἶια ὡοαί. Ἐάῑι. πεπληγμένα. 471 Πόσους προσαιτεῖν. Ηίὸο νυγςις ἀορεί 
449 Συγγενεῖς δ' ἐγχειμένους. ἵα Οοἱεἰ. Εάῑι. Οοἰδήπίπιο. 

συγγενεῖς δὲ χειµένους. 1]ὺ Ξίφους. Υάἱ. ἵὰ ΙΙΔΤΡ. ξίφος. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Ο πηαίο, ΡΓοθ: πθς γἶγο πωἆος γἱάν Β Ρτανος αἱ Ιἰ ἀπιομας δα τη γοεαηε, 
1 είο /άεθηίος, 40 [648 ῃοχας δἱπη], Γιαρδυς5 υἱ ἱροίδ, γιίηοια οἱ εΦάος (εγαη! : 
δορι]ογα εωγδι οοποίία, αΠΐηες Ὠαπι]. (αμάθὶ πιδ]ἰ6 ΙΓ ΡΠΙΟΠΙΗΙΠ ΗΔΗ 9 ΗΗΡΓΟΡΑ. 
Ουίὰ 6ιγουθ θί]α1, πο λεἶυ9 βρεοία σα Ομγδις οφυερίείς 1ο Ιφυεί δρα, 

Ουαιηνίδ ργίυγὶ ΠΘΠΙΟ Ποη οχἰδιηοῖ, Ουαηινὶς ρυίδίγ ρἱαπάμίμηι οἱ πείς Λαό ραγυ 
Ὑ5ὲ ρεςί]5 8ΗΗΠ, ποθυς θἱ Πθέθη) Γ0Γ0ΗΦ. ΡεδίεΠι 6556 πιεπίῖς, 601 ΡΟΓΙΗΗ αἱ ρρησΙὴ ϱΕαΥι 
Εινε 1! αΌος, γυ]ρις 1 ρ8γίες ρουαί, Ορίθιςφιιο ἀαηιη Ην ΠηλαχΙΗΙΗΠΙ {ογτο Ίπδρον. 
υ εοίᾳυὲ Ρυρπα8, αἳ ειεί ορην!ςἰὰ. Οιιοίηα1 Τορθηίο ργοµςιι5 ενοριῖ ἆουιος Ἰ 
(νο, Ργορίπθιος ἀπ, εξ νομίριις ργοῦγιπι ο οἵπαιη αἱ! ροίούαηι νέος κείροὰ ωρα ι ) 
αμ[ογί , Ταγογθ Ρεσίογα 6ἱ ᾗπνοπι [ροίί, θιιο ΗΔΗ αηἱο δαμο(ἰς ερίρις ρίόµα ορρἰάα 

οάΐα απηῖοος εχεἰίαι, Ίεροφ νο. Ροἱον]ι } Εἰομίπι εἶχα ρυδδέυης νοίιε, 
ον εἰ ΠίΦος Ρογρείγαί π]α] 16 ηλ Ε1η : Ῥνοσστ ην οΓΠΟΓΕ ρἰουίς ἰη[εοιί πιαµας, 
Ὠθσ108 [ΗΓ0Γ6 ρεγο]ἠς πιαρος Ἰαυνοί, Ὀνούδιιο, [ασ οσο, ναυιανι! νἱεῖς, 
᾿ πο ραΐπια νθηἰαί, 40 πια] η γίε μα] πι. Αο οἰνίίσίος [αμάἰίας Παπιηια αὐφιιη]ι 
: Γάεγο ο0ΡΙί ΡΙΡΠΑ 11η ο ολο], Εοττυτβςιίο, ρἱέσίοης οβάίρηςδ ος» Πονῖα. 
υ1µ ΦἰΙδαιις ΡΓ0ροτο ἰθιο! αἁ ΏΙΑΦΟΡ ρεὰς. ο Ας ο σσ Αλ ΑΟ Νο ον κκ σές (στα 



εδ ΘΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΜΑΤΑ οὐ ΡΘΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΛΗΙΟ» 

Γοητειας ἅμιλλαν, οὐχ ὕχπων τάχος, 

484) Στάσιν φόνον τἰχτουσαν, ἁστέων νόσον; 
Σὺ ὃ ἀντὶ τούτων , χαῖρε τοῖς µαθήμασι», 

Ἑξ ὧν ὅτι κράτιστον ἀσχήσεις τρόπον. 
Ἐπὰν δὲ τὸν νοῦν µετρίως προγυµνάσῃς, 
Ὡς ἐν παλαίστρᾳ, ποιχἰίλοις συγγράµµασιν, 

4185 Αὐταῖς ἑνάθλει ταῖς θεοπνεύστοις Γραφαῖς, 

Διττῶν Διαθηχῶν συλλέγων πλοῦτον µέχαν, 
Της μὲν Παλαιᾶς, τῆς δὲ καὶ Καινῆς ἀεί. 
Καινὴ γάρ ἔττιν δεύτερον γεγραµµένη, 
Καὶ τὴν μετ αὐτὴν μηχέθ᾽ ἔξουσα τρίτην. 
4090 Ταύταις ἅπασαν ἀσμένως σπουδὴν νέµε, 
Πιαρ᾽ ὧν µαθήσῃ χρηστὸν ἐξασχεῖν τρόπον, 
Γ.αὶ τόν Υ ἀληθη , χαὶ µόνον θὲὸν σέθειν. 
λ]ονὰς γάρ ἐστι χαὶ Τριὰς ἀῑδιος , 

100 

Α Πατὴρ σὺν αἱ καὶ πανάχνῳ Πνεύματι, 
105 Τριὰς προσώποις εὐχρινὴς, Μονὰς φύσ 

Μήτ' οὖν ἀριθμῷ συγχέῃς ὑποστάσεις, 
Μήτ) αὖ θεὸν σὺ προσχυνῶν τέµῃς φύσιν. 
Μία Τριὰς γὰρ, εἷς θεὸς παντοχράτωρ. 
Τοῦτ) ἐστὶ λεπτὸν εὐσεθὲς µυστήριον. 
900 Στενὴ γὰρ ὄντως τῆς ἀληθείας ὁδὸς , 

Ατραπὸς , ἀμφίχρημνος, ἑχτεθλιμμένη, 

ς ἑξολισθήσαντες ἐξ ἑναντίων, 
Κατεῤῥάγησαν εἰς βαθύχρηµνον πλάνην, 
Σαθέλλιος μὲν πρὸς Ἰουδαίους βλέπων, 

3205 Εἰδωλολάτρας δ᾽ "Αρειος μιμούμενον ' 
Ὅ μὲν προσώπων συγχέων ὑπόστασιν, 
Ὁ δ᾽ αὖ µερίζων δυσσεθῶς τὴν οὐσίαν. 
Σὺ δ᾽ ἀχλινῶς φύλασσε τὴν µέσην ὁδὸν, 

Μαρίοςς αγίΐ6 οΟΠΟΘΓΙΔΙΙΟΠΕΠΙ, ΠΟ ο/Πογυπῃ νο[οσϊίπίθιη, 
150) ΡοεΙήοΠεΠ, 18 ος ραοῖί, οἰ γ]ἰαί ο ὃ 

ἤογυηι 1η οσο, ἀεῑεειοτίς ορ]πιῖς ἀἱδοίρίἡηω]ς, 
Οµιἱδυφ υἱ1βδίπιο εχοο]θς ΔΗΙΙΠΙΠΙ. 
υ0ἱ αυίοσι, αυαβίνπῃ δδἱἱς βι/Ποίαί, πιεπίθηι θχόγοιιθγῖς, 
ΤάπηΙΔΠ 1η Ραἱφοίγα, ναγίῖς ΠΗειογίς, 
185 Τυι ἀειπαπι ργαν]ίος Ἱπουηιῶο αι δαποίο Ὀρίγίέα Γυτὶς, 
(ειμίποτυπ Τ ἐδἰαηιθηίύζΕ!Η ἱπροπίος οοἱἡρεηδ ἁἰνίιίας, 
γειετῖθ φοἱ]οοί,. οἱ αἱἰογίαθ αοά βεπρες εδ Νονυμ. 
Νυνι ἑμίτη εδ δοζμμάο ος οηἱρίαιη, 
Ει Ίλιι ρορῖ 5ο που Παυσ ἱδγίυπι. 
αυὐ0 Πὶδ ου/Ώοπῃ αἰασρίεν ἀῑ]ισοπίίαπι ἱπιροπάς, 
Εκ ααἱθυ5ς ἀἱδους οριἰΠ108 οχςοἰθΓό ΙΠΟΓΘΑ, 
γοτυπιιε οἱ δοἱυἱΏ Ώδιιη γοἱρίο8ο γεηογατ]. 
ὑμ]ίαςρ οµἱΒι οἱ οἱ Τρηϊίας Φίογῃα, 
ὑυίογ ουν ΕἰΙΟο οἱ 5αποιἰββΊιηο ορίπέυ, 
405 Τυυ]ίας ρειθοηίς ἀἰδι]μοία, μίαν ηδίωτα. 
Οιαρτορίες πεο ΓΗΙΠΙΘΓΟ εομ[υηάα5 Πγροδί8δο8 (Ρ6Γ6ΟΛΙΦ) ; 
Νοι1θ Γυγδυ5 Ώοαπι ἀοζᾶῃς ἀἰνίάρς ΠΑ(ΙΤΑΙΗ. 
Όπα ομίιη Τηηϊίαςδ, απυς ῆδιι6 οπιηὶροίοῃς, 
δυ0εἱἱ6 Ιδίιά εδ τορίοδυπι Ἰηγβίογίυπη. 
200 Αιριυδία ομίπι Γουρςθ εδ γοτὶίαιῖς δοιρίία, 
ία ἱρίία, υἐΓίηιᾳμθ Ργᾳοερς, οἱ οοβΓοία!α, 
Ρο αὐα οχοτὈἰἑαμίοθ Πίηο θἳ Ιπάὸ ορροςἰεῖς νίΐ5, 
ὑειγιιδί δέ {η ῥγο[μπάυπ] ας ΡργαροΙρἰίδιη ΘΓΓΟΓΘΗΙ, 
Φα υο]έ15 αυἱάεπι αἁ ἆυάφ08 τονρίοἰεης, 
Φ0ὸ Ει Αγιυς Ιἀοἱογυπῃ ομ]έουος ἱπιδαίυς : 
ΙΙ ρ6ΓδοηΞΓΠι οομ/(µπάεης ρτυρτϊθίαί6ς, 
160 1101 Ι5ίο αὐεΠΙ ἱπιρίο ἀϊνίάθπφ οββοπ/ἰαιὴ » 
μ. ν6γο ἐμάθο μα Πίου πιο] αίΏ (θηοίο νίαυ), 

ἱδὲ Ασκήσεις. ἴια Οοἱδί. φιίθις, φιοά ορίίπεµπι πο ἰπίιογργοιί οἵτου ῥγανἰδδίωιιις αδογἰθαίυ5, 
65ἱ, θομοξ ΠΙοΤ6ς εοπιραγαδὶς. Εή1Μ. ἀσχήσει. 

1886 Δεύτερον. 0018]. δεύτερα. 
189 Μετ αὐτήν. ἢιὰ Οοἱθὶ. ΕΙ. μεθ) ἑαυτήν. 
495 Τριὰς ἀῑδιος. ἴία (οἱδἱ. Βάἱ1. Τρίας ἣ. 
404 Ι/ανἀγγῳ. Ουἱεί. παναγίῳ. 
197 Φύσυ.. αἰμταε : ἵ ΒΙΙἰ νδγβδίοπο παίι- 

γα» : ααωὰ ργο[οσίο μθιάαπι οδὲ { οδοιἑληίίδι 
γροργαρμὶ γοιμάεμό Ιῃ. Αὐδίέ ομἱ1 υἱ ἀοοιιθδίς 

00 Ὄντως. ΡἱΟ Ὑπι. Ε4Ι{. ὄντος. 
905 ΕΕ ἐναντίων. Ὑάὶ. ἀπ᾿ ἐναντίων. 
905 Κατεῤῥάγησαν. Οοη/[γαοἰ οµπί, ΡΓοεεάεπίεν 

η Ργο[ωμά κ) οΥΤογίς αὐὴσενήι. 
00 ᾿Ὑπόστασύ’. Πηροε/αεῖμ, 1 ΡρδίβοΏασυα 

εαρτίθίαςθ 68ἱ, (ὐᾳα νθγο οδεἰδµηί, ο είδΙΙΜΙ. 
907 'Ο δ' αὖ. Φὶο γαι. ΕάΙΙ. ὁ δ᾽ οὖν. 

ΜΕΤΗΕΙΟΑ ΥΕΒΡΙΟ. 
Βρεείαγ6 Ραρήαπη (πΟη δθηΐπα οΓ8Η5 οηιίς 
[αυς ἀαιάα), οεό6ς αυ ρασίὲ, πιο υυ]υ]η. 

Ρτο τοὺυφ ἰιὶφ δἰιιδίὰ Βοµαγπῃ {6 αγ 
Σήνεηί, ν105 (8 ἀϊρίροπί πιουθς ργουθ. 
Αἱ Ιαείομο ρ)Η πια μοΠίθδι” οἱ ἵμαπι, 
γε] ἵὴ ρου θίΓὰ, δευσειῖς ]άπ1 οχθγςιίαῃη͵ 
Τιπὸ ἡλλρουὰ ΠΕ ιογί σηαν ας δαογίς, 
Ὀιγίιδηυο πιαµιᾶς ΕωάοΓί6 οἵρεῃς 0Ρ68, 
Θογὶ ουσία δι ας, Ίου ρθµιρθ; Νονιπι : 
ΝΟΥΗΠΙ, δες ΙΡήΟ ΡρΥοὐ (μι πΆπ](μθ οδί Ἴουο, 
Νεο ροβί Φεη δις αἰίογπη οἰαι ἑορίνιη, 
ΕΗἱὁ οµιμό δευάέωα Πἱετεσίς (είυυας νους, 
Ἐχοο]εΓο ΠΙΟΓό8 οκ ϱυἱῦυ9 ἀἰδοςς οπ08, 
Ψεγυίπφυθ, δοἱὔη] εἳ εί γεηογαεί Ώου, 
{ΕΞ ἰεγμα ΠΑΠΙ(υΘ ορ Επί οἱ Τεηίιας, 

ΕΠ ὡυπι ῥαιγο Ναίις, ΕἸαπιθη δἱ ϱλποΙδίπιυπη : 
Ναίυγα δἱπιρίεχ, αἱ μΠρίεχ γροβδίανἰς. 
ΜὶδοεΓο (Γίμ88 ΘΓΡΟ ΡέΓ5ΟΠΔ8 «3ν6 
η ὕπυπ : ἱέΘιπφύϱ δοἱιάθεο ηδίυΓας ΓΗρο. 
Θυῤγοππιις οἰθηίΐπι Τρη]ία6 ὕπα ορ Βους. 
δυι]]{ς ἰδία ἀοριηδέὴ» δύπιπια ὁδί ρίἰ. 
Ναπι γργὶέαι{ς Αγοίὰ ΓΘΥΘΓὰ θ8ί νἱα, 
Ὀιείπαυε γα :ερς θειηϊία, εἰ δετ]υία αἀπιοθιιη : 
θα ἀρνίαιίοφ μίπο οἱ μἱπο, ῥαυθίίας, 
ἠοβδι!ς μπεπιῖν Αγὶις, ἱαρδὰ Ιουγιάο 
Εταιριιπίς : Ἀἱί6Ρ πεπιρε δυἀφὶς {ανερθ, 
ἱἀο]ο]αί{αρ αἰίο; αἱ εοµίγὰα ΠΙΗ)ΗΦ : 
Ρ6ΙΡΟΠΑΙΠ η ΕΙ οοιΓοίνεης {ο ἱμρία 
Οωῶ/θείιο Νιπιθη, |ο 6ΘΟΔΗΒ ΕΒΦΕΠΗΙΧΗ). 
ἱμῆντις αἲ (μ. δὐἱοἱ Πουἰαιυ ίομαο, 
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Ὡς χρὴ, διαιρῶν, καὶ συνάπτων ὥς θέµις. 

«10 Συνάπτεται γὰρ ἡ Τριὰς ἀσυγχύτως, 

ὝὭσπερ κ᾿ ἀτμήτως ἡ Μονὰς χωρίζεται ΄ 
Ἡ γὰρ φύδις, ἄτμητος, αἱ δ' ὑποστάσεις 

᾽λεὶ µένουσι παντελῶς ἀσύγγυτοι. 
Τούτων φύλαξ µοι διαµένοις τῶν δογμάτων, 

ΦΙ0 Καὶ γνήσιος μὲν ἐργάτης τῶν ἐντολῶν, 
Σοφὸς δ᾽ ἁπάσαις μυστικαῖς θεωρίαις, 

τ 3Νεὶ προχόπτων, μὴποτ᾽ ἐκφυσώμενος / 

Μείζων ἐπανθήσει γὰρ οὕτως ἡ χάρις. 
"Ορᾷς ὁ πιστὸς Μωῦσῆς, ὁ τοῦ θεοῦ 

990) "Ανθρωπος, εἰχὼν τοῦ κατ᾽ ἀρετὴν βίου, 

Όπως ἅπασαν ἐκμαθὼν Αἰγυπτίων 

Σοφίαν τὰ πρῶτα, κἂν βαθεῖ πλούτῳ τραφεὶς, 
Ἑκχὼν φυγάς τε χαὶ πένης ἐγίγνετο, 
Κάν ταῖς ἑρήμοις τῆς ἐν Αἰγύπτῳ τρυφῆς 

311 Κ’ ἀτμήτως. Οοἱδί. ποη Ἰναὺει χ’. 

ς, οπεσύοιΙ! ΤΗΕΟΙ. ολα ΝΟ ΡΕ Η. ΗΙΣΤΟΒΙΟΛ. ία 

Α 99ὔ θῆσσαν τράπεζαν ποιμένων Ἰμλλάξστο. 

Δόξης τυράννων προχρἰνας σκλτρὸν βίου, 

ἝἜως τελείων ἄξιος θεαµάτων 
Κριθεὶς, µέγιστον ἀγγέλου µυστήριον 

Εἶδε, φανέντος ἓν πνρὶ φλογὸς βάτου. 
900 Εἰτ ἀξιωθεὶς καὶ θεοῦ πρῶτον τόςς. 

Φωνῆς ἀχσοῦσαι, χαὶ λαθὼν ἐπουσίαν, 

Λαῷ στένοντι δούλειον λύει ζυγὸν, 
"Αρχει τε παντὸς τοῦ γένους, φέφῳ θ:οῦ.. 
Λαθὼν τοσοῦτον ὕψος οὐχ ἑπαίρεται " 
Φ5ῦ Αλλ) ἰσχνόφωνον παὶ βραδύὐγλωσσόν τινα 

Φποὶν ἑαυτὸν, ἀσθενῆῃ τ᾽ εἶναι λέγων, 
Ὡς ἂν φρονῶν ταπεινὸν, ἰσχυρὸς µένῃ. 

Τούτου φύλαττε τοῦ βίου τὴν εἰχόνα, 
Μορφῶν σεαυτὸν τῷ τρόπῳ τοῦ Μωσέω;. 

940) Καὶ τὴν µάθησιν τῶν παρ) Ἕλλησι λόγων, 

Όι οροσίοἰι ἀῑνίάεης, οἱ οοΠ]αηβθη υἱ [8 ὁδί. 
910 Οοπ]υποία δ)1 οδἱ Τεἱπἰἰιᾶ9 αὐδφιμο οοη/[µδίοης, 
Οεπιαἀμιοάυ!η 4υδαιιο 5ου(ίοηπ6 Ὀπίίας ἀἰφηρυως. 
Ναιυτα ομῖπ δεεαγῖ που» Ρρεγ5οῦ αὐίείη 
ΦΦΠΙΡΟΙ ΠΙηθηί ΡΓΟΓΦΗ8 ἱπουμ[υβ. 

Ηυγυπῃ «ὐΦί08 ἵμ η] ηἱ Παηθας ἀορωδίση, 
915 Ει ἀἰνίηογαιν οὐυδετναπεβδίπυς π]αηδίοΓΗΗ, 
Θαρίθην αυίθπι {η ομηίθαφ αγοαηῖς οοπίθειηρἰαἰοβίδις, 
ΨΘΙΗΡΟΣ ΡΓο/ς]θῦθ, ΠΙΙΠΩΙΣΙΩ ἱμῃαίιδ 
Μα]ου εΠίιὴ Πυὶ δἷο εομἑηρεὶ ργαὐα. 
Ὑἱάεβ, φὐοιπούο ΜογΦθ» ἰο άεΙΐς, Όεί 
390 Ἠοιιο, ερεοίσιθη θἱ οκεππρίας γε]ἰψίοςα νέο, 
ΟΠ ργίς ΟΠΙΙΘΠΙ Ρογἰάμο]θδεὶ Αβγρίίογυιι 
Βορ]θη(ίαιη, λοθί ἵ μηαχ]ηίς ορίρυ» οὐμυαίυδ. 
Βροβίθ 6υ8 οχδυ] οἱ Ρ01ροΓ [αοίυς αἰε, 
Εἰ η ἀενθγίήθ, ουσ Αργρίίοτυπι ἀδ]ἰοὶ5 
220 ΑθΓνἱίθηι ραδίοσυυι Πα οοπηυἰαυοςίέ, 
6ο] τεβυη ργᾶροηθυΘ 886ΡθΓυπη γἱῖβ ᾳθυυ, 
ΒΏοπος Ρεγ[δοἰα 4ο ου υἱμπία ἁἱραιμς «θΓµεγυὺ 
ἀμάίσαία8, ΠΙβρηυΏ θηρεΙί Π)γΣί6τΊυπι 
γίάΐι, φυἱ 6896 οδίθιιά(ί 1] ἐν Πάπιπια αγλειιεῖς γιδὶ. 
200 ΕΜεϊπάο ἀΐδιιις µαὈίέωβ, ααἱ Ὀεί έμο ρήλισιι 
Ύουεπ αιιάϊγοι, δἱ αοζερἰὰ ροίορίαἰο, 
Ῥορυίο α[Πίσίο φοενἰ]ο φον Ίάρυπῃ, 
Ει ρια[υὲ απἱνογδα; ροιιί, οαἱομἰο Ρεἱ. 
Νασοιις ἰαηἱαι δι) ἑαί6Ηὰ, µοΠ ονιο τι 
205 Ύογυιη ἱιηρθυύίία Ππρυα οἱ ἑαγύϊίοφυυμι φαδηιάαα) [ουῬ]ηε 
ΑΡΡε]]αί 5ο ἱ{ρ5ο, αἰφιιθ οὐ Ιβ/ίζΗΠὸ ο5νο ἀῑςίι, 
Ὃι θυυμηίςςε άὁ 56 δεμίειι5, [ουἱ15 Ππαηθαί. 
1]υ]υς ἔιι βέενα νι ΙΟΓΠΙΦΠΗ, 
(οπ/οιππαης {6 {ρ6θ ἂἆ ΙΗΙΟΙ686 Μογ5Ι5. 

940 υ,δυἱρ[ήηᾶηι οἐμηϊσατυπι ἀοοίπαταπι, 

349 ᾽Αγγέ.ου. Οοἱ9ὶ. ἀγγέλων. 
218 ᾿Επαγθήσει. Εβιογεθί!. 

Θήσσαν. αι, θεῖσσαν. θῆσσα τράπεζα, ἰάθΙ8 
ὁδί, αἲί ΒΙὴμ9, ᾳυυά µισθωτή, Πιεγοεματία. 

253 Λαῳ στένοντι. [ία (0ἱ8ἱ. ΕιΙΙΕ. λαὸν στένοντ 
Σδύ Ἀσθεγη τ' εἶναι. (Ουἱ9ἱ. ἀσθενῆς εἶναι. 

ΜΕΤΗΙ ΥΕΒΡΙΟ. 
Φ0ἱπάσηβ, υἱ ἐδί [α5, εορι]απ8 αἱ ευηγεη!!. 
6ου [υβ8 "60 δΗί]η ο’ ἁ θ5ὶ για κἰς δαγα., 
Νεο πίτα] θοοι/[]ς ἀἰδ]απςι]ο. 
Ναίυγα Ἱαπ]ρυθ6 ᾖαυά φοἱμάίμας, αἱ Ιγροθίαρόέ8 
Οοη/[αβἰοπίϐ ΡτοΓδι6 εχροτίιος Παμθι]. 
5ἱ6 βγπιυς Άογνιη ἀοβίπαίυιι ουφίος φοἰἰπὶ, 

ΒΏινίπα ϱυ Ιεχ ἵπιρογαι, [ας δεύυ]ις, 
(.μιοίᾶθηυ6 ἀΐδος ἠωγθίσᾶς ἐἰιθογία9, 
διμὶμάθ 6ΓΕ5ς6Η8, 1160 (ὔπ]θης [αδίυ ἴβπιδη : 
δίο μια]ογ θἱθΗίπω βγαίἰὰ οχεἰρίθι ιἱΡι. 
Ὑ]άεθιο Μοδειη, 5εγνυἶυμι ἠάμπῃ Ποἱ, 
Ῥγορίϊαιἰὁ ομιπὶ6 ρθοίπιθη, αίᾳιθ ἠμιαβίπθη ὗ 
Νομπο Ριατίογυα ου) ρεῖυς δαρίεη δη! 
Γιά]οἰδευι ΟΠΙΗΕΠΙ, γερία αἰίμς ἰμ ἀοιμα, 
Ὡροπίο Πιριένις, ραιρογ οἱ αροπίο εκδε!, 
ὃοιευδᾳῖο τώγα, ἀπρίυις 4 ΕΥΡΙὶ οι 9 

Ώ Ραβιογῖβ ἱπορθιῃ ργᾷι)ἱἱ ηδη δα! ας ἁσσοιις 
Μεραῖο «4ἱ64Η5, ΕΙΔΗ γιίαμι αὀρογαμε, 
Αάιρίδου8 Ιπσεηθ 4οπες αά δρευιασμίυιη, 
Ταπάεπι 1ρδε νλάῑἰ Προ μηγοιογίατη, 
Ου 56 ἱπιιθιόάμη ἀοήεγαί αγομιὶ η ταὺὸ. 
Ῥο5ί εομδεομία5 μγαιίαι Ἴσμο, μὲ Νυμίωις 
ΕΏιοιὰ ἀὐγο ἑἀρέτοί ρΓίιΗ8, Άθως δὲ νίι ἑπδυρος 
Ῥορυίο αἱ ϱρεινεμὶ δοἱνεγεί )αρυὶ στανο, 
Φυύδήµ6 τερεγεί σαἱομ]ό φίλογοί Ραιτ]ς, 
Αά ε]μιειι ἰδίής] νοσέας αιά αἰ(οάτ, 
γεγυπὶ Ἰπόἱθογίηι 56 δια η οἱ δἱα-5υιω γοσα!, 
Αο ὑεδηυ{ή 1οβυτο, ιἱ 4ο 5ο ἱμίς 
Όλι) δδιΗ1, Εἱηο νίηι δεΓνοι οἱ τυδας 5υ ΚΕ). 
Ηυ]ὴ5 (υειίο φεὐυ]ας γρ ἵγραιµ, 
Μοδειη ἁπι]δάο, Μοςίφ δὲ µµοζες ργοῦσ8. 

Ας ἀἰδο]ρίίμας, «μα νὶρέμῖ Οταςυ6 αρυὀ, 
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Ὥσπερ διχαστῆς, ἔννομον φῆφον φέρων, 
Ὑπηρξτείσθαι κάξον, ὡς ἔστι πρέπον, 

Τή τῶν ἁληθῶν δογμάτων παῤῥησίᾳ, 

Τὴ πανσόφῳ τε τῶν Γραφῶν θεωρίᾳ. 

340 Καὶ γὰρ δίχαιον τὴν σοφίαν τοῦ Ἠνεύματοι, 
ὌΑνωθεν οὖσαν, ἐχ θεοῦ τ’ ἀφιγμένην, 
Δέσποιναν εἶναι τῆς χάτω παιδεύσευς, 

Ὥσπερ θεραπαΐνης, μὴ µάτην φυσωµένης, 
Ὑπηρετεῖν δὲ χοσµίως εἰθισμάνης. 
2υ0 Τή τοῦ θεοῦ γὰρ ἡ χάτω δουλενέτω. 

Πλῆν ἀλλ' Σχεῖνο προσμαθεῖν µάλιστά σοι 
Προσῆκχον ' οὐχ ἅπασα βίδλος ἀσφαλὴς, 
Ἡ σεμνὸν ὄνομα τῆς Γραφῆς χεκτηµένη. 
Εἰσὶν γὰρ, εἰσὶν ἔσθ᾽ ὅτε φευδώνυμοι 
Φυῦ Βἰθλοι’ τινὲς μὲν ἔμμεσοι, χαὶ γείτονες, 
Ὡς ἄν τις εἴποι, τῶν ἀληθείας λόγων ’ 

ΝΕΟΤΙΟ Η. ΡΟΕΝΑΤΑ οὐ ΡΡΕΟΤΑΝΤ ΑΌ ΑΙΟΝ. ου 

Α Αἱ δ᾽ αὖ νόθοι τε καὶ λίαν ἐπισφσλεῖς, 
Ὡς παράσηµα καὶ νόθα νομίσματα, 
3Α βασιλέως μὲν τὴν ἐπιγραφὴν φέρει, 

900 Κἰόδηλα δ' ἐστὶ, ταῖς ὕλαις δολούµενα. 

Τούτων χάριν σοι τῶν θεοπνεύστων ἑρῶ 
Βίθλων ἑχάστην ' ὡς ὃ' ἂν εὑχρινῶς µάθης, 

Τὰς τῆς Παλαιᾶς πρῶτα Διαθήχης ἐρῷ. 

Ἡ Πεντάτευχος τὴν Κτίσιν, εἶτ Ἔξοδον, 
305 Λευϊτικὸν δὲ τὴν µέστν ἔχει βίθλον, 
Μεθ) ἣν Αριθμοὺς, εἶτα Δευτερονόμιον. 
Τούτοις Ἰησοῦν προστίθει, χαὶ τοὺς Κριτάς. 
Ἔπειτα τὴν 'Ροὺθ, Βασιλειῶν τε τέσσαρας 
Βίθλους, Παραλειπομόνων δέ γε ξυνωρίδα᾿ 
970 ΈἜσδρας ἐπ αὐταῖς πρῶτος, εἶθ᾽ ὁ δεύτερος, 
Ἑζης στιχηρὰς πέντε σοι βίθλονς ἑρῶ» 
Στεφθέντος ἅθλοις ποικίλων παθῶν Ἰὼθδ, 

Ταη4υ4Πῃ ]μάδςσ, οοΏΘοῃαΙη Ἱορίυυς Βοπιθηϊίίαπι {6Γ9Η6, 
Φιφδογγίγτο ]υ)είο, υἱ ρᾶς οσί, 
Ύοτοτυπῃ ἀορπιαίυπι ἠυδτίαί!, 
Ει οαρίεηι]δείσιῳ ὠεε]ρίαγαγυπα πιο [αιἰσ]. 
940 Ειοηΐπι υπ οδί δαρἰομιίαιι Ὀρἰπίέας, 
θυῶ οΦἰθειὶ ὁβί οἱ 4 Ώεο Ργο[εοία, 
1094-1103 Ὀομίπαπι 6586 ἱεγγοπῶ εἰδοιρ]ίης, 
οἰυί απο], πο [γυδίγα ἱπῇδίμν, 

Φθά πηηἰδίταγο εοπγεπἱθηίες αβδυεδςαῦ. 
3υ0 Ῥαρίουιίς οηίπι ἀῑνίης ἵδγγεπα θδΗνὶσ. 

ΡΓαίοτυα αυίέορι ἰδίά θοἱσο τπαχίππο Ευἱ 
Οοηνοαίέ : που οπιηίθ ἰίῦθυ ργο οεΓίο αὐεηάυς, 
Ουἱ νεηεταπά μη ογἱριασ ΠΟΙΙΘΗ ργαίοι.. 
Φιπι ορπίιη, δυΠί-(υἱ ποπη υπο. ΠΠ) ἱπνοτίριί (α]οῖς ποιυ]η]ους 
Φυῦ Πυγὶ : ποπηιΙ φωἱάδιμ Ἰπιθγηιθι1ἱ δέ ας νλοἰμί, 
Ὃι {ία ἀἰχδγίὴ, γεναῖς ἀοοίγίη 
ΑΙἱ νοιο δρυῦἱ οἱ µιασηοροτθ ρυτὶου[οδἱ, 
γε]υε [Αἱνο θἱσηαία οἱ δρινία η διηδίὰ, 
θυς τορίς αμἰόει ἱηδογρίίοιιοπι ναῦθμί, 
Φ00 βοά ίδη]6η ποβια θυμέ, οἱ γἱέίοδα πιαϊοείο οοη/[οσί4. 
Ῥτορίοετεα υυἱ ἀῑνίηο αΠοίος ορἱε]ίὰ γοςθἠβθΌο 
οἱημιι]ος Ιργονς θίφςο αἱ Γέπ] ρἑτερίἰουθ πονοείθ, 
11υτος Ὑοιογί Τοδίαμιθηίῖ Ρεμ ρείθγαιη. 

Ρεπιαίεισο]5 οοηποδὶ σσηεβίιη, ἀθἰπάο Ετοάμα, 
905 ΙΓ ον]ιίουι, οἱ πιοάίτις ορί ἱ0ος, 
Ροςί οὔειι Νωπιεες, ΡοβίΓοιπο βειιοτοπομη]απη. 
Ηἰς αάάο ἆοδιο οἱ ὀμάίσεδ; 
Ρορίοα ἀλαί, αἱ Περι) φυδίυος 
Ι.10γο, ΡαἳαΙ1ροιΙΘΙΟΠ Ρως υπυπ)ς 
90 Θοευμάυι ο», Εδάγας ργίωιις οἱ ϱοουηάυ8. 
Εκχἰπύς γθιδι οοµεἰίο ααίπαιθ Ηυἱ Ιῦγυφ οοιαιΙΘδΙΠοΓαῦο : 
(οτοπαίἱ οδιἑαυέῦδ γασίατυμι οα]αυαίυια ἠἰθσαπι δουῦἱ ; 

9,ὅ Παῤῥησίᾳ. Βε[επεϊομὶ. 
918 Φυσωμένης. ία οος. (οἱδ]ηίαπυς, δἱ Όοπι- 

υεβφίας. Εάῑἰ. φυσοµένης. 
Φυ| Προσμαθεῖν. ὑ0ἱδ. προμαθεῖν. 
959 Φέρει. (0ἱ8ὶ. ἔχει. 

2039 Ρί6Λων. ία θὐἱ. οἱ φαἱάοσπι Ὀθπο. Ονἰεί. 
οΟΜΙΥ3 ΙΩοέΓιήΗ βίθλο». 

905 Πρῶτα. Οαϊδι. πρώτας. 
Φύὸ5 “Εχει βίδ.ον. ΟοἱδΙ. βίδλον ἔχεις. 
309 Συνωρίδα. ΒΙΟ [ἱ0γο». 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 
Ἱμάος υἱ Φη μπι οα]ομ]άπι [εεεης, 1109, 
Όι (ως οἱ Φάνη ονί, ἑηδίως οί, ουφδοηιὶ 
Ριυ[εςσὶοιι ἀοσιαξίδ γεγὶθδη, 
«ιιιάἰΐδαιο δαοὐ.ὲ ραΕἰι). δαρίαη οδί εΡί 
Όι «ορία αμ 5ρἱ108, αυ ε/έε 
Ῥνοβυχίι αμἱο, Υδιέ οἱ δύ)0 ἃ Ώου, 
Όι ὁοιμίημα ρεαίοί [εν αρίερι]ῶ, 
Εαπιη]αφ ο γίμ ἀΐδοαί νο µοµ υγρίάσπι 
Ουμείρετο [αδίΗΙ, }υ993 δε Ριομιρἰὸ οχδεφυ]. 
Βογνὶτὸ δήροΓα άΠι ἀεσεί οἑΓίὸ ΙΗ{ΕΓΔΙΙ. 

Ασι ιά οἑίαι «ου γόμ]ί {ο φνδοειτόθς: 
Νου (υίυςδ οιμηίς οδί ευ, σαέςἰ Γἱυ5ὶ 
Ἱη [γομίθ ΠΟΠΙ6Η υἱβφμἱ6 αασηδίυιν ροσίέ, 
6υπί πα)ήυε, [αἱδαι φμἱ βόγοηξ ποιπθην Ηγῖ. 
σιπί ἠιου]1, αἲ 16 ἀϊδδιτί Ιιαυὰ ϱυμ6 ργοςμ!, 
009 696 ΥόγοΦ πυ]μ5 οσί αιιὶ ἀοβοξδοί; 

Β Αο γυγους αῖ δυπί ποιμί αίᾳιο ποσ]], 
Αάιμ[ιεΓίηοῬ «65Η6ΓΘ θδὶ ΕΜΗΛΗΙΟΡΘ γείωέ, 
Ιηβεγίριίοπεπη γερίδιη οἱ ουπι ϱογθηί, 
Νοι! Ι8ΗΛΕΙ 6ύΠέ, 3.56, ΜΟΝ 10 οἱ. 
Ίμεο 6ΓΡΟ ραοιὶ Οοάἱοῖς ραμάκιη ευἱ 
όσες [ἱ0θ]]οῦ;: Φ1ύᾳ16 Ώοθςᾶς ρἱαιήυς, 
Ῥείιπυπ Ύειυςι] Εωύογίφ ἀΐσοαπι Ιυγος. 

1η Ρεπιαίευσµο (θΗθδΐω ᾖα098, οἱ Εχούάσαιν, 
1,ενέευμ(ί6, δες φμἱ πιθυία οοί θἰέυν, 
Νιμιθγοό; δθουηύα ἴιοχ Ιοσουπ αἰίσσυιι οὐίουί. 
Ηἱ9 αὐάθ {οδυ!ή; πυχ δδᾳαυμίυγ δυάἱσθθ, 
Μι ἀεϊπάς, Βδρυυι φυαέυου ἠυρί οπου! : 
Ραγοἱἱροιθίιωῃ αὐ]ἱοῬ ιὶς υτος ἀμοβ : 
ΑΙ ροιυίηυς Βνάτδρ ουηυἱέγ ος βία οι ος. 
Τυσι ϱυἱπμθ γδγδυ οομάἰίος υπο 119898, 
ὰοῦ εαἰ ραασίτο ρἱωσίσις αηρασι ὁδρυι, 
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Ὑαλμῶν τε βίθλον, ἐμμελὲς φυχῆς ἄχος, 
Τρεῖς δ᾽ αὖ Σολομῶντος τοῦ σοφοῦ, Παροιμίας, 

Φ]ύ Ἐκχλησιαστὴν, "Ασμά τε τῶν ἀσμάτων. 
Ταύταις προφήτας προστίθει τοὺς δώδεχα, 
Ὡστὲ πρῶτον, εἴτ ᾽Αμὼς τὸν δεύτερον, 
Μιχαίαν, Ἰωὴλ, ᾿Αθδίαν, καὶ τὸν τύπον 

Ἰωνᾶν αὐτοῦ τοῦ τριημέρου πάθους 
990 Ναοὺμ μετ αὐτοὺς, ᾿Αθδακχοὺμ, εἴτ' ἔννατον 
Σοφονίαν, ᾽Αγγαϊόν τε καὶ Ζαχαρίαν, 

Διώνυμόν τε ἄγγελον Μαλαχίαν. 

Μεθ᾽ οὓς πρηφήτας μάνθανε τοὺς τέσσαρας, 

ΠαῤῥησιαστΏην τὸν μέγαν Ἡσαῖαν, 
Φ8ὺ Ἱερεμίαν τε συμπαθῆ, καὶ μυστιχὸν 

Ἰεζεχι]λ, ἔσχατον δὲ Δανι]λ, 
Τὸν αὐτὸν ἔργοις χαὶ λόχοις σσφώτατον. 

ς, οπεςοι! ΤΙΕΟΙ, ΟΔΠΝΜΙΝΌΝ ΙΗΡΕΗ ΙΙ. ΗΙΘΤΟΒΙΟΑ. 

Α Τούτοις προσεγχρίνουσι τὴν Ἑσθήρ τινες. 

1490 

Καινῆς Διαθήκης ὥρα µοι βίδλους λέγειν. 
990 Εὐαγγελιστὰς τέσσαρας δέχου μόνους, 

Ματθαῖον, εἶτα Μάρχον, ᾧ Λουκᾶν τρῖτον 
Προσθεὶς, ἀρίθμει τὸν Ἰωάννην χρόνῳ 
Τέταρτον, ἀλλὰ πρῶτον ὕψει δογμάτων. 

Βροντῆς γὰρ υἱὸν' τοῦτον εἰχότως χαλῶ, 

900 Μέγίστον ἠχήσαντα τῷ Θεοῦ Λόγῳ. 
Δέχου δὲ βίθλον Λουχᾶ καὶ τὴν δευτέραν, 
Τὴν τῶν καθολιχῶν Πράξεων ἁποστόλων. 
Τὸ σχεῦος ἑξῆς προστίθει τῆς ἑκ.1ογῆς, 
Τὸν τῶν ἐθνῶν χήρυχα, τὸν ἁπόστολον 
500 Παῦλον, σοφῶς γράφαντα ταῖς Ἐχχλησίαις 

: Ἐπιστολὰς δὶς ἑπτὰ, Ῥωμαίων μίαν, 

Ἡ χρὴ συνάπτειν πρὸς Κορινθίους δύο, 

Ῥεα]πιοτυπῃ εἰίαπῃ Ίρεμπη, ποάυ]αίάπι δΗἱ ης τοηηδάίμ , 
Ττος Ιἱ0γος δαρἱεηίς Φαἱοιποπίς, Ργονοτλία, 
970 Εοε]οδίαθίθιι, ϱἳ Ο8ηἱἱουῃ οδη(ΙοοσΙ(η. 
Ηἰ5 ]υηρίίο ἀμοάθοίιη Ργορλείαβ, 
056υ ΡΤΙΠΙΗΠΙ, ἀείηάο 
Μιοβφαπι, δοοί, ΑΡάΐ81η, οἱ ὀθηδηι 
κ. (γίυπι ἀῑετμπῃ ραφδἰοηίβ; 

πιο φεειιπάυπι, 

ΝαβυΠ) ῥα ἱΡ608, Αὐαουο, ἀθ]πᾶςθ ποπ: 
µ δορ]ιοβἰαπη, μυ, οἱ Ζαομαγίαιη, 

Βιμοιπίπεπιφιο ἁημεἰυπ Μαἱαςίαπη. 
Ῥοβί Ίιος ἀΐδοθ ρτορ]ιοία5 αι λιο 6656 αἰίος αυαΐμος, , 
ἱπιγεριάυπ πιαρη τη Γδαίαηη, 
1 1105 285 {εγειπίαπι πἆ πι]θετὶοοτάἰδίη ΡΓΟΡΟΗδΗΙΗ, οἱ πογείίομπι 
260ΠοΊεπῃ, Ροδίγοπιύι Ὡαπίαίδιη, 

Ἐυπάθπη [ας:ἰ8 οἱ τουυὶς αρἱθιιΙβδίπιαΠη, 
Ηὶς αἀάυπί Εθί]ογ πουπυ]. 

Νονὶ Εαάετῖδ πυηο πεαἰ (επηρυς οδί 10γοῬ πυηογαμάἰ. 
390 ἘναηρεΙἰθίας γοεὶρίαδ αυδίυοΥ ἑαηίση!, 
Μαι(ήφυπ, ἀεϊπάρ Μαγουπι, ουἱ [ωμσδπῃ ἱογί]μπι 
ΛάάθΘΠΒ, ΠΙΠΙΘΓΗ Φ04ΠΠΘΗΙ ἴ6προτα 
Ουαρίαπι, 5ο ργίηιυπι ο υλπη]ίαίο ἀοοῖγίηις, 
Τοπίϊγυ] ε]πι Εμιῃ Ππιθείἰο υμο αρρεί[υ, 
3095 Ουιἱρρο αἱ ἱΠαρηα γοοςῬ ἱηδοπιΠί Ρ Υοτυιν]. 
Ποεἱρίας εἴίαιι [1ος οτι δοουμόηι, 
ἵη φᾳὐο ἡαγγαί Πςφ ϱεδἰας ρὺγ οι Όδιη αὐ αροβίο[ῖς. 
γαρ (Ιεἰπάε αὐ (ο οἱδοίοιιῖς, 
6εηίαπῃ ΡΓΦΟΟΠΘΙΗ, ΔΡοδίΟΙΗΠῃ 
500 Ραυἱυι, αμ] δαρἰομίογ ςοεἰραἰῖ Εοο]οςίφ 
Ερἰριοίας Ρἱς φδρίθεπι, πἁ [ΠοΠΙΠΟ5 ΙΔΙΗ, 
(αἱ πηρεπάΦφ δυμί 34 Οοσἱμί]]ος ἆμσ, 

975 Ψυχῆς. Οοἱδὶ. ψυχῶν. 
379 Τριημέρου. Εἰρυταυι ἰίμς αἱ ἱογ]ήα ἀἱς 4 

Ισίο αἆ ναι γοὐ)ἰ. 
284 "ΑΥγε.ον Μαλαχίαν. Ηευταίοβιὰ γουθπῃ γοά- 

ἀἰάεγε Βεριυαμίπία [μἰθτρτοί6ς, 4 Ρροδίθα νυχ 
Όηα οµπι 1ο) ργοἰδίοηθ 1 (οχέπι αἀπι]σςδα : αποὰ 
Τλεοάυγεξς, ΠήθΓοΗγΙΗυ8, αφ νδίθγες δί Γθορη- 
εὐγο8 οὐβοδιναγιηί. 

28» Καὶ µυστ/κὀν. Ἡ ψείίεμπι αρρεἰ]αί Β2ος]ο- 
χει1, ᾳυοά Ρίτα Ἰαὐεαί ηιγδιῖος, ρθιι αἱογθ 66ηδιΙ 

δχροποπάα., 
90 Τη» δευτέρα». Ἱία Οοἶθὶ. οἱ αι. Εὐῑι. οὖν 

δεύτερον. 
οϱ/ Τῶ» χαθο.λικῶν. Ἱὰά εν, [νγαπι 4ο Αοΐις 

"Δρυνίοϊοσιιπ ἑοβηηυηϊίθς, υημἱγεγδία, ειλγγορίυγ, 
αυεπιαάπιοήἁπι ορὶρἰο]ῷ Ἅµεαἰλοίίες αρρει]αηίητ. 
ε1οἆ αἱ ΟΠΙΠ66 Εεε]οδὶὰ5 ςυπὶρῖα» δἱοῖ, πο ᾱἆ εμαπι 
βἰἴφμα Ρεϊνα η, υἱ Ερὶσιοία ἂἀ [οπιδασς, 24 
Ερῃεφίος, οἱο. 

50{ Ῥωμαίων. Οοἵδ]. Ῥωμαίοις. 

ΜΕΤΗΙΟΑ ΥΕΗΒΣΙΟ. 
Ει πιοηί{ ὤρεβ ΡΙΑΓΙΩΔΟΙΠΙ Ῥβ4ἱπιοφ 536098, 
Μδ4Ιοπιομς δίίαπι (169 ᾖμγος, Ραγοπηία», 
Εκειεβίασίου, εδηίΙουΡίΠπι ΟαΗἱἱ04. 
ΗἰΦ (ος ᾳιιΑί6ΓΠΟΦ Ί1Πμε Ίαπ ναιθ οἰπιν], 
Όσεαπι, εἰ Απιος, 4ίφο ΜίςΗΦβαΤη πςμρος, 
Ουαγίμηιηυο {οεἱ, Αμάίαιι, ζυπαπι, εγρυίη 
Εοενεγαί αἱ αµΓ489 {εγίίο α Ι6ίίιο 69, 
Ναβυπι, ΑΏποιοφαθ, φἱ 160 ΠΟΙΟ Ιηςὶ(οἳ, 
δηρήυπίοπι, οἱ Αὔσώυπι, Ζα0λλαγίαπυ, η άπι, 
Νυπιθη ἀωρίεχ οί 65ἱ, ΔΏβεΙυηι Μαἱας]αΠῃ. 
Ρορί 1ο Ρτορίιοις ἀΐδες αἱ αἱηι αυδίμοι : 
Νου ἱτορίάμς οΓ6 ργίπιιθ οβί [βαΐλς, 
Αἰίει Φεγεπι]ᾶς «οµάοἱεµς, οί πιγςίίσι 
Εκοςλίοί Ἰπάθ, εἰ υπο Βαπίοἱ Ἴοσο, 
Βένιδιμιο, ἀῑσιῖ οἱ εἰ], οίτα δΑΦΑΣ. 

Ό ουπι αιἱ Ιροϊίπι ή οορα]εβέ δαπεῖ Ἐσι]ιογίφ, 
Νυπς Ίαηπι Βεεεηίίθ αμάίαθ Ραοιἱ 1ος : 

Ενδηρε!ϊδίας ᾳυΔί105 δοἑιιπι «αρα. 
Μυιίμσιυς οΠηΠος αμϊαίίι, Μαγυμς φαξίπι, 
[υβδμο δεφ1ς, αὐαγίὰ [οδμηῖ ἀαΐθυς 
ᾠράθ8; αἱ αἰὶὶς οδἰ ργίοι, οἱ ἀοβπισία 
ωρεςίθΒ. οεδίυς ]ὰ1ο ΠΩ) ἐου]ισαὶ 
Ριοἱες : Ρεὶ ΠᾶΗΙ παχίμιο ἑηδυπυ]ὲ Λόγον. 
Γυε ᾳοᾳθ ἠἐυγμπι )ηησίτο  Εἱθ γιεδα αἰκοσυπῃ, 
ΑροδιοΙυγιιὴ ίσεδία ηυἱ Γμ5ο οαμἱε. 
Εἰοοηυρίς αἀάο γης, Αροείοίυιη, 
Ουἱ Ρας εε]εὺσῖδ ϱερίίυιη 56ιηρετ Γυῖς, 
ο ημ βοίίο {ιεγας φυαιυογώθεῖια 
Αά (ἡΓἱδίΙ4Πο5, οἰνίυυς Βοπι υηὶοβίη, 
λος οσο εστἰφεὶίαά ὀἱγός ἀνας, 



{991 ΝΕΟΤΙΟ Π,. ΡΟΕΜΑΤΑ ΟῦΑ ΘΡΕΟΤΑΝΤ Α0Ό ΑΙ/05. 

Την πρὸς Γαλάτας τε, χαὶ τὴν πρὸς Ἐφεσίους, μεθ) ἠν Α Χόθον λἐγουσιν. Οὗτος ἀφευδέστατος 

1ὴν ἐν Φιλίπποις, εἶτα τὴν γεγραμμµένην 
ὤ05δ Κολοσσαεῦσι, θεσσαλονιχεῦςι δύο, 

Δύο Τιμοθέφ, Τίτῳ δὲ χαὶ Φιλήμονι, 

Μίαν ἑκατέρῳ, χαὶ πρὸς Ἑθραίους µίαν. 
Τινὲς δέ φασι τὴν πρὸς Ἑδραίους νόθον, 

Οὐκ εὖ λέγοντες ' Ὑνησία γὰρ ἢ χάρις. 
5140 Εἶεν, τί λοιπόν ; Καθολικῶν Ἐπιστολῶν 

Τινὲς μὲν ἑπτά φασιν, οἱ δὲ τρεῖς µόνας 

Χρῆναι δέχεσθαι, τὴν Ἰαχώθδου µίαν, 

Μίαν δὲ Πέτρου, τὴν τ) Ἰωάννου µίαν. 

Τινὲς δὲ τὰς τρεῖς, χαὶ πρὸς αὐταῖς τὰς δύο 

ὤ]5 Πέτρου δέχονται, τὴν Ἰούδα δ' ἑθδόμτν. 

Κανὼν ἂν εἴη τῶν θεοπνεύστων Γραςφῶ», 
690 Λίς εἰ σὺ πεισθῇς, ἐκφυγεῖς χόσµου πάγας, 

Ματαιότητα δ᾽ ἐλπίδων ῥίψφεις χάτω, 
Πλοῦτον δὲ τὸν φεύγοντα δαφιλεῖ χερὶ 

Σπείραις πένησιν, ἀσφαλὲς µένων θέρος. 

Ἑν οὐρανοῖς γὰρ τὸ σπαρὲν θησαυριεῖς. 

ὅδυ Χριστῷ δ᾽ ἔποιο τῷ σοφῷ θεοῦ Λόγῳ. 
Ὦ τρισµαχάριστος, ὦ τρισόλθιος σύ γε, 
Πολλοῖς γέρουσι χαὶ νέοις ἀστὴρ φανείς 

Λάμπει γὰρ ἄστρων μᾶλλον εὑσεθῆς βίος. 
Καὶ σε προφητῶν, μαρτύρων, ἁποστόλων 
600 Χορὸς περιστὰς, ὥσπερ οἰκεῖον µέλος, 

ς {πα 

Την δ ᾽Αποχάλυψιν τὴν Ἰωάννου πάλιν 
Τινὲς μὲν ἐγχρίνουσιν, οἱ πλείους δέ γε 

Στέφει προπέµπων ἐπινίχιον χρότον. 

Τρυγῶν δ ἄπανστον δόξαν, ἠσθήσῃ τότε, 

Ότα αἆ Οᾳἱαΐας, οἱ ππα αἆ Ερ]εδίοβ, βοδί αιιαιι 
Όιια αἆ ΡΗίΙρρεηςος, ἰί6πι ϱὰ αι δογὶρία δε 
ὦ0ὸ Αά (0ἱοβδθηςος, 34 Τ{ιεβρδαἰομίοθιςες ἀσθ, 
Ρυς Τ]πιοίλθο, Το οἱ ΡΙἱοιιοπί, 
Όνμα υπ]ουίαιε, οἱ αἆ Ἠευγωος αη1. 
Νοπηυἱ αυίοπι ἀῑσυηέ ορἰφιοίαπι αἱ Ἡουγφος 6956 δριγίσιη, 
Ἆςο τεείο εἰομμί. (οπυίηα θΗἱ1η θϱί ρταίἰα. 
510 Ου]άφυἱά δἷί, φιιίὰ δαρεγοςδι2 (Οαἱμοἱίοιβ θρἰσίο]ας 
Νορπυ!1ἱ φάει δερίθιη ΠΙΠΙΘΓΑΠΙ, οἱ αυἱθι ἴγον ἀυπίαχαί 
Ποεε]ρίεηάας 6556 αἱυμί, ἀδοοῦὶ μΠΔ1Η, 
παπι Ροιρὶ, οἱ ὁοαηῃίδ ΠΠ Δ!η. 
Οἱ έαπι αυἴειά (Γο8 (ὁοαμηῖς Βρἰδιο]αφ), 4ο ρΠΙρί6γεᾶ ἆμας 
516 Ρειγὶ ταεἱρ]υηί, οἱ ἵπααι δμ4, αυ δεριίµια εδ. 
ΑροςαΙγρεῖπι αυΐθρι ὀοαμπίβ 
Ουἱάδωι φυἱάθιω αἁπηλίιηί, ρ8Γ8 Υ6Γο ππλ]ος 
ῬρυτίαΏ αβδοτιηί. ΗἰΦ οοι19δἱπ}9 
Ο3πομ η δἱ οἷι ἀἰνίπαγαςσι θογίριιΓαγπ) ; 
ὦ30 Ουἵνις οἱ ουδθομίας [ωογῖδ, εωρίὲς πυπάἰ ἶάαμεο», 
Ἰπ4ῃθς δρο8 ρτο,ἱοἰεδ ευηι!, 
Ὀ.ν]έία5 Γ1ραςθ6 14Γβ4 ΙΙΑΠΙΙ 
106-110” Εὔυπάες ραιροείδις, υπάθ οοΓἱ]θδίπια {0 Πδμθί Πιυδαίθ. 

η ϱ116 οἱ], 4ος δὶς 66ΗΙΙΗ85, ΟΠ. 
225 Ολ1δίυμ) δδ6γ6, δµρίους Ε6ἱ Ύδεύιτο, 

Ο ιο ῥοαία, ο {ου [εἰίχ (1, 
Ῥ]υγίυις ἔωυ εμίυμ8, πι ]ηγοηίνιις (πα υαπι αθίτυ) πηίσαης, 
Ὀρἱεηά δὲ αμίπι ἱρςῖς οἰἀορίυις οἰαγί18 ρία γἰίὰ. 
Ει ιο ργορἱείαγυ!ὴ, ΠιαΓΙγΓΙΠΙ, αβοδίοΙοσια 
ὦὅ0 (,ογ5 οἰγοιμιδίαυ», νείαέ ρνορείσπη τπεηΙργασ, 
(Ππροί εοτυµαὰ, ργΦηιἱδις ἱπυμρ]αίθια ρἰαµδΠη. 
Τμ νεΓο «Ἀτρ6ι6 ἱμηουίαίθι ρἱοιΊαπι, έσπο ΙΦιαυοςί, 

504 Τήν. ια Οοἵδί. Εάῑι. τοῖς. 
509 Γνησία γὰρ ἡ χάρις. Ραμίωπι οπἰμι οΠιπίπο 

εαμί!. 
15 ᾿Εξδόμην. 196 οπιπο ορἰδἰοἰᾳφ νοτο «3/0- 

μἱσᾶς Βογἱρίαγα ραγίο6 Φσπονίι (γεψογίιθ. Ὑοριιη 
Ἱάέμι ϱοη ἀβίζμιαί 46 ΑροοαΙγρβίς Ιἱ1νγο. Ε[ίιις φιἱρρο 
δἰαίο ἀυριαυαμί ρἱµτος, αἱ ἱμιου θυγίριυς ΙΌγυς 
1εεεῃδεια θὐδεί Αροοα]γρδίς; ος Βοσ]οκίοο ]υὐἱοῖο 
116 ἀοβιίία οταἰἑ. Νάμο, οἵπι ἑοιμηοηί Εσθονία. οοιι- 
δεµδι {η «Δποπἱσοζυα Ιἱθγοσυπη η υΙπδΓυι γοεορίί 

οἱηπί, ἵππι ΑΡροςβΙγρδίδ, υπ αἱ ος Ὑειετὶ Τυςίλ- 
πιθμίο ἡρὶ ποπη ΗΙ, 4ὐ08 οπ 1 αυζ{ος οαες, 
46 [5 ἶαηι ἀπλυ]ιᾶγς ηοίας 6ᾳ5θοί. Ὑϊά6 εργα, Πυ. 1, 
ϱθοι. 4, οαΓΙΠ. ΧΙΙ, ιδ] θοδάδιι 0γορ γευειηςοί (ις- 
βογί!δ. 

5ου Ἑκφυγεῖς. Ο9ἶθ]. ἐχφύχοις. 
δλἱ Ῥίψεις. θ9ἱδ]. ῥίψαις. 
325 ΑἈσφα.ὲς µέγων θέρος. Τειεείνπαπι ἐπαρε- 

ΕίαΠδ ΠΙθδὸ6Πι. 
59] Αστήρ. αἱ. οἳ Οοἱδί. φωστήρ. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΤΕΠΣΡΙΟ. 

(1]αἱἰ8 οἱ υπ) πη]θ]τ, απαπιᾳυϱ ἱηου]ὶ 
Εριιεσί, Ριηἱρρῖς οἱ (0ἱομςίς μπἱσα!η, 
Τηρυραἰομίος οἰνίριις ὑἱηα9, ὁῑιας 
Τἱπιοί]θο, δἱ Πμ8Πω ου Τίιο Ρεηιοη], 
Ὀπαμιφμὸ Ηευγῷίς ὀἀνηίφμα, Δίας ἆαιις υἰππαἨι, 
θιἱάαιι [ἰοοί θέ αἱ μοι λαό 6956 ανδυγ αι, 
Ενγογςο ἀάσιὶ : ἰοἱα µαμΙ Ραμ]υμ δαρίε. 
Ηερδίαί ομἱιο]]σας Πιίογας ἀἰσαιη υἱ ΗΕ1. 
1]ὰς9 6566 δερίοιι ἀῑκμαυί φμἱάδῃι ς ποραυί 
Ώευετο αἱό αμ δυςοίρὶ ρἱήγος ἐήρις, 
δοαπηΐδ ἡπαιη, Ῥοιγί οἱ ὁαοουί ήθη. 
αυληίς αἱ ἐνεβ του, υίηας Ροἱ εἰ 
1ἱ6οὶρί, οἱ διά δορυιι. Ευγδτι ἠῦσυιη, 
Ατεαὴα γθγυΠ) ἀθιθρίὶ η ρἱσγίμ]α, 
ομιάαιι ἱμδυγευόάυμῃ (ου 10ἱ δυίΓο αὐδογυμί: 

δν ικα. 

Β Νοίμαπι 6596 πιίος ραΓ9 αἲξ ΓυγδυΠ) αἰίέεγα. 
(.11οῦ ἐίο θαο αἱ εθγί5 εδί νου] ς; 
ὁμῖ οἱ οὐδεουίιςδ, ἰαυἱ118 πιυπα] ΡΙαρας. 
Ευρίες, ΙΠ8Πεθ 8ροδ0ἱ6 ργο]ἱείεν Ἠυπι], 
6ρεεφυε βυχας αΏογὶ 8Ρ8ΓΡ65 ΠΙᾶηι 
Ῥαμροείριδ, υη9 ἑυία {6 μμεβδίδ ιηαηεῖ. 
Ναι 66ΠΙΘΙΙ ἰδιυὰ εοπάἰθ ἵπ ο]ο αυ, 

Οιγίδίαιὴ οἱ δεφιιατῖς δεὐμ]ας, Ὑεγυυπι Ροἱ, 
016, ὑεαίυπμι, ἐονφμο [οἱἱοειη ει αμαΐος, 
Όι αωἱ /ανεπίυις 4ο δε άΏ) ἱγγαύίθς ρτερὶ ς 
Ρἱὰ νἰια 5οἱο οἰαγίυς μας ειηιολί. 
Αο (ο ργορΠεί, ΡΙΑΓΙΥΓΕΒ, δροβἰο!!, 
Ηἰπο αιωυἱεπίος Ἠἱροφι6 ο, (Ποπ ΓΙ υἱ δυ11Π), 
Οἱωρουί οογοπίδ, δἱ (645 Ρ41Ηι5.«ΗΕΠΜ, 
Ρο ο σ νε... 

-- - - 
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Μέσος χορεύων ἀγγέλων στεφηφόρος. 
"Ἐῤῥωσο, χαὶ µέμνησο τῶν γεγραμµένων. 

Φοῦ Τὴν σεµνότητος, ἀγνείας τ' ἀσχήσεως 

Ἔμφυχον εἰκόνα, πίστεώς τε σφραγῖδα, 

οπυυ ΠΕΠ 

Ἰωιηίδίης αηρεῖὶίς «Ἴογο ἀμοθηβ, οοσο]ῖς τοάῖμηίιυθ. 
γαΐο 6ἱ ΗΙΟΙ1ΟΣ ο5ἱο 158 Πὶο βογὶµία ου! 

5δυ Ηοινοβέα!]ς, εαςί]ξαίῖς, ρἱεἰαεῖ5 
Ὕήναιυ μιαβίηθιη, Ηάεῖᾳαο θἱρηασυ]υπι 
Φα υἱ5 ος ΏιΘο Ο]γιρίαόθαυ μιαίογίδγαπι έυλ. 

ο] οιρία, Ὀρ]οιςθ, δοἱτὸ ΠυΙΘΓ πα λΡΟΣΜΗ, 
νου οοΠἰΒΓΙ48 6586 βοἰέο, (66 ἀορμάβα, ἰεορ Πιοηαι]α5. 

[δίδ 

Α Ὀλυμπιάδα πρόσειτε τὴν θείαν τεἠν. 
Ην ἐθέλῃσθα, Σέλευχε, μαθεξν τὸν ἀριθμὸν ἑαίων, 

Τρεῖς ἑκατοντάδας ἴσθι, τόσας δεχάδας., µονάδας τρεῖς. 

540 Αἱεὶ γάρ σε, τέχος, Τριάδος φίλον εὔχομα: εἶν.. 

546) Όδμιροιν δμύ1 6, Ηἰἰ, Ἐ τιωλέαέ αιλλ]ΟΙΗ1 95656 ἀνδίάθτο. 

531 Τὴν θείαν. Μαἰεγίογαπε, [ονίο αηεἰίαπε:; ΠΒΠΙ 
γολ υἱγιπ]φιθ αἰρ]ίομε, Οἱ. την σὴν τιτθίδα, πω- 
μεθ (μαι. 

640 Εἶναι. ἵ οοι). Οοἶδ]. Οαγεπ ἱριπά Ίου ΥογΒα 
εἰαιιάίέωτ: Τῷ συντελεστῇ τῶν χαλῶν θεῷ χάρις, (1 λσ. 
αυἱ αωἰάεσι Πο ος στοσομἱ, οδιὶ σασί, φυἱ αὐ- 

ΏιεθηΏδαᾳυθ β4Π0Η8 ούυπι αηρε]ΐς, Ιία]λογίς. 
Ὑαϊ6, ἡοοφι16 φοξἰρία Πο (ιᾶ) πιο! εχοἰάληῦ. 
Οταν]νοής οιπμίς, ομθίτίαιίς, οἱ ρί 
γ]ρ ια ῦε]]θια, Ῥεούἑέλα ἰηρεηεί Βύ9, 
γείίπι βαἱυίθφ ποπηίπθ πιθο Οἰγπιρίαι. 

ΜΕΤΗΒΙΟΑ ΥΕΒΟΙΟ. 

Φοἱμίο 0Ρροτο αμῖι Όυο αεαίἶας : Πηἰηΐγαπι ἵη εοδΐοε 
εχιτθυι δι! θδί «ΓΗ1ΘΗ. -- Νοίαιόσπι οἱ ἶω 
ἰαπιρογυῦ ΠΙΠΙΘΓΙΙΗ πο θάμοὶ ἃ ΟΓεροτίο ϱ82- 
πο πιο, οί οααἱανονον (δηέμυι οσ]λκαν. 

ῴρ]τθ, Φθίθμςθ, ευρί6 αιοξ Ἰατοῦίοὰ ολπποῖπα εἶω 
ωο) 

ΤΈγες σιιπῖ οοπίιγίσε, ἀθεθάςς 199, 86 ΠΠπΟΠΔ ἆδς ἴρες. 
Ορίο εἴομιων Τνΐας οὲ Ευ) οἱί οἰαγϊθθίια 5οιµρος. 

οπυου πΕεπσης 

οὗ 5 Ιν Πποαο ΤΟΜΟ οΟΝΤΙΝΕΝΤΟΑ. 

2. 6ΒΕΕΟΟΛΙύ5 γπκοιοςσῦδ, αποΗΙΕεΡρισ(οΡρύς 
ΟΟΝΟΣΙΑΙΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΗ8. 

ΡΒΕΕΑΤΙΟ Α. Β. ΟΛΗ. Λ0. 9 
Ατιίουιυς |. -- 6 Ιπνομίο Μαυτίπογυπι οοἱςθ. 9 

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Ε 5. 6ΒΕΟΟΠΙ. 

Ερϊειο]α |. --- Βαρι]ίο φοὐμ{. 9ἱ 
Η1. --- Ε]οπι. 91 
ΗΠ. -- Εναρτίο, 20 
ΙΥ. -- Βακί[ίο. 20 
γ. -- Εἰάοπι. 21 
γΙ. -- Εἰάεπι. 50 
γΙΙ. --(θςγίο. δι 
ΥΙΙΙ. -- Ιαφο, ο 
1Χ. -- ΑπιριήιοςἩ]ο. δὺ 
Χ. ---ζαυὐἱάίαιο. ὅσ 
χι. --- Οτεμοσίο Νγεςθηο. 45 
ΧΙΙ. --- Νἰουδυ]ο. 4ὔ 
"ΧΙ. --- ΑπιρηιιοοΠίο. 40 
ΧίΥ. -- (Μαιπο. 46 
ΧΥ. --- [ οΙ[ίααυ. 47 
ΧΤΙ. --- Ειςουίο θρἰςίορο 6954005. 

υ0 
ΧΙΙ. ---Εἰάσηῃ. σι 
ΧΥΙΙ. -- Εἰάθπι. δι 
χΙΧ. -- Βα»/Ιἱο. μή 
ΧΧ. ---(δαρίο. 4 
ΧΧΙ. - ας Ρτγ/οςίο. ον) 
ΧτΙ. -- Εἰάεπ. ιν) 
ΧχΙΙΙ. ---ὁδςαφγίο. 8 
ΧΧΙΥ. -- Τμθιπίφιο. δὴ 
ΧΧΥ. --Απιρ]ι]οςλίο. 5.9 
ΧΧΥ[. --- Εἰάειῃ. 62 
ΧΧΥΙ. --- Εἰάδα). 63 
ΧΧΥΙΙΙ. -- ΕἰάθΠ. 62 
ΧχΙΧ. -- δυρυγοµίο Ργαδἰἀἰ. 65 
ΧΧΧ. -- ΡΙΙαμτίο. 60 
ΧΧΧΙ. -- Επι. 67 
ΧΧΧΙΙ. --- Εἰάθπι. 10 
ΧΧΧΙΙΙ, --- Εἰάθπι. τῇ 
(ΧΧΙΥ. -- Εωεπι, 10 

Ατι. ΠΠ. --ὈΌο ποπάσσι θἀ[ιῖς 4 ἨΜαυγηθηςὶ οοπρτε2- 
Μοιο 6γεροῦ/ἱ ορεΐυς. Η 

Ατι. ΙΙ. -- 269 Βθηθάἰεήποσυτα η ργΦρα(αυόλ θύμα 
πιειποάο. ' “ 

ΑΓι. 1Υ.---Ό69 αἁ μις {η οἀθηάο νου νοἰαπαῖως ουςί». 1 
11 

ΑΧΧΥΊ. --. Εἰάσπι. Ἱδ ἍΙΧΧΙ. -- Εἰάεπι. μού 
ΧΧΧΥΙΙ. -- δορΏτοπίο. Ἵδ ἉΙΧΧΠ. -- μμ Νγασεσο. {98 
ΧΥΧΥΙΠΗ. -- Τηοπηϊνίιο. 19 ΙΙ ΧΧΙΙΙ. -- Εάεπι. 198 
ΧΧΧΙΧ. --. δορλγοπίο. 9 ΙΧΧΙΥ. -- Εἰάεπι. (9 
ΧΙ.. --- Βαθίίυ Ἡλμπο. 84 ἍᾖΙΧΧΥ. -- Υα]ίαπο. 9 
ΧΙ.[. -- Λά 059αγἱομςοφ. 85 ΙΧΧΥΙ. -- ορερορίἰο Νγνςθηπο. {39 
ΧΙ.Η. --- Ειδευίο 5απιοσαἰθαςὶ θδρἰ- ΤΧΧΥΠ. -- Τπεοάοτο. (3 

πα οἹ ΙΧΣΧΥΙΙΙ. -- Τμθδοιθεηο. 181 
ΠΠ. --- Δά δρίΦοοροΒ. ΙΙΧΧΙΧ. -- δἱπιρ!]οῖςν. Ιώ 90 

ΧΙ.ΙΥ. --- Ειαθθυίο ΦαΠιοδαἰθηνι. ο 
ΧΙ Υ. -- Βας[μο. 
ΧΙΙ --- Εἰάεπι. οὗ 
ΧΙ ΥΙΙ. --- Εἰάεπι: 6ου 
ΧΙ, ΥΙΠΙ. -- Βἰάοπι. 98 
ΧΙΙΧ. -- Εἰάεπι. 4034 
ἱ.. --- Εἰάοπι. 1403 
Γ[. --- Νἰοουι]ο. 101 
ΠΠ. ---Εἰάρεπι. 40Ί 
1]. -- Εἰάθπι. 110 
Ι.ΙΥ.΄--- Εἰάδπι. 110 
Ι,Υ. --- Βιάθπι. 110 
ΙΙ. -- Έπος. 110 
1 ΥΠ. ---Μάεσι. "“"1ι 
1 γΙΙΙ. --- Ῥακἱἱἱο. 14 
1 ΙΧ. --- Εἰάαπι. 118 
ἱχ. -- Βἰάοπ. 19 
1. ΧΙ. --- Αετίο οἱ Αἱγρίο: 119 
Ι.ΧΙΠ. -- Απιρηιιοομίυ. 431 
Ι.Χ. --- Εἰάαπι. 415 
1. ΧΙΥ. --- Ευδευὶο Θαπιοφθιίσημ]. 
Ι.ΧΥ. --- Εἰάοπι. 434] 
ΙΓ ΧΥΙ. -- Εἰάρπι. 
Ι.ΧΥΙΠ. --ὀυἱἱαμο. 
ΓΧΥ ΙΙΙ. -- Εἰάθιη. 
Ι ΧΙχ. -- Ειάεπι. 15ἱ 
Ι.ΣΧ. --- Ευιτορίο. 

Ι.ΙΧΧΧ. -- Εωάοσχίο ποιος. 15) 
1 ΧΧΧΙ. -- στεροσἰο Νγβθυρυ. 
ΙΧΧΧΙ. -- ο ΕΥ] 
ΓΙ ΧΧΧΙΠ. --- Εἰάρπι. μν 

1 ΧΧΧΥ. -- Εἰάεπι. (5 
Ι ΧΧΧΥΙ. --- Εἰάειη. (8 
ΕΧΧΧΥΙΙ. -- ΒΙΗΙαρτὶο. ιῶ 
ΙΧΧΧΥΗΙ.--Νθοϊασίο απο Ἰορίκοορὸ 

(οπςιαηπιἰπορο]ΐς, 183 
Ι.ΧΧΧΙΧ.--Ροεβοείο Οοἱοπἱοιιςὶ. Ι6) 
Χι.. --- Ρτοεορίο. 167 
Χς1. --- ΝθεϊαΓίο αγολορίφσορο Θωι- 

πἰαμἱπορο!ΐς. ες 
ΧΙ. -- ΡΙΗ]αρεο. ιώ- 
ΧΟΠ. -- δορΏτοπίο βγαίοδείο. {υῖ 
ΧοΙΥ. -- ΑπιζυηΙο. μα] 
ΧΟΥ. ---ἰοδοηιίο. 1δί 
ΧΟΥΙ. -- Ηγραι/ο. η 
χο. --- Ηειου]ίαπο: “ὐ 
Χ(ΥΠΙ. --- Αά ϱο5 αυ! γοιηιο]]σαει 

ἁ πι]η]δίγλὈ!. ι1ἱ 
ΧΟιΙχ. --- Πο Ἰποδἱο. αἱ 
6. --- ᾱ- Εἱραπίίο. {11 
ΟΙ. --Δά (µ6οἀοπίατι μα 

61. -- λά ευπάρι, 1ο{- 

ή 



εδ.) αν δὶ « ὃν Νο ΕΟΝ Ντο ο νο 

ος ο Ῥν ον νς ο λ.] εν -- ἐν οὸς δη Ἐν Εν ται ο αι 
ειτ -- ιν ιν αγ 1 -- νο ς ο) .λν ει ανω, κα 
ἐτ -- τι; ΕΠ, -ὲ»- κ ὃν τ- σολ λὸ " ιν Σον κ... 
ων - Γι ῃ, «ἲς ε νὰ --- Ἁνσνους να ο. ν ἓ εν) ... 
ο ο -- νεα ι» κ ζαὰ 1. Ὁ- ο. τρ δα δι ον κο ντ πι ὰ λνιΦολ ο. 

.ὶ ο ὃν ονμ κ ν «λ. --ἑκεοοὸ πο Αν «ες ΜΑ διὰ 
πλ -- Τ. - Ες -- ιό. κ εν δὲ, ὃὲ ορ αΕδίνν ἂν 

ο τν. -- εδ -- Του λνα ο) ο) ο ον δν 
ελ οσα ο Ον τς ἓν ελ. ο ἂν ο}. τν 
ες α μον ο .Ἅ 1 -- δλδ ος. ο ελ ὰ «δαν διὀ 
το -- Ελώητε, δες ο  -- Εκδ ο, εν Ἁ Ἠνο ανν κει 
ϱ ὸ -- Ὁ Ἡ “1 αλ]. -- Εν ὔπη. Ἂν εν οἱ ον. το 
ΕΑΝ σος 5. οἱ Τι ---ἓι δπι. κο ελ ΓΑ νλ1. Νι 
1) -ἳ  :. 1 ε 1]. -- Εν δπι 3ὸ ολ Ἰ οὖν νι νι) 
ο ο νο ο. ο) ΤΝ -- Τις 9. σι Ὢν πόνος νο 
Αλ λα. ὧν ο ὸ. -- Επ. κ ιδ] ἉἈλοδοδι ΑιΛ 
ετ τ -- ον ο), 5 ΕΑΝ --Ε οι. ιν αλ πτο Ἡ ο] 
ΕΤτ -- Ἐν τσ Ὅπν αλ ο]. -- Ηδαδιλ. « ο Ιλ.  Ὦωὼλ. νὴ 
ΟΤΙ οσον δη ει 1η. -- Ὀλλοιὰ, νὰ ελ - Ὦη0δηι ΑΙ 
εστι --ἐ- ο. κ ἒῑς) ο 111. -- Βιτόριο. ο) Κα | πα τν ολ] 
ε τ Ἱ. --τέεσε, ιν οἱ Αλ ὰ.. --- Ὀα)]α. ιν "νυν ος Αλ ΕΕ Γι δλδ 
Ντ ο. --Ελσ κκ ΑΙ. Δυο. 3 ο 11Η Ελ λθη ΑΝ 
ΟΤΙΝ -- ο νπι Φιν εἰ 1 -- ἰδΙιλτι νετ] ο Ιλ Ιπη ΔΝ 
ζςλ στ. -- Ἱ πμ, δι εἰ ΑΗ. -Ὀον 1 ὰ ον | ει } σι δν) 

ΕΣΤὺ Π. -- Ηοἳ ανα.) -- ει Αν ιτ Ευννιὸ ελ 98 εν Ἅλ Ὀιοννλανμίς. 81 3 
Ον. -- Γποουρια. δν 1 λν.- ---- Ἐκ ήοια. Ἅν] ελλ ΜΑΗ ν 
ΓστΙΙ. -- Είδη. -ἂ) Ευ λα. -- εν δν. ελλ ΚΙ. Νιλ 
ΟΧΤΤ. -- Ειάσπ. δα ΑΝ Η. --- ἐ 11. ο ΑΛ ΑΔΙΛΛΑ. Μιά 
οτΕτΙ. --Ο ὑπιρί Ν ο ) ΙΙ. - -« ἡ ιδ. κ] ο τη) λεν. δὴ 
ΟΕ. αυτη. ο, 11 πο η ουἱ ο 111 ΛΗνκΑ, Ἡ] 
ο ΣΙ. --ἱιωτί. .. Ε.Ε δὴ κην Ἑ  τ [νι. δὴ 
στ ΕΙ. -- Ειήοπι. ο) ΕΕ ΧΙ. -- αυγή Σον Αλ ο ο] 
ΟΝΛΙΝ. -- Δορβγωπία ρε (ου. 3070 ο ΑΕΕ. ὀγτομοιο Ἀννκόρο, Ἐν ο ΝΙ. ΆἈννη. Ντ 
ΟχΧΧΣΤΙ. -- ούαγιο ολ σοέιιῖς κα ἱ. ΕΕ Αλ. Ενδλορς ορινόομο, 394 ιο ΑΛΑ. ο Ἠλδκλκίν τοὶ Τθιμλννν 

33 Ο ΑΑΧΙΥ. --- Απρ ιο, ου η 
ΟΣλΣΤΙΙ. -- Εἰάοπι. ο. εἰ ΑΛΑ Υ. --- Νο οὸ, ον] Αλ. Ἠνλί αιλίνη, η Ἡ] 
ἀΑΣΣΤΗΙ. -- Ποκροείο (οπ1οηςἱ ο ΑΝ Ε  υ, λικὶ ο ΑΧ ο λρι ή 

9 1 ΑΛΑ ΑΝ ΤΙ. --- Ἑυντος μι ει ΑΑΛΗΙ. Αλμαλήυ, ντ. 
ΟσστΙΣ. -- Τιιθοάυτο. ὃν «ΧΑΑ. -- Νιωμίτιο, Ἡί  ΥΝΛΧΙΥ. (Ον αινὶ ΑΝ 
ΟτΙ.. --- Οἰνπιριο. 31 (1 ΛΑ. --- Ειβουίο εορ]ήν]αν, ΟΥ ΝΛΝΑ ΝΕ Αι ΗΝ 
οτΙ[. --- Εἰάθπι. σλι μὴν ΕΟΛΛΛΑΥΙ. νο αν μείαν, Ἡ ) 
οτι. ---Ειάθη. 19) ον. -- Εἰδ. μη. ΕΛΑ} Μαι ιίε. λ)ὴ 
ετι ΠΙ --- Εἰάοπι. 4 Ἡ! ΙΤ. -- Εἰύπι. .ιἱ ΕΕ ΛΑ ΤΗ. Αι ]ιίν. Μὴ 
Οτι. --- Εἰάεπι. 93ἱ5 ᾖ(ετ. -- διαμ]γίη. οἱ. (Ελλ.  ἡημικμία, δν 
οτι.Υ. -- Τογίαπο. Γ411 ολ. --- Ὀτυσυρίο. 1Η) ΟΧΙ., Μο ΗΝ 
οτι [. -- Οἱυπιρίο. νι) ΟΧΙ. --- Ευ. 18 ὑ χι. Αμειο ιν 
επι. ΤΠ. --- Αείοτίο. 91 ον. -- (τοµωτίο υταά1. Φ18 ΚΝΕ ο ιν ον] 
οτι ΤΙ. -- Γἱάσπι. υµ υχε Ύ], --- Ἱσυλνω]ίυ. "0 τι ΕΙ. . νημείι Πιώό]ιω. ΑΝ 
ΟΙπ. -- σοοτμίο. 2) ΧΟΠ. -- (Γδµυσίο Νγακυπο. ὃν 34 ἑελΙ.ΙΥ. Λλή Πηκ, δνη 

ΑΙοπΙΙπηι 40 5. σγεβογ]ϊ (οδίπηιοιιὸ. ο] ΧΥχΙ. - «γι αἰιικ. μιὐ 
ΤΕΥΤΑΜΕΝΤΟΝ 5. ΟΕ ΚΟΠΙΙ. πα ΧΧΧΙΙ. ---γπιικ ο ΠΙΠΤ μι! 
ΒΗοπίίκηι 4ε 8. Ογεροτή! ρα πι η υιδ. αλ) ΧΧΝΙΙΙ. -- Ασἴο μιαἱαγι. Λι 
0ΛΗΜΙΝΑ 5. 6ΗΕΓΟΠΙ. 9Η ΧΧΧΙΥ. -- ΑΙία μΓαΙΙαγι ποἰη. μι! 
ΙΤΒΕΙ ]. -- Ροσπιαία Μεοἱοῃίοα. 4 ΧΧΑΧΥ. -- Εγοτ αμίς Νογμίεαι Ἱσο Η, ΗΝ 
Ες ΤΙΟ Ι. --- Ροσμιαία ἀαθλαιίσα. 30Η ΧΧΧΥΙ, ---π αι ΑΜ ΕΟΤ καν μλο μι ΠΙΝ 
Ι. -- Ώο αΐτο. 8 ΧΧΧΥΠΙ. Ὅ- ΛΙία ας λος ος µεννμί]η, υ) 
ΠΠ. ---Ώο [111ο. 204 ΧΧΧΥ ΤΙ. -- «Λία ώση. β 1 
ΠΠ. --- Όο Βρίἰγῖία δαπείο. 401 Το Η. - -Γ υονιαα ιωγιΝίη. [ιἱ 
ΙΥ, -- Ώο πιιιπἠο.ὶ 210 1. --- {η ἡ Ίνη ΠἙΗΠΙΡΗΤ ιτ 
Υ. --- Βο ΒὈγονἱάσηί]α. 41 Π. -- Βτπιορρία αι) [γρ] κ. [ΙΝ { 
ΤΙ. -- Ὀο αοἶσπι αγρυπιοπίο. 400 ΠΠ. -- Ανρί ίέυ νι. Ν. Η1! 
ΥΠ. --- [0 διιβςλαμἱ5 πιοµίο ργφά[ι(ν. 438 ΙΥ. - «Αι νἰγμίάριη, (ν) 
ΤΗ. --Ὁο απἶπια. 2.1.1 Υ. --- Αι] η κής ΗΕ Πέσο ο κείνὰ μι 
ΙΣ. -- Όο Τορίαπισηί] οἱ Λάνθρίιι Ολιγ]ρί|. ο ΥΙ, --- [ο μιά], μή1 
Χ. --Ώς ΠηςαγηλΙΊυπο ἀνθρν Αρυμιιμιη, ον ΠΠ. Ἐ ωίς, μι 
ΧΙ. -- ὢο Ογίςιί Γιςαγηλίέοηο. 470 ΥΠ. - (ο μμ Ο ον κτυη. μμ) 
ΧΙΙ. -- Ὀο νοίς Θογίριιιγ ηγίς. 41! ΙΧ. ο να. 0! 
ΧΙ. -- Ὀπιτίαγος Η1 ὁαιου. 410 Χ,-- [ο ν τρία, (μη! 
ΙΥ. -- αμ Ἐμνί. το ΧΙ. - «ο ἑωμον ου όν. 1! 
ΧΥ. --Αἰνσίς [λουλἱωμµιις, 410 χι ΠΩ ΤΙΣ ΝΤΙΠΗ, ο) 
Ἁν -Εἰἰσ οι Εἰίκση μι  Γοη]1, πι) χι! Γεο «κᾖ η ΑΓ ΡΗΗΜΗ: ΠΗ11). η1ἡ 
ΧΝ. -- Εστία π ἱορίωήα Γρ, απο μα ΧΙΥ. Ότο μα. 

ων, Πι) ΧΥΝ. ἉἹ ο Ες ὃς Εμ.» "ιμι 
ΝΝΠΗΙ. --Ὡορ (νσίκΙἱ ρολ ί1. .. ΧΝΙ, ΓΕ ΠΡΗΙΠΠΕΠΠ ”. | 

η, -- Ἠνοίτι 1 λιγκ ον ή 1.1 ΧΙΙ ΤΕ ΠΑΤΡΑ ΡΣΗΤΠΙΗΠΗ Πα. 

ασ. -- Αλιοιοι η (γιν ἳ νο μ Απ ομι, 457 Χλ1Η11 νι ολα ΗΕ Γη: 

ΧΙ. -- Αι ο γι «κο 1η Ἠογον τη 44 ΧΙΧ. ιν οι 1Η.) ./ 

ΧΙΙ. -- τον (λεν ιδ είς {| χζ ο νι, 4 

ΧΙΙ. --- ιο τα (λιτὸν ἳ η κλτν 1111 1) Χτι. ΓΗ ΠΙΟΣ μι 

ΑΙ -- στο σεν οἱ μι τν ον ωρνΙη  - ΧΙ! νι [11 2111). Γκ) 
μωρή. 4 Στ! ΓΗ ΗΡΩΗΙΠΗΠ {) 
ΤΙ. -- Ρεν ον νἳὶ μη Μι νο αχ λλΥ 1 ο) 11 ο 1. «Εν εν μὴ {τε ες 0. 
ΧΛΝΊΤ -- τν ο ξ  τλ ολο Ενενεα ο. ο. -, 

Ἅτ ο --ιο ο Εμ ας μι ὃν δη ΧΧΧ 1... 1 
αίλς͵ 4) λ)λ1| ΩΩ ΠΕ μη 1 

Ἁ τν τν δες ο δν λος ., 5 η, ΧΙ οι ας Παν 1 «μμ. μον. .,{ 
Ἁτίιτ --- νι..." . κ. ρε »., κ... λε Α.Ε ον εὸ ταν ένσες «οι ὴν 3 κ, 

Χχσ. --4 ον, ον ος, 2 1.2) Ἶ ΙΤ ΕΠ ΤΟ η ναί 
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π --- [α ο ορίίυνα  ρμήὸ 

, με --- Ώο ΡΟ ςΗΗ αγμμπεμιώς, 
--υ ου ση ΕΙΠΠΟΠΙΟ. 4 

ώς κ. } ο ος οσα αερυπισπίς, 1. 
- ο π -- Ἡ γπιοας οἱ Ορ ροςί Μο 

ι χικ. με Ἶπι κας γογκι]8, 15213 
ΧΙ. ---- 18 Ἱπνίάος. 1118 
ΚΙ/. Ἱν-- Αἀνφησθό ΜΑΝ ΠΗΗΠΗ, 1508 

πώ κο. υβοῖ, Ογήιαπιφυθ οὐβοσγηί η 
αν ΠΑΘΗ Πίου [515 

| ιὴ ΠΠ], ---λά οπως Ρο [πίσγτοαα οποια οἱ τ ώ 

χ ο ΤΠ πιοπα οσα οὐἱγουίαίορας, δἱ 4) ή μο. 
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